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บทคัดย่อ

		 การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ส�ำรวจคุณลักษณะส่วนบุคคล ศักยภาพและความสามารถด้านการบริหารและ
สมรรถนะการบริหารของผู้น�ำชุมชน (2) เปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลของผู้บริหารกับสมรรถนะการบริหารของผู้น�ำชุมชน
(3) วิเคราะห์ปัจจัยศักยภาพและความสามารถด้านการบริหารจัดการที่มีอิทธิพลต่อสมรรถนะการบริหารของผู้น�ำชุมชน
ในจังหวัดปทุมธานี ในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน การวิจัยนี้ เป็นการวิจัยเชิงส�ำรวจโดยใช้การวิจัยทั้ง
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ส�ำรวจความคิดจากผู้น�ำชุมชนใน จังหวัดปทุมธานี จ�ำนวน 400 คน สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่
สถิติพรรณนา การทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติ One-way ANOVA และวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ รวมถึงการ
สัมภาษณ์เชิงลึก ผลการวิจัยพบว่า (1) กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง มีอายุ 41 -50 ปี การศึกษาต�่ำกว่าปริญญาตรี
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต�่ำกว่า 30,000 บาท ประสบการณ์การท�ำงานต�่ำกว่า 5 ปี ผู้น�ำชุมชนให้ความส�ำคัญต่อรูปแบบการ
บริหารด้านการสนับสนุนระบบงานมากที่สุด ปัจจัยการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ให้ความส�ำคัญต่อการใช้ประโยชน์ การ
ธ�ำรงรักษามากที่สุด ปัจจัยทักษะให้ความส�ำคัญต่อการตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลง ปัจจัยค่านิยมร่วมให้ความส�ำคัญ
กับการท�ำงานเป็นทีม ปัจจัยสมรรถนะในการบริหาร ให้ความส�ำคัญกับมนุษย์สัมพันธ์ (2) คุณลักษณะผู้บริหาร พบว่า
ระดับการศึกษา รายได้ ประสบการณ์การท�ำงาน ที่แตกต่างกันท�ำให้สมรรถนะการบริหารงานแตกต่างกัน และ (3) ปัจจัย
ความสามารถด้านการบริหารจัดการกับสมรรถนะการบริหารด้านค่านิยมร่วม และ ด้านทักษะบริหาร มีอิทธิพลต่อสมรรถนะ
การบริหารของผู้น�ำชุมชนจังหวัดปทุมธานี
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Abstract

		 This research aimed to (1) survey the personal characteristics, management style, human resource
management, executive skills, shared values and management competencies of community leaders.
(2) compare the different personal factors of executives with community leaders management competencies (3) analyze the potential factors and management ability of community leaders affecting the
management competencies in Pathum Thani province for preparing to ASEAN community. This research
รองศาสตราจารย์ และอาจารย์ประจ�ำหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
อาจารย์ประจ�ำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
3
อาจารย์ประจ�ำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
4,5
อาจารย์ประจ�ำหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
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วารสาร

สมาคมนักวิจัย

ปีที่ 21 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2559

was a survey research. Research methodology used quantitative research, samples were 400 community
leaders. Statistics employed in the research were descriptive statistics and hypothesis testing by using
multiple regression and in-depth interview. The finding found that (1) the samples were mostly female,
41 - 50 years old, with lower than bachelor’s degree, the average monthly income of less than 30,000
baht and under 5 years of work experiences. The leaders emphasized on knowledge management
system in management style, utilizing human resource management, response to change in executive
skills, team work in shared values and human relation in management competencies factors. (2) the
different executives characteristics affected on management competencies with no different. Management
characteristics were education level. and (3) the analysis of potential and ability which affected
management competencies found that management ability and management competencies affected
on management competencies as a whole.
Key words: Potential, Competency, Management, Community Leaders, Pathum Thani province, ASEAN
Community

ความส�ำคัญของปัญหาการวิจัย

		 จากการที่ประชาคมอาเซียน ได้ก�ำหนดเป้าหมาย
การรวมตัวของประเทศสมาชิกอาเซียนภายในปี 2558 โดย
ผู้น�ำอาเซียนจะต้องมีวิสัยทัศน์ร่วมคือ การสร้างประชาคม
อาเซียนที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง มีกฎเกณฑ์
กติกาชัดเจน และมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง สามารถสร้าง
โอกาสในการรับมือกับสิ่งท้าทายต่าง ๆ ทั้งทางด้านการเมือง
ความมั่นคง เศรษฐกิจ และภัยคุกคามรูปแบบใหม่
จังหวัดปทุมธานี นับเป็นจังหวัดหนึ่งในเขตปริมณฑล
ที่มีการเจริญเติบโต ทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่าง
ต่อเนื่อง ขณะเดียวกัน แผนพัฒนาจังหวัดปทุมธานี ในปี
พ.ศ. 2557-2560 ได้กำ� หนดยุทธศาสตร์การพัฒนาเรือ่ ง การ
พัฒนาด้านคุณภาพชีวิตชุมชน และสังคมแบบบูรณาการ
โดยเน้นการพัฒนาศักยภาพผู้น�ำชุมชน (กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น, 2555) การเตรียมความพร้อมของจังหวัด
ปทุมธานี เพื่อให้สามารถแข่งขันต่อการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน โดยมีโครงการพัฒนาศักยภาพผู้น�ำชุมชน การ
พัฒนาศักยภาพระดับต�ำบล ระดับอ�ำเภอ เพื่อให้สามารถ
สะท้อนภาพผลสัมฤทธิ์การบริหารจัดการ อันจะน�ำไปสู่
การก�ำหนดกลยุทธ์ วิธีปฏิบัติ ในการน�ำยุทธศาสตร์การ
พัฒนาตามนโยบายการบริหารของอ�ำเภอและจังหวัด ให้
สอดคล้องกับพันธกิจของจังหวัดปทุมธานี เพื่อเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชนและสังคมแบบบูรณาการ เพื่อ

