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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เรื่อง รูปแบบอิทธิพลสมรรถนะของบุคลากรที่มีผล
ต่อคุณภาพการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีวัตถุประสงค์
การวิจัยเพื่อศึกษาอิทธิพลของสมรรถนะของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ส่งผลต่อ คุณภาพการ
บริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือจานวน 320 แห่ง ผู้ให้ข้อมูลเป็น
บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและตัวแทนฝ่ายประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับ
การบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แห่งละ 10 คน เครื่องมือที่
ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่าโดยมีค่าความเชื่อมั่นด้วยค่าสัมประสิทธิอัลฟา
เท่ากับ 0.92 วิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติพื้นฐานและการวิเคราะห์พหุคูณแบบถดถอย ผลการวิจัย พบว่า
อิทธิผลของสมรรถนะของบุคลากรที่ส่งผลต่อคุณภาพการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ มีจานวน 4 ตัวแปร ได้แก่ การมุ่งผลสัมฤทธิ์ (X1) ด้าน
การบริการที่ดี (X2) ด้านความร่วมแรงร่วมใจ (X5) และด้านการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ (X3)
โดยมีค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์ พหุคู ณ (R) เท่ากั บ 0.747 มีค่ าสัมประสิทธิ์ การพยากรณ์ (R2) เท่ ากั บ
0.558 และมีอานาจในการพยากรณ์ได้ ร้อยละ 55.80 มีค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (SEest) เท่ากับ
0.19947 และมีค่าคงที่ของสมการในรูปคะแนนดิบ (a) เท่ากับ 1.621 สามารถสร้างสมการสมรรถนะที่มีผล
ต่อตัวแปรตาม ในรูปคะแนนมาตรฐาน คือ Z = 0.410Z1 + 0.313Z2 + 0.188Z5 + 0.100Z3
คาสาคัญ : สมรรถนะของบุคลากรองค์กร, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, คุณภาพของการบริหารจัดการ
ABSTRACT
This research was a path of the thesis “Influence Model of Personnel’s
Competency Effected to the Public Sector Management Quality Award of Local Government in
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Northeast Thailand” which aimed to analysis the influence of personnel’s competencies
which effected to the public sector management quality award of local government in
Northeast Thailand. The sample was 320 local governments of 20 provinces in
Northeast Thailand. The instrument was the five rating scale questionnaire with 0.92 of
reliability. The statistics were descriptive statistics and multiple regression analysis. The
research results were found that;
The influence of personnel’s competencies which effected to the public sector
management quality award of local government in Northeast Thailand by statistical
significant at.05 level were Achievement Motivation, Service mind, Teamwork and
Expertise with Multiple correlation coefficient (R) =0.747 and forecasting coefficient (R2)
= 0.558 and a power to forecast was 55.80%, therefore, the equation of standard score
was; Z = 0.410Z1 + 0.313Z2 + 0.188Z5 + 0.100Z3.
Keywords : Personnel’s Competency, Local Government, Public Sector Management Quality Award
บทนา
การพัฒนาระบบราชการไทยได้ดาเนินการมาเป็นระยะเวลาพอสมควร แต่มักจะขาดความ
ชัดเจนและความต่อเนื่องในเชิงนโยบาย รวมทั้งไม่มีเจ้าภาพผู้รับผิดชอบหรือกลไกในการผลักดันสู่การ
ปฏิบัติงานอย่างจริงจัง ทาให้การพัฒนาระบบราชการดาเนินไปอย่างค่อยเป็น ค่อยไป ไม่ครบวงจรและ
เกิดผลเปลี่ยนแปลงในระดับที่ค่อนข้างน้อย ทั้งนี้ จุดเปลี่ยนผ่านสาคัญที่ทาให้เกิดการพัฒนาระบบ
ราชการอย่างจริงจังในช่วงเวลา 5-6 ปี ที่ผ่านมา เป็นผลมาจากปัจจัยในด้านต่างๆ ได้แก่ การ
เปลี่ยนแปลงในสภาพแวดล้อมของประเทศ ปัญหาที่สั่งสมมาของระบบราชการไทย นโยบาย และความ
