บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกีย่ วข้ อง
การวิจยั เรื่ อง ตัวแบบการบริ หารจัดการที่มีผลต่อประสิ ทธิ ผลของเทศบาลตาบลในเขต
ภาคกลางของประเทศไทย ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาเอกสารและงานวิจ ัยที่เกี่ ยวข้องรวมทั้งเอกสารต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องมานาเสนอ ดังนี้
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับประสิ ทธิผลขององค์การ
2.2 แนวคิดเกี่ยวกับการบริ หารจัดการ
2.3 แนวคิดเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่น
2.4 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
2.5 กรอบแนวคิดในการวิจยั
2.6 สมมติฐานในการวิจยั
2.7 คาอธิบายสมมติฐาน
2.8 นิยามปฏิบตั ิการตัวแปร
2.1 แนวคิดเกีย่ วกับประสิ ทธิผลขององค์ การ
ประสิ ทธิ ผลขององค์การถื อเป็ นปั จจัยบ่งชี้ ประการหนึ่ งถึ งความสาเร็ จของภาวะผูน้ า
เนื่ องจากเป็ นเรื่ องเกี่ ยวกับการประเมิ นความรั บผิดชอบของผูน้ าในการบริ หารทรั พยากรให้เกิ ด
ประโยชน์หรื อคุณค่าสู งต่อองค์การ (Jones, 2002, p. 18)
ความหมายประสิ ทธิผลขององค์การ
ประสิ ทธิ ผลนับว่าเป็ นหัวข้อหรื อประเด็นหนึ่ งในการศึกษาทฤษฎีองค์การที่ได้รับความ
นิ ยมอย่างกว้างขวาง อย่างไรก็ดี การศึกษาเรื่ องประสิ ทธิ ผลขององค์การที่ผ่านมาพบว่ายังมี ความ
หลากหลาย ขาดความแน่ นอน เนื่ องจากนักวิชาการทั้งหลายต่างพากันนิ ยาม เสนอแนวคิ ด และ
ระเบียบวิธีการศึกษาที่แ ตกต่างกันออกไป ทาให้การประเมินประสิ ทธิ ผ ลขององค์การมี ขอ้ จากัด
หลายประการ โดยเฉพาะไม่สามารถพัฒนาไปถึ งขั้นสร้ างการยอมรับในทฤษฎี (Theory) หรื อตัว
แบบ (Models) ประเมินประสิ ทธิ ผลขององค์การอย่างเป็ นสากล (Bebeian, 1984, p. 142) ด้วยความ
แตกต่างของแนวความคิดดังกล่าวการระบุถึงความหมายประสิ ทธิ ผลขององค์การจึงค่อนข้างยุง่ ยาก
ซับซ้อน เพราะแต่ละสาขาวิชาล้วนมีฐานคติในศาสตร์ ของตนเอง เช่น นักการเงินหรื อเศรษฐศาสตร์
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มองประสิ ทธิ ผลในความหมายเกี่ยวกับผลประโยชน์หรื อกาไร ขณะที่นกั การผลิตจะมุ่งความสนใจ
ด้านปริ มาณและคุณภาพของสิ นค้าและการบริ การ ส่ วนนักวิทยาศาสตร์ อาจตีความถึงการประดิษฐ์
สิ่ งใหม่ให้กบั องค์การ เป็ นต้น (Steers, 1997, p. 1) หรื อแม้ในสาขาวิชาเดียวกับประสิ ทธิ ผลขององค์
การก็อาจมีความหมายไม่เหมือนกัน (Hodge & Anthony, 1991, pp. 73-79) กล่าวว่า หากพิจารณามุม
มองทางประวัติศาสตร์ ของกลุ่มนักคิดทฤษฎี องค์การย่อมพบได้ว่า นักคิดเหล่านี้ ต่างกาหนดนิ ยาม
ประสิ ทธิ ผลองค์การตามแนวทางของตน อาทิ Frederick Taylor ผูเ้ สนอการบริ หารงานแบบวิทยาศาสตร์ อธิ บายว่า ประสิ ทธิ ผลคือการบรรลุผลผลิตสู งสุ ดโดยใช้ตน้ ทุนหรื อทรัพยากรให้คุม้ ค่าหรื อ
น้อยที่สุด การสร้างทักษะและความชานาญในงาน ส่ วน Henri Fayol ผูค้ ิดค้นหลักการบริ หาร เชื่ อว่า
ประสิ ท ธิ ผลขององค์การคื อการระบุ อานาจหน้าที่ ความรั บผิดชอบ ระเบี ยบวินัยภายในองค์การ
เอกภาพของสายการบังคับบัญชาและการสั่งการ ความสามัคคี ความเสมอภาค ขณะที่ Elton Mayo
บิดาการบริ หารงานแบบมนุ ษย์สัมพันธ์ให้ความเห็นว่าประสิ ทธิ ผลของผลิตภาพเป็ นผลมาจากความ
พึงพอใจของพนักงานด้านการสนองตอบความต้องการทางด้านร่ างกายและอารมณ์ เป็ นต้น Hodge
& Anthony จึงสรุ ปว่า ความหลากหลายในนิ ยามประสิ ทธิ ผลขององค์การเกิดจากไม่มีขอ้ ตกลงหรื อ
ฉันทามติร่วมกันของนักวิชาการเกี่ยวกับการให้ความหมายว่าอะไรคือประสิ ทธิ ผลขององค์การ
อนึ่ ง จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่าการนิ ยามประสิ ทธิ ผลขององค์การที่ปรากฏให้
เห็นนั้นมักสอดคล้องกับแนวทางที่ใช้ในการศึกษาประสิ ทธิ ผลองค์การ อาทิ แนวทางด้านเป้ าหมาย
มักนิยามประสิ ทธิ ผลขององค์การคือเป้ าหมายสุ ดท้ายที่องค์การต้องการให้ เกิดการบรรลุ (Barnard,
1938, p. 235; Reddin, 1970, pp. 11-17; Shetty, 1979, pp. 71-79) แนวทางเชิ งระบบ อธิ บายว่า เป็ น
ความสามารถขององค์การในการจัดหาทรัพยากร การรักษาไว้ซ่ ึ งระบบภายในขององค์การ และการ
มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกบั สภาพแวดล้อมที่อยูภ่ ายนอกองค์การ (Robbins, 2003, p. 58) แนวทางกระบวน
การภายในมองว่าประสิ ทธิผลขององค์การก็คือองค์การที่มีสุขภาพดี (Healthy Organization) หรื ออีก
นัยหนึ่ งคือความสามารถในการใช้ทรัพยากรให้เกิ ดประสิ ทธิ ภาพ และสร้างความสัมพันธ์ภายใน
องค์การให้เกิดความไว้เนื้ อเชื่ อใจ มีการทางานที่ราบรื่ นและคล่องตัว (Cameron, 1980, p. 17) ส่ วน
แนวทางกลยุทธ์ กลุ่ ม ตัวแทน หมายถึ ง ระดับความสามารถในการสนองตอบความต้องการของ
สภาพแวดล้อ มต่ า ง ๆ ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ความอยู่ร อดขององค์ก าร (Pfeffer & Salanik, 1978, p. 41;
Robbins, 2003, p. 231)
ตามนิ ยามความหมายข้างต้น สรุ ปได้วา่ ประสิ ทธิ ผลขององค์การประกอบด้วย ชุดนิยาม
หลัก 2 ชุ ด คือ ชุดที่มีความหมายเกี่ยวกับ “ความสามารถขององค์การในการบรรลุเป้ าหมายต่าง ๆ ที่
กาหนดไว้” การวัดประสิ ทธิ ผลองค์การจึงพิจารณาจากผลลัพธ์สุดท้าย เนื่ องจากการเกิดขึ้นและการ
ดารงอยู่ขององค์การล้วนแล้วมีจุดมุ่งหมายให้เกิ ดความสาเร็ จในเป้ าหมายอย่างใดอย่างหนึ่ งเสมอ
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และ “ความสามารถขององค์การในการดารงสถานภาพไว้ซ่ ึ งความอยู่รอดและการปรับตัวให้เข้า
สภาพแวดล้อม” สาหรับนิ ยามชุดหลัง ได้พิจารณาองค์ก ารในฐานะระบบสังคมที่มีปฏิสัมพันธ์กบั
ส่ วนต่าง ๆ การดารงอยู่ขององค์การล้วนขึ้นอยู่กบั การสนับสนุ นจากสภาพแวดล้อมทั้งภายในและ
ภายนอก นิ ยามชุ ดนี้ จึงครอบคลุมการศึกษาประสิ ทธิ ผล 3 แนวทางหลัง ขึ้นอยูก่ บั ว่าแต่ละแนวทาง
จะมุ่งให้ความสาคัญกับส่ วนใดของระบบองค์การนัน่ เอง
อนึ่ ง เพื่อให้การวิจยั ครั้งนี้ ครอบคลุ มชุ ดความหมายประสิ ทธิ ผลขององค์การ ผูว้ ิจยั จึ ง
สรุ ปนิยามประสิ ทธิ ผลขององค์การ หมายถึง ระดับความสามารถขององค์การในการบรรลุเป้ าหมาย
การธ ารงรั ก ษาและพัฒ นาคุ ณ ค่ า ระบบภายในองค์ ก าร รวมถึ ง การสร้ า งสั ม พัน ธภาพที่ ดี ก ับ
สิ่ งแวดล้อมภายนอก
แนวทางการศึกษาประสิ ทธิผลขององค์การ
จากการนาเสนอความหมายประสิ ทธิ ผลขององค์การดังกล่ าวข้างต้นทาให้กล่ าวได้ว่า
ความแตกต่างของคาจากัดความเป็ นผลมาจากการใช้เกณฑ์การประเมินที่แตกต่างกัน Cameron &
Whetten (1983, p. 4) กล่าวถึ งเรื่ องนี้ ในหนังสื อชื่ อ Organizational Effectiveness: A Comparison of
Multiple Models ว่าในเชิ งทฤษฎี น้ นั ธรรมชาติขององค์การมักตั้งอยู่บนฐานความคิ ดเกี่ ยวกับประ
สิ ทธิ ผ ลขององค์การ กล่ าวคื อ ทุกทฤษฎี องค์การมี แนวคิ ดพื้ นฐานปั จจัยต่ าง ๆ ที่ เป็ นเกณฑ์ช้ ี วดั
ประสิ ทธิผลขององค์การ ดังนั้นแนวทางการศึกษาความมีประสิ ทธิ ผลจึงต้องให้ความสนใจกับเกณฑ์
(Criterion) ที่ใช้ในการประเมิน
ในระยะแรกของการศึ กษาพบว่า รู ปแบบการวัดประสิ ทธิ ผลขององค์ก ารมักใช้เพีย ง
เกณฑ์ใ ดเกณฑ์หนึ่ ง เพี ย งเกณฑ์เดี ย ว แนวความคิ ดประเภทนี้ จึ ง ถู ก เรี ย กว่า การวัดประสิ ทธิ ผ ล
เชิงเดี่ยว (Univariate Effectiveness Measure) เพื่อแสวงหาเกณฑ์ที่เหมาะสมที่สุด (Ultimate Criterion) ในการประเมิ นความส าเร็ จ ขององค์ก าร ทั้ง นี้ จากการรวบรวมวรรณกรรมต่ า ง ๆ Campbell
(1977, pp. 36-39) พบว่า เกณฑ์หรื อตัวแปรที่มกั ถูกใช้นามาใช้เป็ นตัวชี้วดั ประสิ ทธิผลขององค์การมี
ทั้งสิ้ นถึง 30 ตัวแปร โดยตัวแปรเหล่านี้จะถูกใช้เป็ นตัวแปรตามเพื่อศึกษาเชื่อมโยงกับตัวแปรอิสระ
ได้แก่
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ตารางที่ 2.1 เกณฑ์ การวัดประสิ ทธิผลของ Campbell
ตัวชี้วดั ประสิทธิผลขององค์ การ
1. ประสิ ทธิผลโดยรวมขององค์การ (Overall
Effectiveness)
2. ผลิตภาพหรื อความสามารถในการผลิต
(Productivity)
3. ประสิ ทธิภาพ (Efficiency)
4. กาไร (Profit)
5. คุณภาพ (Quality)
6. อุบตั ิเหตุ (Accidents)
7. การเติบโต (Growth)
8. อัตราการขาดงาน (Absenteeism)
9. อัตราการออกจากงาน (Turnover)
0. ความพึงพอใจในการทางาน (Job satisfaction)
11. การจูงใจในการทางาน (Motivation)
12. ขวัญกาลังใจในการทางาน (Moral)
13. การควบคุมในองค์การ (Control)
14. ความขัดแย้ง/ความผูกพัน (Conflict/cohesion)
15. ความยืดหยุน่ ในการทางาน/การปรับตัว
(Flexibility/Adaptability)

(ที่มา: Campbell, 1977)

ตัวชี้วดั ประสิทธิผลขององค์ การ
16. การวางแผนและการกาหนดเป้ าหมาย (Planning
and Goal Setting)
17. ความเห็นพ้องต้องกันในเป้ าหมาย (Goal
Consensus)
18. เป้ าหมายขององค์การระดับนานาชาติ
(Internationalization of Organizational Goals)
19. ความสอดคล้องกันระหว่างบทบาทและปทัสถาน
ขององค์การ (Roles and Norm Congruence)
20. ทักษะด้านการจัดการความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล (Managerial Interpersonal Skills)
21. ทักษะด้านงานการจัดการ (Managerial Task
Skills)
22. การจัดการสารสนเทศและการสื่ อสาร
(Information Management and Communication)
23. ความพร้อม (Readiness)
24. การใช้สภาพแวดล้อมให้เกิดประโยชน์ต่อ
องค์การ (Utilization of Environment)
25. การประเมินองค์การจากภายนอก (Evaluation by
External Entities)
26. เสถียรภาพขององค์การ (Stability)
27. ค่านิยมของทรัพยากรมนุษย์ (Value of Human
Resources)
28. การมีส่วนร่ วมและการใช้อิทธิพลร่ วมกัน
(Participation and Shared Influence)
29. การเน้นด้านฝึ กอบรม และการพัฒนา (Training
and Development Emphasis)
30. การเน้นความสาเร็ จขององค์การ (Achievement
Emphasis)
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การใช้ตวั แปรหรื อ เกณฑ์เพี ย งตัวเดี ย วเพื่ อวัด ประสิ ทธิ ผลได้ก่ อ ให้เ กิ ดปั ญหาหลาย
ประการ กล่ า วคื อ เกณฑ์ แ ต่ ล ะเกณฑ์ ย งั ไม่ ส ามารถยอมรั บ ได้ว่ า กว้า งขวางเพี ย งพอที่ จ ะวัด
ประสิ ทธิ ผลขององค์การทั้งหมดได้ ขณะเดี ยวกันแม้จะนาเกณฑ์เหล่ านี้ มาใช้ร่วมกันก็ยงั ไม่อาจ
อธิ บายได้ว่าการวัดนั้นมีความถูกต้อง เนื่ องจากแต่ละเกณฑ์ก็มีมุมมองหรื อแนวคิดแตกต่างกันไป
การนามาจัดเป็ นหมวดหมู่อาจยิ่งทาให้เกิ ดความสับสนมากขึ้ น อี กทั้งยังส่ งผลต่ อวิธีการวัดหรื อ
แม้แต่ปัญหาความต่อเนื่ องของคุ ณลักษณะตัวแปรมีความใกล้เคียงกันมากจนแทบแยกกันไม่ออก
เช่น เกณฑ์บางเกณฑ์อาจเป็ นได้ท้ งั เป้ าหมาย (Ends) และวิธีการ (Means) การเลือกใช้ความหมายใด
เป็ นเกณฑ์วดั ประสิ ทธิ ผลขององค์การจึงขึ้นอยูก่ บั การตัดสิ นใจให้คุณค่า (Value Judgment) ของแต่
ละบุคคล
จากสภาพปั ญหาดังกล่าวทาให้การวัดประสิ ทธิ ผลขององค์การลาพังเพียงเกณฑ์เดียวจึง
ไม่เป็ นที่ นิยมอี กต่อไป นักวิชาการอี กกลุ่ มหนึ่ งจึ งเสนอให้ใช้เกณฑ์หลายเกณฑ์เป็ นเครื่ องมือวัด
ประสิ ทธิ ผล (Multivariate Effectiveness Measures) ด้วยการสร้างตัวแบบ (Model) จากฐานคติหรื อ
สมมติฐาน (Hypothesis) ที่กาหนดขึ้นแล้วนาไปทดสอบเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่มีต่อ
ประสิ ทธิ ผลขององค์การ จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่าตัวแบบที่นิยมนามาใช้วดั ประสิ ทธิ ผล
ขององค์การมีจานวนทั้งสิ้ น 4 แนวทาง (Approaches) ได้แก่
1. แนวทางการบรรลุเป้ าหมาย (Goal Attainment Approach)
จัดเป็ นแนวทางแรกในการศึกษาประสิ ทธิ ผลขององค์การที่มีนิยามว่าประสิ ทธิ ผลขึ้นอยู่
กับความสามารถขององค์การในการบรรลุเป้ าหมายตามที่กาหนดไว้ ฐานคติเกี่ ยวกับแนวทางนี้ จึง
เป็ นการพิจารณาองค์การในฐานะหน่วยงานถูกจัดตั้งขึ้นอันมีเหตุผลและมีเป้ าหมายแน่ นอน ดังนั้น
ระดับการบรรลุเป้ าหมายจึงวัดจากผลการปฏิบตั ิงานที่เกิดขึ้นจริ ง (Actual Performance) แล้วนาไป
เปรี ยบเที ยบกับเป้ าหมายระดับปฏิ บตั ิการ (Operative Goal) ที่ กาหนดไว้ (Bedeianm & Zammuto,
1991, pp, 26-27) เป้ าหมายเชิ ง ปฏิ บ ตั ิ ก ารนี้ ถู ก เชื่ อมโยงจากเป้ าหมายของหน่ วยงานที่ ไ ด้รับการ
ประกาศอย่างเป็ นทางการ (Official Goal)
แนวทางการประเมิ นผลในแง่ การบรรลุ เป้ าหมายแม้เป็ นที่ นิยมอย่างแพร่ หลายแต่ก็มี
ข้อบกพร่ องหลายประการ อาทิ เช่ น ความเที่ยงตรงและความน่ าเชื่ อถื อ (Valid and Reliable) ของ
เกณฑ์ในการวัด เนื่ องจากทุกองค์การโดยเฉพาะองค์การขนาดใหญ่มกั มุ่งทางานเพื่อเป้ าหมายหลาย
ประการ ทาให้แต่ละองค์การมีเป้ าหมายจานวนมาก ทั้งเป้ าหมายระยะสั้น-ระยะยาวที่ตอ้ งการบรรลุ
และเป้ าหมายเหล่านี้ ก็ยงั คงเปลี่ ยนแปลงได้ตลอดเวลาขึ้นอยู่กบั ว่าใครเป็ นผูก้ าหนด Robbin (2003,
pp. 61-62) เกี่ ยวกับประเด็นนี้ เขากล่าวว่า การวัดประสิ ทธิ ผลจะกระทาได้ยากลาบากขึ้น เนื่องจาก
ไม่ ท ราบว่า เป้ าหมายที่ ก าหนดนั้นเป้ าหมายใดส าคัญกว่า กัน สอดคล้องกับ การศึ ก ษาที่ เกี่ ย วกับ
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ประสิ ทธิ ผลในองค์การที่มีเป้ าหมายต่างกัน คือ โรงพยาบาล มหาวิทยาลัย และองค์การธุ รกิ จ ผล
การศึกษาพบว่าการประเมินประสิ ทธิ ผลขององค์การด้วยแนวทางเชิ งเป้ าหมายสามารถใช้ได้ดีกบั
องค์การธุ รกิ จ เนื่ องจากมีเป้ าหมายหลักชัดเจนคื อผลกาไร ขณะที่อีก 2 หน่ วยงานมี กระบวนการ
ซับซ้อน ประกอบด้วยเป้ าหมายและภาวะผูน้ าหลายระดับ ผูป้ ฏิ บตั ิงานจึงมักมองว่าบทบาทภาวะ
ผูน้ าที่กระทานั้นคือเป้ าหมายขององค์การ เขาจึงสรุ ปว่าแนวทางเชิ งเป้ าหมายแม้จะใช้ได้ดีกบั บาง
องค์ก าร แต่ ก็ มิ อ าจใช้ไ ด้ก ับ ทุ ก องค์ก าร โดยเฉพาะองค์ก ารที่ ไ ม่ ท าการตกลงร่ ว มกัน เกี่ ย วกับ
เป้ าหมายก่อนดาเนินงาน
การนาแนวทางการบรรลุเป้ าหมายไปใช้ในการบริ หาร
แม้การประเมินประสิ ทธิ ผลขององค์การด้วยเกณฑ์ดา้ นเป้ าหมายจะเป็ นเครื่ องมือสาคัญ
ในการสร้างประสิ ทธิ ภ าพทางการบริ หารแก่องค์การส่ วนรวม แต่การมุ่งเป้ าหมายสุ ดท้ายประการ
เดียวอาจเกิดปั ญหาการใช้ทรัพยากรไม่คุม้ ค่า การขาดความเอาใจใส่ ต่อกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์การ
ซึ่ งกรณี น้ ี มกั มีผลต่อขวัญ กาลังใจ และความไม่พึงพอใจของพนักงาน ฉะนั้นหากผูบ้ ริ หารองค์การ
จะนาแนวทางนี้ไปใช้ให้เกิดประสิ ทธิ ผล ผูบ้ ริ หารต้องตระหนักถึงสมมติฐานสาคัญ 5 ประการคือ 1)
องค์การจะต้องมีเป้ าหมายหรื อผลลัพธ์สูงสุ ด (Ultimate Goal) ที่ตอ้ งการบรรลุ 2) เป้ าหมายนี้ ตอ้ งถูก
ระบุให้ชดั เจนและเป็ นที่เข้าใจร่ วมกัน 3) เป้ าหมายต้องมีจานวนพอเหมาะต่อการบริ หารจัดการ 4)
เป้ าหมายดังกล่าวต้องได้รับการยอมรับหรื อเห็ นชอบร่ วมกันทุกฝ่ าย และ 5) เป้ าหมายต้องสามารถ
วัด (Measurable) เพื่อติดตามความก้าวหน้าได้
2. แนวทางเชิงระบบ (System Approach)
แนวทางประสิ ทธิ ผลเชิ งระบบถือเป็ นแนวทางที่พยายามแก้ไขข้อบกพร่ องบางประการ
ของแนวทางประสิ ทธิผลเชิงเป้ าหมาย ด้วยการเพิ่มความสนใจกับเกณฑ์ดา้ นวิธีการ (Means) ที่จะทา
ให้องค์การอยูร่ อดในระยะยาว (Long-Term) ไปพร้อมกัน หรื อกล่าวอีกนัยหนึ่งแนวทางเชิงระบบจะ
ไม่ทุ่มเทจุดสนใจไปที่ ผลสาเร็ จขั้นสุ ดท้ายประการเดี ยว หากให้ความสนใจในกระบวนการหรื อ
ขั้นตอนต่าง ๆ ที่ มีผลต่อความสาเร็ จตามเป้ าหมายนั้นด้วย แนวทางการประเมินประสิ ทธิ ผลของ
องค์การเชิงเป้ าหมายและเชิงระบบจึงไม่แตกต่างกันมากนัก แท้จริ งเป็ นการมองเป้ าหมายองค์การใน
ฐานะที่มีความสัมพันธ์กบั สภาพแวดล้อมมากขึ้นนั้นเอง เกี่ ยวกับประเด็นนี้ Robbins (2003, p. 62)
ยืนยันว่าทั้งแนวทางชิ งเป้ าหมายและเชิ งระบบต่างมี ฐานคติมุ่งเป้ าหมาย (Goal Oriented) เพียงแต่
แนวทางแรกใช้เกณฑ์เป้ าหมายสุ ดท้าย (End Goals) เพื่ อประเมิ นประสิ ทธิ ผลขององค์ก าร ส่ วน
แนวทางหลังใช้กระบวนการหรื อวิถีทาง (Means Goals) เป็ นมาตรวัด
พื้นฐานความคิดที่สาคัญของแนวทางนี้จึงมาจากทฤษฎีระบบ (System Theory) ที่เปรี ยบ
องค์การได้กบั ระบบหนึ่ งในสังคม ซึ่ งประกอบด้วยส่ วนย่อยต่าง ๆ ที่สัมพันธ์กนั หากส่ วนใดส่ วน
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หนึ่ งปฏิ บตั ิหน้าที่บกพร่ องหรื อด้อยไปย่อมกระทบต่อองค์การทั้งหมด (Robbins, 2003, p. 58) จาก
สมมติ ฐานดัง กล่ าวทาให้นักวิชาการในยุคแรก (ค.ศ. 1960) พิจารณาองค์การในฐานะระบบปิ ด
(Closed System) ที่ เป็ นหน่ วยงานอิ สระและไม่เกี่ ยวข้องกับสิ่ งแวดล้อมอื่ นภายนอก การจัดโครง
สร้างขององค์การเป็ นไปเพื่อประสิ ทธิ ภาพการบริ หารงาน ขณะเดียวกันก็มุ่งเน้นความสัมพันธ์ทาง
สังคมระหว่างบุคคลที่อยูภ่ ายใน ความสาเร็ จขององค์การเป็ นความสัมพันธ์ของกระบวนการภายใน
(Internal Process Approach) ต่อมาในช่วงทศวรรษ 1970 นักวิชาการเริ่ มตระหนักว่าการดารงอยูข่ อง
องค์การไม่เป็ นเพียงทาให้กระบวนการภายในมีประสิ ทธิ ภาพและสร้างมนุ ษย์สัมพันธ์เท่านั้น แต่ยงั
ขึ้นอยู่กบั การพึ่งพาอาศัยและมี ปฏิ สัมพันธ์ กบั สภาพแวดล้อมภายนอก องค์การจึ งเป็ นระบบเปิ ด
(Open System) ที่ ต้องนาเข้า ทรั พ ยากรให้ออกมาเป็ นผลผลิ ต แนวทางการศึ ก ษาประสิ ทธิ ผลใน
ช่วงเวลานี้จึงมุ่งแนวทางเชิงระบบทรัพยากร (System Resource Approach)
2.1 แนวทางกระบวนภายใน (Internal Process Approach)
เนื่ องจากการพิ จารณาองค์การเป็ นระบบปิ ด ประสิ ทธิ ผลองค์ก ารตามแนวทาง
ระบบภายในจึงหมายถึงความสามารถในการผสมผสานส่ วนย่อยขององค์การทั้งหมดเข้าด้วยกันเพื่อ
มิให้การท างานแต่ ละส่ วนเกิ ดความขัดแย้ง โดยเฉพาะอย่า งยิ่งระหว่างเป้ าหมายของบุคคลและ
เป้ าหมายขององค์การ (Schein, 1992, pp. 50-51) กล่าวอีกนัยหนึ่ งคือการประเมินประสิ ทธิ ผลองค์
การจะต้องคานึงถึงการบรรลุเป้ าหมาย และความสามารถในการธารงรักษาซึ่ งความเป็ นอยูข่ ององค์
การไปพร้อมกัน (Caplow, 1964, p. 202)
ภายใต้แนวคิดเช่นนี้ เครื่ องมือหรื อมาตราวัดประสิ ทธิ ผลตามแนวทางกระบวนการ
ภายในประกอบด้วยเกณฑ์สาคัญ 2 เกณฑ์ คือ 1) เกณฑ์ประสิ ทธิ ภาพ (Efficiency) ที่การบรรลุเป้ า
หมายวัดจากการเปรี ยบเทียบอัตราส่ วนระหว่างผลผลิตกับปั จจัยนาเข้า (Output/input) การแปรสภาพ
กับปั จจัยนาเข้า (Input) และการแปรสภาพกับผลผลิ ต (Output) 2) เกณฑ์สุขภาพที่ดีของ องค์การ
(Healthy Organization) ได้แ ก่ ร ะบบการท างานที่ ร าบรื่ น มี ก ารไหลเวี ย นของข้อ มู ล ข่ า วสารทั้ง
แนวตั้ง และแนวนอน การให้ คุ ณ ค่ า ความส าคัญ ต่ อ พนั ก งานในฐานะทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ และ
การสร้ า งความสุ ข ความพึง พอใจในการท างาน (Bennis, 1966, pp. 43-44; Steers, 1997, pp. 116117; Cameron, 1980, pp. 66-69) ตามแนวคิดว่าด้วยมนุษย์สัมพันธ์
ส าหรั บ นัก วิ ช าการส าคัญ ตามแนวทางนี้ ได้แ ก่ Georgopoulos & Tannenbaum
(1957, p. 53) นาแนวทางกระบวนการภายในมาใช้ในการศึกษาองค์การขนาดใหญ่ โดยมีสมมติฐาน
ว่า องค์ก ารสามารถบรรลุ ถึ งเป้ าหมายได้ด้วยวิถี ทาง (Means) แปรสภาพทรั พ ยากรให้ก ลายเป็ น
ผลผลิต ดังนั้นประสิ ทธิ ผลขององค์การจึงหมายถึงการไม่ทาให้ทรัพยากรและวิธีการสู ญเสี ยศักยภาพ
การปฏิ บ ัติ และสร้ า งความขัด แย้ง ให้ ก ับ สมาชิ ก เขาจึ ง น าเกณฑ์ ค วามสามารถในการผลิ ต
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(Productivity) เกณฑ์ความยืดหยุน่ (Flexibility) และเกณฑ์ปราศจากความตึงเครี ยดหรื อความขัดแย้ง
(Tension or Conflict) ระหว่างสมาชิ กหรื อกลุ่มย่อยต่าง ๆ ภายในองค์การมาใช้ประเมินประสิ ทธิ ผล
ขององค์การ จากการศึกษาพบว่าทั้ง 3 เกณฑ์ มีความสัมพันธ์ต่อกันและมีความสัมพันธ์โดยตรงกับ
ประสิ ทธิผลองค์การ
การนาแนวทางกระบวนการภายในไปใช้ในการบริ หาร
ด้วยขอบเขตการประเมินประสิ ทธิ ผลตามแนวทางกระบวนการภายในเกี่ยวข้องกับ
ปั จจัยของระบบการบริ หารภายในองค์การอย่างครบถ้วน ทั้งประสิ ทธิ ภาพด้านการผลิ ต การแปร
สภาพ และการสร้างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างองค์การกับบุคลากร วิธีการนี้จึงควรนามาใช้เมื่อผูน้ า
ต้องการความสาเร็ จในงานพร้อมกับสร้างความพอใจแก่พนักงาน เนื่องจากประสิ ทธิผลขององค์การ
และความพอใจของพนักงานล้วนเป็ นเครื่ องมือในการดารงอยูข่ ององค์การต่อไปในระยะยาว ข้อดี
อีกประการหนึ่ งของวิธีการนี้ คือการช่วยให้ผบู ้ ริ หารประเมินความก้าวหน้าของกิจกรรมที่กาลังมุ่งสู่
เป้ าหมายได้ทุกขั้นตอนหรื อกรณี เกิดปั ญหาหรื อข้อแย้งใดผูบ้ ริ หารย่อมแก้ไขได้ทนั ท่วงที อย่างไรก็
ตาม การวัดด้วยวิธีการนี้ อาจก่อให้เกิ ดความยุ่งยากต่อผูบ้ ริ หารเช่ นกัน เนื่ องจากกระทาได้ยากกว่า
การวัดที่เป้ าหมายสุ ดท้าย Cameron (1980, p. 66) จึงเสนอว่า การประเมินประสิ ทธิ ผลด้วยกระบวน
การภายในจะเหมาะสมต่อเมื่อถูกเชื่อมโยงเข้ากับผลผลิตหรื อเป้ าหมายขององค์การ
2.2 แนวทางเชิงระบบทรัพยากร (System Resource Approach)
ฐานคติ ข องแนวทางนี้ มององค์ก ารในฐานะระบบที่ ซับ ซ้อ น อัน ประกอบด้ว ย
ความสัมพันธ์ของพฤติกรรมทั้งภายในและภายนอกองค์การ หน้าที่ของผูบ้ ริ หาร คือ การสนองตอบ
ข้อเรี ยกร้องอันเกิดจากสภาวการณ์ที่แวดล้อมองค์การอยู่ ประสิ ทธิผลขององค์การจึงวัดได้จากปั จจัย
นาเข้า (Input) ที่จาเป็ นในการผลิต และความสามารถแปลงสภาพ (Transformation) ปั จจัยนาเข้าให้
เป็ นปั จจัยนาออกหรื อผลผลิต (Output) ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์อนั ดีกบั สภาพแวดล้อมภายนอก
เพื่ อความอยู่รอดขององค์การ (Katz & Kahn, 1978, pp. 185-221; Gibson, Ivancevich & Donnelly,
1994, p. 7)
Yuchtman & Seashore (1967, p. 898) ถื อ เป็ นสองบุ ค คลแรกที่ น าแนวทางประ
สิ ทธิ ผลเชิ งระบบมาพัฒนาจนกลายมาเป็ นแนวทางประสิ ทธิ ผลเชิ งระบบทรัพยากร แนวความคิด
ของเขาคล้ายกับนักวิชาการแนวทางประสิ ทธิ ผลเชิ งระบบที่เห็นว่า ประสิ ทธิ ผลขององค์การไม่อาจ
พิจารณาเพียงเกณฑ์ผลสาเร็ จขั้นสุ ดท้ายเท่านั้น แต่ตอ้ งพิจารณาถึงเกณฑ์ลาดับถัดลงไป (Penultimate
Criteria) เช่น เกณฑ์กระบวนการดาเนิ นงานที่เชื่ อมโยงระบบต่าง ๆ เข้าด้วยกัน โดย เฉพาะอย่างยิ่ง
การจัดหาหรื อนาเข้าทรัพยากรจากภายนอก เพื่อเปลี่ยนสภาพให้เป็ นผลผลิตหรื อบริ การ เป้ าหมาย
แนวทางเชิงระบบทรัพยากรจึงอยูท่ ี่ตาแหน่งการต่อรอง (Bargaining Position) หรื อความสามารถใน
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การได้ม าซึ่ ง ทรั พ ยากรที่ มี ค่ า และหายากจากสภาพแวดล้อมที่ เกิ ด จากการเปรี ย บเที ย บระหว่า ง
องค์การในรู ปของการแข่งขัน (Competition) กล่าวคือ องค์การที่ มีประสิ ทธิ ผลย่อมสามารถจัดหา
และใช้ประโยชน์ทรัพยากรจากสิ่ งแวดล้อม (Exploit the Environment) มิให้เกิ ดภาวะขาดแคลนใน
อนาคตมากกว่า องค์ก ารอื่ น เพื่ อเสถี ย รภาพและคงอยู่ข ององค์การ ซึ่ ง จะท าได้อย่า งชัดแจ้ง เมื่ อ
แข่งขันในทรัพยากรอย่างเดียวกัน
แนวทางระบบทรัพยากรจึงมีจุดเด่น เพราะไม่มุ่งความสนใจไปยังผลสาเร็ จสุ ดท้าย
ซึ่ งเป็ นการวัดเป้ าหมายระยะสั้น (Short Term) เท่านั้น แต่ยงั พิจารณากระบวนการต่าง ๆ ขององค์
การทั้งระบบ เช่ น การจัดหา การครอบครองและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร การธารงไว้ซ่ ึ ง
กิ จ กรรมที่ เ ป็ นงานประจ าภายในองค์ก าร ด้ว ยการทดแทนและปรั บ ปรุ ง ส่ ว นต่ า ง ๆ ให้ พ ร้ อ ม
ปฏิบตั ิงาน ตลอดรวมถึงปฏิสัมพันธ์และการปรั บตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีอิทธิ พลต่อ
ความสาเร็ จตามเป้ าหมายขององค์การด้วย
การนาแนวทางเชิงระบบทรัพยากรไปใช้ในการบริ หาร
ด้วยเกณฑ์การวัดประสิ ทธิ ผลเชิงระบบทรัพยากรครอบคลุมถึงมิติที่เป็ นเครื่ องมือ
อันทาให้องค์การสามารถอยู่รอดต่อไปในระยะยาว เช่ น ตาแหน่ งการต่อรอง การนาเข้าทรัพยากร
อย่างเพียงพอ การปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ต่าง ๆ การติดต่อสื่ อสาร การสนองตอบต่อสภาพแวดล้อม
ฯลฯ เป็ นต้น ทาให้แนวทางนี้ มีประโยชน์ต่อองค์การที่ สามารถใช้เกณฑ์การประเมิ นด้วยวิธีการ
บรรลุ เป้ าหมายระยะสั้น (Short Term Goals) หรื อวัดประสิ ทธิ ภาพภายในองค์การ โดยเฉพาะอย่าง
ยิง่ องค์การที่ไม่แสวงหาผลกาไรหรื อองค์การสวัสดิการสังคม มีเป้ าหมายเพื่อให้บริ การสาธารณะแก่
ประชาชน ความสาเร็ จขององค์การจึงอยูท่ ี่ความสามารถในการแสวงหาทรัพยากรที่หายากและมีค่า
เช่น มหาวิทยาลัยย่อมต้องการอาจารย์ผสู้ อนที่มีคุณภาพเป็ นที่ยอมรับ เพื่อดึงดูดใจให้นกั ศึกษาเข้ามา
เรี ยนจานวนมาก ในภาพลักษณ์เช่นนี้ นกั ศึกษาที่เข้ารับการศึกษามักมีผลการเรี ยนดี มหาวิทยาลัยมี
ชื่ อเสี ยงมากขึ้น หรื อแม้แต่เทศบาลตาบลซึ่ งเป็ นหน่ วยงานบริ หารราชการที่มุ่งให้บริ การสาธารณะ
แก่ ป ระชาชน แต่ ส่ ว นใหญ่ ก ลับ เผชิ ญ ปั ญ หาความขาดแคลนทรั พ ยากรการบริ หาร การวัด
ประสิ ท ธิ ผ ลของเทศบาลต าบลในปั จ จุ บ ัน จึ ง มัก ใช้เ กณฑ์ค วามความสามารถจัด หาและระดม
ทรัพยากรมาร่ วมประเมินด้วย เพื่อให้การจัดการบริ การสาธารณะเป็ นไปตามภารกิจที่กาหนดไว้ใน
กฎหมาย ดังนั้นหากนาแนวทางนี้ มาใช้ผบู ้ ริ หารต้องมีความเข้าใจและรับรู้สภาพความเป็ นจริ งของ
สภาพแวดล้อมภายนอกดี พอที่จะทาให้เกิ ดความมัน่ ใจว่าองค์การสามารถจัดหาทรัพยากรเพื่อใช้
บริ หารจัดการ ขณะเดี ยวกันก็เกิ ดผลผลิ ตหรื อบริ การโดยไม่ขาดตอน คุ ณค่าอี กประการหนึ่ งของ
แนวทางระบบทรัพยากรคือทาให้ผบู ้ ริ หารเห็นถึงกิจกรรมการปฏิบตั ิงานขององค์การอย่างครบถ้วน
ซึ่ งจะเป็ นส่ วนช่วยขยายขอบเขตการวิเคราะห์และการตัดสิ นใจให้การบริ หารงานสมบรู ณ์มากยิง่ ขึ้น
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แม้แนวทางเชิ งระบบทรัพยากรจะมุ่งเน้นความสาเร็ จเกี่ยวกับศักยภาพขององค์การ
ในการแสวงหาทรั พ ยากรจากสิ่ ง แวดล้อ มต่ า ง ๆ แต่ แ นวทางนี้ ก ลับ ละเลยที่ จะเสนอว่า ควรใช้
ประโยชน์ จ ากทรั พ ยากรอย่า งไรให้ เกิ ดความคุ ้ม ค่ า และความพึ ง พอใจต่ อ สิ่ ง แวดล้อมดัง กล่ า ว
เนื่ องจากความอยู่รอดขององค์การจะต้องคานึ งถึ งความสามารถในการสร้ างและธารงรักษาไว้ซ่ ึ ง
ทรั พยากรให้ได้มากกว่าที่ ใช้ไป รวมถึ งการตอบสนองต่อข้อเรี ยกร้ องของส่ วนต่าง ๆ ที่ แวดล้อม
องค์การ
3. แนวทางกลยุ ท ธ์ ก ลุ่ ม ตัว แทนหรื อ แนวทางกลุ่ ม ผู ้ที่ มี ส่ ว นได้ส่ ว นเสี ย (Strategic
Constituencies or The Stakeholder Approach)
แนวทางกลยุท ธ์ ก ลุ่ ม ตัวแทนจัดเป็ นการศึ ก ษาประสิ ทธิ ผลขององค์การแนวใหม่ ซึ่ ง
ได้รับความนิ ยมมาตั้งแต่ช่วง ค.ศ. 1970 ที่มีฐานคติจากแนวคิด “กิ จกรรมทางการเมือง” (Political
Arena) กล่ าวคื อ ประสิ ทธิ ผลขององค์การวัดได้จากความสามารถในการสร้ างความพึงพอใจต่ อ
เป้ าหมายของกลุ่มตัวแทนต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์การ โดยทัว่ ไปแล้วกลุ่มตัวแทนหรื อ
กลุ่มผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยจะมีส่วนร่ วมในองค์การ หากตระหนักแล้วว่าสิ่ งที่จูงใจที่ได้รับมีคุณค่ามาก
พอกับการลงทุ นหรื อการปฏิบตั ิงาน แนวทางนี้ จึงพิจารณาองค์การฐานะภายใต้สภาพแวดล้อมที่
ประกอบด้วยการรวมตัวของกลุ่มอิ ทธิ พล (Dominant Coalition) อันมีผลต่อการปฏิ บตั ิ หน้าที่ ของ
องค์การ ความอยู่รอดขององค์การจึ งขึ้ นอยู่กบั การควบคุ มหรื อสนับสนุ นจากกลุ่ มต่าง ๆ เหล่ านี้
โดยตรง (Pfeffer & Salanik, 1978, p. 67; Goodman, Penning & Associates, 1977, pp. 185-215;
Cameron, 1980, p. 67)
จากสมมติฐานดังกล่าว แนวทางกลยุทธ์กลุ่มตัวแทนจึงเป็ นการผสมผสานแนวทางวัด
ประสิ ทธิ ผล 2 แนวทางแรกที่ นาเสนอก่ อนหน้า นี้ โดยการแก้ไ ขจุ ดด้อยของแนวทางการบรรลุ
เป้ าหมายที่ การมุ่งผลลัพธ์ขององค์การจากเป้ าหมายของผูบ้ ริ หารประการเดี ยวไม่เพียงพอต่อการ
ประเมิน เนื่ องจากองค์การจัดเป็ นระบบหนึ่ งที่ประกอบด้วยกลุ่มบุคคลต่าง ๆ เช่น เจ้าของ ผูบ้ ริ หาร
ลูกจ้าง พนักงาน ลูกค้า ผูใ้ ช้บริ การ หรื อรัฐบาล ฯลฯ เข้ามามีปฏิสัมพันธ์ดว้ ยเหตุผลที่ต่างกัน จึงเป็ น
หน้าที่ขององค์การในการสนองตอบต่อความคาดหวังและความต้องการของกลุ่ มตัวแทนเหล่ านี้
พร้ อมกับ เพิ่ มมุ มมองแนวทางเชิ งระบบทรั พ ยากรให้มี ความซับ ซ้อนมากไปกว่าสนใจเพีย งการ
ต่อรองและการจัดหาทรัพยากร แต่จะเชื่ อมโยงกลุ่มตัวแทนทั้งภายในและภายนอกเข้าด้วยกันใน
ฐานะที่เป็ นแหล่งทรัพยากรที่มีคุณค่าและความสาคัญต่อองค์การ ฐานคติเช่นนี้ทาให้แนวทางกลยุทธ์
กลุ่มตัวแทนมีขอบเขตในการประเมินประสิ ทธิ ผลกว้างขวางมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะทาให้การกาหนด
เป้ าหมายขององค์การมีความหลากหลายเป็ นที่ยอมรับจากกลุ่มต่าง ๆ
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Friedlander & Pickle (1968, pp. 289-304) นักวิชาการคู่แรกที่คน้ พบว่าความอยูร่ อดและ
การเติ บ โตขององค์ก ารมี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ับ การสนับ สนุ น และพึ่ ง พาอาศัย กัน (Interdependent)
ระหว่างระบบย่อยต่ า ง ๆ ในองค์การและระบบสิ่ ง แวดล้อมภายนอก โดยที่ เขาใช้เกณฑ์ต่า งกัน
ประเมินเป้ าหมายของกลุ่มตัวแทนผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยแต่ละกลุ่ม เช่น 1) เกณฑ์ความสามารถในการ
ทากาไรขององค์การใช้วดั กับเจ้าของกิจการ (Owner) 2) เกณฑ์การสร้างความพึงพอใจให้กบั สมาชิ ก
ใช้วดั กับพนักงาน (Employee) ด้านสภาพการทางาน รางวัลทางการเงินความไว้วางใจต่อฝ่ ายบริ หาร
ความคิดเห็นต่อการอานวยการ การพัฒนาตนเอง 3) เกณฑ์คุณค่าขององค์การที่มีต่อสังคมใช้วดั กับ
ตัวแปรด้านชุมชน (Community) รัฐบาล (Government) ลูกค้า (Customer) คู่คา้ (Suppliers) และผูใ้ ห้
สิ นเชื่อ (Creditor) เป็ นต้น การศึกษาครั้งนี้ แม้จะสารวจในองค์การขนาดเล็กที่มีความยุ่งยากต่อการ
สนองความต้องการกลุ่มผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยในเวลาเดี ยวกัน แต่ประโยชน์ที่ได้รับทาให้เห็ นว่าการ
วัดประสิ ทธ์ผลขององค์การโดยใช้ตวั แปรที่หลากหลาย ย่อมสอดคล้องกับความเป็ นจริ งมากกว่าการ
ใช้ตวั แปรเพียงตัวเดียว โดยเฉพาะอย่างยิง่ เมื่อต้องการค้นหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่าง ๆ
การประเมินประสิ ทธิ ผลด้วยแนวทางนี้ จึงเป็ นเรื่ องของการประเมินองค์การในมุมกว้าง
และเชื่ อว่าประสิ ทธิ ผลเป็ นเรื่ องสลับซับซ้อนที่ตอ้ งให้ความสนใจทั้งปั จจัยนาเข้า กระบวนการผลิ ต
ไปพร้ อม ๆ กับปั จจัยด้านความพึงพอใจของผูไ้ ด้รับผลประโยชน์จากองค์การ Cameron (1980, p.
70) ยืนยันว่าวิธีการวัดประสิ ทธิ ผลตามแนวทางนี้ จะมีคุณประโยชน์อย่างมาก หากผูม้ ีส่วนได้ส่วน
เสี ยภายนอกเป็ นผูม้ ีอิทธิ พลเชิงอานาจต่อองค์การ
การนาแนวทางกลยุทธ์กลุ่มตัวแทนไปใช้ในการบริ หาร
แม้แนวทางกลยุทธ์ตวั แทนจะก่อให้เกิดประสิ ทธิ ผล หากนาไปใช้กบั องค์การที่สามารถ
ควบคุ มและตอบสนองความต้องการของกลุ่มผลประโยชน์ที่เป็ นแหล่งทรัพยากรการบริ หารงาน
ของตนเองได้อย่างสมบรู ณ์ แต่ในความเป็ นจริ งไม่มีองค์การใดกระทาเช่นนั้นได้ เพราะองค์การทุก
แห่ งล้วนเผชิ ญกับสภาพแวดล้อมที่แข่งขันกันสู ง ขณะที่เป้ าหมายของกลุ่มตัวแทนที่มีส่วนได้ส่วน
เสี ยแต่ละกลุ่มมีความแตกต่างและขัดแย้งกันตลอดเวลา หน้าที่ของผูบ้ ริ หารจึงต้องประนี ประนอม
ระหว่างความต้องการแต่ละฝ่ ายด้วยการประเมินลาดับคุณค่าหรื ออิทธิ พลของกลุ่มเหล่านี้ เพื่อทราบ
ว่า เป้ าหมายใดส าคัญและต้องการบรรลุ ม ากที่ สุ ดแล้วจึ ง จัดสรรสิ่ ง จู ง ใจให้ส อดคล้องกับ ล าดับ
ความสาคัญดังกล่าว ด้วยเหตุน้ ีประสิ ทธิ ผลขององค์การจึงถูกประเมินจากระดับความสามารถในการ
สร้างผลลัพธ์ (Outcome) ตามเป้ าหมายต่าง ๆ ที่ถูกกาหนดไว้
ข้อดีของแนวทางกลยุทธ์ตวั แทนจึงอยูท่ ี่การให้ความสนใจต่อสภาพแวดล้อมทุกส่ วน ซึ่ ง
มี ผ ลต่ อการดารงอยู่ข ององค์ก าร อย่า งไรก็ ต ามแนวทางนี้ ก็ ย งั มี จุด อ่ อ นบางประการ เนื่ อ งจาก
เป้ าหมายของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยมีความหลายหลาก การตัดสิ นในการเลือกให้ความสาคัญกับกลุ่มใด
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จึงเป็ นเรื่ องของการตัดสิ นใจเชิ งค่านิ ยม (Value Judgment) อาจไม่ตรงกับความเป็ นจริ งขณะเดียวกัน
หากการเลื อกให้ความสาคัญกับ กลุ่ มที่ มี อานาจควบคุ มทรั พ ยากรที่ จาเป็ นขององค์การก็ อาจถู ก
โต้แย้งว่าไม่ก่อให้เกิ ดความยุติธรรมทางสังคม (Social Justice) ฉะนั้นการเลื อกใช้แนวทางกลยุทธ์
กลุ่มตัวแทนจึงต้องกระทาอย่างระมัดระวัง โดยเฉพาะหากนามาใช้ประเมินประสิ ทธิ ผลกับองค์การ
ที่มีความซับซ้อน และประกอบด้วยกลุ่มผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยที่แตกต่างหลากหลาย
4. แนวทางการแข่งขันด้านค่านิยม (Competing-Value Approach)
แนวทางการแข่งขันด้านค่านิ ยมนับเป็ นแนวทางศึกษาประสิ ทธิ ผลองค์การล่าสุ ดที่ถูก
นาเสนอในช่วง ค.ศ. 1990 โดยมีสมมติฐานว่า เกณฑ์ที่ใช้ประเมินประสิ ทธิ ผลขององค์การนั้นไม่มี
เกณฑ์ใดที่ดีที่สุดขึ้นอยูก่ บั ว่า “ใคร” เป็ นผูป้ ระเมินผล และประเมินผลสนใจ “ค่านิ ยม” ใด ค่านิยมที่
แข่งขันกันจึงเป็ นเรื่ องความต้องการหรื อความพอใจของบุคคลหรื อกลุ่มตัวแทนแต่ละกลุ่ม ซึ่ งอาจ
แตกต่างกันโดยสิ้ นเชิงและเป็ นผลให้เป้ าหมายมีความหลากหลายต่างกันด้วย Robbins (2003, p. 68)
จึงให้ความคิดเห็ นต่อประเด็นนี้ ว่า การมองว่าองค์การสามารถประสานหรื อจัดการกับเป้ าหมายที่
ขัดแย้งกันได้อย่างสมบรู ณ์น้ นั เป็ นไปได้ยาก ดังนั้นการประเมินประสิ ทธิ ผลขององค์การจึงถูกสร้าง
ขึ้นจากการแข่งขันให้คุณค่าต่อเกณฑ์ที่ใช้ประเมิน และคุณค่านั้นต้องสอดคล้องกับวัฏจักรหรื อช่วง
ชีวติ ขององค์การแต่ละขั้น เนื่องจากแต่ละช่วงชีวติ ขององค์การมีความต้องการที่แตกต่างกัน
Quinn & Rohrbaugh (1983, pp. 367-377) เป็ นนักวิชาการสองคนแรกที่บูรณาการแนว
ทางการแข่งขันด้านค่านิ ยมเพื่อใช้วดั ประสิ ทธิ ผลองค์การ โดยมีเกณฑ์ช้ ี วดั และประกอบด้วย 2 มิติ
หลัก คือ 1) จุ ดมุ่ ง เน้น (Focus) เกี่ ย วกับ สภาพแวดล้อมภายในกับภายนอกเขตองค์การ (Internal
Versus External) ที่สภาพแวดล้อมภายในเป็ นการสร้ า งความเป็ นอยู่และการพัฒนาบุคลากร ส่ วน
สภาพแวดล้อมภายนอกเป็ นการสร้ า งความเป็ นอยู่แ ละการให้ คุ ณค่ า กับ สภาพแวดล้อ มรอบ ๆ
องค์ ก าร (People Versus Organization) (Robbins, 2003, p. 69) และ 2)โครงสร้ า งขององค์ ก าร
(Organization Structure) ที่ มี ค วามยื ด หยุ่ น กั บ โครงสร้ า งที่ มี ล ั ก ษณะคงที่ (Flexibility Versus
Stability) แล้วจึงนามาจัดความสัมพันธ์ในตาราง โดยให้แนวนอนเน้นมิติดา้ นจุดมุ่งเน้นและแนวตั้ง
เป็ นมิติดา้ นโครงสร้าง 2 มิติหลักนี้ แบ่งเป็ นตัวแบบการวัดประสิ ทธิ ผลขององค์การได้ 4 รู ปแบบ คือ
1) ตัวแบบระบบเปิ ด (Open System Model) 2) ตัวแบบเป้ าหมายเชิ งเหตุผล (Rational Goal Model)
3) ตัวแบบด้านมนุ ษย์สัม พันธ์ (Human Relations Model) 4) ตัวแบบกระบวนการภายในองค์การ
(Internal Process Model) และภายในรู ปแบบต่าง ๆ Quinn & Rohrbaugh ระบุเกณฑ์หรื อตัวชี้ วดั เพื่อ
ประเมินประสิ ทธิ ผลเป็ น 2 คือ เป้ าหมายพื้นฐาน (Primary Goals) และเป้ าหมายรอง (Sub Goals) ที่
ต่อมา Robbins (2003, pp. 69-70) ได้พ ฒ
ั นาเป้ าหมายเหล่ านี้ ให้เป็ นอี ก หนึ่ งมิติแล้วเรี ยกเป้ าหมาย
พื้นฐานว่า เกณฑ์มุ่งจุดหมายที่เป็ นผลลัพธ์และเป็ นเป้ าหมายระยะสั้นกับการมุ่งวิถีทางกระบวนการ
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ภายในและเป็ นเป้ าหมายระยะยาว (Ends Versus Means) ทาให้เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินตามแนว
ทางการแข่งขันด้านค่านิ ยมมี 3 มิติดว้ ยกัน คือ 1) มิติดา้ นสภาพแวดล้อมที่มุ่งคน-องค์การ 2) มิติดา้ น
โครงสร้างองค์การแบบคงที่-ยืดหยุน่ 3) มิติดา้ นจุดมุ่งหมาย-วิถีทาง ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
1. ตัวแบบระบบเปิ ด (Open System Model)
ตัวแบบระบบเปิ ด สะท้อนให้เห็ นถึ ง การผสมผสานระหว่างค่านิ ยมด้านจุ ดเน้น
สภาพแวดล้อมภายนอก (External Enviroment) และโครงสร้ างแบบยืดหยุ่น (Flexibility Structure)
ซึ่ ง เหมาะสมกับ องค์ก ารที่ เพิ่ ง เริ่ ม ก่ อตัว จุ ดหมายที่ เป็ นผลลัพ ธ์ ขององค์ก าร (Ends) คื อ 1) การ
เจริ ญ เติ บ โต (Growth) 2) การจัด หาทรั พ ยากร (Resource Acquisition) โดยมุ่ ง เน้น กระบวนการ
ทางานที่มี 1) ความยืดหยุ่น (Flexibility) 2) ความพร้ อม (Readiness) และ 3) การประเมิ นผลจาก
ภายนอกในลักษณะที่เป็ นบวก (Positive External Evaluation) เพื่อเอื้อต่อการบรรลุ ผลลัพธ์สุดท้าย
หรื อเป้ าหมายหลัก ค่านิยมที่มีอิทธิ พล (Dominant Value) ต่อตัวแบบนี้ คือ การสร้างสัมพันธภาพที่ดี
กับ สภาพแวดล้อ มเพื่ อ ให้ ไ ด้ท รั พ ยากรและท าให้ อ งค์ ก ารเจริ ญ เติ บ โต ตัว แบบนี้ จึ ง คล้า ยกับ
ประสิ ทธิผลองค์การตามแนวทางเชิงระบบทรัพยากร (System Resource Approach)
2. ตัวแบบด้านเป้ าหมายเชิงเหตุผล (Rational Goal Model)
เป็ นตัวแบบที่ผสมผสานระหว่างค่านิ ยมด้านองค์การหรื อสภาพแวดล้อมภายนอก
(External Enviroment) กับโครงสร้ างแบบคงที่ (Structural Stability) โดยมีเป้ าหมายสุ ดท้ายอยู่ที่ 1)
ผลิตภาพ (Productivity) 2) ประสิ ทธิ ภาพ (Efficiency) เพื่อให้เป้ าหมายพื้นฐานหรื อผลลัพธ์สุดท้าย
บรรลุผลสาเร็ จ ตัวแบบนี้ อาจเปรี ยบได้กบั แนวทางประสิ ทธิผลการบรรลุเป้ าหมาย (Goal Attainment
Approach) ซึ่ งการแข่ ง ขัน ด้า นคุ ณ ค่ า ตามเกณฑ์ น้ ี และ 3) ผลก าไร (Profit) ส่ ว นเป้ าหมายด้า น
กระบวนการก็จะใช้เครื่ องมือที่มีความเป็ นเหตุเป็ นผลทางการบริ หารด้าน 1) การวางแผน (Planning)
และ 2) การกาหนดเป้ าหมาย (Goal Setting) เพื่อให้เป้ าหมายพื้นฐานหรื อผลลัพธ์สุดท้ายบรรลุผล
ส าเร็ จ ตัว แบบนี้ อาจเปรี ย บได้ก ับ แนวทางประสิ ท ธิ ผ ลการบรรลุ เ ป้ าหมาย (Goal Attainment
Approach) ซึ่ งการแข่งขันด้านคุ ณค่าตามเกณฑ์น้ ี เหมาะกับช่ วงระยะเวลาที่ องค์การต้องการสร้ าง
ประสิ ทธิภาพในการทางาน จึงจาเป็ นต้องจัดรู ปแบบโครงสร้างที่เป็ นแบบแผน มีระเบียบกฎเกณฑ์ที่
แน่นอน
3. ตัวแบบกระบวนการภายในองค์การ (Internal Process Model)
ตั ว แบบนี้ สะท้ อ นถึ ง ค่ า นิ ย มภายในหรื อสภาพแวดล้ อ มภายใน (Internal
Environment) และความคงที่ของโครงสร้างองค์การ (Structural Stability) ดังนั้นการวัดเป้ าหมายจึง
เป็ นการประเมินเกี่ยวกับ 1) การสร้างเสถียรภาพ (Stability) และ 2) การสร้างดุลยภาพ (Equilibrium)
ขององค์การไปพร้ อม ๆ กัน ส่ วนการดารงอยูภ่ ายใต้สภาพแวดล้อมดังกล่าวได้น้ นั องค์การต้องมุ่ง
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ความสนใจที่ ป ระสิ ทธิ ผ ลของกระบวนการด้ า น 1) การจัด การสารสนเทศ (Information
Management) 2) การตัดสิ นใจ (Decision Making) และ 3) การสื่ อสาร (Communication) ไปยังจุ ด
ต่าง ๆ ภายในองค์การอย่างทัว่ ถึงเพียงพอ ตัวแบบประเภทนี้ จึงมักนามาใช้ในช่วงระยะเวลาเดียวกับ
ตัวแบบด้านเป้ าหมายเชิงเหตุผล
4. ตัวแบบด้านมนุษย์สัมพันธ์ (Human Relations Model)
เป็ นต้ น แบบที่ ส ะท้ อ นค่ า นิ ย มภายในหรื อสภาพแวดล้ อ มภายใน (Internal
Environment) 3)และการมีโครงสร้ างแบบยืดหยุน่ (Flexible Structure) สาหรับค่านิ ยมที่สาคัญของ
ฝ่ ายบริ หารตามตั ว แบบนี้ มั ก เกี่ ย วข้ อ งกั บ การพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ (Human Resource
Development) เช่น การฝึ กอบรม (Training) การพัฒนาทักษะในการทางาน (Skill Development) จึง
เป็ นหน้าที่ของผูบ้ ริ หารต้องสร้างกระบวนการทางานที่ประกอบ 1) ความผูกพัน (Cohesion) 2) ขวัญ
ในการทางาน (Morale) 3) ความไว้วางใจ (Trust) การใช้ตวั แบบประเภทนี้ องค์การจะให้ความสาคัญ
แก่พนักงานมากกว่าสภาพแวดล้อมภายนอกองค์การ เช่ นเดี ยวกับตัวแบบกระบวนการภายใน การ
ประเมินประสิ ทธิ ผลโดยใช้ตวั แบบมนุษย์สัมพันธ์จึงเหมาะกับช่วงเวลาที่องค์การกาลังขยายตัว และ
ต้องการความร่ วมแรงร่ วมใจจากสมาชิกเป็ นสาคัญ
การประเมิ นประสิ ทธิ ผลองค์การแข่ง ขันด้า นค่ านิ ยมนี้ พบว่า มี จุดเด่ นที่ ส าคัญ 2
ประการ ประการแรก ตัวแบบที่ใช้ในแนวทางนี้ ลว้ นเกิดจากการบูรณาการแนวคิดประสิ ทธิ ผลของ
องค์การทุกแนวทางเข้าด้วยกัน ประการถัดมา ตัวแบบเหล่านี้สะท้อนถึงค่านิ ยมของผูบ้ ริ หารว่าจะให้
ความสาคัญกับคุ ณค่าต่อมิ ติหรื อเกณฑ์ใดเป็ นหลัก เพราะตัวแบบแต่ละแบบที่ถูกเลื อกใช้น้ นั ย่อม
บ่งชี้ถึงเป้ าหมายที่ผบู ้ ริ หารต้องการให้เกิดขึ้นในองค์การ
การนาแนวทางการแข่งขันด้านค่านิยมไปใช้ในการบริ หาร
จุดเด่นของแนวทางการแข่งขันด้านค่านิ ยมที่เป็ นการผสมผสานมาตรวัดหรื อเกณฑ์
ต่ า ง ๆ ในการประเมิ นประสิ ท ธิ ผ ลองค์ก ารเข้า ได้ด้ว ยกัน จึ ง เป็ นผลท าให้ผูบ้ ริ หารสามารถน า
แนวทางจากตัวแบบเหล่านี้มาพิจารณาเลือกใช้ให้สอดคล้องกับสภาพเห็นจริ งขององค์การ อย่างไรก็
ตาม แนวทางการแข่งขันด้านค่านิ ยมยังมีขอ้ จากัดบางประการต่อการนาไปใช้ เนื่องจากแม้จะได้การ
ยอมรับว่าเป็ นแนวทางที่สร้ างขึ้ นเพื่อแก้ไขข้อเสี ยบางประการของแนวทางกลยุทธ์กลุ่มตัวแทนที่
ประกอบด้วยเกณฑ์การวัดประสิ ทธิ ผลหลากหลาย แต่การนาเสนอเกณฑ์ท้ งั 3 มิติ ตามแนวทางการ
แข่งขันด้านค่านิ ยม กลับ เป็ นเพียงการชี้ เห็ นว่าผูบ้ ริ หารควรใช้มาตรวัดใดเพื่อสร้ างและประเมิ น
ประสิ ทธิ ผลขององค์การ หากมิได้จาแนกให้เห็นอย่างชัดเจนว่าเกณฑ์ใดเป็ นเกณฑ์สาคัญที่สุด และ
ควรใช้เกณฑ์ใดประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวแทนหรื อกลุ่มผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย นอกนั้นการใช้
วงจรชี วิตขององค์การเพื่อกาหนดการเลือกใช้ตวั แบบก็อาจส่ งผลต่อความยุง่ ยากในการตัดสิ นใจว่า
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องค์การที่กาลังประเมินนั้นอยูใ่ นขั้นตอนใดในองค์การ เพราะหากผูบ้ ริ หารประเมินลาดับขั้นความ
เจริ ญเติบโตขององค์การไม่ถูกต้องก็ยอ่ มทาให้เกิดความผิดพลาดทั้งการใช้เกณฑ์และผลการวัด
สรุ ปแนวทางการศึกษาประสิ ทธิผลขององค์การ
จากการศึกษาเรื่ องประสิ ทธิ ผลขององค์การดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นแสดงให้เห็นถึงการ
เปลี่ ยนแปลง จากแนวทางที่มุ่งความสนใจแต่ละส่ วนขององค์การมาเป็ นการพิจารณาองค์การที่ มี
ลัก ษณะซั บ ซ้ อ นมากขึ้ น แนวทางหรื อ ตัว แบบที่ ใ ช้ศึ ก ษาประสิ ท ธิ ผ ลขององค์ ก ารจึ ง มี ค วาม
หลากหลาย แต่ละตัวแบบก็มีขอ้ ดี ขอ้ เสี ยแตกต่างกันขึ้นอยู่กบั การตัดสิ นใจของแต่ละบุคคลเลื อก
นามาใช้ เพราะทุ กแนวทางต่างมี อคติ ใ นการให้ความสาคัญต่อส่ วนต่ าง ๆ ขององค์ก าร (Robey,
1994, p. 59) เช่น
1. แนวทางบรรลุ เป้ าหมาย ถือเป็ นแนวทางแรกของการศึกษาเกี่ ยวกับประสิ ทธิ ผลของ
องค์การที่มีนิยามว่า ประสิ ทธิ ผลขององค์การขึ้นอยู่กบั ความสามารถในการบรรลุ เป้ าหมายตามที่
กาหนดไว้ ฐานคติของแนวทางนี้ คือการพิจารณาองค์การในฐานะหน่ วยงานที่มีเป้ าหมายแน่ นอน
ระดับการบรรลุ ผลตามเป้ าหมายจึงวัดจากผลจากปฏิบตั ิงานที่เกิดขึ้นจริ งแล้วนาไปเปรี ยบเทียบกับ
เป้ าหมายระดับ ปฏิ บ ตั ิ ก ารที่ ก าหนดไว้ การวัดประสิ ทธิ ผ ลเชิ ง เป้ าหมายจึ ง มี ค วามเหมาะสมกับ
องค์การที่มีเป้ าหมายชัดเจน แน่นอน ดังนั้นแนวทางการบรรลุเป้ าหมายจึงมุ่งความสนใจกับผลลัพธ์
สุ ดท้ายที่เป็ นผลผลิตหรื อบริ การ
2. แนวทางเชิ งระบบ แนวคิดนี้ ต้ งั อยู่บนสมมติฐานที่วา่ องค์การเป็ นระบบทางสังคมซึ่ ง
ประกอบด้วยส่ วนต่าง ๆ ที่มีความสัมพันธ์ต่อเนื่ องตลอดเวลา หากส่ วนใดส่ วนหนึ่ งเกิดขัดข้องย่อม
ส่ งผลกระทบต่อส่ วนอื่นทั้งหมด ประสิ ทธิ ผลองค์การจึงวัดได้จากปั จจัยนาเข้าที่จาเป็ นในการผลิต
และความสามารถขององค์การในการแปลงสภาพปั จจัยนาเข้าให้กลายเป็ นปั จจัยนาออกตลอดจน
การสร้างความสัมพันธ์อนั ดีกบั สภาพแวดล้อมต่าง ๆ แนวทางระบบนี้แบ่งออกเป็ น
- แนวทางกระบวนการภายใน ที่มุ่งความสาคัญกับการรักษาความสัมพันธ์ของ
มนุษย์ซ่ ึงจัดเป็ นสภาพแวดล้อมภายในองค์การ
- แนวทางเชิ งระบบทรัพยากร มุ่งเน้นความสามารถขององค์การในการจัดหา
ทรัพยากรจากสภาพแวดล้อม แนวทางนี้จึงให้ความสนใจกับสภาพแวดล้อมภายนอกองค์การด้วย
3. แนวทางกลยุทธ์ตวั แทน แนวทางนี้ มององค์การในฐานะระบบภายใต้สภาพแวดล้อม
ซึ่ งเผชิญกับกลุ่มผลประโยชน์ที่มีอิทธิ พลและควบคุมทรัพยากรขององค์การ การอยูร่ อดขององค์การ
จึงเป็ นการแสดงถึงระดับความสามารถในการสร้างผลลัพธ์ และการกระทาที่ได้รับการยอมรับจาก
กลุ่ มผลประโยชน์เหล่ านี้ แนวทางกลยุทธ์ ตวั แทนจึ งมุ่ งประเมิ นการรั กษาไว้ซ่ ึ งความพึงพอใจที่
หลากหลายของกลุ่มผล
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4. แนวทางการแข่งขันด้านค่านิ ยม เป็ นแนวทางศึกษาล่าสุ ดที่มีแนวคิดว่าเกณฑ์ที่ใช้ใน
การประเมิ นประสิ ทธิ ผ ลขององค์ก ารเป็ นเรื่ องของการแข่ง ขันด้า นค่ านิ ย ม คุ ณค่ าหรื อค่ า นิ ย มที่
แข่งขันขึ้นอยูก่ บั ความพึงพอใจในการเลือกที่ต่างกัน ซึ่ งต้องสอดคล้องกับวัฏจักรหรื อช่ วงชี วิตของ
องค์การแต่ละขั้น เนื่ องจากแต่ละช่วงองค์การมีความต้องการที่แตกต่างกัน แนวทางนี้ จึงมุ่งนาเสนอ
ตัวแบบที่คานึงถึงความสอดคล้องระหว่างค่านิยมกับวัฏจักรขององค์การ
ด้วยคุณลักษณะดังกล่าวข้างต้น แม้ทุกแนวทางมีส่วนช่ วยในการอธิ บายปรากฏการณ์ ที่
เกิ ดขึ้นกับองค์การได้ หากแต่ว่ายังไม่มีแนวทางใดที่จะนาไปใช้ประเมินประสิ ทธิ ผลขององค์การ
อย่างถูกต้อง เพราะแต่ละองค์การล้วนมีภารกิ จ เป้ าหมาย และส่ วนย่อยต่าง ๆ ที่ซับซ้อน อีกทั้งยัง
ต้องเผชิ ญกับการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันภายในสภาพแวดล้อม การใช้ตวั บ่งชี้ เพื่อวัดประสิ ทธิ
ผลองค์การจึงไม่อาจใช้เพียงแนวทางเดียว แต่ตอ้ งอาศัยการบรู ณาการตัวแบบต่าง ๆ เข้าด้วยกัน ดังที่
Cameron (1980, p. 70) เคยกล่าวไว้ว่า ไม่มีตวั แบบหรื อแนวทางใดสามารถนามาใช้กบั ทุกองค์การ
อย่างเหมาะสม
ในการศึ ก ษาครั้ ง นี้ การประเมินประสิ ทธิ ผลของเทศบาลตาบลให้ครอบคลุ มควรนา
เกณฑ์จากแนวทางต่าง ๆ มาผสมผสานกัน ทั้งนี้ โดยคานึงถึงฐานคติของแต่ละแนวทาง ผูศ้ ึกษาจึงนา
แนวทางการบรรลุเป้ าหมาย แนวทางกระบวนการภายใน และแนวทางระบบทรัพยากร เป็ นดัชนี
บ่งชี้ประสิ ทธิ ผลของเทศบาลตาบล อันมีเหตุผลสนับสนุน 2 ประการ คือ
ประการแรก เทศบาลตาบลจัดเป็ นองค์การที่มีเป้ าหมายที่ชดั เจน การวัดประสิ ทธิ ผลของ
เทศบาลตาบลจึ ง สามารถกระท าโดยเปรี ย บเที ยบผลการดาเนิ นงานที่ เกิ ดขึ้ นจริ ง กับ เป้ าหมายที่
กาหนดไว้ตามแนวทางการบรรลุ เป้ าหมาย อนึ่ งผูศ้ ึ กษาตระหนักดี ว่าการวัดระดับผลสาเร็ จของ
เทศบาลตาบลไม่อาจพิจารณาระดับการบรรลุผล (Achievement) เพียงประการเดียว แต่ตอ้ งประเมิน
ระบบการดาเนิ นงานทั้งด้านการแสวงหาปั จจัยนาเข้า กระบวนการปฏิบตั ิงาน รวมถึงความพึงพอใจ
ของพนักงานร่ วมด้วย
ประการที่สอง สื บเนื่ องมาจากฐานคติเบื้องหลังของแนวทางประเมินประสิ ทธิ ผลของ
องค์การ สาหรับแนวทางที่ถูกเลือกนามาใช้พบว่ามีความสอดคล้องกับประเด็นการศึกษาครั้งนี้ท้ งั ใน
เชิงเนื้อหาและกระบวนการ อันจะส่ งผลต่อความเที่ยงตรงและความน่าเชื่อถือของข้อมูล ขณะที่อีก 2
แนวทาง คื อ แนวทางกลยุท ธ์ ก ลุ่ ม ตัวแทนหรื อ ผูม้ ี ส่ วนได้ส่ วนเสี ย การวัดประสิ ท ธิ ผ ลเกิ ดจาก
ความสามารถในการเอาชนะใจกลุ่มตัวแทน ด้วยการสร้ างผลลัพธ์ ที่แต่ละองค์การประเมินคุ ณค่า
หรื อความสาคัญของกลุ่มเหล่านั้นไว้ล่วงหน้าแล้ว ซึ่ งอิทธิ พลของกลุ่มผูม้ ีอิทธิ พลของกลุ่มผูม้ ีส่วน
ได้ส่วนเสี ยในแต่ละองค์การย่อมไม่เหมือนกัน อีกทั้งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์ ดังนั้น
การนาเกณฑ์ที่ผศู ้ ึกษาจัดทาขึ้นไปใช้ประเมินประสิ ทธิ ผลของเทศบาลตาบลย่อมไม่สอดคล้องกับ
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ฐานคติ ดงั กล่ า วเช่ นเดี ย วกับ การประเมิ นประสิ ท ธิ ผลขององค์ก ารตามแนวทางการแข่ งขันด้า น
ค่านิ ยมที่การเลือกใช้ค่านิ ยมใดเป็ นเกณฑ์การวัด ต้องพิจารณาจากวัฎจักรหรื อช่ วงชีวิตขององค์การ
แต่ละขั้น หากในความเป็ นจริ งแล้วเทศบาลตาบลแต่ละแห่ งมีการเจริ ญเติบโตไม่เท่ากัน จึงอาจนา
ค่านิยมใดค่านิยมหนึ่งไปตรวจสอบเทศบาลตาบลที่มีพฒั นาการแตกต่างกันได้
ผูศ้ ึกษาได้นาเกณฑ์การประเมินองค์การปกครองส่ วนท้องถิ่นที่กาหนดขึ้นจากหน่วยงาน
ต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้เป็ นแนวทางเพื่อกาหนดตัวแปรสาหรับการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ เกณฑ์คุณภาพ
การบริ หารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 2548 (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2548)
จากการทบทวนวรรณกรรมทั้งหมด ผูศ้ ึกษาจึงได้กาหนดตัวแปรด้านประสิ ทธิ ผลของ
เทศบาลตาบลออกเป็ น 5 มิติ เพื่อประเมินว่าเทศบาลตาบลสามารถบรรลุตวั แปรเหล่านี้ ได้มากน้อย
เพียงได้ ดังนี้
1. มิติการจัดหาและการจัดสรรทรัพยากร
เทศบาลตาบลเป็ นองค์การระบบเปิ ด (Open System) ที่ตอ้ งนาเข้าทรัพยากรต่าง ๆ จาก
ภายนอกมาแปรสภาพให้เป็ นบริ การสาธารณะกลับคืนสู่ ประชาชน แต่เนื่ องจากทรัพยากรเป็ นสิ่ งที่
หายากขณะเดี ยวกันสภาพแวดล้อมของเทศบาลตาบลก็มีความเป็ นพลวัต (Dynamic) สู ง การที่องค์
การจะเผชิ ญกับความเสี่ ยงต่าง ๆ เหล่ านี้ ได้มากน้อยเพียงใดขึ้ นอยู่กบั ความสามารถในการจัดหา
ทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ มาใช้ในการบริ หารจัดการให้เป็ นไปตามเป้ าหมายที่ตอ้ งการ (Bedeian,
1984, p. 3)
กรณี เทศบาลตาบลสามารถใช้ศกั ยภาพการเป็ นนิติบุคคลขององค์การ และศักยภาพของ
ผูบ้ ริ ห ารหรื อ นายกเทศมนตรี ใ นการแสวงหาหรื อ ระดมทรั พ ยากรการบริ ห ารจากภายในและ
ภายนอกชุ มชนตามที่กาหนดใน พรบ.แผนและขั้นตอนการกระจายอานาจฯ ที่กาหนดแนวทางกว้าง
ๆ ให้เทศบาลตาบลสามารถดาเนิ นนิ ติกรรมนอกเหนื อจากการมี รายได้และเงิ นอุ ดหนุ น เกี่ ยวกับ
ประเด็นนี้ ภิญโญ นิ ลจันทร์ (2544, น. 29) เสนอว่า ศักยภาพในการจัดหาทรัพยากรจะมีมากน้อย
เพียงใดส่ วนหนึ่ งขึ้นอยูก่ บั ภาวะผูน้ าที่จะสร้างเครื อข่ายกับชุ มชน หน่วยงานหรื อองค์การ อย่างไรก็
ตาม ความสาเร็ จของการจัดหาทรัพยากรจะต้องควบคู่กนั ไปกับการจัดสรรและแบ่งปั นทรัพยากรให้
เกิดผลผลิตตามที่องค์การต้องการได้ดว้ ย การศึกษามิติเกี่ ยวกับการจัดหาและจัดสรรทรัพยากรของ
เทศบาลตาบลจึ งพิจารณาจากตัวชี้ วดั ที่พ บจากการทบทวนวรรณกรรมของ Campbell (1977, pp.
380-390; Cameron & Whetten, 1983, pp. 274-275; Bedeian & Zammutos, 1991, pp. 78-79; Hodge,
& Anthony, 1991, pp. 75-76; Jones, 2002, pp. 3-4) ดังนี้
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ตารางที่ 2.2 ตัวชี้วดั มิติการจัดหาและจัดสรรทรัพยากร
ตัวชี้วดั
1. การจัดหาทรัพยากร
1. ภายในองค์การ