สร้างจังหวัดปทุมธานีให้เป็นจังหวัดแห่งสันติสุข ตลอดจน
การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการตามหลักธรรมา
ภิบาล เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์มากที่สุด
		 แผนพัฒนาจังหวัดปทุมธานี พ.ศ. 2557-2560 ได้
รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารงานจังหวัด
แบบบูรณาการจังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม
2555 (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, 2555) ชี้ให้เห็น
ถึงปัญหาส�ำคัญที่เกิดขึ้นในจังหวัดปทุมธานี ได้แก่ 1) ปัญหา
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เนื่องจากมีคดีประเภท
ประทุษร้ายต่อทรัพย์สินสูงขึ้นเป็นระยะ 2) ปัญหาการแพร่
ระบาดของยาเสพติด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในอ�ำเภอส�ำคัญ
ได้แก่ อ�ำเภอธัญบุรี อ�ำเภอคลองหลวง อ�ำเภอล�ำลูกกา
และอ�ำเภอเมือง 3) ปัญหาแรงงานต่างด้าว เนื่องจาก
จังหวัดปทุมธานี เป็นที่ตั้งของตลาดขายส่งทางการเกษตร
ขนาดใหญ่ และโครงการก่อสร้างหมู่บ้านจัดสรร จึงมีความ
ต้องการแรงงานไร้ฝีมือ (unskilled) เป็นจ�ำนวนมาก ท�ำให้
เจ้าของกิจการต้องจ้างแรงงานต่างด้าว สัญชาติพม่า ลาว
และกัมพูชา เนื่องจากไม่สามารถหาแรงงานคนไทยมารอง
รับงานในประเภทดังกล่าวได้ 4) ปัญหาสิ่งแวดล้อม ได้แก่
ปัญหาเรื่องคุณภาพน�้ำ โดยเฉพาะเรื่องน�้ำเสีย ขยะมูลฝอย
มลพิษทางอากาศและเสียง และ 5) ปัญหาสังคม เช่นสถาน
บันเทิงมี ผับ บาร์ คาราโอเกะ ร้านจ�ำหน่ายเหล้าปั่น จาก
ปัญหาที่กล่าวมา ผู้น�ำชุมชน จึงเป็นกลไกส�ำคัญที่จะลด
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ปัญหาดังกล่าว การศึกษาสมรรถนะของผู้น�ำชุมชนทั้งภาค
รัฐ และภาคเอกชน ว่าประกอบด้วยสมรรถนะหลัก หรือ
สมรรถนะส�ำคัญ อะไรบ้าง เพื่อจะได้ผู้น�ำชุมชนเป็นต้น
แบบ เพื่อเป็นก�ำลังส�ำคัญในการผลักดัน ลดปัญหาดังกล่าว
ตลอดจนการสร้างความเข้มแข็งให้กับจังหวัดปทุมธานี
และสอดคล้องแผนทีย่ ทุ ธศาสตร์จงั หวัดปทุมธานี โดยเฉพาะ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ที่มุ่งเน้นให้ความส�ำคัญเรื่องการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชน การสร้างชุมชนปทุมธานีให้มี
ความเข้มแข็ง การจัดการสิ่งแวดล้อมให้ได้มาตรฐาน และ
การจัดระเบียบสังคมให้มีความมั่นคงปลอดภัย เพื่อให้เป็น
ไปตามเป้าหมายของจังหวัดปทุมธานี ได้แก่ การเกิดความ
สามัคคี การปรองดอง ความสมานฉันท์ ความผาสุก ความ
เป็นอยู่ที่ดี และความสงบและปลอดภัยของสังคมส่วนรวม
ต่อไป
		 การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนวันที่ 31 ธันวาคม ปี
พ.ศ. 2558 ผู้น�ำไม่ว่าในองค์กรใด หรือระดับใด จะต้อง
เผชิญกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ผู้น�ำที่จะพาองค์กรให้
ประสบความส�ำเร็จ เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพสูงนั้น
รัชนีวรรณ วนิชย์ถนอม (2552) ได้ให้ความหมายของ
สมรรถนะหลักของข้าราชการพลเรือน 5 ข้อ ดังนี้ 1. การ
มุ่งผลสัมฤทธิ์ ที่จะปฏิบัติราชการให้ดีหรือให้เกินมาตรฐาน
2. บริการที่ดี ตั้งใจและพยายามของข้าราชการในการให้
บริการเพื่อสนองความต้องการของประชาชนและหน่วย
งานภาครัฐอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญ
ในงานอาชีพ ขวนขวาย สนใจ ใฝ่รู้ เพื่อสั่งสมพัฒนา
ศักยภาพความรู้ความสามารถของตน ในการปฏิบัติราชการ
4. จริยธรรม ครองตนและประพฤติปฏิบัติ ให้ถูกต้องตาม
หลักกฎหมาย คุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพ โดยมุ่ง
ประโยชน์ของประเทศชาติมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 5.
ความร่วมแรง ร่วมใจ ตั้งใจที่จะท�ำงานร่วมกับผู้อื่น สร้าง
และด�ำรงรักษาสัมพันธภาพกับสมาชิกในกลุ่มส�ำหรับกลุ่ม
งานตามที่ ก.พ. ได้ศึกษาและจัดต�ำแหน่งต่าง ๆ ในภาค
ราชการพลเรือน ออกเป็น 18 กลุ่มงานโดยก�ำหนดให้
แต่ละกลุ่มงาน มีสมรรถนะประจ�ำกลุ่มงานละ 3 สมรรถนะ
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(ยกเว้นกลุ่มงานนักบริหารระดับสูงมี 5 สมรรถนะ) ได้แก่
1. สภาวะผู้น�ำ ตั้งใจหรือสามารถในการเป็นผู้น�ำ ปกครอง
การก�ำหนดทิศทาง วิสัยทัศน์ เป้าหมายวิธีการท�ำงาน ให้ผู้
ใต้ บั ง คั บ บั ญ ชาหรื อ ที ม งานปฏิ บั ติ ง านได้ อ ย่ า งเต็ ม
ประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร 2. การ
ด�ำเนินการเชิงรุก เล็งเห็นปัญหาหรือโอกาส พร้อมลงมือ
จัดการกับปัญหา 3. ศิลปะการสื่อสาร จูงใจ สื่อความด้วย
การเขียน การพูด การชักจูง หว่านล้อม การโน้มน้าวท�ำให้
ผู้อื่นประทับใจ ดังนั้น การที่จะศึกษาวิจัยเพื่อให้ทราบ
สมรรถนะ หรือคุณสมบัติที่ผู้น�ำชุมชนทั้งภาครัฐและเอกชน
ในจังหวัดปทุมธานี ว่าชุมชนทัง้ ภาครัฐและเอกชนมีสมรรถนะ
ใดอยู่แล้วบ้าง และสมรรถนะใดที่ควรพัฒนาต่อไปในอนาคต
จึงมีความส�ำคัญยิ่งในการพัฒนาในการเตรียมความพร้อม
เข้าสู่ประชาคมอาเซียนต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

		 1. เพือ่ ส�ำรวจปัจจัยส่วนบุคคลของผูน้ ำ� ชุมชนในการ
เตรียมความพร้อมด้านการบริหารจัดการของผู้น�ำชุมชน
จังหวัดปทุมธานี ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
		 2. เพื่อเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน
ของผู ้ บ ริ ห ารกั บ สมรรถนะการบริ ห ารของผู ้ น� ำ ชุ ม ชน
จังหวัดปทุมธานี ในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน
		 3. เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยศักยภาพและความสามารถ
ด้านการบริหารจัดการที่มีอิทธิพลต่อสมรรถนะการบริหาร
ของผู้น�ำชุมชนในจังหวัดปทุมธานี ในการเตรียมความพร้อม
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน

กรอบแนวคิดการวิจัย

		 ผู้วิจัยได้ศึกษา แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง และน�ำมาก�ำหนดเป็นกรอบแนวคิดการวิจัย ที่
แสดงถึงองค์ประกอบของตัวแปรและสมมติฐานการวิจัย
ดังภาพ 1

กรอบแนวคิดการวิจัย
ผูวิจัยไดศึกษา แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ และนํามากําหนดเปนกรอบแนวคิดการวิจัย
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ที่แสดงถึงองคประกอบของตัวแปรและสมมติฐานการวิจัย ดังภาพ 1
ปจจัยสวนบุคคล
-เพศ
-อายุ
-ระดับการศึกษา
-รายไดเฉลีย่
- ประสบการณทํางาน
ศักยภาพและความสามารถดานการบริหาร
-รูปแบบการบริหาร
-การจัดการทรัพยากรมนุษย
-ทักษะผูบริหาร
- บุคลากร
-คานิยมรวม

H1

H2

สมรรถนะการบริหาร
-ความรู
-ความสามารถ
-บทบาททางสังคม
-ภาพลักษณภายใน
-การแสดงออก
-แรงจูงใจ
-มนุษยสัมพันธ

ภาพ 1 องค์ประกอบของตัวแปร สมมติฐานการวิจัย และกรอบแนวคิดการวิจัย

สมมติฐานการวิจัย

		 สมมติฐานข้อที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันมี
สมรรถนะการบริหารจัดการที่แตกต่างกัน (H1)
		 สมมติฐานข้อที่ 2 ปัจจัยศักยภาพและความสามารถ
ด้านการบริหารจัดการมีอิทธิพลต่อสมรรถนะการบริหาร
ของผู้น�ำชุมชน ในจังหวัดปทุมธานี (H2)
		 ตัวแปรที่ศึกษา
		 ตัวแปรที่จะท�ำการศึกษา ได้แก่ ตัวแปรอิสระ (Independent variables) และตัวแปรตาม (Dependent
variables) ดังนี้
		 ตัวแปรอิสระ ได้แก่ รูปแบบการบริหาร การจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ ทักษะผู้บริหารและบุคลากร และค่านิยม
ร่วม
		 ตัวแปรตาม ได้แก่ สมรรถนะการบริหาร ประกอบ
ด้วยด้านความรู้ ด้านความสามารถ ด้านบทบาททางสังคม
ภาพลักษณ์ภายใน การแสดงออก แรงจูงใจและมนุษย์
สัมพันธ์

