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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดบริการสาธารณะ
ให้แก่ประชาชนในระดับท้องถิ่นมาเป็นระยะเวลากว่าสองทศวรรษ แม้ว่าที่ผ่านมา
ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการทำงานด้าน
ต่าง ๆ ได้แก่ การบริหารจัดการ การบริหารงานบุคคลและกิจการสภา การบริหาร
การเงิ น และการคลั ง การบริ ก ารสาธารณะ และการบริ ห ารงานตามหลั ก
ธรรมาภิบาล อยู่ในระดับที่ดี แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ไม่ควรหยุดพัฒนา
ศั ก ยภาพของตน เพราะภายใต้ บ ริ บ ทโลกยุ ค ใหม่ องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
ย่อมเผชิญกับความท้าทายหลายประการ ความท้าทายหลายเรื่องอาจเป็นภัยคุกคาม
ขณะที่ บ างเรื่ อ งอาจกลายเป็ น โอกาสในการพั ฒ นา ทั้ ง นี้ ขึ้ น อยู่ กั บ การเตรี ย ม
ความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบกับภายใต้บริบทในระดับ
ประเทศ องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ได้ ถู ก กำหนดให้ เ ป็ น กลไกสำคั ญ ของรั ฐ
ในการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนพัฒนาอื่น ๆ ดังนั้น โจทย์สำคัญขององค์กร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น คื อ การพั ฒ นา “สมรรถนะองค์ ก ร” (Organizational
Capacity) ให้มีขีดความสามารถในการตอบสนองต่อสถานการณ์ดังกล่าว
หนังสือเรื่อง บันทึกเรื่องเด่นรางวัลพระปกเกล้า: “สมรรถนะองค์กร” ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเลิศ ได้นำเสนอผลการสำรวจสมรรถนะองค์กร
ที่ โ ดดเด่ น ขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ที่ มี ก ารบริ ห ารงานเป็ น เลิ ศ (Best
Practices) โดยเจาะลึกสมรรถนะองค์กรในสามด้าน ได้แก่ วิธีปฏิบัติขององค์กร
(Organizational Practices) วั ฒ นธรรมองค์ ก ร (Organizational Culture)
และภาวะผู้นำ (Leadership) ซึ่งเป็นสมรรถนะหลักที่ขับเคลื่อนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นทั้งในเชิงการบริหารจัดการ การจัดบริการสาธารณะ และการสร้างสรรค์
นวั ต กรรมเพื่ อ ประโยชน์ สุ ข ของประชาชนในระดั บ ท้ อ งถิ่ น ตลอดจน เนื้ อ หา
ในส่ ว นท้ า ยของหนั ง สื อ เล่ ม นี้ ไ ด้ ใ ห้ ข้ อ เสนอแนะต่ อ การพั ฒ นาสมรรถนะองค์ ก ร
ทั้ ง สามด้ า นที่ ยั ง คงเป็ น จุ ด อ่ อ นขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น เพื่ อ นำไปสู่
การยกระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น
สถาบันพระปกเกล้า
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สถาบันพระปกเกล้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์แก่
ผู้อ่านทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักวิชาการ ผู้กำหนดนโยบาย หน่วยงานรัฐ
ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้ที่สนใจทั่วไป โดยสามารถนำไปสู่การพัฒนาสมรรถนะองค์กร
ขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ให้ มี ขี ด ความสามารถที่ เข้ ม แข็ ง เพื่ อ ให้ อ งค์ ก ร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ทำงานได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล ยกระดั บ
การบริการสาธารณะ และสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ตอบโจทย์ความเปลี่ยนแปลงและ
ความท้าทาย อันจะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและชุมชนท้องถิ่นต่อไป

(ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย)
เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า
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คำนำ    ผู้เขียน

หนั ง สื อ เล่ ม นี้ เ ป็ น ผลการศึ ก ษาวิ จั ย ของ “โครงการวิ จั ย การบริ ห ารงาน
ที่ เ ป็ น เลิ ศ ขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ปี พ.ศ. 2563” ซึ่ ง เป็ น โครงการ
ที่ ต่ อ ยอดจากการมอบรางวั ล พระปกเกล้ า ให้ แ ก่ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
ในปี พ.ศ. 2562 ทั้งนี้ ในปีดังกล่าววิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบัน
พระปกเกล้าได้จัดให้มีการมอบรางวัลพระปกเกล้าให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รวม 33 แห่ง วิทยาลัยฯ จึงทำการศึกษาวิจัยเพื่อถอดบทเรียนจากองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นกลุ่มนี้ เพราะถือเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารงาน
โดดเด่ น เป็ น เลิ ศ (Best Practices) ในสามด้ า น ได้ แ ก่ ด้ า นความโปร่ ง ใสและ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ด้านการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ เอกชน และ
ประชาสังคม และด้านการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์
เนื้ อ หาของหนั ง สื อ เล่ ม นี้ แ บ่ ง ออกเป็ น 3 ส่ ว น ประกอบด้ ว ย ส่ ว นที่ ห นึ่ ง :
กรอบการสำรวจสมรรถนะองค์ ก รขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ที่ เ ป็ น เลิ ศ
ซึ่ ง จะฉายภาพให้ ผู้ อ่ า นทราบถึ ง ที่ ม าและความสำคั ญ วั ต ถุ ป ระสงค์ ขอบเขต
การศึ ก ษา กลุ่ ม ตั ว อย่ า ง วิ ธี ก ารศึ ก ษาวิ จั ย เครื่ อ งมื อ ที่ ใช้ ใ นการศึ ก ษา และ
กรอบความคิดในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ส่วนที่สอง: บทสำรวจสมรรถนะองค์กรของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเลิศ เนื้อหาส่วนนี้จะแสดงให้เห็นถึงผลการสำรวจ
เกี่ยวกับสมรรถนะองค์กรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลพระปกเกล้า
ในปี พ.ศ. 2562 ในสามด้ า น ได้ แ ก่ วิ ธี ป ฏิ บั ติ ข ององค์ ก ร (Organizational
Practices) วั ฒ นธรรมองค์ ก ร (Organizational Culture) และภาวะผู้ น ำ
(Leadership) ซึ่ ง เป็ น สมรรถนะหลั ก ที่ ขั บ เคลื่ อ นองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
ทั้งในเชิงการบริหารจัดการ การบริการสาธารณะ และการสร้างสรรค์นวัตกรรม
เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในระดับท้องถิ่น และส่วนที่สาม: สมรรถนะองค์กร
ที่ โ ดดเด่ น ขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ที่ เ ป็ น เลิ ศ เนื้ อ หาส่ ว นนี้ จ ะเน้ น ย้ ำ ให้
ผู้อ่านเห็นถึงสมรรถนะองค์กรที่โดดเด่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับ
รางวัลพระปกเกล้าปี พ.ศ. 2562 ทั้งสามด้านดังกล่าวข้างต้น รวมถึงข้อเสนอแนะ
สถาบันพระปกเกล้า
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ต่อการพัฒนาสมรรถนะองค์กรทั้งสามด้านที่ยังคงเป็นจุดอ่อนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเพื่อนำไปสู่การยกระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง
มากยิ่งขึ้น
วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่นหวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือเล่มนี้จะเป็น
ประโยชน์โดยตรงต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วไปที่สามารถนำเอาแบบอย่าง
สมรรถนะองค์ ก รขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ที่ มี ก ารบริ ห ารงานเป็ น เลิ ศ
ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาองค์กรของตนให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น ซึ่งประชาชน
และชุมชนท้องถิ่นในฐานะผู้รับบริการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็จะได้รับ
ประโยชน์ โ ดยอ้ อ ม และที่ ส ำคั ญ ความเข้ ม แข็ ง ขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
ย่อมจะนำไปสู่การพัฒนาการปกครองท้องถิ่นของไทยให้เป็นรากฐานที่มั่นคงต่อ
การพัฒนาประชาธิปไตยของไทยให้มีเสถียรภาพและยั่งยืนต่อไป
วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น
สถาบันพระปกเกล้า
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วนที่ 1

สมรรถนะองค์กรของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่เป็นเลิศ

ส่วนที่ 1
กรอบการสำรวจสมรรถนะองค์กรของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเลิศ  

หนังสือเล่มนีเ้ ป็นผลการศึกษาวิจยั ของ “โครงการวิจยั การบริหารงาน
ที่เป็นเลิศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2563” ซึ่งเป็นโครงการ
ที่ต่อยอดจากการมอบรางวัลพระปกเกล้าให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในปี พ.ศ. 2562 เนื้อหาของหนังสือเล่มนี้แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย
ส่ ว นที่ ห นึ่ ง : กรอบการสำรวจสมรรถนะองค์ ก รขององค์ ก รปกครอง
ส่ ว นท้ อ งถิ่ น ที่ เ ป็ น เลิ ศ ซึ่ ง จะทำให้ ผู้ อ่ า นทราบถึ ง ที่ ม าและความสำคั ญ
วัตถุประสงค์ ขอบเขตการศึกษา กลุ่มตัวอย่าง วิธีการศึกษาวิจัย เครื่องมือ
ที่ใช้ในการศึกษา และกรอบความคิดในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ส่วนที่สอง: 

บทสำรวจสมรรถนะองค์กรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเลิศ
เนื้ อ หาส่ ว นนี้ จ ะแสดงให้ เ ห็ น ถึ ง สมรรถนะองค์ ก รขององค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลพระปกเกล้าในปี พ.ศ. 2562 จำนวน 33 แห่ง
ซึ่ ง ประกอบด้ ว ยเทศบาลนคร เทศบาลเมื อ ง เทศบาลตำบล และ
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตำบลที่ ก ระจายตั ว ตามภู มิ ภ าคต่ า ง ๆ ทั่ ว ประเทศ
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น กลุ่ ม นี้ ถื อ เป็ น องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
ที่มีการบริหารงานที่เป็นเลิศในสามด้าน ได้แก่ ด้านความโปร่งใสและส่งเสริม
ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม ข อ ง ป ร ะ ช า ช น ด้ า น ก า ร เ ส ริ ม ส ร้ า ง สั น ติ สุ ข แ ล ะ
ความสมานฉันท์ และด้านการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ เอกชน และประชาชน
เนื้อหาส่วนนี้จึงจะฉายภาพสมรรถนะองค์กรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่ เ ป็ น เลิ ศ ในสามด้ า น ได้ แ ก่ วิ ธี ป ฏิ บั ติ ข ององค์ ก ร (Organizational
Practices) วัฒนธรรมองค์กร (Organizational Culture) และภาวะผู้นำ
(Leadership) ซึ่งเป็นสมรรถนะหลักที่ขับเคลื่อนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สถาบันพระปกเกล้า
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ทั้งในเชิงการบริหารจัดการ การบริการสาธารณะ และการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อประโยชน์สุข
ของประชาชนในระดับท้องถิ่น และส่วนที่สาม: สมรรถนะองค์กรที่โดดเด่นขององค์กรปกครอง
ส่ ว นท้ อ งถิ่ น ที่ เ ป็ น เลิ ศ เนื้ อ หาส่ ว นนี้ จ ะเน้ น ย้ ำ ให้ ผู้ อ่ า นเห็ น ถึ ง สมรรถนะองค์ ก รที่ โ ดดเด่ น
ทั้ ง สามด้ า นดั ง กล่ า วข้ า งต้ น ขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ที่ ไ ด้ รั บ รางวั ล พระปกเกล้ า ปี
พ.ศ. 2562 เพื่อเป็นแบบอย่างให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วไปสามารถนำไปประยุกต์ใช้
ในการพัฒนาสมรรถนะองค์กรของตนตามความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทองค์กรและบริบท
พื้นที่ และยังได้ให้ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาสมรรถนะองค์กรที่ยังคงเป็นจุดอ่อนเพื่อนำไปสู่
การยกระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น

1.  ที่มาและความสำคัญ
ที่ผ่านมาการบริหารงานภาครัฐของไทยได้ดำเนินตามกรอบแนวคิดของการบริหารรัฐกิจ
หรือรัฐประศาสนศาสตร์ (Public Administration Approach) ที่มุ่งเน้นการบริหารองค์การ
และการจั ด การ (Organization Management) การบริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ (Human
Resources Management) การบริหารงานคลังและงบประมาณ (Fiscal Administration and
Budgeting) การบั ญ ชี (Government Accounting) การวางแผนงาน (Administrative
Planning) ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานภาครัฐ (Public Information System) นโยบาย
สาธารณะ (Public Policy) และจิ ต วิ ท ยาองค์ ก าร (Organizational Psychology) โดยมี
เป้าหมายสูงสุดในการบริหารงาน คือ เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐสามารถจัดให้บริการแก่ประชาชน
ได้อย่างมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน
อย่ า งไรก็ ต าม ภายใต้ ส ภาวการณ์ ใ หม่ ๆ ซึ่ ง เป็ น ผลมาจากการเปลี่ ย นแปลงทางด้ า น
ความมั่ น คง เศรษฐกิ จ สั ง คม สิ่ ง แวดล้ อ ม และการพั ฒ นาทางวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี
ทั้งในระดับโลกและประเทศ การบริหารงานภาครัฐในมุมมองแบบเดิมอาจไม่ช่วยให้หน่วยงาน
ภาครั ฐ ตอบสนองต่ อ ความท้ า ทายใหม่ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ได้ หน่ ว ยงานภาครั ฐ สมั ย ใหม่ จึ ง ส่ ง เสริ ม ให้ มี
“การจั ด การความรู้ ” (Knowledge Based Management - KM) ในการบริ ห ารงาน
เพราะการจัดการความรู้เป็นแนวทางการบริหารงานที่ช่วยรวบรวมองค์ความรู้ในการทำงาน
ภายในองค์กรที่มีอยู่ทั้งในตัวบุคคลและเอกสารมาพัฒนาให้เป็นระบบ บุคลากรจึงมีแหล่งเรียนรู้
ที่เข้าถึงได้ สามารถเรียนรู้ และนำความรู้ไปใช้ปฏิบัติ ซึ่งจะส่งผลให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ
และประสิ ท ธิ ผ ล และนำไปสู่ ก ารบรรลุ เ ป้ า หมายขององค์ ก ร กล่ า วได้ ว่ า การจั ด การความรู้
เป็นการพัฒนาทั้งบุคลากร วิธีการทำงาน และองค์กร จึงเปรียบเสมือนเครื่องมือที่ช่วยขับเคลื่อน
องค์กรให้ปรับตัวเข้ากับโลกสมัยใหม่ เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว และมุ่งสู่การบริหารงาน
ที่เป็นเลิศโดยมีการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ ยกระดับคุณภาพในการให้บริการ และสามารถ
สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของประชาชนได้
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ส่วนที่ 1 กรอบการสำรวจสมรรถนะองค์กรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเลิศ

“ภายใต้ บ ริ บ ทปั จ จุ บั น องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ซึ่ ง เป็ น หน่ ว ยงานหลั ก ในการจั ด ทำ
บริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นกำลังเผชิญกับความท้าทาย
หลายประการ ความท้ า ทายหลายเรื่ อ งอาจเป็ น ภั ย คุ ก คามที่ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
ต้ อ งเตรี ย มพร้ อ มรั บ มื อ ขณะที่ บ างเรื่ อ งอาจกลายเป็ น โอกาสในการพั ฒ นา ทั้ ง นี้ ขึ้ น อยู่ กั บ
การเตรี ย มความพร้ อ มและการบริ ห ารงานเชิ ง รุ ก ท่ า มกลางความท้ า ทายเหล่ า นี้ ดั ง นั้ น
หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมุ่งหวังที่จะตอบโจทย์ปัญหาและความต้องการของประชาชน
ให้ได้อย่างตรงจุด ตรงใจ และทันท่วงที และยืนหยัดที่จะเป็นที่ไว้วางใจของประชาชนในท้องถิ่น
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น คงไม่ ส ามารถบริ ห ารงานแบบประจำได้ อี ก ต่ อ ไป แต่ จ ะต้ อ งมี
การพัฒนาการทำงานอย่างต่อเนื่อง รู้เท่าทันสถานการณ์ ขยายมุมมอง ปรับกลยุทธ์ในการทำงาน
ให้ มี ก ารดำเนิ น งานเชิ ง รุ ก และสร้ า งสรรค์ น วั ต กรรมในการบริ ห ารงานและการจั ด ทำบริ ก าร
สาธารณะที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่น โดยกลไกภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะเป็น
ฟั น เฟื อ งสำคั ญ ในการขั บ เคลื่ อ นองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ให้ บ รรลุ เ ป้ า หมายดั ง กล่ า ว คื อ
“สมรรถนะองค์กร” (Organizational Capacity)”2

“สมรรถนะองค์กร” ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเลิศ

ประกอบกับ “แนวคิดการบริหารงานภาครัฐสมัยใหม่ได้ให้ความสำคัญกับความประหยัด
(Economy) คือ การใช้ต้นทุนหรือทรัพยากรการผลิตอย่างเหมาะสมและมีความคุ้มค่ามากที่สุด
ความมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ (Efficiency) คื อ การปฏิ บั ติ ง านให้ ไ ด้ ผ ลงานในระดั บ ที่ สู ง กว่ า ปั จ จั ย
นำเข้า และความมีประสิทธิผล (Effectiveness) คือ การปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Results Based Management – RBM) จึงเป็นวิธีการบริหาร
ที่ถูกนำมาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์และวิธีการบริหารภาครัฐจากเดิม
ที่ให้ความสำคัญต่อทรัพยากรหรือปัจจัยนำเข้า (Input) กระบวนการทำงาน และอาศัยกฎระเบียบ
ที่เคร่งครัดเป็นเครื่องมือในการดำเนินงาน มาเป็นการมุ่งเน้นให้ความสำคัญผลการปฏิบัติงาน
หรือผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงานทั้งในแง่ของผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) และ
ความคุ้มค่าของเงิน (Value for money) โดยจะมีการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตัวชี้วัดเพื่อ
ให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กรที่ตั้งไว้ กล่าวโดยสรุปการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ คือ
การบริหารโดยมุ่งเน้นที่ผลการปฏิบัติงานหรือผลสัมฤทธิ์เป็นหลัก”1

“สมรรถนะองค์กร” ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเลิศ
ส่วนที่ 1 กรอบการสำรวจสมรรถนะองค์กรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเลิศ

หากพิจารณาประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยภาพรวมในปี พ.ศ. 2562
ที่ผ่านมา พบว่า ประสิทธิภาพอยู่ในระดับดีหรือคิดเป็นคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 77.95 เมื่อพิจารณา
ประสิทธิภาพการทำงานในแต่ละด้านขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบว่า การบริหารงาน
บุ ค คลและกิ จ การสภา การบริ ห ารงานตามหลั ก ธรรมาภิ บ าล และการบริ ห ารจั ด การ
มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับดีมาก โดยได้คะแนนเฉลี่ยมากกว่าร้อยละ 80 ขึ้นไป ขณะที่ การบริการ
สาธารณะ และการบริหารการเงินและการคลัง มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับดี โดยได้คะแนนเฉลี่ย
มากกว่ า ร้ อ ยละ 70 ขึ้ น ไป อย่ า งไรก็ ต าม ยั ง คงมี อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ที่ ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำ จำนวนร้อยละ 1.10 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมด 3
แผนภาพที่ 1-1:		 ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการทำงาน
					 ด้านต่าง ๆ ปี พ.ศ. 2562

ที่มา : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น. (2562). รายงานสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2562. [ออนไลน์]. สืบค้นจาก http://www.dla.go.th/upload/ebook/column/2020/
1/2286_6124.pdf. วันที่ 1 ธันวาคม 2563.
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น. (2562). รายงานสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2562. [ออนไลน์]. สืบค้นจาก http://www.dla.go.th/upload/ebook/column/2020/
1/2286_6124.pdf. วันที่ 1 ธันวาคม 2563.
3
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ในปี พ.ศ. 2562 บริการสาธารณะของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีประชาชน
มากกว่าร้อยละ 90 พึงพอใจ คือ ไฟฟ้า คิดเป็นร้อยละ 91.2 ขณะที่ประชาชนมากกว่าร้อยละ 80
มีความพึงพอใจ โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 88.6 ถนน คิดเป็นร้อยละ 85.3 ศูนย์เด็กเล็ก คิดเป็น
ร้อยละ 83.6 น้ำประปา คิดเป็นร้อยละ 82.8 และบริการสาธารณสุขและศูนย์อนามัย คิดเป็น
ร้อยละ 80.3 ส่วนบริการสาธารณะของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีประชาชนน้อยกว่า
ร้อยละ 50 พึงพอใจ คือ อินเทอร์เน็ตชุมชน คิดเป็นร้อยละ 46.7
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ส่วนที่ 1 กรอบการสำรวจสมรรถนะองค์กรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเลิศ

สำรวจข้อมูลในระหว่างวันที่ 1 – 30 เมษายน 2562 จากประชาชนทีม่ อี ายุตงั้ แต่ 18 ปีขนึ้ ไป จำนวน 33,420 คน
กระจายทุกจังหวัด โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบ Stratified three – stage Sampling
5
สถาบันพระปกเกล้าและสำนักงานสถิติแห่งชาติ. (2562). รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน
เกี่ ย วกั บ ความพึ ง พอใจต่ อ การให้ บ ริ ก ารสาธารณะและการทำงานของหน่ ว ยงานต่ า ง ๆ พ.ศ. 2562. สถาบั น
พระปกเกล้า, หน้า 20.
4

“สมรรถนะองค์กร” ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเลิศ

จากการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในปี พ.ศ. 2562 4 พบว่ า ในหนึ่ง ปีที่ ผ่า นมา
มีประชาชนเพียงร้อยละ 33.8 เคยติดต่อหรือใช้บริการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชน
กลุ่มนี้ร้อยละ 94.8 มีความพึงพอใจต่อบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5

“สมรรถนะองค์กร” ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเลิศ
ส่วนที่ 1 กรอบการสำรวจสมรรถนะองค์กรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเลิศ

แผนภาพที่ 1-2 : ร้อยละของประชาชนที่พึงพอใจต่อบริการสาธารณะแต่ละประเภทของรัฐ
					 หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2562

ที่มา : สถาบันพระปกเกล้าและสำนักงานสถิติแห่งชาติ. (2562). รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน
เกี่ ย วกั บ ความพึ ง พอใจต่ อ การให้ บ ริ ก ารสาธารณะและการทำงานของหน่ ว ยงานต่ า ง ๆ พ.ศ. 2562. สถาบั น
พระปกเกล้า, หน้า 18.

นอกจากนี้ ในปี พ.ศ. 2562 สิ่งที่ประชาชนมากกว่าร้อยละ 50 คาดหวังให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นทำ มี 2 เรื่อง คือ การดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างรอบด้าน คิดเป็น
ร้อยละ 67.3 และการทำงานด้วยความโปร่งใส คิดเป็นร้อยละ 57.2



สถาบันพระปกเกล้า

ที่มา : สถาบันพระปกเกล้าและสำนักงานสถิติแห่งชาติ. (2562). รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน
เกี่ ย วกั บ ความพึ ง พอใจต่ อ การให้ บ ริ ก ารสาธารณะและการทำงานของหน่ ว ยงานต่ า ง ๆ พ.ศ. 2562. สถาบั น
พระปกเกล้า, หน้า 31.

ด้ ว ยเหตุ นี้ การพั ฒ นาสมรรถนะองค์ ก รขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น เพื่ อ นำไปสู่
การทำงานที่มีประสิทธิภาพในระดับสูง สามารถตอบโจทย์ความท้าทายใหม่ได้อย่างตรงจุด ตรงใจ
และทันท่วงที และยืนหยัดที่จะเป็นที่ไว้วางใจของประชาชนในท้องถิ่นจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง
วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า จึงจัดทำโครงการวิจัยการบริหารงาน
ที่เป็นเลิศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปี พ.ศ. 2563 โดยมุ่งสำรวจและวิเคราะห์สมรรถนะ
องค์กรที่โดดเด่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลพระปกเกล้าในปี พ.ศ. 2562
ซึ่งในปีดังกล่าววิทยาลัยได้มีการมอบรางวัลพระปกเกล้าให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวม
33 แห่ง แบ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลพระปกเกล้าด้านความโปร่งใสและ
ส่ ง เสริ ม การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชน จำนวน 13 แห่ ง ด้ า นการเสริ ม สร้ า งสั น ติ สุ ข และ
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ส่วนที่ 1 กรอบการสำรวจสมรรถนะองค์กรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเลิศ

แม้ว่าปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจัดบริการสาธารณะได้มีประสิทธิภาพ
ในระดับดีและประชาชนมีความพึงพอใจต่อบริการสาธารณะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้
ในระดับสูง แต่จากข้อมูลแสดงให้เห็นว่า ประชาชนผู้ที่เคยติดต่อหรือขอใช้บริการจากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นยังมีจำนวนน้อย และยังมีบริการสาธารณะอีกหลายประเภทที่ประชาชน
ยังไม่พึงพอใจต่อการจัดให้บริการ ประกอบกับประชาชนยังคาดหวังให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดู แ ลชี วิ ต ความเป็ น อยู่ ข องประชาชนอย่ า งรอบด้ า น ดั ง นั้ น นั บ จากวั น นี้ ไ ปองค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่นยังคงจำเป็นต้องพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานอย่างต่อเนื่อง

“สมรรถนะองค์กร” ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเลิศ

แผนภาพที่ 1-3 : ร้ อ ยละของประชาชนจำแนกตามความคาดหวั ง ต่ อ บทบาทของ
					 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2562

“สมรรถนะองค์กร” ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเลิศ

ความสมานฉันท์ จำนวน 4 แห่ง และด้า นการเสริ ม สร้ า งเครื อ ข่ า ยรั ฐ เอกชน และประชาชน
จำนวน 16 แห่ง
ทั้งนี้ วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า หวังว่า การศึกษาวิจัยนี้
จะเป็นประโยชน์โดยตรงต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วไปที่สามารถนำเอาแบบอย่างสมรรถนะ
องค์กรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเลิศไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาสมรรถนะองค์กร
ของตนตามความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทองค์กรและบริบทพื้นที่ ซึ่งจะช่วยให้การบริหารงาน
และการจัดบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด นอกจาก
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ที่ ไ ด้ รั บ ประโยชน์ โ ดยตรงแล้ ว ประชาชนในฐานะผู้ รั บ บริ ก าร
จากองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ก็ จ ะได้ รั บ ประโยชน์ โ ดยอ้ อ ม และที่ ส ำคั ญ องค์ ค วามรู้ จ าก
การศึกษาวิจัยครั้งนี้คงจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการปกครองท้องถิ่นของไทยให้เป็นรากฐาน
ที่เข้มแข็งสำหรับการปกครองประเทศในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขต่อไป

ส่วนที่ 1 กรอบการสำรวจสมรรถนะองค์กรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเลิศ

2.  วัตถุประสงค์
1. เพื่อสำรวจสมรรถนะองค์กรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลพระปกเกล้า
ในปี พ.ศ. 2562
2. เพื่อวิเคราะห์สมรรถนะองค์กรที่โดดเด่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัล
พระปกเกล้าในปี พ.ศ. 2562
3. เพื่อให้ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาสมรรถนะองค์กรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่ได้รับรางวัลพระปกเกล้าในปี พ.ศ. 2562

3.  ขอบเขตการศึกษาวิจัย
3.1 ขอบเขตด้านพื้นที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลพระปกเกล้าปี พ.ศ. 2562 รวม 33 แห่ง ได้แก่
๏ เทศบาลนครลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
๏ เทศบาลนครอุดร อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
๏ เทศบาลนครขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
๏ เทศบาลนครภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
๏ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
๏ เทศบาลเมืองลำพูน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
๏ เทศบาลเมืองแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
10
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เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
เทศบาลเมืองบ้านบึง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
เทศบาลเมืองบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
เทศบาลเมืองชัยภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
เทศบาลเมืองกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต
เทศบาลตำบลลานกระบือ อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร
เทศบาลตำบลชมภู อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
เทศบาลตำบลป่าแดด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
เทศบาลตำบลห้วยข้าวก่ำ อำเภอจุน จังหวัดพะเยา
เทศบาลตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
เทศบาลตำบลศรีเตี้ย อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน
เทศบาลตำบลบางกะดี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
เทศบาลตำบลท่าคันโท อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์
เทศบาลตำบลท่าสาป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
เทศบาลตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล
องค์การบริหารส่วนตำบลบางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
องค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี
องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลาไชย อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะเขือ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น
องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่
องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกตุ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา

“สมรรถนะองค์กร” ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเลิศ

3.2 ขอบเขตด้านเนื้อหา
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ทำการศึกษาสมรรถนะองค์กร (Organizational Capacity) ใน 3 ด้าน
ได้ แ ก่ 1) วิ ธี ป ฏิ บั ติ ข ององค์ ก ร (Organizational Practices) 2) วั ฒ นธรรมองค์ ก ร
(Organizational Culture) และ 3) ภาวะผู้นำ (Leadership) โดยสมรรถนะองค์กรแต่ละด้านมี
รายละเอียด ดังนี้
สถาบันพระปกเกล้า
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4.  กลุ่มตัวอย่าง
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณโดยเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามจาก
กลุ่มตัวอย่าง รวม 2,964 ตัวอย่าง ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ซึ่งกลุ่มตัวอย่างแบ่งออกเป็น
4 กลุ่ม ดังนี้
ตารางที่ 1-1 : จำนวนกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาวิจัย
กลุ่มตัวอย่าง

จำนวน

ร้อยละ

นายกฯ

33

1.1

ปลัด

33

1.1

ผู้อำนวยการ

174

5.9

เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

2,724

91.9

รวมทั้งหมด

2,964

100

ทั้งนี้กลุ่มตัวอย่างมีความครอบคลุมทั้งผู้บริหาร ปลัด ผู้อำนวยการ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ
งานภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการสุ่มผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานใช้เกณฑ์
การกระจายตั ว ให้ ค รอบคลุ ม ทุ ก ส่ ว นงานภายในองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น และผู้ ต อบ
แบบสอบถามต้องเป็นผู้ที่ทำงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ศึกษามาแล้วอย่างน้อย 3 ปี
จากการเก็ บ ข้ อ มู ล ของผู้ ต อบแบบสอบถาม ทำให้ ท ราบถึ ง ข้ อ มู ล ทั่ ว ไปของผู้ ต อบ
แบบสอบถาม ดังนี้
ผู้ ต อบแบบสอบถามประกอบด้ ว ยเพศชาย ร้ อ ยละ 39.7 และเพศหญิ ง ร้ อ ยละ 60.2
ส่วนใหญ่มีอายุ 36 - 45 ปี คิดเป็นร้อยละ 43.0 และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็น
ร้อยละ 56.9 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ตารางที่ 1-2 : ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

จำนวน (n=2964)

ร้อยละ

ชาย

1,178

39.7

หญิง

1,784

60.2

ไม่ระบุ

2

0.1

เพศ
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ร้อยละ

ไม่เกิน 25 ปี

140

4.7

26 – 35 ปี

670

22.7

36 – 45 ปี

1,277

43.0

46 – 55 ปี

654

22.1

56 – 65 ปี

215

7.3

8

0.2

ปวช./ ปวส./ อนุปริญญา

550

18.5

ปริญญาตรี

1,686

56.9

ปริญญาโท

707

23.9

ปริญญาเอก

10

0.3

ไม่ระบุ

11

0.4

อายุ

ไม่ระบุ
ระดับการศึกษา

5.  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถามเกี่ยวกับสรรถนะองค์กร ซึ่งแบ่งออก
เป็น 4 ส่วน
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 2 วิธีปฏิบัติองค์กร ประกอบด้วย 3 ส่วนได้แก่ 1) วิถีแห่งนวัตกรรม 2) วิถีแห่ง
การดำเนินงาน และ 3) วิถีแห่งการเติบโต
แบบสอบถามส่ ว นนี้ เ ป็ น การถามข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ วิ ธี ป ฏิ บั ติ ข ององค์ ก รหรื อ พฤติ ก รรม
ในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ตอบแบบสอบถามในส่วนนี้มี 4 กลุ่ม
ตัวอย่าง ได้แก่ 1) นายกฯ 2) ปลัด 3) ผู้อำนวยการ และ 4) เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
แบบสอบถามส่วนนี้ได้ให้ผู้ตอบทำการประเมินระดับพฤติกรรมของบุคลากรในองค์กร
ออกมาเป็นค่าคะแนน โดยคะแนนมีความหมาย ดังนี้
			 คะแนน 4

หมายถึง ทำประจำสม่ำเสมอ ทุกครั้ง ตลอดเวลา
สถาบันพระปกเกล้า
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ส่วนที่ 1 กรอบการสำรวจสมรรถนะองค์กรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเลิศ

จำนวน (n=2964)

“สมรรถนะองค์กร” ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเลิศ

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

“สมรรถนะองค์กร” ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเลิศ
ส่วนที่ 1 กรอบการสำรวจสมรรถนะองค์กรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเลิศ

			 คะแนน 3
			 คะแนน 2
			 คะแนน 1

หมายถึง ทำบ่อยครั้ง
หมายถึง ทำบ้างนาน ๆ ครั้ง
หมายถึง ไม่ทำเลย

จากนั้นผู้วิจัยประมวลคะแนนเพื่อหาค่าเฉลี่ย ( ) ซึ่งได้แบ่งช่วงชั้นและกำหนดความหมาย
ไว้ ดังนี้
			
			
			
			

ค่าเฉลี่ย 3.51 - 400
ค่าเฉลี่ย 2.51 - 3.50
ค่าเฉลี่ย 1.51 - 2.50
ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.50

หมายถึง ทำประจำสม่ำเสมอ ทุกครั้ง ตลอดเวลา
หมายถึง ทำบ่อยครั้ง
หมายถึง ทำบ้างนาน ๆ ครั้ง
หมายถึง ไม่ทำเลย

จากนั้นผู้วิจัยแปลงค่าเฉลี่ยเป็นค่าร้อยละ ซึ่งได้แบ่งช่วงชั้นและกำหนดความหมายไว้ ดังนี้
			
			
			
			

ร้อยละ 90.01 ขึ้นไป 		
ร้อยละ 80.01 - 90.00 		
ร้อยละ 70.01 - 80.00 		
ต่ำกว่า ร้อยละ 70.00 ลงไป

หมายถึง คะแนนสูงมาก
หมายถึง คะแนนสูง
หมายถึง คะแนนปานกลาง
หมายถึง คะแนนต่ำ

ส่วนที่ 3 วัฒนธรรมองค์กร ประกอบด้วย 6 ส่วน ได้แก่ 1) วัฒนธรรมองค์กรเกี่ยวกับ
ความเป็นเจ้าของ 2) วัฒนธรรมองค์กรเกี่ยวกับการใช้ความรู้ ประสบการณ์ และความชำนาญ
พิเศษ 3) วัฒนธรรมองค์กรเกี่ยวกับพิธีการและมาตรฐาน 4) วัฒนธรรมองค์กรเกี่ยวกับลำดับชั้น
และการควบคุม 5) วัฒนธรรมการรักษาความสัมพันธ์ภายในองค์กร และ 6) วัฒนธรรมองค์กรที่มี
อิสระและสร้างความสัมพันธ์ร่วมกับภาคส่วนอื่นภายนอกองค์กร
แบบสอบถามส่วนนี้เป็นการถามเกี่ยวกับทัศนคติของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในการปฏิ บั ติ ง าน ผู้ ต อบแบบสอบถามในส่ ว นนี้ มี 4 กลุ่ ม ตั ว อย่ า งได้ แ ก่ 1) นายกฯ 2) ปลั ด
3) ผู้อำนวยการ และ 4) เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
แบบสอบถามส่วนนี้ได้ให้ผู้ตอบแสดงระดับความคิดเห็นของตนออกมาเป็นค่าคะแนน โดย
คะแนนมีความหมาย ดังนี้
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คะแนน 4
คะแนน 3
คะแนน 2
คะแนน 1
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หมายถึง เห็นด้วยมากที่สุด
หมายถึง เห็นด้วยมาก
หมายถึง ไม่ค่อยเห็นด้วย
หมายถึง ไม่เห็นด้วย

จากนั้นผู้วิจัยประมวลคะแนนเพื่อหาค่าเฉลี่ย ( ) และกำหนดความหมายไว้ ดังนี้

นอกจากนี้ ผู้วิจัยได้กำหนดความหมายของค่าเฉลี่ย ( ) เพื่อนำไปหารูปแบบวัฒนธรรม
องค์กรต่อไป
ค่าเฉลี่ย 3.01 – 4.00 หมายถึง คะแนนสูง
ค่าเฉลี่ย 2.01 – 3.00 หมายถึง คะแนนปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 2.00 หมายถึง คะแนนต่ำ

แบบสอบถามส่วนนี้เป็นการถามข้อมูลเกี่ยวกับภาวะผู้นำของนายกฯ ผู้ตอบแบบสอบถาม
ในส่วนนีม้ ี 4 กลุม่ ตัวอย่าง ได้แก่ 1) นายกฯ 2) ปลัด 3) ผูอ้ ำนวยการ และ 4) เจ้าหน้าทีผ่ ปู้ ฏิบตั งิ าน
แบบสอบถามส่วนนี้ได้ให้ผู้ตอบทำการประเมินระดับพฤติกรรมความเป็นผู้นำของนายกฯ
ออกมาเป็นค่าคะแนน โดยคะแนนมีความหมาย ดังนี้
		
		
		
		

คะแนน 4
คะแนน 3
คะแนน 2
คะแนน 1

หมายถึง ทำประจำสม่ำเสมอ ทุกครั้ง ตลอดเวลา
หมายถึง ทำบ่อยครั้ง
หมายถึง ทำบ้างนาน ๆ ครั้ง
หมายถึง ไม่ทำเลย

จากนั้นผู้วิจัยประมวลคะแนนเพื่อหาค่าเฉลี่ย ( ) ซึ่งได้แบ่งช่วงชั้นและกำหนดความหมาย
ไว้ ดังนี้
		
		
		
		

ค่าเฉลี่ย 3.51 - 400
ค่าเฉลี่ย 2.51 - 3.50
ค่าเฉลี่ย 1.51 - 2.50
ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.50

หมายถึง ทำประจำสม่ำเสมอ ทุกครั้ง ตลอดเวลา
หมายถึง ทำบ่อยครั้ง
หมายถึง ทำบ้างนาน ๆ ครั้ง
หมายถึง ไม่ทำเลย
สถาบันพระปกเกล้า
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ส่วนที่ 1 กรอบการสำรวจสมรรถนะองค์กรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเลิศ

ส่วนที่ 4 ภาวะผู้นำ ประกอบด้วย 6 ส่วน ได้แก่ 1) ความสามารถในการตัดสินใจเพื่อสร้าง
สิ่งที่ดี 2) ความสามารถในการทำความเข้าใจสาระสำคัญ 3) ความสามารถในการสร้างพื้นที่และ
ความร่วมมือที่เอื้อให้ทุกคนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ 4) ความสามารถ
ในการสื่อสารสาระสำคัญ 5) ความสามารถในการบริหารจัดการอำนาจเพื่อขับเคลื่อนให้ทุกคน
สามารถทำงานร่วมกันได้ และ 6) ความสามารถในการสร้างความเป็นผู้นำรุ่นใหม่ที่มีปัญญา
เชิงปฏิบัติ (องค์ความรู้ที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง)

“สมรรถนะองค์กร” ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเลิศ

ค่าเฉลี่ย 2.01 - 4.00 หมายถึง มีแนวโน้มไปยังวัฒนธรรมองค์กรด้านขวาของกราฟ
ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.99 หมายถึง มีแนวโน้มไปยังวัฒนธรรมองค์กรด้านซ้ายของกราฟ

“สมรรถนะองค์กร” ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเลิศ
ส่วนที่ 1 กรอบการสำรวจสมรรถนะองค์กรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเลิศ

จากนั้นผู้วิจัยแปลงค่าเฉลี่ยเป็นค่าร้อยละ ซึ่งได้แบ่งช่วงชั้นและกำหนดความหมายไว้ ดังนี้
		
		
		
		

ร้อยละ 90.01 ขึ้นไป
ร้อยละ 80.01 - 90.00
ร้อยละ 70.01 - 80.00
ต่ำกว่า ร้อยละ 70.00 ลงไป

หมายถึง คะแนนสูงมาก
หมายถึง คะแนนสูง
หมายถึง คะแนนปานกลาง
หมายถึง คะแนนต่ำ

6.  โจทย์การศึกษาวิจัย
แผนภาพที่ 1-4 : 	 กรอบความคิดในการศึกษาวิจัย

การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีโจทย์การศึกษาวิจัยสำคัญที่ว่า อะไรคือสมรรถนะองค์กรที่โดดเด่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลพระปกเกล้าปี พ.ศ. 2562 โดยจำแนกเป็นสมรรถนะ
องค์กรในด้านวิธีปฏิบัติขององค์กร วัฒนธรรมองค์กร และภาวะผู้นำ

20

สถาบันพระปกเกล้า

ส่บทสำรวจ
วนที่ 2

สมรรถนะองค์กรของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่เป็นเลิศ

ส่วนที่ 2
บทสำรวจสมรรถนะองค์กร
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเลิศ

สมรรถนะองค์กร (Organizational Capacity) แบ่งออกเป็น 3 ด้าน
ได้ แ ก่ (1) วิ ธี ป ฏิ บั ติ ข ององค์ ก ร (Organizational Practices) มี ตั ว ชี้ วั ด
65 ข้อ (2) วัฒนธรรมองค์กร (Organizational Culture) มีตัวชี้วัด 36 ข้อ
และ (3) ภาวะผู้นำ (Leadership) มีตัวชี้วัด 30 ข้อ รวมตัวชี้วัดทั้งหมด
131 ข้อ ผลการสำรวจมีรายละเอียด ดังนี้

1.  วิธีปฏิบัติขององค์กร
วิ ธี ป ฏิ บั ติ ข ององค์ ก ร มี อ งค์ ป ระกอบหลั ก 3 ประการ ได้ แ ก่
(1) วิถีแห่งนวัตกรรม (Ways of Innovation) (2) วิถีแห่งการดำเนินงาน
(Ways of Operation) และ (3) วิถีแห่งการเติบโต (Ways of Growth)
ผลการศึกษา พบว่า วิถีแห่งนวัตกรรม คิดเป็นร้อยละ 76.81 รองลงมา คือ
วิถีแห่งการเติบโต คิดเป็นร้อยละ 75.46 และวิถีแห่งการดำเนินงาน คิดเป็น
ร้อยละ 74.23

สถาบันพระปกเกล้า
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“สมรรถนะองค์กร” ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเลิศ
ส่วนที่ 2 บทสำรวจสมรรถนะองค์กรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเลิศ

แผนภาพที่ 2-1 : 	 วิ ธี ป ฏิ บั ติ ข ององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ที่ ไ ด้ รั บ รางวั ล พระปกเกล้ า 

					 ปี 2562 จำแนกรายองค์ประกอบ

จากองค์ประกอบหลัก 3 ประการดังกล่าวข้างต้น ยังสามารถแบ่งเป็นองค์ประกอบย่อยได้
อีก 9 ประการ โดยเรียงตามลำดับคะแนนจากสูงสุดไปต่ำสุดได้ ดังนี้ (1) วิธีปฏิบัติในการระบุ
ปัญหา คะแนนร้อยละ 82.44 (2) วิธีปฏิบัติในการควบคุมการดำเนินงาน คะแนนร้อยละ 82.01
(3) วิธีปฏิบัติในการบริหารความสามารถพิเศษของบุคลากร คะแนนร้อยละ 80.14 (4) วิธีปฏิบัติ
ในการกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหา คะแนนร้อยละ 79.99 (5) วิธีปฏิบัติในการเรียนรู้ของ
องค์กร คะแนนร้อยละ 77.15 (6) วิธีปฏิบัติในการประสานงานระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ คะแนน
ร้อยละ 76.90 (7) วิธีปฏิบัติในการเปลี่ยนแปลงองค์กร คะแนนร้อยละ 69.09 (8) วิธีปฏิบัติในการ
เอื้อให้เกิดนวัตกรรม คะแนนร้อยละ 68.00 (9) วิธีบริหารจัดการองค์กร คะแนนร้อยละ 63.79
แผนภาพที่ 2-2 : 	 วิ ธี ป ฏิ บั ติ ข ององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ที่ ไ ด้ รั บ รางวั ล พระปกเกล้ า 

					 ปี 2562 จำแนกรายองค์ประกอบย่อย
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สถาบันพระปกเกล้า

(1) วิถีแห่งนวัตกรรม
(1.1) 	วิธีปฏิบัติในการระบุปัญหา
		 คะแนนสูง

คะแนนต่ำ
		 ไม่มีตัวชี้วัดใดที่มีคะแนนอยู่ในระดับต่ำ คือ ต่ำกว่า 70.00 ลงไป

สถาบันพระปกเกล้า

25

ส่วนที่ 2 บทสำรวจสมรรถนะองค์กรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเลิศ

		 ตัวชี้วัดที่มีคะแนนอยู่ในระดับสูง คือ ตั้งแต่ร้อยละ 80.01 - 90.00 มี 6 ตัวชี้วัด
ได้แก่ (1) บุคลากรในองค์กรของคุณมักพูดคุยกับประชาชน/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ได้รับผลกระทบ
จากการดำเนิ น งานขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น เพื่ อ ทำความเข้ า ใจความรู้ สึ ก /มุ ม มอง/
ความคิดเห็นของพวกเขา ร้อยละ 83.00 (2) นายกฯ มักพูดคุยกับประชาชน/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เพื่อรับทราบมุมมอง/ความคิดเห็น/ความรู้สึกที่มีต่อนโยบายและโครงการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ผ่านการลงพื้นที่หรือช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ เช่น ไลน์ (Line) เฟซบุ๊ก (Facebook)
เว็บไซต์ โทรศัพท์ ฯลฯ ร้อยละ 87.99 (3) นายกฯ มักรับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะที่เสนอโดย
ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างสนอกสนใจ ร้อยละ 86.20 (4) ในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น บุคลากรในองค์กร
ของคุณมักจะดำเนินการค้นหาต้นตอของปัญหาอย่างจริงจัง ก่อนที่จะเสนอแนวทางแก้ไขปัญหา
ดังกล่าว ร้อยละ 82.78 (5) ในการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานอื่น องค์กรของคุณมักปรึกษา
หารื อ กั บ หน่ ว ยงานนั้ น เพื่ อ ทำความเข้ า ใจปั ญ หาร่ ว มกั น ร้ อ ยละ 83.23 (6) องค์ ก รของคุ ณ
มักวิเคราะห์ปัญหาในการทำงานอย่างเป็นระบบ (เช่น SWOT analysis) โดยค้นหาสาเหตุของ
ปัญหาอย่างรอบด้าน (ด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม ฯลฯ) ร้อยละ 81.70

“สมรรถนะองค์กร” ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเลิศ

องค์ประกอบย่อยของวิธีปฏิบัติองค์กรทั้ง 9 ประการดังกล่าวข้างต้น มีตัวชี้วัด รวม 65 ข้อ
ไม่มีตัวชี้วัดใดได้คะแนนอยู่ในระดับสูงมาก คือ ตั้งแต่ร้อยละ 90.01 ขึ้นไป ตัวชี้วัด จำนวน 30 ข้อ
ได้คะแนนอยู่ในระดับสูง คือ ระหว่างร้อยละ 80.01 - 90.00 ตัวชี้วัด จำนวน 22 ข้อ ได้คะแนน
อยู่ในระดับปานกลาง คือ ระหว่างร้อยละ 70.01 - 80.00 และตัวชี้วัด จำนวน 13 ข้อ ได้คะแนน
อยู่ในระดับต่ำ คือ ต่ำกว่าร้อยละ 70.00 ลงไป โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ตัวชี้วัด

ระดับการปฏิบัติ
ประจำ

บ่อยครั้ง บางครั้ง

ไม่เคย

ค่าเฉลี่ย

ร้อยละ

1.วิถีแห่งนวัตกรรม
1-1 วิธีปฏิบัติในการระบุประเด็นปัญหาขององค์กร

ส่วนที่ 2 บทสำรวจสมรรถนะองค์กรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเลิศ

“สมรรถนะองค์กร” ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเลิศ

ตารางที่ 2-1 : คะแนนตัวชี้วัดวิธีปฏิบัติในการระบุปัญหาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่ได้รับรางวัลพระปกเกล้า ปี 2562
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1

เมื่อมีปัญหาในการทำงาน บุคลากรในองค์กร 1366
ของคุ ณ มั ก เปิ ด อกพู ด คุ ย กั น เพื่ อ ขอความ (46.09)
ช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมงาน

1341
(45.24)

243
(8.20)

14
3.37
78.98
(0.47) (บ่อยครั้ง) (ปาน
กลาง)

2

บุ ค ลากรในองค์ ก รของคุ ณ มั ก พู ด คุ ย กั บ 1636
ประชาชน/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ได้รับผลกระทบ (55.20)
จากการดำเนิ น งานขององค์ ก รปกครอง
ส่ ว นท้ อ งถิ่ น เพื่ อ ทำความเข้ า ใจความรู้ สึ ก /
มุมมอง/ความคิดเห็นของพวกเขา

1159
(39.10)

154
(5.20)

15
3.49
83.00
(0.51) (บ่อยครั้ง) (สูง)

3

นายกฯ มั ก พู ด คุ ย กั บ ประชาชน/ผู้ มี ส่ ว นได้ 2011
ส่ ว นเสี ย เพื่ อ รั บ ทราบมุ ม มอง/ความคิ ด เห็ น / (67.85)
ความรู้ สึ ก ที่ มี ต่ อ นโยบายและโครงการของ
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ผ่ า นการลงพื้ น ที่
หรือช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ เช่น ไลน์ เฟซบุ๊ก
เว็บไซต์ โทรศัพท์ ฯลฯ

846
(28.54)

99
(3.34)

8
(0.27)

3.64
(ประจำ)

87.99
(สูง)

4

นายกฯ มั ก รั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น /ข้ อ เสนอแนะ 1902
ที่เสนอโดยผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างสนอกสนใจ
(64.17)

903
(30.47)

153
(5.16)

6
(0.20)

3.59
(ประจำ)

86.20
(สูง)

5

ในการแก้ ปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น บุ ค ลากรในองค์ ก ร 1574
ของคุณมักจะดำเนินการค้นหาต้นตอของปัญหา (53.10)
อย่างจริงจัง ก่อนที่จะเสนอแนวทางแก้ไขปัญหา
ดังกล่าว

1198
(40.42)

179
(6.04)

11
3.48
82.78
(0.37) (บ่อยครั้ง) (สูง)

6

ในการแก้ ปั ญ หาที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ หน่ ว ยงานอื่ น 1639
องค์กรของคุณมักปรึกษาหารือกับหน่วยงานนั้น (55.30)
เพื่อทำความเข้าใจปัญหาร่วมกัน

1166
(39.34)

152
(5.13)

7
3.50
83.23
(0.24) (บ่อยครั้ง) (สูง)

7

องค์กรของคุณมักวิเคราะห์ปัญหาในการทำงาน 1542
อย่ า งเป็ น ระบบ (เช่ น SWOT analysis) โดย (52.02)
ค้ น หาสาเหตุ ข องปั ญ หาอย่ า งรอบด้ า น (ด้ า น
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม ฯลฯ)

1163
(39.24)

249
(8.40)

8
3.45
81.70
(0.27) (บ่อยครั้ง) (สูง)

8

บุคลากรในองค์กรของคุณมักนำข้อมูลทางสถิติ 1093
ข้ อ มู ล ตั ว เลข ค่ า คะแนนมาใช้ ส นั บ สนุ น (36.88)
ข้ อ ถกเถี ย งในการทำงานที่ เ กิ ด ขึ้ น หรื อ ใช้
โน้มน้าวการตัดสินใจสั่งการของผู้บังคับบัญชา

1593
(53.74)

261
(8.81)

17
3.27
75.64
(0.57) (บ่อยครั้ง) (ปาน
กลาง)

สถาบันพระปกเกล้า

		 คะแนนสูง

		 คะแนนต่ำ
		 ไม่มีตัวชี้วัดใดที่มีคะแนนอยู่ในระดับต่ำ คือ ต่ำกว่า 70.00 ลงไป
ตารางที่ 2-2 : 	 คะแนนตั ว ชี้ วั ด วิ ธี ป ฏิ บั ติ ใ นการกำหนดแนวทางการแก้ ไ ขปั ญ หาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลพระปกเกล้า ปี 2562
ตัวชี้วัด

ประจำ
1-2 วิธีปฏิบัติขององค์กรในการกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหา

ระดับการปฏิบัติ
บ่อยครั้ง บางครั้ง

ไม่เคย

ค่าเฉลี่ย

ร้อยละ

1

องค์ ก รของคุ ณ มั ก วิ เ คราะห์ ห าวิ ธี ก ารในการ 1462
แก้ ไขปั ญ หาไว้ ห ลากหลายทาง แล้ ว จึ ง เลื อ ก (49.33)
วิธีการแก้ปัญหาที่ดีที่สุด

1354
(45.68)

144
(4.86)

4
3.44
81.40
(0.13) (บ่อยครั้ง) (สูง)

2

อ ง ค์ ก ร ข อ ง คุ ณ มั ก ศึ ก ษ า ห า ค ว า ม รู้ / 1602
ประสบการณ์ ใ หม่ ๆ จากหน่ ว ยงานอื่ น ไม่ ว่ า (54.05)
จะภายในหรือภายนอกประเทศ เพื่อนำมาใช้ใน
การแก้ไขปัญหาในการทำงานของตน

1130
(38.12)

219
(7.39)

13
3.46
81.93
(0.44) (บ่อยครั้ง) (สูง)

สถาบันพระปกเกล้า

27

ส่วนที่ 2 บทสำรวจสมรรถนะองค์กรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเลิศ

		 ตัวชี้วัดที่มีคะแนนอยู่ในระดับสูง คือ ตั้งแต่ร้อยละ 80.01 - 90.00 มี 6 ตัวชี้วัด
ได้แก่ (1) องค์กรของคุณมักวิเคราะห์หาวิธีการในการแก้ไขปัญหาไว้หลากหลายทาง แล้วจึงเลือก
วิธีการแก้ปัญหาที่ดีที่สุด ร้อยละ 81.40 (2) องค์กรของคุณมักศึกษาหาความรู้/ประสบการณ์
ใหม่ ๆ จากหน่วยงานอื่นไม่ว่าจะภายในหรือภายนอกประเทศ เพื่อนำมาใช้ในการแก้ไขปัญหา
ในการทำงานของตน ร้อยละ 81.93 (3) องค์กรของคุณมักประยุกต์ความรู้จากต่างพื้นที่ให้เข้ากับ
แนวทางการทำงานของตน เพื่อให้การทำงานเหมาะสมสอดคล้องกับบริบทพื้นที่/องค์กร ร้อยละ
83.22 (4) องค์กรของคุณมักคำนึงถึงการนำความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาช่วยในการแก้ไข
ปัญหาการทำงาน ร้อยละ 81.91 (5) บุคลากรในองค์กรของคุณมักทบทวนแผนงาน/โครงการ
เป็นระยะ เพื่อปรับปรุงการดำเนินงานให้มีความชัดเจนและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ร้อยละ
85.07 และ (6) องค์ ก รของคุ ณ มั ก ปรึ ก ษาผู้ เชี่ ย วชาญ (อาทิ อาจารย์ ม หาวิ ท ยาลั ย ในพื้ น ที่
ข้ า ราชการผู้ มี ป ระสบการณ์ ปราชญ์ ช าวบ้ า น) /ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย เพราะเห็ น ว่ า ความรู้ ข อง
พวกเขาสามารถช่วยแก้ไขปัญหาในการทำงานที่เกิดขึ้นได้ ร้อยละ 82.00

“สมรรถนะองค์กร” ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเลิศ

(1.2) 	วิธีปฏิบัติในการกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหา

“สมรรถนะองค์กร” ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเลิศ
ส่วนที่ 2 บทสำรวจสมรรถนะองค์กรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเลิศ

ระดับการปฏิบัติ

ตัวชี้วัด

ประจำ บ่อยครั้ง บางครั้ง
องค์กรของคุณมักประยุกต์ความรู้จากต่างพื้นที่ 1646
1151
160
ให้ เข้ า กั บ แนวทางการทำงานของตน เพื่ อ ให้ (55.53) (38.33) (5.40)
การทำงานเหมาะสมสอดคล้องกับบริบทพื้นที่/
องค์กร

ไม่เคย ค่าเฉลี่ย ร้อยละ
7
3.50
83.22
(0.24) (บ่อยครั้ง) (สูง)

4

องค์ ก รของคุ ณ มั ก คำนึ ง ถึ ง การนำความรู้ แ ละ 1559
ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น มาช่ ว ยในการแก้ ไขปั ญ หา (52.60)
การทำงาน

1207
(40.72)

192
(6.48)

6
3.46
81.91
(0.20) (บ่อยครั้ง) (สูง)

5

บุคลากรในองค์กรของคุณมักทบทวนแผนงาน/ 1734
โครงการเป็นระยะ เพื่อปรับปรุงการดำเนินงาน (58.50)
ให้มีความชัดเจนและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

1071
(36.13)

152
(5.13)

4
(0.13)

6

องค์กรของคุณมักทดลองใช้แนวทางการแก้ไข 932
ปัญหาใหม่ ๆ แม้ยังไม่รู้ว่าแนวทางนั้นให้ผลลัพธ์ (31.44)
ที่ดีหรือไม่

1441
(48.62)

547
(18.45)

44
3.10
70.01
(1.48) (บ่อยครั้ง) (ปาน
กลาง)

7

องค์ ก รของคุ ณ ให้ ค วามสนใจกั บ สิ่ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น 1082
โดยไม่ ค าดคิ ด ระหว่ า งการดำเนิ น งาน (สิ่ ง ที่ (36.0)
ทำให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน) เพราะ
มองว่ า สิ่ ง นั้ น อาจเป็ น ประโยชน์ ต่ อ การสร้ า ง
นวั ต กรรม หรื อ ปรั บ ปรุ ง การดำเนิ น งานของ
องค์กร (การพลิกวิกฤตเป็นโอกาส)

1515
(51.11)

339
(11.44)

28
3.23
74.39
(0.94) (บ่อยครั้ง) (ปาน
กลาง)

8

องค์ ก รของคุ ณ มั ก ปรึ ก ษาผู้ เชี่ ย วชาญ (อาทิ 1636
อาจารย์ ม หาวิ ท ยาลั ย ในพื้ น ที่ ข้ า ราชการ (55.20)
ผู้มีประสบการณ์ ปราชญ์ชาวบ้าน) /ผู้มีส่วนได้
ส่ ว นเสี ย เพราะเห็ น ว่ า ความรู้ ข องพวกเขา
สามารถช่ ว ยแก้ ไขปั ญ หาในการทำงานที่ เ กิ ด
ขึ้นได้

1074
(36.23)

235
(7.93)

19
3.46
82.00
(0.64) (บ่อยครั้ง) (สูง)

3

3.55
(ประจำ)

85.07
(สูง)

(1.3) 	วิธีปฏิบัติในการเอื้อให้เกิดนวัตกรรม
คะแนนสูง
		 ตัวชี้วัดที่มีคะแนนอยู่ในระดับสูง คือ ตั้งแต่ร้อยละ 80.01 – 90.00 มี 1 ตัวชี้วัด
ได้แก่ นายกฯ ไว้วางใจให้บุคลากรใช้ดุลพินิจในการทำงานที่ได้รับมอบหมาย ร้อยละ 81.50
คะแนนต่ำ
		 ตั ว ชี้ วั ด ที่ มี ค ะแนนอยู่ ใ นระดั บ ต่ ำ คื อ ต่ ำ กว่ า 70.00 ลงไป มี 3 ตั ว ชี้ วั ด ได้ แ ก่
(1) บุคลากรในองค์กรมักได้รับการส่งเสริมให้แก้ไขปัญหาหน้างาน/ปัญหาเฉพาะหน้าด้วยตนเอง
แทนที่ จ ะส่ ง เรื่ อ งให้ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาตั ด สิ น ใจ ร้ อ ยละ 64.81 (2) นายกฯ มั ก จะให้ บุ ค ลากร
ทำโครงการเดิม ๆ ที่เชื่อมั่นว่าจะประสบความสำเร็จมากกว่าให้ทำโครงการใหม่เพราะกลัวว่า
28

สถาบันพระปกเกล้า

ตารางที่ 2-3 : คะแนนตัวชี้วัดวิธีปฏิบัติในการเอื้อให้เกิดนวัตกรรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลพระปกเกล้า ปี 2562
ตัวชี้วัด

ระดับการปฏิบัติ
ประจำ

บ่อยครั้ง บางครั้ง

ไม่เคย

ค่าเฉลี่ย

ร้อยละ

1-3 วิธีปฏิบัติในการเอื้อให้เกิดนวัตกรรม
บุคลากรในองค์กรมักได้รับการส่งเสริมให้แก้ไข 730
ปัญหาหน้างาน/ปัญหาเฉพาะหน้าด้วยตนเอง (24.63)
แทนที่จะส่งเรื่องให้ผู้บังคับบัญชาตัดสินใจ

1545
(52.13)

483
(16.30)

206
2.94
64.81
(6.95) (บ่อยครั้ง) (ต่ำ)

2

นายกฯ มั ก ส่ ง เสริ ม ให้ บุ ค ลากรพั ฒ นาความรู้ 1055
และทักษะจนกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน (35.59)

1629
(54.96)

255
(8.60)

24
3.25
75.13
(0.81) (บ่อยครั้ง) (ปานกลาง)

3

นายกฯ ไว้วางใจให้บุคลากรใช้ดุลพินิจในการ 1531
ทำงานที่ได้รับมอบหมาย
(51.65)

1245
(42.00)

164
(5.53)

24
3.45
81.50
(0.81) (บ่อยครั้ง) (สูง)

4

นายกฯ มั ก จะให้ บุ ค ลากรทำโครงการเดิ ม ๆ 409
ที่เชื่อมั่นว่าจะประสบความสำเร็จมากกว่าให้ทำ (13.80)
โครงการใหม่เพราะกลัวว่าจะล้มเหลว

960
(32.39)

1136
(38.33)

459
2.55
51.83
(15.49) (บ่อยครั้ง) (ต่ำ)

5

นายกฯ มั ก จะส่ ง เสริ ม ให้ บุ ค ลากรไปอบรม 890
ใ น เรื่ อ ง ที่ ไ ม่ เ กี่ ย ว กั บ ง า น โ ด ย ต ร ง ( เช่ น (30.03)
ส่งนักวิเคราะห์ฯ ไปอบรมเรื่องอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยว
กับการทำแผน) เพื่อช่วยให้พวกเขามีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์หรือมีมุมมองนอกกรอบ

898
(30.30)

799
(26.96)

377
2.78
59.21
(12.72) (บ่อยครั้ง) (ต่ำ)

6

บุ ค ลากรในองค์ ก รมี โ อกาสนำเสนอโครงการ 1115
หรือกิจกรรมที่เป็นนวัตกรรมต่อผู้บังคับบัญชา (37.62)
ได้ แม้ไม่ใช่ฝ่ายแผนหรือหน่วยงานวิชาการ ฯลฯ

1235
(41.67)

577
(19.47)

37
3.16
71.88
(1.25) (บ่อยครั้ง) (ปาน
กลาง)

7

องค์กรของคุณมักจะวิเคราะห์หาวิธีการแก้ไข 908
ปัญหาในการทำงานโดยบุคลากรภายใน (แทนที่ (30.63)
จะใช้ บุ ค ลากรภายนอก อาทิ ผู้ เ ชี่ ย วชาญ
อาจารย์มหาวิทยาลัย)

1627
(54.89)

392
(13.23)

37
3.15
71.64
(1.25) (บ่อยครั้ง) (ปาน
กลาง)

สถาบันพระปกเกล้า

ส่วนที่ 2 บทสำรวจสมรรถนะองค์กรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเลิศ

1

“สมรรถนะองค์กร” ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเลิศ

จะล้มเหลว ร้อยละ 51.83 (3) นายกฯ มักจะส่งเสริมให้บุคลากรไปอบรมในเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับ
งานโดยตรง (เช่น ส่งนักวิเคราะห์ฯ ไปอบรมเรื่องอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวกับการทำแผน) เพื่อช่วยให้
พวกเขามีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์หรือมีมุมมองนอกกรอบ ร้อยละ 59.21

29
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“สมรรถนะองค์กร” ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเลิศ

(2) วิถีแห่งการดำเนินงาน
(2.1) วิธีปฏิบัติในการควบคุมการดำเนินงาน
		 คะแนนปานกลาง
		 ตั ว ชี้ วั ด ที่ มี ค ะแนนอยู่ ใ นระดั บ ปานกลาง คื อ ตั้ ง แต่ ร้ อ ยละ 80.01 – 90.00 มี
6 ตัวชี้วัด ได้แก่ (1) บุคลากรในองค์กรมักยึดถือวิสัยทัศน์ขององค์กรเป็นแนวปฏิบัติในการทำงาน
ร้อยละ 85.07 (2) แผนพัฒนาสี่ปี/แผนยุทธศาสตร์มักระบุให้เห็นลำดับความสำคัญของประเด็น
การพัฒนา และแสดงถึงการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรบุคคลตามลำดับความสำคัญนั้น
ร้ อ ยละ 85.84 (3) องค์ ก รของคุ ณ มั ก มี คู่ มื อ ในการปฏิ บั ติ ง าน ขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ ง าน (Flow
chart) หรือมาตรฐานในการทำงาน เพื่อช่วยให้บุคลากรสามารถเรียนรู้วิธีและขั้นตอนการปฏิบัติ
งานเบื้องต้นได้ และบุคลากรปฏิบัติตามคู่มือนั้น ร้อยละ 82.53 (4) องค์กรของคุณมักกำหนด
ลั ก ษณะงาน (Job description) ของแต่ ล ะตำแหน่ ง งานอย่ า งชั ด เจน ร้ อ ยละ 83.21 และ
(5) องค์กรของคุณมักประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรออกมาเป็นค่าคะแนน เพื่อสนับสนุน
ให้เกิดการปฏิบัติงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ ร้อยละ 83.46
		 คะแนนต่ำ
		 ไม่มีตัวชี้วัดใดที่มีคะแนนอยู่ในระดับต่ำ คือ ต่ำกว่า 70.00 ลงไป
ตารางที่ 2-4 : 	 คะแนนตัวชี้วัดวิธีปฏิบัติในการควบคุมการดำเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลพระปกเกล้า ปี 2562
ตัวชี้วัด

ระดับการปฏิบัติ
ประจำ

บ่อยครั้ง บางครั้ง

ไม่เคย

ค่าเฉลี่ย

ร้อยละ

2. วิถีแห่งการดำเนินงาน
2-1 วิธีปฏิบัติขององค์กรในการควบคุมการดำเนินงาน

30

1

บุคลากรในองค์กรมักยึดถือวิสัยทัศน์ขององค์กร 1759
เป็นแนวปฏิบัติในการทำงาน
(59.35)

1093
(36.88)

101
(3.41)

11
(0.37)

3.55
(ประจำ)

85.07
(สูง)

2

แผนพัฒนาสี่ปี/แผนยุทธศาสตร์มักระบุให้เห็น 1838
ลำดับความสำคัญของประเด็นการพัฒนา และ (62.01)
แสดงถึงการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากร
บุคคลตามลำดับความสำคัญนั้น

1000
(33.74)

119
(40.1)

7
(0.24)

3.58
(ประจำ)

85.84
(สูง)

3

หากได้รับการขอร้องจากฝ่ายบริหาร บุคลากร 1174
ในองค์กรไม่ขัดข้องที่จะยกเลิกภารกิจ/ถ่ายโอน (39.61)
ทรัพยากรของส่วนงานตนให้เอาไปใช้ดำเนินงาน
ที่เป็นเป้าหมายรวมขององค์กร

1261
(42.54)

497
16.77)

32
3.21
73.56
(1.08) (บ่อยครั้ง) (ปาน
กลาง)

สถาบันพระปกเกล้า

ไม่เคย ค่าเฉลี่ย ร้อยละ
26
3.48
82.53
(0.88) (บ่อยครั้ง) (สูง)

5

องค์ ก รของคุ ณ มั ก กำหนดลั ก ษณะงาน (Job 1632
description) ของแต่ ล ะตำแหน่ ง งานอย่ า ง (55.06)
ชัดเจน

1187
(40.05)

129
(4.35)

16
3.50
83.21
(0.54) (บ่อยครั้ง) (สูง)

6

องค์กรของคุณมักประเมินผลการปฏิบัติงานของ 1665
บุคลากรออกมาเป็นค่าคะแนน เพื่อสนับสนุน (56.17)
ให้เกิดการปฏิบัติงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์

1137
(38.36)

152
(5.13)

10
3.50
83.46
(0.34) (บ่อยครั้ง) (สูง)

7

องค์ ก รของคุ ณ มั ก ให้ ร างวั ล จู ง ใจบุ ค ลากร 1436
ผู้ที่มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุ (48.45)
เป้ า หมาย (เช่ น การเลื่ อ นตำแหน่ ง การขึ้ น
เงินเดือน การให้เงินพิเศษ (โบนัส) การศึกษา
ดูงาน)

1042
(35.16)

409
(13.80)

77
3.29
76.48
(2.60) (บ่อยครั้ง) (ปาน
กลาง)

8

บุ ค ลากรในองค์ ก รของคุ ณ มั ก ปฏิ บั ติ ต าม 1890
กฎระเบี ย บที่ อ งค์ ก รกำหนดไว้ อ ย่ า งเคร่ ง ครั ด (63.77)
และไม่ แ สวงหาผลประโยชน์ ส่ ว นตั ว จาก
การปฏิบัติหน้าที่

919
(31.01)

135
(4.55)

20
(0.67)

4

3.58
(ประจำ)

85.95
(สูง)

(2.2) วิธีปฏิบัติในการประสานงานระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ
คะแนนสูง
		 ตัวชี้วัดที่มีคะแนนอยู่ในระดับสูง คือ ตั้งแต่ร้อยละ 80.01 – 90.00 มี 3 ตัวชี้วัด
ได้แก่ (1) บุคลากรในองค์กรของคุณมักทำงานเป็นทีม ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยไม่แบ่งแยก
ภารกิจและความรับผิดชอบส่วนบุคคล ร้อยละ 84.12 (2) ผอ. มักมีบทบาทสำคัญในการตัดสินใจ
แก้ ไขความขั ด แย้ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น จากการปฏิ บั ติ ง าน ร้ อ ยละ 81.49 (3) การตั ด สิ น ใจขององค์ ก ร
มักมาจากมติร่วมกันของส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ก่อนที่จะส่งให้นายกฯ พิจารณา ร้อยละ 80.59
		 คะแนนต่ำ
		 ตั ว ชี้ วั ด ที่ มี ค ะแนนอยู่ ใ นระดั บ ต่ ำ คื อ ต่ ำ กว่ า 70.00 ลงไป มี 1 ตั ว ชี้ วั ด ได้ แ ก่
เมื่อองค์กรของคุณเผชิญกับปัญหาที่ไม่สามารถจัดการได้ด้วยตนเอง องค์กรของคุณมักจะแสวงหา
ความช่วยเหลือจากองค์กรอื่น ๆ ร้อยละ 57.02

สถาบันพระปกเกล้า
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ส่วนที่ 2 บทสำรวจสมรรถนะองค์กรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเลิศ

ประจำ บ่อยครั้ง บางครั้ง
1053
211
องค์ ก รของคุ ณ มั ก มี คู่ มื อ ในการปฏิ บั ติ ง าน 1674
ขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ ง าน (Flow chart) หรื อ (56.48) (35.3) (7.12)
มาตรฐานในการทำงาน เพื่ อ ช่ ว ยให้ บุ ค ลากร
สามารถเรี ย นรู้ วิ ธี แ ละขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ ง าน
เบื้องต้นได้ และบุคลากรปฏิบัติตามคู่มือนั้น

“สมรรถนะองค์กร” ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเลิศ

ระดับการปฏิบัติ

ตัวชี้วัด

“สมรรถนะองค์กร” ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเลิศ
ส่วนที่ 2 บทสำรวจสมรรถนะองค์กรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเลิศ

ตารางที่ 2-5 : คะแนนตั ว ชี้ วั ด วิ ธี ป ฏิ บั ติ ใ นการประสานงานกั น ระหว่ า งภาคส่ ว นต่ า ง ๆ 

ทั้ ง ภายในและภายนอกขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ที่ ไ ด้ รั บ รางวั ล
พระปกเกล้า ปี 2562
ระดับการปฏิบัติ

ตัวชี้วัด

ประจำ บ่อยครั้ง บางครั้ง ไม่เคย
2-2 วิธีปฏิบัติในการประสานกันงานระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร

ค่าเฉลี่ย

ร้อยละ

3.52
(ประจำ)

84.12
(สูง)

1

บุ ค ลากรในองค์ ก รของคุ ณ มั ก ทำงานเป็ น 1739
ที ม ช่ ว ยเหลื อ ซึ่ ง กั น และกั น โดยไม่ แ บ่ ง แยก (58.67)
ภารกิจและความรับผิดชอบส่วนบุคคล

1054
(35.56)

155
(5.23)

16
(0.54)

2

ผอ. มั ก มี บ ทบาทสำคั ญ ในการตั ด สิ น ใจแก้ ไข 1510
ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน
(50.94)

1278
(43.12)

160
(5.40)

16
3.44
81.49
(0.54) (บ่อยครั้ง) (สูง)

3

การตั ด สิ น ใจขององค์ ก รมั ก มาจากมติ ร่ ว มกั น 1398
ของส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ก่อนที่จะส่งให้นายกฯ (47.17)
พิจารณา

1414
(47.71)

144
(4.86)

8
3.42
80.59
(0.27) (บ่อยครั้ง) (สูง)

4

องค์ ก รของคุ ณ มั ก พู ด คุ ย /ตกลง/ประชุ ม กั น 1353
นอกรอบเพื่ อ หาข้ อ ตกลงร่ ว มกั น ก่ อ นที่ จ ะ (45.65)
ประชุ ม อย่ า งเป็ น ทางการอี ก ครั้ ง เพื่ อ รั บ รอง
ข้อตกลงนั้น

1391
(46.93)

199
(6.71)

21
3.38
79.17
(0.71) (บ่อยครั้ง) (ปาน
กลาง)

5

เมื่อองค์กรของคุณเผชิญกับปัญหาที่ไม่สามารถ 711
จั ด การได้ ด้ ว ยตนเอง องค์ ก รของคุ ณ มั ก จะ (23.99)
แสวงหาความช่วยเหลือจากองค์กรอื่น ๆ

1098
(37.04)

741
(25.00)

414
2.71
57.02
(13.97) (บ่อยครั้ง) (ต่ำ)

6

องค์กรของคุณมักประสานงานกับองค์กรอื่น ๆ 1341
ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือภาคเอกชน โดยสร้าง (45.24)
ค ว า ม เชื่ อ ใ จ แ ล ะ ค ว า ม ร่ ว ม มื อ ที่ ดี เ พื่ อ
ผลประโยชน์ ใ นระยะยาว (มิ ใช่ เ ฉพาะงานใด
งานหนึ่ง)

1399
(47.20)

205 19 (0.64) 3.37
79.01
(6.92)
(บ่อยครั้ง) (ปาน
กลาง)

(2.3) วิธีบริหารจัดการองค์กร
		 คะแนนสูง
		 ไม่มีตัวชี้วัดใดที่มีคะแนนอยู่ในระดับสูง คือ ตั้งแต่ร้อยละ 80.01 ขึ้นไป
คะแนนต่ำ
		 ตัวชี้วัดที่มีคะแนนอยู่ในระดับต่ำ คือ ตั้งแต่ร้อยละ 70.00 ลงไป มี 5 ตัวชี้วัด ได้แก่
(1) องค์กรของคุณมักจัดกิจกรรม อาทิ งานเลี้ยงสังสรรค์ การเดินทางท่องเที่ยว การแข่งกีฬา
เพื่ อ สร้ า งความสั ม พั น ธ์ ความเชื่ อ ใจ และความสามั ค คี ใ นหมู่ เ พื่ อ นร่ ว มงาน ร้ อ ยละ 62.82
32

สถาบันพระปกเกล้า

ตารางที่ 2-6 : คะแนนตัวชี้วัดวิธีการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับ
รางวัลพระปกเกล้า ปี 2562
ตัวชี้วัด

ระดับการปฏิบัติ
ประจำ

บ่อยครั้ง บางครั้ง

ไม่เคย

ค่าเฉลี่ย

“สมรรถนะองค์กร” ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเลิศ

(2) องค์กรของคุณมักจัดประชุมหารืออย่างเป็นทางการภายในสำนักงาน โดยไม่นำบุคลากรไปจัด
ประชุม/กิจกรรมนอกสถานที่ ร้อยละ 46.17 (3) องค์กรของคุณมักจัดตั้งคณะทำงานพิเศษขึ้น
ภายในองค์กรเพื่อรับมือกับภารกิจที่ท้าทายและยากลำบาก ร้อยละ 66.03 (4) สถานที่ทำงาน
ถูกออกแบบให้แบ่งแยกพื้นที่ทำงานส่วนต่าง ๆ ออกจากกัน เจ้าหน้าที่อาวุโส อาทิ ผู้อำนวยการ
สำนักหรือหัวหน้าฝ่ายต่าง ๆ มีพื้นที่ส่วนตัวของตนเอง และมีห้องประชุมที่ใช้เป็นพื้นที่ตัดสินใจ
ทางนโยบาย ซึ่งได้รับการตกแต่งอย่างเป็นทางการ ร้อยละ 45.59 (5) องค์กรของคุณแต่งตั้ง
คณะกรรมการที่ปรึกษา/ผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้ความเห็นที่เป็นกลางแก่ประชาชน/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ที่มีความคิดเห็นไม่ตรงกันหรือขัดแย้งกัน เพื่อนำไปใช้ประกอบการพิจารณาหาทางออกร่วมกัน
ร้อยละ 67.96

ร้อยละ

2-3 วิธีการบริหารจัดการขององค์กร
องค์ ก รของคุ ณ มั ก จั ด กิ จ กรรม อาทิ งานเลี้ ย ง 760
สั ง สรรค์ การเดิ น ทางท่ อ งเที่ ย ว การแข่ ง กี ฬ า (25.64)
เพื่ อ สร้ า งความสั ม พั น ธ์ ความเชื่ อ ใจ และ
ความสามัคคีในหมู่เพื่อนร่วมงาน

1210
(40.82)

886
(9.89)

108
2.88
62.82
(3.64) (บ่อยครั้ง) (ต่ำ)

2

องค์ ก รของคุ ณ มั ก จั ด ประชุ ม หารื อ อย่ า งเป็ น 470
ทางการภายในสำนั ก งาน โดยไม่ น ำบุ ค ลากร (15.86)
ไปจัดประชุม/กิจกรรมนอกสถานที่

1330
(44.87)

717
(24.19)

447
2.38
(15.08) (บางครั้ง)

3

องค์ ก รของคุ ณ มั ก จั ด ตั้ ง คณะทำงานพิ เ ศษขึ้ น 821
ภายในองค์กรเพื่อรับมือกับภารกิจที่ท้าทายและ (27.70)
ยากลำบาก

1351
(45.58)

706
(23.82)

86
2.98
66.03
(2.90) (บ่อยครั้ง) (ต่ำ)

4

ส่วนงานต่าง ๆ ภายในองค์กรมีอิสระในการปรับ 1524
แผนงานให้ ส อดคล้ อ งเหมาะสมกั บ บริ บ ท (51.42)
ของพื้ น ที่ รวมทั้ ง สามารถริ เริ่ ม กิ จ กรรมหรื อ
โครงการใหม่ ๆ ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาสี่ปี/
แผนยุทธศาสตร์

1152
(38.87)

209
(7.05)

79
3.39
79.68
(2.67) (บ่อยครั้ง) (ปาน
กลาง)

5

เ มื่ อ มี ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ผ น พั ฒ น า สี่ ปี / แ ผ น 1446
ยุทธศาสตร์ องค์กรของคุณมักปรับโครงสร้าง (48.79)
องค์ ก รและจั ด สรรทรั พ ยากรให้ ส อดคล้ อ งกั บ
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

1181
(38.84)

260
(8.77)

77
3.35
78.27
(2.60) (บ่อยครั้ง) (ปาน
กลาง)

ส่วนที่ 2 บทสำรวจสมรรถนะองค์กรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเลิศ

1

46.17
(ต่ำ)

สถาบันพระปกเกล้า
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“สมรรถนะองค์กร” ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเลิศ
ส่วนที่ 2 บทสำรวจสมรรถนะองค์กรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเลิศ

ระดับการปฏิบัติ

ตัวชี้วัด

6

7

ประจำ บ่อยครั้ง บางครั้ง
สถานที่ ท ำงานถู ก ออกแบบให้ แ บ่ ง แยกพื้ น ที่ 708
972
770
ทำงานส่วนต่าง ๆ ออกจากกัน เจ้าหน้าที่อาวุโส (23.89) (32.79) (25.98)
อาทิ ผู้อำนวยการสำนักหรือหัวหน้าฝ่ายต่าง ๆ
มี พื้ น ที่ ส่ ว นตั ว ของตนเอง และมี ห้ อ งประชุ ม
ที่ ใช้ เ ป็ น พื้ น ที่ ตั ด สิ น ใจทางนโยบาย ซึ่ ง ได้ รั บ
การตกแต่งอย่างเป็นทางการ

ไม่เคย ค่าเฉลี่ย ร้อยละ
514
2.37
45.59
(17.34) (บ่อยครั้ง) (ต่ำ)

องค์กรของคุณแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษา/ 942
ผู้ เชี่ ย วชาญเพื่ อ ให้ ค วามเห็ น ที่ เ ป็ น กลางแก่ (31.78)
ประชาชน/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความคิดเห็น
ไม่ตรงกันหรือขัดแย้งกัน เพื่อนำไปใช้ประกอบ
การพิจารณาหาทางออกร่วมกัน