มีเสถียรภาพทางการเมือง และกระแสเรียกร้องของชุมชนวิชาการที่ต้องการปรับปรุงระบบราชการให้มี
ความทันสมัย สอดคล้องกั บสภาพบ้านเมืองและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนมากขึ้ น
ข้าราชการถือเป็นกลไกสาคัญในฐานะผู้ปฏิบัติบริหารงานของแผ่นดินการนานโยบายของรัฐและภารกิจ
ของส่วนราชการไปปฏิบัติให้เกิดผลในพื้นที่เพื่อสนองตอบต่อความต้องการของสังคมและประชาชน
(Office of the Public Sector Development Commission. 2008 : 16)
การนาแนวคิดเรื่องสมรรถนะมาใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคลเชื่อว่าจะทาให้การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการคัดเลือก การพัฒนา และการบริหาร
ผลงาน กล่าวคือ ในการคัดเลือกที่เดิมเน้นเพียงการวัดความถนัด และความรู้เฉพาะในงาน ซึ่งแม้จะเป็น
สิ่งที่สาคัญในการทางานแต่ว่ายังไม่เพียงพอ ยังต้องเน้นส่วนที่อยู่ใต้น้าของบุคคล ซึ่งได้แก่ ค่านิยม
ทัศนคติ บุคลิกภาพเพิ่มขึ้นด้วย เพราะสิ่งเหล่านี้ส่งผลให้พฤติกรรมในการทางานของบุคคลเป็นไปใน
ลักษณะที่องค์การต้องการหรือไม่ ในด้านการพัฒนาซึ่งแต่เดิมอาจจะเน้นเพียงเรื่องความรู้ และทักษะ ก็
ต้องหันมาให้ความสาคัญกับเรื่องของพฤติกรรมในการทางานเพิ่มเติมขึ้น ตลอดจนต้องหาหนทางในการ
ฝึกอบรมให้ข้าราชการมีพฤติกรรมในการทางานอย่างที่องค์กรต้องการ (Prajak Sap-Udom, 2008 : 2)
สาหรับสมรรถนะหลัก คือ คุณลักษณ์ (ความรู้ ทักษะ และพฤติกรรม) ที่ทุกคนในองค์การจาเป็นต้องมี
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เพื่อที่จะทาให้องค์การสามารถดาเนินงานได้สาเร็จลุล่วงตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ ที่วางไว้เป็นสิ่งสะท้อนถึง
ค่านิยมในองค์การมีและถือปฏิบัติร่วมกัน (Thanyalak Wīrasombat. 2003 : 57) การที่จะดาเนินงาน
ให้ประสบผลสาเร็จนั้น องค์การบริหารส่วนตาบลต้องให้ความสาคัญกับตัวบุคคลกรหรือพนักงานของ
หน่วยงานเป็นลาดับแรก รัฐบาลได้เล็งเห็นความสาคัญของบุคลากรท้องถิ่นจึงได้ตราพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ขึ้น เพื่อเป็นการกาหนดมาตรฐานการบริหารงาน
บุคคลขึ้นสาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในมาตรา 3 ในพระราชบัญญัตินี้ คาว่า “พนักงานส่วน
ตาบล” คือ ข้าราชการหรือพนักงานขององค์การบริหารส่วนตาบล ตามที่กฎหมายจัดตั้งกาหนด (พรบ.
สภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2537) จากพระราชบัญญัติฉบับนี้จะเห็นได้ว่า พนักงาน
ส่วนตาบลเป็นกลไกสาคัญที่จะนานโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นไปปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรม และเกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน พนักงานส่วนตาบลต้องมีลักษณะที่ทางานร่วมกับชุมชนได้ ทุกคนต้อง
เข้า ใจในหลัก การบริ หารงานขององค์ กรปกครองส่ว นท้ องถิ่ นเข้าใจชุ มชน คนในชุ ม ชน วัฒ นธรรม
ประเพณีของชุมชนนั้น ไม่ว่าจะทางานในตาแหน่งใดก็ตาม ดังนั้นในการทางานในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นพนักงานส่วนตาบลต้องมีสมรรถนะหลักร่วมกันและในขณะเดียวกันก็ต้องมีความรู้ความสามารถของ
งานในหน้ าที่ ที่ รั บผิ ดชอบ มี ก ารพั ฒ นาและฝึ กอบรมบุ ค ลากร/พนั กงานส่ วนต าบลให้ มี ค วามรู้ ซึ่ ง
ความสามารถหลักของพนักงานส่วนตาบลแต่ละคนเป็นพื้นฐานที่สาคัญในการสร้างสมรรถนะขององค์การ
บริหารส่วนตาบล เมื่อแต่ละบุคคลมีความรู้ความสามารถส่วนตัวที่หลากหลายและแตกต่างมารวมกัน มีการ
แลกเปลี่ยนและแบ่งปันความรู้ ซึ่งก็จะกลายเป็นความรู้ใหม่ที่เป็นความรู้ขององค์การบริหารส่วนตาบล และ
กลายเป็นสมรรถนะขององค์การบริหารส่วนตาบล (Thaweesak Masyoh, 2009 : 1 - 2)
จากผลการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงาน เพื่อชี้วัดผลการดาเนินงานหรือประสิทธิผลในการ
ดาเนินงาน ตามแบบมาตรฐาน การปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขององค์การบริหาร
ส่วนตาบล ซึ่งได้กาหนดตัวชี้วัดมาตรฐานการปฏิบัติราชการใน 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการบริหาร
จัดการ ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา ด้านการเงินและการคลัง ด้านการบริการสาธารณะ มี
องค์การบริหารส่วนตาบล ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับดีครบทุกด้านเพียงไม่กี่แห่ง เป็นการสะท้อน
ให้เห็นว่าองค์การบริหารส่วนตาบลยังมีปัญหา อุปสรรคเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่สาคัญ คือ ปัญหาด้าน
ความพร้อมของงบประมาณ ปัญหาด้านสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้ออานวยต่อการปฏิบัติงาน ปัญหาด้าน
โครงสร้างการจัดองค์การ และปัญหาด้านบุคลากรไม่เพียงพอและขาดคุณภาพปัจจุบันบุคลากรของ
องค์ก รปกครองส่ วนท้ องถิ่น ส่ว นใหญ่ ยังไม่ไ ด้รั บการพัฒ นาอย่า งถู กต้ อง เหมาะสม ตรงตามความ
ต้องการและขาดความต่อเนื่อง ส่งผลให้บุคลากรขาดสมรรถนะหรือความสามารถในการปฏิบัติงาน คือ
ขาดความรู้ความชานาญ ทักษะ และคุณลักษณะอื่นๆ ที่จาเป็นในการปฏิบัติงาน รวมถึงค่านิยม ทัศนคติ
บุคลิกภาพ ทาให้การปฏิบัติงานไม่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลเท่าที่ควร จากการศึกษาพบว่า ระบบ
ราชการไทยประสบปัญหาใหญ่ 3 ประการ กล่าวคือ ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย และระเบียบวิธีใน
การปฏิบัติงาน ปัญหาของการดาเนินงานของหน่วยงาน และปัญหาในด้านของการบริหารงานบุคคล
เนื่องจากการบริหารงานบุคคลไม่สามารถสร้างคุณธรรมและความสามารถให้กับข้าราชการในการ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ นอกจากนี้ยังพบว่า ข้าราชการบางส่วนยังไม่มีความสามารถ
ในการผลักดันประเทศไปสูก่ ารพัฒนาประเทศได้ กล่าวคือ ขาดความรู้ความสามารถในการทางานให้เกิด
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ประสิทธิภาพ มีพฤติกรรมในการทางานที่เฉื่อยชาละเลย และเพิกเฉยต่อการปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง (
Office of the Civil Service Commission. 2004) จากปัญหาการปฏิบัติงานของดังกล่าว มี
ผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้ นที่เป็นอย่างมาก ซึ่งองค์การบริหารส่วนตาบลมี
หน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติงานให้ประสบผลสาเร็จมากที่สุด โดยจะต้องมีการบริหารจัดการที่มุ่งผลสัมฤทธิ์
เป็นหลักและสามารถที่จะปฏิบัติงานให้ได้ผลงานถูกต้องสมบูรณ์ตามเป้าหมายที่กาหนดไว้สูงสุด เพื่อ
สร้างความพึงพอใจในผลการปฏิ บัติงานให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมมากที่สุด การที่องค์การ
บริหารส่วนตาบลจะสามารถพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิผลในการปฏิบัติงานได้นั้น จึงต้องขจัดปัญหา
เหล่านี้ให้หมดไป ซึ่งปัญหาด้านบุคคลากรเป็นปัญหาหนึ่งที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง ประกอบกับผู้วิจัยใน
ฐานะพนักงานส่วนตาบลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จึงมีความสนใจศึกษาเรื่อง การพัฒนาสมรรถนะ
ทางการบริ หารของผู้บ ริห ารองค์ก รปกครองส่ วนท้อ งถิ่ น ในเขตภาคตะวัน ออกเฉีย งเหนื อ เพื่ อน า
ผลการวิจัยมาแนวทางในการพัฒนาปรับปรุง และส่งเสริมสมรรถนะหลักให้กับพนักงานส่วนตาบล เป็น
แนวทางในการเสริมสร้ างสมรรถนะการบริหารงานของผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่น เพื่อให้การ
บริหารงานองค์กรปกครองท้องถิ่นมีผลสัมฤทธิ์มากยิ่งขึ้น
วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อศึกษาอิทธิพลของสมรรถนะของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ส่งผลต่อ คุณภาพของ
การบริหารของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ขอบเขตการวิจัย
ด้านพื้นที่ การวิจัยครั้งนี้ศึกษาในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
ด้านเนื้อหา การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยกาหนดกรอบแนวคิดการวิจัย ดังนี้
สมรรถนะของบุคลากรองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์
(Achievement motivation)
2. การบริการที่ดี (Service mind)
3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงาน
อาชีพ (Expertise)
4. จริยธรรม (Integrity)
5. ความร่วมแรงร่วมใจ
(Teamwork)

คุณภาพของการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
• 1. การนาองค์การ
• 2. การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์
• 3. การให้ความสาคัญกับผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย
• 4. การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการ
ความรู้
• 5. การมุ่งเน้นบุคลากร
• 6. การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ
• 7. ผลลัพธ์การดาเนินการ

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
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ตัวแปรอิสระ คือ สมรรถนะของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย 5 ตัว
แปร ได้แก่ 1) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Achievement motivation) 2) การบริการที่ดี (Service mind) 3)
การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ (Expertise) 4) จริยธรรม (Integrity) และ 5) ความร่วมแรงร่วมใจ
(Teamwork)
ตัวแปรตาม คือ คุณภาพการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบด้วยตัวแปร
สังเกตได้ (Observed Variables) เกณฑ์ PMQA ประกอบด้วย 7 ตัวแปร ได้แก่ เป็นชุดของคาถาม
เกี่ยวกับเรื่องสาคัญ 7 ด้านในการบริหารและดาเนินงานของส่วนราชการ ได้แก่ 1) การนาองค์การ 2)
การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ 3) การให้ความสาคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 4) การวัด การ
วิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 5) การมุ่งเน้นบุคลากร 6) การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ และ 7) ผลลัพธ์
การดาเนินการ
ด้านแหล่งข้อมูล
1. ประชากร (Population) การวิจัยครึ่งนี้มีหน่วยในการวิเคราะห์ (Unit of Analysis) เป็น
แห่งองค์การ ประชากร หมายถึง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จานวน
2,967 แห่ง (Department of Local Administration. 2017)
2
กลุ่ ม ตั ว อย่ า ง (Sample) หมายถึ ง องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ การกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างใช้เกณฑ์จานวนตัวอย่างที่นามาศึกษา ในลักษณะ
การวิ เ คราะห์ ส มการโครงสร้ า งความสั ม พั น ธ์ เ ชิ งเส้ น ตรงไม่ ค วรน้ อ ยกว่ า 20 หน่ ว ยต่ อ 1 ตั ว แปร
(Anderson and Gerbing. 1988 : 236 ; Nonglak Wiratchai. 2005 : 54 และ Suphamas
Ungsuchot, Somthawin Wichitwanna and Ratchaneekul Phinyophanuwat. 2008 : 25-26)
ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้มีทั้งหมด 12 ตัวแปร ดังนั้นขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ต้องมีไม่น้อยกว่า 240 แห่ง
ผู้วิจัยจึงกาหนดกลุ่มตัวอย่างออกเป็นจังหวัดละ 16 อปท. เป็น 320 แห่ง ผู้ให้ข้อมูลเนื่องจากหน่วยใน
การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ในการให้ข้อมู ลของหน่ว ย
ตัวอย่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะใช้บุคคลซึ่งเป็นบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และตัวแทนฝ่ายประชาชนผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียกับการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นผู้ให้ข้อมูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งละ 10 คน
ด้านระยะเวลา
การศึกษาครั้งนี้ศึกษาระหว่างเดือน มีนาคม 2560-กรกฎาคม 2560
ระเบียบวิธวี ิจัย
การศึกษาอิทธิพลของสมรรถนะของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ส่งผลต่อ คุณภาพของ
การบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณเก็บ
รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ
ประเทศไทย อปท. ละ 10 คน จาก 320 อปท. เครื่องการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามมาตรา
ส่วนประมาณค่า 5 ระดับ โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 คาถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ตอนที่ 1 เป็นข้อคาถามเกี่ยวกับสมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากร และ ตอนที่ 3 เป็น
คาถามเกี่ยวกับคุณภาพการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
[83]

วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม-มิถุนายน พ.ศ .2562
Journal of Research and Development Institute, Rajabhat Maha Sarakham University Vol. 6 No.1 January-June 2019
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ประกอบด้วยสถิติพื้นฐาน (Descriptive statistics) และการวิเคราะห์พหุคูณแบบถดถอยเชิงเส้น
(Multiple regression analysis)
ผลการวิจัย
สมรรถนะของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สามารถพยากรณ์คุณภาพการบริหารจัดการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ มีจานวน 4 ตัวแปร
ได้แก่ การมุ่งผลสัมฤทธิ์ (X1) ด้านการบริการที่ดี (X2) ด้านความร่วมแรงร่วมใจ (X5) และด้านการสั่งสม
ความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ (X3) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ของตัวพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ (b) เท่ากับ 0.275,
0.171, 0.113 และ 0.059 ตามลาดับ ตัวพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน () เท่ากับ 0.410, 0.313,
0.188 และ 0.100 ตามลาดับ และมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ (R) เท่ากับ 0.747 มีค่าสัมประสิทธิ์
การพยากรณ์ (R2) เท่ากับ 0.558 และมีอานาจในการพยากรณ์ได้ ร้อยละ 55.80 มีค่าความคลาดเคลื่อน
มาตรฐาน (SEest) เท่ากับ 0.19947 และมีค่าคงที่ของสมการในรูปคะแนนดิบ (a) เท่ากับ 1.621 สามารถ
สร้างสมการสมรรถนะที่มีผลต่อตัวแปรตาม ในรูปคะแนนดิบ และในรูปคะแนนมาตรฐาน ได้ดังนี้
สมการในรูปคะแนนดิบ
Y = 1.621 + 0.275X1 + 0.171X2 + 0.113X5 + 0.059X3
สมการในรูปคะแนนมาตรฐาน
Z = 0.410Z1 + 0.313Z2 + 0.188Z5 + 0.100Z3
ตารางที่ 1 การวิเคราะห์อานาจพยากรณ์อิทธิพลของสมรรถนะของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
สามารถพยากรณ์คุณภาพการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตัวแปรพยากรณ์
b
ค่าคงที่ (a)
1.621
การมุ่งผลสัมฤทธิ์ (X1)
0.275
การบริการที่ดี (X2)
0.171
ความร่วมแรงร่วมใจ (X5)
0.113
การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
0.059
(X3)
a = 1.621 R = 0.747 R2 = 0.558 R2adj = 0.552
SEest =.19947
หมายเหตุ. ** มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ.01