2. ภายนอกองค์การ

2. การจัดสรรทรัพยากร

คุณลักษณะ
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
2.1
2.2
2.3
2.4

การจัดเก็บรายได้
การขอเงินอุดหนุนเพิ่มเติม
การลงทุนในกิจการต่าง ๆ
การร่ วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ
การร่ วมมือระหว่างองค์กรปกครองท้องถิ่น
การร่ วมมือระหว่างองค์กรธุรกิจเอกชน
การร่ วมมือและสนับสนุนจากเครื อข่าย/องค์กร
ประชาชน
สอดคล้องกับปั ญหา/ความต้องการของประชาชน
ความครอบคลุมพื้นที่
การสนองตอบต่อกลุ่มเป้ าหมาย
ความเท่าเทียมและเสมอภาคแก่ประชาชนทุกคน

(ที่มา: Campbell, 1977, pp. 380-39; Cameron & Whetten, 1983, pp. 274-275; Bedeian & Zammuto,
1991, pp. 78-79; Hodge & Anthony, 1991, pp. 75-76; Jones, 2002, pp. 3-4)
2. มิติกระบวนการภายใน
กระบวนการปฏิ บ ัติ ง านภายในองค์ก าร (Internal Process) ที่ ถู ก นามาใช้พิ จ ารณาถึ ง
ความส าเร็ จ และประสิ ท ธิ ผ ลขององค์ก าร หลัง จากที่ Kaplan & Norton (1992, pp. 71-79) เสนอ
บทความเกี่ยวกับ Balanced Scorecard ในวารสาร Harvard Business Review ทาให้ตวั แปรด้านระบบ
การบริ หารจัดการหรื อกระบวนการปฏิบตั ิงานภายในองค์การได้รับความนิยมจนกระทัง่ ปั จจุบนั
ระบบการบริ หารจัดการมิใช่เป็ นเรื่ องใหม่แต่ประการใด เนื่องจากถูกนามาใช้ต้ งั แต่เริ่ มมี
การศึกษาเกี่ ยวกับทฤษฎี องค์การและการจัดการแล้ว กล่าวคือ การบริ หารจัดการเป็ นเรื่ องเกี่ ยวกับ
กระบวนการอย่างหนึ่ งที่มีบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปร่ วมมือกระทากิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ งให้บรรลุ
เป้ าหมายที่กาหนดขึ้น โดยมีทรัพยากรทางการบริ หารเป็ นเครื่ องมือในการดาเนินกิจกรรม ได้แก่ คน
(Man) เงิ น (Money) วัส ดุ อุป กรณ์ (Material) วิธี ก ารดาเนิ นงาน (Method) หรื อเรี ย กว่า 4 M’s ซึ่ ง
มุมมองด้านระบบการบริ หารจัดการจะช่วยให้องค์การทราบว่าทรัพยากรทางการบริ หารมีส่วนสร้าง
ความเป็ นเลิศแก่องค์การ
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Reeves & Bednar (1994, p. 439) ยัง ได้เ สนอว่า การวัด ระบบบริ ห ารจัด การที่ มี ค วาม
เหมาะสมกับทุกองค์การและมีความเป็ นรู ปธรรมมากที่สุด ควรกระทาโดยเปรี ยบเทียบระบบบริ หาร
จัดการด้านต่าง ๆ ล่ วงหน้าว่ามี ความสอดคล้องกันหรื อไม่ โดยเฉพาะในองค์การที่ มีกฎระเบี ยบ
หลักเกณฑ์เป็ นแนวทางให้พนักงานหรื อเจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิตาม เช่น ระบบราชการ
จากการมองผ่านแนวคิดการบริ หารจัดการภายในองค์การ อาจกล่าวได้ว่าประสิ ทธิ ผล
ของเทศบาลตาบลขึ้นอยูก่ บั การบริ หารจัดการที่ประกอบไปด้วยการวางแผน งบประมาณ บุคลากร
วัสดุอุปกรณ์ และสารสนเทศที่มีประสิ ทธิ ภาพบนความสามารถขององค์การในทิศทางที่เอื้อต่อความ
ต้องการของประชาชน ดังมี ตวั ชี้ วดั ที่พบจากการทบทวนเอกสารผ่านตัวชี้ วดั การบริ หารงานของ
Donnelly (2004, p. 14; Jones, 2002, pp. 3-4; Kreitner & Kinicki, 2006, pp. 574-575)
ตารางที่ 2.3 ตัวชี้วดั มิติกระบวนการภายใน
ตัวชี้วดั
1. การจัดหาทรัพยากร
1. ภายในองค์การ

2. ภายนอกองค์การ

2. การจัดสรรทรัพยากร

คุณลักษณะ
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
2.1
2.2
2.3
2.4

การจัดเก็บรายได้
การขอเงินอุดหนุนเพิ่มเติม
การลงทุนในกิจการต่าง ๆ
การร่ วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ
การร่ วมมือระหว่างองค์กรปกครองท้องถิ่น
การร่ วมมือระหว่างองค์กรธุรกิจเอกชน
การร่ วมมือและสนับสนุนจากเครื อข่าย/องค์กร
ประชาชน
สอดคล้องกับปั ญหา/ความต้องการของประชาชน
ความครอบคลุมพื้นที่
การสนองตอบต่อกลุ่มเป้ าหมาย
ความเท่าเทียมและเสมอภาคแก่ประชาชนทุกคน

(ที่มา: Donnelly, 2004, p. 14; Jones, 2002, pp. 3-4; Kreitner & Kinicki, 2006, pp. 574-575)
3. มิติความสามารถในการสร้างความพึงพอใจ
เทศบาลตาบลเป็ นองค์การทางการเมืองที่กาเนิดขึ้นเพื่อรองรับการกระจายอานาจจากรัฐ
โดยเฉพาะอย่า งยิ่งการมุ่ง ให้ชุม ชนใช้ศกั ยภาพทางบริ หารจัดการและพัฒนากิ จการท้องถิ่ นด้วย
ตนเอง บทบาทหน้าที่สาคัญของเทศบาลตาบลจึงเกี่ยวข้องกับการบริ การสาธารณะให้แก่ประชาชน
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ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ทั้งนี้ตอ้ งสอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐและภารกิจตามที่ระบุในกฎหมาย
เพื่อผลประโยชน์แห่งรัฐและประชาชนส่ วนรวม
การดาเนิ นงานของเทศบาลตาบลโดยทัว่ ไปแม้มีพนั ธกิจในการตอบสนองต่อเป้ าหมาย
ของหลายฝ่ าย อาทิ ชุ มชนท้องถิ่น รัฐบาล และสังคม อย่างไรก็ตาม การให้บริ การสาธารณะก็มกั จะ
เกี่ ย วข้อ งกับ ผูใ้ ห้ บ ริ ก าร กิ จ กรรมที่ ใ ห้ บ ริ ก าร และผูร้ ั บ บริ ก าร โดยผูว้ ิ จยั ได้เ ลื อ กแนวคิ ด ของ
นักวิชาการที่สอดคล้องกับเทศบาลตาบล ดังนี้
Millet (1954, p. 397) กล่าวว่า ความสาคัญของการบริ การ คือ การสร้างความพึงพอใจใน
บริ การแก่ประชาชน โดยมีหลักหรื อแนวทาง คือ
1. การให้บ ริ การเสมอภาค (Equitable Service) หมายถึ ง ความยุติธรรมในการบริ หาร
งานภาครัฐที่มีฐานคติที่วา่ คนทุกคนเท่าเทียมกัน ดังนั้น ประชาชนทุกคนจะได้รับการปฏิบตั ิอย่างเท่า
เที ยมกันในแง่ มุมของกฎหมาย ไม่มี การแบ่ งแยกกี ดกันในการให้บริ การประชาชนจะได้รับการ
ปฏิบตั ิในฐานะที่เป็ นปั จเจกบุคคลที่ใช้มาตรฐานการให้บริ การเดียวกัน
2. การให้การบริ การที่ ตรงกับความต้องการ (Timely Service) หมายถึ ง การให้บริ การ
จะต้องมองว่าการให้บริ การสาธารณะจะต้องตรงกับความต้องการ ผลการปฏิบตั ิงานของหน่วยงาน
ภาครัฐจะถือว่าไม่มีประสิ ทธิ ผลเลยถ้าไม่มีการที่ตรงกับความต้องการ ซึ่ งจะสร้างความไม่พึงพอใจ
ให้แก่ประชาชน
3. การให้บริ การอย่างเพียงพอ (Ample Service) หมายถึง การให้บริ การสาธารณะต้องมี
ลักษณะมีจานวนการให้บริ การสถานที่ให้บริ การอย่างเหมาะสม (The Right Quantity at The Right
Geographical Location)
4. การให้บริ การอย่างต่อเนื่ อง (Continuous Service) หมายถึง การให้บริ การสาธารณะที่
เป็ นไปอย่า งสม่ า เสมอ โดยยึ ด ประโยชน์ ข องสาธารณะเป็ นหลัก ไม่ ใ ช่ ยึ ด ความพึ ง พอใจของ
หน่วยงานที่ให้บริ การว่าจะให้หรื อหยุดบริ การเมื่อใดก็ได้
5. การให้บริ การอย่างก้าวหน้า (Progressive Service) หมายถึง การให้บริ การสาธารณะที่
มี ก ารปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพและผลการปฏิ บ ัติง าน กล่ า วอี ก นัย หนึ่ ง คื อ การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภาพหรื อ
ความสามารถที่จะทาหน้าที่ได้มากขึ้น โดยใช้ทรัพยากรเท่าเดิม
Verma (1986, pp. 102-103) ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับการบริ การดังนี้
1. ความเพียงพอของการให้บริ การที่ มีอยู่ คื อ ความเพียงพอระหว่า งบริ การที่ มีอยู่ก ับ
ความต้องการขอรับบริ การ
2. การเข้าถึงแหล่งบริ การ (Access to Service) ได้อย่างสะดวก โดยคานึ งถึงลักษณะที่ต้ งั
การเดินทาง
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3. ความสะดวกและสิ่ ง อานวยความสะดวก (Convenience and Amenities) ของแหล่ ง
บริ การ ได้แก่ แหล่งบริ การที่ผรู ้ ับบริ การยอมรับว่าให้ความสะดวกและมีสิ่งอานวยความสะดวก
4. ความสามารถของผูร้ ับบริ การ (The Ability of The Patient) ในการที่จะเสี ยค่าใช้จ่าย
สาหรับบริ การ
5. การยอมรั บ คุ ณ ภาพของการบริ ก าร (Acceptability) ซึ่ งในที่ น้ ี รวมถึ ง การยอมรั บ
ลักษณะของผูใ้ ห้บริ การ
จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ ยวกับทฤษฏี ความสามารถในการสร้ างความพึงพอใจ
ผูว้ ิจยั เห็ นว่าทฤษฏีของ Millet (1954, p. 397) และ Verma (1986, pp. 102-103) มีความเหมาะสมต่อ
การวิจยั ครั้งนี้ เนื่ องจากสองทฤษฎีน้ ี เป็ นเครื่ องมือของการสร้างความพึงพอใจที่เกี่ยวข้องกับงานใน
องค์การและภายนอกองค์การ รวมทั้งเป็ นทฤษฏีที่แยกปั จจัยที่ใช้วดั ความพึงพอใจออกจากกันอย่าง
ชัดเจน ซึ่ งง่ายต่อการทาความเข้าใจ สาหรับตัวชี้ วดั ที่ปรากฏในวรรณกรรมและผลงานวิจยั ต่าง ๆ มี
ตัวชี้วดั ดังต่อไปนี้
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ตารางที่ 2.4 ตัวชี้วดั มิติความสามารถในการสร้ างความพึงพอใจ
ตัวชี้วดั
1. การให้บริ การอย่างเสมอภาค
2. การให้บริ การที่ตรงกับความต้องการ
3. การให้บริ การอย่างเพียงพอ

4. การให้บริ การอย่างต่อเนื่อง

5. การให้บริ การอย่างก้าวหน้า

6. การเข้าถึงแหล่งบริ การ
7. ความสะดวกและสิ่ งอานวยความสะดวก

8. ความสามารถของผูร้ ับบริ การ

9. การยอมรับคุณภาพของการบริ การ

คุณลักษณะ
1.1 ประชาชนได้รับการปฏิบตั ิอย่างเท่าเทียมกัน
1.2 ประชาชนได้รับบริ การโดยใช้มาตรฐานเดียวกัน
2.1 ประชาชนได้รับบริ การตรงกับความต้องการ
2.2 ประชาชนได้รับบริ การที่รวดเร็ วตรงกับความต้องการ
3.1 ประชาชนมีสถานที่รองรับการให้บริ การอย่างเพียงพอ
3.2 ประชาชนได้รับการบริ การจากบุคลากรที่ให้บริ การ
อย่างทัว่ ถึง
4.1 ประชาชนได้รับการบริ การอย่างสม่าเสมอ
4.2 ประชาชนได้รับประโยชน์ในการให้บริ การจนสาเร็ จ
ลุล่วงในงานนั้น ๆ
5.1 ประชาชนได้รับการให้บริ การที่มีคุณภาพ ประสิ ทธิภาพ
5.2 ประชาชนได้รับประสิทธิผลจากการพัฒนาความ
สามารถในการให้บริ การ
6.1 ประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งบริ การได้ง่าย
6.2 ประชาชนได้รับความปลอดภัยจากแหล่งบริ การนั้น ๆ
7.1 ประชาชนมีความสะดวกในการมารับบริ การ
7.2 ประชาชนได้รับบริ การอย่างครบครันจากสิ่ งอานวย
ความสะดวกของผูใ้ ห้บริ การ
8.1 ประชาชนมีความสามารถในการที่จะเสี ยค่าใช้จ่ายต่อ
การให้บริ การ
8.2 ประชาชนมีความเข้าใจและสามารถรับรู ้ต่อสิ่งที่รับ
บริ การ
9.1 ประชาชนมีความเชื่อมัน่ ในการให้บริ การ
9.2 ประชาชนยอมรับได้กบั การกระทาของผูใ้ ห้บริ การ

(ที่มา: Millet, 1954, p. 397; Verma, 1986, pp. 102-103)
4. มิติผลลัพธ์การดาเนินการ
เป็ นอี ก หนึ่ ง ตัวแปรที่ มี พ้ื น ฐานแนวคิ ด จากทฤษฏี ร ะบบ (System Theory) ซึ่ งผลการ
ดาเนิ นงานเหล่านี้ ถือเป็ นจุดมุ่งหมายสาคัญขององค์การ (Katz & Kahn, 1978, p. 170) กล่าวคือ ไม่วา่
องค์การที่ถือกาเนิ ดขึ้นจะมีขนาดเล็กหรื อใหญ่ประการใดก็ตาม ล้วนมุ่งกระทาการเพื่อความสาเร็ จ

31

ตามเป้ าหมายทั้ง สิ้ น การประเมิ นผลลัพ ธ์ ก ารดาเนิ นการจึ ง เป็ นการประเมิ นระดับ การบรรลุ ถึ ง
เป้ าหมายขององค์การนั้น
สาหรับประเทศไทยนั้นพบว่าปั จจุบนั หน่ วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนต่างหันมาให้
ความสาคัญกับคุ ณภาพการให้บริ การ เพื่อยกระดับการบริ หารการจัดการของหน่ วยงานให้สูงขึ้ น
และสร้ างความได้เปรี ยบเชิ งการแข่ง ขัน รวมถึ งความเชื่ อมัน่ แก่ ประชาชนในการบริ หารจัดการ
สาหรับองค์การราชการนับตั้งแต่มีการนายุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบราชการและการบริ หารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีมาเป็ นหลักการบริ หารราชการ ได้ก่อให้เกิ ดการปรับเปลี่ ยนกระบวนการและวิธีการ
ท างานเพื่ อยกระดับ ขี ดความสามารถและมาตรฐานการท างานของหน่ วยงานราชการให้อยู่ใ น
ระดับสู งเทียบเท่ามาตรฐานสากล โดยมีเป้ าหมายเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติ
จึงได้มีการจัดทาเกณฑ์คุณภาพการบริ หารจัดการภาครัฐ และเกณฑ์ดงั กล่าวนี้ได้ระบุถึงหมวดที่เป็ น
ผลลัพ ธ์ ก ารด าเนิ น การด าเนิ น การที่ ป ระกอบด้ว ยความส าเร็ จ ตามพัน ธกิ จ คุ ณ ภาพการบริ ก าร
ประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิงาน ซึ่ งผูว้ จิ ยั ได้นาเกณฑ์ดงั กล่าวมาประยุกต์ใช้ในมิติผลลัพธ์การดาเนินการ
ดังนี้มีรายละเอียดต่อไปนี้
ความสาเร็ จตามพันธกิ จจัดเป็ นการประเมินประสิ ทธิ ผลขององค์การตามแนวทางการ
บรรลุ เป้ าหมาย (Goal Attainment Approach) ที่ นิยามว่า ประสิ ท ธิ ผ ลขึ้ นอยู่ก ับ ความสามารถของ
องค์การในการบรรลุ เป้ าหมายตามที่กาหนดไว้ แต่ละองค์การจะต้องกาหนดเป้ าหมายอย่างชัดเจน
แล้วจึงดูวา่ องค์การสามารถสร้ างผลผลิต (Output) ให้บรรลุเป้ าหมายได้หรื อไม่ ระดับการบรรลุเป้ า
หมายจึงวัดจากผลการปฏิบตั ิงานที่เกิดขึ้นจริ งเปรี ยบเทียบกับเป้ าหมายที่ระบุไว้อย่างเป็ นทางการ
คุณภาพการบริ การ เนื่ องจากปั จจุบนั ที่หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนต่างหันมาให้
ความสาคัญกับคุณภาพการให้บริ การ เพื่อสร้ างความได้เปรี ยบเชิ งการแข่งขัน ดังนั้นทุกองค์การจึง
มุ่งแสวงหาเกณฑ์ประเมินคุณภาพการให้บริ การ เพื่อยกระดับการบริ หารการจัดการของหน่ วยงาน
ให้สูงขึ้น Reeves & Bednar (1994, p. 435) เสนอว่า การวัดคุ ณภาพของการปฏิ บตั ิงานขององค์การ
สามารถกระทา 3 แนวทาง คือ 1) การวัดความเป็ นเลิศของสิ นค้าหรื อบริ การ เป็ นการวัดกระบวนการ
ปฏิบตั ิงานขององค์การที่สามารถผลิตสิ นค้าหรื อบริ การที่ดีที่สุดของตลาด 2) การประเมินคุณค่า โดย
ประเมิ นจากการรั บรู ้ ของผูบ้ ริ โภคว่าสิ นค้าหรื อบริ การดังกล่าวมีคุณภาพหรื อประโยชน์มากน้อย
เพียงใด และ 3) การประเมินโดยเปรี ยบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนดไว้ล่วงหน้า
ส าหรั บ เทศบาลต าบลเป็ นองค์ก ารที่ มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ การจัด บริ ก ารสาธารณะ
ขณะเดี ยวกันก็ให้อานาจแก่ประชาชนตรวจสอบการทางานตามที่กาหนดในกฎหมายรัฐธรรมนู ญ
ย่อมเป็ นผลทาให้เทศบาลตาบลต้องจัดบริ การสาธารณะที่มีคุณภาพตรงตามลักษณะการวัดคุณภาพ
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ดังกล่าว เพื่อการบริ การที่เป็ นเลิ ศ (Best Practices) หรื ออย่างน้อยจะต้องไม่ต่ ากว่ามาตรฐานขั้นต่ า
(Standard Practices) ที่กาหนดไว้ (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2548)
การประเมินประสิ ทธิ ภาพการทางานจึงสามารถประเมินได้ท้ งั ประสิ ทธิ ภาพในการใช้
ทรั พ ยากร ซึ่ ง มี หลายแนวทางด้วยกัน เช่ น 1) การวัดอัตราส่ วนระหว่า งผลผลิ ตกับ ปั จจัย นาเข้า
(Output/Input) โดยใช้ปริ มาณงานที่ทาได้เป็ นตัววัดผลผลิต 2) การวัดอัตราส่ วนระหว่างผลผลิตกับ
ปั จ จัย น าเข้า (Output/Input) โดยใช้ข้อ มูล ประสิ ทธิ ผลเป็ นตัววัดผลผลิ ต 3) การวัด อัต ราการใช้
เครื่ องมือ อุปกรณ์ และบุคลลากร 4) การวัดจากการเปลี่ ยนแปลงของผลิ ตภาพ โดยเปรี ยบเทีย บ
ระหว่างผลิตภาพที่ผลิตได้กบั ปี ฐาน และ 5) การวัดแบบผสมผสาน (อุดม ทุมโฆสิ ต, 2548, น. 27-34)
และประสิ ทธิ ภาพในกระบวนการปฏิบตั ิงาน เนื่ องด้วยเทศบาลตาบลเป็ นหน่วยงานราชการที่จะต้อง
ปฏิบตั ิงานภายใต้การตรวจสอบของประชาชน รัฐบาลส่ วนกลาง และหน่ วยงานอื่นตามที่กฎหมาย
กาหนด เพื่ อป้ องกันมิ ให้มีดาเนิ นการใด ๆ ในอันที่ จะส่ งผลกระทบต่อประชาชน จึ งมี ผลทาให้
เทศบาลตาบลต้องมีการปฏิ บตั ิงานตามแนวทางที่สอดคล้องกับระเบียบข้อบังคับทางกฎหมาย การ
วัดประสิ ทธิ ภาพในการกระบวนการปฏิบตั ิงาน โดยพิจารณาว่ากระบวนการทางานแต่ละขั้นตอน
สามารถปฏิบตั ิได้ถูกต้องตรงตามระเบียบและเงื่อนเวลาในการให้บริ การแก่ประชาชน รวมถึ งไม่มี
ข้อร้ องเรี ยนหรื อจากหน่ วยงานที่ตรวจสอบดูแล ทั้งนี้ เพื่อการบรรลุ ถึงคุ ณภาพการให้บริ การและ
เป้ าหมายตามพันธกิจ การประเมินประสิ ทธิ ภาพจึงมีประโยชน์ต่อนายกเทศมนตรี ในฐานะผูบ้ ริ หาร
สู งสุ ดใช้ติดตามกระบวนการดาเนิ นงาน รวมถึ งการใช้ การจัดสรร และการแบ่งปั นทรัพยากรให้
เกิดผลผลิตตามที่องค์การต้องการ
จากการทบทวนวรรณกรรมของ Campbell (1977, pp. 380-39; Cameron & Whetten,
1983, pp. 274-275; Bedeian & Zammutos, 1991, pp. 78-79; Hodge, & Anthony, 1991, pp. 75-76;
Jones, 2002, pp. 3-4) ดังนี้
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ตารางที่ 2.5 ตัวชี้วดั มิติด้านผลลัพธ์ การดาเนินการ
ตัวชี้วดั
1. ผลลัพธ์ตามพันธกิจ
2. คุณภาพการบริ การ