255
3.04
67.96
(8.60) (บ่อยครั้ง) (ต่ำ)

1450
(48.92)

317
(10.70)

(3) วิถีแห่งการเติบโต
(3.1) วิธีปฏิบัติในการเรียนรู้ขององค์กร
คะแนนสูง
		 ตัวชี้วัดที่มีคะแนนอยู่ในระดับสูง คือ ตั้งแต่ร้อยละ 80.01 – 90.00 มี 2 ตัวชี้วัด
ได้แก่ (1) องค์กรของคุณจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการดำเนินงานและผลการดำเนินงาน
ไว้ในแฟ้มเอกสารอย่างเป็นระบบ ร้อยละ 85.53 (2) ในการกำหนดนโยบาย การวางแผนงาน
และการกำหนดโครงการ องค์กรของคุณมักนำผลการประเมินงาน ข้อมูลสถิติ และประสบการณ์
ที่ผ่านมา มาปรับใช้เพื่อป้องกันมิให้เกิดข้อผิดพลาดซ้ำเดิม ร้อยละ 83.87
		 คะแนนต่ำ
		 ไม่มีตัวชี้วัดที่มีคะแนนอยู่ในระดับต่ำ คือ ตั้งแต่ 70.00 ลงไป
ตารางที่ 2-7 : 	 คะแนนตัวชี้วัดวิธีปฏิบัติในการเรียนรู้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับ
รางวัลพระปกเกล้า ปี 2562
ตัวชี้วัด

ระดับการปฏิบัติ
ประจำ

บ่อยครั้ง บางครั้ง

ไม่เคย

ค่าเฉลี่ย

ร้อยละ

1050
(35.43)

7
(0.24)

3.57
(ประจำ)

85.53
(สูง)

3-1 วิธีปฏิบัติในการเรียนรู้ขององค์กร
1

34

อ ง ค์ ก ร ข อ ง คุ ณ จั ด เ ก็ บ ข้ อ มู ล เ กี่ ย ว กั บ 1799
กระบวนการดำเนินงานและผลการดำเนินงาน (60.70)
ไว้ในแฟ้มเอกสารอย่างเป็นระบบ

สถาบันพระปกเกล้า

108
(3.64)

ไม่เคย ค่าเฉลี่ย ร้อยละ
28
3.12
70.76
(0.94) (บ่อยครั้ง) (ปาน
กลาง)

3

ในการกำหนดนโยบาย การวางแผนงาน และ 1689
การกำหนดโครงการ องค์ ก รของคุ ณ มั ก นำ (56.98)
ผ ล ก า ร ป ร ะ เ มิ น ง า น ข้ อ มู ล ส ถิ ติ แ ล ะ
ประสบการณ์ ที่ ผ่ า นมา มาปรั บ ใช้ เ พื่ อ ป้ อ งกั น
มิให้เกิดข้อผิดพลาดซ้ำเดิม

1121
(37.82)

149
(5.03)

5
(0.17)

4

องค์ ก รของคุ ณ มั ก ทำการประเมิ น ผลนโยบาย 1402
และโครงการ เพื่ อ เรี ย นรู้ ค วามผิ ด พลาด และ (47.30)
ปรับปรุงการดำเนินงาน

1356
(45.75)

192
(6.48)

14
3.40
79.96
(0.47) (บ่อยครั้ง) (ปาน
กลาง)

5

คุ ณ รวมกลุ่ ม กั บ เพื่ อ นร่ ว มงานในองค์ ก รที่ มี 875
ความเชี่ยวชาญและความสนใจในเรื่องเดียวกัน (29.52)
เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และปัญหาที่เผชิญ
ร่วมกันเป็นระยะ

1679
(56.65)

366
(12.35)

44
3.14
71.40
(1.48) (บ่อยครั้ง) (ปาน
กลาง)

6

คุ ณ สร้ า งเครื อ ข่ า ยกั บ ผู้ เ ชี่ ย วชาญภายนอก 895
องค์กรอย่างต่อเนื่อง ด้วยการหาโอกาสร่วมงาน (30.20)
และเรี ย นรู้ ก ารทำงานจากพวกเขาทุ ก ครั้ ง
ที่มีโอกาส

1612
(54.39)

437
(14.74)

20
3.14
71.37
(0.67) (บ่อยครั้ง) (ปาน
กลาง)

2

3.52
(ประจำ)

83.87
(สูง)

(3.2) วิธีปฏิบัติในการเปลี่ยนแปลงองค์กร
คะแนนสูง
		 ตัวชี้วัดที่มีคะแนนอยู่ในระดับสูง คือ 80.01 – 90.00 มี 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ (1) องค์กร
ของคุณไม่ลังเลที่จะทำงานเร่งด่วนในทันที แม้ว่างานนั้นยากและท้าทายเพียงใดก็ตาม ร้อยละ
83.77 และ (2) นายกฯ มักแสดงความเป็นผู้นำในการริเริ่มและสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงของ
องค์กร ร้อยละ 85.25
คะแนนต่ำ
		 ตั ว ชี้ วั ด ที่ มี ค ะแนนอยู่ ใ นระดั บ ต่ ำ คื อ ต่ ำ กว่ า 70.00 ลงไป มี 4 ตั ว ชี้ วั ด ได้ แ ก่
(1) องค์กรของคุณมักยกเลิกนโยบายและโครงการที่ไม่สอดคล้องกับบริบทในปัจจุบัน แม้ว่าที่ผ่าน
มานโยบายและโครงการดั ง กล่ า วจะเคยประสบความสำเร็ จ มาแล้ ว ก็ ต าม ร้ อ ยละ 60.17
(2) นายกฯ เท่านั้นที่สามารถริเริ่มการพัฒนา/การปรับปรุงองค์กร แนวทางการทำงาน หรือ
โครงการใหม่ ๆ โดยปลั ด ผอ. และเจ้ า หน้ า ที่ ร ะดั บ ปฏิ บั ติ ก ารเป็ น ผู้ รั บ เอาความคิ ด ดั ง กล่ า ว
สถาบันพระปกเกล้า
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ส่วนที่ 2 บทสำรวจสมรรถนะองค์กรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเลิศ

ประจำ บ่อยครั้ง บางครั้ง
เมื่อมีปัญหาใหม่ในการทำงาน องค์กรของคุณ 803
1750
383
มักจัดการอบรม/ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปัญหานั้น (27.09) (59.04) (12.92)
ทันที โดยให้ผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกเข้ามาช่วย
ดำเนินการ แล้วนำความรู้ที่ได้รับจากกิจกรรม
เหล่านั้นมาใช้ประโยชน์ในการทำงาน

“สมรรถนะองค์กร” ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเลิศ

ระดับการปฏิบัติ

ตัวชี้วัด

ตารางที่ 2-8 : 	 คะแนนตัวชี้วัดวิธีปฏิบัติที่องค์กรใช้ในการเปลี่ยนแปลงของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลพระปกเกล้า ปี 2562
ตัวชี้วัด

ระดับการปฏิบัติ
ประจำ

บ่อยครั้ง บางครั้ง

ไม่เคย

ค่าเฉลี่ย

ร้อยละ

3-2 วิธีปฏิบัติที่องค์กรใช้ในการเปลี่ยนแปลง

ส่วนที่ 2 บทสำรวจสมรรถนะองค์กรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเลิศ

“สมรรถนะองค์กร” ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเลิศ

ไปปฏิบัติ ร้อยละ 51.69 (3) องค์กรของคุณมักดำเนินการพัฒนา/ปรับปรุงองค์กร หรือพัฒนา/
ปรับปรุงแนวทางการทำงานแบบค่อยเป็นค่อยไป ร้อยละ 60.20 (4) นโยบายหรือแนวคิดที่ริเริ่ม
โดยนายกฯ หรือผู้บริหารคนก่อนมักได้รับการสานต่อ ร้อยละ 69.46
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1

องค์ ก รของคุ ณ มั ก ปรั บ ปรุ ง วิ ธี ก ารดำเนิ น งาน 905
และทบทวนประสิทธิภาพการทำงานทีละเล็ก (30.53)
ละน้อยอย่างค่อยเป็นค่อยไป

1522
(51.35)

524
(17.68)

13
3.12
70.66
(0.44) (บ่อยครั้ง) (ปาน
กลาง)

2

องค์ ก รของคุ ณ มั ก พั ฒ นาและริ เ ริ่ ม แนวคิ ด 861
การดำเนิ น งานใหม่ ๆ โดยเรี ย นรู้ ม าจาก (29.05)
การดำเนินงานขององค์กรอื่น

1699
(57.32)

380
(12.82)

24
3.15
71.54
(0.81) (บ่อยครั้ง) (ปาน
กลาง)

3

องค์กรของคุณมักยกเลิกนโยบายและโครงการ 743
ที่ ไ ม่ ส อดคล้ อ งกั บ บริ บ ทในปั จ จุ บั น แม้ ว่ า (25.07)
ที่ผ่านมานโยบายและโครงการดังกล่าวจะเคย
ประสบความสำเร็จมาแล้วก็ตาม

1154
(38.93)

813
(27.43)

254
2.80
60.17
(8.57) (บ่อยครั้ง) (ต่ำ)

4

องค์ ก รของคุ ณ ไม่ ลั ง เลที่ จ ะทำงานเร่ ง ด่ ว น 1712
ในทันที แม้ว่างานนั้นยากและท้าทายเพียงใด (57.76)
ก็ตาม

1080
(36.44)

153
(5.16)

19
(0.64)

5

นายกฯ เท่ า นั้ น ที่ ส ามารถริ เ ริ่ ม การพั ฒ นา/ 499
การปรับปรุงองค์กร แนวทางการทำงาน หรือ (16.84)
โครงการใหม่ ๆ โดยปลั ด ผอ. และเจ้ า หน้ า ที่
ระดับปฏิบัติการเป็นผู้รับเอาความคิดดังกล่าว
ไปปฏิบัติ

935
(31.55)

929
(31.34)

601
2.55
51.69
(20.28) (บ่อยครั้ง) (ต่ำ)

6

องค์กรของคุณมักดำเนินการพัฒนา/ปรับปรุง 695
อ ง ค์ ก ร ห รื อ พั ฒ น า / ป รั บ ป รุ ง แ น ว ท า ง (23.45)
การทำงานแบบค่อยเป็นค่อยไป

1462
(49.33)

344
(11.61)

463
2.81
60.20
(15.62) (บ่อยครั้ง) (ต่ำ)

7

นโยบายหรื อ แนวคิ ด ที่ ริ เริ่ ม โดยนายกฯ หรื อ 792
ผู้บริหารคนก่อนมักได้รับการสานต่อ
(26.72)

1749
(59.01)

302
(10.19)

121
3.08
69.46
(4.08) (บ่อยครั้ง) (ต่ำ)

8

นายกฯ มักแสดงความเป็นผู้นำในการริเริ่มและ 1819
สนับสนุนการเปลี่ยนแปลงขององค์กร
(61.39)

997
(33.65)

127
(4.29)

20
(0.67)

สถาบันพระปกเกล้า

3.51
(ประจำ)

3.56
(ประจำ)

83.77
(สูง)

85.25
(สูง)

คะแนนสูง
		 ตัวชี้วัดที่มีคะแนนอยู่ใ นระดั บ สู ง คื อ ตั้ ง แต่ 80.01 – 90.00 มี 4 ตั ว ชี้ วั ด ได้ แ ก่
(1) องค์ ก รของคุ ณ มั ก ถ่ า ยทอดความรู้ แ ละทั ก ษะแก่ บุ ค ลากรที่ ยั ง มี ป ระสบการณ์ น้ อ ย
ด้วยการทำงานร่วมกัน ร้อยละ 82.97 (2) องค์กรของคุณมักมอบหมายให้บุคลากรไปปฏิบัติงาน
ในชุ ม ชน เพื่ อ ให้ พ วกเขาได้ มี ป ระสบการณ์ ต รงเกี่ ย วกั บ การนำนโยบายและโครงการต่ า ง ๆ
ไปปฏิบัติ ร้อยละ 81.59 (3) หากนายกฯ ได้รับการฝึกอบรมจากหน่วยงานภายนอก นายกฯ
มั ก จะนำความรู้ แ ละประสบการณ์ ที่ ไ ด้ รั บ มาแบ่ ง ปั น แก่ บุ ค ลากรขององค์ ก ร ร้ อ ยละ 85.13
(4) คุณมีการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นระยะ ๆ เพื่อเป็นโอกาสที่จะจูงใจบุคลากรให้พัฒนา
ศักยภาพ (ประเมินว่าใครบกพร่องอะไร แล้วให้ข้อมูลเพื่อกลับไปพัฒนา) ร้อยละ 81.16
		 คะแนนต่ำ

“สมรรถนะองค์กร” ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเลิศ

(3.3) วิธีปฏิบัติในการบริหารความสามารถพิเศษของบุคคล

		 ไม่มีตัวชี้วัดที่มีคะแนนอยู่ในระดับต่ำ คือ ตั้งแต่ 70.00 ลงไป

ระดับการปฏิบัติ

ตัวชี้วัด

ประจำ บ่อยครั้ง บางครั้ง
3-3 วิธีปฏิบัติขององค์กรในการบริหารความสามารถพิเศษของบุคลากร

ไม่เคย

ค่าเฉลี่ย

ร้อยละ

1

องค์ ก รของคุ ณ มั ก ถ่ า ยทอดความรู้ แ ละทั ก ษะ 1641
แก่ บุ ค ลากรที่ ยั ง มี ป ระสบการณ์ น้ อ ยด้ ว ย (55.36)
การทำงานร่วมกัน

1146
(38.66)

163
(5.50)

14
3.49
82.97
(0.47) (บ่อยครั้ง) (สูง)

2

บุคลากรในองค์กรของคุณมักพัฒนาความเป็น 1472
มืออาชีพในการทำงาน โดยได้รับการสนับสนุน (49.66)
ส่งเสริมจากฝ่ายพัฒนาบุคลากร/ฝ่ายบุคคล

1211
(40.86)

267
(9.01)

14
3.40
79.90
(0.47) (บ่อยครั้ง) (ปาน
กลาง)

3

องค์ ก รของคุ ณ มั ก จั ด กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม และ 838
พั ฒ นาภาวะผู้ น ำและทั ก ษะด้ า นการบริ ห าร (28.27)
จั ด การให้ แ ก่ บุ ค ลากรระดั บ หั ว หน้ า ส่ ว นงาน
ขึ้นไป

1702
(57.42)

382
(12.89)

42
3.13
70.85
(1.42) (บ่อยครั้ง) (ปาน
กลาง)

4

องค์ ก รของคุ ณ มั ก มอบหมายงานให้ บุ ค ลากร 1364
โดยคำนึ ง ถึ ง ความเชี่ ย วชาญ เพื่ อ ให้ เ กิ ด (46.02)
การพัฒนาทักษะและความก้าวหน้าทางอาชีพ

1249
(42.14)

336
(11.34)

11
3.38
79.37
(0.37) (บ่อยครั้ง) (ปาน
กลาง)

สถาบันพระปกเกล้า
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ส่วนที่ 2 บทสำรวจสมรรถนะองค์กรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเลิศ

ตารางที่ 2-9 : 	 คะแนนตัวชี้วัดวิธีปฏิบัติในการบริหารความสามารถพิเศษของบุคลากรของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลพระปกเกล้า ปี 2562

“สมรรถนะองค์กร” ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเลิศ

ระดับการปฏิบัติ

ตัวชี้วัด

ประจำ บ่อยครั้ง บางครั้ง
1236
175
องค์ ก รของคุ ณ มั ก มอบหมายให้ บุ ค ลากร 1536
ไปปฏิ บั ติ ง านในชุ ม ชน เพื่ อ ให้ พ วกเขาได้ มี (51.82) (41.70) (5.90)
ประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับการนำนโยบายและ
โครงการต่าง ๆ ไปปฏิบัติ

ไม่เคย ค่าเฉลี่ย ร้อยละ
17
3.45
81.59
(0.57) (บ่อยครั้ง) (สูง)

6

หากนายกฯ ได้รับการฝึกอบรมจากหน่วยงาน 1824
ภ า ย น อ ก น า ย ก ฯ มั ก จ ะ น ำ ค ว า ม รู้ แ ล ะ (61.54)
ประสบการณ์ที่ได้รับมาแบ่งปันแก่บุคลากรของ
องค์กร

972
(32.79)

154
(5.20)

14
(0.47)

7

คุณมีการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นระยะ ๆ 1550
เพื่ อ เป็ น โอกาสที่ จ ะจู ง ใจบุ ค ลากรให้ พั ฒ นา (52.29)
ศักยภาพ (ประเมินว่าใครบกพร่องอะไร แล้วให้
ข้อมูลเพื่อกลับไปพัฒนา)

1174
(39.61)

219
(7.39)

21
3.43
81.16
(0.71) (บ่อยครั้ง) (สูง)

5

3.55
(ประจำ)

85.13
(สูง)

2.  วัฒนธรรมองค์กร

ส่วนที่ 2 บทสำรวจสมรรถนะองค์กรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเลิศ

(1) กลุ่มวัฒนธรรมองค์กร
วั ฒ นธรรมองค์ ก ร สามารถแบ่ ง ออกเป็ น 2 กลุ่ ม คื อ กลุ่ ม วั ฒ นธรรมองค์ ก รที่ เ กี่ ย วกั บ
กระบวนการทำงาน (Functionalization) และกลุ่มวัฒนธรรมองค์กรที่เกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์
ในการปฏิบัติงาน (Communalization) ซึ่งในแต่ละกลุ่มประกอบด้วยวัฒนธรรม 3 ด้าน ดังนี้
ตารางที่ 2-10 : 	กลุ่มวัฒนธรรมองค์กร
กลุ่มวัฒนธรรมองค์กรเกี่ยวกับกระบวนการทำงาน
(Functionalization)

กลุ่มวัฒนธรรมองค์กรเกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ในการปฏิบัติงาน
(Communalization)

วัฒนธรรมองค์กรเกี่ยวกับพิธีการและมาตรฐาน
(Formality)

วัฒนธรรมการรักษาความสัมพันธ์ภายในองค์กร
(Cohesion)

วัฒนธรรมองค์กรเกี่ยวกับลำดับชั้นและการควบคุม
(Hierarchy)

วัฒนธรรมองค์กรที่มีอิสระและสร้างความสัมพันธ์ร่วมกับผู้อื่น
(Autonomy)

วัฒนธรรมองค์กรเกี่ยวกับการใช้ความรู้และประสบการณ์
และความชำนาญพิเศษ (Specialty)

วัฒนธรรมองค์กรเกี่ยวกับความเป็นเจ้าของ
(Ownership)

ผลการศึกษา พบว่า วัฒนธรรมองค์กรกลุ่มที่เกี่ยวกับกระบวนการทำงานมีคะแนนอยู่ใน
ระดับสูงมาก คือ ค่าเฉลี่ย 3.03 และวัฒนธรรมองค์กรกลุ่มที่เกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ในการปฏิบัติงาน
มีคะแนนอยู่ในระดับปานกลาง คือ ค่าเฉลี่ย 2.64
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กลุ่มวัฒนธรรมองค์กรเกี่ยวกับกระบวนการทำงาน

“สมรรถนะองค์กร” ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเลิศ

ตารางที่ 2-11 : 	คะแนนวัฒนธรรมองค์กรกลุ่มที่เกี่ยวกับกระบวนการทำงาน
ค่าเฉลี่ย

วัฒนธรรมองค์กรเกี่ยวกับพิธีการและมาตรฐาน

3.24

วัฒนธรรมองค์กรเกี่ยวกับลำดับชั้นและการควบคุม

2.53

วัฒนธรรมองค์กรเกี่ยวกับการใช้ความรู้ ประสบการณ์ และความชำนาญพิเศษ

3.31

ค่าเฉลี่ยรวม

3.03

ตารางที่ 2-12 : คะแนนวัฒนธรรมองค์กรกลุ่มที่เกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ในการปฏิบัติงาน
กลุ่มวัฒนธรรมองค์กรเกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ในการปฏิบัติงาน

ค่าเฉลี่ย

วัฒนธรรมการรักษาความสัมพันธ์ภายในองค์กร

2.39

วัฒนธรรมองค์กรที่มีอิสระและสร้างความสัมพันธ์ร่วมกับผู้อื่น

2.27

วัฒนธรรมองค์กรเกี่ยวกับความเป็นเจ้าของ

3.25

ค่าเฉลี่ยรวม

2.64

เนื่องจากวัฒนธรรมองค์กรกลุ่มที่เกี่ยวกับกระบวนการทำงานมีคะแนนอยู่ในระดับสูง คือ
ค่าเฉลี่ย 3.03 และวัฒนธรรมองค์กรกลุ่มที่เกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ในการปฏิบัติงานมีคะแนนอยู่ใน
ระดับปานกลาง คือ ค่าเฉลี่ย 2.64 ผลการศึกษาจึงแสดงให้เห็นว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่ได้รับรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2563 มีรูปแบบวัฒนธรรมองค์กรที่มีกฎระเบียบเข้มงวด
มากเกินไป แต่มีประสิทธิภาพในการดำเนินงาน ซึ่งคล้ายกับองค์กรทหาร ตามกรอบแนวคิด
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้

สถาบันพระปกเกล้า
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ส่วนที่ 2 บทสำรวจสมรรถนะองค์กรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเลิศ

(2) รูปแบบวัฒนธรรมองค์กร

กลุ่มวัฒนธรรมเกี่ยวกับกระบวนการทำงาน (Functionalization)

วัฒนธรรมองค์กรกลุ่มที่เกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ในการปฏิบัติงาน (Communalization)

“สมรรถนะองค์กร” ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเลิศ
ส่วนที่ 2 บทสำรวจสมรรถนะองค์กรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเลิศ

ตารางที่ 2-13 : 	รู ป แบบวั ฒ นธรรมองค์ ก รขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ที่ ไ ด้ รั บ รางวั ล
พระปกเกล้า ปี 2562
ต่ำ

ปานกลาง

สูง (3.03)

สูง

ธุรกิจครอบครัว 

(Family Business) 

องค์กรมีลักษณะเฉพาะตัว
ดำเนินงานหรือให้บริการ
แบบเฉพาะเจาะจง และ
บริหารงานแบบอนุรักษ์นิยม

องค์กรราชการ 

(Matured Bureaucracy)
(Implementing Body) 

องค์กรมีความยืดหยุ่นและ
มีประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
แต่โครงสร้างองค์กรแบ่งส่วนงาน
มากเกินไปและมีต้นทุน
ในการดำเนินงานสูง

องค์กรราชการแบบเข้มข้น
(Overgrown Bureaucracy)
โครงสร้างองค์กรแบ่งส่วนงาน
มากเกินไป
ต้นทุนในการดำเนินงานสูง
และมีกฎระเบียบเข้มงวด

ปาน
กลาง
(2.64)

ธุรกิจร่วมทุน 

(Venture business) 

องค์กรมีความคล่องตัว
และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
แต่มีความเสี่ยงสูง อาจเป็น
องค์กรที่ตั้งขึ้นเฉพาะกิจ
หรือชั่วคราว

องค์กรแห่งนวัตกรรม
(Innovative Organization)
(“Kaizen” Factory)
องค์กรมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการดำเนินงาน
รวมถึงมีการทำงานที่เป็นระบบ
และมีพลวัตการเปลี่ยนแปลง
เสมอ

องค์กรทหาร 

(Military Organization) 

องค์กรมีกฎระเบียบ
เข้มงวดมากเกินไป
แต่มีประสิทธิภาพ
ในการดำเนินงาน

สมาคม 

(Association) 

องค์กรมีความยืดหยุ่น
แต่มีความเสี่ยงสูง

องค์กรเก่าแก่/ดั้งเดิม
(Traditional Factory) 

องค์กรมีประสิทธิภาพ
ในการดำเนินงาน
แต่การทำงานเป็น
ทีมอ่อนแอ

ร้านค้าขนาดใหญ่ 

(Megastore) 

องค์กรมีกฎระเบียบเข้มงวด
มากเกินไป มีการดำเนินงาน
หรือให้บริการเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของกลุ่มคนโดยรวม
ทั่วไป ไม่เจาะจงกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
แต่การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ

ต่ำ

(3) วัฒนธรรมองค์กรรายมิติ
หากพิจารณาวัฒนธรรมองค์กรรายมิติ ซึ่งมีทั้งหมด 6 มิติ พบว่า (1) วัฒนธรรมองค์กร
เกี่ยวกับพิธีการและมาตรฐาน ค่าเฉลี่ย 3.24 วัฒนธรรมองค์กรมีแนวโน้มไปในลักษณะการทำงาน
อย่ า งเป็ น ทางการ (2) วั ฒ นธรรมองค์ ก รเกี่ ย วกั บ ลำดั บ ชั้ น และการควบคุ ม ค่ า เฉลี่ ย 2.53
วัฒนธรรมองค์กรมีแนวโน้มไปในลักษณะที่องค์กรมีลำดับบังคับบัญชา (3) วัฒนธรรมองค์กร
เกี่ยวกับการใช้ความรู้ ประสบการณ์ และความชำนาญพิเศษ ค่าเฉลี่ย 3.31 วัฒนธรรมองค์กร
มีแนวโน้มไปในลักษณะที่ริเริ่มสร้างสรรค์หรือสร้างสรรค์นวัตกรรมในการทำงาน (4) วัฒนธรรม
การรักษาความสัมพันธ์ภายในองค์กร ค่าเฉลี่ย 2.39 วัฒนธรรมองค์กรมีแนวโน้มไปในลักษณะ
ที่บุคลากรทำงานร่วมกันเป็นทีม (5) วัฒนธรรมองค์กรที่มีอิสระและสร้างความสัมพันธ์ร่วมกับผู้อื่น
40
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แผนภาพที่ 2-3 : 	 คะแนนวัฒนธรรมองค์กรเกี่ยวกับความรู้สึกเป็นเจ้าของของ
					 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลพระปกเกล้า ปี 2562  

		 วัฒนธรรมองค์กรเกี่ยวกับพิธีการและมาตรฐาน เป็นการประเมินว่า องค์กรมีการ
สร้างระบบงานที่เป็นทางการและกำหนดมาตรฐานในการทำงานมากน้อยเพียงใด ตัวชี้วัดของ
วัฒนธรรมองค์กรในด้านนี้ ประกอบด้วย 6 ตัวชี้วัด ซึ่งมีคะแนนดังนี้ (1) ทัศนคติเกี่ยวกับเอกสาร
และการสร้างระบบงานที่เป็นทางการ ค่าเฉลี่ย 3.59 ทัศนคติมีแนวโน้มไปในลักษณะที่องค์กร
ควรจัดทำเอกสารและสร้างระบบงานอย่างเป็นทางการ (2) ทัศนคติเกี่ยวกับการกำหนดมาตรฐาน
ค่าเฉลี่ย 3.55 ทัศนคติมีแนวโน้มไปในลักษณะที่องค์กรควรมีการกำหนดมาตรฐานในการทำงาน
(3) ทัศนคติเกี่ยวกับกฎเกณฑ์และขั้นตอนการทำงาน ค่าเฉลี่ย 3.60 ทัศนคติมีแนวโน้มไปใน
ลักษณะที่บุคลากรควรปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และขั้นตอนการทำงานอย่างเคร่งครัด (4) ทัศนคติ
เกี่ยวกับการระบุเจ้าของผลงาน ค่าเฉลี่ย 3.62 ทัศนคติมีแนวโน้มไปในลักษณะที่องค์กรควรระบุ
หรือให้เครดิตผลการดำเนินงานเป็นทีม (5) ทัศนคติเกี่ยวกับการวิเคราะห์ ค่าเฉลี่ย 1.68 ทัศนคติ
มีแนวโน้มไปในลักษณะที่บุคลากรใช้ความรู้สึกหรือสัญชาตญาณ (6) ทัศนคติเกี่ยวกับการบริหาร
ระดั บ กลาง ค่ า เฉลี่ ย 3.41 ทั ศ นคติ มี แ นวโน้ ม ไปในลั ก ษณะที่ อ งค์ ก รควรให้ ค วามสำคั ญ กั บ
การบริหารงานในระดับกลาง
สถาบันพระปกเกล้า
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ส่วนที่ 2 บทสำรวจสมรรถนะองค์กรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเลิศ

(3.1) 	วัฒนธรรมองค์กรเกี่ยวกับพิธีการและมาตรฐาน

“สมรรถนะองค์กร” ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเลิศ

ค่ า เฉลี่ ย 2.27 วั ฒ นธรรมองค์ ก รมี แ นวโน้ ม ไปในลั ก ษณะที่ อ งค์ ก รขั บ เคลื่ อ นจากภายใน
(6) วั ฒ นธรรมองค์ ก รเกี่ ย วกั บ ความเป็ น เจ้ า ของ ค่ า เฉลี่ ย 3.25 วั ฒ นธรรมองค์ ก รมี แ นวโน้ ม
ไปในลักษณะที่บุคลากรขององค์กรรู้สึกเป็นเจ้าของงาน

“สมรรถนะองค์กร” ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเลิศ

แผนภาพที่ 2-4 : 	 คะแนนวัฒนธรรมองค์กรเกี่ยวกับพิธีการและมาตรฐานของ
					 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลพระปกเกล้า ปี 2562

ส่วนที่ 2 บทสำรวจสมรรถนะองค์กรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเลิศ

(3.2) 	วัฒนธรรมองค์กรเกี่ยวกับลำดับชั้นและการควบคุม
		 วั ฒ นธรรมองค์ ก รเกี่ ย วกั บ ลำดั บ ชั้ น และการควบคุ ม เป็ น การประเมิ น เกี่ ย วกั บ
พฤติกรรมในการบังคับบัญชาหรือการสั่งการ รวมถึงการควบคุมการปฏิบัติงานภายในองค์กร
ตัวชี้วัดของวัฒนธรรมองค์กรในด้านนี้ ประกอบด้วย 6 ตัวชี้วัด ซึ่งมีคะแนนดังนี้ (1) ทัศนคติ
เกี่ ย วกั บ คำสั่ ง ค่ า เฉลี่ ย 2.62 ทั ศ นคติ มี แ นวโน้ ม ไปในลั ก ษณะที่ อ งค์ ก รควรมี ก ารสั่ ง การจาก
บนลงล่าง (2) ทัศนคติเกี่ยวกับความฉับไวและการหามติร่วมกัน ค่าเฉลี่ย 2.81 ทัศนคติมีแนวโน้ม
ไปในลักษณะที่องค์กรควรมีการตัดสินใจที่เด็ดขาดฉับไว (3) ทัศนคติเกี่ยวกับยุทธศาสตร์และ
แผนงาน ค่าเฉลี่ย 2.81 ทัศนคติมีแนวโน้มไปในลักษณะที่องค์กรควรมีการวางแผนในการทำงาน
(4) ทัศนคติเกี่ยวกับตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน ค่าเฉลี่ย 2.48 ทัศนคติมีแนวโน้มไปในลักษณะ
ที่องค์กรควรประเมินผลการดำเนินงานด้วยตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ (5) ทัศนคติเกี่ยวกับการกำหนด
ขอบเขตของภาระหน้าที่ ค่าเฉลี่ย 1.91 ทัศนคติมีแนวโน้มไปในลักษณะที่ขอบเขตภาระหน้าที่
องค์กรปล่อยให้ทำตามใจ (6) ทัศนคติเกี่ยวกับงานบริหารและการรวมศูนย์อำนาจ ค่าเฉลี่ย 2.55
ทัศนคติมีแนวโน้มไปในลักษณะที่องค์กรควรรวมศูนย์อำนาจในการบริหารงาน

42
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“สมรรถนะองค์กร” ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเลิศ

แผนภาพที่ 2-5 : 	 คะแนนวัฒนธรรมองค์กรเกี่ยวกับลำดับชั้นและการควบคุมของ
					 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลพระปกเกล้า ปี 2562

(3.3) 	วัฒนธรรมองค์กรเกี่ยวกับการใช้ความรู้ ประสบการณ์ และความชำนาญพิเศษ

สถาบันพระปกเกล้า

43

ส่วนที่ 2 บทสำรวจสมรรถนะองค์กรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเลิศ

		 วั ฒ นธรรมองค์ ก รเกี่ ย วกั บ การใช้ ค วามรู้ ประสบการณ์ และความชำนาญพิ เ ศษ
เป็นการประเมินเกี่ยวกับการใช้ความรู้ ประสบการณ์ และความชำนาญพิเศษของบุคลากรในการ
ดำเนินงานหรือการแก้ไขปัญหาขององค์กร ตัวชี้วัดของวัฒนธรรมองค์กรในด้านนี้ ประกอบด้วย
6 ตัวชี้วัด ซึ่งมีคะแนนดังนี้ (1) คุณค่าของความรู้ในฐานะทรัพยากรขององค์กร ค่าเฉลี่ย 3.55
หมายความว่า ทัศนคติมีแนวโน้มไปในลักษณะที่องค์กรควรแสวงหาความรู้จากภายในมาใช้
ในการดำเนินงาน (2) ทัศนคติต่อการสร้างความรู้ ค่าเฉลี่ย 3.55 หมายความว่า ทัศนคติมีแนวโน้ม
ไปในลักษณะที่องค์กรควรใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการสร้างความรู้ใหม่ (3) ทัศนคติต่อ
การคิดหาวิธีในการแก้ปัญหา ค่าเฉลี่ย 3.51 หมายความว่า ทัศนคติมีแนวโน้มไปในลักษณะที่
องค์กรควรคิดหาวิธีแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการใหม่ ๆ (4) ทัศนคติต่อความเชี่ยวชาญพิเศษ ค่าเฉลี่ย
2.11 หมายความว่า ทัศนคติมีแนวโน้มไปในลักษณะที่องค์กรควรให้ความสำคัญกับความรู้เฉพาะ
ด้าน (5) การให้คุณค่าแก่ประสบการณ์ตรงที่สามารถนำมาปฏิบัติได้จริงกับความรู้เชิงวิชาการ
ค่าเฉลี่ย 3.60 หมายความว่า ทัศนคติมีแนวโน้มไปในลักษณะที่องค์กรควรให้ความสำคัญกับ
การนำประสบการณ์ของบุคลากรมาใช้ในการทำงาน (6) การให้คุณค่าแก่ความรู้ด้านการบริหาร
จัดการ ค่าเฉลี่ย 3.55 หมายความว่า ทัศนคติมีแนวโน้มไปในลักษณะที่องค์กรควรใช้ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ในการบริหารจัดการ

“สมรรถนะองค์กร” ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเลิศ
ส่วนที่ 2 บทสำรวจสมรรถนะองค์กรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเลิศ

แผนภาพที่ 2-6 : 	 คะแนนวัฒนธรรมองค์กรเกี่ยวกับการใช้ความรู้ ประสบการณ์ 

					 และความชำนาญพิเศษขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
					 ที่ได้รับรางวัลพระปกเกล้า ปี 2562

(3.4) 	วัฒนธรรมการรักษาความสัมพันธ์ภายในองค์กร
		 วั ฒ นธรรมการรั ก ษาความสั ม พั น ธ์ ภ ายในองค์ ก ร เป็ น การประเมิ น เกี่ ย วกั บ
ความสัมพันธ์ของบุคลากรและความเป็นหนึ่งเดียวกันภายในองค์กร ตัวชี้วัดของวัฒนธรรมองค์กร
ในด้านนี้ ประกอบด้วย 6 ตัวชี้วัด ซึ่งมีคะแนนดังนี้ (1) ทัศนคติต่อความสัมพันธ์ภายใน ค่าเฉลี่ย
3.67 หมายความว่า ทัศนคติมีแนวโน้มไปในลักษณะที่บุคลากรควรมีความสนิทสนมกลมเกลียวกัน
(2) ทัศนคติต่อการแสดงออกซึ่งความสมานฉันท์ภายในองค์กรแม้ว่ามีความแตกต่างหลากหลาย
ค่าเฉลี่ย 1.67 หมายความว่า ทัศนคติมีแนวโน้มไปในลักษณะที่บุคลากรควรเคารพต่อความเป็น
ปั จ เจกบุ ค คล (3) ทั ศ นคติ ต่ อ ภู มิ ห ลั ง และความคิ ด ของบุ ค ลากรในองค์ ก ร ค่ า เฉลี่ ย 2.70
หมายความว่า ทัศนคติมีแนวโน้มไปในลักษณะที่บุคลากรควรมีภูมิหลังและความคิดที่คล้ายคลึง
กัน (4) ทัศนคติต่อเสถียรภาพในการทำงาน ค่าเฉลี่ย 2.48 หมายความว่า ทัศนคติมีแนวโน้ม
ไปในลักษณะที่บุคลากรควรมีความมั่นคงในการทำงาน (5) ทัศนคติต่อลำดับชั้นการบังคับบัญชา
ในองค์ ก ร ค่ า เฉลี่ ย 2.00 หมายความว่ า ทั ศ นคติ มี แ นวโน้ ม ไปในลั ก ษณะที่ บุ ค ลากรควรมี
ความสัมพันธ์แบบมีลำดับชั้น (6) ทัศนคติต่อการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูงโดยพิจารณาจาก
ความสามารถ ค่าเฉลี่ย 1.85 หมายความว่า ทัศนคติมีแนวโน้มไปในลักษณะที่องค์กรควรคัดเลือก
ผู้บริหารระดับสูงโดยพิจารณาจากความรู้ความสามารถ

44

สถาบันพระปกเกล้า

“สมรรถนะองค์กร” ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเลิศ

แผนภาพที่ 2-7 : 	 คะแนนวัฒนธรรมองค์กรเกี่ยวกับการรักษาความสัมพันธ์ภายในองค์กร
					 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลพระปกเกล้า ปี 2562

(3.5) 	วัฒนธรรมองค์กรที่มีอิสระและสร้างความสัมพันธ์ร่วมกับผู้อื่น
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ส่วนที่ 2 บทสำรวจสมรรถนะองค์กรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเลิศ

		 วัฒนธรรมองค์กรที่มีอิสระและสร้างความสัมพันธ์ร่วมกับผู้อื่น เป็นการประเมิน
ความสั ม พั น ธ์ ข ององค์ ก รกั บ ภายนอก ตั ว ชี้ วั ด ของวั ฒ นธรรมองค์ ก รในด้ า นนี้ ประกอบด้ ว ย
6 ตัวชี้วัด ซึ่งมีคะแนน ดังนี้ (1) กระบวนการคุณค่าภายใน ค่าเฉลี่ย 3.23 หมายความว่า ทัศนคติ
มีแนวโน้มไปในลักษณะที่องค์กรควรขับเคลื่อนจากภายใน (2) ทัศนคติต่อการใช้ดุลยพินิจ ค่าเฉลี่ย
3.31 หมายความว่ า ทั ศ นคติ มี แ นวโน้ ม ไปในลั ก ษณะที่ บุ ค ลากรควรมี อิ ส ระในการตั ด สิ น ใจ
(3) ทัศนคติต่ออัตลักษณ์และขอบเขตอำนาจของส่วนงาน ค่าเฉลี่ย 1.88 หมายความว่า ทัศนคติ
มีแนวโน้มไปในลักษณะที่องค์กรมีการทำงานร่วมกัน (4) ทัศนคติต่อความโปร่งใส ค่าเฉลี่ย 1.75
หมายความว่า ทัศนคติมีแนวโน้มไปในลักษณะที่โปร่งใส (5) ทัศนคติต่อการดึงทุกภาคส่วนเข้าสู่
กระบวนการ ค่าเฉลี่ย 1.74 หมายความว่า ทัศนคติมีแนวโน้มไปในลักษณะองค์กรให้บุคลลากร
เข้ามามีส่วนร่วม (6) ความอ่อนไหวต่อเหตุการณ์ภายนอกองค์กร ค่าเฉลี่ย 1.73 หมายความว่า
ทัศนคติมีแนวโน้มไปในลักษณะที่องค์กรติดตามเหตุการณ์ภายนอก

“สมรรถนะองค์กร” ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเลิศ

แผนภาพที่ 2-8 : 	 คะแนนวัฒนธรรมองค์กรที่มีอิสระและสร้างความสัมพันธ์ร่วมกับผู้อื่นของ
					 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลพระปกเกล้า ปี 2562

ส่วนที่ 2 บทสำรวจสมรรถนะองค์กรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเลิศ

(3.6) 	วัฒนธรรมองค์กรเกี่ยวกับความรู้สึกเป็นเจ้าของ
		 วัฒนธรรมองค์กรเกี่ยวกับ ความรู้ สึ ก เป็ น เจ้ า ของ เป็ น การประเมิ น สั ญ ชาตญาณ
การทำงานและความรู้สึกเป็นเจ้าของงานของบุคลากรภายในองค์กร ตัวชี้วัดของวัฒนธรรมองค์กร
ในด้านนี้ ประกอบด้วย 6 ตัวชี้วัด ซึ่งมีคะแนนดังนี้ (1) ทัศนคติต่อสำนึกความเป็นเจ้าของ ค่าเฉลี่ย
3.51 หมายความว่ า ทั ศ นคติ มี แ นวโน้ ม ไปในลั ก ษณะที่ บุ ค ลากรควรรู้ สึ ก เป็ น เจ้ า ของงาน
(2) ทัศนคติต่อการปรับปรุงตนเอง ค่าเฉลี่ย 3.57 หมายความว่า ทัศนคติมีแนวโน้มไปในลักษณะ
ที่บุคลากรควรมีความสมัครใจในการพัฒนาตนเอง (3) ทัศนคติต่อการสนับสนุนการทำงานของ
บุคลากร ค่าเฉลี่ย 3.47 หมายความว่า ทัศนคติมีแนวโน้มไปในลักษณะที่องค์กรควรมีระบบ
การให้ ค ำแนะนำหรื อ สอนงาน (4) ทั ศ นคติ ต่ อ ผู้ ที่ มี ค วามคิ ด ริ เริ่ ม สร้ า งสรรค์ ค่ า เฉลี่ ย 2.06
หมายความว่ า ทั ศ นคติ มี แ นวโน้ ม ไปในลั ก ษณะที่ บุ ค ลากรเป็ น ผู้ บุ ก เบิ ก ริ เริ่ ม (5) ทั ศ นคติ ต่ อ
การจัดการปัญหา/วิกฤติ ค่าเฉลี่ย 3.38 หมายความว่า ทัศนคติมีแนวโน้มไปในลักษณะที่บุคลากร
ควรจัดการปัญหาหรือวิกฤตด้วยความมั่นใจ (6) ทัศนคติต่อสำนึกความรับผิดชอบ ค่าเฉลี่ย 3.50
หมายความว่า ทัศนคติมีแนวโน้มไปในลักษณะที่บุคลากรควรมีสำนึกรับผิดชอบในงาน

46

สถาบันพระปกเกล้า

“สมรรถนะองค์กร” ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเลิศ

แผนภาพที่ 2-9 : 	 คะแนนวัฒนธรรมองค์กรเกี่ยวกับความรู้สึกเป็นเจ้าของ
					 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลพระปกเกล้า ปี 2562

3.  ภาวะผู้นำ (Leadership)

ผลการศึกษา พบว่า ภาวะผู้นำมีความสามารถในการทำความเข้าใจสาระสำคัญ มีคะแนน
สูงที่สุด คิดเป็นร้อยละ 86.98 ขณะที่ด้านความสามารถในการสร้างพื้นที่และความร่วมมือที่เอื้อให้
ทุกคนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ มีคะแนนต่ำสุด คิดเป็นร้อยละ 81.06
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ส่วนที่ 2 บทสำรวจสมรรถนะองค์กรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเลิศ

ภาวะผู้นำ มีองค์ประกอบ 6 ด้าน ได้แก่ (1) ความสามารถในการตัดสินใจเพื่อสร้างสิ่งที่ดี
(Ability to Judge Goodness) (2) ความสามารถในการทำความเข้าใจสาระสำคัญ (Ability to
Grasp the Essence) (3) ความสามารถในการสร้ า งพื้ น ที่ แ ละความร่ ว มมื อ ที่ เ อื้ อ ให้ ทุ ก คน
ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ (Ability to Create Share Context)
(4) ความสามารถในการสื่ อ สารสาระสำคั ญ (Ability to Communicate the Essence)
(5) ความสามารถในการบริหารจัดการอำนาจเพื่อขับเคลื่อนให้ทุกคนสามารถทำงานร่วมกันได้
(Ability to Exercise Political Power) (6) ความสามารถในการสร้างความเป็นผู้นำรุ่นใหม่ที่มี
ปั ญ ญาเชิ ง ปฏิ บั ติ (องค์ ค วามรู้ ที่ ส ามารถนำไปปฏิ บั ติ ไ ด้ จ ริ ง ) (Ability to Foster Practical
Wisdom in Others)

“สมรรถนะองค์กร” ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเลิศ
ส่วนที่ 2 บทสำรวจสมรรถนะองค์กรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเลิศ

แผนภาพที่ 2-10 : 	คะแนนภาวะผู้นำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับ
					 รางวัลพระปกเกล้า ปี 2562

ภาวะผู้นำทั้ง 6 ด้านดังกล่าวข้างต้นมีตัวชี้วัด รวม 30 ข้อ ไม่มีตัวชี้วัดใดได้คะแนนอยู่ใน
ระดับสูงมาก คือ ตั้งแต่ร้อยละ 90.01 ขึ้นไป ตัวชี้วัด จำนวน 22 ข้อ มีคะแนนอยู่ในระดับสูง คือ
ระหว่ า งร้ อ ยละ 80.01 – 90.00 ตั ว ชี้ วั ด จำนวน 8 ข้ อ มี ค ะแนนอยู่ ใ นระดั บ ปานกลาง คื อ
ระหว่างร้อยละ 70.01 – 80.00 และตัวชี้วัด จำนวน 0 ข้อ มีคะแนนอยู่ในระดับต่ำ คือ ต่ำกว่า
ร้อยละ 70.00 ลงไป โดยมีรายละเอียด ดังนี้
(1) ความสามารถในการตัดสินใจเพื่อสร้างสิ่งที่ดี
คะแนนสูง
ตัวชี้วัดที่มีคะแนนอยู่ในระดับสูง คือ ตั้งแต่ร้อยละ 80.01 – 90.00 มี 3 ตัวชี้วัด ได้แก่
(1) นายกฯ มักจะมีหลักการที่ชัดเจนในการตัดสินว่าอะไรถูกผิดในการทำงาน ร้อยละ 85.12
(2) นายกฯ เป็นผู้มีความรู้รอบตัว รู้เท่าทัน รู้บริบท สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ และนำความรู้
เหล่านั้นมาหาโอกาสใหม่ ๆ ในการพัฒนาท้องถิ่น หรือทำให้งานบรรลุวัตถุประสงค์ ร้อยละ 87.58
(3) นายกฯ มักจะคำนึงถึงความสำคัญ/ความเร่งด่วนของปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนท้องถิ่น และ
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คะแนนต่ำ
ไม่มีตัวชี้วัดใดมีคะแนนอยู่ในระดับต่ำ คือ ต่ำกว่าร้อยละ 70.00 ลงไป
ตารางที่ 2-14 : คะแนนตัวชี้วัดภาวะผู้นำด้านความสามารถในการตัดสินใจเพื่อสร้างสิ่งที่ดี
ตัวชี้วัด

ระดับความสามารถ
ประจำ

บ่อยครั้ง บางครั้ง

ไม่เคย

ค่าเฉลี่ย

ร้อยละ

1. ความสามารถในการตัดสินใจเพื่อสร้างสิ่งที่ดี  
นายกฯ มักจะมีหลักการที่ชัดเจนในการตัดสิน 1808
ว่าอะไรถูกผิดในการทำงาน
(61.00)

1002
(33.81)

141
(4.76)

13
(0.44)

3.55
(ประจำ)

85.12
(สูง)

2

นายกฯ เป็นผู้มีความรู้รอบตัว รู้เท่าทัน รู้บริบท 1973
สามารถวิ เ คราะห์ ส ถานการณ์ และนำความรู้ (66.57)
เหล่ า นั้ น มาหาโอกาสใหม่ ๆ ในการพั ฒ นา
ท้องถิ่น หรือทำให้งานบรรลุวัตถุประสงค์

886
(29.89)

97
(3.27)

8
(0.27)

3.63
(ประจำ)

87.58
(สูง)

3

น า ย ก ฯ มั ก จ ะ ค ำ นึ ง ถึ ง ค ว า ม ส ำ คั ญ / 2010
ความเร่ ง ด่ ว นของปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น ในชุ ม ชน (67.81)
ท้องถิ่น และจัดสรรงบประมาณและบุคลากร
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สอดคล้องกับ
ความสำคัญเร่งด่วนของปัญหา

868
(29.28)

82
(2.77)

4
(0.13)

3.65
(ประจำ)

88.26
(สูง)

4

นายกฯ มั ก จะเปิ ด โอกาสให้ ผู้ อื่ น คั ด ค้ า น 1262
ความคิดเห็นของนายกฯ ได้ โดยไม่ขัดแย้งกัน (42.58)

1497
(50.51)

194
(6.55)

11
3.35
78.43
(0.37) (บ่อยครั้ง) (ปาน
กลาง)

5

นายกฯ กล้ า ที่ จ ะเปลี่ ย นแปลงวิ ธี ก ารทำงาน 1225
หรือริเริ่มวิธีการทำงานใหม่ ๆ แม้ว่ามันขัดแย้ง (41.33)
กับวิธีปฏิบัติแบบเดิม ๆ ที่เคยทำมา

1562
(52.70)

157
(5.30)

20
3.35
78.23
(0.67) (บ่อยครั้ง) (ปาน
กลาง)

(2) ความสามารถในการทำความเข้าใจสาระสำคัญ
คะแนนสูง
ตัวชี้วัดที่มีคะแนนอยู่ในระดับสูง คือ ตั้งแต่ร้อยละ 80.01 – 90.00 มี 5 ตัวชี้วัด ได้แก่
ทุกตัวชี้วัดดังตาราง
คะแนนต่ำ
ไม่มีตัวชี้วัดใดมีคะแนนอยู่ในระดับต่ำ คือ ต่ำกว่าร้อยละ 70.00 ลงไป
สถาบันพระปกเกล้า
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ส่วนที่ 2 บทสำรวจสมรรถนะองค์กรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเลิศ

1

“สมรรถนะองค์กร” ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเลิศ

จัดสรรงบประมาณและบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สอดคล้องกับความสำคัญ
เร่งด่วนของปัญหา ร้อยละ 88.26

“สมรรถนะองค์กร” ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเลิศ
ส่วนที่ 2 บทสำรวจสมรรถนะองค์กรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเลิศ

ตารางที่ 2-15 : คะแนนตัวชี้วัดภาวะผู้นำด้านความสามารถในการทำความเข้าใจสาระสำคัญ
ตัวชี้วัด

ระดับความสามารถ
ประจำ

บ่อยครั้ง บางครั้ง

ไม่เคย

ค่าเฉลี่ย

ร้อยละ

2. ความสามารถในการทำความเข้าใจสาระสำคัญ
1

นายกฯ มักจะสำรวจสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นใน 2035
ชุมชนด้วยตัวเอง (เช่น การลงพื้นที่สำรวจดูด้วย (68.66)
ตนเอง การพูดคุยกับประชาชน ฯลฯ)

837
(28.24)

84
(2.83)

8
(0.27)

3.65
(ประจำ)

88.43
(สูง)

2

นายกฯ มักจะใส่ใจรายละเอียดในการทำงาน 1931
และเมื่อเกิดปัญหาก็มักค้นหาสาเหตุของปัญหา (65.15)
อย่างจริงจัง

931
(31.41)

88
(2.97)

14
(0.47)

3.61
(ประจำ)

87.08
(สูง)

3

นายกฯ มักจะคาดการณ์แนวโน้มและผลกระทบ 1856
ของเหตุ ก ารณ์ ต่ า ง ๆ อย่ า งเป็ น องค์ ร วมและ (62.62)
เป็นระบบ

990
(33.40)

110
(3.71)

8
(0.27)

3.58
(ประจำ)

86.12
(สูง)

4

นายกฯ มั ก จะนำข้ อ ผิ ด พลาดมาเป็ น บทเรี ย น 1854
ในการทำงาน
(62.57)

1000
(33.75)

94 (
3.17)

15
(0.51)

3.58
(ประจำ)

86.13
(สูง)

5

นายกฯ มั ก จะแสวงหาความรู้ ที่ มี ป ระโยชน์ 1937
จ า ก ภ า ค ส่ ว น อื่ น ( ภ า ค รั ฐ ภ า ค เ อ ก ช น (65.35)
ภาคประชาสังคม ฯลฯ) หรือจากต่างประเทศ
เพื่อนำมาปรับใช้ในการทำงาน

916
(30.90)

104
(3.51)

7
(0.24)

3.61
(ประจำ)

87.12
(สูง)

(3) ความสามารถในการสร้างพืน้ ทีแ่ ละความร่วมมือทีเ่ อือ้ ให้ทกุ คนได้แลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ว่ มกัน
เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่
คะแนนสูง
ตัวชี้วัดที่มีคะแนนอยู่ในระดับสูง คือ ตั้งแต่ร้อยละ 80.01 – 90.00 มี 3 ตัวชี้วัด ได้แก่
(1) นายกฯ สามารถรับฟังและหลอมรวมมุมมองที่แตกต่างกัน รวมทั้งรักษาความสัมพันธ์ที่ดีและ
เสริมสร้างความไว้วางใจกับคนที่เห็นต่างได้ ร้อยละ 84.93 (2) นายกฯ มีเพื่อนมากมายทั้งในและ
นอกองค์กรที่สามารถให้คำปรึกษาและคำแนะนำในเวลาที่มีปัญหาในการทำงาน ร้อยละ 81.17
(3) นายกฯ มักจะแสวงหาความร่วมมือกับองค์กรอื่น ๆ เพื่อทำงานร่วมกันและได้รับประโยชน์กัน
ทั้งสองฝ่าย ร้อยละ 80.38
คะแนนต่ำ
ไม่มีตัวชี้วัดใดมีคะแนนอยู่ในระดับต่ำ คือ ต่ำกว่าร้อยละ 70.00 ลงไป
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ระดับความสามารถ

ตัวชี้วัด

ประจำ บ่อยครั้ง บางครั้ง ไม่เคย ค่าเฉลี่ย ร้อยละ
3. ความสามารถในการสร้างพื้นที่และความร่วมมือที่เอื้อให้ทุกคนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่
นายกฯ มั ก จะเปิ ด โอกาสให้ ผู้ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ชา 1310
ได้ แ ลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น กั บ ตนเองอย่ า ง (44.20)
ตรงไปตรงมา

1492
(50.34)

148
(4.99)

14
3.38
79.42
(0.47) (บ่อยครั้ง) (ปาน
กลาง)

2

นายกฯ สามารถรั บ ฟั ง และหลอมรวมมุ ม มอง 1779
ที่แตกต่างกัน รวมทั้งรักษาความสัมพันธ์ที่ดีและ (60.02)
เสริมสร้างความไว้วางใจกับคนที่เห็นต่างได้

1038
(35.02)

139
(4.69)

8
(0.27)

3

นายกฯ มีเพื่อนมากมายทั้งในและนอกองค์กร 1421
ที่สามารถให้คำปรึกษาและคำแนะนำในเวลา (47.94)
ที่มีปัญหาในการทำงาน

1420
(47.91)

115
(3.88)

8
3.44
81.17
(0.27) (บ่อยครั้ง) (สูง)

4

นายกฯ มั ก จะทำกิ จ กรรมที่ ส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด 1305
การแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ภ ายในองค์ ก รปกครอง (44.03)
ส่ ว นท้ อ งถิ่ น หรื อ ระหว่ า งองค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่นกับภาคส่วนอื่น (หน่วยงานราชการ
ภาคเอกชน ประชาชน ประชาสังคม ฯลฯ)

1498
(50.54)

149
(5.03)

12
3.38
79.40
(0.40) (บ่อยครั้ง) (ปาน
กลาง)

5

นายกฯ มักจะแสวงหาความร่วมมือกับองค์กร 1384
อื่น ๆ เพื่อทำงานร่วมกันและได้รับประโยชน์กัน (46.69)
ทั้งสองฝ่าย

1424
(48.04)

147
(4.96)

9
3.41
80.38
(0.30) (บ่อยครั้ง) (สูง)

3.55
(ประจำ)

84.93
(สูง)

(4) ความสามารถในการสื่อสารสาระสำคัญ
คะแนนสูง
ตัวชี้วัดที่มีคะแนนอยู่ในระดับสูง คือ ตั้งแต่ร้อยละ 80.01 – 90.00 มี 3 ตัวชี้วัด ได้แก่
(1) นายกฯ สามารถถ่ายทอดคำสั่งให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเข้าใจได้ตามสถานการณ์ ร้อยละ 86.88
(2) นายกฯ มักจะกระตุ้นผู้ใต้บังคับบัญชาให้ตระหนักถึงภาวะจำเป็นเร่งด่วน เพื่อให้เตรียมพร้อม
รับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น ร้อยละ 86.46 (3) นายกฯ มักจะกระตุ้นผู้ใต้บังคับบัญชา
ให้เรียนรู้และวิเคราะห์ด้วยตนเองว่าต้องทำอะไรและอย่างไร แทนที่จะชี้นำพวกเขา ร้อยละ 84.45
คะแนนต่ำ
ไม่มีตัวชี้วัดใดมีคะแนนอยู่ในระดับต่ำ คือ ต่ำกว่าร้อยละ 70.00 ลงไป

สถาบันพระปกเกล้า
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ส่วนที่ 2 บทสำรวจสมรรถนะองค์กรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเลิศ

1

“สมรรถนะองค์กร” ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเลิศ

ตารางที่ 2-16 : 	คะแนนตัวชีว้ ดั ภาวะผูน้ ำด้านความสามารถในการสร้างพืน้ ทีแ่ ละความร่วมมือ
ที่เอื้อให้ทุกคนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่

“สมรรถนะองค์กร” ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเลิศ
ส่วนที่ 2 บทสำรวจสมรรถนะองค์กรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเลิศ

ตารางที่ 2-17 : คะแนนตัวชี้วัดภาวะผู้นำด้านความสามารถในการสื่อสารสาระสำคัญ
ตัวชี้วัด

ระดับความสามารถ
ประจำ

บ่อยครั้ง บางครั้ง

ไม่เคย

ค่าเฉลี่ย

ร้อยละ

8
3.33
77.52
(0.27) (บ่อยครั้ง) (ปาน
กลาง)

4. ความสามารถในการสื่อสารสาระสำคัญ
1

นายกฯ มักจะใช้การยกตัวอย่าง การเปรียบเทียบ 2963
หรือแผนภาพ ประกอบการอธิบายเรื่องต่าง ๆ (99.97)
เพื่ อ ช่ ว ยให้ ผู้ ฟั ง เข้ า ใจสาระสำคั ญ ที่ น ายกฯ
ต้องการสื่อสารได้อย่างชัดเจน

1127
(38.04)

1682
(56.77)

2

นายกฯ สามารถถ่ า ยทอดคำสั่ ง ให้ ผู้ ใ ต้ บั ง คั บ 1885
บัญชาเข้าใจได้ตามสถานการณ์
(63.60)

997 76 (2.56)
6
(33.64)
(0.20)

3

นายกฯ มักจะใช้การโน้มน้าวใจผู้ใต้บังคับบัญชา 980
ให้ ป ฏิ บั ติ ต ามความคิ ด ของตนเอง แทนที่ จ ะ (33.06)
สั่งการ

1593
(53.74)

350
(11.81)

41
3.18
72.83
(1.38) (บ่อยครั้ง) (ปาน
กลาง)

4

นายกฯ มักจะกระตุน้ ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาให้ตระหนัก 1877
ถึ ง ภาวะจำเป็ น เร่ ง ด่ ว น เพื่ อ ให้ เ ตรี ย มพร้ อ ม (63.33)
รับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น

977
(32.96)

103
(3.48)

7
(0.24)

3.59
(ประจำ)

86.46
(สูง)

5

นายกฯ มักจะกระตุ้นผู้ใต้บังคับบัญชาให้เรียนรู้ 1766
และวิ เ คราะห์ ด้ ว ยตนเองว่ า ต้ อ งทำอะไรและ (59.58)
อย่างไร แทนที่จะชี้นำพวกเขา

1025
(34.58)

161
(5.43)

12
(0.40)

3.53
(ประจำ)

84.45
(สูง)

3.61
(ประจำ)

86.88
(สูง)

(5) ความสามารถในการบริหารจัดการอำนาจเพือ่ ขับเคลือ่ นให้ทกุ คนสามารถทำงานร่วมกันได้
คะแนนสูง
ตัวชี้วัดที่มีคะแนนอยู่ในระดับสูง คือ ตั้งแต่ร้อยละ 80.01 – 90.00 มี 3 ตัวชี้วัด ได้แก่
(1) นายกฯ มีความคล่องตัวและกระฉับกระเฉงในการทำงาน เพื่อให้การทำงานบรรลุเป้าหมาย
ร้อยละ 84.90 (2) นายกฯ มักมีความเป็นผู้นำในการยืนหยัดและทำทุกวิถีทางเพื่อให้การทำงาน
บรรลุเป้าหมาย โดยไม่ยึดติดกับแนวทางเดิมที่เคยทำมา หรือไม่ใส่ใจกับเสียงคัดค้านของผู้อื่น
หากมันเป็นสิ่งที่สมเหตุสมผล ร้อยละ 81.59 (3) นายกฯ มักจะประสานงานกับผู้ใต้บังคับบัญชา
ที่มีความคิด/จุดประสงค์คล้ายคลึงกันเพื่อทำสิ่งใหม่ ๆ ร่วมกัน ร้อยละ 83.68
คะแนนต่ำ
ไม่มีตัวชี้วัดใดมีคะแนนอยู่ในระดับต่ำ คือ ต่ำกว่าร้อยละ 70.00 ลงไป
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ระดับความสามารถ

ตัวชี้วัด

ประจำ บ่อยครั้ง บางครั้ง ไม่เคย
5. ความสามารถในการบริหารจัดการอำนาจเพื่อขับเคลื่อนให้ทุกคนสามารถทำงานร่วมกันได้

ค่าเฉลี่ย

ร้อยละ

3.55
(ประจำ)

84.90
(สูง)

นายกฯ มี ค วามคล่ อ งตั ว และกระฉั บ กระเฉง 1612
ในการทำงาน เพื่อให้การทำงานบรรลุเป้าหมาย (54.39)

1250
(42.17)

87
(2.94)

11
(0.37)

2

นายกฯ มักมีความเป็นผู้นำในการยืนหยัดและ 1730
ทำทุกวิถีทางเพื่อให้การทำงานบรรลุเป้าหมาย (58.37)
โดยไม่ ยึ ด ติ ด กั บ แนวทางเดิ ม ที่ เ คยทำมา หรื อ
ไม่ ใ ส่ ใจกั บ เสี ย งคั ด ค้ า นของผู้ อื่ น หากมั น เป็ น
สิ่งที่สมเหตุสมผล

961
(32.42)

143
(4.82)

130
3.45
81.59
(4.39) (บ่อยครั้ง) (สูง)

3

นายกฯ มักจะประสานงานกับผู้ใต้บังคับบัญชา 1720
ที่ มี ค วามคิ ด /จุ ด ประสงค์ ค ล้ า ยคลึ ง กั น เพื่ อ ทำ (58.03)
สิ่งใหม่ ๆ ร่วมกัน

1052
(35.49)

177
(5.97)

15
(0.51)

4

นายกฯ มั ก จะตั ด สิ น ใจและลงมื อ แก้ ไขปั ญ หา 1476
ที่ ส ำคั ญ อย่ า งรวดเร็ ว แทนที่ จ ะวิ เ คราะห์ แ ละ (49.80)
วางแผนหาวิธีแก้ไขปัญหาอย่างค่อยเป็นค่อยไป

1098
(37.04)

319
(10.76)

71
3.34
78.08
(2.40) (บ่อยครั้ง) (ปาน
กลาง)

5

นายกฯ มักจะโน้มน้าวใจผู้ที่สงสัยหรือคัดค้าน 1409
ในสิ่ ง ที่ น ายกฯ กำลั ง ริ เริ่ ม ทำ ด้ ว ยการสร้ า ง (47.54)
ความสำเร็จเล็ก ๆ น้อย ๆ ให้เห็นเป็นรูปธรรม
ก่ อ น แล้ ว จึ ง ดำเนิ น การต่ อ ตามแผนอย่ า งเต็ ม
รูปแบบ

1233
(41.60)

221
(7.46)

101
3.33
77.76
(3.41) (บ่อยครั้ง) (ปาน
กลาง)

3.51
(ประจำ)

83.68
(สูง)

(6) ความสามารถในการสร้างความเป็นผูน้ ำรุน่ ใหม่ทมี่ ปี ญ
ั ญาเชิงปฏิบตั ิ (องค์ความรูท้ สี่ ามารถ
นำไปปฏิบัติได้จริง)
คะแนนสูง
ตัวชี้วัดที่มีคะแนนอยู่ในระดับสูง คือ ตั้งแต่ร้อยละ 80.01 – 90.00 มี 5 ตัวชี้วัด ได้แก่
ทุกตัวชี้วัดดังตาราง
คะแนนต่ำ
ไม่มีตัวชี้วัดใดมีคะแนนอยู่ในระดับต่ำ คือ ต่ำกว่าร้อยละ 70.00 ลงไป
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ส่วนที่ 2 บทสำรวจสมรรถนะองค์กรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเลิศ

1

“สมรรถนะองค์กร” ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเลิศ

ตารางที่ 2-18 : คะแนนตั ว ชี้ วั ด ภาวะผู้ น ำด้ า นความสามารถในการบริ ห ารจั ด การอำนาจ
เพื่อขับเคลื่อนให้ทุกคนสามารถทำงานร่วมกันได้

ระดับความสามารถ

ตัวชี้วัด

ประจำ บ่อยครั้ง บางครั้ง ไม่เคย ค่าเฉลี่ย ร้อยละ
6. ความสามารถในการสร้างความเป็นผู้นำรุ่นใหม่ที่มีปัญญาเชิงปฏิบัติ (องค์ความรู้ที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง)  

ส่วนที่ 2 บทสำรวจสมรรถนะองค์กรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเลิศ

“สมรรถนะองค์กร” ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเลิศ

ตารางที่ 2-19 : คะแนนตัวชี้วัดภาวะผู้นำด้านความสามารถในการสร้างความเป็นผู้นำรุ่นใหม่
ที่มีปัญญาปฏิบัติ (องค์ความรู้ที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง)
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1

น า ยก ฯ มั ก จะแ สด งคว ามเ ป็ น ผู้ น ำ ด้ ว ย 1952
การปฏิบัติตัวให้ดูเป็นตัวอย่าง
(65.86)

896
(30.23)

105
(3.54)

11
(0.37)

3.62
(ประจำ)

87.19
(สูง)

2

แม้ ว่ า งานยุ่ ง นายกฯ มั ก จะหาเวลาแบ่ ง ปั น 1820
ความรู้ แ ละสิ่ ง ที่ มี ป ระโยชน์ ใ ห้ แ ก่ ผู้ ใ ต้ บั ง คั บ (61.40)
บัญชาเสมอ

940
(31.71)

190
(6.41)

14
(0.47)

3.54
(ประจำ)

84.68
(สูง)

3

นายกฯ มักจะส่งเสริมให้ผู้ใต้บังคับบัญชาริเริ่ม 1585
หรือทดลองทำในสิ่งที่พวกเขาคิด โดยไม่เข้าไป (53.48)
ควบคุ ม โดยไม่ จ ำเป็ น และพร้ อ มที่ จ ะยอมรั บ
ในความผิดพลาดหรือความล้มเหลวของพวกเขา
เพื่ อ ให้ พ วกเขาทำงานสำเร็ จ ด้ ว ยวิ ธี ก ารที่
พวกเขาคิดขึ้นเอง

1161
(39.17)

200
(6.75)

18
3.46
81.84
(0.61) (บ่อยครั้ง) (สูง)

4

นายกฯ มักจะปลูกฝังค่านิยม/ความเชื่อให้แก่ 1729
ผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อที่พวกเขาจะได้สานต่อและ (58.33)
พัฒนาสิ่งที่ได้ริเริ่มไว้

1034
(34.89)

176
(5.94)

25
3.51
83.57
(0.84) (บ่อยครั้ง) (สูง)

5

นายกฯ มั ก จะค้ น หาความสามารถพิ เ ศษของ 1685
ผู้ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ชา และให้ ท ำภารกิ จ /กิ จ กรรม (56.85)
ที่ท้าทาย เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของพวกเขา

1005
(33.91)

258
(8.70)

16
3.47
82.35
(0.54) (บ่อยครั้ง) (สูง)

สถาบันพระปกเกล้า

ส่สมรรถนะองค์
วนที่ ก3รที่โดดเด่นของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่เป็นเลิศ

ส่วนที่ 3
สมรรถนะองค์กรที่โดดเด่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเลิศ

จากการสำรวจสมรรถนะองค์ ก รขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
ที่ได้รับรางวัลพระปกเกล้าปี พ.ศ. 2562 ทั้งสามด้าน ได้แก่ วิธีปฏิบัติของ
องค์กร (Organizational Practices) วัฒนธรรมองค์กร (Organizational
Culture) และภาวะผู้นำ (Leadership) แสดงให้เห็นถึงสมรรถนะองค์กร
ที่ โ ดดเด่ น หลายประการ ซึ่ ง เป็ น วิ ธี ป ฏิ บั ติ ข ององค์ ก ร วั ฒ นธรรมองค์ ก ร
หรื อ ภาวะผู้ น ำที่ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ที่ ไ ด้ รั บ รางวั ล พระปกเกล้ า
ปี 2562 ทำเป็ น ประจำสม่ ำ เสมอ สมรรถนะองค์ ก รดั ง กล่ า วจึ ง มี
ความเข้มแข็งหรือได้คะแนนอยู่ในระดับสูงตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป สมรรถนะ
องค์ ก รทั้ ง สามด้ า นนี้ ถื อ เป็ น สมรรถนะหลั ก ที่ ขั บ เคลื่ อ นองค์ ก รปกครอง
ส่ ว นท้ อ งถิ่ น ทั้ ง ในเชิ ง การบริ ห ารจั ด การ การบริ ก ารสาธารณะ และ
การสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในระดับท้องถิ่น

1.  สมรรถนะองค์กรที่โดดเด่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเลิศ
สมรรถนะองค์กรที่โดดเด่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับ
รางวั ล พระปกเกล้ า ปี 2562 ทั้ ง สามด้ า น ได้ แ ก่ วิ ธี ป ฏิ บั ติ ข ององค์ ก ร
(Organizational Practices) วัฒนธรรมองค์กร (Organizational Culture)
และภาวะผู้นำ (Leadership) มีรายละเอียด ดังนี้
1.1 วิธีปฏิบัติขององค์กรที่โดดเด่น
วิธีปฏิบัติขององค์กรมีองค์ประกอบหลัก 3 ประการ ได้แก่ (1) วิถีแห่ง
นวัตกรรม (Ways of Innovation) (2) วิถีแห่งการดำเนินงาน (Ways of
Operation) และ (3) วิถีแห่งการเติบโต (Ways of Growth) ผลการสำรวจ
สถาบันพระปกเกล้า
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“สมรรถนะองค์กร” ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเลิศ
ส่วนที่ 3 สมรรถนะองค์กรที่โดดเด่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเลิศ

พบว่ า วิ ธี ป ฏิ บั ติ ข ององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ที่ ไ ด้ รั บ รางวั ล พระปกเกล้ า ปี พ.ศ. 2562
ทั้ ง สามด้ า น มี ค วามเข้ ม แข็ ง ใกล้ เ คี ย งกั น โดยระดั บ ความเข้ ม แข็ ง อยู่ ใ นระดั บ ปานกลาง
หรือมีคะแนนอยู่ในช่วงร้อยละ 70.01 – 80.00 ทั้งนี้ วิถีแห่งนวัตกรรมมีความเข้มแข็งสูงที่สุด
โดยได้คะแนนคิดเป็นร้อยละ 76.81 รองลงมาคือ วิถีแห่งการเติบโต ร้อยละ 75.46 และวิถีแห่ง
การดำเนินงาน ร้อยละ 74.23
แผนภาพที่ 3-1 : 	 วิ ธี ป ฏิ บั ติ ข ององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ที่ ไ ด้ รั บ รางวั ล พระปกเกล้ า 

					 ปี 2562 จำแนกรายองค์ประกอบ

(1)	 วิถีแห่งนวัตกรรม
วิถีแห่งนวัตกรรมที่โดดเด่นหรือเป็นจุดแข็งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับ
รางวัลพระปกเกล้าปี พ.ศ. 2562 มี 4 ประการ ได้แก่
ประการแรก ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น และบุ ค ลากรขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น 

ซึ่งหมายถึง นายกฯ ปลัด ผู้อำนวยการ หัวหน้ากอง/ฝ่าย/ส่วน และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
มีวิธีการที่ทำให้ตนรับรู้ปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของตน โดยเฉพาะผู้บริหารท้องถิ่นรับรู้ปัญหา
ที่เกิดขึ้นในชุมชนท้องถิ่นในฐานะผู้นำของชุมชน รวมถึงปัญหาการบริหารงานที่เกิดขึ้นภายใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะผู้นำองค์กรด้วย ซึ่งการรับรู้ปัญหาที่เกิดขึ้นนับเป็นจุดเริ่มต้น
ที่ น ำไปสู่ ก ารคิ ด ค้ น นวั ต กรรมเพื่ อ แก้ ไ ขปั ญ หา ทั้ ง นี้ วิ ธี ก ารที่ ท ำให้ รั บ รู้ ปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น
ประกอบด้วย
๏ นายกฯ มั ก ลงพื้ น ที่ พ บปะพู ด คุ ย กั บ ประชาชนในพื้ น ที่ ด้ ว ยตนเองบ่ อ ยครั้ ง และ
มีช่องทางให้ประชาชนติดต่อสื่อสารกับนายกฯ ได้โดยตรงเพื่อนายกฯ จะได้รับรู้และ
58
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๏ นายกฯ มีช่องทางในการรับฟังปัญหา ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากบุคลากร
ภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรับรู้ปัญหาภายในองค์กร อาทิ การประชุม
ระดับผู้บริหาร การประชุมระดับพนักงาน โทรศัพท์ ไลน์ (Line) การพูดคุยอย่าง
ไม่เป็นทางการในโอกาสต่าง ๆ และการเปิดโอกาสให้เข้าพบนายกฯ โดยตรง เป็นต้น
๏ บุ ค ลากรในองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น มั ก พู ด คุ ย กั บ ประชาชน หรื อ ผู้ มี ส่ ว นได้
ส่ ว นเสี ย ที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบจากการดำเนิ น งานขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
เพื่อรับฟังปัญหา ความคิดเห็น และมุมมองของบุคคลกลุ่มนี้ โดยบุคลากรขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีโอกาสพบปะประชาชนในการประชุมประชาคมเพื่อจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่น การประชุมประชาคมประจำเดือน การจัดให้มีองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นสัญจร/เคลื่อนที่ การแจกเบี้ยยังชีพ และการจัดทำโครงการหรือกิจกรรม
ต่าง ๆ อาทิ การเยี่ยมบ้าน การจัดกิจกรรมทางศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม
ต่าง ๆ เป็นต้น

ประการที่ ส าม องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น เรี ย นรู้ แ นวทางการแก้ ไขปั ญ หาจาก
ภายนอกองค์กรและนำมาประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องเหมาะสมกับบริบทพื้นที่และบริบทองค์กร เมื่อ
เกิ ด ปั ญ หาในพื้ น ที่ องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น มั ก เรี ย นรู้ แ นวทางการแก้ ไ ขปั ญ หาจาก
ประสบการณ์ของหน่วยงานอื่นทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ
ซึ่งมีทั้งนักวิชาการ ข้าราชการ รวมถึงปราชญ์ชาวบ้านในพื้นที่ เพราะเห็นว่าประสบการณ์จาก
หน่วยงานต่าง ๆ และคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหา
สถาบันพระปกเกล้า
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ประการที่สอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทำความเข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างลึกซึ้ง
การรู้และเข้าใจปัญหาอย่างถ่องแท้ทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถระบุประเด็นปัญหา
ได้อย่างชัดเจน และนำไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ตอบโจทย์ปัญหาได้อย่างตรงจุด โดยเมื่อ
เกิดปัญหา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาอย่างจริงจัง เป็นระบบ
และรอบด้านในหลากหลายมิติ รวมถึงวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของสาเหตุในแต่ละมิติที่เชื่อมโยง
กัน นอกจากนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ได้ทำความเข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้นเพียงลำพัง หากเป็น
ปั ญ หาที่ มี ค วามเกี่ ย วข้ อ งกั บ ภาคส่ ว นอื่ น ๆ องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น มั ก ปรึ ก ษาหารื อ กั บ
ภาคส่ ว นนั้ น ๆ เพื่ อ ทำความเข้ า ใจปั ญ หาร่ ว มกั น วิ ธี ป ฏิ บั ติ ข ององค์ ก รเช่ น นี้ จึ ง ทำให้ อ งค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตกผลึกเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้น อันเป็นวิธีปฏิบัติที่เอื้อให้เกิดการคิดค้น
นวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหา

“สมรรถนะองค์กร” ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเลิศ

เข้ า ใจปั ญ หาของชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น อาทิ โทรศั พ ท์ ส ายด่ ว น ไลน์ (Line) เฟซบุ๊ ก
(Facebook) และการประชุม/ประชาคม เป็นต้น

“สมรรถนะองค์กร” ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเลิศ

ได้ ภายหลังจากการเรียนรู้จากภายนอกองค์กร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะระดมวิธีการแก้ไข
ปัญหาไว้หลากหลายทางเพื่อเป็นทางเลือก แล้วจึงตัดสินใจคัดเลือกวิธีการที่ดีที่สุด ซึ่งวิธีการที่ดี
ที่สุดอาจมาจากการผสมผสานหลายวิธีการเข้าด้วยกันก็ได้ ทั้งนี้ การเรียนรู้แนวทางการแก้ไข
ปัญหาจากภายนอกองค์กรย่อมช่วยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีมุมมองที่กว้างขวางมากขึ้น
คิดนอกกรอบเดิมของตน สามารถคิดวิธีการใหม่ หรือพัฒนาวิธีการเดิมให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
ประการที่สี่ ความไว้วางใจให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานใช้ดุลพินิจในการทำงานที่ได้รับ
มอบหมาย วิธีปฏิบัติขององค์กรประการหนึ่งที่เอื้อให้เกิดนวัตกรรมแต่มักถูกมองข้าม เพราะเป็น
วิ ธี ป ฏิ บั ติ ที่ ไ ม่ เ ป็ น รู ป ธรรม คื อ การให้ เจ้ า หน้ า ที่ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านใช้ ดุ ล พิ นิ จ ในการทำงานที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมายอย่ า งเต็ ม ที่ โ ดยไม่ มี ก ารชี้ น ำหรื อ สั่ ง การเกิ น สมควร ซึ่ ง ความไว้ ว างใจเช่ น นี้ ท ำให้
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานรู้สึกเป็นเจ้าของงานอย่างเต็มที่ มีความมั่นใจ และกล้าคิดนอกกรอบหรือ
ลองผิดลองถูก อันเป็นการส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมในการทำงานได้
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(2) วิถีแห่งการเติบโต
วิถีแห่งการเติบโตขององค์กรที่โดดเด่นหรือเป็นจุดแข็งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่ได้รับรางวัลพระปกเกล้าปี พ.ศ. 2562 มี 4 ประการ ได้แก่
ประการแรก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ข้อมูลเป็นฐานในการทำงานและจัดเก็บ
ข้อมูลอย่างเป็นระบบ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักนำข้อมูลสถิติ ข้อมูลเชิงประจักษ์ ข้อมูลทาง
วิชาการ ข้อมูลการดำเนินงาน และผลการประเมินการดำเนินงานมาใช้ประกอบการกำหนด
นโยบาย การวางแผนงาน และการพัฒนาโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งยังจัด
เก็บข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการดำเนินงานและผลการดำเนินงานไว้อย่างเป็นระบบในแฟ้มเอกสาร
ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปรับปรุงและพัฒนาการ
ทำงานของตน และที่สำคัญช่วยป้องกันไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดซ้ำเดิม วิธีปฏิบัติขององค์กรเช่นนี้
จึงเป็นวิถีแห่งการเรียนรู้ที่ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเติบโตก้าวหน้า
ประการที่สอง ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้ริเริ่มและสนับสนุนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและ
พัฒนาองค์กร นายกฯ ในฐานะผู้นำองค์กรมักแสดงความเป็นผู้นำในการริเริ่มและสนับสนุนให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาองค์กรในทางที่ดีขึ้น โดยนายกฯ มักกำหนดเป็นวิสัยทัศน์หรือนโยบาย
สนับสนุนให้มีการเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาองค์กรเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติภายในองค์กร
ประการที่ ส าม บุ ค ลากรในองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ให้ ค วามร่ ว มมื อ ต่ อ
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาองค์กร แม้ว่าการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาองค์กรเป็นเรื่องยากและ
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	 ประการที่สี่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้วยวิธีการ
ที่หลากหลายควบคู่กัน โดยวิธีการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนิยมใช้ คือ นายกฯ มักนำความรู้
และประสบการณ์ จ ากการศึ ก ษาอบรมหรื อ การดู ง านทั้ ง ในและต่ า งประเทศมาแบ่ ง ปั น ให้ แ ก่
บุคลากร โดยพูดคุยบอกเล่าในการประชุมระดับผู้บริหารและพนักงานและพูดคุยแบบไม่เป็น
ทางการในโอกาสต่ า ง ๆ การถ่ า ยทอดความรู้ แ ละทั ก ษะในการทำงานให้ แ ก่ บุ ค ลากรที่ มี
ประสบการณ์น้อยด้วยการให้ทำงานร่วมกับผู้ที่มีประสบการณ์มากกว่า การมอบหมายให้บุคลากร
ลงพื้นที่ปฏิบัติงานจริงเพื่อให้มีประสบการณ์ตรงในทางปฏิบัติ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของบุ ค ลากรเป็ น ระยะเพื่ อ แสดงให้ บุ ค ลากรเห็ น ถึ ง ศั ก ยภาพ จุ ด แข็ ง และจุ ด อ่ อ นของตน
ในการทำงานเพื่อกระตุ้นให้บุคลากรพัฒนาศักยภาพของตน
(3) วิถีแห่งการดำเนินงาน   