SE
0.126
0.032
0.024
0.023


0.410
0.313
0.188

0.027 0.100
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t
12.882
8.655
7.199
4.830

p-value
0.000**
0.000**
0.000**
0.000**

2.177

0.030**
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การมุ่งผลสัมฤทธิ์
(= 0.410)

การบริการที่ดี

ความร่วมแรงร่วมใจ

(= 0.313)

(= 0.188)

คุณภาพการบริหาร
จัดการองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ

การสั่งสมความ
เชี่ยวชาญในงาน
อาชีพ
(= 0.100)

แผนภาพที่ 1 อิทธิพลของสมรรถนะของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สามารถพยากรณ์คุณภาพ
การบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
อภิปรายผลการวิจัย
สมรรถนะของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่สามารถ
พยากรณ์คุณภาพการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ มีจานวน 4 ตัวแปร ได้แก่ การมุ่งผลสัมฤทธิ์ (X1) ด้านการบริการที่ดี (X2) ด้านความ
ร่วมแรงร่วมใจ (X5) และด้านการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ (X3) โดยมีอานาจในการพยากรณ์ได้
ร้อยละ 55.80 มีค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (SEest) เท่ากับ 0.19947 และมีค่าคงที่ของสมการในรูป
คะแนนดิบ (a) เท่ากับ 1.621 สามารถสร้างสมการสมรรถนะที่มีผลต่อตัวแปรตาม ในรูปคะแนนดิบ และใน
รูปคะแนนมาตรฐาน ได้ดังนี้ สมการในรูปคะแนนดิบ Y = 1.621 + 0.275X1 + 0.171X2 + 0.113X5 +
0.059X3 สมการในรูปคะแนนมาตรฐาน Z = 0.410Z1 + 0.313Z2 + 0.188Z5 + 0.100Z3 สอดคล้อง
กับการวิจัยของนักวิชาการ ดังต่อไปนี้
1. งานวิจัยของ Jirisuda Bouphan and others (2011 : 93) ได้ทาการศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่
มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงานตามสมรรถนะหลักของทันตแพทย์ในโรงพยาบาลชุมชนเขตสาธารณสุขที่ 12
ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานตามสมรรถนะหลักของทันตแพทย์ที่ปฏิบัติงานใน
โรงพยาบาลชุมชนในเขตสาธารณสุขที่ 12 สามารถร่วมพยากรณ์ผลการปฏิบัติงานตามสมรรถนะหลัก
ของทันตแพทย์ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชนในเขตสาธารณสุขที่ 12 ได้ร้อยละ 56.0
2. งานวิจัยของ DHATTHAKAN PROMPRAKONE (2012 : 97) ได้ทาการศึกษาวิจัยเรื่อง
สมรรถนะทางการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการดาเนินงานประกันคุณภาพภายในของ
โรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ผลการวิจัยพบว่า
สมรรถนะทางการบริหารที่เป็นตัวพยากรณ์การดาเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนขนาดเล็ก
มี 4 สมรรถนะ คือ การพัฒนาศักยภาพบุคลากร (X7) การสื่อสารและการจูงใจ (X6) การทางานเป็นทีม
(X4) และการวิเคราะห์และสังเคราะห์ (X5) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณเท่ากับ 0.855 มีค่า
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สัมประสิทธิ์การถดถอยที่เป็นบวกทุกค่า มีค่าอานาจการพยากรณ์ร้อยละ 73.10 อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 โดยสร้างเป็นสมการในรูปคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐานได้ ดังนี้ สมการถดถอยใน
รูปคะแนนดิบ (Unstandardized Score) Y = 0.569 + 0.262 X6 + 0.210 X7 + 0.185X4 +
0.139X5 สมการถดถอยในรู ป คะแนนมาตรฐาน (Standardized Score) และ ZY = 307ZX6 +
234ZX7+ 231ZX4 + 186ZX5
3. งานวิจัยของ Arkom Punyakaew and Prachak Bouphan (2011 : 103) ได้ทาการศึกษา
วิจัยเรื่อง ปัจจัยการบริหาร และกระบวนการบริหารองค์การที่มีผลต่อสมรรถนะหลักในการปฏิบัติงาน
ของหัวหน้าสถานี อนามัย เขตโซนเหนือ จังหวัด ขอนแก่น ผลการวิจัยพบว่า ตัวแปรที่สามารถร่ว ม
พยากรณ์สมรรถนะหลักในการปฏิบัติงาน ได้แก่ วัสดุอุปกรณ์ ด้านการจัดองค์การและการฝึกอบรมที่
เกี่ยวกับสมรรถนะ ซึ่งปัจจัยทั้ง 3 ด้าน สามารถร่วมกันพยากรณ์สมรรถนะหลักในการปฏิบัติงานของ
หัวหน้าสถานีอนามัย เขตโซนเหนือ จังหวัดขอนแก่นได้ร้อยละ 49.10 ปัญหาอุปสรรคที่พบส่วนใหญ่ คือ
เรื่องปัจจัยการบริหารด้านกาลังคน ร้อยละ 96.42 รองลงมาได้แก่ ปัจจัยบริหารด้านงบประมาณ ร้อย
ละ78.57