3. ประสิ ทธิภาพ

1.1
1.2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
3.1

3.2

3.3

คุณลักษณะ
ผลการปฏิบตั ิหน้าที่ตามภารกิจ
ผลการปฏิบตั ิตามแผนพัฒนาตาบล
ความเสมอภาค
ความสะดวก รวดเร็ ว
ความทัว่ ถึง เป็ นธรรม
ตรงตามมาตรฐาน
ความคงทน
ความต่อเนื่องในการให้บริ การ
ด้านเวลา
3.1.1 ระยะเวลาดาเนินการ
3.1.2 การส่งมอบบริ การ
ค่าใช้จ่าย
3.2.1 ความคุม้ ค่าในการใช้ทรัพยากร
3.2.2 ความประหยัด
การปฏิบตั ิตามระเบียบข้อบังคับทางกฎหมาย

(ที่มา: Campbell, 1977, pp. 380-39; Cameron & Whetten, 1983, pp. 274-275; Bedeian & Zammuto,
1991, pp. 78-79; Hodge & Anthony, 1991, pp. 75-76; Jones, 2002, pp. 3-4)
5. มิติการพัฒนาองค์การ
องค์การที่ประสบการณ์ความสาเร็ จหรื อบรรลุประสิ ทธิ ผลในปั จจุบนั ย่อมหลีกเลี่ยงไม
ได้ต้อ งมี ค วามสามารถในการปรั บ ตัว และการพัฒ นาไปตามกระบวนทัศ น์ ก ารบริ ห ารจัด การ
สมัยใหม่ สาหรั บเทศบาลตาบลจัดได้ว่า เป็ นองค์การที่ ได้รับผลกระทบจากความเป็ นพลวัตของ
สภาวะแวดล้อมภายนอกระดับสู ง โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงเนื้ อหาและรู ปแบบให้เทศบาลตาบล
สามารถรองรับการกระจายอานาจมากขึ้น การบริ หารจัดการเทศบาลตาบลให้บงั เกิดผลสาเร็ จจึงไม่
อาจกระทาเพียงการปฏิบตั ิห น้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น แต่เทศบาลตาบลจะต้องมุ่งมัน่ ที่จะ
แสวงหาแนวทางในการเพิ่ ม ศัก ยภาพให้ทุ ก กระบวนการมุ่ ง ดาเนิ นงาน เพื่ อความก้า วหน้า ของ
องค์การในการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องตรงความต้องการและสร้างความพึงพอใจต่อประชาชน
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สาหรับแนวคิดการพัฒนาองค์การ แบ่งออกเป็ น 2 กลุ่มใหญ่ ได้แก่ แนวคิดการพัฒนา
องค์การเพื่อรักษาเสถี ยรภาพ และการพัฒนาองค์การเพื่อรับมือกับภาวะความเป็ นพลวัต (Robbins,
2003, p. 231)
แนวคิดแรก การพัฒนาเพื่อรักษาเสถียรภาพ (The Calm-Waters Metaphor) โดย Lewin
(1952, p. 459) เปรี ยบเสมือนการมีปัจจัยที่เข้ามากระทบต่อองค์การ ทาให้องค์การสู ญเสี ยภาวะสม
ดุ ล ท าให้ต้องมี การเปลี่ ยนแปลงและพัฒนาองค์ก ารเพื่ อปรั บตัวเข้า สู่ ภาวะดุ ลยภาพ การพัฒนา
องค์การตามแนวคิดนี้จึงไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นบ่อย ๆ แต่มีลกั ษณะเหมือนกระแสน้ าที่ไหลอย่างราบเรี ยบ
นาน ๆ ครั้งจึงกระทบเกาะแก่งและเกิดคลื่นขึ้น
ต่างจากแนวคิ ดที่สอง ที่มองว่าภายใต้อิทธิ พลกระแสโลกาภิวตั น์ทาให้ปัจจัยแวดล้อม
ขององค์การไม่หยุดนิ่ งอยูก่ บั ที่และมีความเสี่ ยงเกิ ดขึ้นได้ตลอดเวลา ดังกระแสน้ าที่เกาะแก่งตลอด
สาย ไม่ มี ภาวะไหลนิ่ ง ราบเรี ย บให้เ ห็ น เปรี ย บเสมื อนการเปลี่ ย นแปลงและพัฒนาองค์ก ารใน
ปั จจุบนั ที่มีเทคโนโลยีสารสนเทศเป็ นปั จจัยผลักดันให้องค์การต้องปรับตัวและมีความยืดหยุ่นใน
การปฏิบตั ิภารกิจ การพัฒนาองค์การเพื่อรับมือกับภาวะความเป็ นพลวัตจึงมีความต่อเนื่ องตลอดเวลา
ไม่มีการจบสิ้ น เมื่อเปลี่ ยนแปลงและพัฒนาแล้วก็ตอ้ งเปลี่ ยนแปลงพัฒนาต่อไปเรื่ อย ๆ (Constant
Change and Development) ทาให้องค์การสามารถเรี ยนรู ้และพัฒนาอย่างไม่มีที่สิ้นสุ ด
ตัวแปรด้านการพัฒนาจึงเป็ นปั จจัยพื้นฐานสาคัญที่จะนาไปหลักประกันความสาเร็ จของ
องค์การอย่างยัง่ ยืนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาขีดความสามารถขององค์การตลอดเวลา ตามแนวคิดการ
พัฒนาองค์การเพื่อรองรับความเป็ นพลวัต (The White-Waters Rapid Metaphor) ไม่วา่ จะเป็ นการ
ปรับปรุ งโครงสร้าง กระบวนการปฏิบตั ิงาน เช่น การใช้เทคโนโลยี การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การ
สร้างทีมงาน การใช้ระบบการประเมินผลงาน และระบบการให้รางวัล
การศึกษาครั้งนี้ จึงกาหนดตัวชี้ วดั ในมิติการพัฒนาองค์การ จากการทบทวนวรรณกรรม
ข้างต้นประกอบกับการนาเกณฑ์คุณภาพการบริ หารจัดการภาครัฐ (สานักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ, 2548) มาเป็ นแนวทางการวิจยั ได้แก่ การจัดระบบภายในองค์การ การประเมินผล
องค์การ และการนาองค์การ พบว่ามีตวั ชี้วดั ดังต่อไปนี้
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ตารางที่ 2.6 ตัวชี้วดั มิติการพัฒนาองค์ การ
ตัวชี้วดั
1. การจัดการกระบวนการภายใน

2. การนาองค์การ

3. การประเมินผล

คุณลักษณะ
1.1 โครงสร้าง
1.2 กระบวนการทางาน
1.3 เทคโนโลยี
1.4 สารสนเทศ
1.5 บุคลากร
2.1 การเป็ นแบบอย่างที่ดีแก่องค์การอื่น
2.2 การใช้หลักการบริ หารจัดการบ้านเมืองที่ดี
2.3 การสร้างกระบวนการรับผิดชอบต่อสังคม
2.4 การดาเนินงานอย่างมีจริ ยธรรม
2.5 การสนับสนุนและเสริ มสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน
3.1 การประเมินผลภายในองค์การ
3.1.1 การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของพนักงาน
3.1.2 การประเมินผลการดาเนินงานของส่วนต่างๆ
3.2 การประเมินผลภายนอกองค์การ
3.2.1 การประเมินความพึงพอใจของประชาชนหรื อ
ผูใ้ ช้บริ การ
3.2.2 การประเมินผลการ ดาเนินการและการจัดบริ การ
สาธารณะจากหน่วยงานอื่น

(ที่มา: Robbins, 2003, p. 231; สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2548)
2.2 แนวคิดเกีย่ วกับการบริหารจัดการ
วิรัช วิรัชนิภาวรรณ (2548, น. 5) ได้กล่าวว่า การบริ หารจัดการ หมายถึง การดาเนินงาน
หรื อการปฏิ บ ตั ิ ง านใด ๆ ของหน่ วยงานของรั ฐ และ/หรื อ เจ้า หน้า ที่ ข องรั ฐ (ถ้า เป็ นหน่ ว ยงาน
ภาคเอกชนหมายถึ ง ของหน่ วยงาน หรื อ บุ ค คล) ที่ เ กี่ ย วข้องกับ คน สิ่ ง ของและหน่ วยงาน โดย
ครอบคลุมเรื่ องต่าง ๆ เช่ น การบริ หารนโยบาย (Policy) การบริ หารอานาจหน้าที่ (Authority) การ
บริ หารคุณธรรม (Morality) การบริ หารที่เกี่ ยวข้องกับสังคม (Society) การวางแผน (Planning) การ
จัดองค์ก าร (Organizing) การบริ หารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ (Staffing) การอานวยการ (Directing) การ
ประสานงาน (Coordinating) การรายงาน (Reporting) และการงบประมาณ (Budgeting)
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สมยศ นาวีการ (2546, น. 15) กล่ าวว่า การบริ หารจัดการ (Management) หมายถึง ชุ ด
ของหน้าที่ต่าง ๆ (A Set of Functions) ที่กาหนดทิศทางในการใช้ทรัพยากรทั้งหลายอย่างมีประสิ ทธิ
ภาพและประสิ ทธิ ผล เพื่อให้บรรลุถึงเป้ าหมายขององค์การ การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
(Efficient) หมายถึ ง การใช้ท รั พ ยากรได้อ ย่ า งเฉลี ย วฉลาดและคุ ้ม ค่ า (Cost-Effective) การใช้
ทรัพยากรอย่างมีประสิ ทธิ ผล (Effective) นั้นหมายถึง การตัดสิ นใจได้อย่างถูกต้อง (Right Decision)
และมีการปฏิบตั ิการสาเร็ จตามแผนที่กาหนดไว้ ดังนั้นผลสาเร็ จของการบริ หารจัดการจึงจาเป็ นต้อง
มีท้ งั ประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลควบคู่กนั
วรากร สังข์วงษา (2553, น. 22) การบริ หารการจัดการ หมายถึง กิจกรรมในการบริ หาร
ทรัพยากร เพื่อให้การปฏิ บตั ิงานด้านต่าง ๆ บรรลุ วตั ถุ ประสงค์ที่กาหนดไว้ร่วมกัน โดยเน้นที่การ
กาหนดนโยบาย การร่ วมประสานงาน และการดาเนินงานให้เป็ นไปตามแผนงานที่วางไว้
สรุ ป หลักการบริ หารจัดการ คือ หลักการบริ หารงานที่มุ่งเน้นหลักการ โดยมิใช่หลักการ
ที่เป็ นรู ปแบบทฤษฎีการบริ หารงาน แต่เป็ นหลักการทางานซึ่ งหากมีการนามาใช้เพื่อการบริ หารงาน
แล้วจะเกิดความเชื่อมัน่ ว่าจะนามาซึ่ งผลลัพธ์ที่ดีที่สุด หรื อ อีกนัยหนึ่ ง การบริ หารจัดการ คือ (1) การ
ดาเนินงาน การปฏิบตั ิงาน แนวทาง (Guideline) วิธีการ (Method) หรื อมรรควิธี (Means) ใด ๆ (2) ที่
หน่ วยงานของรั ฐ หรื อ เจ้าหน้า ที่ ข องรั ฐนามาใช้ในการบริ หารราชการหรื อปฏิ บตั ิงาน (3) ตาม
วัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ (4) เพื่อนาไปสู่ จุดหมายปลายทาง (End หรื อ Goal) หรื อการเปลี่ยนแปลง
ในทิศทางที่ดีข้ ึนกว่าเดิม เช่น มีวตั ถุประสงค์เพื่อนาไปสู่ จุดหมายปลายทางเบื้องต้น (Primary Goal)
คือ ช่วยเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการบริ หารราชการ หรื อช่วยเปลี่ยนแปลงการปฏิบตั ิราชการให้เป็ นไป
ในทิศทางที่ดีกว่าเดิ ม หรื อมีวตั ถุ ประสงค์เพื่อนาไปสู่ จุดหมายปลายทางสู งสุ ด (Ultimate Goal) คือ
การพัฒนาประเทศที่ประเทศชาติและประชาชนอยูเ่ ย็นเป็ นสุ ขอย่างยัง่ ยืน เป็ นต้น
Thompson (1967, pp. 6-13) ได้กล่ าวถึ งองค์ประกอบของการบริ หารจัดการสภาพแวด
ล้อมภายในองค์การโดยมองในเชิงระบบ เป็ นการมององค์การในฐานะที่เป็ นระบบธรรมชาติที่มีการ
ปรั บ ตัวเองให้เ ข้า กับ สิ่ ง แวดล้อม (Homeostasis or Self-Stabilization) ซึ่ ง เป็ นแกนกลางที่ จะคอย
ควบคุมความสัมพันธ์ระหว่างส่ วนย่อยต่าง ๆ เอาไว้ โดยมีระบบย่อยภายในองค์การร่ วมกันทางาน
เพือ่ ทาให้ระบบใหญ่บรรลุผลสาเร็ จ โดย Thomson ได้แบ่งระบบย่อยภายในองค์การออกเป็ น 3 ส่ วน
ซึ่ งจะช่วยสนับสนุนการดาเนินงานขององค์การให้มีประสิ ทธิ ผล ได้แก่
1. ส่ วนสถาบัน (Institution) ได้แก่ ผูบ้ ริ หารระดับสู งของหน่ วยงานซึ่ งทาหน้าที่ในการ
ปรับสภาพแวดล้อมขององค์การและกาหนดทิศทางในการทางาน แนวนโยบายขององค์การ และ
การติดต่อกับสภาพแวดล้อมภายนอกองค์การโดยตรง

37

2. ส่ วนจัดการ (Management) ได้แก่ ผูบ้ ริ หารระดับกลางในองค์ก ารทาหน้าที่ ในการ
กาหนดแนวทางการปฏิ บตั ิ งาน แปลงแผนและนโยบายไปสู่ การปฏิ บตั ิ จริ ง ติ ดตามงานในระดับ
ปฏิบตั ิ
3. ส่ วนเทคนิ คหรื อเทคโนโลยี (Technology) ได้แก่ ระดับผูป้ ฏิ บตั ิงานในองค์การที่ทา
หน้าที่ในการดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์การ ส่ วนนี้จะทาหน้าที่ในการผลิตสิ นค้าหรื อบริ การของ
องค์การโดยตรง
ติน ปรัชญพฤทธิ์ (2552) ได้เสนอกรอบแนวคิดการวิเคราะห์พฤติกรรมในบริ บทของ
องค์การและสภาพแวดล้อม ซึ่ งเป็ นปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมขององค์การและพนักงาน อันจะ
ส่ งผลกระทบโดยตรงกับประสิ ทธิ ผลในการดาเนิ นงานขององค์การ ประกอบด้วย 1. วัฒนธรรม
องค์การ 2. นโยบาย/กลยุทธ์ขององค์การ 3. โครงสร้างการบริ หาร 4. กระบวนการและเทคโนโลยี 5.
ทรัพยากรการบริ หาร 6. สมรรถนะ/ความสามารถทางการบริ หาร
Peters & Waterman (2004, pp. 9-11) ได้ทาการศึกษาวิจยั ถึ งความสาเร็ จในการจัดการ
ธุ รกิจและพบว่าความสาเร็ จในการจัดการธุ รกิจพบได้ในบริ ษทั ที่เป็ นเลิศ (Excellent Company) ซึ่งมี
รู ปแบบของการบริ หารจัดการที่ประกอบด้วย 7S’s ได้แก่ Strategy, Structure ซึ่ งถือเป็ น Hardware
หรื อเป็ นตัวแปรที่ มองเห็ นได้ ส่ วนอี ก 5S’s ได้แก่ Style, Staff, Skills, Shared-value, System ถื อว่า
เป็ น Software หรื อตัวแปรที่มองเห็ นไม่ชดั เจน ดังนั้นการบริ หารจัดการให้ประสบความสาเร็ จจึ ง
ต้องใช้ท้ งั Hardware และ Software ควบคู่กนั (ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ, 2545, น. 614-616) โดย
มีรายละเอียดดังนี้ (เกริ กยศ ชลายนเดชะ, 2554, น. 23)
1. กลยุทธ์ (Strategy) เป็ นการวางแผนเพื่อใช้เป็ นเครื่ องมือในการสร้างความคงศักยภาพ
ในการสร้างความสามารถทางการแข่งขันที่เหนื อกว่าคู่แข่ง และเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง
ของสภาพแวดล้อมภายนอกองค์การ
2. โครงสร้ างองค์ก าร (Structure) เป็ นวิถีท างที่ องค์ก ารถู ก วางความสั มพันธ์ ระหว่า ง
อานาจหน้าที่และความรับผิดชอบในรู ปของผังองค์การ (Organization Chart) ขนาดการควบคุม การ
รวมอานาจหรื อการกระจายอานาจของผูบ้ ริ หาร รวมทั้งการกาหนดลาดับของการรายงานในรู ปของ
สายการบังคับบัญชา (Line of Command)
3. ระบบการปฏิบตั ิงาน (System) เป็ นกิจกรรมประจาวันและกระบวนการที่ผปู ้ ฏิบตั ิงาน
ร่ วมกันรั บผิดชอบในการท าให้ง านบรรลุ ความสาเร็ จ กระบวนการและลาดับขั้นการปฏิ บตั ิ งาน
เหล่านี้จะเป็ นระบบที่ต่อเนื่องสอดคล้องประสานกันทุกระดับ
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4. บุคลากร (Staff) หมายถึง ผูป้ ฏิบตั ิงานและความสามารถโดยทัว่ ไปของผูป้ ฏิบตั ิงานใน
องค์การ ซึ่ งองค์การจะต้องมีการสรรหาบุคลากรให้มีความพอเพียงกับกิ จกรรมขององค์การทั้งใน
ด้านปริ มาณ และศักยภาพ
5. รู ปแบบ (Style) เป็ นรู ปแบบการบริ หารจัดการซึ่ งเป็ นลักษณะที่เฉพาะในแต่ละองค์
การ และมี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ับ วัฒนธรรมขององค์ก ารเป็ นรู ป แบบของภาวะผูน้ าที่ คนในองค์ก าร
ยอมรับ รู ปแบบวิธีการจัดการเหล่านี้ ได้แก่ การสั่งการ การควบคุม การจูงใจ เป็ นต้น รู ปแบบเหล่านี้
จะสะท้อนถึงวัฒนธรรมองค์การ
6. ทักษะ ความรู้ ความสามารถ (Skill) เป็ นทักษะเฉพาะและสมรรถนะของบุคลากรที่ทา
งานเพื่อองค์การ เป็ นความโดดเด่น เชี่ ยวชาญเฉพาะทางที่มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ รู ปแบบ
และระบบการทางานขององค์การ
7. ค่านิ ยมร่ วม (Shared Value) เป็ นแนวทางที่ทุกคนในองค์การถือปฏิบตั ิร่วมกันในการ
ทางานเพื่อผลักดันองค์การไปสู่ ความสาเร็ จ ค่านิยมร่ วม และเป้ าหมายเดียวกันขององค์การจะช่วยให้
การทางานของบุคลากรมุ่งไปสู่ จุดมุ่งหมายเดียวกันอย่างเป็ นทีมเดียวกัน

ภาพที่ 2.1: 7S Framework (ที่มา: Waterman, Peters, & Phillips, 1980)
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ตารางที่ 2.7 แนวคิดเกีย่ วกับปัจจัยด้ านการบริหารจัดการทีม่ ีผลต่ อประสิ ทธิผลของเทศบาลตาบลใน
เขตภาคกลางของประเทศไทย
Thompson
ทรัพยากรการบริ หาร
จัดการ
นโยบาย/กลยุทธ์
โครงสร้างองค์การ
กระบวนการและ
เทคโนโลยี

ติน ปรัชญพฤทธิ์
ทรัพยากรการบริ หาร
จัดการ
นโยบาย/กลยุทธ์
โครงสร้างการบริ หาร
กระบวนการและ
เทคโนโลยี
สมรรถนะ/ความสามารถ
ทางการบริ หาร
วัฒนธรรมองค์การ

Peters & Waterman

Cohen & Uphoff

กลยุทธ์องค์การ
โครงสร้างองค์การ
ระบบการปฏิบตั ิงาน
ทักษะ ความรู ้
ความสามารถ
ค่านิยมร่ วม
รู ปแบบการบริ หารจัดการ
บุคลากร
การมีส่วนร่ วม

ในการวิ จ ั ย ครั้ งนี้ ผู ้ วิ จ ั ย ได้ น าแนวคิ ด ของ Peters & Waterman (2004, pp. 9-11;
Thompson, 1967, pp. 6-13; ติน ปรัชญพฤทธิ์ , 2553; Cohen & Uphoff, 1980, pp. 219-222) มาบูรณา
การร่ วมกัน โดยทาการเลือกและกาหนดเป็ นตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาวิจยั ซึ่ งมีรายละเอียดดังนี้
1. กลยุทธ์ขององค์การ (Strategy) เป็ นการบริ หารเชิ งกลยุทธ์ โดยจะมี การกาหนดขั้น
ตอนและการปฏิ บ ตั ิ ก ารที่เหมาะสม เพื่ อช่ วยเป็ นแนวทางให้ส มาชิ ก ในองค์ก ารรู ้ ว่า จะใช้ค วาม
พยายามไปในทิศทางใดจึงจะบรรลุเป้ าหมาย สอดคล้องกับแนวคิดของ Thompson (1967) และติน
ปรัชญพฤทธิ์ (2553)
2. โครงสร้างองค์การ (Structure) สอดคล้องกับแนวคิดของ Thompson (1967) และติน
ปรัชญพฤทธิ์ (2553)
3. ระบบการปฏิ บตั ิงาน (System) นาไปจัดอยู่ในเรื่ องกระบวนการและเทคโนโลยีได้
เนื่องจากมีความหมายนัยเดียวกัน สอดคล้องกับแนวคิดของ Thompson (1967) และติน ปรัชญพฤทธิ์
(2553)
4. บุคลากร (Staff) จัดอยูใ่ นเรื่ องทรัพยากรมนุ ษย์ สอดคล้องกับแนวคิดของ Ivancevich
(2001)
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5. ทักษะ ความรู้ ความสามารถ (Skill) นาไปจัดอยูใ่ นเรื่ องสมรรถนะทางการบริ หาร
เนื่องจากทักษะ ความรู ้ ความสามารถ ของสมาชิกในองค์การจะส่ งผลโดยตรงต่อสมรรถนะทางการ
บริ หารขององค์การ สอดคล้องกับแนวคิดของติน ปรัชญพฤทธิ์ (2553)
6. ค่านิ ยมร่ วม (Shared Values) นาไปจัดอยูใ่ นเรื่ องวัฒนธรรมองค์การ เนื่ องจากค่านิ ยม
และบรรทัดฐานที่ยึดถือร่ วมกันโดยสมาชิกขององค์การที่ได้กลายเป็ นรากฐานของระบบการบริ หาร
และวิธีการปฏิบตั ิของบุคลากรและผูบ้ ริ หารภายในองค์การ ซึ่ งก็คือวัฒนธรรมองค์การ สอดคล้องกับ
แนวคิดของติน ปรัชญพฤทธิ์ (2553)
7. รู ปแบบการบริ หารจัดการ (Style) นาไปจัดอยู่ในเรื่ องภาวะผูน้ า (Leadership) เนื่ อง
จากแบบแผนพฤติ กรรมในการปฏิ บตั ิ ง านของผูบ้ ริ หารเป็ นองค์ประกอบที่ สาคัญอย่างหนึ่ ง ของ
สภาพแวดล้อ มภายในองค์ ก าร และพบว่า ความเป็ นผูน้ าขององค์ ก ารจะมี บ ทบาทที่ ส าคัญ ต่ อ
ความสาเร็ จหรื อล้มเหลวขององค์การ สอดคล้องกับแนวคิดของ Bass & Avolio (1994)
8. ทรัพยากรการบริ หาร มุ่งเน้นไปที่แนวทางในการบริ หารจัดการ ซึ่ งสามารถจัดให้อยู่
ในเรื่ องการจัดการ (Management) ซึ่ งเป็ นองค์ประกอบของทรัพยากรการบริ หารจัดการ สอดคล้อง
กับแนวคิดของ Thompson (1967) และติน ปรัชญพฤทธิ์ (2553)
9. การมี ส่ ว นร่ ว ม จัด อยู่ใ นเรื่ อ งของการมี ส่ วนร่ วมของประชาชน ตามแนวคิ ดของ
Cohen & Uphoff (1980, pp. 219-222)
แนวคิดเกี่ยวกับปั จจัยด้านการบริ หารจัดการที่มีผลต่อประสิ ทธิ ผลของเทศบาลตาบลใน
เขตภาคกลางของประเทศไทย
1. กลยุทธ์องค์การ
การบริ หารเชิงกลยุทธ์
Dessler (1998, p. 681) กล่าวว่า การบริ หารเชิ งกลยุทธ์ (Strategic Management) เป็ นขั้น
ตอนของการกาหนด และจัดทาแผนเชิ งกลยุทธ์ขององค์การ โดยจัดความสามารถภายในองค์การให้
สอดคล้องกับความต้องการของสภาพแวดล้อมจากภายนอก เพื่อให้เกิ ดความเชื่ อมัน่ ว่าแผนมีการ
บริ หารที่เหมาะสม
Bateman & Snell (1999, pp. 1-5) กล่ า วว่า การบริ หารเชิ งกลยุท ธ์ เป็ นขั้นตอนซึ่ ง เกี่ ย ว
ข้องกับผูจ้ ดั การทุกฝ่ ายขององค์การที่ร่วมกันกาหนดกลยุทธ์และการปฏิบตั ิ เพื่อให้บรรลุเป้ าหมาย
เชิ งกลยุทธ์ หรื อเป็ นการกาหนดการปฏิ บตั ิการที่ เหมาะสม และการประเมินผลอย่างต่อเนื่ องของ
แผนเชิ งกลยุทธ์ โดยกาหนดทิศทางและการทางานในระยะยาวขององค์การ ดังนั้นการบริ หารเชิ งกล
ยุทธ์จะมีการพัฒนาแผนเชิ งกลยุทธ์และปรับให้เป็ นปั จจุบนั อยู่เสมอ ในการบริ หารเชิ งกลยุทธ์ช่วย
ให้องค์การสามารถบรรลุเป้ าหมายภายในระยะยาวที่กาหนด กลยุทธ์จะกาหนดทิศทางและกาหนด
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โครงร่ างงาน ซึ่ งการบริ หารจะใช้เพื่อให้บรรลุ เป้ าหมายโดยอาศัยการวางแผนกลยุทธ์ (Strategic)
ยุทธวิธี (Tactical) และการปฏิ บตั ิการ (Operational) การพัฒนากลยุทธ์ผบู ้ ริ หารต้องตอบคาถามว่า
จะผลิตอะไร จะให้บริ การตลาดไหน การปฏิบตั ิการที่ใช้คืออะไร จะแข่งขันอย่างไร เพื่อตอบคาถาม
เหล่ า นี้ ผูบ้ ริ หารจะพิจารณาส่ วนประกอบขององค์ก ารและระดับของกลยุท ธ์ กลยุท ธ์ ไ ม่ใ ช่ ก าร
วางแผนที่ คงที่ เนื่ องจากต้องมี การพัฒนาเมื่ อมี ก ารปฏิ บ ตั ิ ดัง นั้นจึ งต้องมี การปรั บ กลยุทธ์ เพื่อให้
สามารถบรรลุ เป้ าหมายได้เหมาะสมกับการเปลี่ ยนแปลงของสภาพแวดล้อม กลยุทธ์ จึงเป็ นหลัก
สาคัญในกระบวนการบริ หารเชิ งกลยุทธ์ที่จาเป็ นจะต้องศึกษาส่ วนประกอบและระดับของกลยุทธ์
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. ส่ วนประกอบของกลยุท ธ์ (Component of Strategy หรื อ Corporate-Level Strategy)
ประกอบด้วย 4 ประการ คือ 1) ขอบเขต 2) ความสามารถที่แตกต่าง 3) การจัดสรรทรัพยากร 4) การ
ร่ วมมือกัน การพิจารณาสถานการณ์เฉพาะอย่าง การกาหนดกลยุทธ์โดยรวม 4 ประการนี้ เพื่อใช้ใน
การวางแผนเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ตามเป้ าหมายและภารกิจขององค์การ
2. ระดับกลยุทธ์ (Level of Strategy) ในการพัฒนาเป้ าหมายและแผนในระดับต่าง ๆ นั้น
ผูบ้ ริ หารต้องมีกลยุทธ์ในการวางแผนในแต่ละระดับเพราะการตัดสิ นใจและการปฏิบตั ิเกิดขึ้นในทุก
ระดับ ดังนั้นกลยุทธ์รวม (Total Strategy) จึงประกอบด้วยกลยุทธ์ใน 3 ระดับ คือ 1) กลยุทธ์ระดับ
บริ ษทั 2) กลยุทธ์ระดับหน่วยธุ รกิจ 3) กลยุทธ์ระดับหน้าที่ กลยุทธ์ในแต่ละระดับต้องมีการกาหนด
(Formulation) การปฏิบตั ิการ (Implementation) การควบคุม (Control) การสร้างเครื อข่าย การตัดสิ น
ใจ และการปฏิ บตั ิระหว่างระดับต่าง ๆ จะช่ วยให้องค์การสามารถบรรลุลาดับขั้นของเป้ าหมายใน
กระบวนการวางแผน การประสานงานกลยุทธ์ในทั้ง 3 ระดับ ผูบ้ ริ หารจะต้องมีคาแนะนาในการ
ปฏิบตั ิเพื่อให้เกิดความสอดคล้องภายในองค์การ
สรุ ป นโยบายและกลยุทธ์ คือ ขอบข่ายในการทางานให้บรรลุวตั ถุประสงค์ที่องค์การได้
ตั้งเอาไว้เป็ นธงชัย และสิ่ งเหล่านี้ ตอ้ งอาศัยการนาไปปฏิบตั ิอย่างจริ งจังจึงจะได้ผล นโยบายและกล
ยุทธ์ เปรี ยบเสมือนเป้ าหมาย การปฏิบตั ิเพื่อไปสู่ เป้ าหมาย และสิ่ งที่จะขับเคลื่ อนนโยบายและกล
ยุทธ์ คือ ทรัพยากรมนุษย์ ๆ นับว่าเป็ นสิ่ งสาคัญที่สุดในการบริ หารจัดการองค์การ
จากการเปลี่ ยนแปลงอย่างรวดเร็ วทางด้านเศรษฐกิ จ สังคม และการเมือง ส่ งผลต่อการ
บริ หารองค์การของผูบ้ ริ หารเป็ นอย่างมาก การบริ หารจะต้องเป็ นการบริ หารเชิ งรุ กที่เป็ นลักษณะ
ของการบริ หารเชิ งกลยุทธ์ที่กระบวนการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ หารได้เปลี่ยนแปลงจากอดี ตที่มกั เน้น
เฉพาะสภาพแวดล้อมภายในมาเป็ นกรตัดสิ นใจโดยคานึ งถึ งผลในอนาคตเพิ่มขึ้ นอี กด้วย โดยใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีอยูใ่ ห้ได้ดีที่สุด ภายใต้สถานการณ์และสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลา จึงเกิดการพัฒนาและศึกษาเรื่ องกลยุทธ์ (Strategy)
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นักวิชาการได้ให้ข้ นั ตอนของการบริ หารเชิ งกลยุทธ์ไว้หลายแบบ แต่มีแบบที่มีลกั ษณะ
สาคัญร่ วมกันเป็ นแกนสาคัญใน 3 ขั้นตอน ตามที่ Dessler & Miller (1993) ได้เสนอไว้คือ ขั้นตอน
การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ ขั้นตอนการกาหนดกลยุทธ์ และขั้นตอนการปฏิบตั ิตามกลยุทธ์ ดังนี้
1. การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์
การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์เป็ นการวิเคราะห์ถึงโอกาสและภาวะคุกคาม (Opportunities and
Threat) ที่เกิ ดขึ้นจากสภาพแวดล้อมภายนอก และการวิเคราะห์จุดอ่อนและจุดแข็งภายในองค์การ
(Strength and Weakness) รวมไปถึงการศึกษาการประเมินผลข้อมูลที่จาเป็ นในการแก้ไขปั ญหาหรื อ
ใช้โอกาสที่ มี อยู่ใ ห้เกิ ดประโยชน์ ม ากที่ สุ ด เพื่ อวินิจฉัย ตัดสิ นใจในการบริ หารว่า จะดาเนิ นการ
ปรับตัวอย่างไรจึงจะเหมาะสมที่สุดต่อองค์การ
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเป็ นเรื่ องที่สาคัญและจาเป็ นสาหรับองค์การที่จะต้องศึกษา
วิเคราะห์ เนื่ องจากสภาพแวดล้อมมีอิทธิ พลสามารถส่ งผลกระทบต่อประสิ ทธิ ภาพในการดาเนินงาน
ขององค์การให้สู่เป้ าหมายที่ตอ้ งการได้ ด้วยเหตุที่ว่าองค์การในปั จจุบนั มีสภาพเป็ นองค์การระบบ
เปิ ดจะมี ป ฏิ สั ม พันธ์ ก ับ สภาพแวดล้อมในลัก ษณะแลกเปลี่ ย นผลประโยชน์ ซ่ ึ ง กันและกัน และ
ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นนั้นจะต้องมีความสมดุลกันด้วย รวมทั้งสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปก็จะมีผล
หรื อมีอิทธิ พลทาให้ระบบมีการเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย องค์การจะต้องมีการปรับเปลี่ยนบทบาท
และยุทธศาสตร์ ในการปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยมากขึ้น และ Steers (1977, pp. 95-99) ได้ให้ทรรศนะ
ในด้านอิทธิ พลของสิ่ งแวดล้อมที่ มีต่อความสาเร็ จขององค์การขึ้ นอยู่กบั 1) ความสามารถในการ
ทานายสิ่ งแวดล้อมในอนาคต 2) ความถูกต้องของความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่ งแวดล้อม 3) ระดับเหตุผล
ขององค์การ ซึ่ งทั้งสามประการนี้ ย่อมมีความสาคัญอย่างยิ่งต่อความสัมพันธ์ระหว่างองค์การและ
สิ่ งแวดล้อม ในส่ วนที่เกี่ยวกับประสิ ทธิ ผลขององค์การ
การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์เป็ นการวิเคราะห์ถึงโอกาสและภาวะคุกคามของสภาพแวดล้อม
ภายนอกประกอบด้วย ปั จจัยด้านเศรษฐกิ จ สังคม การเมือง และเทคโนโลยี เป็ นการคาดการณ์ถึง
ความเป็ นไปได้ของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น พร้ อมทั้งประเมินถึงผลกระทบของสิ่ งที่จะเกิ ดขึ้น ส่ วนการ
วิเคราะห์ถึงจุดอ่อนและจุดแข็งของสภาพแวดล้อมภายในประกอบด้วยปั จจัยด้านบุคลากร การเงิ น
วัสดุอุปการณ์ และการบริ หารจัดการ เป็ นการพิจารณาว่าจะใช้ประโยชน์จากจุดแข็งขององค์การที่มี
อยูแ่ ละลดขนาดของปั ญหาที่เป็ นจุดอ่อนให้เหลือน้อยที่สุด
2. การกาหนดกลยุทธ์
Schermerhorn (2002, p. 203) กล่าวว่า กลยุทธ์ เป็ นแผนแม่บทหรื อแผนปฏิบตั ิการหลัก
สาคัญขององค์การ (Comprehensive Action Plan) ซึ่ งองค์การใช้เป็ นตัวกาหนดทิ ศทางการดาเนิ น
งานระยะยาว รวมทั้ง ใช้เพื่ อเป็ นแนวทางในการใช้ท รั พ ยากรเพื่ อให้บ รรลุ เป้ าหมาย โดยท าให้
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ได้เปรี ย บเที ย บทางการแข่ ง ขัน ที่ ย งั่ ยืน (Sustainable Competitive advantage) รวมทั้ง Bateman &
Snell (1999, p. 5) กล่าวว่า กลยุทธ์เป็ นรู ปแบบของวิธีการปฏิบตั ิและการจัดสรรทรัพยากรที่กาหนด
ขึ้นเพื่อให้บรรลุเป้ าหมายขององค์การหรื อเป็ นแผนการปฏิบตั ิการ ซึ่ งเป็ นการอธิ บายถึงการจัดสรร
ทรัพยากรและกิจกรรมอื่น ๆ ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม และช่วยให้องค์การบรรลุเป้ าหมายใน
ระยะยาว นัก วิช าการให้ล ัก ษณะส าคัญ เกี่ ย วกับ กลยุ ท ธ์ ว่า เป็ นตัวก าหนดสิ่ งที่ องค์ก ารต้องการ
จุ ดมุ่ งหมาย (Purpose) ภารกิ จ (Mission) เป้ าหมาย (Goals) วัตถุ ประสงค์ (Objective) และวิธี ก าร
บรรลุเป้ าหมายนั้น (โดยใช้นโยบาย กลยุทธ์ และแผน) ดังนั้นส่ วนสาคัญของการกาหนดกลยุทธ์ คือ
การสร้างกลยุทธ์ทางเลือกขึ้นเพื่อการบรรลุพนั ธกิจ และเป้ าหมายวัตถุประสงค์ขององค์การ
3. การปฏิบตั ิตามกลยุทธ์
การปฏิบตั ิตามกลยุทธ์เป็ นขั้นตอนของการนาเอากลยุทธ์ไปดาเนิ นการ โดยอยูใ่ นรู ปของ
แผนงานต่าง ๆ เพื่อนาไปปฏิบตั ิให้เกิดผลตามกลยุทธ์ที่วางไว้
Dess & Miller (1993, pp. 320-324) ได้ ร ะบุ ปั จ จัย ด้ า นผู้น าเชิ ง กลยุ ท ธ์ (Leadership
Strategy) และปั จ จัย การควบคุ ม กลยุ ท ธ์ (Strategic Control) จ าเป็ นต้อ งเกี่ ย วข้อ งกับ กิ จ กรรม 3
ประการ เพื่อนาไปสู่ ความสาเร็ จ
3.1 การกาหนดทิศทาง (Setting Direction) ขององค์การทั้งในด้านวิสัยทัศน์และกลยุทธ์
วิธีการต่าง ๆ ซึ่ งผูบ้ ริ หารจะต้องเข้าใจสภาพแวดล้อมอย่างลึกซึ้ ง เข้าใจความต้องการของผูเ้ กี่ยวข้อง
ทั้งหมด (Stakeholders) ขององค์การ และสามารถนาข้อมูลเหล่านี้ มากกาหนดทิศทางให้เหมาะกับ
สภาพแวดล้อมที่ซับซ้อนไม่แน่ นอน ผูน้ าจะต้องมีวิสัยทัศน์ทางกลยุทธ์ (Strategic Vision) ในการ
ตอบสนองแบบรุ ดหน้า (Proactive Strategy) และการจัดกลยุทธ์ตามสถานการณ์ (Contingency)
3.2 การออกแบบองค์การ (Designing the Organization) เป็ นการประเมินองค์การและ
การจัดการออกแบบ เปลี่ยนแปลงองค์การในด้านโครงสร้ างระบบ ทีมงาน และกระบวนการต่างๆ
ขององค์การที่ จาเป็ นต่อการเกิ ดผลลัพธ์ เป้ าหมาย ความสาเร็ จ ผูน้ าจึ งต้องมี ความคิ ดสร้ างสรรค์
คิดค้นสิ่ งใหม่ ๆ และไวต่อการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์รอบด้าน
3.3 การปลูกฝังวัฒนธรรมแห่ งความเป็ นเลิศและคุ ณธรรม (Installing a Culture Emphasizing Excellence and Ethics) เพื่อให้บุคลากรของทุกฝ่ ายในองค์การมีค่านิ ยม ความเชื่ อ วิสัยทัศน์
บรรทัดฐานของความเป็ นเลิ ศในองค์การร่ วมกัน และผูน้ าจะต้องปลูกฝั งวัฒนธรรมจากคุ ณธรรม
ความรับผิดชอบ จรรยาบรรณและมาตรฐานขององค์การให้เกิดขึ้นในวิถีทางที่ถูกต้อง ยุติธรรม และ
เหมาะสม
Glueck & Jauch (1988, p. 376) ได้เสนอขั้นตอนการควบคุมและประเมินผลกลยุทธ์ใน 2
ลักษณะ คือ
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1. การวิเคราะห์และประเมิ นผลปั จจัยภายใน เป็ นการกาหนดมาตรฐานการปฏิ บตั ิงาน
และความเบี่ยงเบนที่ยอมรับได้ ดาเนิ นการวัดผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริ งตามเวลาที่กาหนด เพื่อหาผลลัพธ์
ที่ได้เกินกว่าที่ยอมรับได้ แล้ววิเคราะห์สาเหตุเพื่อแก้ไข
2. การวิเคราะห์และประเมินผลปั จจัยภายนอก คือ สภาพแวดล้อมที่มีความเปลี่ยนแปลง
ย่อมทาให้ผลลัพธ์เกดความเบี่ยงเบนด้วยการกาหนดข้อสมมติฐานของสภาพแวดล้อมแล้วประเมิน
สภาพแวดล้อมอย่างละเอียด หากมีการเปลี่ ยนแปลงไปจากที่คาดการณ์ กาหนดไว้จะต้องปรับปรุ ง
เป้ าหมาย กลยุทธ์ และแผนงาน
การบริ หารเชิงกลยุทธ์จึงเป็ นการบริ หารที่ใช้การวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอกของ
องค์การ เพื่อกาหนดทิ ศทางขององค์การให้สามารถดารงอยู่ภายใต้แรงกดดันต่าง ๆ ที่ เกิ ดขึ้ นใน
ปั จจุบนั และอนาคตได้อย่างมัน่ คง และสามารถดารงไว้ซ่ ึ งสถานภาพขององค์การตลอดไป ปั จจัยที่
สาคัญในการบริ หารเชิงกลยุทธ์ คือ ผูบ้ ริ หารจะต้องเป็ นผูน้ าเชิ งกลยุทธ์ องค์การจะต้องสร้างความ
เข้าใจและการมีพนั ธสัญญาต่อวิสัยทัศน์ขององค์การให้เกิดขึ้นแก่บุคลาการ ทั้งนี้ เพื่อการยอมรับใน
ทิศทางและเป้ าหมายสู งสุ ดขององค์การร่ วมกัน จะเป็ นพลังที่จะผลักดันให้เกิ ดการผนึ กกาลังไปสู่
การบรรลุเป้ าหมายในที่สุด
2. โครงสร้างองค์การ
โครงสร้ า ง (Organization Structure) เป็ นกระบวนการของการก าหนดความสั ม พัน ธ์
อย่า งเป็ นทางการระหว่างบุ ค คล ทรั พยากร ระบบการดาเนิ นงาน การติ ดตามตรวจสอบผลการ
ปฏิ บ ตั ิ ง าน ช่ องทางการสื่ อสาร กระบวนการตัดสิ นใจ และการควบคุ ม ภายในองค์ก าร เพื่ อให้
บรรลุ ผลสาเร็ จตามวัตถุ ประสงค์ ซึ่ งมี อิทธิ พลอย่างยิ่งต่อการพฤติกรรมขององค์การและบุคลากร
โดยเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบสาคัญ 6 ประการ (Robbins & Coulter, 2007, p. 296) คือ
1. ความชานาญงาน (Work Specialization)
2. การจัดฝ่ ายและแผนกงาน (Departmentalization)
3. การจัดสายการบังคับบัญชา (Chain of Command)
4. การจัดช่วงการบังคับบัญชา (Span of Control)
5. การรวมอานาจและการกระจายอานาจ (Centralization and Decentralization)
6. การจัดระเบียบงาน (Formalization)
ตามความเห็นของ Drucker (1954) โครงสร้างองค์การควรจะมีความสอดคล้องกับหน้าที่
งาน แต่ในทางปฏิบตั ิโครงสร้างองค์การหลาย ๆ แห่งนั้นมีลกั ษณะที่ตรงกันข้าม กล่าวคือไม่มีความ
สอดคล้องกันกับหน้าที่ที่ปฏิบตั ิ ทั้งนี้ เนื่ องจากปั จจัยที่หลากหลายด้วยกัน เช่น ขนาดขององค์การที่
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ใหญ่ ความซ้ าซ้อนในขอบเขตของงาน โครงการและการทางานที่ ไม่ต่อเนื่ องกัน หรื อมี ขอ้ จากัด
เช่นเดียวกันกับระบบราชการ ซึ่ งสิ่ งเหล่านี้ลว้ นเป็ นอุปสรรคต่อภาวะผูป้ ระกอบการทั้งสิ้ น
การมีโครงสร้างองค์การที่มีลกั ษณะรวมศูนย์อานาจและมีความเป็ นทางการมากเกินไป
จะนาไปสู่ ความไร้ ประสิ ทธิ ภาพ และความไร้ เหตุผลได้ในที่สุด เพราะว่าโครงสร้ างองค์การแบบ
เป็ นทางการจะได้รับการออกแบบจากเป็ นสิ่ งที่ควรจะเป็ น จึงมีลกั ษณะยึดติดกับระเบียบแบบแผน
และกฎเกณฑ์ ทาให้เกิดการคลุมเครื อ ล่าช้า ต้องอาศัยการตีความเนื่องจากไม่สามารถกาหนดออกมา
ให้ค รอบคลุ ม ได้ทุ ก ประเด็นปั ญหา (Toffler, 1985; Bennis, 1966; Kreitner & Kinicki, 2001) และ
อาจจะส่ ง ผลถึ ง ความไม่ ส อดคล้อ งกับ สภาพที่ เป็ นอยู่จ ริ ง หรื อแนวโน้ม สถานการณ์ ที่ ก าลัง จะ
เปลี่ ย นไป นอกจากนี้ ย งั ท าให้เ กิ ดการสู ญ เสี ย ทรั พ ยากรทางด้า นปั ญญาและความคิ ด ริ เ ริ่ ม ของ
บุคลากรในองค์การที่นบั ว่าเป็ นทรัพยากรที่มีคุณค่าที่สุด (Scott, 1992) ในขณะที่โครงสร้างองค์การ
แบบไม่ เ ป็ นทางการนั้น จะช่ ว ยเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการติ ด ต่ อ สื่ อ สารให้ ง่ า ยและรวดเร็ ว ขึ้ น
สนับ สนุ น ให้ เ กิ ด ความไว้ว างใจ และช่ ว ยในแก้ไ ขปั ญ หาต่ า ง ๆ ได้ดี ก ว่า ในการเตรี ย มรั บ กับ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็ ว และต้องการความหลากทางความคิด
สิ่ ง ส าคัญอี ก อย่า งหนึ่ ง ส าหรั บ องค์ก ารในยุค นี้ ก็ คื อ ความพร้ อมต่ อการเปลี่ ย นแปลง
ดังนั้นการออกแบบองค์การในยุคนี้ จึงต้องจัดวางรู ปแบบองค์การให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงอย่าง
เป็ นระบบ มีความยืดหยุน่ สู ง ไม่ยึดมัน่ ว่าเมื่อจัดองค์การแล้วจะเปลี่ ยนแปลงไม่ได้ ในทางตรงข้าม
การปรับตัวเปลี่ ยนแปลงอย่างคล่ องตัวต่างหากที่ เป็ นคุ ณสมบัติสาคัญขององค์การในยุคนี้ ดังนั้น
องค์การจึงต้องมี การกระจายอานาจอย่างมากในยุคนี้ เนื่ องจากโอกาสทางธุ รกิ จมักจะเกิ ดขึ้ นและ
ผ่า นไปอย่างรวดเร็ ว การกระจายอานาจจึ ง มี ส่ วนช่ วยให้องค์การสามารถปรั บ ตัวให้ท นั ต่ อการ
เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ มากมายที่เกิดขึ้นภายนอกองค์การ
ติน ปรัชญพฤทธิ์ (2552, น. 75-77) กล่าวว่า รู ปแบบโครงสร้ างองค์การมีอิทธิ พลเหนื อ
พฤติกรรมการบริ หารอยูไ่ ม่นอ้ ย เช่นเดียวกับการศึกษาของ Presthus (1962, p. 4) พบว่า ข้าราชการที่
เข้ามาอยูภ่ ายใต้ “สถานการณ์ระบบราชการ” (Bureaucratic Situation) จาเป็ นต้องปรับตัวให้เข้ากับ
สถานการณ์ น้ นั ๆ เพราะว่าสถานการณ์ระบบราชการมีแต่ความไม่แน่นอน จึงทาให้ขา้ ราชการเกิ ด
ความว้า วุ่ น ใจ ข้า ราชการที่ ส ามารถปรั บ ตัว ให้ เ ข้า กับ สถานการณ์ ร ะบบราชการได้ก็ ม ัก จะมี
ความก้า วหน้า ในขณะที่ ผูท้ ี่ ไ ม่ ส ามารถปรั บ ตัว ได้ก็ จ ะพบแต่ ค วามขมขื่ น และล้ม เหลว กล่ า ว
โดยทัว่ ไปโครงสร้างองค์การมี 5 แบบ คือ
1. โครงสร้างองค์การปิ รามิดหรื อโครงสร้างระบบราชการ มีลกั ษณะโครงสร้างองค์การ
เป็ นแบบมีนายคนเดียวอยู่บนยอดพีระมิด มีลกั ษณะการรวมศูนย์อานาจการตัดสิ นใจไว้ที่ผบู ้ ริ หาร
ระดับสู ง ซึ่ ง มี หน้าที่ ในการบริ หารองค์การในภาพรวม และคอยแก้ปัญหาความขัดแย้งต่า ง ๆ ที่
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เกิดขึ้นในองค์การ จึงเป็ นบุคคลที่ได้รับทราบและเห็นถึงความเป็ นไปขององค์การในภาพรวมมาก
ที่สุด มีการทางานและควบคุมตามสายการบังคับบัญชาโดยยึดกฎ ระเบียบ มาตรฐาน กระบวนการที่
กาหนดไว้อย่างชัดแจ้ง มีการกาหนดถึงช่ องทางในการสื่ อสารตามสายการบังคับบัญชา และมีการ
กาหนดบทบาทอานาจหน้าที่ในการปฏิ บตั ิงานไว้อย่างชัดเจน มีการทางานตามมาตรฐานของงานที่
แบ่งกันทาอย่างชัดเจน (Division of Labor) และลักษณะเป็ นงานประจา (Routine) ที่ได้ถูกแจกแจง
ไปตามหน้าที่
2. โครงสร้ างองค์การแบบยอดตัดหรื อโครงสร้ างองค์การแบบรั ฐวิสาหกิ จ มี ลกั ษณะ
โครงสร้างองค์การเป็ นแบบมี นายหลายคนคื อกรรมการนโยบายและกรรมการบริ หารร่ วมกันทา
หน้าที่ ในการบริ หารองค์ก าร มี การกระจายอานาจในการตัดสิ นใจมากขึ้ นกว่า โครงสร้ างระบบ
ราชการ โดยอานาจในการตัดสิ นใจจะถูกกระจายไปยังคณะกรรมการบริ หาร ซึ่ งประกอบไปด้วย
ผูเ้ ชี่ ยวชาญที่อาจมาจากภายในองค์การหรื อภายนอกองค์การก็ได้ ซึ่ งคณะกรรมการบริ หารมีหน้าที่
ในการกาหนดนโยบายและกลยุทธ์ขององค์การ และผูบ้ ริ หารองค์การจะทาหน้าที่เป็ นเลขานุ การของ
คณะกรรมการบริ หารเพื่อจะนามติของคณะกรรมการบริ หารไปปฏิบตั ิ ลักษณะของสายการบังคับ
บัญชาจะถูกทาให้ส้ นั ลง และมีการประสานงานแบบร่ วมกันมากขึ้น
3. โครงสร้างองค์การแบบมหาวิทยาลัย มีลกั ษณะโครงสร้างองค์การเป็ นแบบผูบ้ ริ หาร
ระดับสู งทาหน้าที่เป็ นผูร้ ับใช้มากกว่าผูบ้ งั คับบัญชา มีโครงสร้างองค์การเหมือนกับพีระมิดกลับหัว
ที่เรี ยกว่า Collegial Organization หรื อ Inverse Pyramid กล่าวคือ มีลกั ษณะของการกระจายอานาจ
มากโดยอานาจในการตัดสิ นใจจะถูกกระจายไปให้กบั ส่ วนงานปฏิบตั ิระดับล่าง (Operating Core) มี
ความเป็ นประชาธิ ปไตยสู ง มีความคล่องตัว และเปิ ดโอกาสให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานระดับล่างสามารถทางาน
ได้อย่างอิสระ มีความยืดหยุน่ ในการทางาน ผูป้ ฏิบตั ิงานระดับล่างมีอานาจในการเข้าไปมีบทบาทใน
การกาหนดนโยบาย วางแผนกลยุทธ์ การทางานของตนเองและขององค์การด้วย โดยการเข้าไปเป็ น
กรรมการชุ ดต่าง ๆ ที่ จะมี ผ ลกระทบต่อการท างานของตนเอง ทาหน้าที่ กาหนดกลยุทธ์ องค์การ
เหมื อนกันกับผูบ้ ริ หารระดับสู ง โดยผูบ้ ริ หารระดับสู งมี หน้าที่ ในการทาให้ทุกฝ่ ายเข้ามาร่ วมกัน
กาหนดทิศทางที่มีผลต่อองค์การโดยรวม
4. โครงสร้ า งองค์การแบบโครงการ Matrix Organization, Project Management, Temporary มีลกั ษณะโครงสร้างองค์การเป็ นแบบเปิ ดโอกาสให้ผทู้ ี่มีอานาจบังคับบัญชาและผูท้ ี่มีความรู้
ความสามารถมาร่ วมมือกันบริ หารโครงการใดโครงการหนึ่ ง ซึ่ งเป็ นการบริ หารงานแบบชัว่ คราว
หรื อแบบโครงการ (Matrix or Project Management) โครงสร้างองค์การมีลกั ษณะยืดหยุน่ คล่องตัว
และตอบสนองต่อสภาพความเปลี่ ยนแปลงได้ดี มีความเป็ นทางการในการปฏิ บตั ิงานน้อย และมี
ลักษณะองค์การแบบ Organic โดยมีการกระจายอานาจในการตัดสิ นใจให้กบั บุคลากรทั้งหมดทุก
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ส่ วนขององค์การ (All Part) ไม่มีกฎเกณฑ์ระบุวิธีการปฏิ บตั ิงาน ไม่มีการแบ่งลาดับขั้นการบังคับ
บัญ ชาอย่ า งชัด เจน มี ก ารแบ่ ง งานตามความช านาญเฉพาะด้า นไปตามแนวนอนมาก (Much
Horizontal Specialization) ใช้การประสานงานโดยการปรับตัวเข้าหากันของผูท้ ี่เข้ามาปฏิบตั ิงานใน
โครงการ (Mutual Adjustment) ทุกฝ่ ายที่เข้ามาทางานในโครงการจะสามารถติดต่อประสานงานกัน
ได้โดยตรง มีลกั ษณะของทีมงานมากกว่าการมีโครงสร้างที่ตายตัว ผูท้ ี่เข้ามาร่ วมในโครงการจะเป็ น
ผูท้ ี่มีความรู้ความชานาญในงานของตนเอง ผูบ้ ริ หารระดับสู งจะมีหน้าที่ติดต่อและประสานงานกับ
หน่ วยงานภายนอก แก้ไ ขปั ญหาข้อขัดแย้ง ต่า ง ๆ ที่ เกิ ดขึ้ น สร้ า งความสมดุ ล ในการทางานและ
ติดตามความก้าวหน้าของโครงการ ฝ่ ายปฏิบตั ิงานหลักทาหน้าที่ในการบริ หารงานและปฏิบตั ิงาน
หลักไปด้วยกัน
5. โครงสร้างองค์การแบบที่ 5 คือผลรวมของทั้ง 4 รู ปแบบ เป็ นรู ปแบบหนึ่งขององค์การ
ที่ประกอบด้วยทีมผูเ้ ชี่ ยวชาญ เพื่อดาเนิ นการให้บรรลุ เป้ าหมายที่เฉพาะเจาะจง ในขณะเดี ยวกันก็
ได้รับการสนับสนุนจากผูบ้ ริ หารที่คอยทาหน้าที่เป็ นผูป้ ระสานงานมากกว่าผูบ้ งั คับบัญชา
จากการศึ กษาแนวคิ ดด้านโครงสร้ างองค์การ พบว่า องค์การจะใช้โครงสร้ างแบบใด
ขึ้นอยูก่ บั ความเหมาะสมของแต่ละองค์การ ซึ่ งทุกรู ปแบบมีขอ้ ดีและข้อเสี ยแตกต่างกันไป และแต่
ละรู ปแบบก็เหมาะสมกับงานแต่ละประเภท แต่ปัจจุบนั การบริ การจัดการองค์การที่เหมาะสมที่สุด
ในสภาพการณ์ปัจจุบนั จะต้องมีความยืดหยุน่ และการบริ หารจัดการต้องมีความรวดเร็ ว
3. กระบวนการและเทคโนโลยี
ในการปฏิบตั ิงานตามกลยุทธ์เพื่อให้บรรลุเป้ าประสงค์ตามที่กาหนดไว้ นอกจากการจัด
โครงสร้างองค์การที่เหมาะสมและมีกลยุทธ์ที่ดีแล้ว การจัดระบบการทางาน (Working System) ก็มี
ความสาคัญยิง่ อาทิ กระบวนการต่าง ๆ ที่อยูใ่ นเครื อข่ายเดียวกันและมีความสัมพันธ์กนั ระหว่างกระ
บวนการเหล่านั้น และเชื่อมต่อกันเพื่อทางานใดงานหนึ่ งให้บรรลุถึงเป้ าหมายที่วางไว้ ซึ่ งสอดคล้อง
กับแนวคิดด้านกระบวนการและเทคโนโลยีที่ให้ความสาคัญกับระบบความสัมพันธ์ และพึ่งพากัน
ระหว่างหน่วยงานย่อยต่าง ๆ ในองค์การ
Rothwell & Kazanas (1992, p. 8) กล่ าวว่า เทคโนโลยีเป็ นการกระทาที่ เกิ ดขึ้ นโดยคน
เป็ นผูก้ ระทา เพื่อนาไปสู่ การเปลี่ยนแปลงวัตถุ บุคคล หรื อสถานการณ์ภายใต้เงื่อนไข ส่ วน Robbins
(1990, p. 492) กล่าวว่า องค์การทาการแปลงสภาพของปั จจัยนาเข้าให้เป็ นผลผลิตได้ องค์การจะต้อง
มีเทคโนโลยีอย่างน้อยหนึ่ งประเภท เพื่อสาหรับการแปลงงบประมาณ คน และทรัพยากรต่าง ๆ ให้
เป็ นผลผลิตหรื อบริ การต่าง ๆ
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จากความหมาย เทคโนโลยีเป็ นสิ่ งที่องค์การนามาใช้ในกระบวนการเปลี่ยนแปลงปั จจัย
นาเข้าเป็ นผลผลิ ตตามความต้องการขององค์การ อาจอยู่ใ นรู ปของเครื่ องจักร เครื่ องมื อ วิธี ก าร
เทคนิค ทักษะ และความรู ้ต่างๆ โดยผลผลิตอาจอยูใ่ นรู ปของสิ นค้าหรื อบริ การต่าง ๆ
Thompson (1967, pp. 15-17) พิ จ ารณาองค์ก ารในฐานะที่ เ ป็ นระบบหนึ่ งในสั ง คมที่
ประกอบด้วยระบบย่อย ๆ เทคโนโลยีขององค์การจะดูได้จากขั้นตอนในการทางานขององค์การ
และการพึ่ ง พากัน ของระบบย่ อ ยในองค์ ก าร ซึ่ งจะช่ ว ยให้ อ งค์ ก ารลดความไม่ แ น่ น อนของ
สภาพแวดล้อมขององค์การลง สามารถแบ่งได้เป็ น 3 ประเภท คือ