	 ประการแรก องค์กรปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น มี ก ารควบคุ ม การดำเนิ น งานเพื่ อ มุ่ ง สู่
ผลสัมฤทธิ์ โดยมีแนวทาง ดังนี้
๏ นายกฯ กำหนดวิ สั ย ทั ศ น์ ข ององค์ ก รอย่ า งชั ด เจนและสื่ อ สารให้ บุ ค ลากรใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ทราบเป็นประจำสม่ำเสมอเพือ่ เป็นแนวปฏิบตั ใิ นการทำงาน
๏ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนยุทธศาสตร์ที่ระบุ
ชัดเจนถึงประเด็นการพั ฒ นา ลำดั บ ความสำคั ญ งบประมาณ และบุ ค ลากรที่ ใช้
ในการดำเนิ น งาน เพื่ อ ให้ บุ ค ลากรปฏิ บั ติ ง านตามแผนงานและบรรลุ เ ป้ า หมาย
ที่กำหนดไว้
๏ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำขอบเขตการปฏิบัติงานของแต่ละตำแหน่งงาน
ในองค์กร (Job Description) ไว้ อ ย่ า งชั ด เจน และสื่ อ สารให้ บุ ค ลากรรั บ ทราบ
เพื่อให้บุคลากรรับรู้และเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตน
๏ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานหรือขั้นตอนการปฏิบัติงาน
(Flow Chart) และสื่อสารให้บุคลากรรับทราบ เพื่อให้บุคลากรได้เรียนรู้วิธีและ
ขั้นตอนการปฏิบัติงานเบื้องต้น และที่สำคัญเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
สถาบันพระปกเกล้า
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วิถีแห่งการดำเนินงานที่โดดเด่นหรือเป็นจุดแข็งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับ
รางวัลพระปกเกล้าปี พ.ศ. 2562 มี 2 ประการ ได้แก่

“สมรรถนะองค์กร” ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเลิศ

ท้าทาย แต่หากบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อองค์กร บุคลากร
ก็เต็มใจและให้ความร่วมมือโดยไม่ลังเล

“สมรรถนะองค์กร” ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเลิศ

๏ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำกับให้บุคลากรปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบ
อย่างเคร่งครัดเพื่อความถูกต้องและโปร่งใส
๏ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรออกมา
เป็นคะแนนอย่างชัดเจน เพื่อสนับสนุนให้เกิดการปฏิบัติงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์
	 ประการที่สอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประสานงานกันภายในองค์กร แม้ว่า
โครงสร้างการทำงานภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ แบ่งออกเป็นหลายส่วนงาน แต่การตัดสินใจ
ในเรื่ อ งที่ ส ำคั ญ ที่ ส่ ง ผลต่ อ องค์ ก รโดยภาพรวมมั ก มาจากมติ ร่ ว มกั น ของส่ ว นงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
ประกอบกับมีการทำงานร่วมกันเป็นทีมโดยช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างส่วนงานเพื่อให้งาน
บรรลุเป้าหมาย ตลอดจนเมื่อมีความขัดแย้งเกิดขึ้น ผู้บริหารระดับกลางหรือผู้อำนวยการมักมี
บทบาทสำคัญในการแก้ไขความขัดแย้งนั้นเพราะเป็นตัวกลางในการประสานระหว่างผู้บริหาร
ระดับสูงและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน หรือเป็นตัวกลางระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้วยกันเอง
ในฐานะหัวหน้า

ส่วนที่ 3 สมรรถนะองค์กรที่โดดเด่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเลิศ

1.2 วัฒนธรรมองค์กร
วั ฒ นธรรมองค์ ก ร สามารถแบ่ ง ออกเป็ น 2 กลุ่ ม คื อ กลุ่ ม วั ฒ นธรรมองค์ ก รที่ เ กี่ ย วกั บ
กระบวนการทำงาน (Functionalization) และกลุ่มวัฒนธรรมองค์กรที่เกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์
ในการปฏิบัติงาน (Communalization) ซึ่งในแต่ละกลุ่มประกอบด้วยวัฒนธรรม 3 ด้าน ดังนี้
ตารางที่ 3-1 : กลุ่มวัฒนธรรมองค์กร
กลุ่มวัฒนธรรมองค์กรเกี่ยวกับกระบวนการทำงาน
(Functionalization)
วั ฒ นธรรมองค์ ก รเกี่ ย วกั บ พิ ธี ก ารและมาตรฐาน
(Formality)
วัฒนธรรมองค์กรเกี่ยวกับลำดับชั้นและการควบคุม
(Hierarchy)
วั ฒ นธรรมองค์ ก รเกี่ ย วกั บ การใช้ ค วามรู้ แ ละ
ประสบการณ์ และความชำนาญพิเศษ (Specialty)

กลุ่มวัฒนธรรมองค์กรเกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์
ในการปฏิบัติงาน (Communalization)
วั ฒ นธรรมการรั ก ษาความสั ม พั น ธ์ ภ ายในองค์ ก ร
(Cohesion)
วั ฒ นธรรมองค์ ก รที่ มี อิ ส ระและสร้ า งความสั ม พั น ธ์
ร่วมกับผู้อื่น (Autonomy)
วั ฒ นธรรมองค์ ก รเกี่ ย วกั บ ความเป็ น เจ้ า ของ
(Ownership)

ผลการสำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลพระปกเกล้าปี พ.ศ. 2562 พบว่า
วัฒนธรรมองค์กรกลุ่มที่เกี่ยวกับกระบวนการทำงานมีคะแนนอยู่ในระดับสูง คือ ค่าเฉลี่ย 3.03
และวัฒนธรรมองค์กรกลุ่มที่เกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ในการปฏิบัติงานมีคะแนนอยู่ในระดับปานกลาง
คือ ค่าเฉลี่ย 2.64
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กลุ่มวัฒนธรรมองค์กรเกี่ยวกับกระบวนการทำงาน

“สมรรถนะองค์กร” ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเลิศ

ตารางที่ 3–2 : คะแนนวัฒนธรรมองค์กรกลุ่มที่เกี่ยวกับกระบวนการทำงาน
ค่าเฉลี่ย

วัฒนธรรมองค์กรเกี่ยวกับพิธีการและมาตรฐาน

3.24

วัฒนธรรมองค์กรเกี่ยวกับลำดับชั้นและการควบคุม

2.53

วัฒนธรรมองค์กรเกี่ยวกับการใช้ความรู้ ประสบการณ์ และความชำนาญพิเศษ

3.31

ค่าเฉลี่ยรวม

3.03

ตารางที่ 3-3 : คะแนนวัฒนธรรมองค์กรกลุ่มที่เกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ในการปฏิบัติงาน
กลุ่มวัฒนธรรมองค์กรเกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ในการปฏิบัติงาน

ค่าเฉลี่ย

วัฒนธรรมการรักษาความสัมพันธ์ภายในองค์กร

2.39

วัฒนธรรมองค์กรที่มีอิสระและสร้างความสัมพันธ์ร่วมกับผู้อื่น

2.27

วัฒนธรรมองค์กรเกี่ยวกับความเป็นเจ้าของ

3.25

ค่าเฉลี่ยรวม

2.64
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ส่วนที่ 3 สมรรถนะองค์กรที่โดดเด่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเลิศ

เนื่องจากวัฒนธรรมองค์กรกลุ่มที่เกี่ยวกับกระบวนการทำงานมีคะแนนอยู่ในระดับสูง คือ
ค่าเฉลี่ย 3.03 และวัฒนธรรมองค์กรกลุ่มที่เกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ในการปฏิบัติงานมีคะแนนอยู่ใน
ระดับปานกลาง คือ ค่าเฉลี่ย 2.64 จึงแสดงให้เห็นว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัล
พระปกเกล้า ประจำปี 2562 มีรูปแบบวัฒนธรรมองค์กรที่มีกฎระเบียบเข้มงวดมาก แต่ยังคงมี
ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน ซึ่งคล้ายกับองค์กรทหาร ตามกรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัยครั้งนี้

กลุ่มวัฒนธรรมเกี่ยวกับกระบวนการทำงาน (Functionalization)

วัฒนธรรมองค์กรกลุ่มที่เกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ในการปฏิบัติงาน (Communalization)

“สมรรถนะองค์กร” ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเลิศ
ส่วนที่ 3 สมรรถนะองค์กรที่โดดเด่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเลิศ

ตารางที่ 3-4 : 	 รูปแบบวัฒนธรรมองค์กรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่ได้รับรางวัลพระปกเกล้า ปี 2562
ต่ำ

ปานกลาง

สูง (3.03)

สูง

ธุรกิจครอบครัว 

(Family Business) 

องค์กรมีลักษณะเฉพาะตัว
ดำเนินงานหรือให้บริการ
แบบเฉพาะเจาะจง และ
บริหารงานแบบอนุรักษ์นิยม

องค์กรราชการ 

(Matured Bureaucracy)
(Implementing Body) 

องค์กรมีความยืดหยุ่นและ
มีประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
แต่โครงสร้างองค์กรแบ่งส่วนงาน
มากเกินไปและมีต้นทุน
ในการดำเนินงานสูง

องค์กรราชการแบบเข้มข้น
(Overgrown Bureaucracy)
โครงสร้างองค์กรแบ่งส่วนงาน
มากเกินไป
ต้นทุนในการดำเนินงานสูง
และมีกฎระเบียบเข้มงวด

ปาน
กลาง
(2.64)

ธุรกิจร่วมทุน 

(Venture business) 

องค์กรมีความคล่องตัว
และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
แต่มีความเสี่ยงสูง อาจเป็น
องค์กรที่ตั้งขึ้นเฉพาะกิจ
หรือชั่วคราว

องค์กรแห่งนวัตกรรม
(Innovative Organization)
(“Kaizen” Factory)
องค์กรมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการดำเนินงาน
รวมถึงมีการทำงานที่เป็นระบบ
และมีพลวัตการเปลี่ยนแปลง
เสมอ

องค์กรทหาร 

(Military Organization) 

องค์กรมีกฎระเบียบ
เข้มงวดมากเกินไป
แต่มีประสิทธิภาพ
ในการดำเนินงาน

สมาคม 

(Association) 

องค์กรมีความยืดหยุ่น
แต่มีความเสี่ยงสูง

องค์กรเก่าแก่/ดั้งเดิม
(Traditional Factory) 

องค์กรมีประสิทธิภาพ
ในการดำเนินงาน
แต่การทำงานเป็น
ทีมอ่อนแอ

ร้านค้าขนาดใหญ่ 

(Megastore) 

องค์กรมีกฎระเบียบเข้มงวด
มากเกินไป มีการดำเนินงาน
หรือให้บริการเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของกลุ่มคนโดยรวม
ทั่วไป ไม่เจาะจงกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
แต่การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ

ต่ำ

หากพิจารณาวัฒนธรรมองค์กรรายมิติ ซึ่งมีทั้งหมด 6 มิติ พบลักษณะของวัฒนธรรมองค์กร
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2562 ดังนี้
(1) วัฒนธรรมองค์กรเกี่ยวกับพิธีการและมาตรฐาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2562 มีวัฒนธรรม
องค์กรในลักษณะที่องค์กรมีการทำงานอย่างเป็นระบบ เป็นทางการ มีพิธีการ และมาตรฐาน
ในการทำงาน โดยมีการจัดทำเอกสารการทำงานอย่างเป็นทางการ มีการกำหนดกฎเกณฑ์และ
ขั้ น ตอนในการทำงานอย่ า งชั ด เจนและกำกั บ ให้ บุ ค ลากรปฏิ บั ติ ต ามอย่ า งเคร่ ง ครั ด และให้
ความสำคัญกับการบริหารงานในระดับกลางหรือผู้อำนวยการฝ่าย/กอง/ส่วน
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2562 มีวัฒนธรรม
องค์กรในลักษณะที่มีการบังคับบัญชาและการควบคุมตามลำดับชั้น โดยการบริหารงานเป็นแบบ
รวมศูนย์อำนาจ สั่งการจากบนลงล่าง และผู้บริหารทำการตัดสินใจเด็ดขาดและฉับไว นอกจากนี้
มีการควบคุมการดำเนินงานด้วยการกำหนดยุทธศาสตร์และจัดทำแผนงานไว้อย่างชัดเจน รวมถึง
มีการประเมินผลการดำเนินงานที่มุ่งเน้นคุณภาพของงาน
(3) วัฒนธรรมองค์กรเกี่ยวกับการใช้ความรู้ ประสบการณ์ และความชำนาญพิเศษ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2562 มีวัฒนธรรม
องค์กรเกี่ยวกับการใช้ความรู้ ประสบการณ์ และความชำนาญพิเศษของบุคลากรในลักษณะที่
องค์กรมีการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ภายในองค์กร โดยให้ความสำคัญ
กั บ การนำประสบการณ์ ข องบุ ค ลากรมาใช้ ใ นการทำงาน และส่ ง เสริ ม ให้ บุ ค ลากรมี ค วามรู้
ความเชี่ ย วชาญเฉพาะด้ า นตามขอบเขตหน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบของตน ประกอบกั บ ส่ ง เสริ ม
ให้บุคลากรใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการบริหารจัดการและการแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการใหม่ ๆ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2562 มีวัฒนธรรม
องค์กรเกี่ยวกับความสัมพันธ์ภายในองค์กรในลักษณะที่บุคลากรมีความสัมพันธ์กันตามลำดับชั้น
การบั ง คั บ บั ญ ชา แต่ ก็ มี ค วามสนิ ท สนมกลมเกลี ย ว และเคารพต่ อ ความเป็ น ปั จ เจกบุ ค คลที่ มี
ความแตกต่างหลากหลายกัน การทำงานมีเสถียรภาพและความมั่นคง และการเลื่อนตำแหน่ง
พิจารณาจากความรู้ความสามารถของบุคลากร
(5) วัฒนธรรมองค์กรที่มีอิสระและสร้างความสัมพันธ์ร่วมกับผู้อื่น  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2562 มีวัฒนธรรม
องค์กรในลักษณะที่องค์กรมีการสร้างความสัมพันธ์กับภาคส่วนอื่นภายนอกองค์กร มีการติดตาม
ข้อมูลข่าวสารและเหตุการณ์จากภายนอกองค์กรเพื่อเป็นข้อมูลในการทำงาน มุ่งสู่การเป็นองค์กร
แห่ ง ความโปร่ ง ใสเพื่ อ สร้ า งความน่ า เชื่ อ ถื อ และความไว้ ว างใจจากประชาชน และส่ ง เสริ ม ให้
ภาคส่วนต่าง ๆ ในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมกับองค์กร
(6) วัฒนธรรมองค์กรเกี่ยวกับความรู้สึกเป็นเจ้าของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2562 มีวัฒนธรรม
องค์ ก รเกี่ ย วกั บ ความรู้ สึ ก เป็ น เจ้ า ของในลั ก ษณะที่ บุ ค ลากรรู้ สึ ก เป็ น เจ้ า ของงาน มี ส ำนึ ก
สถาบันพระปกเกล้า
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ส่วนที่ 3 สมรรถนะองค์กรที่โดดเด่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเลิศ

(4) วัฒนธรรมการรักษาความสัมพันธ์ภายในองค์กร

“สมรรถนะองค์กร” ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเลิศ

(2) วัฒนธรรมองค์กรเกี่ยวกับลำดับชั้นและการควบคุม

“สมรรถนะองค์กร” ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเลิศ
ส่วนที่ 3 สมรรถนะองค์กรที่โดดเด่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเลิศ

ความรับผิดชอบในงาน พยายามเป็นผู้บุกเบิกหรือริเริ่มสร้างสรรค์นวัตกรรมในการทำงานของตน
แม้มีปัญหาในการทำงานก็มีความมั่นใจในการแก้ไขปัญหา และมีความสมัครใจในการพัฒนา
ตนเอง ขณะเดียวกันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็มีระบบการสอนงานหรือให้คำแนะนำเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานควบคู่กันไปด้วย
1.3 ภาวะผู้นำ
ภาวะผู้นำ มีองค์ประกอบ 6 ด้าน ได้แก่ 1) ความสามารถในการตัดสินใจเพื่อสร้างสิ่งที่ดี
(Ability to Judge Goodness) 2) ความสามารถในการทำความเข้าใจสาระสำคัญ (Ability to
Grasp the Essence) 3) ความสามารถในการสร้ า งพื้ น ที่ แ ละความร่ ว มมื อ ที่ เ อื้ อ ให้ ทุ ก คน
ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ (Ability to Create Share Context)
4) ความสามารถในการสื่ อ สารสาระสำคั ญ (Ability to Communicate the Essence)
5) ความสามารถในการบริหารจัดการอำนาจเพื่อขับเคลื่อนให้ทุกคนสามารถทำงานร่วมกันได้
(Ability to Exercise Political Power) 6) ความสามารถในการสร้างความเป็นผู้นำรุ่นใหม่
ที่มีปัญญาเชิงปฏิบัติ (องค์ความรู้ที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง) (Ability to Foster Practical
Wisdom in Others)
จากการสำรวจภาวะผู้นำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลพระปกเกล้าปี
พ.ศ. 2562 แสดงให้เห็นว่า ภาวะผู้นำทั้ง 6 ด้านมีความเข้มแข็งใกล้เคียงกัน โดยมีความเข้มแข็ง
อยู่ ใ นระดั บ สู ง หรื อ ได้ ค ะแนนในช่ ว ง 80.01 – 90.00 ทั้ ง นี้ ภาวะผู้ น ำด้ า นความสามารถ
ในการทำความเข้าใจสาระสำคัญมีความเข้มแข็งสูงที่สุด โดยได้คะแนนคิดเป็นร้อยละ 86.98
ขณะที่ภาวะผู้นำด้านความสามารถในการสร้างพื้นที่และความร่วมมือที่เอื้อให้ทุกคนได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกันเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่มีความเข้มแข็งน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 81.06
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แผนภาพที่ 3-2 : 	 คะแนนภาวะผู้นำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
					 ที่ได้รับรางวัลพระปกเกล้า ปี 2562

(1) ความสามารถในการตัดสินใจเพื่อสร้างสิ่งที่ดี
นายกฯ ขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ที่ ไ ด้ รั บ รางวั ล พระปกเกล้ า ปี พ.ศ. 2562
มีความสามารถในการตัดสินใจเพื่อสร้างสิ่งที่ดีอยู่ในระดับสูง หรือคะแนนคิดเป็นร้อยละ 83.52
โดยแสดงให้เห็นจากคุณลักษณะเด่น 3 ประการ กล่าวคือ
	 ประการแรก นายกฯ ตั ด สิ น ใจด้ ว ยความเป็ น เหตุ เ ป็ น ผลและมี ห ลั ก การที่ ชั ด เจน
การตัดสินใจในเรือ่ งใดเรือ่ งหนึง่ ในฐานะผูน้ ำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ นายกฯ ทำการตัดสินใจ
บนฐานของข้อมูล มีหลักการในการตัดสินใจที่ชัดเจน และมีความสมเหตุสมผล โดยคำนึงถึง
ประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญ ซึง่ ภาวะผูน้ ำเช่นนีม้ คี วามสอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับ
วิธีปฏิบัติขององค์กรที่บุคลากรมักเป็นฝ่ายสนับสนุนข้อมูลให้แก่นายกฯ เพื่อใช้ประกอบการ
ตัดสินใจ และได้จัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการดำเนินงานและผลการดำเนินงานที่ผ่านมาไว้ใน
แฟ้มเอกสารอย่างเป็นระบบเพื่อเป็นฐานข้อมูลและสามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้
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หากพิ จ ารณาภาวะผู้ น ำขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ที่ ไ ด้ รั บ รางวั ล พระปกเกล้ า ปี
พ.ศ. 2562 รายมิติ พบว่า

“สมรรถนะองค์กร” ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเลิศ
ส่วนที่ 3 สมรรถนะองค์กรที่โดดเด่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเลิศ

ประการที่สอง นายกฯ มีความรู้รอบตัว รู้เท่าทัน รู้บริบท รู้สถานการณ์ และสามารถ
นำความรู้เหล่านั้นมาวิเคราะห์เพื่อกำหนดทิศทางหรือนโยบายการดำเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่ ว นท้ อ งถิ่ น ทั้ ง ในเชิ ง รุ ก และเชิ ง รั บ รวมถึ ง สร้ า งโอกาสใหม่ ๆ หรื อ สร้ า งสรรค์ น วั ต กรรม
ในการพัฒนาท้องถิ่นได้ นอกจากคุณลักษณะส่วนตัวที่เป็นผู้ใฝ่รู้แล้ว นายกฯ ยังแสวงหาความรู้
เพิ่ ม เติ ม จากการอบรม การศึกษาดูงาน การทำงานร่ ว มกั บ หน่ ว ยงานหรื อ ภาคส่ ว นอื่ น การมี
ภาคีเครือข่ายในการทำงาน และการรับฟังความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะจากผู้ใต้บังคับบัญชา
	 ประการที่สาม นายกฯ ตระหนักถึงความสำคัญหรือความเร่งด่วนของปัญหาที่เกิดขึ้น
ในชุ ม ชน และจั ด สรรงบประมาณและทรั พ ยากรบุ ค คลขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
ให้สอดคล้องกับความสำคัญเร่งด่วนของปัญหา ดังที่ได้กล่าวข้างต้นนายกฯ มีวิธีการที่ทำให้ตนเอง
รับรู้ เข้าใจ และสามารถระบุปัญหาที่เกิดขึ้นได้ทั้งการลงพื้นที่พบปะพูดคุยกับประชาชนในพื้นที่
ด้วยตนเอง การจัดช่องทางให้ประชาชนติดต่อสื่อสารกับตนได้โดยตรง อาทิ โทรศัพท์สายด่วน
ไลน์ (Line) เฟซบุ๊ก (Facebook) และการประชุม/ประชาคม เป็นต้น ดังนั้น นายกฯ จึงทราบถึง
ความสำคัญหรือความเร่งด่วนของปัญหาอยู่เสมอ ซึ่งความสำคัญหรือความเร่งด่วนของปัญหาได้
ถูกบรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นในรูปของโครงการพัฒนาต่าง ๆ ที่ผ่านการประชุมประชาคม
ร่วมกับชุนชน และการใช้งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดการกับความเร่งด่วน
ของปัญหาก็เป็นไปตามกรอบของแผนพัฒนาท้องถิ่น
(2) ความสามารถในการทำความเข้าใจสาระสำคัญ
นายกฯ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลพระปกเกล้าปี พ.ศ. 2562 มี
ความสามารถในการทำความเข้าใจสาระสำคัญอยู่ในระดับสูง หรือคะแนนคิดเป็นร้อยละ 86.98
โดยแสดงให้เห็นจากคุณลักษณะเด่น 5 ประการ กล่าวคือ
ประการแรก นายกฯ มักลงพื้นที่สำรวจปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนด้วยตนเองบ่อยครั้ง
และพบปะพูดคุยกับประชาชนด้วยตนเอง จึงทำให้นายกฯ รับรู้ปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยตนเองโดยตรง
รวมถึงเข้าใจความรู้สึกและความคิดเห็นของประชาชน ประกอบกับหากนายกฯ มีภูมิลำเนาอยู่ใน
พื้นที่หรืออาศัยอยู่ในพื้นที่มาเป็นระยะเวลานานย่อมจะเข้าใจบริบทและสภาพภูมิสังคมของพื้นที่
เป็นอย่างดี ซึ่งส่งผลให้นายกฯ เข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนได้อย่างแท้จริง
	 ประการที่สอง เมื่อเกิดปัญหา นายกฯ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทำการ
วิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาอย่างจริงจังและทำความเข้าใจปัญหาร่วมกันอย่างลึกซึ้ง ดังที่ได้
กล่ า วไปแล้ ว ข้ า งต้ น ในส่ ว นของวิ ธี ป ฏิ บั ติ ข ององค์ ก รที่ โ ดดเด่ น องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
มักวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาอย่างจริงจัง เป็นระบบ และรอบด้านในหลากหลายมิติ รวมถึง
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	 ประการที่สาม นายกฯ เข้าใจถึงข้อผิดพลาดจากการทำงานที่ผ่านมาและรู้จักนำมาเป็น
บทเรียนในการทำงานเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดซ้ำเดิม การติดตามและประเมินผลจึงเป็น
อี ก หนึ่งขั้นตอนสำคัญในการปฏิบัติ ง านขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น เพราะทำให้ น ายกฯ
ในฐานะผู้นำองค์กรทราบถึงปัญหาอุปสรรคและข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น และนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้
ในการปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป

ประการที่ห้า นายกฯ มักประสานและทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายซึ่งอาจมีทั้งภาครัฐ
ภาคเอกชน และภาคประชาสั ง คม เพราะการทำงานในลั ก ษณะเครื อ ข่ า ยได้ ก่ อ ให้ เ กิ ด
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสมาชิก และทำให้นายกฯ ได้เรียนรู้และเข้าใจสาระสำคัญต่าง ๆ
กว้างขวางมากขึ้น
(3) ความสามารถในการสร้างพื้นที่และความร่วมมือที่เอื้อให้ทุกคนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกันเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่
นายกฯ ขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ที่ ไ ด้ รั บ รางวั ล พระปกเกล้ า ปี พ.ศ. 2562
มีความสามารถในการสร้างพื้นที่และความร่วมมือที่เอื้อให้ทุกคนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
เพื่ อ สร้ า งองค์ ค วามรู้ ใ หม่ อ ยู่ ใ นระดั บ สู ง หรื อ คะแนนคิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 81.06 โดยแสดงให้ เ ห็ น
จากคุณลักษณะเด่น 2 ประการ กล่าวคือ
	 ประการแรก นายกฯ สร้างพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างตัวนายกฯ เองกับ
ภาคส่วนต่าง ๆ ภายนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ
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	 ประการที่ สี่ จากการที่ น ายกฯ มี ค วามรอบรู้ กล่ า วคื อ รู้ ร อบตั ว รู้ เ ท่ า ทั น รู้ บ ริ บ ท
รู้สถานการณ์ ดังที่ได้กล่าวไปแล้ว นายกฯ จึงสามารถคาดการณ์แนวโน้มหรือผลกระทบของ
เหตุการณ์ต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตได้ ซึ่งนำไปสู่การกำหนดนโยบายและวิสัยทัศน์
ในเชิ ง รุ ก เพื่ อ เตรี ย มพร้ อ มรั บ มื อ กั บ เหตุ ก ารณ์ ที่ ค าดว่ า จะเกิ ด ขึ้ น และไม่ เ พี ย งแต่ ก ำหนด
เป็นนโยบายและวิสัยทัศน์เท่านั้น นายกฯ มักกระตุ้นให้บุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เตรียมความพร้อมอยู่เสมอ

“สมรรถนะองค์กร” ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเลิศ

วิ เ คราะห์ ห าความสั ม พั น ธ์ ข องสาเหตุ ใ นแต่ ล ะมิ ติ ที่ เชื่ อ มโยงกั น นอกจากนี้ องค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่นไม่ได้ทำความเข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้นเพียงลำพัง หากเป็นปัญหาที่มีความเกี่ยวข้องกับ
ภาคส่วนอื่น ๆ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักปรึกษาหารือกับภาคส่วนนั้น ๆ เพื่อทำความเข้าใจ
ปัญหาร่วมกัน วิธีปฏิบัติขององค์กรเช่นนี้จึงทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตกผลึกและเข้าใจ
เกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้น

“สมรรถนะองค์กร” ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเลิศ
ส่วนที่ 3 สมรรถนะองค์กรที่โดดเด่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเลิศ

โดยนายกฯ เสริมสร้างความร่วมมือกับหน่วยงาน กลุ่ม และองค์กรต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก
พื้นที่ด้วยการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การประสานงานด้วยวาจา หรือการเป็นเครือข่าย
ในการทำงาน ซึ่ ง ความร่ ว มมื อ เช่ น นี้ ก่ อ ให้ เ กิ ด พื้ น ที่ แ ห่ ง การแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ร ะหว่ า งกั น
การช่วยเหลือเติมเต็มซึ่งกันและกัน และการรับผลประโยชน์ร่วมกัน นอกจากนี้ นายกฯ ยังมีเพื่อน
มากมายที่สามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ให้คำปรึกษา และคำแนะนำเกี่ยวกับการทำงาน
ได้ นายกฯ จึงมีพื้นที่แบบไม่เป็นทางการกับเพื่อนในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องต่าง ๆ
ประการที่สอง นายกฯ สามารถรับฟังและหลอมรวมมุมมองที่แตกต่างกัน รวมทั้ง
รั ก ษาความสั ม พั น ธ์ ที่ ดี แ ละเสริ ม สร้ า งความไว้ ว างใจกั บ คนที่ เ ห็ น ต่ า งได้ กล่ า วได้ ว่ า นายกฯ
เปิ ด โอกาสและมี พื้ น ที่ ใ ห้ ทุ ก ฝ่ า ยภายในองค์ ก รทั้ ง ผู้ ที่ เ ห็ น ด้ ว ยและเห็ น ต่ า งกั บ ตนได้ แ สดง
ความคิดเห็น ซึ่งการแสดงความคิดเห็นดังกล่าวถือเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ไม่ได้ส่งผลกระทบ
ต่อความสัมพันธ์ส่วนตัวหรือหน้าที่การงานของแต่ละบุคคลอย่างใด
(4) ความสามารถในการสื่อสารสาระสำคัญ
นายกฯ ขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ที่ ไ ด้ รั บ รางวั ล พระปกเกล้ า ปี พ.ศ. 2562
มี ค วามสามารถในการสื่ อ สารสาระสำคั ญ อยู่ ใ นระดั บ สู ง หรื อ คะแนนคิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 81.63
โดยแสดงให้เห็นจากคุณลักษณะเด่น 3 ประการ กล่าวคือ
	 ประการแรก นายกฯ สามารถถ่ า ยทอดคำสั่ ง ให้ ผู้ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ชาเข้ า ใจได้ ต าม
สถานการณ์ ซึ่งในฐานะผู้นำองค์กร ทักษะการสื่อสารเป็นเรื่องที่สำคัญยิ่ง
ประการที่ ส อง นายกฯ สามารถกระตุ้ น ให้ ผู้ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ชารู้ จั ก คิ ด วิ เ คราะห์ แ ละ
วางแผนการทำงานด้วยตนเองโดยไม่เข้าไปชี้นำหรือสั่งการ ในฐานะผู้นำองค์กร นายกฯ ไม่ได้ชี้นำ
หรือสั่งการเพียงอย่างเดียว แต่กระตุ้นให้บุคลากรภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ใช้ดุลพินิจ
คิดวิเคราะห์ และวางแผนงานด้วยตนเอง ซึ่งจะส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีศักยภาพ
และเข้ ม แข็งอย่างยั่งยืน เพราะบุคลากรเป็ น ฟั น เฟื อ งสำคั ญ ในการขั บ เคลื่ อ นองค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ขณะที่นายกฯ อาจเปลี่ยนตัวบุคคลไปตามวาระการดำรงตำแหน่ง แต่บุคลากรของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่เป็นข้าราชการประจำที่จะอยู่กับองค์กรเป็นระยะเวลานาน
ประการที่สาม นายกฯ มักกระตุ้นให้บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตระหนัก
ถึงภาวะความจำเป็นเร่งด่วนที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่คาดคิดเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์
ดังกล่าว ซึ่งโดยส่วนใหญ่เป็นเรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติ สาธารณภัย และโรคระบาด เป็นต้น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุฉุกเฉินเป็นประจำสม่ำเสมอ เพื่อเตรียม
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สถาบันพระปกเกล้า

(5) ความสามารถในการบริหารจัดการอำนาจเพื่อขับเคลื่อนให้ทุกคนสามารถทำงาน
ร่วมกันได้
นายกฯ ขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ที่ ไ ด้ รั บ รางวั ล พระปกเกล้ า ปี พ.ศ. 2562
มีความสามารถในการบริหารจัดการอำนาจเพื่อขับเคลื่อนให้ทุกคนสามารถทำงานร่วมกันได้อยู่ใน
ระดับสูง หรือคะแนนคิดเป็นร้อยละ 81.20 โดยแสดงให้เห็นจากคุณลักษณะเด่น 3 ประการ
กล่าวคือ

	 ประการที่สอง นายกฯ ประสานงานภายในองค์กรเพื่อสร้างความร่วมมือ โดยประสาน
ความร่วมมือกับบุคลากรในองค์กรที่มีความคิดคล้ายคลึงกันเพื่อทำสิ่งใหม่ ๆ หรือสร้างสรรค์
นวัตกรรมร่วมกัน ทั้งนี้ โครงสร้างภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแบ่งออกเป็นหลายส่วนงาน
นายกฯ ในฐานะผู้นำขององค์กรมักเป็นนักประสานงานที่ดีเพื่อทำให้ส่วนงานต่าง ๆ ร่วมมือกัน
ทำงานเป็นทีม และช่วยเหลือเติมเต็มซึ่งกันและกัน เพื่อให้เป้าหมายโดยภาพรวมขององค์กรบรรลุ
ผล นอกจากนี้ นายกฯ มักมีทีมเฉพาะกิจที่มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนงานตามนโยบายให้สำเร็จ
โดยเฉพาะการคิดค้นหรือสร้างสรรค์นวัตกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
	 ประการที่สาม แม้ว่ามีการคัดค้าน นายกฯ มีความเป็นผู้นำในการยืนหยัดที่จะทำงาน
ให้บรรลุเป้าหมายโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนเป็นสำคัญ กล่าวได้ว่า นายกฯ รู้จักใช้
อำนาจของตนในฐานะผู้นำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขับเคลื่อนให้การดำเนินงานขององค์กร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น บรรลุ เ ป้ า หมายหากการดำเนิ น งานนั้ น เป็ น ประโยชน์ ต่ อ ประชาชน
โดยส่วนรวม แม้ว่าในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางกรณี ย่อมมีผู้ได้รับ
ผลกระทบ ไม่เห็นด้วย และไม่พอใจต่อการดำเนินงานดังกล่าวก็ตาม ดังนั้น นายกฯ ควรใช้ภาวะ
สถาบันพระปกเกล้า
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ส่วนที่ 3 สมรรถนะองค์กรที่โดดเด่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเลิศ

ประการแรก นายกฯ เป็นผู้นำที่มีความคล่องตัวและกระฉับกระเฉงในการจัดการ
สถานการณ์ให้บรรลุเป้าหมาย กล่าวได้ว่า นายกฯ มีความคล่องตัว กระฉับกระเฉง และฉับไว
ต่อเหตุการณ์ / สถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ โดยเฉพาะเหตุด่วนเหตุร้ายหรือเหตุฉุกเฉิน
ที่ส่งผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน นายกฯ สามารถคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ ประสานงาน
และสั่งการได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงการลงพื้นที่เกิดเหตุเพื่อเป็นผู้นำในการจัดการแก้ไขปัญหา และ
สร้างขวัญกำลังใจให้แก่บุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่และประชาชนผู้ประสบเหตุ

“สมรรถนะองค์กร” ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเลิศ

ความพร้อมในด้านทรัพยากรที่จำเป็นต้องใช้ทั้งบุคลากร อัตรากำลัง งบประมาณ สถานที่ และ
วั ส ดุ อุ ป กรณ์ รวมถึ ง มี ขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ ที่ ชั ด เจนสำหรั บ องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น เอง
และขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ ง านร่ ว มกั บ หน่ ว ยงานอื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ตลอดจนการประชาสั ม พั น ธ์
ให้ประชาชนทราบถึงวิธีการปฏิบัติตัวเมื่อเกิดเหตุ

“สมรรถนะองค์กร” ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเลิศ
ส่วนที่ 3 สมรรถนะองค์กรที่โดดเด่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเลิศ

ผู้นำในข้อนี้ควบคู่ไปพร้อมกับการรับฟังและหลอมรวมมุมมองที่แตกต่าง รักษาความสัมพันธ์ที่ดี
และเสริมสร้างความไว้วางใจกับคนที่เห็นต่างจากตนดังที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น
(6)  ความสามารถในการสร้างความเป็นผู้นำรุ่นใหม่ที่มีปัญญาเชิงปฏิบัติ (องค์ความรู้
ที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง)  
นายกฯ ขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ที่ ไ ด้ รั บ รางวั ล พระปกเกล้ า ปี พ.ศ. 2562
มีความสามารถในการสร้างความเป็นผู้นำรุ่นใหม่ที่มีปัญญาเชิงปฏิบัติ (องค์ความรู้ที่สามารถนำไป
ปฏิบัติได้จริง) อยู่ในระดับสูง หรือคะแนนคิดเป็นร้อยละ 83.93 แสดงให้เห็นจากคุณลักษณะเด่น
5 ประการ กล่าวคือ
	 ประการแรก การปฏิบัติตัวให้บุคลากรในองค์กรดูเป็นตัวอย่างหรือแบบอย่างทั้งในด้าน
การปฏิบัติงานและคุณลักษณะส่วนบุคคลที่พึงประสงค์ ยกตัวอย่างเช่น การทำงานโดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล โดยเฉพาะเรื่องความโปร่งใส เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจต่อองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ปัจจุบันสังคมยังมี ภ าพจำว่ า องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น มี ก ารทุ จ ริ ต สู ง
นายกฯ จึงเห็นว่า บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรช่วยกันสร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นองค์กรแห่งความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต และเป็นองค์กร
โดยประชาชนเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน ซึ่งจะเป็นการเปลี่ยนทัศนคติของสังคมและ
ก่ อ ให้ เ กิ ด ความเชื่ อ มั่ น และความไว้ ว างใจต่ อ องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น เมื่ อ ประชาชนมี
ความเชื่อมั่นและความไว้วางใจแล้ว ย่อมเข้ามามีส่วนร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะ
ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีพลังและความเข้มแข็งต่อไป
	 ประการที่สอง นายกฯ ได้ปลูกฝังค่านิยมและความเชื่อที่ดีให้แก่บุคลากรในองค์กร
ยกตัวอย่างเช่น การเปลี่ยนลักษณะการจัดกิจกรรมงานบุญและงานประเพณีให้มีความสอดคล้อง
กับวัฒนธรรมอันดีงามทดแทนการจัดกิจกรรมรื่นเริงหรือบันเทิง และการปลูกฝังให้บุคลากร
มีใจบริการ (Service Mind) เพราะเป็นหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการให้บริการ
ประชาชน
	 ประการที่ ส าม นายกฯ แบ่ง ปั น ความรู้ แ ละประสบการณ์ ใ ห้ แ ก่ บุ ค ลากรในองค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเสมอ ไม่ว่าจะเป็นความรู้รอบตัว ความรู้จากการอบรม การศึกษาดูงาน
กาประชุม/สัมมนา การทำงานร่วมกับหน่วยงานหรือภาคส่วนอื่น และการทำงานร่วมกับภาคี
เครือข่าย นายกฯ มักบอกเล่าความรู้และประสบการณ์ดังกล่าวให้แก่บุคลากรภายในองค์กร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ผ่ า นช่ อ งทางต่ า ง ๆ อาทิ การประชุ ม ระดั บ ผู้ บ ริ ห าร การประชุ ม ระดั บ
พนักงาน และการพูดคุยอย่างไม่เป็นทางการในโอกาสต่าง ๆ เป็นต้น
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ประการที่ ห้ า นายกฯ ค้ น หาความสามารถพิ เ ศษของบุ ค ลากรในองค์ ก รปกครอง
ส่ ว นท้ อ งถิ่ น และส่ ง เสริ ม ความสามารถดั ง กล่ า วควบคู่ ไ ปพร้ อ มกั บ การปฏิ บั ติ ง าน โดยอาจ
มอบหมายให้บุคลากรทำภารกิจที่ท้าทายหรือนอกเหนือจากงานประจำของตน เพื่อให้บุคลากร
มีความรู้ความสามารถที่หลากหลายนอกเหนือจากความรู้ความสามารถตามตำแหน่งงานของตน

2.  ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาสมรรถนะ
องค์กรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเลิศ

1) การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เพือ่ นำไปสูก่ ารริเริม่ สร้างสรรค์
นวัตกรรมท้องถิ่น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ ทักษะ และความเชี่ยวชาญ
เฉพาะด้านตามตำแหน่งงานของตน หากแต่วิธีปฏิบัติขององค์กรที่จะเอื้อให้เกิดนวัตกรรมได้นั้น
บุคลากรควรมีความรู้หลากหลายและรอบด้าน ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรส่งเสริม
ให้บุคลากรเข้ารับการศึกษาอบรม ศึกษาดูงาน เข้าร่วมการประชุม/สัมมนา และเรียนรู้ในเรื่อง
ที่ ไ ม่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ตำแหน่ ง งานของตนโดยตรง เพื่ อ ให้ บุ ค ลากรได้ เ ปิ ด โลกทั ศ น์ มี ค วามรู้ ที่
หลากหลาย และมีมุมมองที่กว้างขวาง ซึ่งจะช่วยให้บุคลากรสามารถคิดนอกกรอบและคิดริเริ่ม
สถาบันพระปกเกล้า
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แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลพระปกเกล้าปี พ.ศ. 2562 มีสมรรถนะ
องค์กรที่เป็นจุดแข็งหลายประการดังกล่าวข้างต้น แต่จากการสำรวจยังคงพบสมรรถนะองค์กร
ที่เป็นจุดอ่อน ซึ่งเป็นสมรรถนะองค์กรที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับรางวัลพระปกเกล้า
ปี พ.ศ. 2562 ไม่ค่อยให้ความสำคัญมากนัก อาจเป็นวิธีปฏิบัติ วัฒนธรรมองค์กร หรือภาวะผู้นำ
ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทำบ้างเล็กน้อยหรือทำบ้างนาน ๆ ครั้ง จึงมีความเข้มแข็งในระดับ
ปานกลางถึงน้อย หรือได้คะแนนต่ำกว่าร้อยละ 70 ดังนั้น เนื้อหาส่วนนี้ผู้วิจัยจึงให้ข้อเสนอแนะต่อ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อช่วยพัฒนาสมรรถนะองค์กรที่ยังคงเป็นจุดอ่อนให้มีศักยภาพ
หรือขีดความสามารถเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลดีต่อการบริหารจัดการ การจัดบริการสาธารณะ และ
การสร้างสรรค์นวัตกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป

“สมรรถนะองค์กร” ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเลิศ

	 ประการที่ สี่ นายกฯ ส่ ง เสริ ม ให้ บุ ค ลากรในองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ริ เริ่ ม หรื อ
ทดลองทำงานใหม่ ๆ โดยอิสระ และพร้อมยอมรับความผิดพลาดหรือความล้มเหลวที่เกิดขึ้น
นายกฯ เปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานใช้ดุลพินิจในการทำงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่
โดยไม่มีการชี้นำหรือสั่งการเกินสมควร ทำให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานรู้สึกเป็นเจ้าของงานอย่างเต็มที่
มีความมั่นใจ และกล้าคิดนอกกรอบหรือลองผิดลองถูก ซึ่งจะนำไปสู่การเรียนรู้และการพัฒนา
ศักยภาพของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ

“สมรรถนะองค์กร” ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเลิศ
ส่วนที่ 3 สมรรถนะองค์กรที่โดดเด่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเลิศ

สร้างสรรค์จนนำไปสู่การคิดค้นนวัตกรรมในการทำงานของตนได้ นอกจากนี้ ผู้บริหารท้องถิ่น
ควรฝึกให้บุคลากรในทุกตำแหน่งนำเสนอโครงการหรือกิจกรรมที่เป็นนวัตกรรม และเปิดโอกาสให้
บุคลากรได้ทดลองทำนวัตกรรมดังกล่าว แม้ว่าผู้บริหารท้องถิ่นอาจยังไม่มั่นใจถึงผลสำเร็จมากนัก
ก็ควรพร้อมยอมรับข้อผิดพลาดหรือความล้มเหลวที่อาจจะเกิดขึ้น เพื่อให้บุคลากรได้เรียนรู้จาก
การปฏิบัติจริง
2) การบริหารจัดการองค์กรเพื่อการทำงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์
ปั จ จุ บั น องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ออกแบบสถานที่ ท ำงานในลั ก ษณะที่ มี ค วามเป็ น
ทางการค่อนข้างมากโดยแบ่งแยกพื้นที่ทำงานของส่วนงานต่าง ๆ ออกจากกันอย่างชัดเจนเด็ดขาด
นายกฯ ปลัด และผู้อำนวยการมีห้องทำงานของตนเอง และภายในสำนักงานมีห้องประชุมสำหรับ
ใช้ในการพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และตัดสินใจทั้งอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ
กล่าวได้ว่า การออกแบบสถานที่ทำงานเช่นนี้ไม่เอื้อหรือไม่สร้างโอกาสให้บุคลากรภายในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้พบปะ พูดคุย และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน เมื่อบุคลากรในองค์กร
ไม่ เ กิ ด ปฏิ สั ม พั น ธ์ กั น โอกาสในการทำงานให้ บ รรลุ เ ป้ า หมายขององค์ ก รก็ ย่ อ มลดลง ดั ง นั้ น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรออกแบบหรือจัดสถานที่ทำงานให้ไม่มีความเป็นทางการมากนัก
โดยสถานที่ทำงานควรเอื้อต่อการพบปะพูดคุยกันได้ง่าย ประกอบกับควรจัดการประชุมหรือ
การพูดคุยกันนอกสถานที่ทำงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างโอกาสแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายใน
องค์กร และสร้างบรรยากาศหรือสภาพแวดล้อมการทำงานที่ช่วยทำให้เกิดความรู้สึกผ่อนคลาย
นอกจากนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจัดกิจกรรมเสริมเพิ่มเติมจากการทำงานประจำ
เพื่อให้เกิดการพบปะพูดคุยและสร้างความสัมพันธ์อันดี ความเชื่อใจ และความสามัคคีระหว่าง
บุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยอาจเป็นกิจกรรมที่ไม่เป็นทางการ อาทิ การแข่งกีฬา
การศึกษาดูงาน และงานเลี้ยงสังสรรค์ เป็นต้น ซึ่งจะส่งผลดีต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ในการทำงาน และเอื้อต่อการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อไป
3) การเตรียมความพร้อมในการปรับปรุงและพัฒนาองค์กรเพือ่ ความเติบโตก้าวหน้าขององค์กร
ที่ผ่านมาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทำการปรับปรุงและพัฒนาองค์กรเพื่อความเติบโต
ก้าวหน้าอย่างค่อยเป็นค่อยไป ผู้บริหารท้องถิ่นมักเป็นผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลงโดยกำหนดเป็น
วิสัยทัศน์หรือนโยบาย ขณะที่ ปลัด ผู้อำนวยการ และเจ้าหน้าที่เป็นเพียงผู้ปฏิบัติตามวิสัยทัศน์
และนโยบายเท่ า นั้ น ดั ง นั้ น องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ควรส่ ง เสริ ม ให้ บุ ค ลากรขององค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในทุกระดับตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาองค์กร และกระตุ้นให้
บุคลากรเข้ามามีส่วนร่วมจนสามารถเป็นผู้ริเริ่มในการพัฒนาและปรับปรุงองค์กรได้ เพราะปัจจัย
สำคัญในการพัฒนาองค์กรให้มีศักยภาพได้มากที่สุด คือ ทรัพยากรมนุษย์หรือบุคลากรขององค์กร
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4) การส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรในลักษณะ “องค์กรแห่งนวัตกรรม”

วัฒนธรรมองค์กรแบบ “องค์กรแห่งนวัตกรรม” สามารถเกิดขึ้นได้โดยองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น จำเป็นต้องปรับวัฒนธรรมองค์กรของตนใน 2 ด้าน คือ วัฒนธรรมองค์กรเกี่ยวกับ
พิ ธี ก ารและมาตรฐาน และวั ฒ นธรรมองค์ ก รเกี่ ย วกั บ การใช้ ค วามรู้ ประสบการณ์ และ
ความชำนาญพิเศษ กล่าวคือ
(1) วัฒนธรรมองค์กรเกี่ยวกับพิธีการและมาตรฐาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรลด
ระบบการทำงานอย่างเป็นทางการและพิธีการในการทำงานลง โดยกฎระเบียบ กฎเกณฑ์ และ
ขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ านต่าง ๆ ควรมีความยืดหยุน่ เพือ่ ให้บคุ ลากรสามารถคิดนอกกรอบ ประกอบกับ
ควรลดภาระงานในส่วนการจัดทำเอกสารที่ไม่จำเป็นเพื่อให้บุคลากรมีเวลาเพิ่มมากขึ้นในการคิด
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ
(2) วัฒนธรรมองค์กรเกี่ยวกับการใช้ความรู้ ประสบการณ์ และความชำนาญพิเศษ
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ควรแสวงหาความรู้ จ ากภายนอกองค์ ก รและนำมาประยุ ก ต์ ใช้
ในการดำเนินงานให้มากขึ้น ประกอบกับควรใช้องค์ความรู้ในเชิงวิชาการเป็นฐานในการทำงาน
ให้มากขึ้น จากเดิมที่อาศัยความรู้และประสบการณ์ส่วนบุคคลเป็นหลัก แม้ว่าความคิดสร้างสรรค์
และวิธกี ารใหม่ ๆ จะนำไปสูก่ ารสร้างสรรค์นวัตกรรม แต่ควรใช้วธิ กี ารเดิมหรือแบบแผนการทำงาน
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ผลการศึกษาในส่วนวัฒนธรรมองค์กรทำให้ทราบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับ
รางวัลพระปกเกล้า ปี พ.ศ. 2562 มีรูปแบบวัฒนธรรมองค์กรที่มีกฎระเบียบเข้มงวดมากแต่ยังคงมี
ประสิทธิภาพในการทำงาน ขณะที่ รูปแบบวัฒนธรรมองค์กรที่ควรจะเป็นหรือรูปแบบวัฒนธรรม
องค์กรในอุดมคติควรเป็นแบบ “องค์กรแห่งนวัตกรรม”(Innovative Organization หรือ Kaizen
Factory) ซึ่งเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงาน รวมถึงมีการทำงาน
ที่เป็นระบบ และมีพลวัตแห่งการเปลี่ยนแปลงเสมอ
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นั่ น เอง ทั้ ง นี้ บุ ค ลากรขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น สามารถเปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรม
กระบวนการทำงาน วิธีการปฏิบัติงาน หรือทัศนคติในการทำงานเพื่อพัฒนาหรือยกระดับองค์กร
ให้ดีขึ้น และร่วมกันพัฒนาองค์กรให้เติบโตเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง ตลอดจนผู้บริหารท้องถิ่น
และบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ควรยึดติดกับความสำเร็จของการดำเนินงาน
ในอดีต แต่ควรร่วมกันทบทวนและยกเลิกโครงการหรือกิจกรรมที่เคยดำเนินการมาแล้วแต่กลับ
ไม่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ที่เปลี่ยนแปลงไป และที่สำคัญ การปรับปรุงและพัฒนาองค์กร
ควรดำเนินการอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าเป็นนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นที่พ้นจากตำแหน่งไปแล้ว
แต่หากทุกคนเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อองค์กร นโยบายนั้นควรได้รับการสานต่อ
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เดิมที่เคยทำมาควบคู่ไปด้วยกันหากวิธีการหรือแบบแผนการดำเนินงานเดิมประสบผลสำเร็จและ
ยังคงสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงหรือบริบทที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน
5) การเสริมสร้างภาวะผู้นำที่สำคัญในสามด้าน
หากพิจารณาภาวะผู้นำทั้งหกด้านของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัล
พระปกเกล้าปี พ.ศ. 2562 พบว่า ยังมีมิติที่ควรพัฒนาในสามด้าน ได้แก่ ความสามารถในการสร้าง
พื้ น ที่ แ ละความร่ ว มมื อ ที่ เ อื้ อ ให้ ทุ ก คนได้ แ ลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ร่ ว มกั น เพื่ อ สร้ า งองค์ ค วามรู้ ใ หม่
ความสามารถในการสื่ อ สารสาระสำคั ญ และความสามารถในการบริ ห ารจั ด การอำนาจ
เพื่อขับเคลื่อนให้ทุกคนสามารถทำงานร่วมกันได้
(1) ความสามารถในการสร้างพื้นที่และความร่วมมือที่เอื้อให้ทุกคนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกันเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ ภาวะผู้นำด้านนี้เป็นความสามารถในการสร้างโอกาสแห่ง
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับบุคลากรขององค์กร เพื่อให้บุคลากรได้สร้างความสัมพันธ์ แลกเปลี่ยน
เรี ย นรู้ และร่ ว มมื อ กั บ บุ ค คลทั้ ง ภายในและภายนอกองค์ ก ร ซึ่ ง พฤติ ก รรมเช่ น นี้ เ อื้ อ ให้ เ กิ ด
องค์ ค วามรู้ ใ หม่ ห รื อ ความคิ ด ริ เริ่ ม สร้ า งสรรค์ จ นนำไปสู่ ก ารพั ฒ นาเป็ น นวั ต กรรมในที่ สุ ด
อย่างไรก็ตาม ผู้บริหารท้องถิ่นควรจัดพื้นที่หรือช่องทางที่ส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้นซึ่งอาจมีทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ
อาทิ การจัดให้มีวงสนทนาพูดคุยกันสั้นๆ ก่อนหรือหลังเลิกงาน การอบรมเชิงปฏิบัติ การแต่งตั้ง
คณะทำงานที่มีผู้แทนจากทุกส่วนงานเพื่อการจัดการความรู้ภายในองค์กร การจิบน้ำชา/กาแฟ
ยามเช้า/ยามบ่าย การจัดให้มีห้องสันทนาการเพื่อการพักผ่อนหรือทำกิจกรรมระหว่างวัน และ
การจัดให้มีห้องรับประทานอาหารร่วมกัน เป็นต้น นอกจากนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นควรจัดพื้นที่หรือ
ช่องทางที่ส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับภาคส่วน
อื่ น ๆ ในพื้ น ที่ ซึ่ ง อาจมี ทั้ ง แบบเป็ น ทางการและไม่ เ ป็ น ทางการ อาทิ การประชุ ม ประชาคม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสัญจร/เคลื่อนที่ และการจัดให้มีพื้นที่แห่งการพูดคุยภายในชุมชน
อาจเรียกว่า สภา เวที หรือข่วง เป็นต้น
(2)  ความสามารถในการสื่ อ สารสาระสำคั ญ ภาวะผู้ น ำด้ า นนี้ เ ป็ น ความสามารถ
ในการสื่อสารให้ผู้ฟังเข้าใจ และสามารถสื่อสารเพื่อกระตุ้นให้เกิดการคิด วิเคราะห์ เรียนรู้ และ
ลงมือปฏิบัติได้ ทั้งนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นควรเพิ่มเติมการยกตัวอย่าง การเปรียบเทียบ หรือการใช้
รูปภาพประกอบการอธิบายเพื่อช่วยให้ผู้ฟังเข้าใจสาระสำคัญที่ต้องการสื่อสารได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น
ประกอบกับผู้บริหารท้องถิ่นควรเพิ่มเติมทักษะการโน้มน้าวใจให้บุคลากรในองค์กรปกครอง
ส่ ว นท้ อ งถิ่ น ปฏิ บั ติ ต ามวิ สั ย ทั ศ น์ นโยบาย หรื อ คำสั่ ง มากกว่ า ใช้ วิ ธี สั่ ง การให้ ป ฏิ บั ติ ต าม
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(3) ความสามารถในการบริหารจัดการอำนาจเพื่อขับเคลื่อนให้ทุกคนสามารถทำงาน
ร่วมกันได้ ภาวะผู้นำด้านนี้เป็นความสามารถในการบริหารจัดการอำนาจของตนในฐานะผู้นำ
องค์กรเพือ่ ขับเคลือ่ นให้บคุ ลากรขององค์กรทำงานร่วมกันจนบรรลุเป้าหมาย ดังนัน้ เพือ่ เสริมสร้าง
ให้ภาวะผู้นำด้านนี้มีความเข้มแข็ง ผู้บริหารท้องถิ่นควรสร้างเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรม
ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ ประการแรก ผู้บริหารท้องถิ่นควรมีความคล่องตัว กระฉับกระเฉง และฉับไวต่อ
การนำองค์กรให้บรรลุเป้าหมาย ประการที่สอง การตัดสินใจแก้ไขปัญหาที่สำคัญต่าง ๆ ของ
องค์ ก ร ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น ในฐานะผู้ น ำองค์ ก รควรตั ด สิ น ใจแก้ ไขปั ญ หาอย่ า งรวดเร็ ว เพื่ อ ให้
การดำเนิ น งานเป็ น ไปอย่ า งต่ อ เนื่ อ งไม่ ห ยุ ด ชะงั ด ประการที่ ส าม ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น ควรเป็ น
นักประสานความร่วมมือทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยดึงทุกฝ่ายให้เข้ามาทำงานร่วมกัน
เพื่อนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายเดียวกัน ผู้บริหารท้องถิ่นควรเป็นผู้สร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่าง
ส่วนงานต่าง ๆ ภายในองค์กร หรือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับเครือข่าย และควรสร้าง
ความเข้าใจและข้อตกลงร่วมกันในการระดมความคิด กำลัง เทคนิค วิธีการ หรือทรัพยากรอื่น
มาสนับสนุนในการทำงาน รวมถึงกระตุ้นให้เกิดความเต็มใจในความร่วมมือและช่วยเหลือซึ่งกัน
และกัน และประการที่สี่ การใช้ทักษะโน้มน้าวใจผู้ที่สงสัยหรือคัดค้านในสิ่งที่ผู้บริหารท้องถิ่น
ริ เริ่ ม ทำด้ ว ยการสร้ า งความสำเร็ จ เล็ ก ๆ น้ อ ย ๆ ให้ เ ห็ น เป็ น รู ป ธรรมก่ อ น แล้ ว จึ ง ดำเนิ น การ
ต่ อ อย่ า งเต็ ม รู ป แบบ ซึ่ ง ในบางกรณี ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น ในฐานะผู้ น ำองค์ ก รจำเป็ น ต้ อ งยื น หยั ด
ในการตัดสินใจหรือการดำเนินงานของตนหากเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อองค์กรหรือชุมชนท้องถิ่น
แม้มีผู้ที่ไม่พอใจ ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านก็ตาม
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โดยผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น จำเป็ น ต้ อ งสื่ อ สารให้ บุ ค ลากรในองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น เห็ น ถึ ง
ความสำคั ญ ข้ อ ดี หรื อ ประโยชน์ ข องการปฏิ บั ติ ต ามวิ สั ย ทั ศ น์ นโยบาย หรื อ คำสั่ ง ของตน
เพราะหากผูบ้ ริหารท้องถิน่ โน้มน้าวใจบุคลากรให้ทำงานด้วยความเต็มใจได้สำเร็จ ผลการดำเนินงาน
ย่อมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากกว่าการทำงานตามการชี้นำหรือสั่งการ
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รวม 33 แห่ง

อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
ผลการสำรวจสมรรถนะองค์กรของเทศบาลนครขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
จากการเก็ บ ข้ อ มู ล ด้ ว ยแบบสอบถามจากนายกเทศมนตรี ปลั ด ผู้ อ ำนวยการ และเจ้ า หน้ า ที่
รวม 185 ตัวอย่าง มีรายละเอียด ดังนี้

1.  วิธีปฏิบัติขององค์กร
วิธีปฏิบัติขององค์กร มีองค์ประกอบหลัก 3 ประการ ได้แก่ (1) วิถีแห่งนวัตกรรม (Ways
of Innovation) (2) วิถีแห่งการดำเนินงาน (Ways of Operation) และ (3) วิถีแห่งการเติบโต
(Ways of Growth) ผลการศึกษา พบว่า วิถีแห่งการดำเนินงาน มีคะแนนสูงสุด คิดเป็นร้อยละ
87.50 รองลงมา คือ วิถีแห่งนวัตกรรม คิดเป็นร้อยละ 76.78 และวิถีแห่งการเติบโต คิดเป็น
ร้อยละ 75.44
แผนภาพที่ 1 : 	วิธีปฏิบัติขององค์กรของเทศบาลนครขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

“สมรรถนะองค์กร” ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเลิศ

เทศบาลนครขอนแก่น

ภาคผนวก

จากองค์ประกอบหลัก 3 ประการดังกล่าวข้างต้น ยังสามารถแบ่งเป็นองค์ประกอบย่อย
ได้ อี ก 9 ประการ โดยเรี ย งตามลำดั บ คะแนนจากสู ง สุ ด ไปต่ ำ สุ ด ได้ ดั ง นี้ (1) วิ ธี ป ฏิ บั ติ
ในการควบคุมการดำเนินงาน คะแนนร้อยละ 82.00 (2) วิธีปฏิบัติในการประสานงานระหว่าง
ภาคส่วนต่าง ๆ คะแนนร้อยละ 81.67 (3) วิธีปฏิบัติในการระบุปัญหา คะแนนร้อยละ 81.00
(4) วิ ธี ป ฏิ บั ติ ใ นการกำหนดแนวทางการแก้ ไขปั ญ หา คะแนนร้ อ ยละ 80.33 (5) วิ ธี ป ฏิ บั ติ
ในการบริหารความสามารถพิเศษของบุคลากร คะแนนร้อยละ 79.00 (6) วิธีปฏิบัติในการเรียนรู้
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ขององค์กร คะแนนร้อยละ 76.33 (7) วิธีปฏิบัติในการเปลี่ยนแปลงองค์กร คะแนนร้อยละ 71.00
(8) วิธีปฏิบัติในการเอื้อให้เกิดนวัตกรรม คะแนนร้อยละ 69.00 และ (9) วิธีบริหารจัดการองค์กร
คะแนนร้อยละ 67.00
แผนภาพที่ 2 : 	วิธีปฏิบัติขององค์กรของเทศบาลนครขอนแก่น  อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

				 จำแนกรายองค์ประกอบย่อย

2.  วัฒนธรรมองค์กร

ภาคผนวก

  2.1 	กลุ่มวัฒนธรรมองค์กร
		 วัฒนธรรมองค์กร สามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มวัฒนธรรมองค์กรที่เกี่ยวกับ
กระบวนการทำงาน (Functionalization) และกลุ่มวัฒนธรรมองค์กรที่เกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์
ในการปฏิ บั ติ ง าน (Communalization) ซึ่ ง ในแต่ ล ะกลุ่ ม ประกอบด้ ว ยวั ฒ นธรรม 3 ด้ า น
ผลการศึกษา พบว่า วัฒนธรรมองค์กรกลุ่มที่เกี่ยวกับกระบวนการทำงานมีคะแนนอยู่ในระดับ
ปานกลาง คือ ค่าเฉลี่ย 3.00 และวัฒนธรรมองค์กรกลุ่มที่เกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ในการปฏิบัติงาน
มีคะแนนอยู่ในระดับปานกลาง คือ ค่าเฉลี่ย 2.58
ตารางที่ 1 : 	 คะแนนวัฒนธรรมองค์กรกลุ่มที่เกี่ยวกับกระบวนการทำงานของ
เทศบาลนครขอนแก่น
กลุ่มวัฒนธรรมองค์กรเกี่ยวกับกระบวนการทำงาน

ค่าเฉลี่ย

วัฒนธรรมองค์กรเกี่ยวกับการใช้ความรู้ ประสบการณ์ และความชำนาญพิเศษ

3.23

วัฒนธรรมองค์กรเกี่ยวกับพิธีการและมาตรฐาน

3.17

วัฒนธรรมองค์กรเกี่ยวกับลำดับชั้นและการควบคุม

2.59

ค่าเฉลี่ยรวม

3.00
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กลุ่มวัฒนธรรมองค์กรเกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ในการปฏิบัติงาน

ค่าเฉลี่ย

วัฒนธรรมองค์กรเกี่ยวกับความเป็นเจ้าของ

3.25

วัฒนธรรมการรักษาความสัมพันธ์ภายในองค์กร

2.29

วัฒนธรรมองค์กรที่มีอิสระและสร้างความสัมพันธ์ร่วมกับผู้อื่น

2.20

ค่าเฉลี่ยรวม

2.58

  2.2 	รูปแบบวัฒนธรรมองค์กร
		 เนื่องจากวัฒนธรรมองค์กรกลุ่มที่เกี่ยวกับกระบวนการทำงานมีคะแนนอยู่ในระดับ
ปานกลาง คือ ค่าเฉลี่ย 3.00 และวัฒนธรรมองค์กรกลุ่มที่เกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ในการปฏิบัติงาน
มี ค ะแนนอยู่ ใ นระดั บ ปานกลาง คื อ ค่ า เฉลี่ ย 2.58 ผลการศึ ก ษาจึ ง แสดงให้ เ ห็ น ว่ า เทศบาล
นครขอนแก่นมีรูปแบบวัฒนธรรมองค์ ก รที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลในการดำเนิ น งาน
รวมถึงมีการทำงานที่เป็นระบบ และมีพลวัตการเปลี่ยนแปลงเสมอ ซึ่งเป็นรูปแบบขององค์กรแห่ง
นวัตกรรม
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ตารางที่ 2 : 	 คะแนนวัฒนธรรมองค์ ก รกลุ่ ม ที่ เ กี่ ย วกั บ ปฏิ สั ม พั น ธ์ ใ นการปฏิ บั ติ ง านของ
เทศบาลนครขอนแก่น

ภาคผนวก
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กลุ่มวัฒนธรรมเกี่ยวกับกระบวนการทำงาน (Functionalization)

วัฒนธรรมองค์กรกลุ่มที่เกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ในการปฏิบัติงาน (Communalization)
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ตารางที่ 3 : รูปแบบวัฒนธรรมองค์กรของเทศบาลนครขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
ต่ำ

ปานกลาง (3.00)

สูง

สูง

ธุรกิจครอบครัว 

(Family Business) 

องค์กรมีลักษณะเฉพาะตัว
ดำเนินงานหรือให้บริการ
แบบเฉพาะเจาะจง และ
บริหารงานแบบอนุรักษ์นิยม

องค์กรราชการ 

(Matured Bureaucracy)
(Implementing Body) 

องค์กรมีความยืดหยุ่นและ
มีประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
แต่โครงสร้างองค์กรแบ่งส่วนงาน
มากเกินไปและมีต้นทุน
ในการดำเนินงานสูง

องค์กรราชการแบบเข้มข้น
(Overgrown Bureaucracy)
โครงสร้างองค์กรแบ่งส่วนงาน
มากเกินไป
ต้นทุนในการดำเนินงานสูง
และมีกฎระเบียบเข้มงวด

ปาน
กลาง
(2.58)

ธุรกิจร่วมทุน 

(Venture business) 

องค์กรมีความคล่องตัว
และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
แต่มีความเสี่ยงสูง อาจเป็น
องค์กรที่ตั้งขึ้นเฉพาะกิจ
หรือชั่วคราว

องค์กรแห่งนวัตกรรม
(Innovative Organization)
(“Kaizen” Factory)
องค์กรมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการดำเนินงาน
รวมถึงมีการทำงานที่เป็นระบบ
และมีพลวัตการเปลี่ยนแปลง
เสมอ

องค์กรทหาร 

(Military Organization) 

องค์กรมีกฎระเบียบ
เข้มงวดมากเกินไป
แต่มีประสิทธิภาพ
ในการดำเนินงาน

สมาคม 

(Association) 

องค์กรมีความยืดหยุ่น
แต่มีความเสี่ยงสูง

องค์กรเก่าแก่/ดั้งเดิม
(Traditional Factory) 

องค์กรมีประสิทธิภาพ
ในการดำเนินงาน
แต่การทำงานเป็น
ทีมอ่อนแอ

ร้านค้าขนาดใหญ่ 

(Megastore) 

องค์กรมีกฎระเบียบเข้มงวด
มากเกินไป มีการดำเนินงาน
หรือให้บริการเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของกลุ่มคนโดยรวม
ทั่วไป ไม่เจาะจงกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
แต่การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ

ต่ำ

3.  ภาวะผู้นำ (Leadership)
ภาวะผู้นำ มีองค์ประกอบ 6 ด้าน ได้แก่ (1) ความสามารถในการตัดสินใจเพื่อสร้างสิ่งที่ดี
(Ability to Judge Goodness) (2) ความสามารถในการทำความเข้าใจสาระสำคัญ (Ability to
Grasp the Essence) (3) ความสามารถในการสร้ า งพื้ น ที่ แ ละความร่ ว มมื อ ที่ เ อื้ อ ให้ ทุ ก คน
ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ (Ability to Create Share Context)
(4) ความสามารถในการสื่ อ สารสาระสำคั ญ (Ability to Communicate the Essence)
(5) ความสามารถในการบริหารจัดการอำนาจเพื่อขับเคลื่อนให้ทุกคนสามารถทำงานร่วมกันได้
(Ability to Exercise Political Power) (6) ความสามารถในการสร้างความเป็นผู้นำรุ่นใหม่
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ผลการศึกษา พบว่า ภาวะผู้นำด้านความสามารถในการตัดสินใจเพื่อสร้างสิ่งที่ดี มีคะแนน
สูงสุด คิดเป็นร้อยละ 86.33 ขณะที่ด้านความสามารถในการสร้างความเป็นผู้นำรุ่นใหม่ที่มีปัญญา
เชิ ง ปฏิ บั ติ (องค์ ค วามรู้ ที่ ส ามารถนำไปปฏิ บั ติ ไ ด้ จ ริ ง ) มี ค ะแนนต่ ำ สุ ด คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 83.67
สำหรับภาวะผู้นำด้านอื่น ๆ มีคะแนนคิดเป็นร้อยละ 80.00 ขึ้นไป
แผนภาพที่ 3 : 	คะแนนภาวะผู้นำของเทศบาลนครขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

“สมรรถนะองค์กร” ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเลิศ

ที่มีปัญญาเชิงปฏิบัติ (องค์ความรู้ที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง) (Ability to Foster Practical
Wisdom in Others)

ภาคผนวก
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เทศบาลนครลำปาง

อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
ผลการสำรวจสมรรถนะองค์ ก รของเทศบาลนครลำปาง อำเภอเมื อ ง จั ง หวั ด ลำปาง
จากการเก็ บ ข้ อ มู ล ด้ ว ยแบบสอบถามจากนายกเทศมนตรี ปลั ด ผู้ อ ำนวยการ และเจ้ า หน้ า ที่
รวม 421 ตัวอย่าง มีรายละเอียด ดังนี้

1.  วิธีปฏิบัติขององค์กร
วิธีปฏิบัติขององค์กร มีองค์ประกอบหลัก 3 ประการ ได้แก่ (1) วิถีแห่งนวัตกรรม (Ways
of Innovation) (2) วิถีแห่งการดำเนินงาน (Ways of Operation) และ (3) วิถีแห่งการเติบโต
(Ways of Growth) ผลการศึกษา พบว่า วิถีแห่งการดำเนินงานมีคะแนนสูงสุด คิดเป็นร้อยละ
63.35 รองลงมา คือ วิถีแห่งการเติบโต คิดเป็นร้อยละ 62.16 และวิถีแห่งนวัตกรรม คิดเป็น
ร้อยละ 61.29

ภาคผนวก

แผนภาพที่ 4 : 	วิธีปฏิบัติขององค์กรของเทศบาลนครลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

จากองค์ประกอบหลัก 3 ประการดังกล่าวข้างต้น ยังสามารถแบ่งเป็นองค์ประกอบย่อย
ได้อีก 9 ประการ โดยเรียงตามลำดับคะแนนจากสูงสุดไปต่ำสุดได้ ดังนี้ (1) วิธีปฏิบัติในการระบุ
ปัญหา คะแนนร้อยละ 66.10 (2) วิธีปฏิบัติในการควบคุมการดำเนินงาน คะแนนร้อยละ 65.53
(3) วิธีปฏิบัติในการเรียนรู้ขององค์กร คะแนนร้อยละ 64.47 (4) วิธีปฏิบัติในการประสานงาน
ระหว่างภาคส่วนต่างๆ คะแนนร้อยละ 64.23 (5) วิธีปฏิบัติในการบริหารความสามารถพิเศษของ
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แผนภาพที่ 5 : 	วิธีปฏิบัติขององค์กรของเทศบาลนครลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
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บุคลากร คะแนนร้อยละ 61.88 (6) วิธีปฏิบัติในการกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหา คะแนน
ร้ อ ยละ 61.81 (7) วิ ธี บ ริ ห ารจั ด การองค์ ก ร คะแนนร้ อ ยละ 60.29 (8) วิ ธี ป ฏิ บั ติ
ในการเปลี่ยนแปลงองค์กร คะแนนร้อยละ 60.14 และ (9) วิธีปฏิบัติในการเอื้อให้เกิดนวัตกรรม
คะแนนร้อยละ 55.97

2.  วัฒนธรรมองค์กร
  2.1 	กลุ่มวัฒนธรรมองค์กร

สถาบันพระปกเกล้า
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		 วัฒนธรรมองค์กร สามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มวัฒนธรรมองค์กรที่เกี่ยวกับ
กระบวนการทำงาน (Functionalization) และกลุ่มวัฒนธรรมองค์กรที่เกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์
ในการปฏิ บั ติ ง าน (Communalization) ซึ่ ง ในแต่ ล ะกลุ่ ม ประกอบด้ ว ยวั ฒ นธรรม 3 ด้ า น
ผลการศึกษาพบว่า วัฒนธรรมองค์กรกลุ่มที่เกี่ยวกับกระบวนการทำงานมีคะแนนอยู่ในระดับสูง
คือ ค่าเฉลี่ย 3.01 และวัฒนธรรมองค์กรกลุ่มที่เกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ในการปฏิบัติงานมีคะแนน
อยู่ในระดับปานกลาง คือ ค่าเฉลี่ย 2.96

“สมรรถนะองค์กร” ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเลิศ

ตารางที่ 4 : 	 คะแนนวัฒนธรรมองค์กรกลุ่มที่เกี่ยวกับกระบวนการทำงานของ
เทศบาลนครลำปาง
กลุ่มวัฒนธรรมองค์กรเกี่ยวกับกระบวนการทำงาน

ค่าเฉลี่ย

วัฒนธรรมองค์กรเกี่ยวกับพิธีการและมาตรฐาน

3.20

วัฒนธรรมองค์กรเกี่ยวกับการใช้ความรู้ ประสบการณ์ และความชำนาญพิเศษ

3.11

วัฒนธรรมองค์กรเกี่ยวกับลำดับชั้นและการควบคุม

2.73

ค่าเฉลี่ยรวม

3.01

ตารางที่ 5 : 	 คะแนนวัฒนธรรมองค์ ก รกลุ่ ม ที่ เ กี่ ย วกั บ ปฏิ สั ม พั น ธ์ ใ นการปฏิ บั ติ ง านของ
เทศบาลนครลำปาง
กลุ่มวัฒนธรรมองค์กรเกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ในการปฏิบัติงาน

ค่าเฉลี่ย

วัฒนธรรมองค์กรที่มีอิสระและสร้างความสัมพันธ์ร่วมกับผู้อื่น

2.98

วัฒนธรรมองค์กรเกี่ยวกับความเป็นเจ้าของ

2.95

วัฒนธรรมการรักษาความสัมพันธ์ภายในองค์กร

2.94

ค่าเฉลี่ยรวม

2.96

ภาคผนวก

  2.2 รูปแบบวัฒนธรรมองค์กร
		 เนื่องจากวัฒนธรรมองค์กรกลุ่มที่เกี่ยวกับกระบวนการทำงานมีคะแนนอยู่ในระดับ
สูง คือ ค่าเฉลี่ย 3.01 และวัฒนธรรมองค์กรกลุ่มที่เกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ในการปฏิบัติงานมีคะแนน
อยู่ในระดับปานกลาง คือ ค่าเฉลี่ย 2.63 ผลการศึกษาจึงแสดงให้เห็นว่า เทศบาลนครลำปาง
มีรูปแบบวัฒนธรรมองค์กรที่องค์กรมีกฎระเบียบเข้มงวดมาก แต่มีประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
ซึ่งเป็นรูปแบบขององค์กรทหาร
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ตารางที่ 6 : 	รูปแบบวัฒนธรรมองค์กรของเทศบาลนครลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

วัฒนธรรมองค์กรกลุ่มที่เกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ในการปฏิบัติงาน (Communalization)

กลุ่มวัฒนธรรมเกี่ยวกับกระบวนการทำงาน (Functionalization)
ต่ำ

ปานกลาง

สูง (3.01)

สูง

ธุรกิจครอบครัว 

(Family Business) 

องค์กรมีลักษณะเฉพาะตัว
ดำเนินงานหรือให้บริการ
แบบเฉพาะเจาะจง และ
บริหารงานแบบอนุรักษ์นิยม

องค์กรราชการ 

(Matured Bureaucracy)
(Implementing Body) 

องค์กรมีความยืดหยุ่นและ
มีประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
แต่โครงสร้างองค์กรแบ่งส่วนงาน
มากเกินไปและมีต้นทุน
ในการดำเนินงานสูง

องค์กรราชการแบบเข้มข้น
(Overgrown Bureaucracy)
โครงสร้างองค์กรแบ่งส่วนงาน
มากเกินไป
ต้นทุนในการดำเนินงานสูง
และมีกฎระเบียบเข้มงวด

ปาน
กลาง
(2.96)

ธุรกิจร่วมทุน 

(Venture business) 

องค์กรมีความคล่องตัว
และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
แต่มีความเสี่ยงสูง อาจเป็น
องค์กรที่ตั้งขึ้นเฉพาะกิจ
หรือชั่วคราว

องค์กรแห่งนวัตกรรม
(Innovative Organization)
(“Kaizen” Factory)
องค์กรมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการดำเนินงาน
รวมถึงมีการทำงานที่เป็นระบบ
และมีพลวัตการเปลี่ยนแปลง
เสมอ

องค์กรทหาร 

(Military Organization) 

องค์กรมีกฎระเบียบ
เข้มงวดมากเกินไป
แต่มีประสิทธิภาพ
ในการดำเนินงาน

สมาคม 

(Association) 

องค์กรมีความยืดหยุ่น
แต่มีความเสี่ยงสูง

องค์กรเก่าแก่/ดั้งเดิม
(Traditional Factory) 

องค์กรมีประสิทธิภาพ
ในการดำเนินงาน
แต่การทำงานเป็น
ทีมอ่อนแอ

ร้านค้าขนาดใหญ่ 

(Megastore) 

องค์กรมีกฎระเบียบเข้มงวด
มากเกินไป มีการดำเนินงาน
หรือให้บริการเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของกลุ่มคนโดยรวม
ทั่วไป ไม่เจาะจงกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
แต่การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ

ต่ำ

ภาวะผู้นำ มีองค์ประกอบ 6 ด้าน ได้แก่ (1) ความสามารถในการตัดสินใจเพื่อสร้างสิ่งที่ดี
(Ability to Judge Goodness) (2) ความสามารถในการทำความเข้าใจสาระสำคัญ (Ability to
Grasp the Essence) (3) ความสามารถในการสร้ า งพื้ น ที่ แ ละความร่ ว มมื อ ที่ เ อื้ อ ให้ ทุ ก คน
ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ (Ability to Create Share Context)
(4) ความสามารถในการสื่ อ สารสาระสำคั ญ (Ability to Communicate the Essence)
(5) ความสามารถในการบริหารจัดการอำนาจเพื่อขับเคลื่อนให้ทุกคนสามารถทำงานร่วมกันได้
(Ability to Exercise Political Power) (6) ความสามารถในการสร้างความเป็นผู้นำรุ่นใหม่ที่มี
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3.  ภาวะผู้นำ (Leadership)

ผลการศึกษา พบว่า ภาวะผู้นำด้านความสามารถในการทำความเข้าใจสาระสำคัญของ
สถานการณ์และสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจริงอย่างลึกซึ้งและรอบด้าน มีคะแนนสูงสุด คิดเป็นร้อยละ
67.67 ขณะที่ความสามารถในการสร้างความเป็นผู้นำรุ่นใหม่ที่มีปัญญาเชิงปฏิบัติ (องค์ความรู้
ที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง) มีคะแนนต่ำสุด คิดเป็นร้อยละ 63.00 สำหรับภาวะผู้นำด้านอื่น ๆ
มีคะแนนคิดเป็นร้อยละ 64.00 ขึ้นไป
แผนภาพที่ 6 : 	คะแนนภาวะผู้นำของเทศบาลนครลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

ภาคผนวก

“สมรรถนะองค์กร” ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเลิศ

ปั ญ ญาเชิ ง ปฏิ บั ติ (องค์ ค วามรู้ ที่ ส ามารถนำไปปฏิ บั ติ ไ ด้ จ ริ ง ) (Ability to Foster Practical
Wisdom in Others)
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อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
ผลการสำรวจสมรรถนะองค์ ก รของเทศบาลนครภู เ ก็ ต อำเภอเมื อ ง จั ง หวั ด ภู เ ก็ ต
จากการเก็ บ ข้ อ มู ล ด้ ว ยแบบสอบถามจากนายกเทศมนตรี ปลั ด ผู้ อ ำนวยการ และเจ้ า หน้ า ที่
รวม 132 ตัวอย่าง มีรายละเอียด ดังนี้

1.  วิธีปฏิบัติขององค์กร
วิธีปฏิบัติขององค์กร มีองค์ประกอบหลัก 3 ประการ ได้แก่ (1) วิถีแห่งนวัตกรรม (Ways
of Innovation) (2) วิถีแห่งการดำเนินงาน (Ways of Operation) และ (3) วิถีแห่งการเติบโต
(Ways of Growth) ผลการศึกษา พบว่า วิถีแห่งนวัตกรรม คิดเป็นร้อยละ 84.00 รองลงมา คือ
วิถีแห่งการเติบโต คิดเป็นร้อยละ 81.49 และวิถีแห่งการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 77.09
แผนภาพที่ 7 : วิธีปฏิบัติขององค์กรของเทศบาลนครภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