การทบทวนวรรณกรรมและแนวคิด

		 Mckinsey (1973, อ้างถึงในอ�ำนาจ วัดจินดา,

2551) ได้น�ำเสนอ 7S framework ซึ่งเป็นแนวคิดที่น�ำ
เสนอถึงประสิทธิภาพขององค์กร เกิดจากความสัมพันธ์
ของปัจจัยต่าง ๆ 7 ประการ ขององค์กร ว่ามีลักษณะและมี
สภาพเป็นอย่างไร จึงเป็นกรอบการพิจารณาและการ
วางแผน เพื่อการก�ำหนดกลยุทธ์ในองค์กร โดยการประสาน
องค์ประกอบทั้ง 7 องค์ประกอบ ให้สอดคล้องประสานกัน
ตัวแปรแต่ละตัวมีความส�ำคัญต่อการบริหารองค์กร เริ่ม
ตั้งแต่การก�ำหนดกลยุทธ์องค์ การเกี่ยวข้องกับการพิจารณา
โครงสร้างองค์กร เป้าหมายขององค์กร ระบบการด�ำเนิน
งาน ทักษะที่ใช้ในการท�ำงาน บุคลากร รูปแบบพฤติกรรม
ของพนักงานและเป้าหมายที่ต้องการ โดยในระยะเวลาต่อ
มา ได้รับการยอมรับและน�ำไปใช้อย่างกว้างขวาง และใน
ปั จ จุ บั น ได้ มี ก ารน� ำมาใช้ เ ป็ น เครื่ อ งมื อ ในการวิ เ คราะห์
องค์กรในส่วนของ SWOT ในด้านของปัจจัยภายในว่า
องค์กรนั้น ๆ มีจุดแข็งและจุดอ่อนในปัจจัยทั้ง 7 ว่าเป็น
อย่างไร
		 แนวคิด เกี่ยวกับภาวะผู้น�ำ Burns (1978) เสนอ
ความเห็นว่า การแสดงความเป็นผู้น�ำ ยังเป็นปัญหาอยู่จน
ทุกวันนี้ เพราะบุคคลไม่มีความรู้เพียงพอในเรื่องกระบวน
การของความเป็นผู้น�ำ เบิร์นส์ (Burns, 1978) ได้เสนอ
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ทฤษฎีความเป็นผู้น�ำเชิงปฏิรูป (transformational
leadership theory) ที่ผ่านมา เบิร์นเชื่อว่า ผู้บริหารควรมี
ลักษณะความเป็นผู้น�ำเชิงเป้าหมาย ปี ค.ศ. 1985 แบสส์
(Bass, 1985) พบว่าแนวคิดพฤติกรรมความเป็นผู้น�ำของ
เขาขัดแย้งกับแนวคิดของเบิร์นส์ ซึ่งแบสส์พบว่าพฤติกรรม
ของผู้น�ำในการน�ำกลุ่มให้ปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งให้
ได้ผลดียิ่งขึ้น หรือให้ได้ผลเกินความคาดหวัง ผู้น�ำจะต้อง
แสดงความเป็นผู้น�ำทั้ง 2 ลักษณะร่วมกัน กล่าวคือความ
เป็นผู้น�ำเชิงเป้าหมายและความเป็นผู้น�ำเชิงปฏิรูป Yukl
(1989, p. 72) ได้กล่าวถึงผู้น�ำที่มีประสิทธิผล ประกอบ
ด้วย คุณลักษณะ (traits) ความสามารถ (ability)
พฤติกรรม (behavior) แหล่งของอ�ำนาจ (source of
power) หรือลักษณะของสถานการณ์ (situation) ที่ท�ำให้
ผู้น�ำ สามารถมีอิทธิพลต่อผู้ตาม ในการด�ำเนินงาน เพื่อให้
บรรลุวัตถุประสงค์ของกลุ่มที่ตั้งไว้ Bass (1998, p. 29) ได้
กล่าวถึง ภาวะผู้น�ำ คือกระบวนการเปลี่ยนแปลง ผู้น�ำจะ
ต้องเป็นผู้เปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานของผู้ตาม และต้อง
ได้รับผลเกินกว่าเป้าหมายที่ได้ก�ำหนดไว้ โดยที่ทัศนคติ
ความเชื่อ ความเชื่อมั่น และความต้องการของผู้ตาม ต้อง
ได้รับการเปลี่ยนแปลงจากระดับต�่ำ ไปสู่ระดับที่สูงกว่า
		 สรุป จากการศึกษาเรื่อง ภาวะผู้น�ำ ของ Burns
(1978), Bass, (1985), Yukl (1989, p. 72) และ Bass
(1998, p. 29) ผู้วิจัยได้วิเคราะห์และน�ำมาใช้ในการศึกษา
สมรรถนะการบริหาร ซึ่งประกอบด้วย ความรู้ ความ
สามารถ
		 แนวความคิดเกี่ยวกับสมรรถนะหรือความสามารถ
ของบุคคลในองค์กรได้เริ่มขึ้นในปี ค.ศ. 1960 จากการเสนอ
บทความทางวิชาการของ McClelland (1973) ซึ่งได้
กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะที่ดีของบุคคลใน
องค์กร กับระดับทักษะความรู้ และความสามารถ เพื่อให้
ได้มาซึ่งคุณลักษณะที่ดี โดยระบุว่าการวัด IQ และการ
ทดสอบบุคลิกภาพ เป็นวิธีการที่ไม่เหมาะสมในการท�ำนาย
ความสามารถ ซึ่งบริษัทควรว่าจ้างบุคคลที่ความสามารถ
มากกว่าคะแนนทดสอบ ต่อมา Boyatzis (1982) ได้น�ำค�ำ
ว่า “competency” มาใช้เป็นคนแรก Hamel and Prahalad (1994) น�ำเสนอเกี่ยวกับ “core competencies”
ในหนังสือ Competing for the future ซึ่งกล่าวถึงความ
สามารถหลักของธุรกิจ โดยระบุว่าสิ่งนี้เท่านั้นที่จะท�ำให้
ธุ ร กิ จ ชนะในการแข่งขัน และเป็น สิ่งที่คู่แ ข่งไม่อาจลอก
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เลียนแบบได้
		 สรุป จากการศึกษาเรื่อง สมรรถนะ ของ McClelland (1973), Boyatzis (1982) และ Hamel and Prahalad
(1994) ผูว้ จิ ยั ได้วเิ คราะห์และน�ำมาใช้ในการศึกษาสมรรถนะ
การบริหาร ซึ่งประกอบด้วย ความรู้ ความสามารถ
		 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง มีผู้ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผล
ต่อประสิทธิภาพการบริหารงานไว้หลายท่าน เช่น อัญชิสา
อยู่สบาย, ช่อทิพย์ บรมธนรัตน์ และวรางคณา จันทร์คง
(2555) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานด้าน
การบริหารจัดการของคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต�ำบลจังหวัดอ่างทอง Zahargier and
Balasundaram (2011) ได้ศึกษาเรื่อง Factors affecting
employees’ performance in ready-made garments
(RMGs) sector in Chittagong, Bangladesh ขณะที่
Ishfaq, Nawaz, Iqbal, Ali, Shaukat and Asman
(2010) ได้ศึกษาเรื่อง Effects of motivational factors
on employees job satisfaction: a case study of
university of the Punjab, Pakistan. Herzberg, Mausnek
and Snydebman (1959) ได้ศกึ ษาเรือ่ ง The motivation
to work สุภพ สอนสระคู, สมใจ ภูมิพันธุ์และสุนันทา
วีรกุลเทวัญ (2553) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ส่วน
Saeed, Mussawa, Lodhi, Iqbal, Nayab and Yaseen
(2013) ได้ศึกษาเรื่อง Factors affecting the performance of employees at work place in the banking
sector of Pakistan ส่วน Boonlue and Peemanee
(2013) ศึกษาเรื่อง Personal-organizational factors,
OCB, and job performance: the governance bank
employees มะยุรี สุดตา และธนัช กนกเทศ (2554) ได้
ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อความส�ำเร็จในการบริหารจัดการ
ที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษา: องค์การ
บริหารส่วนต�ำบลป่ามะคาบ อ�ำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร
Kharil (2012) ศึกษาเรื่อง Analysis of management
factors determining the efficiency of dairy product
companies in Golestan province สุชีรา มะหิเมือง,
ทัศนีย์ ไพฑูรย์พงษ์, วินิจ เทือกทอง, กุญชรี ค้าขาย และ
กฤษดา กรุดทอง (2548) ได้ศึกษาเรื่อง การศึกษา
สมรรถนะการบริ ห ารจั ด การของผู ้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง ใน
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องค์กรภาครัฐ และภาคเอกชน Saisophon (2007) ได้
ศึกษาเรื่อง The competency of provincial integrated
administration committee: a comparative study
between Udonthani and Konkean provinces, Thailand และประมา ศาสตระรุจิ (2550) ท�ำการศึกษาเพื่อ
สร้างเกณฑ์สมรรถนะในการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ผู้บริหาร ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ส�ำนักบริหารงาน
การศึกษานอกโรงเรียน จากการทบทวนวรรณกรรมข้างต้น
ได้น�ำมาสู่การต่อยอดในการศึกษาครั้งนี้ต่อไป
		 สรุป จากการศึกษาเรื่อง แนวคิด ทฤษฎี และงาน
วิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยได้วิเคราะห์และน�ำมาใช้ในการศึกษา
เรื่อง สมรรถนะการบริหาร ประกอบด้วย ความรู้ ความ
สามารถ บทบาททางสังคม ภาพลักษณ์ภายใน การแสดง
ออก แรงจูงใจ และมนุษย์สัมพันธ์

วิธีด�ำเนินการวิจัย

		 1. รูปแบบการวิจัย การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิง
ปริมาณ ซึ่งมีการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลข้อมูลทุติย
ภูมิ รวมถึงการสัมภาษณ์เชิงลึก กับผู้ประกอบการและผู้
เชี่ยวชาญ เพื่อการสร้างแบบสอบถามและข้อมูลปฐมภูมิ
มาจากแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น จากข้อมูลทั้งสองส่วน
ใช้ประกอบเพื่อหาความสัมพันธ์ของแต่ละตัวแปรในงาน
วิจัยครั้งนี้
		 2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างประชากร จะเป็น
ผู้น�ำชุมชนในองค์การบริหารส่วนต�ำบลคลองสาม อ�ำเภอ
คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จ�ำนวน 5,988 คน ผู้วิจัยให้
ความส�ำคัญกับกลุ่มประธานฝ่ายการเมือง อบต.คลองสาม
(ที่ปรึกษานายก อบต.คลองสาม) กลุ่มประธานและสมาชิก
อบต.คลองสาม และกลุม่ หัวหน้าส่วนราชการและข้าราชการ
โดยเก็บแบบสอบถามทุกคน ส่วนกลุ่มที่เหลือ ประกอบด้วย
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนสาธารณสุขประจ�ำหมู่บ้าน องค์กร
สตรีฝ่ายท้องที่ ให้เก็บตามความส�ำคัญในการพัฒนาผู้น�ำ
ชุมชนขององค์การบริหารส่วนต�ำบลคลองสาม จังหวัด
ปทุมธานี โดยสุ่มแบบชั้นภูมิ และสุ่มแบบง่ายแบบไม่ใส่คืน
และเก็บแบบสอบถามจ�ำนวนตัวอย่างทั้งหมด 400 คน
(Yamane, 1967)
		 3. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้แบบ
สอบถามความคิดเห็นของผู้น�ำชุมชนในเขต อบต. คลองสาม
การหาคุณภาพของเครื่องมือ ใช้วิธีการทดสอบความเที่ยง