ภาพที่ 2.2: ประเภทเทคโนโลยี (ที่มา: ทิพวรรณ หล่อสุ วรรณรัตน์, 2552, น. 114)
1. เทคโนโลยี ที่ เกี่ ย วข้องกันต่ อเนื่ องกันยาว (Long-Linked Process/Technology) เป็ น
เทคโนโลยีที่เป็ นกระบวนการต่อเนื่ องกัน ผลผลิตของหน่วยงานย่อยหนึ่ งจะเป็ นปั จจัยนาเข้าของอีก
หน่วยงานย่อยหนึ่ งในองค์การ แล้วส่ งต่อกันไปเรื่ อย ๆ ระหว่างหน่วยงานย่อย เป็ นเทคโนโลยีที่ใช้
กันอย่างแพร่ หลายในอุตสาหกรรมการผลิ ตทัว่ ไป ลักษณะการผลิ ตเป็ นกระบวนการเส้นตรง เริ่ ม
จากการนาวัตถุดิบเข้ามาสู่ กระบวนการผลิตจากจุดหนึ่ งต่อไปอีกจุดหนึ่ งจนจบกระบวนการได้ออก
มาเป็ นตัวสิ นค้าในที่สุด การทางานจะทาต่อเนื่ องกันในลักษณะกระบวนการมีข้ นั ตอนการทางานที่
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ชัดเจนว่าเริ่ มจากจุดใดแล้วส่ งต่อไปยังจุดใด องค์การที่มีเทคโนโลยีรูปแบบนี้จะเป็ นองค์การที่มีการ
ผลิ ตในปริ ม าณมาก (Mass Production) และการผลิ ต โดยใช้เครื่ อ งจัก รท างานตลอด 24 ชั่วโมง
(Continuous Process) ในองค์การที่ มีเทคโนโลยีรูปแบบนี้ การประสานงานและการพึ่งพากันของ
หน่ ว ยงานย่ อ ยจะเป็ นแบบเป็ นล าดั บ ขั้น (Sequential Interdependence) องค์ ก ารต้อ งการการ
ประสานงานระหว่างหน่วยงานย่อย ๆ เพื่อให้การทางานบรรลุเป้ าหมายที่วางไว้
2. เทคโนโลยีที่เป็ นสื่ อ (Mediating Process/Technology) เป็ นลักษณะการทางานในองค์
การที่เป็ นตัวกลางเชื่ อมระหว่างกลุ่มลูกค้าสองกลุ่มที่มีความสนใจและผลประโยชน์ตรงกัน มาพบ
เพื่อแลกเปลี่ยนสิ่ งที่ตอ้ งการซึ่ งกันและกัน เป็ นเทคโนโลยีที่หน่วยงานทาหน้าที่เป็ นตัวกลางระหว่าง
ลูกค้าขององค์การ หน่ วยงานที่มีเทคโนโลยีรูปแบบนี้ หน่วยงานย่อยในองค์การจะมีความเกี่ยวข้อง
กันไม่มากนัก ความสัมพันธ์และการพึ่งพากันระหว่างหน่วยงานย่อยจะเป็ นแบบที่ต่างคนต่างทางาน
ของตัวเองไปโดยไม่ตอ้ งขึ้นต่อกัน (Pooled Interdependence) การติดต่อสื่ อสารระหว่างหน่ วยงาน
ย่อยมี ไม่มากนัก แต่หากหน่ วยงานย่อยใดหรื อสาขาใดทางานไม่ได้ก็จะส่ งผลกระทบต่อผลการ
ดาเนิ นงานขององค์ก ารในภาพรวมได้ องค์ก ารที่ มี ร ะบบการผลิ ต แบบนี้ ม กั จะมี ม าตรฐานและ
ระเบี ยบการทางานในสาขาต่าง ๆ แบบเดี ยวกัน มี ความเป็ นทางการสู งเพื่อให้เกิ ดมาตรฐานของ
ผลงานระหว่ า งสาขา องค์ ก ารที่ มี ร ะบบผลิ ต แบบเป็ นตัว กลางจะลดความไม่ แ น่ น อนของ
สภาพแวดล้อม โดยพยายามขยายฐานลูกค้าให้มาก
3. เทคโนโลยี แบบเข้มข้น (Intensive Process/Technology) เป็ นการใช้ ท้ งั เทคโนโลยี
ประเภทเครื่ องจักร (Hardware) และความรู้ (Knowledge) มาใช้ร่วมกัน เพื่อวัตถุประสงค์การทางาน
อย่างใดอย่างหนึ่ ง เป็ นเทคโนโลยีที่หน่วยงานย่อยหลาย ๆ หน่วยงานเข้ามาทางานร่ วมกันเพื่อให้เกิด
ผลผลิ ตขององค์การ เนื่ องจากปั ญหาหรื อสถานการณ์ ที่เกิ ดขึ้นในการทางานมีความสลับซับซ้อน
และหน่วยงานย่อยเพียงหน่วยเดียวไม่สามารถแก้ไขปั ญหาดังกล่าวไปได้ จึงจาเป็ นที่จะต้องพึ่งพากัน
ระบบการพึ่งพากันระหว่างหน่ วยงานย่อยขององค์การที่มีเทคโนโลยีแบบนี้ จะมีลกั ษณะเป็ นการ
ทางานร่ วมกัน (Reciprocal) องค์การที่มีเทคโนโลยีแบบร่ วมกันทางาน ได้แก่ โรงพยาบาล มหาวิทยาลัย บริ ษทั ที่ปรึ กษาการวิจยั เป็ นต้น
สรุ ป จากการศึกษาแนวคิดด้านกระบวนการและเทคโนโลยีเป็ นองค์ประกอบที่สาคัญใน
การดาเนินงานขององค์การให้บรรลุวตั ถุประสงค์ จึงควรมีการนาเอาเทคโนโลยีไปใช้เพื่อช่วยในการ
พัฒนาองค์การ เพื่อสร้างความได้เปรี ยบในการแข่งขันที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ ว และคาดการณ์
ได้ยากอย่างปั จจุบนั อย่างไรก็ตามการนาเทคโนโลยีไปใช้ในการพัฒนาองค์การให้สาเร็ จก็ข้ ึนอยูก่ บั
ความพร้อมของปั จจัยภายในองค์การหลายด้านที่ตอ้ งอาศัยเทคโนโลยีได้อย่างเต็มประสิ ทธิ ภาพ
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4. บุคลากร/ทรัพยากรมนุษย์
บุ ค ลากรหรื อ ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์นับ เป็ นปั จ จัย ที่ มี ค วามส าคัญ ต่ อ การด าเนิ น งานของ
องค์การ องค์การจะประสบความสาเร็ จหรื อไม่ ส่ วนหนึ่ งจะขึ้นอยู่กบั การจัดการทรัพยากรมนุ ษย์
(Human Resource Management) เสถี ย รภาพ พัน ธุ์ ไ พโรจน์ (2543, น. 153) ได้ช้ ี ให้เ ห็ น ถึ ง ความ
ส าคัญ ของการบริ หารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ห รื อ การจัด การทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ใ นองค์ก ารว่า เป็ นการ
ดาเนิ นการเป็ นกระบวนการลูกโซ่ ตั้งแต่การวางนโยบาย กาหนดแผนงานอัตรากาลังคน การสรรหา
คัดเลื อกคนดี มีความสามารถเข้ามาทางานในอัตราค่าตอบแทนที่เหมาะสม การวางโครงสร้างและ
กาหนดค่าตอบแทนและสวัสดิ การ การฝึ กอบรมให้คนทางานได้ทางานเป็ นการประเมินผลการ
ปฏิบตั ิงาน การเลื่อนตาแหน่ง โยกย้าย การพัฒนาศักยภาพให้บุคลากรทางานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
อย่า งต่ อ เนื่ อ ง มี ข วัญ ก าลัง ใจ และมี พ ฤติ ก รรมที่ ส อดคล้อ งกับ วัฒ นธรรมในองค์ก าร มี ค วาม
จงรักภักดี จนกระทัง่ พ้นสภาพการเป็ นบุ คลากรขององค์การ ทั้งนี้ โดยการตระหนักถึ งความสาคัญ
ของ “ทรัพยากรมนุษย์” ใน 3 ประการ คือ
1. “ทรัพยากรมนุษย์” เป็ นทรัพย์สินขององค์การ มิใช่ค่าใช้จ่าย
2. “ศักยภาพของมนุษย์” พัฒนาได้ไม่มีที่สิ้นสุ ด
3. “ทรัพยากรมนุษย์” เป็ นแหล่งสร้างเสริ มและเพิม่ คุณค่าของผลผลิตและการบริ การของ
องค์การ
Harris (อ้างถึงในวิรัช วิรัชนิ ภาวรรณ, 2544, น. 94-95) ได้แสดงให้เห็นถึงการมองการ
จัดการทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ในลัก ษณะที่ เป็ นระบบ เรี ย กว่า ตัวแบบการจัดการทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ซึ่ ง
ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่
1. ขั้นตอนที่หนึ่ง สิ่ งแวดล้อม (Environment) แบ่งเป็ นสิ่ งแวดล้อมภายในและภายนอก
2. ขั้นตอนที่สอง กิจกรรมการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (HRM Activities) แบ่งเป็ น 5 ส่ วน
ได้แก่
1. การวางแผน
2. การบริ หารบุคลากร
3. การประเมินผลและค่าทดแทน
4. การปรับปรุ งหน่วยงาน
5. การบารุ งรักษาความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างคนงานและนายจ้าง
3. ขั้นตอนที่สาม ผลที่ได้รับด้านบุคลากร (HRM Outcomes) แบ่งเป็ น
1. การละทิ้งหน้าที่มีนอ้ ย
2. ความมีประสิ ทธิภาพในการเลือกสงวนรักษาบุคลากรไว้
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3. การปฏิบตั ิงานมีประสิ ทธิภาพสู ง
4. หน่วยงานสามารถมีจุดมุ่งหมายเพิ่มขึ้นได้
4. ขั้นตอนที่สี่ ผลที่หน่วยงานได้รับ (Organizational Outcomes) แบ่งเป็ น
1. ผลกาไร
2. ความอยูร่ อด
3. ความสามารถในการปรับตัว
Ivancevich (2001, p. 36) ได้กล่ าวถึ งแนวคิ ดการจัดการทรั พยากรมนุ ษย์เพื่อก่ อให้เกิ ด
ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ โดยพิจารณาจากปั จจัยภายนอกปั จจัยภายใน ดังนี้
1. การจัดหาทรัพยากรมนุษย์ (Acquiring Human Resources) เป็ นกระบวนการเพื่อให้ได้
มาซึ่ ง บุ ค ลากรที่ มี ค วามรู ้ ค วามสามารถเหมาะสมในเวลาที่ ต้องการ ประกอบด้วย กิ จกรรมการ
วางแผนทรัพยากรมนุ ษย์ กิจกรรมการวิเคราะห์งานและการออกแบบงาน กิจกรรมการสรรหาและ
กิจกรรมการคัดเลือก
2. การให้รางวัลทรัพยากรมนุษย์ (Rewarding Human Resources) เป็ นกระบวนการที่เน้น
การสร้างขวัญและกาลังใจให้กบั บุคลากร เริ่ มตั้งแต่การประเมินผลการปฏิบตั ิงาน เพื่อนาไปใช้ใน
การพิจารณาค่าตอบแทน การจัดประโยชน์และบริ การเพื่อให้มีความมัน่ คงทางสังคม ประกอบด้วย
กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน กิจกรรมค่าตอบแทน และกิจกรรมประโยชน์และบริ การ
3. การพัฒนาทรั พ ยากรมนุ ษย์ (Developing Human Resources) เป็ นกระบวนการเพิ่ ม
ทักษะความรู ้ เพื่อเป็ นพื้นฐานการสร้ างความก้าวหน้าในอาชี พ และเป็ นการส่ งเสริ มให้บุคลากรมี
วินยั ประกอบด้วย กิ จกรรมการฝึ กอบรมและการพัฒนา กิจกรรมการวางแผนอาชี พและการพัฒนา
อาชีพ และกิจกรรมการจัดการวินยั บุคลากร
4. การธ ารงรั ก ษาและป้ องกัน ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ (Maintenance and Protection Human
Resource) องค์การที่ตอ้ งการประสบความสาเร็ จในระยะยาวจาเป็ นต้องมีทรัพยากรมนุษย์ที่มีความรู้
ความสามารถเป็ นผูข้ ับ เคลื่ อนกิ จ กรรมต่ า ง ๆ ให้ เ ป็ นไปในทิ ศ ทางที่ ต้ งั เป้ าหมายไว้ ดัง นั้น จึ ง
จาเป็ นต้องมี ก ารธ ารงรั ก ษาและป้ องกันทรั พ ยากรมนุ ษ ย์เหล่ า นี้ ไ ว้ก ับ องค์ก ารให้น านที่ สุ ด ซึ่ ง
ประกอบด้วย กิจกรรมแรงงานสัมพันธ์และเจรจาต่อรอง กิจกรรมสุ ขภาพและความปลอดภัย
กล่าวโดยสรุ ป การจัดการทรัพยากรมนุ ษย์เป็ นสิ่ งสาคัญที่นกั บริ หารต้องปฏิบตั ิ เป็ นกระ
บวนการต่ อเนื่ องที่ ผูเ้ กี่ ย วข้อ งต้อ งดาเนิ นการปรั บ ปรุ ง และพัฒ นาอยู่ตลอดเวลา เพื่ อ ให้มี ค วาม
เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ โดยการจัดการทรัพยากรมนุ ษย์จะเป็ นการกาหนดแนวทาง
สาหรับปฏิบตั ิดา้ นบุคลากร ตลอดจนเป็ นการสร้างหลักประกันในเสถียรภาพและความต่อเนื่ องใน
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การด าเนิ น งานขององค์ก ารว่า องค์ก ารจะมี ท รั พ ยากรมนุ ษ ย์ที่ เหมาะสมทั้ง ในด้า นปริ ม าณและ
คุณภาพในแต่ละช่วงเวลา ซึ่ งจะก่อให้เกิดประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิผลสู งสุ ดในการดาเนินงาน
5. สมรรถนะ/ความสามารถทางการบริ หาร
คาว่าสมรรถนะ (Competency) มีความหมายว่า ความสามารถหรื อศักยภาพในการปฏิบตั ิ
งานให้ประสบความสาเร็ จอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ โดยมีความสามารถหรื อศักยภาพที่เป็ นองค์ประกอบ
สาคัญของสมรรถนะตามที่อาภรณ์ ภู่วทิ ยพันธุ์ (2547, น. 22-23) ได้ให้ขอ้ สรุ ปไว้ดงั นี้
1. ความรู้ (Knowledge) หมายถึง ข้อมูลหรื อสิ่ งที่ถูกสั่งสมมาจากการศึกษาตามแหล่งการ
เรี ยนรู ้ ต่าง ๆ รวมทั้งการศึกษาด้วยตนเอง และการสนทนาแลกเปลี่ ยนความคิดและประสบการณ์
ระหว่างบุคคล
2. ทักษะ (Skills) หมายถึง ความสามารถที่ตอ้ งใช้ระยะเวลาในการพัฒนาและฝึ กฝนจน
เกิ ด ความเชี่ ย วชาญซึ่ งสามารถแบ่ ง ได้ เ ป็ น 2 ด้า น ได้แ ก่ ทัก ษะด้า นการบริ หารหรื อ จัด การ
(Management Skills) และทักษะด้านเทคนิคเฉพาะงาน (Technical Skills)
3. คุ ณลักษณะส่ วนบุ คคล (Attributes) หมายถึ ง ความคิด ความรู้ สึก เจตคติ แรงจูงใจ
ความต้องการส่ วนบุ คคล ซึ่ งเป็ นคุ ณสมบัติเฉพาะของบุ คคลที่ ไม่ สามารถเปลี่ ย นแปลงแก้ไขได้
โดยง่าย
สรุ ป ความหมายของสมรรถนะในการปฏิ บ ัติ ง านตามภาระหน้ า ที่ ข องบุ ค คลใน
หน่วยงาน คือ การผสานความรู ้ ทักษะ คุณสมบัติเฉพาะบุคคล ร่ วมกับความสามารถในการใช้แหล่ง
ทรัพยากรทางความรู ้ และนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อส่ งเสริ มการปฏิบตั ิงานตามภาระหน้าที่ เพื่อให้
ได้ผลสัมฤทธิ์ ที่สามารถตอบสนองต่อความคาดหวังของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยทุกกลุ่มประเภท
จากการศึ กษาทบทวนวรรณกรรมที่ เกี่ ย วข้องพบว่า มี หน่ วยงานหรื อองค์ก ารภาครั ฐ
ภาคเอกชน และนักวิชากร ได้กาหนดสมรรถนะการบริ หารจัดการที่จาเป็ นต่อการปฏิบตั ิงานที่ทาให้
องค์การประสบความสาเร็ จมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลที่ดี ได้แก่
สมรรถนะในการปฏิบตั ิงานตามภาระหน้าที่ผบู้ ริ หารระดับสู งตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพ
แห่ ง ชาติ เ พื่ อ องค์ ก ารที่ เ ป็ นเลิ ศ (Thailand Quality Award, TQA) ของสถาบัน เพิ่ ม ผลผลิ ต แห่ ง
ประเทศไทย (2548, น. 7) และสมรรถนะการปฏิบตั ิงานตามภารหน้าที่ของผูบ้ ริ หารระดับสู งตาม
เกณฑ์พฒั นาคุณภาพการบริ หารจัดการภาครัฐ (ก.พ.ร.) ของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการสานักนายกรัฐมนตรี ได้กาหนดให้สมรรถนะของผูบ้ ริ หารระดับสู งขององค์การที่สาคัญ 7
หมวด ได้แก่ (1) การนาองค์การ (2) การวางแผนกลยุทธ์ (3) การมุ่งเน้นลูกค้าและตลาด (4) การวัด
การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ (5) การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล (6) การกาหนดกระบวนการ
บริ หารจัดการ และ (7) การมุ่งผลลัพธ์ทางธุ รกิจ ซึ่ งหมวดหลังนี้จดั ว่าสาคัญที่สุดเพราะแสดงให้เห็น
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ถึงผลลัพธ์สาคัญที่ผบู ้ ริ หารขององค์การต้องใส่ ใจพิจารณาให้ครอบคลุมองค์ประกอบด้านผลิตภัณฑ์
และบริ ก าร ด้า นความพึ ง พอใจของลู ก ค้า ด้า นการเงิ น การตลาด ด้า นทรั พ ยากรบุ ค คล ด้า น
กระบวนการปฏิบตั ิงาน และด้านการนาองค์การและความรับผิดชอบต่อสังคม
สมรรถนะของผู้บ ริ ห ารในฐานะผูน้ าความเปลี่ ย นแปลง (Change Agent) สู่ ค วามมี
คุ ณภาพขององค์การตามแนวคิดของชัย อนันต์ สมุทวณิ ช (2548) ซึ่ ง พบว่ามี ความสอดคล้องกับ
สมรรถนะของสานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรื อนดังกล่าวแล้วข้างต้น โดยสรุ ปได้แก่ความ
เป็ นผูน้ าที่มีวิสัยทัศน์ การบริ หารโดยหลักการกระจายอานาจ ความสัมพันธ์ที่ดีกบั บุคลากร ความ
มุ่งมัน่ ในการทางาน ความรู ้ความสามารถในการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี การให้การสนับสนุน
และช่ ว ยเหลื อ ลู ก น้อ ง ความสามารถในการสื่ อ สารกับ บุ ค คลทั้ง ภายในและภายนอกองค์ก าร
ความสามารถในการสร้ า งแรงจู ง ใจบุ ค ลากรให้ ทุ่ ม เทการท างาน และความสามารถน าความ
เปลี่ยนแปลงสู่ องค์การอย่างสันติวธิ ี
สาหรับสมรรถนะด้านคุณลักษณะส่ วนบุคคล (Contributes) ที่สาคัญต่อการปฏิบตั ิภาระ
หน้าที่ของผูบ้ ริ หารระดับสู งตามที่ ชัยอนันต์ สมุทวณิ ช (2548, น. 35) ได้สังเคราะห์แนวคิดของ
นัก วิช าการทางการบริ หารทั้ง หลาย และได้ใ ห้ข ้อสรุ ป ถึ ง คุ ณลัก ษณะการเป็ นผูบ้ ริ หารมื ออาชี พ
ประกอบด้วย (1) ใฝ่ รู้/รู้กว้าง/รู้รอบด้าน (2) ตัดสิ นใจรวดเร็ ว แม่นยาถูกต้อง (3) จับประเด็นต่าง ๆได้
รวดเร็ ว สามารถออกความเห็ น ได้ท ัน การณ์ (4) เลื อ กใช้ ค นได้เ หมาะสม (5) พร้ อ มรั บ การ
เปลี่ ย นแปลงและการปรับ ตัว (6) มี ค วามเป็ นระเบี ยบ ละเอี ย ด รอบคอบ เคร่ งครั ดเรื่ องเวลา (7)
ซื่ อสัตย์ มีคุณธรรม ยึดมัน่ ในวิชาชี พ (8) เชื่อมัน่ ในตนเอง (9) มีมนุษยสัมพันธ์สามารถประสานงาน
ได้ดี (10) ทางานโดยมุ่งผลของงานมากกว่ากระบวนการ (11) รับผิดชอบ อดทน (12) มีความคิดริ เริ่ ม
สร้ า งสรรค์ (13) มี ค วามสามารถในการใช้ภ าษาดี (14) มี ร ะดับ จิ ต ใจสู ง นอกจากนี้ ยัง รวมถึ ง
คุณลักษณะของการเป็ นผูน้ าที่สาคัญ ได้แก่ (1) ลักษณะท่าทางน่าเชื่ อถื อ (2) กล้าหาญ เด็ดขาด (3)
อดทน (4) กระตือรื นร้น (5) สามารถคิดริ เริ่ ม (6) ซื่อสัตย์ จงรักภักดี (7) รอบรู้ (8) ยุตธรรม (9) มีดุลย
พินิจ (10) เสี ยสละไม่เห็นแก่ตวั และ (11) มีความสามารถในการโน้มน้าวคน
Almond & Powell (1966, pp. 2-11) ได้แบ่งสมรรถนะหรื อความสามารถทางการบริ หาร
ไว้ 5 ประการ ดังนี้
1. สมรรถนะทางด้ า นการสกั ด เอาทรั พ ยากรทางการบริ หารมาใช้ (Extractive
Capabilities) ความสามารถในการจัดการกับทรัพยากรทั้งที่เป็ นสิ่ งของและทรัพยากรมนุ ษย์ ทั้งจาก
ภายในและภายนอกองค์การ ซึ่ งสมรรถนะ/ความสามารถในการสกัดทรัพยากรจากภายนอกนี้ เป็ น
รากฐานของสมรรถนะ/ความสามารถในด้า นอื่ น และเป็ นปั จ จัย จ ากัดในการแผ่ข ยายและการ
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ดาเนิ นงานเพื่อให้บรรลุ เป้ าหมายขององค์การ ตัวอย่างเช่ น ความสามารถในการจัดเก็บภาษี อากร
เป็ นต้น
การศึ ก ษาสมรรถนะ/ความสามารถในการสกัด ทรั พ ยากรจากภายนอกนี้ สิ่ ง ส าคัญ
ประการแรกคือแต่ละองค์การจะต้องทาการจาแนกทรัพยากร พร้อมทั้งประเมินช่องทางในการได้มา
และปริ มาณของทรัพยากรที่สามารถนามาใช้เป็ นปั จจัยในการผลิตจากทุกช่องทางและทุกระดับ แล้ว
วัด ผลออกมาโดยยึ ด จากอัต ราส่ ว นของความต้อ งการของลู ก ค้า กับ ปริ ม าณทรั พ ยากรภายใต้
สภาวการณ์ที่แตกต่างกัน และต้องทราบเกี่ยวกับผูท้ ี่มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการสกัดทรัพยากร
เหล่านั้นอีกด้วย นอกจากนั้นยังต้องคานึ งถึงทรัพยากรที่ได้มาจากการทาสัญญาเช่าหรื อการกูย้ ืม ซึ่ ง
จะต้องมีการจ่ายคืนและต้องแลกกับการผูกมัดเพื่อการดาเนินการประการใดประการหนึ่งในอนาคต
เช่น การกูย้ ืมเงินก็ตอ้ งพิจารณาว่ามีการทาสัญญาผูกมัดหรื อข้อแลกเปลี่ยนอะไรบ้าง เป็ นต้น ในการ
วิเคราะห์สมรรถนะ/ความสามารถในการสกัดทรัพยากรจากภายนอกนั้น ผูบ้ ริ หารของแต่ละองค์การ
จะต้องทาความเข้าใจเกี่ ยวกับโครงสร้ างและกระบวนการในการสกัดทรัพยากรอย่างถ่องแท้ และ
จ าเป็ นต้ อ งมี ก ารศึ ก ษาในเชิ ง ลึ ก ให้ ม ากที่ สุ ด เท่ า ที่ จ ะเป็ นไปได้ ตลอดจนต้ อ งวิ เ คราะห์ ถึ ง
ปั จจัยพื้นฐานที่จะส่ งผลกระทบต่อสมรรถนะ/ความสามารถในการสกัดทรัพยากรจากภายนอกให้ได้
เพื่อการสรุ ปภาพรวมได้อย่างถูกต้องแม่นยา
2. สมรรถนะทางด้ า นการควบคุ ม ดู แ ลพฤติ ก รรมของป ระชาชน (Regulative
Capabilities) ความสามารถขององค์การในการกระจายบริ การสาธารณะต่าง ๆ ตลอดจนความเคารพ
สถานภาพ และโอกาสให้กบั ประชาชน ซึ่ งถื อเป็ นภารกิ จหลักขององค์การที่ ตอ้ งทาให้ประชาชน
สามารถเข้าถึ งสาธารณประโยชน์ต่าง ๆ ได้อย่างทัว่ ถึ งและเป็ นธรรม ตัวอย่างเช่ น การให้โอกาส
ทางการศึกษา การรักษาพยาบาล การดูแลผูส้ ู งอายุ และเบี้ยยังชีพ เป็ นต้น
สิ่ งสาคัญในการศึกษาสมรรถนะ/ความสามารถในการแจกจ่ายทรัพยากรภายในคือการ
จาแนกทรัพยากรที่องค์การจะต้องทาการแจกจ่ายและวิเคราะห์ทรัพยากรเหล่านั้นในเชิ งปริ มาณว่า
เพียงพอกับความต้องการหรื อไม่ และต้องทาการศึกษาว่ามีบางพื้นที่หรื อบางกลุ่มคนที่มีสิทธิ ในการ
เข้า ถึ ง ประโยชน์ ไ ด้ม ากน้อ ยต่ า งกัน หรื อ ไม่ อ ย่า งไร ซึ่ งปั ญ หาที่ พ บส่ ว นใหญ่ คื อ การแจกจ่ า ย
ทรัพยากรภายใน อาทิ การจัดโครงการหรื อสวัสดิ การบางประเภท มี การจากัดอยู่ที่บุคคลกลุ่ มใด
กลุ่มหนึ่ ง แต่อย่างไรก็ดีผบู ้ ริ หารองค์การจะต้องตระหนักไว้เสมอว่าการกระจายสาธารณประโยชน์
ให้กบั ประชาชน นอกจากจะมุ่งเน้นในกลุ่มเป้ าหมายที่ได้รับผลกระทบหรื อมีความขาดแคลนแล้ว
จะต้องคานึ งถึ งการกระจายสาธารณประโยชน์ในบางประการที่ทุกคนในสังคมควรได้รับอย่างเท่า
เทียม เช่น เรื่ องการศึกษา การสาธารณสุ ข เป็ นต้น ซึ่ งทุกคนในสังคมควรมีสิทธิ เข้าถึงบริ การดังกล่าว
อย่างเท่าเทียมกัน
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3. สมรรถนะทางด้า นการแจกจ่ ายทรั พยากรแก่ ป ระชาชน (Distributive Capabilities)
ความสามารถขององค์การในการควบคุมพฤติกรรมของประชาชนหรื อกล่าวง่าย ๆ คือ ความสามารถ
ในการควบคุ มประชาชนให้ประพฤติปฏิ บตั ิตามกฎหมาย ตัวอย่างเช่ น การออกกฎ ระเบี ยบ และ
ข้อบังคับต่าง ๆ เพื่อรักษาความสงบสุ ขเรี ยบร้อยในชุมชน
การศึ กษาสมรรถนะ/ความสามารถในการกากับดู แลความประพฤติ ของมวลสมาชิ ก
ผูบ้ ริ หารองค์การจะต้องพิจารณาว่ากาลังให้ความสนใจกับประชาชนกลุ่มใด และประชาชนประเภท
ใดที่จดั อยูใ่ นกลุ่มเป้ าหมาย มีการใช้กฎหมายประเภทใด ประชาชนในพื้นที่ใดที่ได้รับผลกระทบจาก
การควบคุมดังกล่าว และมีกระบวนการสารวจบ่อยครั้งเพียงใด นอกจากนั้นในการกากับดูแลความ
ประพฤติ ของประชาชนนั้นผูบ้ ริ หารองค์การจะต้องระลึ กอยู่เสมอว่า ถ้าการควบคุ มนั้นเป็ นสิ่ ง ที่
จาเป็ นต่อการดารงชีวิตอย่างปกติสุขของประชาชนอย่างแท้จริ งแล้วการควบคุมนั้นย่อมจะได้รับการ
ยอมรับ แต่ในทางตรงกันข้ามหากการควบคุ มนั้นจัดว่าลิ ดรอนสิ ทธิ และเสรี ภาพเป็ นการควบคุมที่
เข้มงวดเกิ นความจาเป็ นและมี การจับผิดที่ มากเกิ นไป ก็ยากยิ่งที่ จะทาให้ประชาชนทุ กภาคส่ วน
ยอมรับต่อการควบคุมนั้นได้
4. สมรรถนะทางด้านการเป็ นสัญลักษณ์ เพื่อให้ประชาชนมีความรู ้สึกว่าเป็ นอันหนึ่งอัน
เดียวกัน (Symbolic Capabilities) ความสามารถขององค์การในการกระจายตัวแทนในทางสัญลักษณ์
ให้กบั ประชาชนตัวอย่างเช่ น การใช้ป้ายประชาสัมพันธ์ การจัดงานประเพณี สาคัญ การพบปะกับ
ผูน้ าชุ มชนหรื อการแถลงนโยบายในการบริ หารงาน เป็ นต้น นอกจากนี้ สัญลักษณ์ ยงั หมายความ
รวมถึงความน่ าเชื่ อถือของเหล่าผูบ้ ริ หาร พนักงานขององค์การด้วย ซึ่ งสมรรถนะ/ความสามารถใน
การใช้สัญลักษณ์ให้เป็ นประโยชน์น้ ีมีลกั ษณะคล้ายคลึงกับสมรรถนะ/ความสามารถในการแจกจ่าย
ทรัพยากรภายใน หากแต่มีความมุ่งเน้นหลักในการเรี ยกความเชื่ อมัน่ ของประชาชนกลับมาเป็ นของ
ตน การสร้างเจตคติของประชาชนเพื่อความสาเร็ จหรื อเป้ าหมายขององค์การนัน่ เอง
โดยธรรมชาติ แ ล้วการวัดปริ ม าณสั ญลัก ษณ์ เป็ นสิ่ ง ที่ ท าได้ย าก เนื่ องจากสั ญลัก ษณ์
สามารถมีการเปลี่ ยนแปลงแก้ไขหรื อเพิ่มพูนได้หรื อแม้แต่สามารถหยุดที่จะรับรู ้ รับฟั งได้ และยัง
อาจกล่าวได้วา่ สัญลักษณ์มีความเชื่ อมโยงกับความเชื่ อมันของประชาชนต่อองค์การรวมถึงผูบ้ ริ หาร
ด้วย ซึ่ งอาจจะสามารถส่ งผลต่อการลดทอนความเชื่อมันของประชาชนที่มีต่อองค์การได้ ในปั จจุบนั
พบว่า ทุ ก องค์ก ารในระบบการเมื อ งมี ก ารส่ ง สั ญลัก ษณ์ อ ยู่ต ลอดเวลา แต่ อาจไม่ มี ก ารรั บ รู ้ จาก
กลุ่มเป้ าหมาย และพบว่าบางกรณี มีเพียงการส่ งสารเพียงอย่าเดียวแต่ไม่มีการรับสารแต่อย่างใด ทา
ให้ระบบการรับส่ งสารนั้นเกิ ดความล้มเหลวอย่างเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้นการพัฒนาระบบการสื่ อสารกับ
ประชาชนจึงเป็ นอีกภาระหนึ่ งขององค์การอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และต้องยอมรับว่าความสามารถใน
การเข้าถึงประชาชนนี้จะเป็ นปั จจัยกาหนดความน่าเชื่ อถือหรื อไม่น่าเชื่อถือขององค์การ รวมถึงมีผล
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ต่อการขับเคลื่ อนทางการเมื อง นโยบาย และการบริ หารขององค์การอี กด้วย การใช้สัญลักษณ์ มี
จุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความเชื่อมัน่ และความหวังกับประชาชน เพื่อให้ประชาชนยอมรับและให้ความ
ร่ วมมื อในการดาเนิ นงานขององค์การจนกระทัง่ สามารถบริ หารงานให้บรรลุ เป้ าหมายได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ผลมากที่สุด เนื่ องจากความร่ วมมือของประชาชนเป็ นสิ่ งที่สาคัญที่สุดในการดาเนิ นการ
ของขององค์การ
5. สมรรถนะที่จะสนองตอบความต้องการของประชาชน (Responsive Capabilities) ทั้ง
ในยามสันติ และสงคราม ความสามารถขององค์การในการที่จะให้บริ การสาธารณะที่ตรงกับความ
ต้องการของประชาชน ตัวอย่างเช่น การแก้ไขปั ญหาเร่ งด่วนที่เกิดขึ้นในชุมชน อาทิ ปั ญหายาเสพติด
ปั ญหาปากท้องของประชาชน รวมทั้งการเตรี ยมพร้ อมรับมือกับปั ญหาที่จะเกิ ดขึ้นในอนาคตด้วย
ขณะที่การสกัดทรัพยากรจากภายนอก การแจกจ่ายทรัพยากรภายใน การกากับดูแลความประพฤติ
ของมวลสมาชิ ก และการใช้สัญลัก ษณ์ ใ ห้เป็ นประโยชน์ ล้วนเป็ นกระบวนการที่ ใช้อธิ บายและ
คาดการณ์ คุ ณ ลัก ษณะขององค์ ก ารที่ พึ ง จะเป็ น และเป็ นการปฏิ สั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งองค์ ก ารกับ
สิ่ งแวดล้อมภายนอก การศึกษาเรื่ องสมรรถนะ/ความสามารถในการตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน เป็ นการวัดระดับความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยที่ป้อนเข้า (Input) และผลลัพธ์ (Output) ทาง
การเมืองเป็ นประเด็นที่นกั วิชาการทางการเมืองการปกครองได้ให้ความสาคัญที่สุดในการวิเคราะห์
แนวโน้มของระบบ คุณลักษณะของระบบ และใช้อธิ บายรายละเอียดเชิงลึกของระบบการเมืองการ
ปกครอง แต่ในระบบการเมืองในปั จจุบนั กลับพบว่ามีนกั การเมืองบางกลุ่มใช้อิทธิ พลในการกาหนด
นโยบายทางการบริ หารเพื่อประโยชน์ของตนและพวกพ้องในลักษณะการทุจริ ตเชิงนโยบาย
ดังนั้นปั จจัยที่ผบู ้ ริ หารองค์การต้องคานึ งถึงด้วยก็คือสิ่ งที่จะตอบสนองต่อความต้องการ
ของประชาชนนั้นต้องมิใช่ ประโยชน์ฉาบฉวย ซึ่ งมิได้ส่งผลดี ในระยะยาว การที่แต่ละองค์การจะ
สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้น้ นั ผูบ้ ริ หารองค์การจะต้องยอมรับ
ในความต้องการและข้อเท็จจริ ง เกี่ ย วกับ ความต้องการของประชากรในพื้ นที่ น้ ัน ๆ และทาการ
วางรากฐานในการบริ หารงานให้เป็ นไปในแบบอย่างที่ควรจะเป็ น และสามารถดาเนิ นการได้อย่าง
ต่อเนื่ อง เพื่อให้นโยบายนั้นสามารถทางานได้อย่างมีประสิ ทธิ ผล นอกจากนั้นต้องมีการพิจารณา
เกี่ ยวกับความต้องการใหม่ ๆ ของสังคมว่ามี ความจาเป็ นหรื อไม่อย่างไร ซึ่ งหากมี การดาเนิ นการ
เช่นนี้แล้วองค์การก็จะสามารถให้การตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างเป็ นระบบ
สรุ ป จากการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะทางการบริ หาร พบว่า สมรรถนะเป็ นปั จจัยที่สาคัญใน
การแข่งขันและการพัฒนาขององค์การ เพราะถ้าองค์การมีสมรรถนะที่ดีแล้วก็สามารถแข่งขันกับ
องค์การอื่น ๆ ได้ เนื่ องจากสมรรถนะองค์การช่วยให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานทราบถึงระดับความสามารถและ
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องค์ก ารที่ ตนเองปฏิ บ ตั ิ ง านอยู่น้ ันมี ส มรรถนะว่าอยู่ในระดับใด และสนับ สนุ นให้องค์ก รบรรลุ
เป้ าหมายได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
6. ภาวะผูน้ า
ภาวะผูน้ า หมายถึง แบบแผนพฤติกรรมในการปฏิบตั ิงานของผูบ้ ริ หารเป็ นองค์ประกอบ
ที่สาคัญอย่างหนึ่ งของสภาพแวดล้อมภายในองค์การ โดยความเป็ นผูน้ าขององค์การจะมีบทบาทที่
สาคัญต่อความสาเร็ จหรื อล้มเหลวขององค์การ องค์การที่ประสบความสาเร็ จมีลกั ษณะที่สาคัญอย่าง
หนึ่งแตกต่างไปจากองค์การที่ไม่ประสบความสาเร็ จคือ การมีผนู้ าที่มีประสิ ทธิภาพ (สมยศ นาวีการ,
2546, น. 103)
Gardner (1990, pp. 7-11) มองว่าองค์การในปั จจุ บ นั จานวนมากที่ ขาดภาวะผูน้ าอย่า ง
เพียงพอ ซึ่ งได้สร้ างผลเสี ยต่อองค์การเหล่านั้นอย่างมาก เขามองว่าหน้าที่สาคัญของภาวะผูน้ าคื อ
“สร้างการเปลี่ยนแปลงที่สอดคล้องและเป็ นประโยชน์ต่อองค์การ” โดยกระบวนการสาคัญของการ
สร้างความเปลี่ยนแปลงด้วยภาวะผูน้ าประกอบด้วย 3 กระบวนการคือ
1. การกาหนดทิศทาง (Establishing Direction)
การกาหนดทิ ศทางนี้ เป็ นกระบวนการของการกาหนดวิสัยทัศน์ (Vision) และกลยุทธ์
(Strategies) จึงมีความแตกต่างจากการวางแผน (Planning) ในหลักการจัดการ POLC และไม่สามารถ
ทดแทนซึ่ งกันและกันได้ เนื่องจากการกาหนดทิศทางมีเป้ าหมายมุ่งสร้างการเปลี่ยนแปลง ทาให้ทุก
คนเห็นภาพอนาคตร่ วมกัน ในขณะที่การวางแผนมีเป้ าหมายเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตอ้ งการ
2. การประสานคนให้ทางานสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน (Aligning People)
การประสานคนเป็ นกระบวนการของการทาให้สมาชิ กในองค์การทุกคนมีความเข้าใจ
ยอมรับและทาตามทิศทางที่ได้กาหนดไว้ ดังนั้นกระบวนการประสานคน (Aligning) นี้ จะเกี่ยวข้อง
อย่างมากกับกระบวนการสื่ อสารที่ มีความสลับซับซ้อน และมี ความแตกต่างจากการจัดองค์การ
(Organizing) ในหลักการจัดการ POLC
3. การจูงใจและสร้างแรงบันดาลใจ (Motivating and Inspiring People)
การสร้างความเปลี่ยนแปลงในองค์การขนาดใหญ่ที่มีความสลับซับซ้อน จาเป็ นอย่างยิ่ง
ที่ จะต้องเอาชนะอุ ป สรรคหลายประการ เช่ น การเมืองในองค์ก าร ความเป็ นระบบราชการของ
องค์การ และปั ญหาด้านทรัพยากร การเอาชนะอุปสรรคเหล่ านี้ จึงต้องใช้ความร่ วมมื อร่ วมใจจาก
สมาชิ กในองค์การอย่างมาก นัน่ คือเหตุผลที่ทาให้การจูงใจ (Motivation) และการสร้างแรงบันดาล
ใจ (Inspiration) มีความจาเป็ นอย่างยิง่ สาหรับภาวะผูน้ าที่มีประสิ ทธิผล
ผูบ้ ริ หารจาเป็ นต้องเป็ นผูน้ าที่เหมาะสมเพื่อให้ประสบความสาเร็ จในการบริ หาร ทั้งนี้
ผูน้ าจะแตกต่างกันตามแนวคิดของนักวิชาการแต่ละสมัย ในการค้นหาข้อยุติวา่ ผูน้ าที่ดีที่สุดควรเป็ น
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อย่างไรนั้นยังหาข้อยุติไม่ได้ เพราะไม่อาจพิสูจน์ได้วา่ ควรพิจารณาตามวิธีการใดที่ถูกต้องที่สุดและ
แต่ละวิธีต่างก็มีประโยชน์ในแง่ใดแง่หนึ่งเสมอ (ธงชัย สันติวงษ์, 2536, น. 419)
ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership) เป็ นแนวคิดเกี่ ยวกับภาวะผู ้
นาแนวใหม่ มีจุดเด่นที่มุ่งยกระดับความต้องการ ความเชื่ อ วัฒนธรรมการทางาน การมองเป้ าหมาย
ของการทางาน และคุ ณธรรมจริ ยธรรมที่ สูงขึ้น เป็ นทฤษฎี ภาวะผูน้ าที่ได้รับความสนใจศึกษามา
ตั้งแต่ทศวรรษ 1980 เป็ นต้นมา เนื่ องจากเป็ นภาวะผูน้ าที่ส ามารถสร้ างแรงบันดาลใจให้คนและ
องค์การดาเนิ นงานได้อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ โดดเด่ น มี ความผาสุ ก และสามารถยกระดับการการ
ปฏิ บตั ิ งานและเอาชนะการแข่งขันได้ โดยเฉพาะในโลกยุคโลกาภิวตั น์เกิ ดการเปลี่ ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ ว สอดคล้องกับการศึกษาของ Bass (1985, pp. 83-85) ที่พบว่า ผูน้ าการเปลี่ยนแปลงที่มีความ
ขยันหมัน่ เพียรในการทางาน มี ผลงานดี เด่ น มี ความผูกพันต่องาน ต่อองค์การ ผูต้ ามจะเกิ ดความ
เชื่ อถื อ ศรัทธา ภูมิใจ และเชื่ อในความสามารถของผูน้ าในการแก้ไขปั ญหาต่าง ๆ ด้วยปั ญญา เกิ ด
ความกระตื อ รื อ ร้ นต่ อ งานที่ ไ ด้รั บ มองหมาย สามารถดลใจให้ เ กิ ด ความภัก ดี และเป็ นผูน้ าที่ มี
พรสวรรค์ในการจุดประกายเป้ าหมายให้ผตู ้ ามเห็นช่องทางในการนาไปสู่ เป้ าหมายนั้น
ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงจะมีลกั ษณะเด่นที่สามารถทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญ
ขององค์การ เป็ นผูน้ าที่ไม่ใช้แรงจูงใจทางวัตถุเพื่อมีอิทธิ พลเหนื อผูต้ าม แต่พยายามทาให้กิจกรรม
ต่ า ง ๆ ที่ ท ามี ค วามหมายเชิ ง คุ ณ ค่ า สร้ า งความเข้า ใจและความรู ้ สึ ก ร่ ว มของผู ้ต าม ผู ้น าการ
เปลี่ยนแปลงจะเน้นที่ความมีประสิ ทธิภาพ (Effectiveness) ของงาน ในบริ บทของการเปลี่ยนแปลงที่
รวดเร็ วและซับซ้อนของโลก โดยใช้ความมีบารมีหรื อเสน่ หา (Charismatic Leadership) การมีวิสัย
ทัศน์ (Visionary Leadership) รวมทั้งการเป็ นผูน้ าเชิงวัฒนธรรม (Cultural Leadership) ภาวะผูน้ าการ
เปลี่ยนแปลงจึงเป็ นทฤษฏีภาวะผูน้ าที่ใช้ได้อย่างกว้างขวาง ตั้งแต่ระดับผูน้ ากับผูต้ ามเป็ นรายบุคคล
ไปจนถึงระดับผูน้ ากับบุคลากรทั้งองค์การ (สุ ภาวดี นพรุ จจินดา, 2553, น. 37)
Burns (1978) จึ งได้เสนอวิธีก ารของความเป็ นผูน้ าแบบใหม่ ที่ส ามารถจู งใจให้ผูต้ าม
ปฏิ บตั ิ งานได้ม ากกว่าที่ คาดหวังไว้ เรี ยกว่า ทฤษฎี ภาวะผูน้ าการเปลี่ ยนแปลง (Transformational
Leadership Theory) การที่ผนู ้ าและผูต้ ามช่วยเหลือซึ่ งกันและกันเพื่อยกระดับขวัญและแรงจูงใจของ
แต่ ล ะฝ่ ายให้สู ง ขึ้ น Burns เชื่ อว่า การแสดงความเป็ นผูน้ าที่ มี ประสิ ทธิ ภาพส าหรั บสถานการณ์
ปั จจุบนั คือ การแสดงพฤติกรรมความเป็ นผูน้ าการเปลี่ยนแปลง ซึ่ งได้แบ่งลักษณะผูน้ าเป็ น 3 แบบ
ได้แก่
1. ผูน้ าแบบแลกเปลี่ยน (Transactional Leadership) ลักษณะของผูน้ าที่มีปฏิสัมพันธ์กบั ผู ้
ตามโดยการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ซ่ ึ งกันและกัน และสิ่ งแลกเปลี่ยนนั้นต่อมากลายเป็ นประโยชน์
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ร่ วมกัน ผูน้ าใช้รางวัลเพื่อตอบสนองความต้องการและแลกเปลี่ยนความสาเร็ จในงาน ผูน้ าลักษณะนี้
พบได้ในองค์การทัว่ ไป
2. ผูน้ าการเปลี่ ย นแปลง (Transformational Leadership) ลัก ษณะของผูน้ าตระหนักถึ ง
ความต้องการของผูต้ าม พยายามให้ผตู ้ ามได้รับการตอบสนองสู งกว่าความต้องการและแรงจูงใจ
ของผูต้ าม ผูน้ าและผูต้ ามจะมีปฏิสัมพันธ์ในลักษณะยกระดับความต้องการซึ่ งกันและกัน เน้นการ
พัฒนาผูต้ าม กระตุน้ และยกย่องซึ่ งกันและกัน จนสามารถเปลี่ ยนผูต้ ามเป็ นผูน้ า และมีการเปลี่ยน
ต่อ ๆ กันไป เรี ยกว่า Domino Effect โดยผูน้ าการเปลี่ยนแปลงก็จะพัฒนาเปลี่ ยนเป็ นผูน้ าจริ ยธรรม
ผูน้ าลักษณะนี้ จะกระคุน้ ผูต้ ามให้เกิดความสานึก (Conscious) และยกระดับความต้องการของผูต้ าม
สู งขึ้นตามลาดับขั้นของ Maslow (Maslow’s Needs Hierarcy Theory) และทาให้ผตู ้ ามเกิ ดจิตสานึ ก
ของอุดมการณ์และยึดถือค่านิยมเชิงจริ ยธรรม
3. ผู้น าจริ ย ธรรม (Moral Leadership) เป็ นคุ ณ ลัก ษณะของผู้น าการเปลี่ ย นแปลงที่
เปลี่ ยนเป็ นผูน้ าจริ ยธรรม โดยจะสามารเปลี่ ยนเป็ นผูน้ าจริ ยธรรมอย่างแท้จริ งเมื่อผูน้ าได้ยกระดับ
ความประพฤติและความปรารถนาเชิงจริ ยธรรมทั้งผูน้ าและผูต้ าม ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งสอง
ฝ่ าย ผูน้ าจะมีความสัม พันธ์ กบั ผูต้ ามในด้านความต้องการ (Needs) ความปรารถนา (Aspirations)
ค่านิ ยม (Values) และยึดจริ ยธรรมสู งสุ ด ผูน้ าลักษณะนี้ มุ่งไปสู่ การเปลี่ยนแปลงที่ตอบสนองความ
ต้องการ และความจาเป็ นอย่างแท้จริ งของผูต้ าม
Bass (1985, pp. 20-22) ได้เสนอทฤษฎีภาวะผูน้ าที่ขยายแนวคิดจาก Burns เพื่ออธิ บาย
กระบวนการเปลี่ยนแปลงในองค์การ พฤติกรรมของผู้นาตามทฤษฎีของ Bass แบ่งออกเป็ น 2 แบบ
ใหญ่ ๆ ได้แก่ พฤติกรรมของผูน้ าการเปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership) กับ พฤติกรรมผู ้
นาแบบแลกเปลี่ยน (Transactional Leadership)
1. พฤติกรรมผูน้ าแบบแลกเปลี่ยน (Transactional Leadership) ระยะแรกของทฤษฎี Bass
ได้ระบุพฤติกรรมไว้เพียง 2 องค์ประกอบ ได้แก่
1.1 การให้รางวัลตามสถานการณ์ (Contingent Reward) พฤติกรรมของผูน้ าในการ
กาหนดความชัดเจนของงานที่ใช้เป็ นเกณฑ์ที่สมควรได้รับรางวัล เพื่อใช้เป็ นเครื่ องจูงใจแก่ผตู ้ าม
1.2 การบริ หารแบบวางเฉยเชิงรับ (Passive Management by Exception) พฤติกรรม
ของผูน้ าที่ ใ ช้ก ารลงโทษตามสถานการณ์ เพื่ อ ให้ ผูต้ ามเกิ ด การปรั บ ปรุ ง แก้ไ ขในกรณี ผ ลงาน
เบี่ยงเบนไปจากมาตรฐานที่กาหนด
2. พฤติกรรมของผูน้ าการเปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership) Bass ขยายแนว
คิดของ Burns โดยมุ่งเน้นผลกระทบของผูน้ าต่อผูต้ ามด้วยการใช้ทฤษฎีแรงจูงใจมาอธิ บายมโนทัศน์
ของผูน้ าการเปลี่ยนแปลงให้ชดั เจนขึ้น ว่าเป็ นผูน้ าที่ผตู ้ ามให้ความไว้วางใจ เลื่อมใส และจงรักภักดี
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ต่ อ ผูน้ า มี ค วามรู ้ สึ ก ที่ ชื่ น ชม ให้ ค วามจงรั ก ภัก ดี และเคารพนับ ถื อ ต่ อ ผูต้ าม ดัง นั้น Bass จึ ง มี
ความเห็ นว่า ภาวะผูน้ าการเปลี่ ย นแปลงคื อ ค าเดี ย วกับ บารมี (Charisma) ที่ ส ามารถส่ ง ผลให้เกิ ด
แรงจูงใจทางานที่เกิดประสิ ทธิ ผลมากกว่าความคาดหวังเดิมที่กาหนดไว้ได้ ซึ่ งผูน้ าจะทาการจูงใจผู ้
ตามด้วยวิธีการ (Maslow, 1970, pp. 78-79) ดังนี้
2.1 ทาให้ผตู ้ ามนึ กถึงความต้องการ ตระหนักในความสาคัญและคุณค่าของผลงาน
ที่เกิดขึ้น
2.2 โน้มน้าวจิตใจของผูต้ ามให้คานึงถึงผลประโยชน์ของส่ วนรวม องค์การและหมู่
คณะมากกว่าประโยชน์ส่วนตนเอง
2.3 กระตุน้ ให้ผตู้ ามยกระดับความต้องการที่สูงขึ้นกว่าเดิ ม (Higher Order Needs)
ตามความต้องการตามลาดับขั้นของ Maslow ได้แก่ ความต้องการด้านร่ างการ ด้านความปลอดภัย
ด้านความรัก ด้านความภาคภูมิใจตนเอง และประสบความสาเร็ จในชีวติ ของตนเอง
Bass & Avolio (1994) ได้มีก ารศึ กษาและปรั บ ปรุ ง ทฤษฎี ใหม่ โดยวิเคราะห์ องค์ประ
กอบของภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลง โดยแบ่งออกเป็ น 4 องค์ประกอบ และใช้ชื่อย่อว่า 4I’s ดังนี้
1. อิทธิ พลตามอุดมการณ์ (Idealized Influence) หรื อการสร้างบารมี (Charisma) ซึ่ งเป็ น
คุณลักษณะพิเศษในตัวผูน้ า สอดคล้องกับแนวคิดของ Yukl (1994, p. 317) ที่กล่าวว่า การมีอิทธิ พล
อย่างมี อุดมการณ์ เป็ นรู ปแบบอิ ทธิ พลที่ไม่ใช่ มาจากอานาจตาแหน่ ง (Formal Authority) หรื อตาม
ประเพณี แต่สังเกตได้จากการรับรู ้ ของผูต้ ามว่าผูน้ าเป็ นผูท้ ี่มีคุณสมบัติพิเศษ เป็ นลักษณะที่ทาให้ผู ้
ตามเกิดการยอมรับและเชื่ อมัน่ ว่าผูน้ าสามารถนาไปสู่ การชนะอุปสรรคได้ เกิดความจงรักภักดี นับ
ถือศรัทธา ให้ความเคารพ ประทับใจเมื่ออยูช่ ิ ดใกล้ นิ ยมชมชอบ กระตือรื อร้ นในการปฏิบตั ิงานที่
ได้รับมอบหมาย และเป็ นเป็ นผูท้ ี่มีเป้ าหมายในการปฏิบตั ิงาน (Bass, 1985, p. 43) ยกระดับแรงจูงใจ
ของผูต้ ามเพื่อปฏิบตั ิงานให้บรรลุเป้ าหมาย อิทธิ พลในตัวผูน้ าทาให้ผตู ้ ามอยากเลียนแบบ เป็ นสิ่ งที่
ก่อให้เกิ ดความไว้วางใจ ความผูกพัน แรงบันดาลใจ เป็ นพฤติกรรมที่ปลุ กเร้ าอารมณ์ ของผูต้ ามให้
เข้มแข็ง และการบ่งชี้ ดว้ ยผูน้ า ปั จจัยที่สามารถสนับสนุ นความเสน่ หา คือ ความจริ งใจ อิทธิ พลทาง
ความคิดหรื อความเสน่หาเป็ นความสามารถในการกาหนดหลักเกณฑ์การยอมรับการเปลี่ยนแปลง
ทั้งที่เกิดขึ้นอย่างรุ นแรง และการเปลี่ยนแปลงแบบธรรมดาที่เป็ นพื้นฐานในวิถีการทางานปกติของ
บุคคลและองค์การ (Hoy & Miskle, 2001)
2. การคานึ งถึงความเป็ นเอกบุคคล (Individual Consideration) เป็ นลักษณะสาคัญของ
ความสัมพันธ์ ระหว่างผูน้ าและผูใ้ ต้บงั คับบัญชา ซึ่ งมีผลต่อความพึงพอใจที่ผูใ้ ต้บงั คับบัญชามีต่อ
ผูน้ า (Bass, 1985, p. 852) เป็ นการดูแลเอาใจใส่ ผตู ้ ามเป็ นรายบุคคลทาให้ผตู ้ ามรู ้ สึกมีคุณค่าและมี
ความสาคัญ โดยผูน้ าให้การสนับสนุ นส่ งเสริ มผูต้ าม ยอมรับความแตกต่างของผูต้ ามแต่ละบุคคล
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มอบหมายงานตามความรู้ ความสามารถ และศักยภาพของผูต้ าม การคานึงถึงความเป็ นเอกบุคคลจะ
เน้นที่การจัดการแบบมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ ผูน้ าจะพัฒนาศักยภาพของผูต้ ามและเพื่อนร่ วมงาน
ให้สูงขึ้น ส่ งเสริ มการสื่ อสารแบบสองทาง ฟั งอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และพฤติกรรมของผูน้ าที่ แสดง
ถึงการคานึงความเป็ นเอกบุคคล (Bass, 1985, pp. 85-91) มี 3 ลักษณะ ได้แก่
2.1 การคานึ งถึงการพัฒนา โดยการประเมินการปฏิบตั ิงานปั จจุบนั และตาแหน่งใน
อนาคตที่ ต้องรั บ ผิดชอบมากกว่า มอบหมายงานตามความสามารถ ให้ความช่ วยเหลื อ เพิ่ ม เติ ม
ความสามารถในการปฏิ บตั ิ ให้ดูเป็ นตัวอย่าง และการสนับสนุ นให้ผูต้ ามได้รับการอบรม พัฒนา