“สมรรถนะองค์กร” ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเลิศ

เทศบาลนครภูเก็ต

ภาคผนวก

จากองค์ประกอบหลัก 3 ประการดังกล่าวข้างต้น ยังสามารถแบ่งเป็นองค์ประกอบย่อย
ได้อีก 9 ประการ โดยเรียงตามลำดับคะแนนจากสูงสุดไปต่ำสุดได้ ดังนี้ (1) วิธีปฏิบัติในการระบุ
ปัญหา คะแนนร้อยละ 92.11 (2) วิธีปฏิบัติในการควบคุมการดำเนินงาน คะแนนร้อยละ 91.79
(3) วิธีปฏิบัติในการกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหา คะแนนร้อยละ 88.60 (4) วิธีปฏิบัติในการ
เรียนรู้ขององค์กร คะแนนร้อยละ 83.25 (5) วิธีปฏิบัติในการบริหารความสามารถพิเศษของ
บุคลากร คะแนนร้อยละ 74.12 (6) วิธีปฏิบัติในการเอื้อให้เกิดนวัตกรรม คะแนนร้อยละ 71.28
(7) วิธบี ริหารจัดการองค์กร คะแนนร้อยละ 70.42 (8) วิธปี ฏิบตั ใิ นการประสานงานระหว่างภาคส่วน
ต่าง ๆ คะแนนร้อยละ 69.07 และ (9) วิธีปฏิบัติในการเปลี่ยนแปลงองค์กร คะแนนร้อยละ 67.11
สถาบันพระปกเกล้า

91

“สมรรถนะองค์กร” ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเลิศ

แผนภาพที่ 8 : 	วิ ธี ป ฏิ บั ติ ข ององค์ ก รของเทศบาลนครภู เ ก็ ต อำเภอเมื อ ง จั ง หวั ด ภู เ ก็ ต 

				 จำแนกรายองค์ประกอบย่อย

2.  วัฒนธรรมองค์กร
  2.1 กลุ่มวัฒนธรรมองค์กร

ภาคผนวก

		 วัฒนธรรมองค์กร สามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มวัฒนธรรมองค์กรที่เกี่ยวกับ
กระบวนการทำงาน (Functionalization) และกลุ่มวัฒนธรรมองค์กรที่เกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์
ในการปฏิ บั ติ ง าน (Communalization) ซึ่ ง ในแต่ ล ะกลุ่ ม ประกอบด้ ว ยวั ฒ นธรรม 3 ด้ า น
ผลการศึกษา พบว่า วัฒนธรรมองค์กรกลุ่มที่เกี่ยวกับกระบวนการทำงานมีคะแนนอยู่ในระดับ
ปานกลาง คือ ค่าเฉลี่ย 3.00 และวัฒนธรรมองค์กรกลุ่มที่เกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ในการปฏิบัติงาน
มีคะแนนอยู่ในระดับปานกลาง คือ ค่าเฉลี่ย 2.46
ตารางที่ 7 : 	 คะแนนวัฒนธรรมองค์กรกลุ่มที่เกี่ยวกับกระบวนการทำงานของ
เทศบาลนครภูเก็ต
กลุ่มวัฒนธรรมองค์กรเกี่ยวกับกระบวนการทำงาน

ค่าเฉลี่ย

วัฒนธรรมองค์กรเกี่ยวกับพิธีการและมาตรฐาน

3.34

วัฒนธรรมองค์กรเกี่ยวกับลำดับชั้นและการควบคุม

1.89

วัฒนธรรมองค์กรเกี่ยวกับการใช้ความรู้ ประสบการณ์ และความชำนาญพิเศษ

3.77

ค่าเฉลี่ยรวม

3.00
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กลุ่มวัฒนธรรมองค์กรเกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ในการปฏิบัติงาน

ค่าเฉลี่ย

วัฒนธรรมการรักษาความสัมพันธ์ภายในองค์กร

2.18

วัฒนธรรมองค์กรที่มีอิสระและสร้างความสัมพันธ์ร่วมกับผู้อื่น

1.84

วัฒนธรรมองค์กรเกี่ยวกับความเป็นเจ้าของ

3.36

ค่าเฉลี่ยรวม

2.46

  2.2 	รูปแบบวัฒนธรรมองค์กร
		 เนื่องจากวัฒนธรรมองค์กรกลุ่มที่เกี่ยวกับกระบวนการทำงานมีคะแนนอยู่ในระดับ
ปานกลาง คือ ค่าเฉลี่ย 3.00 และวัฒนธรรมองค์กรกลุ่มที่เกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ในการปฏิบัติงาน
มี ค ะแนนอยู่ ใ นระดั บ ปานกลาง คื อ ค่ า เฉลี่ ย 2.46 ผลการศึ ก ษาจึ ง แสดงให้ เ ห็ น ว่ า เทศบาล
นครภูเก็ตมีรูปแบบวัฒนธรรมองค์กรที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงาน รวมถึง
มีการทำงานที่เป็นระบบ และมีพลวัตการเปลี่ยนแปลงเสมอ ซึ่งเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม

“สมรรถนะองค์กร” ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเลิศ

ตารางที่ 8 : 	 คะแนนวั ฒ นธรรมองค์ ก รกลุ่ ม ที่ เ กี่ ย วกั บ ปฏิ สั ม พั น ธ์ ใ นการปฏิ บั ติ ง านของ
เทศบาลนครภูเก็ต

ภาคผนวก
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กลุ่มวัฒนธรรมเกี่ยวกับกระบวนการทำงาน (Functionalization)

วัฒนธรรมองค์กรกลุ่มที่เกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ในการปฏิบัติงาน (Communalization)

“สมรรถนะองค์กร” ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเลิศ
ภาคผนวก

ตารางที่ 9 : รูปแบบวัฒนธรรมองค์กรของเทศบาลนครภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
ต่ำ

ปานกลาง (3.00)

สูง

สูง

ธุรกิจครอบครัว 

(Family Business) 

องค์กรมีลักษณะเฉพาะตัว
ดำเนินงานหรือให้บริการ
แบบเฉพาะเจาะจง และ
บริหารงานแบบอนุรักษ์นิยม

องค์กรราชการ 

(Matured Bureaucracy)
(Implementing Body) 

องค์กรมีความยืดหยุ่นและ
มีประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
แต่โครงสร้างองค์กรแบ่งส่วนงาน
มากเกินไปและมีต้นทุน
ในการดำเนินงานสูง

องค์กรราชการแบบเข้มข้น
(Overgrown Bureaucracy)
โครงสร้างองค์กรแบ่งส่วนงาน
มากเกินไป
ต้นทุนในการดำเนินงานสูง
และมีกฎระเบียบเข้มงวด

ปาน
กลาง
(2.46)

ธุรกิจร่วมทุน 

(Venture business) 

องค์กรมีความคล่องตัว
และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
แต่มีความเสี่ยงสูง อาจเป็น
องค์กรที่ตั้งขึ้นเฉพาะกิจ
หรือชั่วคราว

องค์กรแห่งนวัตกรรม
(Innovative Organization)
(“Kaizen” Factory)
องค์กรมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการดำเนินงาน
รวมถึงมีการทำงานที่เป็นระบบ
และมีพลวัตการเปลี่ยนแปลง
เสมอ

องค์กรทหาร 

(Military Organization) 

องค์กรมีกฎระเบียบ
เข้มงวดมากเกินไป
แต่มีประสิทธิภาพ
ในการดำเนินงาน

สมาคม 

(Association) 

องค์กรมีความยืดหยุ่น
แต่มีความเสี่ยงสูง

องค์กรเก่าแก่/ดั้งเดิม
(Traditional Factory) 

องค์กรมีประสิทธิภาพ
ในการดำเนินงาน
แต่การทำงานเป็น
ทีมอ่อนแอ

ร้านค้าขนาดใหญ่ 

(Megastore) 

องค์กรมีกฎระเบียบเข้มงวด
มากเกินไป มีการดำเนินงาน
หรือให้บริการเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของกลุ่มคนโดยรวม
ทั่วไป ไม่เจาะจงกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
แต่การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ

ต่ำ

3.  ภาวะผู้นำ (Leadership)
ภาวะผู้นำ มีองค์ประกอบ 6 ด้าน ได้แก่ (1) ความสามารถในการตัดสินใจเพื่อสร้างสิ่งที่ดี
(Ability to Judge Goodness) (2) ความสามารถในการทำความเข้าใจสาระสำคัญ (Ability to
Grasp the Essence) (3) ความสามารถในการสร้ า งพื้ น ที่ แ ละความร่ ว มมื อ ที่ เ อื้ อ ให้ ทุ ก คน
ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ (Ability to Create Share Context)
(4) ความสามารถในการสื่ อ สารสาระสำคั ญ (Ability to Communicate the Essence)
(5) ความสามารถในการบริหารจัดการอำนาจเพื่อขับเคลื่อนให้ทุกคนสามารถทำงานร่วมกันได้
(Ability to Exercise Political Power) (6) ความสามารถในการสร้างความเป็นผู้นำรุ่นใหม่ที่มี

94

สถาบันพระปกเกล้า

ผลการศึกษา พบว่า ภาวะผู้นำความสามารถในการทำความเข้าใจสาระสำคัญ มีคะแนน
สู ง ที่ สุ ด คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 99.44 ขณะที่ ด้ า นความสามารถในการสร้ า งพื้ น ที่ แ ละความร่ ว มมื อ
ให้ทุกคนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน มีคะแนนต่ำสุด คิดเป็นร้อยละ 74.95
แผนภาพที่ 9 : 	คะแนนภาวะผู้นำของเทศบาลนครภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

“สมรรถนะองค์กร” ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเลิศ

ปั ญ ญาเชิ ง ปฏิ บั ติ (องค์ ค วามรู้ ที่ ส ามารถนำไปปฏิ บั ติ ไ ด้ จ ริ ง ) (Ability to Foster Practical
Wisdom in Others)

ภาคผนวก
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อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ผลการสำรวจสมรรถนะองค์ ก รของเทศบาลนครสุ ร าษฎร์ ธ านี อำเภอเมื อ ง จั ง หวั ด
สุราษฎร์ธานีจากการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามจากนายกเทศมนตรี ปลัด ผู้อำนวยการ และ
เจ้าหน้าที่ รวม 159 ตัวอย่าง มีรายละเอียด ดังนี้

1.  วิธีปฏิบัติขององค์กร
วิธีปฏิบัติขององค์กร มีองค์ประกอบหลัก 3 ประการ ได้แก่ (1) วิถีแห่งนวัตกรรม (Ways
of Innovation) (2) วิถีแห่งการดำเนินงาน (Ways of Operation) และ (3) วิถีแห่งการเติบโต
(Ways of Growth) ผลการศึกษา พบว่า วิถีแห่งนวัตกรรม คิดเป็นร้อยละ 86.20 รองลงมา คือ
วิถีแห่งการเติบโต คิดเป็นร้อยละ 80.45 และวิถีแห่งการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 79.58
แผนภาพที่ 10 : 	 วิ ธี ป ฏิ บั ติ ข ององค์ ก รของเทศบาลนครสุ ร าษฎร์ ธ านี อำเภอเมื อ ง 

					 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ภาคผนวก

“สมรรถนะองค์กร” ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเลิศ

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

จากองค์ประกอบหลัก 3 ประการดังกล่าวข้างต้น ยังสามารถแบ่งเป็นองค์ประกอบย่อย
ได้อีก 9 ประการ โดยเรียงตามลำดับคะแนนจากสูงสุดไปต่ำสุดได้ ดังนี้ (1) วิธีปฏิบัติในการระบุ
ปัญหา คะแนนร้อยละ 94.34 (2) วิธีปฏิบัติในการกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหา คะแนนร้อยละ
93.63 (3) วิ ธี ป ฏิ บั ติ ใ นการควบคุ ม การดำเนิ น งาน คะแนนร้ อ ยละ 92.58 (4) วิ ธี ป ฏิ บั ติ
ในการบริหารความสามารถพิเศษของบุคลากร คะแนนร้อยละ 89.13 (5) วิธีปฏิบัติในการเรียนรู้
ขององค์ ก ร คะแนนร้ อ ยละ 83.09 (6) วิ ธี ป ฏิ บั ติ ใ นการประสานงานระหว่ า งภาคส่ ว นต่ า ง ๆ
คะแนนร้ อ ยละ 80.15 (7) วิ ธี ป ฏิ บั ติ ใ นการเอื้ อ ให้ เ กิ ด นวั ต กรรม คะแนนร้ อ ยละ 70.62
96
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แผนภาพที่ 11 : 	 วิ ธี ป ฏิ บั ติ ข ององค์ ก รของเทศบาลนครสุ ร าษฎร์ ธ านี อำเภอเมื อ ง 

					 จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำแนกรายองค์ประกอบ

“สมรรถนะองค์กร” ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเลิศ

(8) วิธีปฏิบัติในการเปลี่ยนแปลงองค์กร คะแนนร้อยละ 69.13 และ (9) วิธีบริหารจัดการองค์กร
คะแนนร้อยละ 66.01

2.  วัฒนธรรมองค์กร
  2.1 	กลุ่มวัฒนธรรมองค์กร

ตารางที่ 10 : คะแนนวัฒนธรรมองค์กรกลุ่มที่เกี่ยวกับกระบวนการทำงานของ
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
กลุ่มวัฒนธรรมองค์กรเกี่ยวกับกระบวนการทำงาน

ค่าเฉลี่ย

วัฒนธรรมองค์กรเกี่ยวกับพิธีการและมาตรฐาน

3.36

วัฒนธรรมองค์กรเกี่ยวกับลำดับชั้นและการควบคุม

2.14

วัฒนธรรมองค์กรเกี่ยวกับการใช้ความรู้ ประสบการณ์ และความชำนาญพิเศษ

3.50

ค่าเฉลี่ยรวม

3.00

สถาบันพระปกเกล้า
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		 วัฒนธรรมองค์กร สามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มวัฒนธรรมองค์กรที่เกี่ยวกับ
กระบวนการทำงาน (Functionalization) และกลุ่มวัฒนธรรมองค์กรที่เกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์
ในการปฏิ บั ติ ง าน (Communalization) ซึ่ ง ในแต่ ล ะกลุ่ ม ประกอบด้ ว ยวั ฒ นธรรม 3 ด้ า น
ผลการศึกษา พบว่า วัฒนธรรมองค์กรกลุ่มที่เกี่ยวกับกระบวนการทำงานมีคะแนนอยู่ในระดับ
ปานกลาง คือ ค่าเฉลี่ย 3.00 และวัฒนธรรมองค์กรกลุ่มที่เกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ในการปฏิบัติงาน
มีคะแนนอยู่ในระดับปานกลาง คือ ค่าเฉลี่ย 2.53

กลุ่มวัฒนธรรมองค์กรเกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ในการปฏิบัติงาน

ค่าเฉลี่ย

วัฒนธรรมการรักษาความสัมพันธ์ภายในองค์กร

2.24

วัฒนธรรมองค์กรที่มีอิสระและสร้างความสัมพันธ์ร่วมกับผู้อื่น

1.87

วัฒนธรรมองค์กรเกี่ยวกับความเป็นเจ้าของ

3.48

ค่าเฉลี่ยรวม

2.53

2.2 รูปแบบวัฒนธรรมองค์กร
		 เนื่องจากวัฒนธรรมองค์กรกลุ่มที่เกี่ยวกับกระบวนการทำงานมีคะแนนอยู่ในระดับ
ปานกลาง คือ ค่าเฉลี่ย 3.00 และวัฒนธรรมองค์กรกลุ่มที่เกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ในการปฏิบัติงาน
มี ค ะแนนอยู่ ใ นระดั บ ปานกลาง คื อ ค่ า เฉลี่ ย 2.53 ผลการศึ ก ษาจึ ง แสดงให้ เ ห็ น ว่ า เทศบาล
นครสุราษฎร์ธานีมีรูปแบบวัฒนธรรมองค์กรที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงาน
รวมถึงมีการทำงานที่เป็นระบบ และมีพลวัตการเปลี่ยนแปลงเสมอ ซึ่งเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม

ภาคผนวก

“สมรรถนะองค์กร” ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเลิศ

ตารางที่ 11 : 	 คะแนนวัฒนธรรมองค์ ก รกลุ่ ม ที่ เ กี่ ย วกั บ ปฏิ สั ม พั น ธ์ ใ นการปฏิ บั ติ ง านของ
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
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“สมรรถนะองค์กร” ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเลิศ

ตารางที่ 12  : 	 รูปแบบวัฒนธรรมองค์กรของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี อำเภอเมือง 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วัฒนธรรมองค์กรกลุ่มที่เกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ในการปฏิบัติงาน (Communalization)

กลุ่มวัฒนธรรมเกี่ยวกับกระบวนการทำงาน (Functionalization)
ปานกลาง (3.00)

สูง

สูง

ธุรกิจครอบครัว 

(Family Business) 

องค์กรมีลักษณะเฉพาะตัว
ดำเนินงานหรือให้บริการ
แบบเฉพาะเจาะจง และ
บริหารงานแบบอนุรักษ์นิยม

องค์กรราชการ 

(Matured Bureaucracy)
(Implementing Body) 

องค์กรมีความยืดหยุ่นและ
มีประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
แต่โครงสร้างองค์กรแบ่งส่วนงาน
มากเกินไปและมีต้นทุน
ในการดำเนินงานสูง

องค์กรราชการแบบเข้มข้น
(Overgrown Bureaucracy)
โครงสร้างองค์กรแบ่งส่วนงาน
มากเกินไป
ต้นทุนในการดำเนินงานสูง
และมีกฎระเบียบเข้มงวด

ปาน
กลาง
(2.53)

ธุรกิจร่วมทุน 

(Venture business) 

องค์กรมีความคล่องตัว
และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
แต่มีความเสี่ยงสูง อาจเป็น
องค์กรที่ตั้งขึ้นเฉพาะกิจ
หรือชั่วคราว

องค์กรแห่งนวัตกรรม
(Innovative Organization)
(“Kaizen” Factory)
องค์กรมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการดำเนินงาน
รวมถึงมีการทำงานที่เป็นระบบ
และมีพลวัตการเปลี่ยนแปลง
เสมอ

องค์กรทหาร 

(Military Organization) 

องค์กรมีกฎระเบียบ
เข้มงวดมากเกินไป
แต่มีประสิทธิภาพ
ในการดำเนินงาน

สมาคม 

(Association) 

องค์กรมีความยืดหยุ่น
แต่มีความเสี่ยงสูง

องค์กรเก่าแก่/ดั้งเดิม
(Traditional Factory) 

องค์กรมีประสิทธิภาพ
ในการดำเนินงาน
แต่การทำงานเป็น
ทีมอ่อนแอ

ร้านค้าขนาดใหญ่ 

(Megastore) 

องค์กรมีกฎระเบียบเข้มงวด
มากเกินไป มีการดำเนินงาน
หรือให้บริการเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของกลุ่มคนโดยรวม
ทั่วไป ไม่เจาะจงกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
แต่การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ

ต่ำ

3.  ภาวะผู้นำ (Leadership)
ภาวะผู้นำ มีองค์ประกอบ 6 ด้าน ได้แก่ (1) ความสามารถในการตัดสินใจเพื่อสร้างสิ่งที่ดี
(Ability to Judge Goodness) (2) ความสามารถในการทำความเข้าใจสาระสำคัญ (Ability to
Grasp the Essence) (3) ความสามารถในการสร้ า งพื้ น ที่ แ ละความร่ ว มมื อ ที่ เ อื้ อ ให้ ทุ ก คน
ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ (Ability to Create Share Context)
(4) ความสามารถในการสื่ อ สารสาระสำคั ญ (Ability to Communicate the Essence)
(5) ความสามารถในการบริหารจัดการอำนาจเพื่อขับเคลื่อนให้ทุกคนสามารถทำงานร่วมกันได้
(Ability to Exercise Political Power) (6) ความสามารถในการสร้างความเป็นผู้นำรุ่นใหม่ที่มี
สถาบันพระปกเกล้า
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ต่ำ

ผลการศึกษา พบว่า ภาวะผู้นำความสามารถในการทำความเข้าใจสาระสำคัญ มีคะแนน
สูงที่สุด คิดเป็นร้อยละ 96.81 ขณะที่ด้านความสามารถในการบริหารจัดการอำนาจเพื่อขับเคลื่อน
ให้ทุกคนสามารถทำงานร่วมกันได้มีคะแนนต่ำสุด คิดเป็นร้อยละ 81.64
แผนภาพที่ 12 : 	 คะแนนภาวะผู้ น ำของเทศบาลนครสุ ร าษฎร์ ธ านี อำเภอเมื อ ง 

					 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ภาคผนวก

“สมรรถนะองค์กร” ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเลิศ

ปั ญ ญาเชิ ง ปฏิ บั ติ (องค์ ค วามรู้ ที่ ส ามารถนำไปปฏิ บั ติ ไ ด้ จ ริ ง ) (Ability to Foster Practical
Wisdom in Others)
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อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
ผลการสำรวจสมรรถนะองค์กรของเทศบาลนครอุดรธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
จากการเก็ บ ข้ อ มู ล ด้ ว ยแบบสอบถามจากนายกเทศมนตรี ปลั ด ผู้ อ ำนวยการ และเจ้ า หน้ า ที่
รวม 135 ตัวอย่าง มีรายละเอียด ดังนี้

1.  วิธีปฏิบัติขององค์กร
วิธีปฏิบัติขององค์กร มีองค์ประกอบหลัก 3 ประการ ได้แก่ (1) วิถีแห่งนวัตกรรม (Ways
of Innovation) (2) วิถีแห่งการดำเนินงาน (Ways of Operation) และ (3) วิถีแห่งการเติบโต
(Ways of Growth) ผลการศึกษา พบว่า วิถีแห่งการเติบโต มีคะแนนสูงสุด คิดเป็นร้อยละ 71.33
รองลงมา คือ วิถีแห่งนวัตกรรม คิดเป็นร้อยละ 76.00 และวิถีแห่งการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ
71.00
แผนภาพที่ 13 :  วิธีปฏิบัติขององค์กรของเทศบาลนครอุดรธานี  อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

“สมรรถนะองค์กร” ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเลิศ

เทศบาลนครอุดรธานี

ภาคผนวก

จากองค์ประกอบหลัก 3 ประการดังกล่าวข้างต้น ยังสามารถแบ่งเป็นองค์ประกอบย่อย
ได้อีก 9 ประการ โดยเรียงตามลำดับคะแนนจากสูงสุดไปต่ำสุดได้ ดังนี้ (1) วิธีบริหารจัดการ
องค์กร คะแนนร้อยละ 77.33 (2) วิธีปฏิบัติในการเปลี่ยนแปลงองค์กร คะแนนร้อยละ 76.67
(3) วิธีปฏิบัติในการเอื้อให้เกิดนวัตกรรม คะแนนร้อยละ 74.67 (4) วิธีปฏิบัติในการเรียนรู้ของ
องค์กร คะแนนร้อยละ 73.67 (5) วิธีปฏิบัติในการประสานงานระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ คะแนน

สถาบันพระปกเกล้า
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“สมรรถนะองค์กร” ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเลิศ

ร้ อ ยละ 73.33 (6) วิ ธี ป ฏิ บั ติ ใ นการกำหนดแนวทางการแก้ ไขปั ญ หา คะแนนร้ อ ยละ 72.00
(7) วิ ธี ป ฏิ บั ติ ใ นการระบุ ปั ญ หา คะแนนร้ อ ยละ 67.67 และ (8) วิ ธี ป ฏิ บั ติ ใ นการบริ ห าร
ความสามารถพิเศษของบุคลากร คะแนนร้อยละ 65.67
แผนภาพที่ 14 :		 วิ ธี ป ฏิ บั ติ ข ององค์ ก รของเทศบาลนครอุ ด รธานี   อำเภอเมื อ ง 

					 จังหวัดอุดรธานี จำแนกรายองค์ประกอบย่อย

2.  วัฒนธรรมองค์กร

ภาคผนวก

  2.1 	กลุ่มวัฒนธรรมองค์กร
		 วัฒนธรรมองค์กร สามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มวัฒนธรรมองค์กรที่เกี่ยวกับ
กระบวนการทำงาน (Functionalization) และกลุ่มวัฒนธรรมองค์กรที่เกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์
ในการปฏิ บั ติ ง าน (Communalization) ซึ่ ง ในแต่ ล ะกลุ่ ม ประกอบด้ ว ยวั ฒ นธรรม 3 ด้ า น
ผลการศึกษา พบว่า วัฒนธรรมองค์กรกลุ่มที่เกี่ยวกับกระบวนการทำงานมีคะแนนอยู่ในระดับสูง
คือ ค่าเฉลี่ย 3.01 และวัฒนธรรมองค์กรกลุ่มที่เกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ในการปฏิบัติงานมีคะแนน
อยู่ในระดับปานกลาง คือ ค่าเฉลี่ย 2.57
ตารางที่ 13 : 	 คะแนนวัฒนธรรมองค์กรกลุ่มที่เกี่ยวกับกระบวนการทำงานของ
เทศบาลนครอุดรธานี  
กลุ่มวัฒนธรรมองค์กรเกี่ยวกับกระบวนการทำงาน

ค่าเฉลี่ย

วัฒนธรรมองค์กรเกี่ยวกับการใช้ความรู้ ประสบการณ์ และความชำนาญพิเศษ

3.15

วัฒนธรรมองค์กรเกี่ยวกับพิธีการและมาตรฐาน

3.10

วัฒนธรรมองค์กรเกี่ยวกับลำดับชั้นและการควบคุม

2.78

ค่าเฉลี่ยรวม

3.01
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กลุ่มวัฒนธรรมองค์กรเกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ในการปฏิบัติงาน

ค่าเฉลี่ย

วัฒนธรรมองค์กรเกี่ยวกับความเป็นเจ้าของ

3.09

วัฒนธรรมการรักษาความสัมพันธ์ภายในองค์กร

2.35

วัฒนธรรมองค์กรที่มีอิสระและสร้างความสัมพันธ์ร่วมกับผู้อื่น

2.27

ค่าเฉลี่ยรวม

2.57

  2.2 	รูปแบบวัฒนธรรมองค์กร
		 เนื่องจากวัฒนธรรมองค์กรกลุ่มที่เกี่ยวกับกระบวนการทำงานมีคะแนนอยู่ในระดับ
สูง คือ ค่าเฉลี่ย 3.01 และวัฒนธรรมองค์กรกลุ่มที่เกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ในการปฏิบัติงานมีคะแนน
อยู่ในระดับปานกลาง คือ ค่าเฉลี่ย 2.57 ผลการศึกษาจึงแสดงให้เห็นว่า เทศบาลนครอุดรธานี
มี วั ฒ นธรรมองค์ ก รที่ มี ก ฎระเบี ย บเข้ ม งวดมาก แต่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการดำเนิ น งาน ซึ่ ง เป็ น
องค์กรรูปแบบทหาร

“สมรรถนะองค์กร” ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเลิศ

ตารางที่ 14 : 	 คะแนนวัฒนธรรมองค์ ก รกลุ่ ม ที่ เ กี่ ย วกั บ ปฏิ สั ม พั น ธ์ ใ นการปฏิ บั ติ ง านของ
เทศบาลนครอุดรธานี  

ภาคผนวก
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กลุ่มวัฒนธรรมเกี่ยวกับกระบวนการทำงาน (Functionalization)

วัฒนธรรมองค์กรกลุ่มที่เกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ในการปฏิบัติงาน (Communalization)

“สมรรถนะองค์กร” ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเลิศ
ภาคผนวก

ตารางที่ 15 : รูปแบบวัฒนธรรมองค์กรของเทศบาลนครอุดรธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
ต่ำ

ปานกลาง

สูง (3.01)

สูง

ธุรกิจครอบครัว 

(Family Business) 

องค์กรมีลักษณะเฉพาะตัว
ดำเนินงานหรือให้บริการ
แบบเฉพาะเจาะจง และ
บริหารงานแบบอนุรักษ์นิยม

องค์กรราชการ 

(Matured Bureaucracy)
(Implementing Body) 

องค์กรมีความยืดหยุ่นและ
มีประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
แต่โครงสร้างองค์กรแบ่งส่วนงาน
มากเกินไปและมีต้นทุน
ในการดำเนินงานสูง

องค์กรราชการแบบเข้มข้น
(Overgrown Bureaucracy)
โครงสร้างองค์กรแบ่งส่วนงาน
มากเกินไป
ต้นทุนในการดำเนินงานสูง
และมีกฎระเบียบเข้มงวด

ปาน
กลาง
(2.57)

ธุรกิจร่วมทุน 

(Venture business) 

องค์กรมีความคล่องตัว
และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
แต่มีความเสี่ยงสูง อาจเป็น
องค์กรที่ตั้งขึ้นเฉพาะกิจ
หรือชั่วคราว

องค์กรแห่งนวัตกรรม
(Innovative Organization)
(“Kaizen” Factory)
องค์กรมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการดำเนินงาน
รวมถึงมีการทำงานที่เป็นระบบ
และมีพลวัตการเปลี่ยนแปลง
เสมอ

องค์กรทหาร 

(Military Organization) 

องค์กรมีกฎระเบียบ
เข้มงวดมากเกินไป
แต่มีประสิทธิภาพ
ในการดำเนินงาน

สมาคม 

(Association) 

องค์กรมีความยืดหยุ่น
แต่มีความเสี่ยงสูง

องค์กรเก่าแก่/ดั้งเดิม
(Traditional Factory) 

องค์กรมีประสิทธิภาพ
ในการดำเนินงาน
แต่การทำงานเป็น
ทีมอ่อนแอ

ร้านค้าขนาดใหญ่ 

(Megastore) 

องค์กรมีกฎระเบียบเข้มงวด
มากเกินไป มีการดำเนินงาน
หรือให้บริการเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของกลุ่มคนโดยรวม
ทั่วไป ไม่เจาะจงกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
แต่การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ

ต่ำ

3.  ภาวะผู้นำ (Leadership)
ภาวะผู้นำ มีองค์ประกอบ 6 ด้าน ได้แก่ (1) ความสามารถในการตัดสินใจเพื่อสร้างสิ่งที่ดี
(Ability to Judge Goodness) (2) ความสามารถในการทำความเข้าใจสาระสำคัญ (Ability to
Grasp the Essence) (3) ความสามารถในการสร้ า งพื้ น ที่ แ ละความร่ ว มมื อ ที่ เ อื้ อ ให้ ทุ ก คน
ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ (Ability to Create Share Context)
(4) ความสามารถในการสื่ อ สารสาระสำคั ญ (Ability to Communicate the Essence)
(5) ความสามารถในการบริหารจัดการอำนาจเพื่อขับเคลื่อนให้ทุกคนสามารถทำงานร่วมกันได้
(Ability to Exercise Political Power) (6) ความสามารถในการสร้างความเป็นผู้นำรุ่นใหม่ที่มี
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ผลการศึกษา พบว่า ภาวะผู้นำด้านความสามารถในการทำความเข้าใจสาระสำคัญของ
สถานการณ์และสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจริงอย่างลึกซึ้งและรอบด้าน มีคะแนนสูงสุด คิดเป็นร้อยละ
83.80 ขณะที่ด้านความสามารถในการสื่อสารถึงสาระสำคัญของสถานการณ์และสิ่งต่าง ๆ ให้ผู้อื่น
เข้าใจ มีคะแนนต่ำสุด คิดเป็นร้อยละ 79.67 สำหรับภาวะผู้นำด้านอื่น ๆ มีคะแนนคิดเป็นร้อยละ
80.00 ขึ้นไป
แผนภาพที่ 15 : คะแนนภาวะผู้นำของของเทศบาลนครอุดรธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี  

“สมรรถนะองค์กร” ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเลิศ

ปั ญ ญาเชิ ง ปฏิ บั ติ (องค์ ค วามรู้ ที่ ส ามารถนำไปปฏิ บั ติ ไ ด้ จ ริ ง ) (Ability to Foster Practical
Wisdom in Others)

ภาคผนวก
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อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต
ผลการสำรวจสมรรถนะองค์ ก รของเทศบาลเมื อ งกะทู้ อำเภอกะทู้ จั ง หวั ด ภู เ ก็ ต จาก
การเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามจากนายกเทศมนตรี ปลัด ผู้อำนวยการ และเจ้าหน้าที่ รวม
131 ตัวอย่าง มีรายละเอียด ดังนี้

1.  วิธีปฏิบัติขององค์กร
วิธีปฏิบัติขององค์กร มีองค์ประกอบหลัก 3 ประการ ได้แก่ (1) วิถีแห่งนวัตกรรม (Ways
of Innovation) (2) วิถีแห่งการดำเนินงาน (Ways of Operation) และ (3) วิถีแห่งการเติบโต
(Ways of Growth) ผลการศึกษา พบว่า วิถีแห่งนวัตกรรม คิดเป็นร้อยละ 86.15 รองลงมา คือ
วิถีแห่งการเติบโต คิดเป็นร้อยละ 80.56 และวิถีแห่งการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 79.64
แผนภาพที่ 16 : 	 วิธีปฏิบัติขององค์กรของเทศบาลเมืองกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

ภาคผนวก

“สมรรถนะองค์กร” ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเลิศ

เทศบาลเมืองกะทู้

จากองค์ประกอบหลัก 3 ประการดังกล่าวข้างต้น ยังสามารถแบ่งเป็นองค์ประกอบย่อย
ได้อีก 9 ประการ โดยเรียงตามลำดับคะแนนจากสูงสุดไปต่ำสุดได้ ดังนี้ (1) วิธีปฏิบัติในการระบุ
ปัญหา คะแนนร้อยละ 94.24 (2) วิธีปฏิบัติในการกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหา คะแนนร้อยละ
93.54 (3) วิธีปฏิบัติในการควบคุมการดำเนินงาน คะแนนร้อยละ 92.62 (4) วิธีปฏิบัติในการ
บริหารความสามารถพิเศษของบุคลากร คะแนนร้อยละ 89.13 (5) วิธีปฏิบัติในการเรียนรู้ของ
องค์กร คะแนนร้อยละ 83.29 (6) วิธีปฏิบัติในการประสานงานระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ คะแนน
ร้อยละ 80.32 (7) วิธีปฏิบัติในการเอื้อให้เกิดนวัตกรรม คะแนนร้อยละ 70.67 (8) วิธีปฏิบัติใน
การเปลีย่ นแปลงองค์กร คะแนนร้อยละ 69.24 และ (9) วิธบี ริหารจัดการองค์กร คะแนนร้อยละ 65.98
106
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2.  วัฒนธรรมองค์กร

“สมรรถนะองค์กร” ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเลิศ

แผนภาพที่ 17 :		 วิ ธี ป ฏิ บั ติ ข ององค์ ก รของเทศบาลเมื อ งกะทู้ อำเภอกะทู้ จั ง หวั ด ภู เ ก็ ต 

					 จำแนกรายองค์ประกอบย่อย

  2.1 	กลุ่มวัฒนธรรมองค์กร
		 วัฒนธรรมองค์กร สามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มวัฒนธรรมองค์กรที่เกี่ยวกับ
กระบวนการทำงาน (Functionalization) และกลุ่มวัฒนธรรมองค์กรที่เกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์
ในการปฏิ บั ติ ง าน (Communalization) ซึ่ ง ในแต่ ล ะกลุ่ ม ประกอบด้ ว ยวั ฒ นธรรม 3 ด้ า น
ผลการศึกษา พบว่า วัฒนธรรมองค์กรกลุ่มที่เกี่ยวกับกระบวนการทำงานมีคะแนนอยู่ในระดับ
ปานกลาง คือ ค่าเฉลี่ย 3.00 และวัฒนธรรมองค์กรกลุ่มที่เกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ในการปฏิบัติงาน
มีคะแนนอยู่ในระดับปานกลาง คือ ค่าเฉลี่ย 2.54
กลุ่มวัฒนธรรมองค์กรเกี่ยวกับกระบวนการทำงาน

ภาคผนวก

ตารางที่ 16 : คะแนนวัฒนธรรมองค์กรกลุม่ ทีเ่ กีย่ วกับกระบวนการทำงานของเทศบาลเมืองกะทู้
ค่าเฉลี่ย

วัฒนธรรมองค์กรเกี่ยวกับพิธีการและมาตรฐาน

3.36

วัฒนธรรมองค์กรเกี่ยวกับลำดับชั้นและการควบคุม

2.14

วัฒนธรรมองค์กรเกี่ยวกับการใช้ความรู้ ประสบการณ์ และความชำนาญพิเศษ

3.50

ค่าเฉลี่ยรวม

3.00

สถาบันพระปกเกล้า

107

กลุ่มวัฒนธรรมองค์กรเกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ในการปฏิบัติงาน

ค่าเฉลี่ย

วัฒนธรรมการรักษาความสัมพันธ์ภายในองค์กร

2.24

วัฒนธรรมองค์กรที่มีอิสระและสร้างความสัมพันธ์ร่วมกับผู้อื่น

1.87

วัฒนธรรมองค์กรเกี่ยวกับความเป็นเจ้าของ

3.49

ค่าเฉลี่ยรวม

2.54

  2.2 	รูปแบบวัฒนธรรมองค์กร
		 เนื่องจากวัฒนธรรมองค์กรกลุ่มที่เกี่ยวกับกระบวนการทำงานมีคะแนนอยู่ในระดับ
ปานกลาง คือ ค่าเฉลี่ย 3.00 และวัฒนธรรมองค์กรกลุ่มที่เกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ในการปฏิบัติงาน
มี ค ะแนนอยู่ ใ นระดั บ ปานกลาง คื อ ค่ า เฉลี่ ย 2.54 ผลการศึ ก ษาจึ ง แสดงให้ เ ห็ น ว่ า เทศบาล
เมื อ งกะทู้ มี วั ฒ นธรรมองค์ ก รที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลในการดำเนิ น งาน รวมถึ ง
มีการทำงานที่เป็นระบบ และมีพลวัตการเปลี่ยนแปลงเสมอ ซึ่งเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม

ภาคผนวก

“สมรรถนะองค์กร” ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเลิศ

ตารางที่ 17 : 	 คะแนนวัฒนธรรมองค์ ก รกลุ่ ม ที่ เ กี่ ย วกั บ ปฏิ สั ม พั น ธ์ ใ นการปฏิ บั ติ ง านของ
เทศบาลเมืองกะทู้
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“สมรรถนะองค์กร” ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเลิศ

ตารางที่ 18 : 	 รูปแบบวัฒนธรรมองค์กรของเทศบาลเมืองกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

วัฒนธรรมองค์กรกลุ่มที่เกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ในการปฏิบัติงาน (Communalization)

กลุ่มวัฒนธรรมเกี่ยวกับกระบวนการทำงาน (Functionalization)
ต่ำ

ปานกลาง (3.00)

สูง

สูง

ธุรกิจครอบครัว 

(Family Business) 

องค์กรมีลักษณะเฉพาะตัว
ดำเนินงานหรือให้บริการ
แบบเฉพาะเจาะจง และ
บริหารงานแบบอนุรักษ์นิยม

องค์กรราชการ 

(Matured Bureaucracy)
(Implementing Body) 

องค์กรมีความยืดหยุ่นและ
มีประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
แต่โครงสร้างองค์กรแบ่งส่วนงาน
มากเกินไปและมีต้นทุน
ในการดำเนินงานสูง

องค์กรราชการแบบเข้มข้น
(Overgrown Bureaucracy)
โครงสร้างองค์กรแบ่งส่วนงาน
มากเกินไป
ต้นทุนในการดำเนินงานสูง
และมีกฎระเบียบเข้มงวด

ปาน
กลาง
(2.54)

ธุรกิจร่วมทุน 

(Venture business) 

องค์กรมีความคล่องตัว
และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
แต่มีความเสี่ยงสูง อาจเป็น
องค์กรที่ตั้งขึ้นเฉพาะกิจ
หรือชั่วคราว

องค์กรแห่งนวัตกรรม
(Innovative Organization)
(“Kaizen” Factory)
องค์กรมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการดำเนินงาน
รวมถึงมีการทำงานที่เป็นระบบ
และมีพลวัตการเปลี่ยนแปลง
เสมอ

องค์กรทหาร 

(Military Organization) 

องค์กรมีกฎระเบียบ
เข้มงวดมากเกินไป
แต่มีประสิทธิภาพ
ในการดำเนินงาน

สมาคม 

(Association) 

องค์กรมีความยืดหยุ่น
แต่มีความเสี่ยงสูง

องค์กรเก่าแก่/ดั้งเดิม
(Traditional Factory) 

องค์กรมีประสิทธิภาพ
ในการดำเนินงาน
แต่การทำงานเป็น
ทีมอ่อนแอ

ร้านค้าขนาดใหญ่ 

(Megastore) 

องค์กรมีกฎระเบียบเข้มงวด
มากเกินไป มีการดำเนินงาน
หรือให้บริการเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของกลุ่มคนโดยรวม
ทั่วไป ไม่เจาะจงกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
แต่การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ

ต่ำ

ภาวะผู้นำ มีองค์ประกอบ 6 ด้าน ได้แก่ (1) ความสามารถในการตัดสินใจเพื่อสร้างสิ่งที่ดี
(Ability to Judge Goodness) (2) ความสามารถในการทำความเข้าใจสาระสำคัญ (Ability to
Grasp the Essence) (3) ความสามารถในการสร้ า งพื้ น ที่ แ ละความร่ ว มมื อ ที่ เ อื้ อ ให้ ทุ ก คน
ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ (Ability to Create Share Context)
(4) ความสามารถในการสื่ อ สารสาระสำคั ญ (Ability to Communicate the Essence)
(5) ความสามารถในการบริหารจัดการอำนาจเพื่อขับเคลื่อนให้ทุกคนสามารถทำงานร่วมกันได้
(Ability to Exercise Political Power) (6) ความสามารถในการสร้างความเป็นผู้นำรุ่นใหม่ที่มี