4. งานวิจัยของ Pacharawit Chansirisira (2017 : 79) ได้ทาการศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนา
สมรรถนะหลักและประสิทธิภาพในการทางานของข้าราชการครูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผลการวิจัย
พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะหลักในแต่ละด้านกับประสิทธิภาพการทางานของ
ข้าราชการครูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยรวม มีความสัมพันธ์กันในทางบวกอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่าง 0.453 – 0.769 ตัวแปรสมรรถนะหลักที่มีค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการทางานของข้าราชการครูสูงสุดครูด้านการทางานเป็นทีม
เท่ากับ 0.769 รองลงมาคือ ด้านมุ่งผลสัมฤทธิ์ และด้านการพัฒนาตนเอง มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์กับ
ประสิทธิภาพในการทางานของข้าราชการครูเท่ากันคือ.762 ส่วนด้านสุดท้ายคือ ด้านการให้บริการที่ดีมี
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการทางานของข้าราชการครูเท่ากับ 0.453
5. งานวิจัยของ Rachanee Kongkalai (2010 : 119) ได้ทาการศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
สมรรถนะในการปฏิบัติงานของปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล ในเขตจังหวัดอุทัยธานี ผลการวิจัยพบว่า
ปัจจัยความกดดันในการทางาน ด้านขวัญกาลังใจ และด้านความรู้ในงาน มีความสัมพันธ์กับสมรรถนะ
ในการปฏิบัติงานของปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล ในเขตจังหวัดอุทัยธานี ร้อยละ 69.5 และตัวแปร
อิสระทั้งหมดสามารถร่วมกันทานายในตัวแปรตาม ได้ร้อยละ 48.4
6. งานวิจัยของ PATTARAPINYA PAKKARANA (2011 : 107) ได้ทาการศึกษาวิจัยเรื่อง
สมรรถนะหลักทางการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารคุณภาพทั้ง
องค์การในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต 2
ผลการวิจัยพบว่า สมรรถนะหลักทางการบริหารทุกตัวเป็นตัวทานายประสิทธิผลการบริหารคุณภาพทั้ง
องค์การในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานเขตพื้นที่ก ารศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต 2 ได้แก่
(1) การทางานเป็นทีม (2) การพัฒนาตนเอง (3) การบริการที่ดี และ (4) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ โดยค่า
สัมประสิทธิ์พหุคูณเท่ากับ 0.89 มีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย เป็นบวกทุกค่า มีอานาจการพยากรณ์ ร้อย
ละ 80 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ.01 โดยเขียนเป็นสมการในรูปคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐาน
ได้ดังนี้สมการถดถอยในรูปคะแนนดิบ (Unstandardized Score) คือ Y = 0.31 + 0.31X4 + 0.25 X3
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+ 0.20 X2 + 0.17 X1 สมการถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐาน (Standardized Score) คือ Z = 0.34
X4 + 0.25 X3 + 0.22 X2+ 0.16 X1
7. งานวิจัยของ Bunlu Chinnamphong and Wallapha Ariratana (2012 : 112) ได้
ทาการศึกษาวิจัยเรื่อง สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ผลการวิจัย พบว่า สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา ที่เป็นตัว
ทานายประสิทธิผลของโรงเรียน มี 3 ด้านคือ ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากร (X8) ด้านการมีวิสัยทัศน์
(X2) และด้านการบริการที่ดี (X6) โดยมีค่าประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณเท่ากับ 0.801 มีค่าสัมประสิทธิ์การ
ถดถอยที่เป็นบวกทุกค่า มีค่าอานาจการพยากรณ์ร้อยละ 64.10 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
โดยเขียนเป็นสมการในรูปคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐานได้ดังนี้ สมการพยากรณ์ในรูปของคะแนนดิบ
(Unstandardized Score) Y=1.549 + 0.291 (X8) + 0.187 (X2) + 0.144 (X6) สมการพยากรณ์ใน
รูปคะแนนมาตรฐาน (Standardized Score) Zy = 0.396 (Z x8) + 0.286 (Z x2) + 0.213 (Z x6)
8. งานวิจัยของ Weerapong DEJBOON (2014: 154) ได้ทาการศึกษาวิจัย เรื่อง สมรรถนะ
ทางการบริหารที่ส่งผลต่อความสาเร็จในการบริหารงานของผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาใน
ประเทศไทย 3) สมรรถนะทางการบริหารที่ส่งผลต่อความสาเร็จในการบริหารงานของผู้อานวยการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เรียงตามลาดับได้แก่ สมรรถนะการ
บริหารทรัพยากร สมรรถนะการทางานให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ สมรรถนะความเป็นผู้นา สมรรถนะการคิด
เชิงกลยุทธ์ และสมรรถนะการมีจิตมุ่งบริการ เมื่อพิจารณาสมรรถนะที่ส่งผลสูงสุดต่อความสาเร็จในการ
บริหารงานแต่ละด้านปรากฏดังนี้ สมรรถนะการบริหารทรัพยากรส่งผลสูงสุดต่อความสาเร็จในการ
บริหารงานด้านการบริหารและจัดการศึกษา (Beta =.215) สมรรถนะการทางานให้บรรลุผลสัมฤทธิ์
ส่งผลสูงสุดต่อความสาเร็จในการบริหารงานด้านการพัฒนางานวิชาการ (Beta =.221) สมรรถนะการ
คิดเชิงกลยุทธ์ส่งผลสูงสุดต่อความสาเร็จในการบริหารงานด้านการบริหารงานบุคคล (Beta =.169)
สมรรถนะการทางานให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ส่งผลสูงสุดต่อความสาเร็จในการบริหารงานด้านการบริหาร
งบประมาณ (Beta =.283) และสมรรถนะการบริหารทรัพยากรส่งผลสูงสุดต่อความสาเร็จในการ
บริหารงานด้านการบริหารทั่วไป (Beta =.264)
ข้อเสนอแนะ
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการนาผลการวิจัยไปใช้ เพื่อให้เกิดการสร้างข้อค้นพบและองค์
ความรู้ใหม่ ผู้วิจัยขอเสนอแนะใน 2 ประเด็น ดังนี้
1. ข้อเสนอแนะในการนาผลการศึกษาไปใช้
1.1 การพัฒนาสมรรถนะบุคลากร ได้แก่ การมุ่งผลสัมฤทธิ์ การบริการที่ดี การสั่งสมความ
เชี่ยวชาญในงานอาชีพ และความร่วมแรงร่วมใจไปใช้ในการบริหารองค์กรเพื่อสร้างระบบและวัฒนธรรม
ให้กับบุคลากรในองค์กร ให้มีความทุ่มเทแรงกายแรงใจในการทางานบุค ลากรมีความสุขในการทางาน
เกิดความรักองค์กร
1.2 การพัฒนาตนเองของบุคลากร โดยหน่วยงานควรทาการสนับสนุนบุคลากรทุกสายงาน
ได้พัฒนาสมรรถนะในการทางานเพื่อเกิดประสิทธิภาพในการทางาน
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1.3 พัฒนาบทบาทการนาของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยนาผลการวิจัยไปเป็น
กลยุ ทธ์ ในการกาหนดเป็น นโยบายการพัฒนาในการมุ่งผลสั มฤทธิ์ การบริก ารที่ดี การสั่ งสมความ
เชี่ยวชาญในงานอาชีพ และความร่วมแรงร่วมใจ เพื่อให้มีสมรรถนะในการทางาน
1.4 พัฒนาสมรรถนะตามบทบาทหน้าที่ โดยให้ความสาคัญต่อการสร้างสมรรถนะให้เกิด
ขึ้นกับบุคลากรทุกระดับเพื่อให้สามารถนาพาองค์กรดาเนินงานได้อย่างบรรลุเป้าหมายและเกิดการ
ทางานที่มีประสิทธิภาพต่อไป
2. ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรศึกษาผลกระทบของสมรรถนะบุคลากรที่มีต่อประสิทธิภาพการบริหารงานใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อศึกษาการเปรียบเทียบกับกลุ่มตัวอย่างออื่นว่ามีความแตกต่างกันหรือไม่
อย่างไร ซึ่งอาจทาให้งานวิจัยมีความรอบคลุมมากขึ้น ทั้งยังมีประสิทธิผลและสามารถนาไปใช้ประโยชน์
ได้ตรงตามเป้าหมายมากยิ่งขึ้น เพื่อศึกษาเปรียบเทียบและใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาความสามารถใน
การปฏิบัติงานของพนักงานให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลอย่างยั่งยืน
2.2 ควรมีการศึกษาผลกระทบหรืออื่นๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการบริหารงาน
ในองค์กร เช่น สภาพแวดล้อมในการทางาน ภาวะผู้นา โครงสร้างองค์กร เป็นต้น เพื่อวัดว่ามีผลกระทบ
ต่อประสิทธิภาพการทางานของพนักงานหรือไม่
2.3 ควรศึกษาสภาพปัญหาและข้อเท็จจริง ของการปฏิบัติงานภายในองค์กรว่ามีผลต่อ
ประสิทธิภาพการทางานหรือไม่
2.4 ควรพิจารณาและศึกษาปัจจัยอื่นๆ ที่อาจเป็นปัญหามีผลต่อสมรรถนะบุคลากรซึ่งทาให้
มีผลต่อประสิทธิภาพการบริหารงาน หรือการทางานลดลงหรือไม่มีประสิทธิภาพ เพื่อใช้เป็นแนวทางใน
การวางแผนทิศทางการทางานของเจ้าหน้าที่ในองค์การให้สอดคล้องกับความสามารถในการปฏิบัติงาน
2.5 นอกจากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามแล้ว ควรใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
ด้วยวิธีอื่นบ้าง เช่น การสัมภาษณ์เชิงลึก (Depth - Interview) เพื่อให้ได้ข้อมูลรายละเอี ยดที่ตรง
ประเด็นและสามารถนาผลการวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ตรงตามวัตถุประสงค์มากที่สุด
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