ความรู้ ความสามารถ
2.1.1 พฤติกรรมที่เน้นการพัฒนา ประกอบด้วย การให้คาปรึ กษาเกี่ ยวกับ
การปฏิบตั ิงาน การสังเกตอย่างใกล้ชิด การบันทึกความก้าวหน้าในการปฏิบตั ิงาน และการส่ งเสริ ม
ให้ผตู้ ามได้รับการอบรมเพิ่มเติม
2.1.2 การมอบหมายงาน เป็ นการให้โอกาสทางานที่ทา้ ทายและให้ผตู้ ามได้
รับผิดชอบเพิ่มขึ้น และยังเป็ นวิธีการพัฒนายกระดับความสามารถ และศักยภาพของผูต้ ามให้สูงขึ้น
(Bass & Avolio, 1994, p. 11)
2.2 การคานึงถึงความเป็ นเอกบุคคลโดย
2.2.1 ส่ งเสริ มการพบปะอย่างเป็ นกันเอง โดยมีการนิ เทศแบบเดินดูรอบ ๆ
มีการติดต่อกันแบบ 2 ทาง ทั้งที่เป็ นทางการและไม่เป็ นทางการ เพื่อให้ผตู ้ ามได้รับข้อมูลข่าวสารที่
ถูกต้อง ยอมรับในความแตกต่างของผูต้ ามแต่ละคน
2.2.2 การที่ผตู ้ ามแต่ละคนได้รับหรื อให้ขอ้ มูลข่าวสารตามที่ตอ้ งการด้วย
ตนเอง จะทาให้ผตู ้ ามมีโอกาสซักถามให้เข้าใจมากขึ้น และเป็ นการแสดงให้เห็นถึงความสนใจของ
ผูน้ าที่มีต่อผูต้ าม
2.2.3 ให้ความสนใจในความแตกต่างของผูต้ ามแต่ละคน จะทาให้ผตู ้ ามมี
ความรู ้สึกว่าตนมีคุณค่า ได้รับการยอมรับจากผูน้ า ทาให้เกิดแรงจูงใจที่จะทางานให้ดีที่สุด
2.2.4 ให้คาปรึ กษาเป็ นรายบุคคล ผูน้ าให้ความช่ วยเหลื อรับฟั งปั ญหาทั้ง
เรื่ องส่ วนตัวและเรื่ องการปฏิบตั ิงาน แสดงความเห็นใจ เข้าใจในความรู้สึกของผูต้ าม ให้คาแนะนา
และค้นหาทางเลือกที่ดีกว่าให้แก่ผตู ้ าม
2.3 การเป็ นพี่เลี้ ยง (Monitoring) หมายถึ ง การที่ ผูบ้ ริ หารอาวุโสให้คาปรึ กษาเป็ นราย
บุคคลแก่ผบู ้ ริ หารใหม่ Haynor (1994, p. 31) กล่าวว่า ผูม้ ีประสบการณ์ สูงกว่าเป็ นแบบอย่างชี้ แนะ
ให้คาแนะนาแก่บุคคลที่มีอาวุโสน้อยกว่า การเป็ นพี่เลี้ยงเป็ นบทบาทที่สาคัญสาหรับผูบ้ ริ หาร โดยพี่
เลี้ ยงใช้ประสบการณ์ และตาแหน่ งหน้าที่ของตนเพื่อพัฒนาผูใ้ ต้บงั คับบัญชา ความสาคัญของการ
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เป็ นพี่เลี้ยงคือกระบวนการสอนและการเรี ยนรู้ การดูแล (Caring) ประโยชน์ที่ผนู้ าได้รับจากการเป็ น
พี่เลี้ยงคือการเพิ่มความเป็ นวิชาชี พ เพิ่มการคงอยูส่ มรรถนะการผลิตที่สูงขึ้น และเพิ่มความพึงพอใจ
ในงานของบุคลากร
3. การกระตุน้ ปั ญญา (Intellectual Stimulation) หมายถึง การที่ผนู ้ ากระตุน้ ให้ผตู ้ ามเกิ ด
ความเปลี่ ยนแปลง แสดงความคิดและเหตุผล ตระหนักถึ งปั ญหาและแนวทางแก้ไขปั ญหาใหม่ ๆ
เพื่อให้ดีกว่าเดิม และทาให้เกิ ดสิ่ งใหม่และสร้ างสรรค์ โดยใช้ความคิด ความเชื่ อ จินตนาการ และ
ค่านิ ยม ทาให้ผตู ้ ามเกิดความรอบคอบ เข้าใจ มองเห็นปั ญหา และรู ้สึกว่าปั ญหาที่เกิ ดขึ้นนั้นเป็ นสิ่ ง
ท้าทาย ผูน้ าจะพิสูจน์ให้เห็ นว่าสมารถเอาชนะอุปสรรคได้ และเป็ นโอกาสที่ ดีที่จะร่ วมกันแก้ไข
ปัญหา Bass (1985, pp. 43-45) ได้ศึกษาวิจยั และยืนยันว่าผูน้ าการเปลี่ยนแปลงมีความขยันหมัน่ เพียร
ในการทางาน มีผลงานดีเด่น มีความผูกพัน (Commitment) ต่องานและต่อองค์การ ผลการวิจยั พบว่า
ผูต้ ามจะเชื่ อถื อ ศรั ทธา ภู มิใ จ และเชื่ อใจในความสามารถของผูน้ าที่ จะแก้ไ ขปั ญหาต่ าง ๆ ด้วย
ปั ญญา ผูต้ ามเห็ นว่าผูน้ าทาให้ตนมีความกระตือรื อร้นต่องานที่ได้รับมอบหมาย ดลใจให้เกิดความ
ภักดี ผูน้ ามีพรสวรรค์ที่จะจุดประกายเป้ าหมายให้ผตู ้ ามเห็นช่องทางในการนาไปสู่ เป้ าหมายนั้น และ
จากการศึ ก ษาของ Harvey, Royal, & Stout (2003, pp. 245-255) ที่ พ บว่ า องค์ ป ระกอบผู ้น าการ
เปลี่ยนแปลงด้านการกระตุน้ การใช้ปัญญาสามารถพัฒนาได้โดยใช้หลักสู ตรการเตรี ยมความพร้อม
ด้านภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลง โดยแนวทางในการกระตุน้ ปั ญญา มี 4 วิธี (Bass, 1985, p. 110) ได้
แก่
3.1 การใช้หลักเหตุผล (Rationally) ผูน้ าจะเน้นหนักโครงสร้างงานที่เป็ นทางการ มี
ระบบการแก้ ปั ญ หาอย่ า งเป็ นขั้น ตอน เน้ น การจู ง ใจด้ า นความส าเร็ จ ความรวดเร็ ว และมี
ประสิ ทธิภาพ ใช้ขอ้ มูลเพียงเล็กน้อยในการตัดสิ นใจ
3.2 การเน้น ที่ ก ารอยู่ร อด (Existentially) ผูน้ าจะค านึ ง ถึ ง ความมัน่ คง ปลอดภัย
ความไว้วางใจ และการสร้างทีมในองค์การ เพิ่มความมัน่ คงและความน่าเชื่ อถือ มีการแก้ปัญหาที่ใช้
ข้อมูลจานวนมากและวิธีการหลายทาง เน้นในกระบวนการที่ไม่เป็ นทางการ และคิดว่าความรู ้เกิ ด
จากการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กบั สิ่ งแวดล้อม
3.3 การใช้ประสบการณ์และการสังเกต (Empirically) ผูน้ าจะเน้นการแก้ปัญหาโดย
อาศัยข้อมูลจากประสบการณ์ในการแก้ปัญหาแบบหลายขั้นตอน เพื่อให้ได้คาตอบที่ดีที่สุดในการ
ปรับปรุ งความมัน่ คง ความปลอดภัย และการดารงอยูข่ ององค์การ
3.4 การมุ่งเน้นความเป็ นเลิศ (Idealistically) ผูน้ าจะให้ความสาคัญของการปรับตัว
การเรี ยนรู ้การเปลี่ยนแปลง เน้นความเจริ ญก้าวหน้า ความหลากหลายในความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ที่
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จะเกิ ดกับองค์การ มีการยืดหยุ่นและข้อมูลน้อยในการตัดสิ นใจ แต่จะรวบรวมข้อมูลอย่างต่อเนื่ อง
กล้าเสี่ ยงและคิดค้นสิ่ งใหม่เสมอ
4. การสร้ างแรงบันดาลใจอย่างต่อเนื่ อง (Inspirational Motivation) หมายถึง การที่ผนู้ า
ใช้คาพูดและการกระทาที่ปลุ กปลอบใจ ให้กาลังใจ เร้ าอารมณ์ ทาให้ผตู ้ ามเกิ ดความกระตือรื อร้ น
ทุ่มเทความพยายาม เพื่อประโยชน์ของส่ วนรวมมากกว่าส่ วนตัว และผูกพันอยู่กบั จุดมุ่งหมายของ
ผูน้ า (Bass, 1985, p. 66; Tichy & Devanna, 1990, pp. 19-32) ได้อธิ บายเพิ่มเติมว่าจุดเริ่ มต้นของการ
สร้างแรงบันดาลใจในการเปลี่ยนแปลงในองค์การเกิ ดจากความรู ้สึกไม่พึงพอใจในสภาพปั จจุบนั
โดยผูน้ าได้กาหนดเป้ าหมายใหม่ในอนาคตที่ดีกว่าเดิ ม สร้ างการรับรู ้ และตระหนักของสมาชิ กใน
ความจาเป็ นและโอกาสที่องค์การจะประสบความสาเร็ จตามที่เป้ าหมายกาหนด และการศึกษาของ
Kendrick (1988) พบว่า ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงจูงใจให้ผนู้ าและผูต้ ามยกระดับของความผูกพัน
และการกระทา โดยการรวมเป็ นหนึ่ งเดียวไปสู่ เป้ าประสงค์ภายในอันสู งส่ ง ทั้งผูน้ าและผูต้ ามซึ่ งได้
ถูกจูงใจและดลใจในระดับที่สามารถปฏิ บตั ิ ได้เหนื อความคาดหวังตามปกติ ผูน้ าจะช่ วยให้ผตู ้ าม
พัฒนาความผูกพันของตนต่อเป้ าหมายระยะยาว หากผูน้ าสามารถสร้างแรงบันดาลใจในการทางาน
ของสมาชิก จะทาให้สมาชิกในองค์การเกิดความยึดมัน่ ผูกพันต่อองค์การ (จรัสศรี ไกรนที, 2539, น.
89) ซึ่ งพฤติกรรมของการสร้างแรงบันดาลใจ ได้แก่
4.1 เน้นการปฏิบตั ิ (Action Orientation) ประกอบด้วย พฤติกรรม
4.1.1 กระตุน้ ให้ผตู ้ ามได้ทดลองปฏิ บตั ิโครงการใหม่ ๆ หรื อทางานที่ทา้
ทายความสามารถ
4.1.2 ให้โอกาสผูต้ ามอาสาสมัครทางาน ซึ่งเป็ นการเปิ ดโอกาสให้ได้แสดง
ความสามารถ ความรับผิดชอบ และเมื่อปฏิบตั ิงานสาเร็ จจะเกิดความภาคภูมิใจและเชื่อมัน่ ในตนเอง
4.1.3 มีนโยบายส่ งเสริ มการทดลองเรี ยนรู ้ สิ่งใหม่ ๆ เพื่อหาวิธีแก้ปัญหา
ขององค์การ
4.1.4 ใช้ระบบการบันทึกสั้น ๆ แทนการรายงานหรื อบันทึกแบบยาว
4.2 การสร้ างความเชื่ อมัน่ (Confidence Building) ผูน้ าต้องสร้ างความเชื่ อมัน่ ให้ผู ้
ตาม เพื่ อ ให้ ผู ้ต ามเกิ ด ขวัญ และก าลัง ใจ พร้ อ มที่ จ ะทุ่ ม เทความพยายามมากเป็ นพิ เ ศษในการ
ปฏิบตั ิงานเพื่อให้บรรลุเป้ าหมายขององค์การ
4.3 การสร้ างความเชื่ อในจุ ดมุ่งหมายที่เป็ นอุดมการณ์ (Inspiring Belief in Cause)
เป็ นสิ่ งที่มีความสาคัญยิ่ง ต้องเชื่ อว่าอุดมการณ์น้ นั เป็ นสิ่ งที่ถูกต้อง และมีคุณค่าควรแก่การเสี ยสละ
ซึ่ งการเชื่ อมัน่ ในความสามารถของตนเองและการเชื่ อมัน่ ในความถูกต้องของอุดมการณ์ทาให้ผตู ้ าม
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ทุ่มเทความพยายามอย่างมากเป็ นพิเศษในการปฏิบตั ิงาน เพื่อให้บรรลุเป้ าหมายขององค์การและเพื่อ
ความสาเร็ จ
4.4 การใช้ Pygmalion Effect (Making use of the Pygmalion Effect of Self-Fulling
Prophecy) หมายถึง การที่ผนู ้ าคาดหวังผูต้ ามในด้านดี บุคคลที่ถูกคาดหวังว่าจะทาได้ดีจะทาได้ดีกว่า
ผูซ้ ่ ึ งไม่ได้รับการคาดหวัง และบุคคลซึ่ งถูกคาดหวังว่าทาได้ดีจะพยายามทาอย่างดีเพื่อให้ผนู ้ ามัน่ ใจ
ว่าความเชื่ อของผูน้ าถูกต้อง ซึ่ งการใช้ Pygmalion Effect จะส่ งเสริ มความภาคภูมิใจในตนเองให้กบั
ผูต้ าม สอดคล้องกับแนวคิดของ Barker (1992, pp. 160-162) ที่วา่ การที่ผใู ้ ต้บงั คับบัญชามีความภาค
ภูมิใจในตนเอง จะมีความคาดหวังสู งทาให้ผใู้ ต้บงั คับบัญชาสามารถใช้ทกั ษะและความสามารถได้ดี
กว่าเพื่อความสาเร็ จขององค์การ พฤติกรรมที่ผนู้ าควรแสดง ได้แก่
4.4.1 พฤติกรรมที่ไม่ใช้คาพูด ประกอบด้วยท่าทีของผูน้ าที่ใช้ติดต่อกับผู ้
ตาม เช่น การยิม้ การพยักหน้า เป็ นการยืนยันคาพูด
4.4.2 การให้ขอ้ มูลย้อนกลับเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงาน ซึ่ งเป็ นโอกาสส่ งเสริ ม
การเรี ยนรู้และการสร้างความเชื่อมัน่ แก่ผตู ้ าม
4.4.3 การใช้ เ วลาปฏิ บ ัติ ง านร่ ว มกับ ผูต้ ามนอกเวลา ตลอดจนการให้
คาอธิ บายเพิม่ เติมเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงาน
4.4.4 การให้โอกาสผูต้ ามได้ป ฏิ บ ตั ิ ง านตามที่ ไ ด้รับ มอบหมายได้อย่า ง
เต็มที่ เป็ นการส่ งเสริ มความภาคภูมิใจในตนเอง และทาให้ผตู ้ ามสามารถใช้ทกั ษะและความสามารถ
ได้ดีกว่า เพื่อความสาเร็ จขององค์การ
กล่าวโดยสรุ ป ในการขับเคลื่อนภารกิจขององค์การให้ประสบผลสาเร็ จได้น้ นั ผูบ้ ริ หาร
หรื อผูน้ าขององค์การจาเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้องมีภาวะผูน้ าเพื่อประสานความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิ ก
ในองค์การ สร้างความเชื่ อมัน่ และให้การสนับสนุนสมาชิกให้สามารถปฏิบตั ิงานให้บรรลุเป้ าหมาย
ขององค์ก ารอย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ผ ล ดัง นั้นภาวะผูน้ าถื อเป็ นสิ่ ง ที่ ผูบ้ ริ หารหรื อผูน้ าของทุ ก องค์ก าร
จาเป็ นต้องมี เพื่อช่วยให้การบริ หารงานขององค์การบรรลุเป้ าหมายอย่างมีประสิ ทธิ ผล
7. วัฒนธรรมองค์การ
ค่านิ ยมร่ วมหรื อบรรทัดฐานที่ยึดถื อและปฏิ บตั ิร่วมกันของสมาชิ กองค์การในการไปสู่
เป้ าหมายร่ วมกันและกลายเป็ นวัฒนธรรมองค์การที่เข้มแข็ง ซึ่ งถือเป็ น Software หรื อตัวแปรที่มอง
เห็นไม่ชดั เจน
วัฒนธรรมองค์การ คือ รู ปแบบการประพฤติปฏิบตั ิร่วมกันภายในองค์การที่สืบทอดกัน
มาแต่อดีตจนถึงปั จจุบนั และวัฒนธรรมองค์การสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามกาลเวลาและสถานที่
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หรื อตามความเหมาะสมขององค์การนั้น ๆ ก่อให้เกิดเป็ นความหมายที่คนในองค์การสามารถเข้าใจ
ได้ตรงกัน
Hellriegel, Slocum, & Woodman (1995, p. 497) ได้กล่าวถึ งความสาคัญของวัฒนธรรม
องค์การ ว่าได้แก่ ความรู ้ ความเข้าใจเกี่ ยวกับวัฒนธรรมองค์การ วัฒนธรรมองค์การช่ วยส่ งเสริ ม
ความผูกพันของสมาชิ กในองค์การ มีความรู ้สึกร่ วมภายใต้ปรัชญาและค่านิ ยมที่ทุกคนยอมรับ และ
พยายามปฏิ บ ัติ ใ ห้ บ รรลุ เ ป้ าหมายในที่ สุ ด วัฒ นธรรมองค์ ก ารเป็ นการก าหนดมาตรฐานของ
พฤติกรรมในการควบคุมสมาชิกในองค์การให้มีพฤติกรรมและการปฏิบตั ิในแนวทางที่พึงปรารถนา
วัฒนธรรมองค์การจะมีความสัมพันธ์ต่อประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลในการปฏิบตั ิงาน และการ
ผลิตโดยตรง
วัฒนธรรมองค์การจึ งมี ความสาคัญสาหรั บองค์การอย่า งมาก เพราะใช้เป็ นสิ่ งยึดถื อ
ปฏิ บ ตั ิ ใ นองค์ก ารนั้น ๆ วัฒนธรรมองค์ก ารสามารถท าให้องค์ก ารมี ความสวยงาม มี ความเป็ น
เอกลักษณ์เฉพาะ มีความรัก มีความสามัคคีเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกันภายในองค์การ
ที่มาของวัฒนธรรมองค์การ
Green & Baron (1993, p. 314) กล่ าวถึ ง ที่ ม าของวัฒนธรรมองค์การว่าวัฒนธรรมองค์
การอาจถูกสื บต่อกันมาอย่างน้อยช่ วงเวลาหนึ่ งจนกลายเป็ นบรรทัดฐานของบริ ษทั นัน่ คือ บุคลากร
ขององค์ก ารจะมี บุ ค ลิ ก ภาพ ค่ า นิ ย ม และภาพลัก ษณ์ ข ององค์ก ารที่ ชัดเจนและถ่ า ยทอดให้ แ ก่
พนักงานใหม่ ผลที่ตามมาก็คือสิ่ งทั้งหมดเหล่านั้นจะกลายมาเป็ นสิ่ งที่ยอมรับในองค์การและเป็ น
บรรทัดฐานขององค์การต่อๆไปสิ่ งแวดล้อมภายนอกองค์การมี ส่วนช่ วยพัฒนาให้เกิ ดวัฒนธรรม
องค์การ และการปฏิสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มภายในองค์การก่อให้เกิดการพัฒนาวัฒนธรรมองค์การ
จึงกล่าวได้วา่ ที่มาของวัฒนธรรมองค์การ คือ การปฏิ บตั ิสืบต่อกันมาจากรุ่ นสู่ รุ่นจนถึ ง
ปั จจุบนั การมีปฏิสัมพันธ์กบั สิ่ งแวดล้อมภายนอกและสิ่ งแวดล้อมภายใน ล้วนแล้วแต่เป็ นที่มาของ
วัฒนธรรมองค์การ
รู ปแบบของวัฒนธรรมองค์การ
Schein (1992, pp. 98-243) ได้ แ บ่ ง วัฒ นธรรมองค์ ก ารที่ มี ล ัก ษณะแตกต่ า งกัน ไว้ 4
ประเภท คือ วัฒนธรรมมุ่งอานาจ (Power Culture) วัฒนธรรมมุ่งบทบาท (Role Culture) วัฒนธรรม
มุ่งความสาเร็ จ (Achievement Culture) และวัฒนธรรมมุ่งการสนับสนุน (Support Culture)
Schermarhorn, Hunt, & Osborn (2000, pp. 351-352; Gordon, 1999, pp. 343-344) ได้
แบ่ ง รู ป แบบของวัฒ นธรรมองค์ก ารไว้ 4 ประเภท คื อ วัฒ นธรรมสถาบัน (Academy Culture)
วัฒนธรรมสโมสร (Club Culture) วัฒนธรรมทีมเบสบอล (Baseball Team Culture) วัฒนธรรมป้ อม
ปราการ (Fortress Culture)
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จากที่กล่าวมาแล้วข้างต้นรู ปแบบวัฒนธรรมองค์การมีมากมาย แต่ที่สาคัญคือการเลื อก
ปฏิ บตั ิตามวัฒนธรรมที่เหมาะสมกับองค์การนั้น ๆ จึงจะได้รับผลที่ดี และควรที่จะพัฒนารู ปแบบ
วัฒนธรรมองค์การให้ทนั สมัยมากยิ่งขึ้น การปฏิสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มภายในองค์การก่อให้เกิ ดการ
พัฒนาวัฒนธรรมองค์การ
ลักษณะของวัฒนธรรมองค์การ
Gordon (1999, p. 345) ได้สรุ ปลักษณะของวัฒนธรรมองค์การว่าคือ นวัตกรรม (Innovation) ความมัน่ คง (Stability) มุ่งเน้นในตัวบุคคล (People Orientation) มุ่งเน้นในตัวผลงาน (Outcome Orientation) ง่าย ๆ สบาย ๆ (Easy Goingness) มุ่งเน้นรายละเอียด (Detail Orientation) มุ่งเน้น
การทางานเป็ นทีม (Team Orientation) การสื่ อสาร (Communications) การฝึ กอบรม (Training and
Development) รางวัลตอบแทน (Rewards) และการตัดสิ นใจ (Decision Making)
Handy (1978, p. 23) ในทรรศนะของเขาเห็ นว่าองค์การแนวใหม่จะมี ลกั ษณะเป็ นองค์
การแห่ ง สมาชิ ก ภาพ (Membership Organization) องค์ก ารที่ มี ว ตั ถุ ป ระสงค์ห ลากหลาย (Multipurpose Organization) และองค์การที่กระจัดกระจาย (Dispersed Organization) มนุ ษย์จะมีลกั ษณะ
เป็ นนักวิชาชี พนิ ยมมากขึ้นและจะเข้ามาอยูใ่ นองค์การในลักษณะของหุ ้นส่ วนหรื อสมาชิกมากกว่าที่
จะเป็ นลูกจ้างขององค์การ องค์การสมัยใหม่จึงเป็ นองค์การแห่งสมาชิกภาพ
Handy (1978, p. 23) ได้แบ่งวัฒนธรรมองค์การออกเป็ น 4 ประเภท คือ
1. วัฒนธรรมองค์การแบบ Zeus (Handy, 1991) วัฒนธรรมที่ให้ความสาคัญแก่พนักงาน
(Person) มากกว่างาน (Task) องค์การเปรี ยบเสมือนครอบครัวขนาดใหญ่ ผูน้ าหรื อผูบ้ ริ หารทาหน้าที่
เสมื อ นบิ ด าหรื อ มารดา ให้ค าแนะน าปรึ ก ษา ช่ ว ยเหลื อ ส่ ง เสริ ม และอ านวยความสะดวกแก่
ผูใ้ ต้บ ัง คับ บัญ ชา อ านาจและการสั่ ง การขึ้ น อยู่ก ับ คนเพี ย งไม่ กี่ ค น พนัก งานท างานด้ว ยความ
จงรักภักดีหรื อทางานตามธรรมเนี ยมประเพณี ในขณะเดียวกันมีความผูกพันกันสู ง ให้ความสาคัญ
แก่ ผลกาไรระยะยาว พัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ สร้ างความสามัคคีกลมเกลียว และใช้หลักศีลธรรม
ความสาเร็ จขององค์การพิจารณาจากความใส่ ใจต่อลูกค้าและผูเ้ กี่ยวข้องกับองค์การ (Stakeholders)
การทางานจึงมีลาดับชั้นการบังคับบัญชา (Hierarchy) แบ่งแยกงานเป็ นหน่ วย ๆ หรื อแยกการผลิ ต
สิ นค้าออกอย่างชัดเจน แบ่งหน้าที่การทางานจากศูนย์กลางมุ่งเน้นทางานเป็ นทีม มีส่วนร่ วม และ
ความเป็ นเอกฉันท์ (Consensus)
วัฒนธรรมองค์การเช่ นนี้ มีกระบวนการทางานแบบระบบราชการบ้างเล็กน้อย ปรับตัว
ต่อสภาพแวดล้อมภายนอกได้ยาก ไม่ค่อยเกิ ดความคิดริ เริ่ มสร้ างสรรค์มากนัก รวมอานาจแต่เป็ น
ทางการน้อย กฎระเบียบไม่มากนัก มุ่งเน้นการตัดสิ นใจที่รวดเร็ ว แต่ให้ความสาคัญแก่ผมู ้ ีอานาจ ซึ่ ง
อานาจมาจากการควบคุ มทรัพยากรหรื อปั จจัยการผลิ ต ใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวในการปฏิ บตั ิงาน
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ความสาเร็ จขึ้นอยู่กบั ความพอใจของผูม้ ีอานาจมากกว่าผลงาน แต่พนักงานไว้วางใจซึ่ งกันและกัน
ผูก พันฉัน ท์พี่ น้อง ให้ คุ ณค่ า แก่ บุ ค คล เห็ นว่า เป็ นทรั พ ย์สิ นที่ มี คุ ณค่ า องค์ก ารจึ ง มี ค วามอบอุ่ น
(Warm) ใกล้ชิดสนิทสนมกัน (Intimate) และมีมิตรภาพต่อกัน (Friendly)
2. วัฒนธรรมองค์การแบบ Apollo (Handy, 1991) มีที่มาจากแนวคิดของ Weber รวมทั้ง
แนวคิดของ Taylor & Ford คือ องค์การมีโครงสร้างหลายระดับ กระบวนการทางานมีหลายขั้นตอน
เป็ นทางการสู ง กฎระเบียบมีจานวนมาก งานที่ทาเป็ นงานประจา (Routine) เพื่อป้ องกันความผิด
พลาด รวมทั้งควบคุมการปฏิบตั ิงานอย่างชัดเจน ผูน้ าทาหน้าที่เป็ นผูป้ ระสานงานและผูจ้ ดั องค์การ
(Coordinators and Organizers) ที่มีประสิ ทธิ ภาพ พยายามให้การดาเนิ นงานราบรื่ นทุกสถานการณ์
กาหนดกฎระเบียบและนโยบายอย่างเป็ นทางการ แบ่งงานกันทาตามความชานาญเฉพาะด้าน ให้
ความสาคัญแก่ ความมัน่ คง และผลการปฏิ บตั ิ งานที่ มีประสิ ทธิ ภาพ คื อ ทางานทันเวลาที่ กาหนด
บรรลุเป้ าหมายที่วางไว้ไม่มากหรื อน้อยจนเกินไป ความสาเร็ จวัดจากการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบและ
ต้นทุนที่ต่า มองบุคลากรเป็ นจักรกลหรื อปั จจัยหนึ่ งขององค์การ มุ่งความมัน่ คงในการจ้างงาน และ
ความสามารถคาดการณ์ พฤติ กรรมได้ ส่ วนพนักงานปฏิ บตั ิงานตามคาบรรยายลักษณะงาน (Job
Description) มอบหมายงานตามสายการบังคับ บัญชา ให้ความสาคัญแก่การสั่งการ และการควบคุ ม
ดูแล อานาจมาจากตาแหน่งและสถานภาพในองค์การ
วัฒนธรรมองค์การเช่นนี้ ให้ความสาคัญแก่ความมัน่ คง การคาดการณ์ได้ ความปลอดภัย
งานประจา และความเชื่ อถือได้ มุ่งเน้นลาดับชั้นการบังคับบัญชา (Hierarchy) และงาน (Task) เป็ น
สาคัญ รวมอานาจและเป็ นทางการสู ง องค์การจึ งขาดความยืดหยุ่น (Inflexible) ดาเนิ นงานล่ าช้า
ปรับตัวต่อการเปลี่ ยนแปลงได้ยาก และไม่นิยมสร้ างนวัตกรรมใหม่ ๆ หรื อละเลย เพิกเฉยต่อการ
เปลี่ยนแปลง วัฒนธรรมเช่นนี้เหมาะสมกับองค์การขนาดใหญ่
3. วัฒนธรรมจัดการแบบ Athena (Handy, 1991) ให้ความสาคัญแก่การเปลี่ยนแปลงหรื อ
การปรับเปลี่ยนตลอดเวลา มีความเป็ นผูป้ ระกอบการ (Entrepreneurial) และริ เริ่ มสร้ างสรรค์ ผูน้ า
องค์การกล้าเสี่ ยงและให้ความสาคัญแก่นวัตกรรม พนักงานผูกพันกันด้วยการทดลอง (Experiment)
และสร้างสิ่ งใหม่ ๆ แก่องค์การ รวมทั้งแก้ปัญหาต่าง ๆ ให้ภารกิจสาเร็ จลุล่วง นิ ยมความนาสมัย การ
เติ บโตระยะยาวและค้นหาทรั พยากรใหม่ ๆ ความสาเร็ จขององค์การอยู่ที่ความเป็ นหนึ่ งเดี ยวกัน
(Unique) ผลิตสิ นค้าและบริ การใหม่ ๆ แก้ไขปั ญหาได้ถูกต้อง ต้องการเป็ นผูน้ าในสิ นค้าและบริ การ
กระตุน้ ให้พนักงานแต่ละคนคิดริ เริ่ ม (Initiative) และมีอิสระ (Freedom) ในการทางานเสนอสิ่ งใหม่
ๆ ที่เป็ นประโยชน์แก่องค์การ รวมทั้งเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่อง
องค์ ก ารมี ล ัก ษณะเป็ นเครื อ ข่ า ย มี โ ครงสร้ า งอย่ า งหลวม ๆ แบบแมทริ ก (Matrix
Structure) ทางานเป็ นที ม ยืดหยุ่น ให้อิสระแก่พนักงาน ให้อานาจ และเป็ นทางการน้อย องค์การ
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เปลี่ ยนแปลงอย่างรวดเร็ วตามสภาพแวดล้อมภายนอก และกาหนดวิธีการทางานให้สอดคล้องต่อ
การเปลี่ยนแปลงด้วย
4. วัฒนธรรมองค์การแบบ Dionysus (Handy, 1991) เชื่ อว่าพนักงานสามารถบรรลุ เป้ า
หมายที่ตนต้องการได้ และทาให้องค์การบรรลุเป้ าหมายได้ จึงให้ความสาคัญแก่ผลลัพธ์ จากการ
ท างาน พนัก งานแข่ ง ขันกันเพื่ อท างานให้บ รรลุ เป้ าหมายหรื อประสบผลส าเร็ จ โดยผูน้ าเป็ นผู้
ขับเคลื่อน หรื อผูอ้ านวยการ (Producers) และเป็ นคู่แข่งขัน (Competitors) ต้องการและมุ่งมัน่ จะประ
สบชัย ชนะ ความผูก พันของพนัก งานในองค์ก ารอยู่ที่ ชัยชนะ ชื่ อเสี ย ง และความสาเร็ จ ผลการ
ด าเนิ น งานให้ ค วามส าคัญ แก่ ก ารแข่ ง ขัน และบรรลุ เ ป้ าหมายที่ ส ามารถวัด ได้ ในรู ป ส่ ว นแบ่ ง
การตลาด ค้นหาตลาดใหม่ เป็ นผูน้ าด้านราคาและการตลาด เป็ นต้น หรื อกล่าวได้วา่ ให้ความสาคัญ
ต่อการขาย (Sales-Orientation) นอกจากนี้ ยังกระตุน้ ให้เกิดการแข่งขันและให้รางวัลตอบแทนเมื่อ
ทางานสาเร็ จ แต่ให้ความสาคัญแก่ปริ มาณมากกว่าคุณภาพ ให้อานาจแต่เป็ นทางการสู ง มีความเป็ น
ประชาธิปไตย มอบหมายงานตามความสามารถของพนักงานเป็ นหลัก ความสัมพันธ์ ภายในองค์การ
เป็ นไปตามหลักเหตุผล (Rational Considerations) ให้ความสาคัญต่อการบรรลุ เป้ าหมายและประ
สิ ทธิ ผล (Achievement and Effectiveness) มากกว่าอานาจหน้าที่ กระบวนการหรื อตัวบุคคล แก้ไข
ปั ญหาให้ประสบผลสาเร็ จ ถึงแม้วฒั นธรรมดังกล่าวนี้ ให้ความสาคัญแก่งานแต่ยืดหยุน่ และมีพลวัตร
(Dynamism) ปรับตัวต่อการเปลี่ ยนแปลงได้ดี พนักงานที่มีความรู ้ หรื อความเชี่ ยวชาญจะมีอานาจ
และอิส ระมาก พนักงานผูกพัน ต่ องาน จัดการโดยยึดวัตถุ ประสงค์ (Management by Objectives)
และจ่ายค่าตอบแทนตามผลงาน (Pay for Performance)
สรุ ป จากการศึ ก ษาแนวคิ ดเกี่ ย วกับ วัฒนธรรมองค์ก าร พบว่า วัฒ นธรรมแต่ ล ะแบบ
สามารถสร้างความสาเร็ จให้แก่องค์การได้ท้ งั สิ้ น การยึดวัฒนธรรมแบบใดหรื อผสมผสานมากน้อย
เพียงใด ขึ้นอยู่กบั จุดเน้นด้านกลยุทธ์ขององค์การ และความจาเป็ นของเงื่ อนไขแวดล้อมภายนอก
เป็ นสาคัญ จึงเป็ นความรับผิดชอบโดยตรงของผูน้ าที่ตอ้ งมิให้องค์การหยุดชะงักอยูก่ บั วัฒนธรรม
เดิ ม ซึ่ งอาจเหมาะสมกับอดีตแต่ไม่อาจทาให้องค์การประสบความสาเร็ จได้อีกต่อไป จึงต้องมีการ
ปรับปรุ งแก้ไขให้สอดคล้องกับการแข่งขันในอนาคตต่อไป
8. ทรัพยากรการบริ หารจัดการ
ในการบริ หารจัดการนั้นไม่ว่าจะเป็ นงานของรัฐหรื อเอกชนก็ตาม งานจะไม่สามารถ
ดาเนินไปด้วยดีได้หากปราศจากซึ่งอานาจหน้าที่ เช่นกันการบริ หารจัดการนั้นจะไม่สามารถสัมฤทธิ์
ผลด้วยดี หากไม่มีคน (Man) เงิน (Money) วัสดุ สิ่งของ (Material) และวิธีการจัดการ (Method) หรื อ
ที่เรี ยกว่า 4M’s การที่ปัจจัยทั้งสี่ เป็ นปั จจัยพื้นฐานในการบริ หารจัดการ เพราะในการบริ หารจัดการ
ทุกประเภทจาเป็ นต้องอาศัยคน เงิน วัสดุสิ่งของ และวิธีการบริ หารจัดการเป็ นปั จจัยสาคัญ ไม่วา่ การ
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บริ หารจัดการนั้นจะเป็ นการบริ หารราชการหรื อเอกชน (Greenwood, Judd, & Becker, 1988, p. 33)
ในทานองเดียวกัน สมคิด บางโม (2545, น. 47) กล่าวว่า การจัดการหรื อการบริ หารกิจการต่าง ๆ จา
เป็ นต้องมีทรัพยากรเป็ นปั จจัยพื้นฐานทางการจัดการ ปั จจัยการบริ หารทั้ง 4 ประการเป็ นสิ่ งจาเป็ น
เพราะประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลของการจัดการขึ้ นอยู่กบั ความสมบูรณ์ ละคุ ณภาพของปั จจัย
โดยในด้านธุ รกิจได้กล่าวถึงปั จจัยของการจัดการ 6M’s โดยเพิ่มการตลาด (Market) และเครื่ องจักร
(Machine) ซึ่ งเมื่อพิจารณาแล้วจะพบว่าปั จจัยทางการบริ หารจัดการต่าง ๆ ล้วนแต่ช่วยส่ งเสริ มการ
บริ หารงานในองค์การทั้งสิ้ น การเลือกว่าจะใช้ทรัพยากรการบริ หารรู ปแบบใดหรื อปั จจัยใดบ้างนั้น
จึงขึ้นอยู่กบั ผูว้ ิจยั ในการพิจารณาว่าจะเลือกใช้ปัจจัยใดที่มีความเหมาะสมสอดคล้องกับบริ บทของ
องค์การที่จะทาการศึกษา
โดยปั จจัย ในการบริ หารจัดการหรื อทรั พ ยากรในการบริ หารจัดการ (Administrative
Resources) ติน ปรัชญพฤทธิ์ (2552, น. 138) และวรากร สังข์วงษา (2553, น. 37-47) กล่าวว่า สิ่ งที่
เป็ นพื้นฐานมีอยู่ 6M’s + T คือ
1. คน (Man) ด้า นบุ ค ลากร การบริ หารที่ ดีจาเป็ นจะต้องได้บุ คลากรที่ มี ความรู้ ความ
สามารถและคุณสมบัติที่จาเป็ นอย่างอื่นมาบรรจุให้กบั ตาแหน่งและหน้าที่การงานที่กาหนดไว้ และ
จะต้องให้มีจานวนพอเพียงไม่มากไปหรื อน้อยไป การจัดการด้านบุคลากรยังควบคุมถึงความจาเป็ น
ที่จะต้องมี การให้ค่าตอบแทน และผลประโยชน์สมบูรณ์ กบั ภาวการณ์ ปฏิ บตั ิ หน้าที่ ของบุ คลากร
ความจาเป็ นที่จะต้องดูแลความเรี ยบร้อยของการปฏิบตั ิงานและการเพิ่มพูนความรู ้ และสมรรถภาพ
ในการปฏิบตั ิงานให้แก่บุคลากรภายในหน่วยเป็ นระยะ ๆ
จิราพร พูนพิพ ฒ
ั น์ (2550, น. 22-24) ได้กล่ า วถึ งบุ คลากรหรื อผูบ้ ริ หารควรจะมีความ
สามารถในเรื่ องต่ า ง ๆ เช่ น ความสามารถในการพัฒ นาและใช้ ก ลยุ ท ธ์ ใ นการด าเนิ น ธุ ร กิ จ
ความสามารถในการจัดการการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ความสามารถที่จะบริ หารในสังคมที่มีวฒั นธรรม
แตกต่างความสามารถในการออกแบบและมีความยืดหยุน่ ในการทางานขององค์การ ความสามารถ
ในการทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นและทีมงาน ความสามารถในการสื่ อสาร ความสามารถในการเรี ยนรู ้และ
ถ่ายทอดความรู ้
สรุ ป การที่องค์การจะกระทาภารกิจหลักให้บรรลุวตั ถุ ประสงค์และมีประสิ ทธิ ภาพนั้น
หน่วยงานจาเป็ นจะต้องมีบุคลากรที่มีคุณภาพในปริ มาณที่เหมาะสมกับงาน ซึ่ งจัดเป็ นปั จจัยที่สาคัญ
อย่างหนึ่ งในการบริ หารงาน เพราะบุคลากรเป็ นผูจ้ ดั หาและใช้ทรัพยากรบริ หารอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็ น
เงิน วัสดุอุปกรณ์ และการจัดการ หากองค์การเริ่ มต้นด้วยการมีบุคลากรที่ดี มีความสามารถ ปั จจัย
ด้านอื่น ๆ ก็จะดีตามมา ดังนั้นการบุคลากรจึงมีความสาคัญต่อการพัฒนาองค์การ
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2. วัส ดุ อุป กรณ์ (Material) การจัดหาและมี ไ ว้ใ ช้ ซ่ ึ ง เครื่ องมื อเครื่ องใช้ วัส ดุ อุป กรณ์
สถานที่ปฏิบตั ิงาน สถานที่บริ การที่เหมาะสม ทันสมัย พอเพียง และมีประสิ ทธิ ภาพที่จะสามารช่วย
ให้การดาเนิ นงานตามหน้าที่ของหน่วยงานนั้น ๆ อย่างได้ผลหรื อเป็ นประโยชน์ที่สุด ทั้งนี้กาจัดการ
ด้านนี้ ยงั หมายความรวมถึ งการเสาะแสวงหา การคิดค้น การออกแบบ การควบคุมการใช้งาน การ
บารุ งรักษาและเปลี่ยนชิ้ นส่ วนหรื อส่ วนประกอบ การซ่ อมแซมสิ่ งที่บกพร่ องชารุ ดเสี ยหายหรื อที่มี
ประสิ ทธิ ภาพในการใช้งานต่ากว่าระดับที่ตอ้ งการ และการถอดถอนจากประจาการหรื อรื้ อถอน เพื่อ
จัดหาหรื อจัดทาสิ่ งทดแทนภายในกาหนดเวลาที่สมควรได้
ในส่ วนของหน่วยงานภาครัฐในประเทศไทย มีกระบวนการบริ หารพัสดุภาครัฐที่จดั ทา
เป็ นระเบี ย บหรื อแนวทางปฏิ บ ตั ิ ส าหรั บ กระทรวง ทบวง กรม และจัง หวัด โดยได้ก าหนดเป็ น
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ ซึ่ งใช้มาตั้งแต่ พ.ศ. 2535 และมีการแก้ไขเพิ่มเติมบาง
เรื่ องให้รัดกุ ม และมี ค วามทันสมัยมากขึ้ น จนถึ ง ปั จจุ บ นั ก็ ย งั คงมี แนวคิ ดที่ จะปรั บ ปรุ งแก้ไ ขให้
กระบวนการบริ หารพัสดุ เกิ ดประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลมากยิ่งขึ้น เพื่อให้สามารถรองรับการ
เปลี่ ย นแปลงต่ า ง ๆ ที่ เกิ ดขึ้ นได้อย่า งทันท่ วงที ส าหรั บ องค์ก รปกครองส่ วนท้องถิ่ น หน่ วยงาน
รั ฐวิสาหกิ จหรื อหน่ วยงานของรั ฐรู ปแบบอื่ น เช่ น องค์กรมหาชน อาจจะมี การกาหนดข้อบังคับ
ระเบียบหรื อแนวทางปฏิบตั ิเกี่ยวกับการบริ หารงานพัสดุข้ ึนมาใช้เองของแต่ละหน่วยงาน
จากที่กล่ าวมาสามารถสรุ ปได้ว่า การบริ หารงานพัสดุ มีความสาคัญต่อการดาเนิ นงาน
ขององค์การเป็ นอย่างมาก วัสดุสิ่งของหรื อพัสดุเป็ นทรัพยากรทางการบริ หารที่จะช่วยสนับสนุนให้
เกิดความคล่องตัวในการดาเนิ นงาน และช่วยให้องค์การการสามารถดาเนิ นงานให้บรรลุ เป้ าหมาย
ได้อย่างมีประสิ ทธิ ผล ดังนั้นทุกองค์การจะต้องมีการควบคุมและบริ หารจัดการให้มีการใช้พสั ดุอย่าง
มีประสิ ทธิ ภาพ เพื่อช่วยสนับสนุนให้การดาเนินงานเกิดประสิ ทธิ ผลสู งสุ ด
3. การจัดการ (Management) ด้านการจัดการซึ่ งหมายถึงการกาหนดรู ปแบบและภารกิ จ
ขององค์ก าร การแบ่ ง ส่ ว นขององค์ก าร การก าหนดกิ จ กรรมของแต่ ล ะหน่ วยงาน การก าหนด
ตาแหน่งงาน (Position) พร้อมหน้าที่ความรับผิดชอบและอานาจ (Authority) ของแต่ละตาแหน่ง แต่
ละส่ ว น แต่ ล ะระดับ (Level) และขององค์ ก ารเป็ นส่ ว นรวม และการก าหนดโครงสร้ า งและ
ความสัมพันธ์ ของส่ วนต่าง ๆ ของแต่ละองค์การ และการสร้ างระบบการควบคุ มให้ทุกส่ วนของ
องค์การได้อย่างต่อเนื่องและมีเอกภาพ (Unity)
ชนงกรณ์ กุณฑลบุตร (2547, น. 2) กล่าวว่า การจัดการจะต้องประกอบด้วยคนตั้งแต่สอง
คนขึ้นไปร่ วมกันทางานเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ร่วมกัน และผูจ้ ดั การหรื อผูบ้ ริ หารคือผูท้ ี่ประสาน
ทรั พยากรต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็ น คน เงิ น สิ่ งของ และวิธีการต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุ วตั ถุ ประสงค์ โดย
มุ่งหวังว่าจะเกิ ดประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด Handy (1978, p. 135) แสดงทรรศนะว่า การจัดการเป็ นกระ
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บวนการที่ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน คื อ การพยากรณ์ และการวางแผน การจัดองค์การ การบังคับ
บัญชา การประสานงานและการควบคุม
สรุ ป การมีกระบวนการจัดการที่ดีจะทาให้องค์การประสบความสาเร็ จตามเป้ าหมายที่
กาหนดไว้ เนื่ องจากการจัดการเป็ นเทคนิ คที่ ทาให้สมาชิ กในองค์การเกิ ดจิตสานึ กร่ วมกันในการ
ปฏิบตั ิงาน มีความตั้งใจ การจัดการเป็ นกาหนดขอบเขตการทางานของสมาชิ กในองค์การ และเป็ น
การแสวงหาวิธีการที่ดีที่สุดในการปฏิบตั ิงาน ดังนั้น ผูบ้ ริ หารจึงต้องทาหน้าที่จดั การเรื่ องระบบงาน
ด้านต่าง ๆ และวิธีการปฏิ บตั ิงาน เพื่อให้ผลผลิ ต การให้บริ การ หรื อการดาเนิ นงานด้านต่าง ๆ ทุก
ด้า นเป็ นไปด้ว ยดี พ ร้ อม ๆ กันกับ การที่ ต้องจัด การเรื่ อ งทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ซึ่ งจะเป็ นผูเ้ ข้า ไปรั บ
มอบหมายและปฏิบตั ิงานตามหน้าที่หรื อตาแหน่งงานต่าง ๆ ที่กาหนดไว้
4. เงิน (Money) หรื องบประมาณ ถือเป็ นเครื่ องมือสาคัญในการควบคุมต้นทุนขององค์
การ ตลอดจนแผนงานตั้งแต่ในระดับโครงการจนถึงการบริ หารจัดการองค์การโดยรวม ในภาครัฐ
งบประมาณแผ่นดิ น ถื อเป็ นเครื่ องมื อ ของฝ่ ายนิ ติบ ญ
ั ญัติใ นการควบคุ ม การบริ หารงานแผ่นดิ น
ขณะเดียวกันก็เป็ นเครื่ องมือของฝ่ ายบริ หารในการบริ หารงานให้มีประสิ ทธิ ภาพ สาหรับภาคเอกชน
นั้นงบประมาณถือเป็ นเครื่ องมือสาคัญในการวางแผนทางการเงิน เนื่องจากเป็ นแผนงานที่แสดงออก
ในลักษณะเชิงปริ มาณในรู ปของเม็ดเงินที่เกิดขึ้นในเวลาที่กาหนด (วรากร สังข์วงษา, 2553, น. 54)
Nicholas (2004) ได้กล่าวไว้ว่า งบประมาณเป็ นแผนในการใช้จ่ายทางด้านการเงิ นของ
องค์การสาหรั บ การดาเนิ นกิ จกรรมต่า ง ๆ โดยต้องมี การประสานงานระหว่างหน่ วยงานต่า ง ๆ
ภายในองค์ก าร และต้องคานึ งถึ งงบประมาณที่ มี อยู่อย่างจากัด เพื่ อให้กิ จการขององค์การได้รับ
ผลประโยชน์ตอบแทนกลับคื นมาตามเป้ าหมายที่กาหนดไว้ และอาจกล่ าวได้ว่างบประมาณเป็ น
ปั จจัย ส าคัญที่ ผูบ้ ริ หารจาเป็ นต้องใช้ใ นการดาเนิ น งาน เพื่ อช่ ว ยสนับ สนุ นให้ องค์ก ารสามารถ
ดาเนินงานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและเกิดประสิ ทธิ ผลสู งสุ ด
สรุ ป เงินหรื องบประมาณเป็ นสิ่ งที่สาคัญมากสาหรับการประกอบกิจกรรมต่าง ๆ ภายใน
องค์การหรื อภายนอกองค์การ ประกอบด้วยข้อความและตัวเลขซึ่ งเสนอขอรายจ่าย เพื่อรายงานและ
วัตถุประสงค์ต่าง ๆ ข้อความจะพรรณนาถึงรายการค่าใช้จ่าย (เช่น เงินเดือน ครุ ภณ
ั ฑ์ ค่าใช้จ่าย เป็ น
ต้น) หรื อวัตถุประสงค์ (เช่น เศรษฐกิจ การศึกษา การป้ องกันประเทศ เป็ นต้น) และมีตวั เลขแนบอยู่
ทุกรายการหรื อทุกวัตถุประสงค์
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5. วิธีการ (Method)
วิธีการพัฒนาองค์การ
สมคิด บางโม (2545, น. 51-52) ได้กล่าวถึง การพัฒนาองค์การมีวิธีการหลายแบบที่นา
มาใช้โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนาวิธีการฝึ กอบรมในห้องปฏิบตั ิการมาใช้เป็ นที่นิยมแพร่ หลายมานาน
ได้แก่
1. การฝึ กอบรมแบบการฝึ กปะทะสังสรรค์ (Sensitivity Training) หรื อเรี ยกอีกอย่างหนึ่ ง
ว่า ที กรุ๊ ป (T-group, Training Group) เป็ นเทคนิ คการฝึ กอบรมโดยใช้กระบวนการกลุ่ ม เป็ นเรื่ อง
เกี่ ยวกับการเรี ยนรู ้ และการพัฒนาเฉพาะตัวบุคคล เป็ นการฝึ กอบรมเพื่อแก้ปัญหาข้อขัดแย้งต่าง ๆ
ระหว่างผูบ้ งั คับบัญชาและผูใ้ ต้บงั คับบัญชา เป้ าหมายสาคัญของการฝึ กแบบนี้คือต้องการให้ผรู ้ ับการ
ฝึ กอบรมรู ้จกั สังเกตท่าทีของผูอ้ ื่น มีความสานึกหรื อระมัดระวังความรู้สึกและอารมณ์ของตนเองใน
การมีความสัมพันธ์กบั ผูอ้ ื่น
2. การประชุ มปรึ กษาหารื อ (Conference Group) เป็ นเทคนิ คที่ใช้สาหรับความมุ่งหมาย
หรื อ ผลสาเร็ จในเป้ าหมายขององค์การ สมาชิ กของกลุ่มจะได้รับการสนับสนุ นให้เป็ นคนเปิ ดเผย
ตรงไปตรงมา ที่ปรึ กษาด้านการพัฒนาองค์การจะไม่ยอมให้พูดโจมตี ผอู ้ ื่น เช่ น อาจให้สองแผนก
งานที่ไม่อาจประสานงานระหว่างกันได้อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพมาประชุ มปรึ กษาหารื อกันทัว่ ๆ ไป
แล้วให้แยกห้องอยูค่ นละแผนก ให้ระบุปัญหาสาคัญที่เห็นว่าเป็ นสิ่ งขัดขวางต่อการร่ วมมือและการ
ประสานงาน หลังจากนั้นให้สองกลุ่มมารวมกันและแสดงให้เห็นถึงปั ญหาร่ วมกัน ซึ่ งจะกลายเป็ น
พื้นฐานของการปรึ กษาหารื อร่ วมกันเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น
3. การสร้างทีมงาน (Team Building) เทคนิคนี้ให้ความสาคัญแก่การดาเนินงานของกลุ่ม
เมื่ อสมาชิ ก ภายในกลุ่ ม เกิ ดปั ญหาประสานงานกันไม่ไ ด้ การท างานไม่ราบรื่ น การสอดแทรกที่
เหมาะสมคือการประชุ มสมาชิ กเพื่อสร้ างเอกลักษณ์ ของกลุ่มให้มนั่ คงยิ่งขึ้น เป้ าหมายคือการสร้าง
กลุ่มให้เป็ นทีมงาน
4. การสารวจข้อมูลย้อนกลับ (Survey Feedback) เทคนิ คการพัฒนาองค์การแบบนี้ เป็ น
การสารวจวิเคราะห์หน่วยงานโดยใช้แบบสอบถาม และมีการให้ขอ้ มูลย้อนกลับจากข้อมูลที่ได้รับ
จากการสารวจแก่ ผูท้ ี่ ใ ห้ข ้อมูล เหล่ า นั้น แบบสอบถามอาจจะเป็ นได้ท้ งั ในรู ป แบบที่ ใช้ถ ามเน้น
สถานการณ์หรื อถามมาตรฐานเกี่ยวกับเรื่ องภาวะผูน้ า บรรยากาศในองค์การ และความพึงพอใจ เป็ น
ต้น โดยปกติที่ปรึ กษาที่มาจากภายนอกเป็ นผูร้ วบรวมข้อมูลและแปลความแล้วนาเข้าสู่ กลุ่มสัมมนา
เพื่ออภิปรายและหาแนวทางแก้ไขปั ญหาต่าง ๆ
สรุ ป จุดมุ่งหมายหลักของการพัฒนาองค์การนั้นมิได้มุ่งเฉพาะแต่การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น
เท่านั้น แต่จะเป็ นการเสริ มสร้ างความสามารถทางการแข่งขันขององค์การ เพื่อพัฒนาการปรับปรุ ง
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องค์การให้ทนั สมัย และมีระบบที่สามารถปรับตัวได้อย่างคล่องแคล่วกับสภาพงานในทุก ๆ ลักษณะ
อยู่เสมอ และเพื่อเพิ่มการทางานให้มีประสิ ทธิ ผลและประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด โดยส่ งเสริ มให้มีการ
คิดค้นหาเทคนิควิธีการในการปรับปรุ งให้ดียงิ่ ขึ้นตลอดเวลา
6. การตลาด (Market)
กลยุทธ์ทางการตลาดนั้นมีอยู่มากมาย แต่ที่เป็ นที่รู้จกั และเป็ นพื้นฐานที่สุดก็คือการใช้
4P (Product, Price, Place, Promotion) ซึ่ งหลัก การใช้คือการวางแผนในแต่ล ะส่ วนให้เข้ากัน และ
เป็ นที่ตอ้ งการของกลุ่ม และสามารถปรับกลยุทธ์จนได้ส่วนผสมทางการตลาดได้เหมาะสมที่สุด (4P
อาจจะเรี ยกว่า Marketing Mix) (Kotler, 1980, p. 90) ประกอบด้วย 1) Product คือ สิ นค้าหรื อบริ การ
ที่เราจะเสนอให้กบั ลู ก ค้า แนวทางการก าหนดตัว Product ให้เหมาะสมก็ ตอ้ งดู ว่ากลุ่ ม เป้ าหมาย
ต้องการอะไร 2) Price ราคาเป็ นสิ่ งที่ค่อนข้างสาคัญในการตลาด แต่ไม่ได้หมายความว่าการลดราคา
อย่างเดียวจะเป็ นสิ่ งที่ดีที่สุดเพราะการลดราคาสิ นค้าอาจจะไม่ได้ช่วยให้การขายดีข้ ึนได้ หากปั ญหา
อื่น ๆ ยังไม่ได้รับการแก้ไข การตั้งราคาในที่ น้ ี จะเป็ นการตั้งราคาให้เหมาะสมกับผลิ ตภัณฑ์และ
กลุ่มเป้ าหมายของเรา 3) Place คือ วิธีการนาสิ นค้าไปสู่ มือของลูกค้า หากเป็ นสิ นค้าที่จะขายไปหลาย
ๆ แห่งวิธีการขายหรื อการกระจายสิ นค้าจะมีความสาคัญมาก หลักของการเลือกวิธีกระจายสิ นค้านั้น
ไม่ใช่ขายให้มากสถานที่ที่สุดจะดีเสมอ เพราะอาจขึ้นอยูก่ บั ว่าสิ นค้านั้นคืออะไร และกลุ่มเป้ าหมาย
คือใคร 4) Promotion คือ การทากิจกรรมต่าง ๆ เพื่อบอกลูกค้าถึงลักษณะสิ นค้า เช่น การโฆษณาใน
สื่ อต่าง ๆ หรื อการทากิจกรรมที่ทาให้คนมาซื้ อสิ นค้าของเรา
กุณฑลี รื่ นรมย์, เพลินทิพย์ โกเมศโสภา และสาวิกา อุณหนันท์ (2547, น. 106-109) ได้
กล่ า วว่า ในการบริ ห ารการตลาดนั้นผูบ้ ริ ห ารการตลาดต้องมี ค วามเข้าใจถึ ง ความต้องการของ
ผูบ้ ริ โภค และมุ่งตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคด้วยเครื่ องมือส่ วนผสมการตลาด ซึ่ งมักจะ
รู ้ จกั กันโดยทัว่ ไปว่า “4P’s” แต่ปัจจุ บนั ในยุคของการตลาดที่ มุ่งเน้นลู กค้านั้นจะเปลี่ ยนกระบวน
ทัศน์ใหม่จาก 4P’s เป็ น 4C’s คือ องค์ประกอบทุ กอย่างนั้นให้เริ่ มต้นจากลู กค้าเป็ นหลัก โดยเริ่ ม
ตั้งแต่การออกแบบตลอดจนตอบสนองในมุมมองของลูกค้า อันได้แก่ Customer Solution, Customer
Cost, Convenience และ Communication
การจัดการตลาดภาครัฐมีหลักใหญ่ 3 ประการ
1. ถือลูกค้าหรื อประชาชนเป็ นศูนย์กลาง โดยให้ประชาชนเกิดการรับรู ้ถึงปั ญหาจนเกิ ด
พฤติกรรมในการเข้ามาใช้บริ การ
2. จัดกลุ่มเป้ าหมายให้ชัดเจน มี การแบ่งส่ วนการตลาดที่ มีความต้องการที่แตกต่างกัน
กลุ่มผูใ้ ช้บริ การที่แตกต่างกัน การให้บริ การต้องเหมาะสมในแต่ละกลุ่ม มีการแบ่งกลุ่มลูกค้าพร้อม
สิ นค้า ปรับสิ นค้าและข่าวสารให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้ าหมาย