ตรง (validity) ของแบบสอบถาม ตามเทคนิค Item
Objective Congruence (IOC) โดยผู้เชี่ยวชาญจ�ำนวน 3
คน ข้อค�ำถาม มีค่า IOC มากกว่า 0.6 ทุกข้อ และการหา
ค่าความเชื่อมั่น ได้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของคอนบราค
(Cronbach, 1990) ของแบบสอบถามความคิดเห็นของ
ผู้น�ำชุมชน อบต.คลองสาม เท่ากับ 0.98 ค่าสัมประสิทธิ์
ของความเชื่อมั่นที่ค�ำนวณได้ต้องมากกว่า 0.80 ซึ่งแสดง
ว่าเครื่องมือแบบสอบถามมีความน่าเชื่อถือ (กัลยา วานิชย์
บัญชา, 2551)
		 4. การวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล โดยใช้ ห ลั ก การทางสถิ ติ
เพื่อหาค�ำตอบให้กับข้อค�ำถามการวิจัยโดยใช้สถิติที่แตก
ต่างกัน คือ
		 4.1 ส�ำรวจคุณลักษณะผู้บริหาร รูปแบบการบริหาร
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ทักษะผู้บริหารและบุคลากร
ค่านิยมร่วม และสมรรถนะการบริหาร โดยใช้สถิติเชิง
พรรณนา คือใช้ค่าร้อยละ การแจกแจงความถี่ ส�ำหรับ
ข้อมูลในมาตรวัดนามบัญญัติและเรียงล�ำดับ จะหาค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จากการตอบค�ำถามของกลุ่ม
ตัวอย่าง เพื่อใช้วิเคราะห์ข้อมูลต่อไป
		 4.2 เปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลของผู้บริหารกับ
สมรรถนะการบริหารของผู้น�ำชุมชนใช้สถิติ One-way
ANOVA
		 4.3 วิเคราะห์ปจั จัยศักยภาพและความสามารถด้าน
การบริหารจัดการที่มีอิทธิพลต่อสมรรถนะการบริหารของ
ผู้น�ำชุมชนโดยใช้สถิติการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ

สรุปผลการวิจัย

		 ปั จ จั ย คุ ณ ลั ก ษณะส่ ว นบุ ค คลของกลุ ่ ม ตั ว อย่ า ง
ส่วนใหญ่มาจาก องค์กรสตรี รองลงมาคือ ป้องกันภัยส่วน
พลเรือน และสาธารณสุขประจ�ำหมู่บ้าน กลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 41 -50 ปี การศึกษาโดยส่วนใหญ่
อยู่ระดับต�่ำกว่าปริญญาตรีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต�่ำกว่า
30,000 บาท ประสบการณ์การท�ำงานต�่ำกว่า 5 ปี
		 ระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยรูปแบบการบริหารพบ
ว่าการสนับสนุนระบบงาน ผู้น�ำให้ความส�ำคัญต่อระบบ
บริหารองค์ความรู้และวัฒนธรรมข้ามชาติ ตามล�ำดับ ระดับ
ความคิดเห็นต่อปัจจัย ปัจจัยการจัดการทรัพยากรมนุษย์
ผู้น�ำให้ความส�ำคัญต่อการใช้ประโยชน์ การธ�ำรงรักษา การ
พัฒนา การคัดเลือก ตามล�ำดับ ระดับความคิดเห็นต่อ
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ปัจจัยทักษะผู้บริหารและบุคลากร ผู้น�ำให้ความส�ำคัญต่อ
การตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลง ด้านความเชี่ยวชาญ
และภาวะผู้น�ำ ตามล�ำดับ ระดับความคิดเห็นต่อปัจจัย
ปัจจัยค่านิยมร่วมผู้น�ำให้ความส�ำคัญกับ การท�ำงานเป็นทีม
หลักธรรมาภิบาล และเป้าหมาย ตามล�ำดับระดับความคิด
เห็นต่อปัจจัยสมรรถนะในการบริหาร ให้ความส�ำคัญต่อ
มนุษย์สัมพันธ์ ภาพลักษณ์ภายใน ปัจจัยการแสดงออก
แรงจูงใจ ด้านบทบาททางสังคม ด้านความสามารถ ตาม
ล�ำดับ
		 ผลการเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลของผู้บริหาร
กับสมรรถนะการบริหารของผู้น�ำชุมชน ในจังหวัดปทุมธานี
(ผลการทดสอบสมมติฐาน H1) พบว่าคุณลักษณะของผู้
บริหารที่มี เพศ อายุ ที่แตกต่างกัน ไม่มีผลสมรรถนะการ
บริหารงาน แต่ระดับการศึกษา รายได้ และประสบการณ์
ท�ำงาน มีผลต่อสมรรถนะการบริหารงานที่แตกต่างกัน
		 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยศักยภาพและความสามารถ
ด้ า นการบริ ห ารจั ด การของผู ้ น� ำ ชุ ม ชนที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ
สมรรถนะการบริหารของผู้น�ำชุมชน ในจังหวัดปทุมธานี
(ผลการทดสอบสมมติฐาน H2) ได้ดังตาราง 1