74

3. ศึกษาคู่แข่งเพื่อวางกลยุทธ์ ต้องดูถึงคู่แข่งทางตรงคือใครและคู่แข่งทางอ้อมคือใคร
ต้องไม่มีการหมกมุ่น ยึดมัน่ กับสิ นค้าใดสิ นค้าหนึ่ งมากเกินไป โดยไม่ได้สนใจต่อการเปลี่ยนแปลง
ความต้องการของผูบ้ ริ โภค ควรใช้ส่วนผสมทางการตลาด 4P’s & 4C’s
กล่าวโดยสรุ ป การตลาดเป็ นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมขององค์การทั้งภาครัฐ
และเอกชน การดาเนิ นการทางด้านการตลาดจะส่ งผลต่อผลประโยชน์ที่จะได้รับและเสี ยทั้งภายใน
และภายนอกประเทศ ซึ่ ง กลยุท ธ์ ทางการตลาดเพื่ อตอบสนองต่ อ ความต้องการของลู ก ค้า หรื อ
ประชาชน ต้องให้ความสาคัญในหลาย ๆ ด้าน แต่ที่เป็ นจุดเน้นที่ สุดก็คือตัวลูกค้าหรื อประชาชน
เนื่ องจากองค์การจะประสบความสาเร็ จในการบรรลุ เป้ าหมายขององค์การย่อมจะขึ้ นอยู่กบั การ
สนองต่อความต้องการของลูกค้าหรื อประชาชนเป็ นสาคัญ
7. เวลา (Time)
เวลาเป็ นทรั พ ยากรที่ มี คุ ณ ค่ า ที่ สุ ด แพ้ช นะอยู่ที่ อ ยู่ที่ ก ารใช้เ วลาการวางแผนให้ เ กิ ด
ประโยชน์สูงสุ ด (Time management) วิทยาธร ท่อแก้ว (2545, น. 10) กล่ าวไว้ว่า การบริ หารเวลา
เป็ นเครื่ องมือในการสร้างประสิ ทธิ ผลของงาน และเมื่องานได้ประสิ ทธิ ผลเท่ากับเราได้ใช้เวลาให้
เกิดประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด คือ มีจุดยืนตัวเองเรื่ องเวลา ค้นหาวิธีการใหม่ ๆ ใส่ ใจพัฒนางาน มุ่งมัน่ สาน
ต่อความคิด จิตใจอยู่กบั งานและตนและองค์การก้าวหน้า หลักการบริ หารเวลา “ควบคุมเวลาและ
งาน แทนที่จะให้เวลาและงานมาควบคุ ม” จงกาหนดเป้ าหมายของตัวเองเกี่ ยวกับงานและชี วิต การ
กาหนดนั้นจะทาให้ตวั เองมีจุดยืนที่ชดั เจนว่าตัวเองนั้นต้องการอะไร ทั้งด้านการงานและชีวติ
สรุ ป เวลาเป็ นตัวกาหนดการทางานที่มีค่ายิ่ง เพราะฉะนั้นต้องใช้เวลาอย่างมีประโยชน์
และคุม้ ค่าให้มากที่สุด เพราะว่าเวลานั้นล่วงแล้วก็ผา่ นเลยไปไม่สามารถที่จะเรี ยกกลับมาคืนได้
9. การมีส่วนร่ วม
การมี ส่ วนร่ วมของประชาชน คื อ การเปิ ดโอกาสให้ประชาชน กลุ่ มคนหรื อองค์การ
ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่ วมในการคิดริ เริ่ ม พิจารณา ตัดสิ นใจ การร่ วมปฏิบตั ิ ร่ วมรับผิดชอบใน
เรื่ องต่าง ๆ ไม่วา่ จะเป็ นเรื่ องของปั จเจกบุคคลหรื อของกลุ่ม อันมีผลกระทบถึงประชาชนเอง รวมทั้ง
การประเมินผลโครงการและการแบ่งปั นผลประโยชน์ ซึ่ งกระบวนการที่ชุมชนกระทาออกมาใน
ลักษณะของการทางานร่ วมกัน เพื่อแสดงให้เห็ นถึ งความต้องการร่ วม ความสนใจร่ วม และการ
ดาเนินการร่ วมกัน
ถวิลวดี บุรีกุล (2552, น. 11) กล่าวว่า ปั จจุบนั มีผใู ้ ห้ความหมายของการมีส่วนร่ วมที่ทา
ให้เข้าใจง่ ายขึ้ น คือ กระบวนการมี ส่วนร่ วมของประชาชน เป็ นกระบวนการสื่ อสารสองทางที่ มี
เป้ าหมายโดยรวมเพื่อที่จะให้เกิดการตัดสิ นใจที่ดีข้ ึน และได้รับการสนับสนุ นจากสาธารณชน ซึ่ ง
เป้ าหมายของกระบวนการการมีส่วนร่ วมของประชาชนก็คือการให้ขอ้ มูลต่อสาธารณชน และให้
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สาธารณชนแสดงความคิ ด เห็ น ต่ อ โครงการที่ นาเสนอหรื อนโยบายรั ฐ และมี ส่ ว นร่ ว มในการ
แก้ปัญหาเพื่อหาทางออกที่ดีที่สุดสาหรับทุก ๆ คน
การมี ส่วนร่ วมของประชาชนยังจัดเป็ นรู ปแบบหนึ่ งของแนวความคิ ดในการกระจาย
อานาจจากส่ วนกลางมาสู่ ส่วนท้องถิ่นเพราะประชาชนในท้องถิ่น คือ ผูท้ ี่รู้ปัญหาและความต้องการ
ของท้องถิ่นตนเองดีกว่าผูอ้ ื่น การมีส่วนร่ วมของประชาชนจึงเป็ นการเปิ ดกว้างในความคิดเห็นโดย
การสื่ อสารสองทางในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับประชาชน ซึ่ งในแต่ละประเด็นนั้นไม่สามารถใช้เกณฑ์
ใดเกณฑ์หนึ่งมาตัดสิ นใจได้เหมือนกัน
Catt (1999, pp. 39-56) ได้เสนอไว้วา่ องค์ประกอบและเงื่ อนไขที่สาคัญที่สุดของความ
เป็ นประชาธิ ปไตยแบบมีส่วนร่ วม คือ
1. ทุกคนสามารถยกประเด็นปั ญหาใดปั ญหาหนึ่ งขึ้นมา เพื่อกาหนดเป็ นวาระของการ
ประชุม สามารถเสนอทางเลือกและมีส่วนร่ วมในการเลือกหรื อการตัดสิ นใจสุ ดท้ายได้
2. เป็ นการประชุมที่ทุกคนสามารุ พดู คุยกันได้อย่างทัว่ ถึง (Face-to-Face Meeting)
3. มี ก ารปรึ ก ษาหารื อ หรื ออภิ ป รายประเด็ น ปั ญ หาที่ ห ยิ บ ยกมาพิ จ ารณากัน อย่ า ง
กว้างขวาง ทุกคนต้องการมีส่วนร่ วมในการอภิปราย และสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่
4. มีแนวโน้มที่พยายามจะให้เกิดความเห็นพ้อง (Consensus) ร่ วมกันในประเด็นปั ญหาที่
พิจารณา
การมีส่วนร่ วมของประชาชนจึงมีความสาคัญในการสร้างประชาธิ ปไตยอย่างยัง่ ยืนและ
ส่ งเสริ มธรรมาภิบาล ตลอดจนการบริ หารงาน หากการมีส่วนร่ วมของประชาชนมากขึ้นเพียงใดก็จะ
ช่วยให้มีการตรวจสอบการทางานของผูบ้ ริ หาร และทาให้ผบู ้ ริ หารมีความรับผิดชอบต่อสังคมมาก
ยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็ นการป้ องกันนักการเมืองจากการกาหนดนโยบายที่ไม่เหมาะสมกับสังคมนั้น ๆ
นอกจากนี้การมีส่วนร่ วมของประชาชนยังเป็ นการสร้างความมัน่ ใจว่าเสี ยงของประชาชนจะมีคนรับ
ฟัง อีกทั้งความต้องการหรื อความปรารถนาของประชาชนก็จะได้รับการตอบสนอง (ถวิลวดี บุรีกุล,
2552, น. 13)
อาภรณ์พนั ธ์ จันทร์ สว่าง (2525, น. 116) กล่าวเน้นความสาคัญของการมีส่วนร่ วมของ
ประชาชนในการพัฒนาว่ามีความหมายอย่างมากมายมหาศาล เพราะแสดงถึงการยอมรับในความรู้
ความสามารถและศักดิ์ศรี ของความเป็ นมนุษย์ คือ การมองคุณค่าของประชาชนนัน่ เอง
ถวิลวดี บุรีกุล (2552) กล่าวถึงระดับขั้นของการมีส่วนร่ วมมีหลายระดับ อาทิ
1. การมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ (Decision-Making)
2. การมีส่วนร่ วมในการดาเนินการ (Implementation)
3. การมีส่วนร่ วมในการรับผลประโยชน์ (Benefit)
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4. การมีส่วนร่ วมในการประเมินผล (Evaluation)
สอดคล้องกับแนวความคิดของ Cohen & Uphoff (1977) แสดงให้เห็นว่า การมีส่วนร่ วม
มี 4 ระดับ คือ การมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ การมีส่วนร่ วมในการปฏิบตั ิการ การมีส่วนร่ วมในการ
รับผลประโยชน์ และการมีส่วนร่ วมในการประเมินผล ทุกขั้นตอนมีความสัมพันธ์โดยมุ่งเน้นการมี
ส่ วนร่ วมที่ข้ นั ตอนการตัดสิ นใจเป็ นประการสาคัญ ซึ่ งในแนวทางการมีส่วนร่ วมนั้นมุ่งให้ประชาชน
เป็ นผูค้ ิดค้นปั ญหา เป็ นผูท้ ี่มีบทบาทในทุก ๆ เรื่ อง ไม่ใช่ ว่ากาหนดให้ประชาชนปฏิ บตั ิในเรื่ องใด
เรื่ องหนึ่ ง ทุ ก อย่า งต้องเป็ นเรื่ อ งของประชาชนที่ จะคิ ด ซึ่ ง แนวความคิ ด นี้ มี ก รอบพื้ นฐานและ
วิเคราะห์การมีส่วนร่ วม ดังนี้

ภาพที่ 2.3: วงจรการมีส่วนร่ วมตามแนวคิดของ Cohen & Uphoff (ที่มา: ถวิลวดี บุรีกุล, 2552)
Cohen & Uphoff (1980, pp. 219-222) ได้จาแนกการมีส่วนร่ วมออกเป็ น 4 ระดับ คือ
1. การมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ (Decision-Making) ซึ่ งอาจเป็ นการตัดสิ นใจตั้งแต่ใน
ระยะเริ่ ม การตัดสิ นใจในช่ วงของกิ จกรรมการพัฒนา และการตัดสิ นใจการดาเนิ นกิ จกรรมการ
พัฒนา
2. การมีส่วนร่ วมในการปฏิ บตั ิการ (Implementation) ซึ่ งอาจเป็ นไปในรู ปของการเข้า
ร่ วมโดยการให้การสนับสนุ นทางด้านทรัพยากร การเข้าร่ วมในการบริ หาร การร่ วมมือ รวมทั้งการ
เข้าร่ วมในการร่ วมแรงร่ วมใจ
3. การมี ส่วนร่ วมในผลประโยชน์ (Benefits) ซึ่ งอาจจะเป็ นผลประโยชน์ทางวัตถุ ทาง
สังคมหรื อโดยส่ วนตัว
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4. การมี ส่วนร่ วมในการประเมิ นผล (Evaluation) เป็ นการควบคุ มและตรวจสอบการ
ดาเนินกิจกรรมการพัฒนาทั้งหมด
ดังนั้นการมีส่วนร่ วมของประชาชนจึงมีอยูใ่ นเกือบทุกกิจกรรมของสังคมขึ้นอยูก่ บั ความ
สนใจและประเด็ น ในการพิ จ ารณา แต่ มี เ งื่ อ นไขพื้ น ฐานในการมี ส่ ว นร่ ว มว่า ประชาชนต้อ งมี
อิสรภาพ ความเสมอภาพ และความสามารถในการเข้าร่ วมกิจกรรม นอกจากนี้ การมีส่วนร่ วมต้องมี
วัต ถุ ป ระสงค์ ห รื อ จุ ด มุ่ ง หมาย ต้อ งมี กิ จ กรรมเป้ าหมาย และต้อ งมี ก ลุ่ ม เป้ าหมาย ทั้ง นี้ เพื่ อ ให้
กระบวนการมีส่วนร่ วมของประชาชนดาเนินไปได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด
2.3 แนวคิดเกีย่ วกับการปกครองท้องถิ่น
การปกครองท้องถิ่นเป็ นรู ปแบบการปกครองที่จาเป็ นและมีความสาคัญในทางการเมือง
การปกครองของชุ มชนต่ าง ๆ เป็ นเรื่ องที่ มีความสัมพันธ์ ก ันอย่างมากกับแนวคิ ดและทฤษฎี การ
กระจายอานาจ (Decentralization) มีนกั วิชาการได้ให้ความหมายไว้ดงั นี้
โกวิทย์ พวงงาม (2552) การปกครองส่ วนท้องถิ่ น คือ การให้คนในท้องถิ่ นมีอิสระใน
การปกครองกันเอง กล่าวอีกนัยหนึ่ ง คือ การปกครองตนเองโดยประชาชนในท้องถิ่ น ซึ่ งแนวคิ ด
ดังกล่ าวมี พ้ืนฐานจากหลักการกระจายอานาจการปกครอง (Decentralization) ที่หมายถึ งการที่รัฐ
มอบอานาจการปกครองให้องค์กรอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ องค์กรส่ วนกลางจัดทาบริ การสาธารณะบางอย่าง
ภายใต้การกากับดูแลของรัฐ
อุทยั หิ รัญโต (2523, น. 2) ได้กล่ าวว่า การปกครองท้องถิ่ น คือ การปกครองที่รัฐบาล
มอบอานาจให้ประชาชนในท้องถิ่นใดท้องถิ่นหนึ่งจัดการปกครองและดาเนินกิจกรรมบางอย่าง โดย
ด าเนิ น การกัน เองเพื่ อ บ าบัด ความต้อ งการของตน การบริ ห ารท้อ งถิ่ น มี ก ารจัด เป็ นองค์ก าร มี
เจ้าหน้าที่ซ่ ึ งประชาชนเลือกตั้งขึ้นมาทั้งหมดหรื อบางส่ วน ทั้งที่มีความเป็ นอิสระในการบริ หารงาน
แต่รัฐบาลต้องควบคุมด้วยวิธีการต่าง ๆ ตามความเหมาะสม จะปราศจากการควบคุมจากรัฐหาได้ไม่
เพราะการปกครองท้องถิ่นเป็ นสิ่ งที่รัฐทาให้เกิดขึ้น
Clark (1957, p. 87-89) ได้กล่าวว่า การปกครองท้องถิ่ นหมายถึ งหน่ วยการปกครองที่มี
หน้า ที่ รับผิดชอบเกี่ ย วข้องกับการให้บ ริ ก ารประชาชนในเขตพื้นที่ หนึ่ ง พื้นที่ ใดโดยเฉพาะ และ
หน่วยการปกครองดังกล่าวนี้จดั ตั้งและจะอยูใ่ นความดูแลของรัฐบาลกลาง
สรุ ป ว่า การปกครองท้องถิ่ น คื อการปกครองที่ รัฐ บาลมอบอ านาจให้ป ระชาชนใน
ท้องถิ่นจัดการปกครองและดาเนิ นการเพื่อผลประโยชน์ของท้องถิ่น โดยมีการจัดตั้งองค์การขึ้นมา
ทาหน้าที่ปกครองท้องถิ่น และอยูภ่ ายใต้การควบคุมของรัฐบาล
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ความสาคัญของการปกครองท้องถิ่ นสามารถสรุ ปได้ดงั นี้ (ชู วงศ์ ฉายะบุตร, 2539, น.
28)
1. การปกครองท้องถิ่ น คือ รากฐานของการปกครองระบอบประชาธิ ปไตย เพราะการ
ปกครองท้องถิ่นจะเป็ นสถาบันฝึ กสอนการเมืองการปกครองให้แก่ประชาชน ให้ประชาชนรู ้สึกว่า
ตนมีความเกี่ ยวพันมีส่วนได้ส่วนเสี ยในการปกครอง การบริ หารท้องถิ่น เกิดความรับผิดชอบ และ
หวงแหนต่ อประโยชน์ อนั พึ ง มี ต่ อท้องถิ่ นที่ ต นอยู่อาศัย อัน จะนามาซึ่ ง ความศรั ท ธาเลื่ อ มใสใน
ระบอบการปกครองประชาธิปไตยในที่สุด (ชูศกั ดิ์ เที่ยงตรง, 2518, น. 6-7)
2. การปกครองท้องถิ่ นทาให้ประชาชนรู ้ จกั ท้องถิ่ นการปกครองตนเอง (Self Government) หัวใจของการปกครองระบอบประชาธิ ปไตย ประการหนึ่ งก็คือการปกครองตนเองมิใช่ เป็ น
การปกครองอันเกิ ดจากคาสั่งเบื้องบน โดยเป็ นการที่ประชาชนมีส่วนร่ วมในการปกครอง ซึ่ งผูบ้ ริ
หารท้องถิ่นนอกจากจะได้รับเลือกตั้งมาเพื่อรับผิดชอบบริ หารท้องถิ่นโดยอาศัยความร่ วมมือร่ วมใจ
จากประชาชนแล้ว ผูบ้ ริ หารท้องถิ่ นจะต้องฟั งเสี ยงประชาชนด้วยวิถีทางประชาธิ ปไตยประชาชน
ออกเสี ยงประชามติ (Reference) ให้ประชาชนมีอานาจถอดถอน (Recall) ซึ่ งจะทาให้ประชาชนเกิด
ความสานึ กในความสาคัญของตนเองต่อท้องถิ่ น และมีส่วนรับรู ้ถึงปั ญหาและแก้ไขปั ญหาท้องถิ่ น
ของตน (ชูวงศ์ ฉายะบุตร, 2539, น. 29)
3. การปกครองท้องถิ่ นเป็ นการแบ่ ง เบาภาระของรั ฐบาล ซึ่ งเป็ นหลักส าคัญของการ
กระจายอานาจ เนื่ องจากภารกิจของรัฐบาลมีอยูอ่ ย่างกว้างขวาง นับวันจะขยายเพิ่มขึ้น ขณะที่แต่ละ
ท้องถิ่นย่อมมีปัญหาและความต้องการที่แตกต่างกัน ประชาชนจึงเป็ นผูม้ ีความเหมาะสมที่จะแก้ไข
ปั ญหาที่ เกิ ดขึ้ นในท้องถิ่ นนั้นมากที่ สุด และกิ จการบางอย่างเป็ นเรื่ องเฉพาะท้องถิ่ น ไม่ เกี่ ยวกับ
ท้องถิ่นอื่น ๆ และไม่มีส่วนได้ส่วนเสี ยต่อประเทศโดยส่ วนรวม จึงเป็ นการสมควรที่จะให้ประชาชน
ท้องถิ่นดาเนิ นการดังกล่าวเอง ทั้งนี้ การแบ่งเบาภาระดังกล่าวทาให้รัฐบาลมีเวลาที่จะดาเนิ นการใน
เรื่ องที่สาคัญ ๆ หรื อกิจการใหญ่ ๆ ระดับชาติอนั เป็ นประโยชน์ต่อประเทศชาติโดยส่ วนรวม และมี
ความคล่องตัวในการดาเนินงานของรัฐบาลจะมีมากขึ้น
4. การปกครองท้องถิ่นสามารถสนองตอบความต้องการของท้องถิ่นตรงเป้ าหมายและมี
ประสิ ทธิ ภาพ เนื่ องจากท้องถิ่นมีความแตกต่างกันไม่วา่ ทางสภาพภูมิศาสตร์ ทรัพยากร ประชาชน
ความต้องการ และปั ญหาย่อมต่างกันออกไป ผูท้ ี่ให้บริ การหรื อแก้ไขปั ญหาให้ถูกจุดและสอดคล้อง
กับความต้องการของประชาชนได้เป็ นอย่างดีก็คือ หน่วยการปกครองท้องถิ่นนั้นเอง
5. การปกครองท้องถิ่นจะเป็ นแหล่งสร้างผูน้ าทางการเมืองและการบริ หารของประเทศ
ในอนาคต ผูน้ าหน่ วยการปกครองท้องถิ่ นย่อมเรี ยนรู ้ ประสบการณ์ ทางการเมือง การเลื อกตั้ง การ
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สนับสนุนจากประชาชนในท้องถิ่นย่อมเป็ นพื้นฐานที่ดีต่ออนาคตทางการเมืองของตน และยังฝึ กฝน
ทักษะทางการบริ หารงานในท้องถิ่นอีกด้วย
6. การปกครองท้องถิ่นโดยยึดหลักการกระจายอานาจ ทาให้เกิดการพัฒนาชนบทแบบ
พึ่งตนเองทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
โดยสรุ ป ความสาคัญของการปกครองส่ วนท้องถิ่ น สามารถแบ่งออกเป็ นสองด้าน คือ
ด้านการเมืองการปกครองและด้านการบริ หาร กล่ าวคือในด้านการเมื องการปกครองนั้นเป็ นการ
สร้างพื้นฐานการปกครองระบอบประชาธิ ปไตยและเรี ยนรู ้การปกครองตนเอง ส่ วนด้านการบริ หาร
นั้นเป็ นการแบ่งเบาภาระรัฐบาลและประชาชนในท้องถิ่นในการแก้ปัญหาด้วยตนเอง ด้วยกลไกการ
บริ หารต่าง ๆ ทั้งในแง่ของการบริ หารงานบุคคล การงบประมาณ และการจัดการ เป็ นต้น (ชูวงศ์ ฉา
ยะบุตร, 2539, น. 32)
ระบบการปกครองส่ วนท้องถิ่นจะต้องมีองค์ประกอบที่สาคัญ โดยสมัยนายชวน หลีกภัย
เป็ นนายกรัฐมนตรี ได้มีคาสั่งสานักนายกรัฐมนตรี แต่งตั้งคณะกรรมการปรั บปรุ งการบริ หารการ
ปกครองท้องถิ่ น เพื่อศึ กษาระบบการบริ หารการปกครองท้องถิ่ นของไทยที่ ดาเนิ นการอยู่ในทุ ก
รู ปแบบ หาแนวทางและข้อเสนอในการปรับปรุ งโครงสร้างอานาจหน้าที่ การคลังและงบประมาณ
ตลอดจนความสัมพันธ์ ระหว่างรั ฐบาล หน่ วยงานราชการส่ วนกลางและราชการส่ วนภูมิภาคกับ
หน่ ว ยการปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ น โดยกล่ า วถึ ง องค์ ป ระกอบการปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ น ไว้ ดัง นี้
(ประทาน คงฤทธิศึกษากร, 2535, น. 6)
1. เป็ นองค์กรที่มีฐานะเป็ นนิติบุคคล และทบวงการเมือง
2. มี ส ภาและผูบ้ ริ หารระดับ ท้องถิ่ นมี ที่ ม าจากการเลื อกตั้ง ตามหลัก การที่ บ ัญญัติใ น
กฎหมายรัฐธรรมนูญ
3. มีอิสระในการปกครองตนเอง
4. มีเขตการปกครองที่ชดั เจนและเหมาะสม
5. มีงบประมาณรายได้ที่เป็ นของตนเองอย่างเพียงพอ
6. มีบุคลากรปฏิบตั ิงานของตนเอง
7. มีอานาจท้องที่ที่เหมาะสมต่อการให้บริ การ
8. มีอานาจออกข้อบังคับเป็ นกฎหมายของท้องถิ่นภายใต้ขอบเขตของกฎหมายแม่บท
9. มีความสัมพันธ์กบั ส่ วนกลางในฐานะเป็ นหน่วยงานระดับรองของรัฐ
รู ปแบบการปกครองส่ วนท้องถิ่น
ส าหรั บ การปกครองท้อ งถิ่ น ของไทยในปั จ จุ บ ัน มี 2 รู ป แบบด้ว ยกัน คื อ (สถาบัน
พระปกเกล้า, 2553)
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1. รู ปแบบการปกครองท้องถิ่นทัว่ ไป ได้แก่ องค์การบริ หารส่ วนจังหวัด (อบจ.) เทศบาล
และองค์การบริ หารส่ วนตาบล (อบต.)
2. รู ปแบบการปกครองท้องถิ่นรู ปแบบพิเศษ มีอยู่ 2 แห่ง คือ กรุ งเทพมหานคร และเมือง
พัทยา
ความเป็ นมา ภารกิจ และอานาจหน้าที่ของเทศบาล
เทศบาลเป็ นองค์การบริ หารราชการส่ วนท้องถิ่ นรู ปแบบหนึ่ งซึ่ งจัดตั้งขึ้นในชุ มชนที่มี
ความเจริ ญแล้ว มีจานวนประชากรมาก มีฐานะทางเศรษฐกิ จดี และมีความสาคัญทางการเมืองการ
ปกครอง แนวความคิดในการจัดการปกครองท้องถิ่นแบบเทศบาลในประเทศไทยถือกาเนิดขึ้นในรัช
สมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการขึ้ นทาการศึ กษาความ
เป็ นไปได้ในการจัดตั้งเทศบาลเรี ยกว่า “คณะกรรมการจัดการประชาภิบาล (Municipality) เมื่อ 28
พฤศจิกายน 2470 มีนายอาร์ .ดี .เครก (R. D. Craig) ที่ปรึ กษากระทรวงเกษตราธิ การ เป็ นประธาน
อามาตย์เอกพระกฤษณามรพันธ์ ผูช้ านาญการบัญชี กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ และพระยาจินดา
รักษ์ ผูว้ า่ ราชการจังหวัดนครปฐม เป็ นกรรมการ นายเชย ปิ ตรชาติ เป็ นเลขานุการ ทาการศึกษาดูงาน
ในจัง หวัดภายในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้า นหลายแห่ ง เช่ น สิ งค์โปร์ ฮ่องกง ชวา และ
ฟิ ลิ ป ปิ นส์ หลัง จากเปลี่ ย นแปลงการปกครองจากระบอบสมบู ร ณาญาสิ ท ธิ ร าชย์เ ป็ นระบอบ
ประชาธิ ปไตยแล้วจึงได้มีการประกาศใช้ พ.ร.บ.การจัดระเบียบเทศบาล พ.ศ. 2476 ขึ้นเป็ นครั้งแรก
อย่ า งไรก็ ต ามแนวความคิ ด ในการจัด การปกครองท้ อ งถิ่ น นั้ นได้ เ ริ่ มมาตั้ง แต่ รั ช สมัย ของ
พระบาทสมเด็ จพระจุ ล จอมเกล้า เจ้า อยู่หัวในรู ป ของสุ ข าภิ บ าลหัวเมื องก่ อน จึ ง อาจกล่ า วได้ว่า
สุ ขาภิบาลเป็ นต้นกาเนิดของเทศบาล
เทศบาลเป็ นรู ปแบบการปกครองส่ วนท้องถิ่ นรู ปแบบหนึ่ งที่ใช้ในประเทศไทยปั จจุบนั
การปกครองรู ปแบบเทศบาลเป็ นการกระจายอานาจให้แก่ ทอ้ งถิ่ นดาเนิ นการปกครองตนเองตาม
ระบอบประชาธิ ปไตย เกิดขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั โดยเริ่ มจากการ
จัดตั้งสุ ขาภิบาลกรุ งเทพฯ ร.ศ.116 (พ.ศ. 2440) โดยมีพระราชกาหนดสุ ขาภิบาลกรุ งเทพฯ ร.ศ. 116
ในส่ วนภูมิภาค มีการตราพระราชบัญญัติจดั การสุ ขาภิบาลท่าฉลอม ร.ศ. 124 (พ.ศ. 2448) ขึ้น และมี
วิวฒั นาการเรื่ อยมาจนถึง พ.ศ. 2475 ได้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองและมีการกระจายอานาจการ
ปกครองที่สมบูรณ์ แบบยิ่งขึ้น (ธี รวุฒิ โศภิษฐิกุล, 2550, น. 51) โดยมีการจัดตั้งเทศบาลขึ้นใน พ.ศ.
2476 มีการตราพระราชบัญญัติจดั ระเบียบเทศบาล พ.ศ. 2476 และมีการยกฐานะสุ ขาภิบาลขึ้นเป็ น
เทศบาลหลายแห่ง ต่อมาได้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงยกเลิกกฎหมายเกี่ยวกับเทศบาลหลายครั้ง จนใน
ที่สุดได้มีการตราพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ยกเลิกพระราชบัญญัติเดิมทั้งหมด ปั จจุบนั ยังมี
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ผลบังคับใช้ซ่ ึ งมีการแก้ไขครั้งสุ ดท้ายโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 ในปัจจุบนั
เทศบาลทัว่ ประเทศมีจานวนประมาณสองพันกว่าแห่ง
ขนาดของเทศบาล
เทศบาลในประเทศไทยแบ่งออกเป็ น 3 ประเภทตามจานวนประชากรและรายได้ของ
เทศบาลนั้น ๆ ในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 9, 10, 11 ได้กาหนดขนาดเทศบาลดังนี้
(ธีรวุฒิ โศภิษฐิกุล, 2550, น. 51-52)
มาตรา 9 เทศบาลตาบล ได้แก่ ท้องถิ่นซึ่ งมีการประกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะเป็ น
เทศบาลตาบล ประกาศกระทรวงมหาดไทยนั้นให้ระบุชื่อและเขตเทศบาลไว้ดว้ ย
มาตรา 10 เทศบาลเมือง ได้แก่ ท้องถิ่นอันเป็ นที่ต้ งั ศาลากลางจังหวัดหรื อท้องถิ่นชุ มนุ ม
ชนที่ มีราษฎรตั้งแต่ 10,000 คนขึ้ นไป ทั้งมีรายได้พอควรแก่การที่ จะปฏิ บตั ิ หน้าที่ อนั ต้องทาตาม
พระราชบัญญัติน้ ี และซึ่ งมีพระราชกฤษฎีกายกฐานะเป็ นเทศบาลเมือง พระราชกฤษฎีกานั้นให้ระบุ
ชื่อและเขตของเทศบาลไว้ดว้ ย
มาตรา 11 เทศบาลนคร ได้แก่ ท้องถิ่นชุมนุ มชนที่มีราษฎรตั้งแต่ 50,000 คนขึ้นไป ทั้งมี
รายได้พอควรแก่การที่จะปฏิบตั ิหน้าที่อนั ต้องทาตามพระราชบัญญัติน้ ี และซึ่ งมีพระราชกฤษฎีกายก
ฐานะเป็ นเทศบาลนคร พระราชกฤษฎีกานั้นให้ระบุชื่อและเขตของเทศบาลไว้ดว้ ย
โครงสร้างของเทศบาล
กฎหมายเทศบาลเดิมซึ่ งใช้มาตั้งแต่ พ.ศ. 2496 ได้วางรู ปองค์การของเทศบาลเลียนแบบ
การบริ หารประเทศ โดยนาหลักการปกครองแบบรัฐสภา (Parliamentary System) ซึ่ งใช้ในระดับ
ชาติมาใช้กบั เทศบาลด้วย กล่าวคือ ประชาชนเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเข้ามาทาหน้าที่นิติบญั ญัติ
และควบคุมการบริ หารงานของฝ่ ายบริ หาร คือ คณะเทศมนตรี ทานองเดียวกับสภาผูแ้ ทนราษฎร และ
สภาเทศบาลเลือกนายกเทศมนตรี ทาหน้าที่บริ หารเช่นเดียวกับสภาผูแ้ ทนราษฎรเลือกนายกรัฐมนตรี
องค์การของเทศบาลจึงประกอบด้วยส่ วนสาคัญ 2 ส่ วน คือ “สภาเทศบาล” และ “คณะเทศมนตรี ”
แต่ในปั จจุบนั ภายหลัง พ.ศ. 2543 เป็ นต้นมา กฎหมายได้เปิ ดโอกาสให้เทศบาลมีรูปแบบเพิ่มขึ้นได้
อีกรู ปแบบหนึ่ งก็คือเทศบาลในรู ปแบบนายกเทศมนตรี ซึ่ งเทศบาลใดจะใช้รูปแบบคณะเทศมนตรี
หรื อเทศบาลรู ปแบบนายกเทศมนตรี ให้เป็ นไปตามเจตนารมณ์ของประชาชนในเทศบาล
พ.ศ. 2546 มีการแก้ไขกฎหมายเทศบาลอีกครั้ง เป็ นผลให้เทศบาลคงเหลือเพียงรู ปแบบ
เดียว คือ เทศบาลในรู ปแบบนายกเทศมนตรี หรื อนายกเทศมนตรี มาจากการเลือกตั้งโดยตรง และเป็ น
จุดสิ้ นสุ ดเทศบาลในรู ปแบบคณะเทศมนตรี โดยในปั จจุบนั ได้มีการแก้ไขปรับปรุ ง พ.ร.บ.เทศบาล
รวม 12 ครั้ง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 ได้กาหนดการจัดองค์การหรื อโครงสร้างของเทศบาล ดังนี้
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1. สภาเทศบาล ประกอบด้วยสมาชิ ก ซึ่ ง ประชาชนเลื อกตั้ง ตามกฎหมายว่า ด้วยการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลมีจานวนแตกต่างกันตามประเภทของเทศบาล คือ
- เทศบาลตาบล ประกอบด้วยสมาชิกสภาเทศบาลจานวน 12 คน
- เทศบาลเมือง ประกอบด้วยสมาชิกสภาเทศบาลจานวน 18 คน
- เทศบาลนคร ประกอบด้วยสมาชิกสภาเทศบาลจานวน 24 คน
ทั้งนี้ สภาเทศบาลประกอบไปด้วยประธานสภาเทศบาลหนึ่ งคนและรองประธานสภา
เทศบาลหนึ่งคน
อานาจหน้าที่ของสมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกเทศบาล มีอานาจหน้าที่สาคัญ 3 ประการ
คือ
1. การตราเทศบัญญัติ
2. การควบคุมฝ่ ายบริ หาร (คือคณะเทศมนตรี ) มีลกั ษณะการควบคุม 2 ลักษณะ
- การตั้งกระทูถ้ าม
- การยืน่ ขอเปิ ดอภิปราย
3. ให้ ค วามเห็ น ชอบในการแต่ ง ตั้ง รองนายกเทศมนตรี สภาเทศบาลจะเสนอผู ้ที่
เห็นสมควรให้ ผูว้ า่ ราชการจังหวัดแต่งตั้งเป็ นรองนายกเทศมนตรี
2. นายกเทศมนตรี นายกเทศมนตรี มาจากการเลื อกตั้งโดยตรงจากประชาชนและโดย
ประชาชนในเขตการปกครองของเทศบาล โดยมีจานวนนายกเทศมนตรี และรองนายกเทศมนตรี
ดังนี้
- เทศบาลตาบล มีนายกเทศมนตรี 1 คน และรองนายกเทศมนตรี ไม่เกิน 2 คน
- เทศบาลเมือง มีนายกเทศมนตรี 1 คน และรองนายกเทศมนตรี ไม่เกิน 3 คน
- เทศบาลนคร มีนายกเทศมนตรี 1 คน และรองนายกเทศมนตรี ไม่เกิน 4 คน
การดาเนินงานของเทศบาลนั้น นอกจากจะมีสภาเทศบาลและรองนายกเทศมนตรี แล้วยัง
มีพนักงานที่ปฏิบตั ิงานประจาอีกจานวนหนึ่ งเรี ยกว่า “พนักงานเทศบาล” โดยมีปลัดเทศบาลซึ่งเป็ น
พนักงานเทศบาลตาแหน่งสู งสุ ดเป็ นผูบ้ งั คับบัญชาและรับผิดชอบในงานประจาทัว่ ไปของเทศบาล
การบรรจุ การแต่งตั้ง ตลอดจนการบริ หารงานบุคคลอื่น ๆ นั้นเป็ นไปตามพระราชกฤษฎีการะเบียบ
พนักงานเทศบาล
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อานาจหน้าที่ของเทศบาล
เทศบาลต้องกาหนดวิธีการดาเนิ นการตามภารกิ จให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิ จ
และสังคมแห่ งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอาเภอ นโยบายของรั ฐบาล และนโยบายของ
ผูบ้ ริ หารท้องถิ่ นตามภารกิ จให้ตรงกับสภาพปั ญหา โดยสามารถกาหนดแบ่งภารกิ จได้ เป็ น 7 ด้าน
ซึ่ ง ภารกิ จดังกล่ า วถู กก าหนดอยู่ในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และตามพระราชบัญญัติ
กาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ดังนี้
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้
1. ให้มีและบารุ งทางบกและทางน้ า (มาตรา 50 (2))
2. ให้มีและบารุ งการไฟฟ้ าหรื อแสงสว่างโดยวิธีอื่น (มาตรา 51 (7))
3. ให้มีและบารุ งทางระบายน้ า (มาตรา 51 (8))
4. การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ (มาตรา 16 (4))
5. การสาธารณูปการ (มาตรา 16 (5))
ด้านส่ งเสริ มคุณภาพชีวติ มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. ป้ องกันและระงับโรคติดต่อ (มาตรา 50 (4))
2. ส่ งเสริ มการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูส้ ู งอายุ และผูพ้ ิการ (มาตรา 50 (7))
3. ให้มีน้ าสะอาดหรื อน้ าประปา (มาตรา 51 (1))
4. ให้มีและบารุ งสถานที่ทาการพิทกั ษ์รักษาคนเจ็บไข้ (มาตรา 51 (6))
5. ส่ งเสริ มการฝึ กและการประกอบอาชีพ (มาตรา 16 (6))
6. การสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวติ เด็ก ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดี
ของท้องถิ่น (มาตรา 16 (10))
ด้านการจัดระเบียบชุ มชน สังคม และการรักษาความสงบเรี ยบร้อย มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง
ดังนี้
1. รักษาความสงบเรี ยบร้อยของประชาชน (มาตรา 50 (1))
2. ให้มีและเครื่ องใช้ในการดับเพลิง (มาตรา 50 (5))
3. ให้มีโรงฆ่าสัตว์ (มาตรา 51 (2))
4. ให้มีสุสานและฌาปนสถาน (มาตรา 51 (4))
5. การควบคุมอาคาร (มาตรา 16 (28))
ด้า นการวางแผน การส่ ง เสริ ม การลงทุ น พาณิ ชยกรรมและการท่ องเที่ ยว มี ภารกิ จที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. ให้มีตลาด ท่าเทียบเรื อและท่าข้าม (มาตรา 51 (3))
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2. บารุ งและส่ งเสริ มการทามาหากินของราษฎร (มาตรา 51 (5))
3. เทศพาณิ ชย์ (มาตรา 51 (9))
4. การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง (มาตรา 16 (1))
5. การพาณิ ชย์และการส่ งเสริ มการลงทุน (มาตรา 16 (7))
6. การส่ งเสริ มการท่องเที่ยว (มาตรา 16 (8)
ด้านการบริ หารจัดการและการอนุ รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม มีภารกิ จที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกาจัดมูลฝอยและ
สิ่ งปฏิกลู (มาตรา 50 (3))
2. การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรื อ ท่าข้าม และที่จอดรถ (มาตรา 16 (3))
3. การจัดให้มีและควบคุมสุ สานและฌาปนสถาน (มาตรา 16 (20))
4. การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ (มาตรา 16 (21))
5. การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์ (มาตรา 16 (22)
6. การผังเมือง (มาตรา 16 (25))
7. การดูแลรักษาที่สาธารณะ (มาตรา 16 (27))
ด้า นการศาสนา ศิ ล ปวัฒ นาธรรม จารี ต ประเพณี และภู มิ ปั ญ ญาท้องถิ่ น มี ภ ารกิ จ ที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. บารุ งรักษาศิลปะ จารี ตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่ น และวัฒนธรรมอันดี ของท้องถิ่ น
(มาตรา 67 (8))
2. ส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น (มาตรา 16 (20))
3. การจัดการศึกษา (มาตรา 16 (9))
4. การส่ งเสริ มการกีฬา จารี ตประเพณี และวัฒนาธรรมอันดีงามของท้องถิ่น
(มาตรา 17 (18))
ด้านการบริ หารจัดการและการสนับสนุ นการปฏิบตั ิภารกิจของส่ วนราชการและองค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. สนับ สนุ นสภาต าบลและองค์ก รปกครองส่ วนท้อ งถิ่ น อื่ น ในการพัฒนา ท้อ งถิ่ น
(มาตรา 45 (3))
2. ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรื อบุคลากรให้
ตามความจาเป็ นและสมควร (มาตรา 67 (9))
3. ส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมของราษฎรในการมีมาตรการป้ องกัน (มาตรา 16 (16))
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4. การประสานและให้ความร่ วมมือในการปฏิบตั ิหน้าที่ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
(มาตรา 17 (3))
5. การสร้ างและบารุ งรั กษาทางบกและทางน้ าที่เชื่ อมต่อระหว่างองค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่นอื่น (มาตรา 17 (16))
ภารกิ จทั้ง 7 ด้านตามที่กฎหมายกาหนดให้อานาจเทศบาลสามารถจะแก้ไขปั ญหาของ
เทศบาลได้เป็ นอย่างดี มีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล โดยคานึงถึงความต้องการของประชาชนใน
เขตพื้นที่ ประกอบด้วยการดาเนิ นการของเทศบาลจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิ จและ
สังคมแห่ งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอาเภอ นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผูบ้ ริ หาร
เทศบาลเป็ นสาคัญ
หมายเหตุ : มาตรา 50, 51 หมายถึ ง พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 16, 17
และ 45 หมายถึง พ.ร.บ. กาหนดแผนและขั้นตอนกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
พ.ศ.2542
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 กาหนดให้เทศบาลมี อานาจหน้าที่ที่จะต้องปฏิ บตั ิ
หรื อหน้าที่บงั คับให้ปฏิบตั ิ และอานาจหน้าที่ที่จะเลือกปฏิบตั ิ นอกจากนั้นยังมีอานาจตามที่กฎหมาย
เฉพาะอื่น ๆ กาหนด ทั้งยังได้กาหนดอานาจหน้าที่ของเทศบาลในฐานะระดับต่าง ๆ ไว้ เช่น เทศบาล
ตาบล เทศบาลเมือง และเทศบาลนครไว้แตกต่างกัน โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 2.8
ตารางที่ 2.8 อานาจหน้ าทีบ่ ังคับหรือหน้ าทีท่ จี่ ะต้ องปฏิบัติตามฐานะของเทศบาล
เทศบาลตาบล
1. รักษาความสงบเรี ยบร้อย
ของประชาชน
2. ให้มีและบารุ งทางบกและ
ทางน้ า
3. รักษาความสะอาดของถนน
หรื อทางเดิน และที่สาธารณะ
รวมทั้งการกาจัด ขยะมูลฝอย สิ่ ง
ปฏิกลู
4. ป้ องกันและระงับโรคติดต่อ
5. ให้มีเครื่ องใช้ในการ ดับเพลิง
6. ให้ราษฎรได้รับการศึกษา
อบรม

เทศบาลเมือง
มีหน้าที่เช่นเดียวกันกับเทศบาล
ตาบล ตามข้อ 1-7 และมีหน้าที่เพิม่
อีกดังนี้
1. ให้มีน้ าสะอาดหรื อการประปา
2. ให้มีโรงฆ่าสัตว์
3. ให้มีและบารุ งสถานที่ทาการ
พิทกั ษ์และรักษา
4. ให้มีและบารุ งทางระบายน้ า
5. ให้มีและบารุ งส้วมสาธารณะ
6. ให้มีและบารุ งการไฟฟ้ าหรื อแสง
สว่างโดยวิธีอื่น
7. ให้มีการดาเนินกิจการโรงรับ

เทศบาลนคร
มีหน้าที่เช่นเดียวกันกับเทศบาล
เมืองตามข้อ 1-7 และมีหน้าที่เพิ่ม
อีก ดังนี้
1. ให้มีและบารุ งการสงเคราะห์
มารดา และเด็ก
2. กิจการอย่างอื่น ซึ่งจาเป็ น
เพื่อการสาธารณสุข
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ตารางที่ 2.8 (ต่ อ)
เทศบาลตาบล
7. หน้าที่อื่น ๆ ซึ่งมีคาสัง่ จาก
กระทรวงมหาดไทย หรื อ
กฎหมายบัญญัติให้เป็ นหน้าที่ของ
เทศบาล

เทศบาลเมือง

เทศบาลนคร

ตารางที่ 2.9 อานาจหน้ าทีท่ จี่ ะเลือกปฏิบัติตามฐานะของเทศบาล
เทศบาลตาบล
1. รักษาความสงบเรี ยบร้อย
ของประชาชน
2. ให้มีและบารุ งทางบกและ
ทางน้ า
3. รักษาความสะอาดของถนน
หรื อทางเดิน และที่สาธารณะ
รวมทั้งการกาจัด ขยะมูลฝอย สิ่ ง
ปฏิกลู
4. ป้ องกันและระงับโรคติดต่อ
5. ให้มีเครื่ องใช้ในการ ดับเพลิง
6. ให้ราษฎรได้รับการศึกษา
อบรม
7. หน้าที่อื่น ๆ ซึ่งมีคาสัง่ จาก
กระทรวงมหาดไทย หรื อ
กฎหมายบัญญัติให้เป็ นหน้าที่ของ
เทศบาล
8. ให้มีและบารุ งทางระบายน้ า
9. เทศพาณิ ชย์

เทศบาลเมือง
มีหน้าที่เช่นเดียวกันกับเทศบาล
ตาบล ตามข้อ 1-7 และมีหน้าที่เพิม่
อีกดังนี้
1. ให้มีน้ าสะอาดหรื อการประปา
2. ให้มีโรงฆ่าสัตว์
3. ให้มีและบารุ งสถานที่ทาการ
พิทกั ษ์และรักษา
4. ให้มีและบารุ งทางระบายน้ า
5. ให้มีและบารุ งส้วมสาธารณะ
6. ให้มีและบารุ งการไฟฟ้ าหรื อแสง
สว่างโดยวิธีอื่น
7. ให้มีการดาเนินกิจการโรงรับ
จานาหรื อสถานสิ นเชื่อท้องถิ่น
8.จัดตั้งและบารุ งโรงเรี ยน
อาชีวศึกษา
9. ให้มีและบารุ งสถานที่สาหรับการ
กีฬาและพลศึกษา
10. ให้มีและบารุ งสวนสาธารณะ
สวนสัตว์ และ สถานที่พกั ผ่อน
หย่อนใจ
11. ปรับปรุ งแหล่งเสื่ อมโทรม
และรักษาความสะอาดเรี ยบร้อยของ
ท้องถิ่น

เทศบาลนคร
มีหน้าที่เช่นเดียวกันกับเทศบาล
เมืองตามข้อ 1-7 และมีหน้าที่เพิ่ม
อีก ดังนี้
1. ให้มีและบารุ งการสงเคราะห์
มารดา และเด็ก
2. กิจการอย่างอื่น ซึ่งจาเป็ น
เพื่อการสาธารณสุข
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ตารางที่ 2.9 (ต่ อ)
เทศบาลตาบล

เทศบาลเมือง
12. เทศพาณิ ชย์

เทศบาลนคร

ภารกิจและอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นรู ปแบบต่าง ๆ ที่กล่าวมาแล้ว
ข้างต้นสามารถแสดงได้ดว้ ยตารางดังต่อไปนี้
ตารางที่ 2.10 ภารกิจและอานาจหน้ าทีข่ ององค์ กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติกาหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้ แก่องค์ กรปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
กรุงเทพมหานคร (ตามมาตรา 16 และ 17)
เทศบาล องค์ การบริหารส่ วนตาบล เมืองพัทยา
องค์ การบริหารส่ วนจังหวัด
(ตามมาตรา 16)
(ตามมาตรา 17)
มีฐานะเป็ นองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่นขนาดเล็ก
มีฐานะเป็ นองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่นขนาดใหญ่
1. การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวติ
1. การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง และ
เด็ก สตรี คนชรา และผูด้ อ้ ยโอกาส
ประสานการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัดตามระเบียบที่
คณะรัฐมนตรี กาหนด
2. การจัดให้มีและบารุ งรักษาทางบก ทางน้ า และทาง 2. การสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นใน
ระบายน้ า
การพัฒนาท้องถิ่น
3. การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรื อ
3. การประสานและให้ความร่ วมมือในการปฏิบตั ิ
ท่าข้ามและที่จอดรถ
หน้าที่ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น
4. การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ
4. การแบ่งสรรเงินซึ่งตามกฎหมายจะต้องแบ่งให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น
5. การสาธารณูปการ
5. การคุม้ ครอง ดูแล และบารุ งรักษาป่ าไม้ ที่ดิน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
6. การส่งเสริ ม การฝึ ก และการประกอบอาชีพ
6. การจัดการศึกษา
7. การพาณิ ชย์ และการส่งเสริ มการลงทุน
7. การส่งเสริ มประชาธิปไตย ความเสมอภาค และ
สิ ทธิเสรี ภาพของประชาชน
8. การส่งเสริ มการท่องเที่ยว
8. การส่งเสริ มการมีส่วนร่ วมของราษฎรในการ
พัฒนาท้องถิ่น
9. การจัดการศึกษา
9. การส่งเสริ มการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม
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ตารางที่ 2.10 (ต่ อ)
กรุงเทพมหานคร (ตามมาตรา 16 และ 17)
เทศบาล องค์ การบริหารส่ วนตาบล เมืองพัทยา
องค์ การบริหารส่ วนจังหวัด
(ตามมาตรา 16)
(ตามมาตรา 17)
มีฐานะเป็ นองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่นขนาดเล็ก
มีฐานะเป็ นองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่นขนาดใหญ่
10. การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวติ
10. การจัดตั้งและดูแลระบบบาบัดน้ าเสี ยรวม
สตรี คนชรา และผูด้ อ้ ยโอกาส
11. การบารุ งรักษาศิลปะ จารี ตประเพณี ภูมิปัญญา
11. การกาจัดมูลฝอยและสิ่ งปฏิกลู รวม
12. การปรับปรุ งแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการ
12. การจัดการสิ่ งแวดล้อมและมลพิษต่าง ๆ
เกี่ยวกับที่อยูอ่ าศัย
13. การจัดให้มีและบารุ งสถานที่พกั ผ่อนหย่อนใจ
13. การจัดการและดูแลสถานีขนส่งทั้งทางบกและทาง
น้ า
14. การส่งเสริ มกีฬา
14. การส่งเสริ มการท่องเที่ยวหรื อจากสหการ
15. การส่งเสริ มประชาธิปไตย ความเสมอภาค และ
15. การพาณิ ชย์ การส่งเสริ มการลงทุน และการทา
สิ ทธิ เสรี ภาพของประชาชน
กิจการไม่วา่ จะดาเนินการเองหรื อร่ วมกับบุคคลอื่น
หรื อจากสหการ
16. ส่งเสริ มการมีส่วนร่ วมของราษฎรในการพัฒนา
16. การสร้างและบารุ งรักษาทางบกและทางน้ าที่
ท้องถิ่น
เชื่อมต่อระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น
17. การรักษาความสะอาดและความเป็ นระเบียบ
17. การจัดตั้งและดูแลตลาดกลาง
เรี ยบร้อยของบ้านเมือง
18. การกาจัดมูลฝอย สิ่ งปฏิกลู และน้ าเสี ย
18. การส่งเสริ มการกีฬา จารี ตประเพณี และวัฒนธรรม
อันดีงามของท้องถิ่น
19. การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการ
19. การจัดให้มีโรงพยาบาลจังหวัด การรักษาพยาบาล
รักษาพยาบาล
การป้ องกันและควบคุมโรคติดต่อ
20. การควบคุมการเลี้ยงสัตว์
20. การจัดให้มีพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ
21. การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์
21. การขนส่งมวลชนและการวิศวกรรมการจราจร
22. การรักษาความปลอดภัย ความเป็ นระเบียบ
22. การป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เรี ยบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณะ
สถานอื่น ๆ
23. การจัดการ การบารุ งรักษา และการใช้ประโยชน์
23. การจัดให้มีระบบรักษาความสงบเรี ยบร้อย
จากป่ าไม้ ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
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ตารางที่ 2.10 (ต่ อ)
กรุงเทพมหานคร (ตามมาตรา 16 และ 17)
เทศบาล องค์ การบริหารส่ วนตาบล เมืองพัทยา
องค์ การบริหารส่ วนจังหวัด
(ตามมาตรา 16)
(ตามมาตรา 17)
มีฐานะเป็ นองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่นขนาดเล็ก
มีฐานะเป็ นองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่นขนาดใหญ่
24. การผังเมือง
24. จัดทากิจการใดอันเป็ นอานาจและหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่อยูใ่ นเขตและกิจการนั้นเป็ น
การสมควรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นร่ วมกัน
ดาเนินการหรื อให้องค์การบริ หารส่วนจังหวัดจัดทา
ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการประกาศกาหนด
25. การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร
25. สนับสนุนหรื อช่วยเหลือส่วนราชการ หรื อองค์กร
ปกครอง
26. การดูแลรักษาที่สาธารณะ
26. การให้บริ การแก่เอกชน ส่วนราชการ หน่วยงาน
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรื อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อื่น
27. การควบคุมอาคาร
27. การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวติ
เด็ก สตรี คนชรา และผูด้ อ้ ยโอกาส
28. การป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย
28. จัดทากิจการอื่นใดตามที่กาหนดไว้ใน
พระราชบัญญัติน้ ี หรื อกฎหมายอื่นกาหนดให้เป็ น
อานาจหน้าที่ขององค์การ บริ หารส่วนจังหวัด
29. การรักษาความสงบเรี ยบร้อย การส่งเสริ มและ
29. กิจการอื่นใดที่เป็ นผลประโยชน์ของประชาชนใน
สนับสนุน การป้ องกันและรักษาความปลอดภัยใน ท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกาหนด
ชีวติ และทรัพย์สิน
30. กิจการอื่นใดที่เป็ นผลประโยชน์ของประชาชน
ในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกาหนด

ความสัมพันธ์ระหว่างราชการส่ วนกลาง ราชการส่ วนภูมิภาค กับเทศบาล
เทศบาลมีความสัมพันธ์กบั ทั้งราชการส่ วนกลาง ราชการส่ วนภูมิภาค และราชการส่ วน
ท้องถิ่ นอื่ น สาหรั บความสั มพันธ์ กบั ราชการส่ วนกลางและราชการส่ วนภู มิภาคนั้น มัก จะอยู่ใ น
ลักษณะของการควบคุมการกากับดูแลองค์การและบุคคล และการกระทาของเทศบาล เช่น (ธี รวุฒิ
โศภิษฐิกุล, 2550, น. 61-62)
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- การควบคุมงบประมาณหมวดอุดหนุนทัว่ ไป
- การให้มีคณะกรรมการบริ หารงานบุคคลในระดับชาติโดยรัฐบาลเป็ นผูว้ างหลัก
- การควบคุมการดาเนินงานต่าง ๆ เกี่ยวกับการบริ หารงานบุคคลของเทศบาลทุกแห่ง
- การให้อานาจรัฐมนตรี มหาดไทยสั่งยุบคณะเทศมนตรี หรื อเทศบาล
- รัฐมนตรี มหาดไทยเป็ นประธานคณะกรรมการพนักงานเทศบาลกลาง
- ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็ นผูด้ าเนิ นการคัดเลือกนายกเทศมนตรี หรื อปลัดเทศบาล
เป็ นกรรมการพนักงานเทศบาลกลาง
- อธิ บดี กรมการปกครองแต่งตั้งข้าราชการกรมการปกครองซึ่ งดารงตาแหน่ งไม่ต่ ากว่า
รองอธิบดีเป็ นเลขานุการคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เป็ นต้น
สาหรับความสัมพันธ์กบั ส่ วนภูมิภาค เช่น
- กรณี เทศมนตรี ท้ งั คณะออกจากตาแหน่ งหรื อคณะเทศมนตรี หรื อเทศมนตรี ถูกสั่งพัก
ระหว่างการสอบสวน ให้ผวู ้ า่ ราชการจังหวัดมีอานาจแต่งตั้งสมาชิ กสภาเทศบาลด้วยความเห็นชอบ
ของสภาเทศบาลเป็ นคณะเทศมนตรี หรื อเทศมนตรี ชวั่ คราว
- หากคณะเทศมนตรี ท้ งั คณะพ้น จากตาแหน่ ง และไม่ อาจตั้ง คณะเทศมนตรี ไ ด้อนั มี
สาเหตุมาจากสภาเทศบาล จนรัฐมนตรี มหาดไทยสั่งยุบสภาเทศบาล ผูว้ ่าราชการจังหวัดมีอานาจ
แต่งตั้งข้าราชการหรื อพนักงานท้องถิ่นในจังหวัดนั้นเป็ นคณะเทศมนตรี ชวั่ คราว
- นอกจากนั้นในกรณี ที่สมควรเพื่อการคุม้ ครองประโยชน์ของประชาชนในเขตเทศบาล
หรื อของประเทศโดยส่ วนรวม ผูว้ ่าราชการจังหวัดสามารถเสนอรัฐมนตรี มหาดไทยสั่งยุบเทศบาล
ได้
- การกาหนดให้ผวู ้ ่าราชการจังหวัดเป็ นประธานคณะกรรมการพนักงานเทศบาล และ
เป็ นผูแ้ ต่งตั้งข้าราชการหรื อพนักงานเทศบาลคนหนึ่งเป็ นเลขานุการ เป็ นต้น
ส่ วนความสัมพันธ์กบั หน่วยงานปกครองท้องถิ่นด้วยกัน เทศบาลจะมีความสัมพันธ์กบั
องค์การบริ หารส่ วนจังหวัดในเรื่ องที่เกี่ ยวกับการดาเนิ นการร่ วมกัน การจัดสรรรายได้ในจังหวัด
รวมทั้งกรณี การทากิจการนอกเขตเทศบาล เป็ นต้น
2.4 งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
ปิ ติ ช าย ตันปิ ติ (2547) ได้ทาการศึ ก ษาเรื่ อง การวิเคราะห์ ปัจจัย เชิ ง ระบบที่ ส่ ง ผลต่ อ
ประสิ ทธิ ผลองค์การของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็ นการศึกษาปั จจัยเชิ งระบบที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ
ผลองค์ก ารของสถานศึ ก ษาขั้น พื้ นฐาน โดยใช้รู ป แบบการวิ จยั เชิ ง บรรยาย แนวคิ ดในการวิจ ัย
ประกอบด้วยแนวคิดทฤษฎีระบบเปิ ด แนวคิดการประเมินประสิ ทธิ ผลองค์การโดยใช้ตวั แบบหน้าที่
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ทางสังคมของ Parsons เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการใช้แบบสอบถาม และแบบวัดประสิ ทธิ ผลองค์การ
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน วิเคราะห์ขอ้ มูลโดใช้สถิติบรรยาย และการหาค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์
พหุคูณ ผลการวิจยั สรุ ปได้วา่ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความสามารถในการปรับตัว ความสามารถใน
การบรรลุ เป้ าหมาย ความสามารถในการบูรณาการ และความสามารถในการรักษาแบบแผนทาง
วัฒนธรรมอยูใ่ นระดับมากทุกด้าน เมื่อพิจารณาปั จจัยเชิ งระบบที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ผลองค์การของ
สถานศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐาน พบว่า มี ต ัว แปรจ านวน 12 ตัว แปรที่ ส ามารถอธิ บ ายความแปรปรวน
ประสิ ทธิ ผลองค์การได้ 78% ดังนี้ 1) ระบบย่อยการจัดการ (การควบคุ ม) 2) ระบบย่อยการจัดการ
(การนา) 3) ระบบย่อยเทคโนโลยี 4) ระบบย่อยการจัดการ (การจัดองค์การ) 5) การจัดทาหลักสู ตร 6)
ความร่ วมมือจากชุมชน 7) ความสามารถของนักเรี ยน 8) ระบบย่อยโครงสร้าง 9) ความเพียงพอของ
วัสดุ อุปกรณ์ 10) ระบบย่อยจิตสังคม 11) ความสามารถของผูบ้ ริ หาร และ 12) ระบบย่อยเป้ าหมาย
จุลศักดิ์ ชาญณรงค์ (2548) ได้ทาการศึกษาวิจยั เรื่ อง การศึกษาโครงสร้ างองค์การของ
หน่ วยงานภาครัฐ มุ่งศึกษาส่ วนประกอบของโครงสร้ างองค์การ 3 ส่ วน ได้แก่ ความสลับซับซ้อน
ความเป็ นทางการ และการรวมอานาจ โดยมี วตั ถุ ประสงค์เพื่อศึ กษาส่ วนประกอบของโครงสร้ าง
องค์ก ารของหน่ วยงานภาครั ฐระดับกรมที่ ได้รับ รางวัล ด้านการบริ หารและการจัดการ และเพื่ อ
เสนอแนะแนวทางในการปรับปรุ งโรงสร้างส่ วนราชการภาครัฐให้มีความเหมาะสม ประชากรที่ใช้
ในการศึกษา คือ ข้าราชการจาก 2 หน่วยงาน ได้แก่ สานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุนและ
กรมการกงสุ ล ผลการวิจยั แบ่งออกเป็ นสองส่ วน ส่ วนแรก คือ ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพส่ วนบุคคล
ในภาพรวมของข้าราชการในหน่วยงานกลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศหยิง มีอายุอยูใ่ นช่วง 40-49 ปี
สถาณภาพโสด และมีการศึกษาระดับปริ ญญาโท ส่ วนที่สอง คือ ข้อมูลเกี่ ยวกับส่ วนประกอบของ
โครงสร้างองค์การ ผลการวิจยั พบว่าลักษณะโครงสร้างองค์การของกลุ่มตัวอย่งทั้งสองหน่วยงานมี
ลักษณะที่เหมือนกันคือ มีความสลับวับซ้อน ความเป็ นทางการ และการรวมอานาจในระดับปาน
กลาง ทาให้ผลสรุ ปภาพรวมโครงสร้ างองค์การของทั้งสองหน่ วยงาน มีลกั ษณะส่ วนประกอบของ
โครงสร้างองค์การทั้ง 3 ส่ วนอยูใ่ นระดับปานกลาง
วรากร สังข์วงษา (2553) ได้ทาการวิจยั เรื่ อง ประสิ ทธิ ผลการบริ หารจัดการองค์การด้าน
งานผังเมือง : กรณี ศึกษา องค์การบริ หารส่ วนตาบลในพื้นที่บริ เวณชายแดนไทย-กัมพูชา การวิจยั
ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับประสิ ทธิ ผลการบริ หารงานผังเมืองขององค์การบริ หารส่ วน
ตาบล 2) เพื่อศึกษาระดับการบริ หารจัดการองค์การด้านงานผังเมืองขององค์การบริ หารส่ วนตาบล 3)
เพื่อศึกษาปั จจัยด้านการบริ หารจัดการองค์การที่ มีผลต่อประสิ ทธิ ผลขององค์การด้านงานผังเมือง
ขององค์การบริ หารส่ วนตาบลในพื้นที่บริ เวณชายแดนไทย-กัมพูชา และ 4) เพื่อสร้างรู ปแบบใหม่
เกี่ ยวกับประสิ ทธิ ผลการบริ หารจัดการองค์การด้านงานผังเมืองขององค์การบริ หารส่ วนตาบลใน
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พื้นที่ บริ เวณชายแดนไทย-กัมพูชา ผลการศึ กษาพบว่า 1) ผลการวิเคราะห์ระดับประสิ ทธิ ผลการ
บริ หารจัดการองค์การด้านงานผังเมื องขององค์การบริ หารส่ วนตาบลพื้นที่ บริ เวณชายแดนไทยกัมพูชา พบว่า มีคะแนนเฉลี่ ยระดับความสาเร็ จค่อนข้างมาก เมื่ อพิจารณาประสิ ทธิ ผลการบริ หาร
จัดการในแต่ละด้าน พบว่า ด้านการบริ หารจัดการมีคะแนนเฉลี่ยสู งสุ ด รองลงมา ด้านความพึงพอใจ
ในงาน และด้านการพัฒนาองค์การ ตามลาดับ 2) ผลการวิเคราะห์ระดับการบริ หารจัดการองค์การ
ด้านงานผังเมืองขององค์การบริ หารส่ วนตาบลพื้นที่บริ เวณชายแดนไทย-กัมพูชา พบว่า มีคะแนน
เฉลี่ยการปฏิบตั ิอยูใ่ นระดับปรับปรุ งให้ดีข้ ึนอยูเ่ สมอ เมื่อพิจารณาการปฏิบตั ิในการบริ หารจัดการที่
ดี ในแต่ละด้าน พบว่า ด้านวัฒนธรรมองค์การ มี คะแนนเฉลี่ ยสู งสุ ด รองลงมา ด้านทรั พยากรการ
บริ หาร และด้านสมรรถนะทางการบริ หาร ตามลาดับ และ 3) ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติการ
ถดถอยเชิงพหุคูณ (Stepwise Multiple Regression) พบว่า ปั จจัยสาคัญที่สามารถอธิ บายประสิ ทธิ ผล
การบริ หารจัดการองค์การด้านงานผังเมืองขององค์การบริ หารส่ วนตาบลในพื้นที่บริ เวณชายแดน
ไทย-กัมพูชา ประกอบด้วย ด้านวัฒนธรรมองค์การ ด้านนโยบาย กลยุทธ์ ยุทธวิธี ด้านโครงสร้ าง
องค์การ ด้านกระบวนการ/เทคโนโลยี ด้านทรัพยากรการบริ หาร และด้านสมรรถนะทางการบริ หาร
4) ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เส้นโยง (Path Analysis) พบว่า ประสิ ทธิ ผลการ
บริ หารจัดการองค์การด้านงานผังเมืองขององค์การบริ หารส่ วนตาบลในพื้นที่บริ เวณชายแดนไทยกัมพูชา ได้รับอิทธิ พลทางตรงเชิ งบวกจากตัวแปรด้านวัฒนธรรมองค์การ ด้านโครงสร้างองค์การ
และด้านทรัพยากรการบริ หาร
กมลลักษณ์ ยินดี ยม (2554) ได้ทาการศึกษาเรื่ อง ประสิ ทธิ ผลการบริ หารองค์การตาม
หลักการบริ หารจัดการที่ดี : กรณี ศึกษา เทศบาลตาบลในพื้นที่บริ เวณชายแดนไทย-กัมพูชา การวิจยั
ครั้งนี้ มีวตั ถุ ประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับประสิ ทธิ ผลการบริ หารองค์การของเทศบาลตาบล 2) เพื่อ
ศึกษาระดับการบริ หารองค์ก ารของเทศบาลตาบล 3) เพื่ อศึ กษาระดับการบริ หารจัดการที่ดีของ
เทศบาลตาบล 4) เพื่อศึกษาปั จจัยด้านการบริ หารองค์การตามหลักการบริ หารจัดการที่ดีที่มีผลต่อ
ประสิ ทธิ ผลการบริ หารของเทศบาลตาบลในพื้นที่บริ เวณชายแดนไทย-กัมพูชา 5) เพื่อสร้างรู ปแบบ
ประสิ ทธิ ผลการบริ หารองค์การตามหลักการบริ หารจัดการที่ ดีของเทศบาลตาบลในพื้นที่ บริ เวณ
ชายแดนไทย-กัมพูชา ผลการศึกษาพบว่า ผลการวิเคราะห์การบริ หารองค์การของเทศบาลตาบลใน
พื้นที่บริ เวณชายแดนไทย-กัมพูชา โดยรวมมีระดับการปฏิบตั ิถ่ายทอดเรี ยนรู ้ท้ งั องค์การ เมื่อพิจารณา
การบริ หารองค์การเป็ นรายด้าน พบว่า อันดับแรก คื อ ด้านวัฒนธรรมองค์การ รองลงมา คื อ ด้าน
สมรรถนะทางการบริ หาร และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านโครงสร้างองค์การ ผลการวิเคราะห์
การบริ หารจัดการที่ดีของเทศบาลตาบลในพื้นที่บริ เวณชายแดนไทย-กัมพูชา โดยรวมมีระดับการ
ปฏิ บตั ิถ่ายทอดเรี ยนรู ้ ท้ งั องค์การ เมื่อพิจารณาการบริ หารจัดการที่ดีเป็ นรายด้าน พบว่า อันดับแรก
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คือ ด้านองค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ รองลงมา คือ ด้านหลักความคุม้ ค่า และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ
ด้านการบริ หารจัดการ ผลการวิเคราะห์ประสิ ทธิ ผลการบริ หารของเทศบาลตาบลในพื้นที่บริ เวณ
ชายแดนไทย-กัมพูชา โดยรวมมีระดับความสาเร็ จมาก เมื่อแยกพิจารณาประสิ ทธิ ผลการบริ หารเป็ น
รายด้าน พบว่า อันดับแรก คือ ด้านผลลัพธ์การดาเนิ นการ รองลงมา คือ ด้านความสามารถในการ
สร้ างความพึงพอใจ และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านการจัดหาและการจัดสรรทรัพยากร ผล
การวิเคราะห์ขอ้ มู ลโดยใช้สถิติการถดถอยเชิ งพหุ คูณ (Multiple Regression) พบว่า ปั จจัยสาคัญที่
สามารถอธิ บายประสิ ทธิ ผลการบริ หารองค์การของเทศบาลตาบลในพื้นที่ บริ เวณชายแดนไทยกัมพูชา ประกอบด้วย ด้านทรัพยากรการบริ หาร ด้านการบริ หารจัดการ ด้านหลักความคุ ม้ ค่า ด้าน
นโยบาย กลยุทธ์ ยุทธวิธี ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร และด้านสมรรถนะทางการ
บริ หาร ผลการวิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล โดยใช้ เ ทคนิ ค การวิ เ คราะห์ เ ส้ น โยง (Path Analysis) พบว่ า
ประสิ ท ธิ ผ ลการบริ หารของเทศบาลตาบลในพื้ นที่ บ ริ เวณชายแดนไทย-กัม พูช า ได้รับ อิ ท ธิ พ ล
ทางตรงจากด้านนโยบาย กลยุทธ์ ยุทธวิธี ด้านทรัพยากรการบริ หาร ด้านสมรรถนะทางการบริ หาร
ด้านหลักความคุม้ ค่า ด้านการบริ หารจัดการ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
ธนาภัสสร์ แสงเกี ยรติยุทธ (2554) ได้ทาการศึกษาเรื่ อง ประสิ ทธิ ผลการบริ หารจัดการ
องค์การด้านการจัดการขยะมูลฝอย : กรณี ศึกษา เทศบาลตาบลในพื้นที่บริ เวณภาคเหนื อตอนล่าง
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับประสิ ทธิ ผลการบริ หารจัดการขยะมูลฝอย 2) เพื่อ
ศึกษาระดับการบริ หารจัดการองค์การ 3) เพื่อศึกษาปั จจัยด้านการบริ หารจัดการองค์การที่มีผลต่อ
ประสิ ทธิ ผลการบริ หารจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตาบลในพื้นที่บริ เวณภาคเหนื อตอนล่าง 4)
เพื่อสร้ างรู ปแบบประสิ ทธิ ผลการบริ หารจัดการองค์การด้านการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาล
ตาบลในพื้ นที่ บริ เวณภาคเหนื อตอนล่ าง ผลการศึ ก ษาพบว่า ผลการวิเคราะห์ การบริ หารจัดการ
องค์การของเทศบาลตาบลในพื้นที่ บริ เวณภาคเหนื อตอนล่าง โดยรวมมีระดับการปฏิ บตั ิถ่ายทอด
เรี ยนรู ้ ท้ งั องค์การ เมื่ อพิจารณาการบริ หารจัดการองค์การเป็ นรายด้าน พบว่า อันดับแรก คื อ ด้าน
สมรรถนะทางการบริ หาร รองลงมา คือ ด้านทรัพยากรการบริ หาร และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ
ด้านวัฒนธรรมองค์การ ผลการวิเคราะห์ประสิ ทธิ ผลการบริ หารจัดการองค์การด้านการจัดการขยะ
มูลฝอยของ เทศบาลตาบลในพื้นที่บริ เวณภาคเหนื อตอนล่าง โดยรวมมีระดับความสาเร็ จมาก เมื่อ
พิจารณาการบริ หารจัดการองค์การด้านการจัดการขยะมูลฝอยเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านความสามารถ
ในการสร้างความพึงพอใจ รองลงมา คือ ด้านการพัฒนาองค์การ และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ
ด้านการจัดหาและการจัดสรรทรัพยากร ผลการวิเคราะห์ขอ้ มู ลโดยใช้สถิ ติการถดถอยเชิ งพหุ คูณ
(Multiple Regression) พบว่า ปั จจัยสาคัญที่สามารถอธิ บายประสิ ทธิ ผลการบริ หารจัดการองค์การ
ด้านการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตาบลในพื้นที่บริ เวณภาคเหนื อตอนล่าง ประกอบด้วย ด้าน
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ทรัพยากรการบริ หาร ด้านกระบวนการ/เทคโนโลยี ด้านวัฒนธรรมองค์การ และด้านสมรรถนะ
ทางการบริ หาร ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยใช้เทคนิ คการวิเคราะห์เส้นโยง (Path Analysis) พบว่า
ประสิ ท ธิ ผ ลการบริ หารจัดการขยะมูล ฝอยของเทศบาลตาบลในพื้นที่ บ ริ เวณภาคเหนื อตอนล่ า ง
ได้รับอิทธิ พลทางตรงจากด้านวัฒนธรรมองค์การ ด้านกระบวนการ/เทคโนโลยี ด้านทรัพยากรการ
บริ หาร และด้านสมรรถนะทางการบริ หาร
สุ ภทั รา วีระวุฒิ (2554) ได้ทาการวิจยั เรื่ อง ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อประสิ ทธิ ผลของโรงเรี ยน
ประถมศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดนนทบุรี การวิจยั ครั้งนี้ มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับประสิ ทธิ ผลของโรงเรี ยนประถมศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การศึ กษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดนนทบุ รี เพื่อศึ กษาปั จจัยที่ มีอิทธิ พลต่อประสิ ทธิ ผลของโรงเรี ยน
ประถมศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดนนทบุรี และเพื่อสร้าง
แบบจาลองความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อประสิ ทธิ ผลของโรงเรี ยนประถมศึกษา
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดนนทบุรี ผลการวิจยั พบว่า
1. ประสิ ทธิ ผลของโรงเรี ยนประถมศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานในจังหวัดนนทบุ รี มี ประสิ ท ธิ ผ ลอยู่ในระดับมาก โดยมี ค่ าอิ ท ธิ พ ลเรี ยงจากมากไปน้อย
ตามลาดับ คือ ปั จจัยด้านการมีส่วนร่ วมของผูป้ กครอง คุ ณลักษณะความเป็ นครู และภาวะผูน้ าของ
ผูบ้ ริ หาร
2. ปั จ จัย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ประสิ ท ธิ ผ ลของโรงเรี ยนประถมศึ ก ษา สั ง กัด ส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดนนทบุรี สรุ ปได้ดงั นี้
2.1 ปั จจัยด้านภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ หาร การมีส่วนร่ วมของผูป้ กครอง และคุณลักษณะ
ความเป็ นครู มีอิทธิ พลทางตรงเชิงบวกต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรี ยน
2.2 ปั จจัยด้านภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ หาร การมี ส่วนร่ วมของผูป้ กครอง คุ ณลักษณะ
ความเป็ นครู และคุ ณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรี ยน มีอิทธิ พลทางตรงเชิ งบวกต่อประสิ ทธิ ผล
ของโรงเรี ยน โดยมีค่าอิทธิ พลเรี ยงจากมากไปน้อยตามลาดับ คือ ปั จจัยด้านภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ หาร
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรี ยน คุณลักษณะความเป็ นครู และการมีส่วนร่ วมของผูป้ กครอง
2.3 ปั จจัยด้านภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ หาร การมีส่วนร่ วมของผูป้ กครอง และคุณลักษณะ
ความเป็ นครู มีอิทธิ พลทางอ้อมเชิ งบวกต่อประสิ ทธิ ผลของโรงเรี ยน โดยส่ งผ่านคุ ณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของนักเรี ยน ซึ่ งมี ค่าอิทธิ พลเรี ยงจากมากไปน้อยตามลาดับ คื อ ปั จจัยด้านภาวะผูน้ าของ
ผูบ้ ริ หาร การมีส่วนร่ วมของผูป้ กครอง และคุณลักษณะความเป็ นครู
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3. แบบจ าลองความสั ม พัน ธ์ เ ชิ ง สาเหตุ ข องปั จ จัย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ประสิ ท ธิ ผ ลของ
โรงเรี ยน ประถมศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดนนทบุรีที่
สร้างขึ้นมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์
อนุชา เทียมพูล (2554) ได้ทาการศึกษาเรื่ อง การบริ หารการพัฒนาที่มีผลต่อคุณภาพการ
ให้บริ การสาธารณะ : กรณี ศึกษา เทศบาลตาบลในพื้นที่บริ เวณชายแดนไทย-กัมพูชา การวิจยั ครั้งนี้ มี
วัตถุ ประสงค์ 1) เพื่อศึ กษาระดับการบริ หารการพัฒนา 2) เพื่อศึกษาระดับคุ ณภาพการให้บริ การ
สาธารณะ 3) เพื่อศึ กษาปั จจัยการบริ หารการพัฒนาที่มีผลต่อคุ ณภาพการให้บริ การสาธารณะของ
เทศบาลตาบลในพื้นที่บริ เวณชายแดนไทย-กัมพูชา 4) เพื่อสร้างรู ปแบบการบริ หารการพัฒนาที่มีผล
ต่อคุ ณภาพการให้บริ ก ารสาธารณะของเทศบาลตาบลในพื้นที่ บริ เวณชายแดนไทย-กัมพูช า ผล
การศึกษาพบว่า ผลการวิเคราะห์ระดับด้านการพัฒนาการบริ หารของเทศบาลตาบลในพื้นที่บริ เวณ
ชายแดนไทย-กัมพูชา ในภาพรวม มีระดับการปฏิบตั ิมาก เมื่อพิจารณาการพัฒนาการบริ หารเป็ นราย
ด้านพบว่า อันดับแรก คือ ด้านวัฒนธรรมองค์การ รองลงมา คือ ด้านกระบวนการ/เทคโนโลยี และ
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านโครงสร้างองค์การ ผลการวิเคราะห์การบริ หารเพื่อการพัฒนาของ
เทศบาลตาบลในพื้นที่บริ เวณชายแดนไทย-กัมพูชา โดยรวมมีระดับการปฏิบตั ิมาก เมื่อพิจารณาการ
บริ หารเพื่อการพัฒนาเป็ นรายด้าน พบว่า อันดับแรก คือ ด้านการพัฒนาสังคม รองลงมา คือ ด้านการ
พัฒนาชนบทและ ด้านที่มีค่าเฉลี่ ยน้อยที่สุด คือ ด้านการพัฒนาเศรษฐกิ จ ผลการวิเคราะห์คุณภาพ
การให้บริ การสาธารณะของเทศบาลตาบลในพื้นที่ บริ เวณชายแดนไทย-กัมพูชา โดยรวมมี ระดับ
ความสาเร็ จมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านตามลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย อันดับแรก คือ ด้าน
การนาองค์การ รองลงมา คือ ด้านการจัดการกระบวนการ และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านการ
ให้ความสาคัญกับผูร้ ับบริ การและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติการถดถอย
เชิ ง พหุ คู ณ (Multiple Regression) พบว่ า ปั จ จัย ส าคัญ ที่ ส ามารถอธิ บ ายคุ ณ ภาพการให้ บ ริ การ
สาธารณะของเทศบาลตาบลในพื้นที่บริ เวณชายแดนไทย-กัมพูชา คือ ด้านการพัฒนาทางการเมือง
ด้านการพัฒนาเมือง ด้านโครงสร้างองค์การ ด้านกระบวนการ/เทคโนโลยี และด้านการพัฒนาสังคม
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยใช้เทคนิ คการวิเคราะห์เส้นโยง (Path Analysis) พบว่า คุ ณภาพการให้
บริ การสาธารณะของเทศบาลตาบลในพื้นที่บริ เวณชายแดนไทย-กัมพูชา ได้รับอิทธิ พลทางตรงจาก
ด้านโครงสร้ างองค์การ ด้านกระบวนการ/เทคโนโลยี ด้านการพัฒ นาสังคม ด้านการพัฒนาทาง
การเมือง และด้านการพัฒนาเมือง ผลการวิจยั เชิงคุณภาพ ได้ทาการสัมภาษณ์ผนู้ าชุมชนจานวน 20
คน พบว่า 1) โครงการที่นามาปรับปรุ งการบริ หารการพัฒนา ควรเปิ ดโอกาสให้มีความเป็ นอิสระ
ทางความคิด และมีการทางานเป็ นทีม 2) โครงการที่นามาปรับปรุ งคุณภาพการให้บริ การสาธารณะ
ควรมีการตรวจประเมินระบบการกากับดูแลองค์กร และมีการกาหนดประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ชดั เจน
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กฤดิ์ ทรัพย์ เชื้ อพันธ์, บุญเรื อง ศรี เหรัญ และจุไร โชคประสิ ทธิ์ (2555) ได้ทาการศึกษา
เรื่ อ ง การศึ ก ษาความสั ม พัน ธ์ เ ชิ ง สาเหตุ ใ นการจัด การทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ข องผูบ้ ริ ห ารโรงเรี ย น
ประถมศึ ก ษาที่ มี ผ ลต่ อ ประสิ ท ธิ ผ ลในการบริ หารสถานศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐาน การวิ จ ัย ครั้ งนี้ มี
วัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาประสิ ทธิ ผลในการบริ หารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 2) เพื่อศึกษาความ
สัมพันธ์ในการจัดการทรัพยากรมนุ ษย์ของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนประถมศึกษาที่มีผลต่อประสิ ทธิ ผลใน
การบริ หารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และ 3) เพื่อสร้างโมเดลความสัมพันธ์เชิ งสาเหตุในการจัดการ
ทรัพยากรมนุ ษย์ของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนประถมศึกษาที่มีผลต่อประสิ ทธิ ผลในการบริ หารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน จากการวิเคราะห์เอกสารและแนวคิ ด ทฤษฎี ต่าง ๆ ที่ เกี่ ยวข้องและพัฒนารู ปแบบการ
บริ หารที่มีประสิ ทธิ ผลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยการจดสนทนากลุ่ม (Focus Group) และได้
พัฒนาขึ้นเป็ นโมเดลลิ สเรล (LISREL Model) โดยใช้ตวั แปรแฝง 5 ตัว ได้แก่ ด้านสมรรถนะหลัก
ด้านสมรรถนะรอง ด้านการจัดการทรัพยากรมนุ ษย์ ด้านประสิ ทธิ ผลในการบริ หารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน และตัวแปรสังเกตได้ 26 ตัวแปร พบว่า 1) ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนประถมศึกษาส่ วนใหญ่เป็ นเพศ
ชาย และมีอายุ 56 ปี ขึ้นไป มีค่าเฉลี่ยของด้านสมรรถนะหลักของผูบ้ ริ หาร ด้านสมรรถนะรองของ
ผูบ้ ริ หาร เจตคติ ใ นการบริ หาร และด้านการบริ หารทรั พ ยากรมนุ ษย์ มี การปฏิ บ ตั ิ ม าก ส่ วนด้า น
ประสิ ทธิ ผลในการบริ หารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีการปฏิบตั ิปานกลาง 2) ตัวแปรสงเกตุได้ทุกด้าน
มีการปฏิบตั ิสูงกว่าค่าเฉลี่ย และการแจกแจงของตัวแปรมีลกั ษณะเป็ นโค้งแบบราบกวาปกติ (Platy
Kurtic) 3) ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้ที่ได้ศึกษา จานวน 26 ตัวแปร พบว่า
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้งหมด 371 คู่ มีค่าแตกต่างจากศูนย์อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ที่ระดับ
.01 จานวน 294 คู่ ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้ท้ งั ที่อยูใ่ นตัวแปรแฝงเดียวกันและตัวแปร
แฝงต่างกันความสัมพันธ์ส่วนใหญ่มีนยั ทางสถิติ ขนาดของความสัมพันธ์ส่วนใหญ่อยูใ่ นระดับปาน
กลาง 4) ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นโมเดลเชิ งสาเหตุในการจัดการทรัพยากร
มนุ ษ ย์ข องผูบ้ ริ หารโรงเรี ย นประถมศึ ก ษาที่ มี ผ ลต่ อประสิ ท ธิ ผ ลในการบริ ห ารสถานศึ ก ษาขั้น
พื้นฐานในเชิ งสมมติฐานมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิ งประจักษ์ ค่าพารามิเตอร์ แมทริ กซ์อิทธิ พล
เชิ ง สาเหตุ ระหว่า งตัวแปรแฝงภายในมี ค วามแปรเปลี่ ย นโดยตรงกับ ประสิ ทธิ ผ ลในการบริ หาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
นิคม เจียรจินดา (2556) ได้ทาการศึกษาวิจยั เรื่ อง การจัดการเชิ งกลยุทธ์กบั ประสิ ทธิ ผล
ในการจัดเก็บภาษีอากรของกรมสรรพากร : กรณี ศึกษาสานักงานสรรพากรพื้นที่กรุ งเทพมหานคร
การวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์ในการวิจยั 3 ประการ คือ (1) เพื่อศึกษารู ปแบบของการจัดการเชิงกลยุทธ์
ในการจัดเก็บภาษีอากรของกรมสรรพากร (2) เพื่อศึกษาประสิ ทธิ ผลในการจัดเก็บภาษี อากรของ
กรมสรรพากร และ (3) เพื่อศึกษาความเกี่ ยวข้องของการจัดการเชิ งกลยุทธ์กบั ประสิ ทธิ ผลในการ
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จัดเก็บภาษีอากรของกรมสรรพากร ผลการวิจยั พบว่า 1. กรมสรรพากรได้นาการจัดการเชิงกลยุทธ์
มาใช้ในการจัดเก็บภาษีอากรนั้นมีประสิ ทธิ ผล คือ ปริ มาณงานตามที่กาหนด งานที่สาเร็ จมีคุณภาพ
ตามระยะเวลาที่ ก าหนด ซึ่ ง สามารถสรุ ป รู ป แบบการจัดการเชิ งกลยุท ธ์ ใ นการจัดเก็บ ภาษีอากร
ประกอบด้วย การกาหนดกลยุทธ์ (ประกอบด้วย การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม การกาหนดทิศทาง
การกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ และกาหนดกลยุทธ์) การนากลยุทธ์ไปปฏิบตั ิ การควบ
คม และการประเมินกลยุทธ์ 2. ผลการวิจยั กรมสรรพากรพนทกรงเทพมหานครได้นาการจัดการ
เชิ งกลยุทธ์ ในการจัดเก็บภาษี อากรไปปฏิ บตั ิ น้ นั ทุกสรรพากรพื้นที่ กรุ งเทพมหานครมี รูปแบบที่
เหมือนกัน เพียงแต่มีรายละเอียดปลี กย่อยที่แตกต่างกัน เนื่ องจากมีสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันใน
การนาการจัดการเชิ งกลยุทธ์มาใช้น้ นั มีประสิ ทธิ ผล ทาให้การจัดเก็บภาษีอากรได้ตามเป้ าหมายที่
กาหนด งานโครงการเสร็ จตามเวลาที่กาหนด และทุกชิ้นงานโครงการมีคุณภาพได้ตรงตามตัวชี้ วดั ที่
กาหนด 3. ผลการวิจ ัยกรณี ศึกษาทั้ง 2 กรณี พ บว่า มี ก ระบวนการปฏิ บตั ิ งานที่ สอดคล้องกับ การ
จัดการเชิ ง กลยุทธ์ เริ่ มจากการศึ กษาวิเคราะห์ สภาพแวดล้อมทั้ง ภายนอกและภายในกิ จการ การ
ก าหนดทิ ศ ทาง การก าหนดกลยุ ท ธ์ แ ละวางแผนงานในการตรวจสอบการควบคุ ม และการ
ประเมินผล (สรุ ปผลการตรวจสอบและผลการยอมรับการตรวจสอบของผูป้ ระกอบการ) เมื่อมีการ
วางแผนงาน มีการกาหนดเป้ าประสงค์และนาแผนงานมาปฏิบตั ิ มีกระบวนการควบคุม ทาให้ผลการ
จัดเก็บภาษีก็บรรลุตามเป้ าหมายภายในเวลาที่กาหนด และงานของการจัดเก็บภาษีมีคุณภาพ หรื ออาจ
กล่าวได้วา่ การจัดการเชิงกลยุทธ์ทาให้การจัดเก็บภาษีอากรของกรมสรรพากรมีประสิ ทธิ ผล
Mohan (1989) ได้เสนอแบบจาลองเชิงทฤษฎีและเชิงปฏิบตั ิการ เพื่อประเมินโครงสร้าง
วัฒนธรรมที่ มีร่วมกันภายในองค์การ โดยศึ กษาความสั มพันธ์ ระหว่างความเป็ นเอกลัก ษณ์ และ
วัฒนธรรมองค์การ พบว่า มี 5 องค์ประกอบที่แสดงถึ งวัฒนธรรมองค์การ ได้แก่ วิสัยทัศน์ ผลิ ตผล
ธรรมเนี ย มประเพณี จุ ดหมายปลายทาง และภาระงาน แล้วจึ ง นาองค์ป ระกอบหรื อมิ ติท้ งั 5 มา
วิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) พบว่า มีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญขององค์การที่มีความ
มัน่ คงและองค์การที่ไม่มีความมัน่ คงในการวัดความเป็ นเอกลักษณ์ อย่างไรก็ตาม พบว่า พนักงานใน
ระดับ บริ ห ารมี ค วามเป็ นเอกลัก ษณ์ สู ง กว่า พนัก งานในระดับ คณะและพนัก งานในระดับ งาน
สนับสนุ น และไม่พ บผลของปฏิ สัมพันธ์ ร่วมอย่างมี นัยสาคัญในการวิเคราะห์ ผลการวิจยั พบว่า
วัฒนธรรมขององค์การที่มีความมัน่ คงมีความชัดเจนในเรื่ องของวิสัยทัศน์และภาระงานขององค์การ
มีความตระหนักในการพัฒนา และมีแนวโน้มที่จะมองธรรมเนียมปฏิบตั ิขององค์การอย่างเป็ นกลาง
รวมถึ งบุ คคลที่ จะชี้ นาองค์การได้คือบุ คคลที่ สนับสนุ นให้เกิ ดความแข็งแกร่ ง การรวมกลุ่ ม และ
ความเป็ นเลิศขององค์การ ในขณะที่วฒั นธรรมขององค์การที่ไม่มีความมัน่ คงจะมีลกั ษณะของความ
กลัวการเปลี่ยนแปลง ยึดติดกับธรรมเนี ยมปฏิบตั ิขององค์การ เพิ่มระดับของการทากิจกรรม รับรู ้ถึง
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ความไม่ เท่ า เที ย มกันระหว่า งกลุ่ ม และมี ข วัญก าลัง ใจต่ าในกลุ่ ม พนัก งานที่ อยู่ในชั้นหลักๆของ
องค์การ
Zhang (2003) ได้ ท าการศึ ก ษาวิ จ ั ย เรื่ อง An Organizational Cultural Analysis of the
Effectiveness of Chinese Construction Enterprises ซึ่ งเป็ นการวิ เ คราะห์ ค วามสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า ง
วัฒนธรรมองค์การและประสิ ทธิ ผลในการดาเนิ นงานของธุ รกิ จการก่ อสร้ า งของจี น โดยจะเป็ น
การศึ กษาทั้งเชิ ง ทฤษฎี และเชิ ง ประจักษ์ เพื่อเป็ นการเติ ม เต็มช่ องว่า งทางการวิจยั ที่ เกี่ ย วข้องกับ
การศึ กษาวัฒนธรรมองค์การในธุ รกิ จการก่ อสร้ าง โดยมี วตั ถุ ประสงค์ 3 ประการ ได้แก่ (1) การ
พัฒนากรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีที่สามารถใช้ศึกษารายละเอียดและผลกระทบของวัฒนธรรมองค์การ
ที่มีต่อประสิ ทธิ ผลขององค์การ (2) การประเมินโครงร่ างของวัฒนธรรมองค์การที่เป็ นแบบอย่างของ
ธุ รกิจการก่อสร้างของจีน (3) การทดสอบความสัมพันธ์เชิ งประจักษ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์การและ
ประสิ ทธิ ผลของอุตสาหกรรมการก่อสร้างของจีน และจากสมมติฐานย่อย 3 ประการที่ได้จากกรอบ
แนวคิดเชิ งทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ OC-OE ได้ถูกทดสอบเชิงประจักษ์กบั ตัวบ่งชี้ OR ทั้ง
9 แบบที่พฒั นาขึ้นสาหรับธุ รกิจการก่อสร้างของจีน ทาให้สามารถสรุ ปได้วา่ (1) โดยส่ วนใหญ่แล้ว
วัฒนธรรมองค์การที่เข้มแข็งจะมีประสิ ทธิ ผลมากกว่าวัฒนธรรมที่อ่อนแอ (2) รู ปแบบที่แตกต่างกัน
ของวัฒนธรรมองค์การจะส่ งผลต่อประสิ ทธิ ผลที่แตกต่างกัน ซึ่ งได้รับการสนับสนุนจากตัวบ่งชี้ OE
บางประการ และ (3) วัฒนธรรมองค์การที่อยูใ่ นระดับที่สมดุลจะมีประสิ ทธิ ผลมากที่สุด ซึ่ งได้รับ
การสนับสนุ นจากตัวบ่งชี้ OE เกื อบทั้งหมด และผลลัพธ์จากการทดสอบเชิ งประจักษ์ได้แสดงให้
เห็ นว่า วัฒนธรรมองค์การสามารถนาไปใช้อธิ บายตัวแปรด้านประสิ ทธิ ผลขององค์การ ซึ่ งในบาง
ขอบเขตความสัมพันธ์ต่าง ๆ นั้นมีลกั ษณะที่ซบั ซ้อนมาก ดังนั้นเมื่อพิจารณาบนพื้นฐานของผลลัพธ์
ที่ ไ ด้จะพบว่า มี ก ารน าเสนอทฤษฎี ว ฒ
ั นธรรมองค์ก ารตามสถานการณ์ (Organizational Culture
Contingency Theory) ที่อภิปรายถึงผลกระทบของวัฒนธรรมองค์การที่มีต่อประสิ ทธิ ผลที่เกิดขึ้นกับ
ตัวแปรที่เกี่ ยวข้องอื่น ๆ เช่ น สภาพแวดล้อมขององค์การ กลยุทธ์ขององค์การ ตลอดจนขนาดของ
องค์การที่เหมาะสมพอดีกบั วัฒนธรรมองค์การ ซึ่ งปั จจัยต่าง ๆ เหล่านั้นจะนาไปสู่ ระดับประสิ ทธิ ผล
ขององค์การที่เพิ่มมากขึ้น
Jane (2005) ได้ ท าการศึ ก ษาวิ จ ัย เรื่ อง An exploration of collaboration and organizational effectiveness in Denver County Human Service Organization ซึ่ งเป็ นการสารวจความร่ วมมือ
และประสิ ทธิ ผลขององค์การที่มีหน้าที่ในการให้บริ การประชาชนในเขตปกครองเดนเวอร์ โดยการ
วิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อศึกษาบทบาทของความร่ วมมื อภายในองค์การ และประสิ ทธิ ผลของ
องค์การที่มีหน้าที่ในการให้บริ การประชาชน ซึ่งได้รับอิ ทธิ พลจากการบริ หารภาครัฐแนวใหม่ (New
Public Management) รู ปแบบสหพั น ธรั ฐ ใหม่ (New Federalism) และการปฏิ รู ปสวัส ดิ ก าร
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(PRWORA) และได้ทาการศึ กษาปั จจัยด้านต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อประสิ ทธิ ผลขององค์การ ผล
จากการศึกษาวิจยั พบว่า ในปั จจุบนั องค์การไม่แสวงหาผลกาไรดังกล่าวได้มีการสร้างความร่ วมมือ
กัน มากขึ้ น กว่า ช่ ว ง 5 ปี ที่ ผ่า นมา ซึ่ งมี ส าเหตุ ม าจากความต้อ งการที่ จะบรรลุ เป้ าหมายในการ
ดาเนิ นงาน และโอกาสในการระดมทุ นที่ ถือว่าเป็ นปั จจัยที่ สาคัญอี กประการหนึ่ ง นอกจากนี้ ข ้อ
ค้นพบที่ได้ยงั แสดงให้เห็นว่า การบริ หารจัดการความเปลี่ยนแปลงและความร่ วมมือจะมีอิทธิ พลต่อ
ประสิ ท ธิ ผ ลขององค์ก ารมากกว่า กระบวนการในการบริ หารจัดการ และผลการปฏิ บ ตั ิ ง านของ
คณะกรรมการ โดยองค์การที่มีขนาดเล็กมีแนวโน้มที่จะเกิดความร่ วมมือที่จะส่ งผลต่อประสิ ทธิ ผล
ขององค์การมากกว่าองค์การที่มีขนาดใหญ่
Anthony (2006) ได้ทาการศึกษาเรื่ อง องค์การแห่ งการเรี ยนรู ้ ในโซ่ คุณค่าของอุตสาหกรรมอาหาร การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์ คือ การประเมินว่าอะไรคือผลกระทบของกระบวนการ
เปลี่ ยนแปลงที่ มีอยู่ในความสามารถของขององค์การที่จะเรี ยนรู ้ และความสามารถขององค์การนี้
สามารถประยุกต์ในการเรี ยนรู ้ที่จะปรับปรุ งผลการปฏิบตั ิงานที่สามารถแข่งขันได้ ผลการวิจยั พบว่า
มีปัจจัยหลักอยู่ 3 ปั จจัยที่มีความสาคัญต่อการพัฒนาสภาพแวดล้อมในการทางานที่เป็ นการเรี ยนรู ้
จากการศึกษาหรื อการอบรม คือ 1) การเป็ นผูน้ าที่ทาให้เกิดการรวมกัน มีการให้การสนับสนุน และ
สามารถควบคุมสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ 2) วัฒนธรรมความรับผิดชอบส่ วนบุคคลและความรับผิดชอบ
ในการทางานของทีม 3) โครงสร้างองค์การที่สนับสนุ นการแสดงความคิดเห็ นและการร่ วมมือกัน
นอกจากนี้ การวิจยั นี้ ยงั ระบุถึงปั จจัย 4 ประการที่กล่าวถึงการนาความรู ้ใหม่ ๆ มาประยุกต์ใช้ ได้แก่
การแลกเปลี่ ยนความคิ ด การใช้ทรัพยากรอย่างเพียงพอ ความเต็มใจในการมี ส่วนร่ วม และความ
สามารถในการมีส่วนร่ วม
Hai-Shen Huang (2007) ได้ทาการศึกษาเรื่ อง การศึกษาเชิงประจักษ์ของผลกระทบของ
วัฒนธรรมองค์การและระบบสนับสนุ นกลุ่มบนพื้นฐานผลลัพธ์การตัดสิ นใจแบบกลุ่ม การวิจยั ครั้ง
นี้ มีวตั ถุ ประสงค์คือ ทดสอบผลกระทบของวัฒนธรรมองค์การและระบบสนับสนุ นกลุ่ มในการ
ตัดสิ นใจแบบกลุ่มขนาดเล็กซึ่ งจะถูกวัดโดยผลลัพธ์การตัดสิ นใจแบบกลุ่ม ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มที่
สนับสนุ นโดยใช้ร่างกายและการทางานแบบเผชิ ญหน้ามีคุณภาพการตัดสิ นใจและความพึงพอใจใน
กระบวนการตัดสิ นใจในระดับที่สูงแต่ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญในพันธกิจร่ วมกัน ความ
พึงพอใจในการตัดสิ นใจ บรรยากาศแห่ งความร่ วมแรงร่ วมใจ และความเป็ นอันหนึ่ งอันเดียวกันถูก
พบเมื่ อนามาเปรี ยบเที ยบในการเผชิ ญกับ ระบบสนับสนุ นกลุ่ ม ในขณะที่ เปรี ยบเที ยบกับ กลุ่ ม ที่
สนับสนุ นโดยใช้ร่างกายบนพื้นฐานของผลลัพธ์แบบกลุ่ม ผลกระทบของระบบสนับสนุ นกลุ่มบน
พื้นฐานของผลลัพธ์แบบกลุ่มเกิดความอ่อนแอเมื่อกลุ่มที่สนับสนุ นโดยใช้ร่างกายเลือกปฏิบตั ิงานที่
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ตนเองชอบ วัฒนธรรมองค์การถูกพบว่ามี ผลกระทบต่อผลลัพธ์ แบบกลุ่มอย่างมี นัยสาคัญเมื่อทั้ง
ระบบสนับสนุนแบบเผชิญหน้าและแบบสนับสนุนโดยใช้ร่างกายถูกนามาพิจารณา
2.5 กรอบแนวคิดในการวิจัย
จากแนวคิ ด ทฤษฎี และงานวิ จ ัย ที่ เ กี่ ย วข้อ ง สามารถน ามาสรุ ป เป็ นกรอบแนวคิ ด
(Conceptual Framework) ได้ดงั นี้
ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) จากแนวคิดของ Thompson (1967, pp. 1-36; ติน
ปรั ช ญพฤทธิ์ , 2550, น. 134; Peters & Waterman, 2004; Cohen & Uphoff, 1977) มาบู ร ณาการ
ร่ วมกันเป็ นปั จจัยที่ใช้ในการบริ หารจัดการได้ 9 ด้าน คือ
กลยุท ธ์ องค์ก าร จากแนวคิ ดของ Dess & Miller (1993) ได้เ สนอไว้ คื อ ขั้นตอนการ
วิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ ขั้นตอนการกาหนดกลยุทธ์ และขั้นตอนการปฏิบตั ิตามกลยุทธ์
โครงสร้ า งองค์ก าร จากแนวคิ ด ของ Robert (1962, p. 4) ได้แ บ่ ง โครงสร้ า งองค์ก าร
ออกเป็ น 5 แบบ ได้แก่ 1. โครงสร้ างองค์การปิ รามิดหรื อโครงสร้างระบบราชการ 2. โครงสร้ าง
องค์การแบบยอดตัดหรื อโครงสร้างองค์การแบบรัฐวิสาหกิจ 3. โครงสร้างองค์การแบบมหาวิทยาลัย
4. โครงสร้างองค์การแบบโครงการ 5. โครงสร้างองค์การแบบที่ 5 คือผลรวมของทั้ง 4 รู ปแบบ
กระบวนการและเทคโนโลยี จากแนวคิ ด ของ Thompson (1967, pp. 15-17) ได้แ บ่ ง
กระบวนการและเทคโนโลยีออกเป็ น 3 ประเภท คือ 1. เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกันต่อเนื่ องกันยาว 2.
เทคโนโลยีที่เป็ นสื่ อ 3. เทคโนโลยีแบบเข้มข้น
บุคลากร/ทรัพยากรมนุ ษย์ จากแนวคิดของ Ivancevich (2001, p. 36) โดยพิจารณาจาก
ปั จจัยภายนอกและปั จจัยภายใน ดังนี้ 1. การจัดหาทรัพยากรมนุษย์ 2. การให้รางวัลทรัพยากรมนุษย์
3. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 4. การธารงรักษาและป้ องกันทรัพยากรมนุษย์
สมรรถนะ/ความสามารถทางการบริ หาร จากแนวคิดของ Almond & Powell (1966, pp.
2-11) ได้แบ่งสมรรถนะ/ความสามารถทางการบริ หาร ไว้ 5 ประการ ดังนี้ สมรรถนะทางด้านการ
สกัดเอาทรัพยากรทางการบริ หารมาใช้ สมรรถนะทางด้านการควบคุมดูแลพฤติกรรมของประชาชน
สมรรถนะทางด้านการแจกจ่ายทรัพยากรแก่ประชาชน สมรรถนะทางด้านการเป็ นสัญลักษณ์ และ
สมรรถนะที่จะสนองตอบความต้องการของประชาชน
ภาวะผูน้ า จากทฤษฎีของ Bass & Avolio (1994) ซึ่ งได้แบ่งองค์ประกอบของภาวะผูน้ า
การเปลี่ยนแปลงออกเป็ น 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1. อิทธิ พลตามอุดมการณ์ หรื อการสร้างบารมี 2.
การคานึงถึงความเป็ นเอกบุคคล 3. การกระตุน้ ปัญญา 4. การสร้างแรงบันดาลใจอย่างต่อเนื่อง
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วัฒนธรรมองค์การ จากแนวคิดของ Handy (1978, p. 23) ได้แบ่งวัฒนธรรมออกเป็ น 4
ประเภท ได้แก่ วัฒนธรรมองค์การแบบ Zeus วัฒนธรรมองค์การแบบ Apollo วัฒนธรรมจัดการแบบ
Athena และวัฒนธรรมองค์การแบบ Dionysus
ทรัพยากรการบริ หาร จากแนวคิดของติน ปรัชญพฤทธิ์ (2552, น. 138) และวรากร สังข์
วงษา (2553, น. 37-47) กล่าวถึงสิ่ งที่เป็ นพื้นฐานทางทรัพยากรการบริ หารมีอยู่ 7 ประการ ได้แก่ คน
วัสดุอุปกรณ์ การจัดการ เงิน วิธีการ การตลาด และเวลา
การมีส่วนร่ วม จากแนวคิดของ Cohen & Uphoff (1977) แสดงให้เห็นว่า การมีส่วนร่ วม
มี 4 ระดับ คือ การมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ การมีส่วนร่ วมในการปฏิบตั ิการ การมีส่วนร่ วมในการ
รับผลประโยชน์ และการมีส่วนร่ วมในการประเมินผล
ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ประกอบด้วย 5 ด้าน คือ
การจัด หาและการจัด สรรทรั พ ยากร จากแนวคิ ด ของ Campbell (1977, pp. 380-39;
Cameron & Whetten, 1983, pp. 274-275; Bedeian & Zammuto, 1991, pp. 78-79; Hodge & Anthony,
1991, pp. 75-76; Jones , 2002, pp. 3-4) ประกอบด้ว ย 2 ปั จ จัย คื อ การจัด หาทรั พ ยากรและการ
จัดสรรทรัพยากร
กระบวนการภายใน จากแนวคิ ด ของ Donnelly (2004, p. 14; Jones, 2002, pp. 3-4;
Kreitner & Kinicki, 2006, pp. 574-575) ประกอบด้วย 5 ปั จจัย คือ การจัดทาแผนพัฒนา การเงินการ
คลัง บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ และสารสนเทศ
ความสามารถในการสร้ างความพึงพอใจ จากแนวคิดของ Millett (1954, p. 397) และ
Verma (1986, pp. 102-103) ประกอบด้วย 9 ปั จจัย คือ การให้บริ การอย่างเสมอภาค การให้บริ การที่
ตรงกับความต้องการ การให้บริ การอย่างเพียงพอ การให้บริ การอย่างต่อเนื่ อง การให้บริ การอย่าง
ก้า วหน้า การเข้า ถึ ง แหล่ ง บริ ก าร ความสะดวกและสิ่ ง อานวยความสะดวก ความสามารถของ
ผูร้ ับบริ การ และการยอมรับคุณภาพของการบริ การ
ผลลัพ ธ์ ก ารด าเนิ น การ จากแนวคิ ด ของ Campbell (1977, pp. 380-39; Cameron &
Whetten, 1983, pp. 274-275; Bedeian & Zammuto, 1991, pp. 78-79; Hodge & Anthony, 1991, pp.
75-76; Jones, 2002, pp. 3-4) ประกอบด้วย 3 ปัจจัย คือ ผลลัพธ์ตามพันธกิจ คุณภาพการบริ หาร และ
ประสิ ทธิภาพ
การพัฒนาองค์การ จากแนวคิด Robbins (2003, p. 231) และสานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ (2548, น. 76) ประกอบด้วย 3 ปั จจัย คื อ การจัดระบบภายในองค์ก าร การ
ประเมินผลองค์การ และการนาองค์การ
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ดังนั้น จึงได้ภาพรวมกรอบแนวคิดในการวิจยั เรื่ อง ตัวแบบการบริ หารจัดการที่มีผลต่อ
ประสิ ทธิผลของเทศบาลตาบลในเขตภาคกลางของประเทศไทย ดังภาพที่ 2.4
กลยุทธ์องค์การ
ด้านการจัดหาและ
การจัดสรรทรัพยากร

โครงสร้างองค์การ
กระบวนการและเทคโนโลยี

ด้านกระบวนการภายใน

บุคลากร/ทรัพยากรมนุษย์
สมรรถนะทางการบริ หาร

ประสิ ทธิผลของ
เทศบาลตาบล

ด้านความสามารถในการ
สร้างความพึงพอใจ

ภาวะผูน้ า
ด้านผลลัพธ์การดาเนินการ
วัฒนธรรมองค์การ
ทรัพยากรการบริ หาร

ด้านการพัฒนาองค์การ

การมีส่วนร่ วม

ภาพที่ 2.4: กรอบแนวคิดการวิจยั
2.6 สมมติฐานในการวิจัย
สมมติฐานที่ 1 กลยุทธ์องค์การมีผลต่อการบริ หารจัดการที่มีประสิ ทธิ ผลของเทศบาล
ตาบลในเขตภาคกลางของประเทศไทย
สมมติฐานที่ 2 โครงสร้างองค์การมีผลต่อการบริ หารจัดการที่มีประสิ ทธิ ผลของเทศบาล
ตาบลในเขตภาคกลางของประเทศไทย
สมมติฐานที่ 3 กระบวนการและเทคโนโลยีมีผลต่อการบริ หารจัดการที่มีประสิ ทธิ ผล
ของเทศบาลตาบลในเขตภาคกลางของประเทศไทย
สมมติฐานที่ 4 บุคลากร/ทรัพยากรมนุ ษย์มีผลต่อการบริ หารจัดการที่มีประสิ ทธิ ผลของ
เทศบาลตาบลในเขตภาคกลางของประเทศไทย
สมมติฐานที่ 5 สมรรถนะ/ความสามารถทางการบริ หารมี ผลต่อการบริ หารจัดการที่ มี
ประสิ ทธิผลของเทศบาลตาบลในเขตภาคกลางของประเทศไทย
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สมมติฐานที่ 6 ภาวะผูน้ ามีผลต่อการบริ หารจัดการที่มีประสิ ทธิ ผลของเทศบาลตาบลใน
เขตภาคกลางของประเทศไทย
สมมติฐานที่ 7 วัฒนธรรมองค์การมีผลต่อการบริ หารจัดการที่มีประสิ ทธิ ผลของเทศบาล
ตาบลในเขตภาคกลางของประเทศไทย
สมมติ ฐานที่ 8 ทรั พ ยากรการบริ หารมี ผ ลต่ อ การบริ หารจัดการที่ มี ป ระสิ ท ธิ ผ ลของ
เทศบาลตาบลในเขตภาคกลางของประเทศไทย
สมมติฐานที่ 9 การมี ส่วนร่ วมมี ผลต่อการบริ หารจัดการที่มี ประสิ ทธิ ผลของเทศบาล
ตาบลในเขตภาคกลางของประเทศไทย
2.7 นิยามปฏิบัติการตัวแปร
กลยุ ท ธ์ อ งค์ ก าร หมายถึ ง การเลื อ กแนวทางปฏิ บ ัติ ข องเทศบาลต าบล โดยใช้
กระบวนการบริ หารเชิ งกลยุทธ์ ตั้งแต่การวิเคราะห์กลยุทธ์ การกาหนดกลยุทธ์ และการปฏิบตั ิตาม
กลยุทธ์ เพื่อให้สามารถบรรลุเป้ าหมายได้อย่างเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม
โครงสร้ า งองค์ก าร หมายถึ ง การออกแบบโครงสร้ า งองค์ก ารของเทศบาลต าบลที่
เกี่ ยวกับการแบ่งภาระหน้าที่ ให้แก่ บุคลากร ทั้งในเรื่ องของความสัมพันธ์ และความร่ วมมื อ การ
รายงาน รวมถึ งอานาจหน้าที่ ความรั บผิดชอบ ช่ องทางในการติดต่อสั่งการ ช่ วงการบังคับบัญชา
สายการบังคับ บัญชา และการกระจายอานาจการตัดสิ นใจ ซึ่ ง จะส่ ง ผลให้ก ารดาเนิ นงานบรรลุ
เป้ าหมายได้อย่างมีประสิ ทธิ ผล
กระบวนการและเทคโนโลยี หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการปฏิบตั ิงานภายในเทศบาล
ตาบลเป็ นการนาทรัพยากรที่ มีอยู่มาจัดทาเป็ นบริ การสาธารณะ โดยการนาเทคโนโลยีองค์การมา
สนับสนุ นและส่ งเสริ มการบริ หารงาน เพื่อช่วยในการพัฒนาเทศบาลตาบล และสร้างความได้เปรี ยบ
ในการแข่งขันที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ ว
บุคลากร/ทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง การวางแผนและบริ หารจัดการบุคลากร/ทรัพยากร
มนุ ษย์ของเทศบาลตาบล โดยการสรรหา คัดเลือก และบรรจุบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้เข้า
ปฏิ บตั ิ งานในเทศบาลตาบล มี กระบวนการสร้ างขวัญและกาลังใจ พร้ อมทั้งดาเนิ นการพัฒนาให้
บุคลากรมีศ กั ยภาพที่เหมาะสมในการปฏิ บตั ิงาน และธารงรักษาไว้ซ่ ึ งคุ ณภาพชี วิตการทางานที่
เหมาะสม เพื่อให้บุคลากรมีความพร้ อมในการทางานทั้งทางด้านร่ างกายและจิตใจ อันจะส่ งผลให้
บุคลากรทุ่มเทกาลังกายและกาลังใจในการทางานให้กบั เทศบาลตาบลอย่างเต็มความสามารถ
สมรรถนะ/ความสามารถทางการบริ หาร หมายถึง ศักยภาพหรื อความสามารถในการ
บริ หารจัดการทรัพยากรทั้งภายในและภายนอกเทศบาลตาบล เพื่อนามาใช้สนับสนุ นการดาเนิ นงาน
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ให้บรรลุ เป้ าหมายที่กาหนดไว้อย่างมีประสิ ทธิ ผล โดยจะต้องมีการวางแผนในการเสริ มสร้ างและ
พัฒ นาสมรรถนะ/ความสามารถของเทศบาลต าบลให้ ส อดคล้อ งกับ สภาพแวดล้ อ มที่ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงอยูต่ ลอดเวลา
ภาวะผูน้ า หมายถึ ง การะบวนการที่ผนู้ าสามารถเสริ มสร้ างอานาจ เปลี่ยนแปลงความ
พยายามของบุคลากรให้สูงขึ้นกว่าความพยายามที่คาดหวัง สร้างความยึดมัน่ ผูกพันต่อเป้ าหมายของ
เทศบาลตาบล กระตุน้ และสร้ างแรงจูงใจให้บุคลากรเต็มใจจะให้ความร่ วมมือ และปฏิบตั ิงานจน
บรรลุ ผลส าเร็ จตามเป้ าหมายที่ ก าหนดไว้ โดยคานึ ง ถึ ง ผลประโยชน์ข องเทศบาลตาบลมากกว่า
ผลประโยชน์ของตนเอง
วัฒนธรรมองค์การ หมายถึง ความเชื่ อ ค่านิ ยม รู ปแบบการประพฤติปฏิบตั ิร่วมกันของ
บุคลากรภายในเทศบาลตาบลที่สืบทอดต่อกันมาจนถึงปั จจุบนั ซึ่ งแสดงออกมาในรู ปของบุคลิกภาพ
ค่านิยม ความเชื่อ ปทัสถาน และการกระทา วัฒนธรรมองค์การช่วยส่ งเสริ มความผูกพันของบุคลากร
ในองค์การให้มีความรู ้ สึกร่ วมภายใต้ปรั ชญาและค่านิ ยมที่ ทุกคนยอมรั บ และพยายามปฏิ บตั ิ ใ ห้
บรรลุ เป้ าหมายในที่สุด วัฒนธรรมองค์การจึงมีความสัมพันธ์ต่อประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลใน
การปฏิบตั ิงาน
ทรัพยากรการบริ หาร หมายถึง การใช้ทรัพยากรการบริ หาร ซึ่ งประกอบด้วย คน วัสดุ
อุปกรณ์และเทคโนโลยี การจัดการ เงินหรื องบประมาณ วิธีการ การบริ การประชาชน และเวลา มา
ช่ วยสนับสนุ นการดาเนิ นงานของเทศบาลตาบลให้เกิ ดความพร้ อมและเพียงพอ เพื่อให้สามารถ
บรรลุเป้ าหมายได้
การมีส่วนร่ วม หมายถึง การมีส่วนร่ วมของประชาชน โดยการให้ประชาชนมีส่วนร่ วม
ในการบริ หารงานของเทศบาลตาบล มีการกระจายอานาจในการตัดสิ นใจและการจัดสรรทรัพยากร
ต่าง ๆ ให้เท่าเทียมกัน ซึ่ งอานาจในการตัดสิ นใจและการจัดสรรทรัพยากรต่าง ๆ นั้นจะส่ งผลกระทบ
ต่อชี วิตความเป็ นอยู่ข องประชาชน โดยมี โครงสร้ างการท างานที่ สามารถตรวจสอบได้ มี ความ
โปร่ งใส และคานึงถึงความต้องการทรัพยากรของผูม้ ีส่วนร่ วมในท้องถิ่น
การจัดหาและการจัดสรรทรัพยากร หมายถึ ง ความสามารถของเทศบาลตาบลในการ
แสวงหาทรัพยากรต่าง ๆ มาใช้ในการดาเนิ นงาน ขณะเดียวกันก็สามารถนาทรัพยากรมาจัดสรรให้
เป็ นไปตามเป้ าหมาย
การจัดหาทรั พ ยากร หมายถึ ง ความสามารถในการดึ งเอาทรั พ ยากรทางการบริ หาร
ภายในเทศบาลตาบล ไม่ว่าจะเป็ นการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีอยู่ การจัดเก็บรายได้ และการ
ลงทุนในกิ จการต่าง ๆ และการแสวงหาทรัพยากรภายนอก ทั้งจากหน่ วยงานภาครัฐ ส่ วนราชการ
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หรื อหน่วยงานเอกชน ในด้านเงินทุน วัสดุอุปกรณ์ สิ่ งสนับสนุ นต่าง ๆ ทรัพยากรบุคคล รวมถึงการ
ขอความร่ วมมือและการสนับสนุนจากเครื อข่ายองค์การประชาชน
การจัดสรรทรัพยากร หมายถึง เทศบาลตาบลมีการกระจายทรัพยากรและงบประมาณได้
อย่า งสอดคล้อ งต่ อ ปั ญ หาและความต้อ งการของประชาชน ขณะเดี ย วกัน ก็ ส ามารถจัด บริ ก าร
ครอบคลุมพื้นที่ กลุ่มเป้ าหมายที่หลากหลาย
กระบวนการภายใน หมายถึง กระบวนการใช้ทรัพยากรทางการบริ หารภายในองค์การ
ของเทศบาลตาบลให้เกิ ดผลผลิตตามความต้องการ เป็ นการบริ หารจัดการที่มีบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้น
ไปร่ วมมือกระทากิ จกรรมใดกิจกรรมหนึ่ งให้บรรลุเป้ าหมายที่กาหนดขึ้น โดยมีทรัพยากรทางการ
บริ หารเป็ นเครื่ องมือในการดาเนินกิจกรรม
ความสามารถในการสร้างความพึงพอใจ หมายถึง ความสามารถของเทศบาลตาบลใน
การสร้างคุณค่าการทางานให้กบั พนักงาน ด้วยการให้บริ การอย่างเสมอภาค การให้บริ การที่ตรงกับ
ความต้องการ การให้บริ การอย่างเพียงพอ การให้บริ การอย่างต่อเนื่ อง การให้บริ การอย่างก้าวหน้า
การเข้าถึงแหล่งบริ การ ความสะดวกและสิ่ งอานวยความสะดวก ความสามารถของผูร้ ับบริ การ และ
การยอมรับคุณภาพของการบริ การ
ผลลัพ ธ์ ก ารด าเนิ นการ หมายถึ ง ผลการปฏิ บตั ิ งานของเทศบาลตาบลที่ เ ป็ นไปตาม
องค์ประกอบด้านพันธกิจ คุณภาพการบริ หารจัดการ และมีประสิ ทธิ ภาพ
การพัฒนาองค์ก าร หมายถึ ง การพัฒนาทัว่ ทั้ง องค์ก ารในภาพรวม คื อ พัฒนาสิ่ ง ที่ เกี่ ย วข้องกับ
เทศบาลตาบลทั้งหมดทั้งภายในและภายนอก