Vol.21 No.1 January - April 2016

55

บริหารทั้งหมด 7 ด้าน ซึ่งประกอบด้วย ได้แก่ ความรู้ ด้าน
ความสามารถ ด้านบทบาททางสังคม ภาพลักษณ์ภายใน
การแสดงออก แรงจูงใจและมนุษย์สัมพันธ์ สามารถเขียน
เป็นสมการได้ดังนี้
		 สมรรถนะการบริ ห ารโดยรวม=0.578+0.671
(ด้านค่านิยมร่วม)+ 0.180 (ด้านทักษะบริหาร)
		 สมรรถนะการบริหารด้านความรู้ = 0.218 + 0.482
(ด้านค่านิยมร่วม) + 0.204 (ด้านทักษะผู้บริหาร) + 0.212
(การจัดการทรัพยากรมนุษย์)
		 สมรรถนะการบริหารด้านความสามารถ=0.187
+0.474 (ด้านค่านิยมร่วม)+ 0.309 (ด้านทักษะผู้บริหาร)
+ 0.167 (การจัดการทรัพยากรมนุษย์)
		 สมรรถนะการบริ ห ารด้ า นบทบาททางสั ง คม=
0.561+0.692 (ด้านค่านิยมร่วม) + 0.169 (ด้านทักษะผู้
บริหาร)
		 สมรรถนะการบริ ห ารด้ า นภาพลั ก ษณ์ ภ ายใน=
0.578+0.776 (ด้านค่านิยมร่วม)
		 สมรรถนะการบริหารด้านการแสดงออก=0.622+
0.656 (ด้านค่านิยมร่วม)+ 0.196

ตาราง 1 การวิเคราะห์สมการถดถอยของการพัฒนาศักยภาพและความสามารถด้านการบริหารจัดการกับสมรรถนะการ
บริหารโดยภาพรวมของผู้น�ำ จังหวัดปทุมธานี
ตัวแปร

ค่าสัมประสิทธิ์
ถดถอย (b)

t

ค่าคงที่
0.578
7.281
ค่านิยมร่วม
0.671
20.261
ทักษะบริหาร
0.180
5.753
R2 = 0.778, SEE = 0 .480,F = 693.848, Sig. of F = .000

Sig

ดัชนีบอกภาวะร่วมเส้นตรง
พหุ
Tolerance
VIF
.000*		
.000*
.445
2.248
.000*
.445
2.248

ระดับนัยส�ำคัญ a = 0.5*
		 จากตาราง 1 พบว่า ปัจจัยศักยภาพและความ
สามารถด้านการบริหารจัดการ ที่มีอิทธิพลต่อสมรรถนะ
การบริหาร ประกอบด้วยค่านิยมร่วมและทักษะบริหาร
อย่างมีนัยส�ำคัญที่ .05 โดยที่ ค่านิยมร่วม มีอิทธิพลมาก
ที่สุด มีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยเท่ากับ 0.671 รองลงมาคือ
ทักษะบริหาร มีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยเท่ากับ 0.180
นอกจากนี้เมื่อทดสอบสมมติฐานแยกตามสมรรถนะการ

(ด้านทักษะผู้บริหาร)
		 สมรรถนะการบริ ห ารด้ า นแรงจู ง ใจ=0.584+
0.730 (ด้านค่านิยมร่วม)+ 0.120 (ด้านทักษะผู้บริหาร)
		 สมรรถนะการบริ ห ารด้ า นมนุ ษ ย์ สั ม พั น ธ์ =
0.711+0.812 (ด้านค่านิยมร่วม)
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ปีที่ 21 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2559

		 การศึกษา ครั้งนี้มุ่งแสวงหาปัจจัยแห่งความส�ำเร็จ
และอิทธิพลที่จะส่งผลต่อสมรรถนะการบริหารของผู้น�ำ
ชุมชน ผู้วิจัยจึงใคร่เสนอแนวทางในประเด็นที่สอดคล้อง
ภายใต้กรอบวัตถุประสงค์ของการวิจัย
		 1. จากการส�ำรวจผู้น�ำชุมชน ในจังหวัดปทุมธานี
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 41 -50 ปี การศึกษาโดยส่วน
ใหญ่อยู่ระดับต�่ำกว่าปริญญาตรี รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต�่ำกว่า
30,000 ประสบการณ์การท�ำงานต�่ำกว่า 5 ปี ซึ่งเป็นผู้น�ำที่
ส่วนใหญ่จะเป็นผู้น�ำชุมชนที่เติบโตมาจากสายการท�ำงาน
		 โดยผู้น�ำชุมชนในจังหวัดปทุมธานีให้ความส�ำคัญ
กับระบบบริหารองค์ความรู้ โดยจ�ำเป็นต้องมีการท�ำวิจัย
เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนเพื่อให้สามารถเข้าถึงวัฒนธรรม
และวิถีชีวิตของชาวอาเซียนอย่างแท้จริงสามารถน�ำมา
ปรับปรุงรูปแบบการบริหารงานให้สอดคล้องกับแนวทาง
ดังกล่าวเพื่อให้เกิดสมรรถนะการบริหารงานที่มีคุณภาพ
ด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ผู้น�ำให้ความส�ำคัญต่อการ
ใช้ประโยชน์จากบุคลากรในหน่วยงานให้เกิดประโยชน์
สูงสุด เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพการท�ำงานรวมทั้งการมอบ
หมายงานให้ ต รงกั บ ความรู ้ ค วามสามารถของบุ ค ลากร
แต่ละคน ซึ่งจะสามารถสร้างสรรค์งานได้อย่างมีคุณภาพ
ส่งผลต่อผลงานโดยภาพรวม นอกจากนี้ผู้น�ำยังให้ความ
ส�ำคัญต่อการตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลง ทั้งต้องมีการ
ศึกษาข้อมูล การวิเคราะห์ขอ้ มูล เพือ่ พร้อมรับการเปลีย่ นแปลง
สอดคล้องกับแนวคิดการบริหารงานในปัจจุบัน ผู้น�ำที่มี
ศักยภาพต้องเป็นผู้น�ำการเปลี่ยนแปลง ในด้านค่านิยมร่วม
ผู้น�ำให้ความส�ำคัญกับ การท�ำงานเป็นทีม หลักธรรมาภิบาล
และการท�ำงานให้บรรลุเป้าหมาย ซึ่งผู้น�ำต้องสร้างบุคลากร
ให้ท�ำงานร่วมกันด้วยแนวทางดังกล่าว เพื่อการความส�ำเร็จ
อย่างยั่งยืน
		 การท�ำงานให้บรรลุผล ผู้น�ำเป็นหัวใจหลัก คือผู้น�ำ
ต้องมีสมรรถนะหลายๆ ด้านซึ่งในจังหวัดปทุมธานีให้ความ
ส�ำคัญต่อ สมรรถนะในการบริหาร ทั้งด้าน มนุษย์สัมพันธ์
ภาพลักษณ์ภายใน ปัจจัยการแสดงออก แรงจูงใจ ด้าน
บทบาททางสังคม ด้านความสามารถ ซึ่งต้องมีการสร้าง
มนุษย์สัมพันธ์กับผู้อื่นและต้องสามารถติดต่อสื่อสารกับผู้
อื่นได้เป็นอย่างสอดคล้องกับแนวคิดการบริหารจัดการใน
ยุคปัจจุบัน
		 2. จากการเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลของผูบ้ ริหาร

กับสมรรถนะการบริหารของผู้น�ำชุมชน พบว่าคุณลักษณะ
ส่วนบุคคลอันประกอบด้วย ด้านเพศ ด้านอายุ ด้านระดับ
การศึกษา ด้านรายได้ ด้านประสบการณ์ท�ำงาน ที่แตกต่าง
กันของผู้น�ำชุมชนในจังหวัดปทุมธานี พบว่าคุณลักษณะของ
ผู้บริหารที่แตกต่างกัน ได้แก่ ด้านเพศ ด้านอายุ ที่แตกต่าง
กัน มีผลสมรรถนะการบริหารงานไม่แตกต่างกัน ส่วน
คุณลักษณะผู้บริหารได้แก่ ด้านระดับการศึกษา ด้านราย
ได้ ด้านประสบการณ์ท�ำงาน ที่แตกต่างกัน มีผลต่อ
สมรรถนะการบริหารงานแตกต่างกัน
		 ผู ้ น� ำ ที่ มี ก ารศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ห รื อ สู ง กว่ า
ปริญญาตรี มีสมรรถนะการบริหารที่แตกต่างกับผู้น�ำที่จบ
การศึกษาต�่ำกว่าปริญญาตรี เนื่องจากมีความรู้ สามารถ
ปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงได้ดี โดยเฉพาะการรับข่าวสาร
ที่ปัจจุบันใช้การศึกษาที่หลากหลายช่องทางและหลาก
หลายภาษา ซึ่งเป็นปัจจัยส�ำคัญเมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ผู้น�ำจ�ำเป็นต้องใช้ภาษาที่หลากหลายขึ้น ในด้านรายได้พบ
ว่าผู้น�ำที่มีรายได้ต�่ำกว่า 30,000 บาทมีสมรรถนะที่ต่าง
จาก ผู้น�ำที่มีรายได้สูงกว่า 30,000 เนื่องจากแรงจูงใจใน
การท�ำงานจะมีน้อยกว่าสอดคล้องกับแนวคิดการสร้างแรง
จูงใจในขณะที่ ผู้น�ำที่ประสบการณ์ท�ำงานต�่ำกว่า 5 ปี มี
สมรรถนะการท�ำงานแตกต่างจากความแตกต่างผู้น�ำที่มี
ประสบการณ์การท�ำงานมากกว่า เนื่องจากประสบการณ์
ท�ำงาน ท�ำให้ผู้น�ำมีแนวคิดที่กว้างและแตกฉานขึ้น จาก
การเรียนรูแ้ ละปฏิบตั ใิ นด้านต่าง ๆ รวมถึงการเพิม่ พูนอ�ำนาจ
และบารมี ท�ำให้การท�ำงานในการบังคับบัญชาหรือแม้กระทัง่
การประสานงาน เป็นไปอย่างราบรื่นมากขึ้น ท�ำให้สามารถ
ท�ำงานให้ประสบผลส�ำเร็จได้โดยง่ายและรวดเร็ว
		 3. จากการวิเคราะห์ปัจจัยศักยภาพและความ
สามารถด้านการบริหารจัดการ ที่มีอิทธิพลต่อสมรรถนะ
การบริหารของผู้น�ำชุมชน พบว่า ค่านิยมร่วม มีอิทธิพลต่อ
สมรรถนะการบริหารด้านความรู้ ความสามารถบทบาท
ทางสังคมภาพลักษณ์ภายใน การแสดงออก แรงจูงใจและ
มนุษย์สัมพันธ์ ทักษะผู้บริหารมีอิทธิพลกับสมรรถนะการ
บริหารด้านความรู้ ความสามารถ บทบาททางสังคม การ
แสดงออก และแรงจูงใจ ส่วนการจัดการทรัพยากรมนุษย์
มีอิทธิพลกับสมรรถนะการบริหารด้านความรู้ ความสามารถ
สอดคล้องกับแนวคิด ภาวะผู้น�ำ, 7S framework (Mckinsey, 1973, อ้างถึงในอ�ำนาจ วัดจินดา, 2551) ซึ่งกล่าวถึง
สมรรถนะการบริหารจัดการนั้น มีความสัมพันธ์กับค่านิยม
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ร่วม ทักษะบริหาร และการจัดการทรัพยากรมนุษย์ นอกเหนือ
จากนั้น ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ ประมา ศาสตระรุจิ
(2550) ซึ่งพบว่า สมรรถนะที่มีความส�ำคัญที่สุดของผู้
บริหารในการปฏิบัติงาน คือ จริยธรรม รองลงมาคือ การ
บริหารการเปลี่ยนแปลง และล�ำดับที่สามคือ การสั่งสม
ความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ ความร่วมแรงร่วมใจ และ
ความเข้าใจองค์กรและระบบราชการ Sri Boonlue and
Peemanee (2013) พบว่า ปัจจัยองค์กร มีความสัมพันธ์
กับสมรรถนะในการท�ำงาน Saeed, Mussawa, Lodhi,
Iqbal, Nayab and Yaseen (2013) พบว่า ทัศนคติของผู้
บริหาร วัฒนธรรมองค์กร ปัจจัยส่วนบุคคล ลักษณะงาน
และรางวัลที่เป็นผลตอบแทนทางการเงิน ล้วนมีผลกระทบ
ต่อสมรรถนะ Khari1 and Siavashan (2012) พบว่า
ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการท�ำงานประกอบด้วย กฎ
ระเบียบขององค์กร โครงสร้างองค์กร คุณลักษณะของผู้
บริหาร ความยุ่งยากของงาน และการสร้างแรงจูงใจ
		 การศึกษาของ มะยุรี สุดตา และธนัช กนกเทศ
(2554) พบว่าปัจจัยด้านกลยุทธ์ ปัจจัยด้านโครงสร้าง
ปัจจัยด้านค่านิยมร่วม ปัจจัยด้านระบบการบริหาร ปัจจัย
ด้านบุคลากร ปัจจัยด้านผู้น�ำ และปัจจัยด้านทักษะ ล้วนมี
ผลต่อความส�ำเร็จในการบริหารงานขององค์กร ด้านค่า
นิยมร่วม แนวคิดการบริหารจัดการกล่าวว่าค่านิยมร่วมกัน
ระหว่างคนในองค์กร ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน โดยค่า
นิยมและบรรทัดฐานที่ยึดถือร่วมกันโดยสมาชิกขององค์กร
ที่ได้กลายเป็นรากฐานของระบบการบริหาร และวิธีการ
ปฏิบัติของบุคลากรและผู้บริหารภายในองค์กร หรืออาจ
เรียกว่าวัฒนธรรมองค์กร รากฐานของวัฒนธรรมองค์กรก็
คือ ความเชื่อ ค่านิยมที่สร้างรากฐานทางปรัชญาเพื่อ
ทิศทางขององค์กร โดยทั่วไปแล้ว ความเชื่อจะสะท้อนให้
เห็นถึงบุคลิกภาพและเป้าหมายของผู้ก่อตั้งหรือผู้บริหาร
ระดับสูง ต่อมา ความเชื่อเหล่านั้น จะก�ำหนดบรรทัดฐาน
เป็นพฤติกรรมประจ�ำวันขึ้นมาภายในองค์กร เมื่อค่านิยม
และความเชื่ อ ได้ ถู ก ยอมรั บ ทั่ ว ทั้ ง องค์ ก รและบุ ค ลากร
กระท�ำตามค่านิยมเหล่านั้นแล้ว องค์กรก็จะมีวัฒนธรรมที่
เข้มแข็ง และงานวิจัยของ Sri Boonlue and Peemanee
(2013) พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยองค์กร และความ
สัมพันธ์ภายในองค์กรมีความสัมพันธ์กับสมรรถนะในการ
ท�ำงาน Saeed, Mussawa, Lodhi, Iqbal, Nayab and
Yaseen (2013) พบว่า ทัศนคติของผู้บริหาร วัฒนธรรม
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องค์กร ปัจจัยส่วนบุคคล ลักษณะงานและรางวัลที่เป็นผล
ตอบแทนทางการเงิน ล้วนมีผลกระทบต่อสมรรถนะ ขณะ
ที่ Kharil and Siavashan (2012) พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อ
ประสิทธิภาพการท�ำงานประกอบด้วย กฎระเบียบของ
องค์กร, โครงสร้างองค์กร, คุณลักษณะของผู้บริหาร, ความ
ยุ่งยากของงาน, การสร้างแรงจูงใจ มะยุรี สุดตา และธนัช
กนกเทศ (2554) พบว่าปัจจัยด้านกลยุทธ์ ปัจจัยด้าน
โครงสร้าง ปัจจัยด้านค่านิยมร่วม ปัจจัยด้านระบบการ
บริหาร ปัจจัยด้านบุคลากร ปัจจัยด้านผู้น�ำ และปัจจัยด้าน
ทักษะ ล้วนมีผลต่อความส�ำเร็จในการบริหารงานขององค์กร

ข้อเสนอแนะของการวิจัยครั้งนี้

		 ในการวิจัยครั้งนี้ ผลการวิจัยที่ได้จะเป็นประโยชน์
อย่ า งมากกั บ การพั ฒ นาศั ก ยภาพของผู ้ บ ริ ห ารชุ ม ชน
จังหวัดปทุมธานี ในการเตรียมความพร้อมของผู้น�ำในการ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน ทั้งการก�ำหนดนโยบายการพัฒนา
ศักยภาพของผู้น�ำ และการก�ำหนดคุณลักษณะของผู้น�ำที่
จะรับเข้าใหม่ เพื่อให้สามารถท�ำงานในต�ำแหน่งต่างๆ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ การวิจัยท�ำให้ทราบถึงคุณลักษณะของ
ผู้น�ำที่จังหวัดปทุมธานี ควรก�ำหนดเป็นคุณสมบัติเบื้องต้น
ในการคัดสรรผู้น�ำในอนาคต รวมถึง ทราบถึงปัจจัยที่ส่งผล
ต่อสมรรถนะการท�ำงานของผู้น�ำที่จังหวัดปทุมธานีควรน�ำ
ไปปรับปรุงแต่ละด้าน เพื่อให้ผู้น�ำได้ท�ำงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ คือต้องสร้างค่านิยมร่วมในการท�ำงานของ
บุคลากรในหน่วยงาน ให้มีการท�ำงานเป็นทีมมีคุณธรรม
และจริยธรรมในการท�ำงาน รวมถึงการมีเป้าหมายในการ
ท�ำงานเดียวกัน ซึ่งผู้น�ำทุกคนในจังหวัดปทุมธานี ควรน�ำไป
สร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นในหน่วยงานที่รับผิดชอบ นอกจากนี้
จังหวัดปทุมธานี ต้องจัดให้มีการพัฒนาทักษะด้านการ
บริหารงานด้านต่าง ๆ ให้กับผู้น�ำชุมชนอย่างสม�่ำเสมอและ
มีแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจน โดยก�ำหนดเป็น training
road map ส�ำหรับแต่ละต�ำแหน่งงานเพื่อการพัฒนา
สมรรถนะผู้น�ำให้กับองค์กร เพื่อความยั่งยืนขององค์กร
และพร้อมที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์
ต่างๆ ที่เปลี่ยนไป แม้กระทั่งการเปิดเสรีประชาคมอาเซียน
ก็ตาม
		 การน�ำโมเดลที่ค้นพบไปประยุกต์ใช้
		 จากผลการวิจัย สามารถน�ำกลยุทธ์ที่เหมาะสมไป
ประยุกต์ใช้ ดังแสดงภาพการประยุกต์ใช้ เพื่อเตรียมความ
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พร้อมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จะเห็นได้ว่า
ปัจจัย ค่านิยมร่วม ตามล�าดับความส�าคัญ การท�างานเป็น
ทีม หลักธรรมาภิบาล เป้าหมาย และทักษะผู้บริหารด้าน
การตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลง ด้านความเชี่ยวชาญ
และภาวะผู้น�าตามล�าดับ ซึ่งการพัฒนาภาวะผู้น�าของภาค
รัฐ เพื่อการเตรียมความพร้อมให้สามารถรองรับการพัฒนา
ด้านต่างๆ ของจังหวัดปทุมธานี ให้สามารถให้บริการที่มี
คุณภาพรวมถึงพัฒนาจังหวัด ให้พร้อมรับกับการเปลีย่ นแปลง
ปัจจัยการด�าเนินงานด้านต่าง ๆ การสรรหาบุคลากรใน
อนาคตควรต้องมี ความรู้ ความสามารถด้านต่าง ๆ และ
ควรเป็ น ผู ้ ที่ ส ามารถปรั บ ตั ว กั บ สถานการณ์ ก าร
เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ได้ดี

ภาพ 1 รูปแบบการพัฒนาผู้น�าชุมชน จังหวัดปทุมธานี

ข้อเสนอแนะในกำรวิจัยครั้งต่อไป
1. การศึกษาวิจัยในครั้งต่อไป ควรศึกษาปัจจัยด้าน
ความพร้อมกับการปฏิบัติงานร่วมกับประเทศต่างๆ ใน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
2. การศึกษาวิจัยในครั้งต่อไป ควรศึกษาเชิงคุณภาพ
เพื่อศึกษาแนวคิดการน�ารูปแบบการท�างานที่แตกต่างกัน
ของประเทศจากการรวมกลุม่ ความร่วมมืออืน่ ๆ มาประยุกต์
ใช้ เพื่อเป็นประโยชน์จากความส�าเร็จที่ผ่านมา เช่นการ
รวมกลุ่มประเทศในยุโรป เป็นต้น
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