สถาบันพระปกเกล้า
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3.  ภาวะผู้นำ (Leadership)

ผลการศึกษา พบว่า ภาวะผู้นำความสามารถในการทำความเข้าใจสาระสำคัญ มีคะแนน
สูงที่สุด คิดเป็นร้อยละ 96.69 ขณะที่ด้านความสามารถในการบริหารจัดการอำนาจเพื่อขับเคลื่อน
ให้ทุกคนสามารถทำงานร่วมกันได้มีคะแนนต่ำสุด คิดเป็นร้อยละ 81.22
แผนภาพที่ 18 :		 คะแนนภาวะผู้นำของเทศบาลเมืองกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

ภาคผนวก

“สมรรถนะองค์กร” ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเลิศ

ปั ญ ญาเชิ ง ปฏิ บั ติ (องค์ ค วามรู้ ที่ ส ามารถนำไปปฏิ บั ติ ไ ด้ จ ริ ง ) (Ability to Foster Practical
Wisdom in Others)
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อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

ผลการสำรวจสมรรถนะองค์กรของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
จากการเก็ บ ข้ อ มู ล ด้ ว ยแบบสอบถามจากนายกเทศมนตรี ปลั ด ผู้ อ ำนวยการ และเจ้ า หน้ า ที่
รวม 101 ตัวอย่าง มีรายละเอียด ดังนี้

1.  วิธีปฏิบัติขององค์กร
วิธีปฏิบัติขององค์กร มีองค์ประกอบหลัก 3 ประการ ได้แก่ (1) วิถีแห่งนวัตกรรม (Ways
of Innovation) (2) วิถีแห่งการดำเนินงาน (Ways of Operation) และ (3) วิถีแห่งการเติบโต
(Ways of Growth) ผลการศึกษา พบว่า วิถีแห่งการดำเนินงาน มีคะแนนสูงสุด คิดเป็นร้อยละ
89.00 รองลงมา คือ วิถีแห่งนวัตกรรม คิดเป็นร้อยละ 75.00 และวิถีแห่งการเติบโต คิดเป็น
ร้อยละ 73.33
แผนภาพที่ 19 : 	วธิ ปี ฏิบตั ขิ ององค์กรของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

“สมรรถนะองค์กร” ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเลิศ

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

ภาคผนวก

จากองค์ประกอบหลัก 3 ประการดังกล่าวข้างต้น ยังสามารถแบ่งเป็นองค์ประกอบย่อย
ได้อีก 9 ประการ โดยเรียงตามลำดับคะแนนจากสูงสุดไปต่ำสุดได้ ดังนี้ (1) วิธีปฏิบัติในการระบุ
ปั ญ หา คะแนนร้ อ ยละ 79.00 (2) วิ ธี ป ฏิ บั ติ ใ นการกำหนดแนวทางการแก้ ไขปั ญ หา คะแนน
ร้อยละ 77.00 (3) วิธีปฏิบัติในการบริหารความสามารถพิเศษของบุคลากร คะแนนร้อยละ 76.33
สถาบันพระปกเกล้า
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“สมรรถนะองค์กร” ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเลิศ

(4) วิธีปฏิบัติในการประสานงานระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ คะแนนร้อยละ 75.67 (5) วิธีปฏิบัติ
ในการเรี ย นรู้ ข ององค์ ก ร คะแนนร้ อ ยละ 75.67 (6) วิ ธี ป ฏิ บั ติ ใ นการควบคุ ม การดำเนิ น งาน
คะแนนร้ อ ยละ 69.33 (7) วิ ธี ป ฏิ บั ติ ใ นการเอื้ อ ให้ เ กิ ด นวั ต กรรม คะแนนร้ อ ยละ 69.33
(8) วิธีปฏิบัติในการเปลี่ยนแปลงองค์กร คะแนนร้อยละ 68.33 และ (9) วิธีบริหารจัดการองค์กร
คะแนนร้อยละ 62.67
แผนภาพที่ 20 : 	 วิธีปฏิบัติขององค์กรของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง 

					 จังหวัดกาฬสินธุ์ จำแนกรายองค์ประกอบย่อย

2.  วัฒนธรรมองค์กร

ภาคผนวก

  2.1 	กลุ่มวัฒนธรรมองค์กร
		 วัฒนธรรมองค์กร สามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มวัฒนธรรมองค์กรที่เกี่ยวกับ
กระบวนการทำงาน (Functionalization) และกลุ่มวัฒนธรรมองค์กรที่เกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์
ในการปฏิ บั ติ ง าน (Communalization) ซึ่ ง ในแต่ ล ะกลุ่ ม ประกอบด้ ว ยวั ฒ นธรรม 3 ด้ า น
ผลการศึกษา พบว่า วัฒนธรรมองค์กรกลุ่มที่เกี่ยวกับกระบวนการทำงานมีคะแนนอยู่ในระดับสูง
คือ ค่าเฉลี่ย 3.01 และวัฒนธรรมองค์กรกลุ่มที่เกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ในการปฏิบัติงานมีคะแนน
อยู่ในระดับปานกลาง คือ ค่าเฉลี่ย 2.62
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กลุ่มวัฒนธรรมองค์กรเกี่ยวกับกระบวนการทำงาน

ค่าเฉลี่ย

วัฒนธรรมองค์กรเกี่ยวกับการใช้ความรู้ ประสบการณ์ และความชำนาญพิเศษ

3.19

วัฒนธรรมองค์กรเกี่ยวกับพิธีการและมาตรฐาน

3.21

วัฒนธรรมองค์กรเกี่ยวกับลำดับชั้นและการควบคุม

2.64

ค่าเฉลี่ยรวม

3.01

ตารางที่ 20 : 	 คะแนนวัฒนธรรมองค์ ก รกลุ่ ม ที่ เ กี่ ย วกั บ ปฏิ สั ม พั น ธ์ ใ นการปฏิ บั ติ ง านของ
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
กลุ่มวัฒนธรรมองค์กรเกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ในการปฏิบัติงาน

ค่าเฉลี่ย

วัฒนธรรมองค์กรเกี่ยวกับความเป็นเจ้าของ

3.28

วัฒนธรรมการรักษาความสัมพันธ์ภายในองค์กร

2.37

วัฒนธรรมองค์กรที่มีอิสระและสร้างความสัมพันธ์ร่วมกับผู้อื่น

2.22

ค่าเฉลี่ยรวม

2.62

“สมรรถนะองค์กร” ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเลิศ

ตารางที่ 19 : 	 คะแนนวัฒนธรรมองค์กรกลุ่มที่เกี่ยวกับกระบวนการทำงานของ
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

  2.2 	รูปแบบวัฒนธรรมองค์กร

สถาบันพระปกเกล้า
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ภาคผนวก

		 เนื่องจากวัฒนธรรมองค์กรกลุ่มที่เกี่ยวกับกระบวนการทำงานมีคะแนนอยู่ในระดับ
สูง คือ ค่าเฉลี่ย 3.01 และวัฒนธรรมองค์กรกลุ่มที่เกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ในการปฏิบัติงานมีคะแนน
อยู่ในระดับปานกลาง คือ ค่าเฉลี่ย 2.62 ผลการศึกษาจึงแสดงให้เห็นว่า เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
มีรูปแบบวัฒนธรรมองค์กรองค์กรที่มีกฎระเบียบเข้มงวดมาก แต่มีประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
ซึ่งเป็นองค์กรรูปแบบทหาร

กลุ่มวัฒนธรรมเกี่ยวกับกระบวนการทำงาน (Functionalization)

วัฒนธรรมองค์กรกลุ่มที่เกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ในการปฏิบัติงาน (Communalization)

“สมรรถนะองค์กร” ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเลิศ
ภาคผนวก

ตารางที่ 21 : 	 รู ป แบบวั ฒ นธรรมองค์ ก รของเทศบาลเมื อ งกาฬสิ น ธุ์ อำเภอเมื อ ง 

จังหวัดกาฬสินธุ์
ต่ำ

ปานกลาง

สูง  (3.01)

สูง

ธุรกิจครอบครัว 

(Family Business) 

องค์กรมีลักษณะเฉพาะตัว
ดำเนินงานหรือให้บริการ
แบบเฉพาะเจาะจง และ
บริหารงานแบบอนุรักษ์นิยม

องค์กรราชการ 

(Matured Bureaucracy)
(Implementing Body) 

องค์กรมีความยืดหยุ่นและ
มีประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
แต่โครงสร้างองค์กรแบ่งส่วนงาน
มากเกินไปและมีต้นทุน
ในการดำเนินงานสูง

องค์กรราชการแบบเข้มข้น
(Overgrown Bureaucracy)
โครงสร้างองค์กรแบ่งส่วนงาน
มากเกินไป
ต้นทุนในการดำเนินงานสูง
และมีกฎระเบียบเข้มงวด

ปาน
กลาง
(2.62)

ธุรกิจร่วมทุน 

(Venture business) 

องค์กรมีความคล่องตัว
และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
แต่มีความเสี่ยงสูง อาจเป็น
องค์กรที่ตั้งขึ้นเฉพาะกิจ
หรือชั่วคราว

องค์กรแห่งนวัตกรรม
(Innovative Organization)
(“Kaizen” Factory)
องค์กรมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการดำเนินงาน
รวมถึงมีการทำงานที่เป็นระบบ
และมีพลวัตการเปลี่ยนแปลง
เสมอ

องค์กรทหาร 

(Military Organization) 

องค์กรมีกฎระเบียบ
เข้มงวดมากเกินไป
แต่มีประสิทธิภาพ
ในการดำเนินงาน

สมาคม 

(Association) 

องค์กรมีความยืดหยุ่น
แต่มีความเสี่ยงสูง

องค์กรเก่าแก่/ดั้งเดิม
(Traditional Factory) 

องค์กรมีประสิทธิภาพ
ในการดำเนินงาน
แต่การทำงานเป็น
ทีมอ่อนแอ

ร้านค้าขนาดใหญ่ 

(Megastore) 

องค์กรมีกฎระเบียบเข้มงวด
มากเกินไป มีการดำเนินงาน
หรือให้บริการเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของกลุ่มคนโดยรวม
ทั่วไป ไม่เจาะจงกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
แต่การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ

ต่ำ

3.  ภาวะผู้นำ (Leadership)
ภาวะผู้นำ มีองค์ประกอบ 6 ด้าน ได้แก่ (1) ความสามารถในการตัดสินใจเพื่อสร้างสิ่งที่ดี
(Ability to Judge Goodness) (2) ความสามารถในการทำความเข้าใจสาระสำคัญ (Ability to
Grasp the Essence) (3) ความสามารถในการสร้ า งพื้ น ที่ แ ละความร่ ว มมื อ ที่ เ อื้ อ ให้ ทุ ก คน
ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ (Ability to Create Share Context)
(4) ความสามารถในการสื่ อ สารสาระสำคั ญ (Ability to Communicate the Essence)
(5) ความสามารถในการบริหารจัดการอำนาจเพื่อขับเคลื่อนให้ทุกคนสามารถทำงานร่วมกันได้
(Ability to Exercise Political Power) (6) ความสามารถในการสร้างความเป็นผู้นำรุ่นใหม่ที่มี
114
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ผลการศึ ก ษา พบว่ า ภาวะผู้ น ำด้ า นความสามารถในการทำความเข้ า ใจสาระสำคั ญ
มีคะแนนสูงสุด คิดเป็นร้อยละ 91.00 ขณะที่ด้านความสามารถในการบริหารจัดการอำนาจ
เพื่อขับเคลื่อนให้ทุกคนสามารถทำงานร่วมกันได้ มีคะแนนต่ำสุด คิดเป็นร้อยละ 84.67 สำหรับ
ภาวะผู้นำด้านอื่น ๆ มีคะแนนคิดเป็นร้อยละ 80.00 ขึ้นไป
แผนภาพที่ 21 : คะแนนภาวะผู้นำของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

“สมรรถนะองค์กร” ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเลิศ

ปั ญ ญาเชิ ง ปฏิ บั ติ (องค์ ค วามรู้ ที่ ส ามารถนำไปปฏิ บั ติ ไ ด้ จ ริ ง ) (Ability to Foster Practical
Wisdom in Others)

ภาคผนวก
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อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
ผลการสำรวจสมรรถนะองค์กรของเทศบาลเมืองชัยภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิจาก
การเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามจากนายกเทศมนตรี ปลัด ผู้อำนวยการ และเจ้าหน้าที่ รวม
143 ตัวอย่าง มีรายละเอียด ดังนี้

1.  วิธีปฏิบัติขององค์กร
วิธีปฏิบัติขององค์กร มีองค์ประกอบหลัก 3 ประการ ได้แก่ (1) วิถีแห่งนวัตกรรม (Ways
of Innovation) (2) วิถีแห่งการดำเนินงาน (Ways of Operation) และ (3) วิถีแห่งการเติบโต
(Ways of Growth) ผลการศึกษา พบว่า วิถีแห่งการเติบโต มีคะแนนสูงสุด คิดเป็นร้อยละ 87.33
รองลงมา คือ วิถีแห่งนวัตกรรม คิดเป็นร้อยละ 85.00 และวิถีแห่งการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ
84.44
แผนภาพที่ 22 : วิธีปฏิบัติขององค์กรของเทศบาลเมืองชัยภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

ภาคผนวก

“สมรรถนะองค์กร” ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเลิศ

เทศบาลเมืองชัยภูมิ

จากองค์ประกอบหลัก 3 ประการดังกล่าวข้างต้น ยังสามารถแบ่งเป็นองค์ประกอบย่อย
ได้อีก 9 ประการ โดยเรียงตามลำดับคะแนนจากสูงสุดไปต่ำสุดได้ ดังนี้ (1) วิธีปฏิบัติในการบริหาร
ความสามารถพิ เ ศษของบุ ค ลากร คะแนนร้ อ ยละ 94.67 (2) วิ ธี ป ฏิ บั ติ ใ นการควบคุ ม
การดำเนินงาน คะแนนร้อยละ 91.33 (3) วิธีปฏิบัติในการระบุปัญหา คะแนนร้อยละ 92.33
(4) วิธีปฏิบัติในการเรียนรู้ขององค์กร คะแนนร้อยละ 88.67 (5) วิธีปฏิบัติในการกำหนดแนวทาง
116
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แผนภาพที่ 23 : 	 วิธีปฏิบัติขององค์กรของเทศบาลเมืองชัยภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 

					 จำแนกรายองค์ประกอบย่อย

“สมรรถนะองค์กร” ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเลิศ

การแก้ไขปัญหา คะแนนร้อยละ 88.67 (6) วิธีปฏิบัติในการประสานงานระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ
คะแนนร้ อ ยละ 88.00 (7) วิ ธี ป ฏิ บั ติ ใ นการเปลี่ ย นแปลงองค์ ก ร คะแนนร้ อ ยละ 78.67
(8) วิธีปฏิบัติในการเอื้อให้เกิดนวัตกรรม คะแนนร้อยละ 74.67 และ (9) วิธีบริหารจัดการองค์กร
คะแนนร้อยละ 74.00

2.  วัฒนธรรมองค์กร
  2.1 	กลุ่มวัฒนธรรมองค์กร

สถาบันพระปกเกล้า
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		 วัฒนธรรมองค์กร สามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มวัฒนธรรมองค์กรที่เกี่ยวกับ
กระบวนการทำงาน (Functionalization) และกลุ่มวัฒนธรรมองค์กรที่เกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์
ในการปฏิ บั ติ ง าน (Communalization) ซึ่ ง ในแต่ ล ะกลุ่ ม ประกอบด้ ว ยวั ฒ นธรรม 3 ด้ า น
ผลการศึกษา พบว่า วัฒนธรรมองค์กรกลุ่มที่เกี่ยวกับกระบวนการทำงานมีคะแนนอยู่ในระดับสูง
คือ ค่าเฉลี่ย 3.07 และวัฒนธรรมองค์กรกลุ่มที่เกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ในการปฏิบัติงานมีคะแนน
อยู่ในระดับปานกลาง คือ ค่าเฉลี่ย 2.61

“สมรรถนะองค์กร” ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเลิศ

ตารางที่ 22 : คะแนนวัฒนธรรมองค์กรกลุ่มที่เกี่ยวกับกระบวนการทำงานของเทศบาลเมือง
ชัยภูมิ
กลุ่มวัฒนธรรมองค์กรเกี่ยวกับกระบวนการทำงาน

ค่าเฉลี่ย

วัฒนธรรมองค์กรเกี่ยวกับการใช้ความรู้ ประสบการณ์ และความชำนาญพิเศษ

3.39

วัฒนธรรมองค์กรเกี่ยวกับพิธีการและมาตรฐาน

3.43

วัฒนธรรมองค์กรเกี่ยวกับลำดับชั้นและการควบคุม

2.40

ค่าเฉลี่ยรวม

3.07

ตารางที่ 23 : 	คะแนนวั ฒ นธรรมองค์ ก รกลุ่ ม ที่ เ กี่ ย วกั บ ปฏิ สั ม พั น ธ์ ใ นการปฏิ บั ติ ง านของ
เทศบาลเมืองชัยภูมิ
กลุ่มวัฒนธรรมองค์กรเกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ในการปฏิบัติงาน

ค่าเฉลี่ย

วัฒนธรรมองค์กรเกี่ยวกับความเป็นเจ้าของ

3.53

วัฒนธรรมการรักษาความสัมพันธ์ภายในองค์กร

2.23

วัฒนธรรมองค์กรที่มีอิสระและสร้างความสัมพันธ์ร่วมกับผู้อื่น

2.08

ค่าเฉลี่ยรวม

2.61
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  2.2 	รูปแบบวัฒนธรรมองค์กร
		 เนื่องจากวัฒนธรรมองค์กรกลุ่มที่เกี่ยวกับกระบวนการทำงานมีคะแนนอยู่ในระดับ
สูง คือ ค่าเฉลี่ย 3.07 และวัฒนธรรมองค์กรกลุ่มที่เกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ในการปฏิบัติงานมีคะแนน
อยู่ในระดับปานกลาง คือ ค่าเฉลี่ย 2.61 ผลการศึกษาจึงแสดงให้เห็นว่า เทศบาลเมืองชัยภูมิ
มีรูปแบบวัฒนธรรมองค์กรที่มีกฎระเบียบเข้มงวดมาก แต่ยังคงมีประสิทธิภาพในการทำงาน
ซึ่งเป็นรูปแบบองค์กรทหาร
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“สมรรถนะองค์กร” ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเลิศ

ตารางที่ 24 : รูปแบบวัฒนธรรมองค์กรของเทศบาลเมืองชัยภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

วัฒนธรรมองค์กรกลุ่มที่เกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ในการปฏิบัติงาน (Communalization)

กลุ่มวัฒนธรรมเกี่ยวกับกระบวนการทำงาน (Functionalization)
ต่ำ

ปานกลาง

สูง  (3.07)

สูง

ธุรกิจครอบครัว 

(Family Business) 

องค์กรมีลักษณะเฉพาะตัว
ดำเนินงานหรือให้บริการ
แบบเฉพาะเจาะจง และ
บริหารงานแบบอนุรักษ์นิยม

องค์กรราชการ 

(Matured Bureaucracy)
(Implementing Body) 

องค์กรมีความยืดหยุ่นและ
มีประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
แต่โครงสร้างองค์กรแบ่งส่วนงาน
มากเกินไปและมีต้นทุน
ในการดำเนินงานสูง

องค์กรราชการแบบเข้มข้น
(Overgrown Bureaucracy)
โครงสร้างองค์กรแบ่งส่วนงาน
มากเกินไป
ต้นทุนในการดำเนินงานสูง
และมีกฎระเบียบเข้มงวด

ปาน
กลาง
(2.61)

ธุรกิจร่วมทุน 

(Venture business) 

องค์กรมีความคล่องตัว
และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
แต่มีความเสี่ยงสูง อาจเป็น
องค์กรที่ตั้งขึ้นเฉพาะกิจ
หรือชั่วคราว

องค์กรแห่งนวัตกรรม
(Innovative Organization)
(“Kaizen” Factory)
องค์กรมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการดำเนินงาน
รวมถึงมีการทำงานที่เป็นระบบ
และมีพลวัตการเปลี่ยนแปลง
เสมอ

องค์กรทหาร 

(Military Organization) 

องค์กรมีกฎระเบียบ
เข้มงวดมากเกินไป
แต่มีประสิทธิภาพ
ในการดำเนินงาน

สมาคม 

(Association) 

องค์กรมีความยืดหยุ่น
แต่มีความเสี่ยงสูง

องค์กรเก่าแก่/ดั้งเดิม
(Traditional Factory) 

องค์กรมีประสิทธิภาพ
ในการดำเนินงาน
แต่การทำงานเป็น
ทีมอ่อนแอ

ร้านค้าขนาดใหญ่ 

(Megastore) 

องค์กรมีกฎระเบียบเข้มงวด
มากเกินไป มีการดำเนินงาน
หรือให้บริการเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของกลุ่มคนโดยรวม
ทั่วไป ไม่เจาะจงกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
แต่การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ

ต่ำ

ภาวะผู้นำ มีองค์ประกอบ 6 ด้าน ได้แก่ (1) ความสามารถในการตัดสินใจเพื่อสร้าง
สิ่ ง ที่ ดี (Ability to Judge Goodness) (2) ความสามารถในการทำความเข้ า ใจสาระสำคั ญ
(Ability to Grasp the Essence) (3) ความสามารถในการสร้างพื้นที่และความร่วมมือที่เอื้อให้
ทุกคนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ (Ability to Create Share Context)
(4) ความสามารถในการสื่ อ สารสาระสำคั ญ (Ability to Communicate the Essence)
(5) ความสามารถในการบริหารจัดการอำนาจเพื่อขับเคลื่อนให้ทุกคนสามารถทำงานร่วมกันได้
(Ability to Exercise Political Power) (6) ความสามารถในการสร้างความเป็นผู้นำรุ่นใหม่ที่มี
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3.  ภาวะผู้นำ (Leadership)

ผลการศึกษา พบว่า ภาวะผู้นำด้านความสามารถในการทำความเข้าใจสาระสำคัญของ
สถานการณ์และสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจริงอย่างลึกซึ้งและรอบด้าน มีคะแนนสูงสุด คิดเป็นร้อยละ
96.33 ขณะที่ด้านความสามารถในการบริหารจัดการอำนาจเพื่อขับเคลื่อนให้ทุกคนสามารถ
ทำงานร่วมกันได้ มีคะแนนต่ำสุดคิดเป็นร้อยละ 91.00
แผนภาพที่ 24 : คะแนนภาวะผู้นำของเทศบาลเมืองชัยภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

ภาคผนวก

“สมรรถนะองค์กร” ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเลิศ

ปั ญ ญาเชิ ง ปฏิ บั ติ (องค์ ค วามรู้ ที่ ส ามารถนำไปปฏิ บั ติ ไ ด้ จ ริ ง ) (Ability to Foster Practical
Wisdom in Others)
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อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง
ผลการสำรวจสมรรถนะองค์กรของเทศบาลเมืองบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง
จากการเก็ บ ข้ อ มู ล ด้ ว ยแบบสอบถามจากนายกเทศมนตรี ปลั ด ผู้ อ ำนวยการ และเจ้ า หน้ า ที่
รวม 152 ตัวอย่าง มีรายละเอียด ดังนี้

1.  วิธีปฏิบัติขององค์กร
วิธีปฏิบัติขององค์กร มีองค์ประกอบหลัก 3 ประการ ได้แก่ (1) วิถีแห่งนวัตกรรม (Ways
of Innovation) (2) วิถีแห่งการดำเนินงาน (Ways of Operation) และ (3) วิถีแห่งการเติบโต
(Ways of Growth) ผลการศึกษา พบว่า วิถีแห่งนวัตกรรม คิดเป็นร้อยละ 72.90 รองลงมา คือ
วิถีแห่งการเติบโต คิดเป็นร้อยละ 71.31 และวิถีแห่งการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 70.75
แผนภาพที่ 25 : วิธปี ฏิบตั ขิ ององค์กรของเทศบาลเมืองบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง
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จากองค์ประกอบหลัก 3 ประการดังกล่าวข้างต้น ยังสามารถแบ่งเป็นองค์ประกอบย่อย
ได้อีก 9 ประการ โดยเรียงตามลำดับคะแนนจากสูงสุดไปต่ำสุดได้ ดังนี้ (1) วิธีปฏิบัติในการควบคุม
การดำเนินงาน คะแนนร้อยละ 78.07 (2) วิธีปฏิบัติในการระบุปัญหา คะแนนร้อยละ 77.25
(3) วิธีปฏิบัติในการประสานงานระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ คะแนนร้อยละ 76.13 (4) วิธีปฏิบัติใน
การกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหา คะแนนร้อยละ 75.33 (5) วิธีปฏิบัติในการเรียนรู้ขององค์กร
คะแนนร้อยละ 73.10 (6) วิธีปฏิบัติในการบริหารความสามารถพิเศษของบุคลากร คะแนนร้อยละ
72.74 (7) วิธีปฏิบัติในการเปลี่ยนแปลงองค์กร คะแนนร้อยละ 68.09 (8) วิธีปฏิบัติในการเอื้อ
ให้เกิดนวัตกรรม คะแนนร้อยละ 66.13 และ (9) วิธีบริหารจัดการองค์กร คะแนนร้อยละ 58.05

“สมรรถนะองค์กร” ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเลิศ

เทศบาลเมืองบ้านฉาง

“สมรรถนะองค์กร” ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเลิศ

แผนภาพที่ 26 : 	 วิธีปฏิบัติขององค์กรของเทศบาลเมืองบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง 

					 จังหวัดระยอง จำแนกรายองค์ประกอบย่อย

2.  วัฒนธรรมองค์กร
  2.1 	กลุ่มวัฒนธรรมองค์กร

ภาคผนวก

		 วัฒนธรรมองค์กร สามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มวัฒนธรรมองค์กรที่เกี่ยวกับ
กระบวนการทำงาน (Functionalization) และกลุ่มวัฒนธรรมองค์กรที่เกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์
ในการปฏิ บั ติ ง าน (Communalization) ซึ่ ง ในแต่ ล ะกลุ่ ม ประกอบด้ ว ยวั ฒ นธรรม 3 ด้ า น
ผลการศึกษา พบว่า วัฒนธรรมองค์กรกลุ่มที่เกี่ยวกับกระบวนการทำงานมีคะแนนอยู่ในระดับ
ปานกลาง คือ ค่าเฉลี่ย 2.95 และวัฒนธรรมองค์กรกลุ่มที่เกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ในการปฏิบัติงาน
มีคะแนนอยู่ในระดับปานกลาง คือ ค่าเฉลี่ย 2.56
ตารางที่ 25 : 	คะแนนวัฒนธรรมองค์กรกลุ่มที่เกี่ยวกับกระบวนการทำงานของ
เทศบาลเมืองบ้านฉาง
กลุ่มวัฒนธรรมองค์กรเกี่ยวกับกระบวนการทำงาน

ค่าเฉลี่ย

วัฒนธรรมองค์กรเกี่ยวกับพิธีการและมาตรฐาน

3.08

วัฒนธรรมองค์กรเกี่ยวกับลำดับชั้นและการควบคุม

2.67

วัฒนธรรมองค์กรเกี่ยวกับการใช้ความรู้ ประสบการณ์ และความชำนาญพิเศษ

3.12

ค่าเฉลี่ยรวม

2.95
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กลุ่มวัฒนธรรมองค์กรเกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ในการปฏิบัติงาน

ค่าเฉลี่ย

วัฒนธรรมการรักษาความสัมพันธ์ภายในองค์กร

2.36

วัฒนธรรมองค์กรที่มีอิสระและสร้างความสัมพันธ์ร่วมกับผู้อื่น

2.24

วัฒนธรรมองค์กรเกี่ยวกับความเป็นเจ้าของ

3.10

ค่าเฉลี่ยรวม

2.56

  2.2 	รูปแบบวัฒนธรรมองค์กร
		 เนื่องจากวัฒนธรรมองค์กรกลุ่มที่เกี่ยวกับกระบวนการทำงานมีคะแนนอยู่ในระดับ
ปานกลาง คือ ค่าเฉลี่ย 2.95 และวัฒนธรรมองค์กรกลุ่มที่เกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ในการปฏิบัติงาน
มี ค ะแนนอยู่ ใ นระดั บ ปานกลาง คื อ ค่ า เฉลี่ ย 2.56 ผลการศึ ก ษาจึ ง แสดงให้ เ ห็ น ว่ า เทศบาล
เมื อ งบ้านฉางมีรูปแบบวัฒนธรรมองค์ ก รที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลในการดำเนิ น งาน
รวมถึงมีการทำงานที่เป็นระบบ และมีพลวัตการเปลี่ยนแปลงเสมอ ซึ่งเป็นรูปแบบขององค์กรแห่ง
นวัตกรรม

“สมรรถนะองค์กร” ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเลิศ

ตารางที่ 26 : 	คะแนนวัฒนธรรมองค์กรกลุ่มที่เกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ในการปฏิบัติงานของ
เทศบาลเมืองบ้านฉาง

ภาคผนวก
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กลุ่มวัฒนธรรมเกี่ยวกับกระบวนการทำงาน (Functionalization)

วัฒนธรรมองค์กรกลุ่มที่เกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ในการปฏิบัติงาน (Communalization)

“สมรรถนะองค์กร” ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเลิศ
ภาคผนวก

ตารางที่ 27 : รูปแบบวัฒนธรรมองค์กรของเทศบาลเมืองบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง
ต่ำ

ปานกลาง  (2.95)

สูง  

สูง

ธุรกิจครอบครัว 

(Family Business) 

องค์กรมีลักษณะเฉพาะตัว
ดำเนินงานหรือให้บริการ
แบบเฉพาะเจาะจง และ
บริหารงานแบบอนุรักษ์นิยม

องค์กรราชการ 

(Matured Bureaucracy)
(Implementing Body) 

องค์กรมีความยืดหยุ่นและ
มีประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
แต่โครงสร้างองค์กรแบ่งส่วนงาน
มากเกินไปและมีต้นทุน
ในการดำเนินงานสูง

องค์กรราชการแบบเข้มข้น
(Overgrown Bureaucracy)
โครงสร้างองค์กรแบ่งส่วนงาน
มากเกินไป
ต้นทุนในการดำเนินงานสูง
และมีกฎระเบียบเข้มงวด

ปาน
กลาง
(2.56)

ธุรกิจร่วมทุน 

(Venture business) 

องค์กรมีความคล่องตัว
และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
แต่มีความเสี่ยงสูง อาจเป็น
องค์กรที่ตั้งขึ้นเฉพาะกิจ
หรือชั่วคราว

องค์กรแห่งนวัตกรรม
(Innovative Organization)
(“Kaizen” Factory)
องค์กรมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการดำเนินงาน
รวมถึงมีการทำงานที่เป็นระบบ
และมีพลวัตการเปลี่ยนแปลง
เสมอ

องค์กรทหาร 

(Military Organization) 

องค์กรมีกฎระเบียบ
เข้มงวดมากเกินไป
แต่มีประสิทธิภาพ
ในการดำเนินงาน

สมาคม 

(Association) 

องค์กรมีความยืดหยุ่น
แต่มีความเสี่ยงสูง

องค์กรเก่าแก่/ดั้งเดิม
(Traditional Factory) 

องค์กรมีประสิทธิภาพ
ในการดำเนินงาน
แต่การทำงานเป็น
ทีมอ่อนแอ

ร้านค้าขนาดใหญ่ 

(Megastore) 

องค์กรมีกฎระเบียบเข้มงวด
มากเกินไป มีการดำเนินงาน
หรือให้บริการเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของกลุ่มคนโดยรวม
ทั่วไป ไม่เจาะจงกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
แต่การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ

ต่ำ

3.  ภาวะผู้นำ (Leadership)
ภาวะผู้นำ มีองค์ประกอบ 6 ด้าน ได้แก่ (1) ความสามารถในการตัดสินใจเพื่อสร้างสิ่งที่ดี
(Ability to Judge Goodness) (2) ความสามารถในการทำความเข้าใจสาระสำคัญ (Ability to
Grasp the Essence) (3) ความสามารถในการสร้ า งพื้ น ที่ แ ละความร่ ว มมื อ ที่ เ อื้ อ ให้ ทุ ก คน
ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ (Ability to Create Share Context)
(4) ความสามารถในการสื่ อ สารสาระสำคั ญ (Ability to Communicate the Essence)
(5) ความสามารถในการบริหารจัดการอำนาจเพื่อขับเคลื่อนให้ทุกคนสามารถทำงานร่วมกันได้
(Ability to Exercise Political Power) (6) ความสามารถในการสร้างความเป็นผู้นำรุ่นใหม่ที่มี
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ผลการศึกษา พบว่า ภาวะผู้นำความสามารถในการสร้างพื้นที่และความร่วมมือ มีคะแนน
สูงที่สุด คิดเป็นร้อยละ 79.47 ขณะที่ด้านความสามารถในการสร้างความเป็นผู้นำรุ่นใหม่มีคะแนน
ต่ำสุด คิดเป็นร้อยละ 75.22
แผนภาพที่ 27 : คะแนนภาวะผู้นำของเทศบาลเมืองบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง

“สมรรถนะองค์กร” ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเลิศ

ปั ญ ญาเชิ ง ปฏิ บั ติ (องค์ ค วามรู้ ที่ ส ามารถนำไปปฏิ บั ติ ไ ด้ จ ริ ง ) (Ability to Foster Practical
Wisdom in Others)
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เทศบาลเมืองบ้านบึง

อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
ผลการสำรวจสมรรถนะองค์กรของเทศบาลเมืองบ้านบึง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
จากการเก็ บ ข้ อ มู ล ด้ ว ยแบบสอบถามจากนายกเทศมนตรี ปลั ด ผู้ อ ำนวยการ และเจ้ า หน้ า ที่
รวม 133 คน มีรายละเอียดดังนี้

1.  วิธีปฏิบัติขององค์กร
วิธีปฏิบัติขององค์กร มีองค์ประกอบหลัก 3 ประการ ได้แก่ (1) วิถีแห่งนวัตกรรม (Ways
of Innovation) (2) วิถีแห่งการดำเนินงาน (Ways of Operation) และ (3) วิถีแห่งการเติบโต
(Ways of Growth) ผลการศึกษา พบว่า วิถีแห่งนวัตกรรม คิดเป็นร้อยละ 76.56 รองลงมา คือ
วิถีแห่งการเติบโต คิดเป็นร้อยละ 74.88 และวิถีแห่งการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 71.24
แผนภาพที่ 28 : วิธีปฏิบัติขององค์กรของเทศบาลเมืองบ้านบึง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

จากองค์ประกอบหลัก 3 ประการดังกล่าวข้างต้น ยังสามารถแบ่งเป็นองค์ประกอบย่อย
ได้อีก 9 ประการ โดยเรียงตามลำดับคะแนนจากสูงสุดไปต่ำสุดได้ ดังนี้ (1) วิธีปฏิบัติในการระบุ
ปัญหา คะแนนร้อยละ 80.39 (2) วิธีปฏิบัติในการกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหา คะแนนร้อยละ
79.04 (3) วิ ธี ป ฏิ บั ติ ใ นการประสานงานระหว่ า งภาคส่ ว นต่ า ง ๆ คะแนนร้ อ ยละ 77.86
(4) วิธีปฏิบัติในการบริหารความสามารถพิเศษของบุคลากร คะแนนร้อยละ 77.73 (5) วิธีปฏิบัติ
ในการควบคุ ม การดำเนิ น งาน คะแนนร้ อ ยละ 77.35 (6) วิ ธี ป ฏิ บั ติ ใ นการเรี ย นรู้ ข ององค์ ก ร
คะแนนร้ อ ยละ 76.73 (7) วิ ธี ป ฏิ บั ติ ใ นการเอื้ อ ให้ เ กิ ด นวั ต กรรม คะแนนร้ อ ยละ 70.25
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แผนภาพที่ 29 : วิธีปฏิบัติขององค์กรของเทศบาลเมืองบ้านบึง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 

				 จำแนกรายองค์ประกอบย่อย

“สมรรถนะองค์กร” ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเลิศ

(8) วิธีปฏิบัติในการเปลี่ยนแปลงองค์กร คะแนนร้อยละ 70.18 และ (9) วิธีบริหารจัดการองค์กร
คะแนนร้อยละ 58.50

2.  วัฒนธรรมองค์กร
  2.1 	กลุ่มวัฒนธรรมองค์กร

ตารางที่ 28 : 	คะแนนวัฒนธรรมองค์กรกลุ่มที่เกี่ยวกับกระบวนการทำงานของ
เทศบาลเมืองบ้านบึง
กลุ่มวัฒนธรรมองค์กรเกี่ยวกับกระบวนการทำงาน

ค่าเฉลี่ย

วัฒนธรรมองค์กรเกี่ยวกับพิธีการและมาตรฐาน

3.13

วัฒนธรรมองค์กรเกี่ยวกับลำดับชั้นและการควบคุม

2.79

วัฒนธรรมองค์กรเกี่ยวกับการใช้ความรู้ ประสบการณ์ และความชำนาญพิเศษ

3.12

ค่าเฉลี่ยรวม

3.01
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		 วัฒนธรรมองค์กร สามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มวัฒนธรรมองค์กรที่เกี่ยวกับ
กระบวนการทำงาน (Functionalization) และกลุ่มวัฒนธรรมองค์กรที่เกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์
ในการปฏิ บั ติ ง าน (Communalization) ซึ่ ง ในแต่ ล ะกลุ่ ม ประกอบด้ ว ยวั ฒ นธรรม 3 ด้ า น
ผลการศึกษา พบว่า วัฒนธรรมองค์กรกลุ่มที่เกี่ยวกับกระบวนการทำงานมีคะแนนอยู่ในระดับสูง
คือ ค่าเฉลี่ย 3.01 และวัฒนธรรมองค์กรกลุ่มที่เกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ในการปฏิบัติงานมีคะแนน
อยู่ในระดับปานกลาง คือ ค่าเฉลี่ย 2.57

กลุ่มวัฒนธรรมองค์กรเกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ในการปฏิบัติงาน

ค่าเฉลี่ย

วัฒนธรรมการรักษาความสัมพันธ์ภายในองค์กร

2.36

วัฒนธรรมองค์กรที่มีอิสระและสร้างความสัมพันธ์ร่วมกับผู้อื่น

2.24

วัฒนธรรมองค์กรเกี่ยวกับความเป็นเจ้าของ

3.11

ค่าเฉลี่ยรวม

2.57

  2.2 	รูปแบบวัฒนธรรมองค์กร
		 เนื่องจากวัฒนธรรมองค์กรกลุ่มที่เกี่ยวกับกระบวนการทำงานมีคะแนนอยู่ในระดับ
สูง คือ ค่าเฉลี่ย 3.01 และวัฒนธรรมองค์กรกลุ่มที่เกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ในการปฏิบัติงานมีคะแนน
อยู่ในระดับปานกลาง คือ ค่าเฉลี่ย 2.57 ผลการศึกษาจึงแสดงให้เห็นว่า เทศบาลเมืองบ้านบึง
มีรูปแบบวัฒนธรรมองค์กรมีกฎระเบียบเข้มงวดมาก แต่มีประสิทธิภาพในการดำเนินงาน ซึ่งเป็น
รูปแบบองค์กรทหาร

ภาคผนวก

“สมรรถนะองค์กร” ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเลิศ

ตารางที่ 29 : 	คะแนนวั ฒ นธรรมองค์ ก รกลุ่ ม ที่ เ กี่ ย วกั บ ปฏิ สั ม พั น ธ์ ใ นการปฏิ บั ติ ง านของ
เทศบาลเมืองบ้านบึง
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วัฒนธรรมองค์กรกลุ่มที่เกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ในการปฏิบัติงาน (Communalization)

กลุ่มวัฒนธรรมเกี่ยวกับกระบวนการทำงาน (Functionalization)
ต่ำ

ปานกลาง  

สูง  (3.01)

สูง

ธุรกิจครอบครัว 

(Family Business) 

องค์กรมีลักษณะเฉพาะตัว
ดำเนินงานหรือให้บริการ
แบบเฉพาะเจาะจง และ
บริหารงานแบบอนุรักษ์นิยม

องค์กรราชการ 

(Matured Bureaucracy)
(Implementing Body) 

องค์กรมีความยืดหยุ่นและ
มีประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
แต่โครงสร้างองค์กรแบ่งส่วนงาน
มากเกินไปและมีต้นทุน
ในการดำเนินงานสูง

องค์กรราชการแบบเข้มข้น
(Overgrown Bureaucracy)
โครงสร้างองค์กรแบ่งส่วนงาน
มากเกินไป
ต้นทุนในการดำเนินงานสูง
และมีกฎระเบียบเข้มงวด

ปาน
กลาง
(2.57)

ธุรกิจร่วมทุน 

(Venture business) 

องค์กรมีความคล่องตัว
และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
แต่มีความเสี่ยงสูง อาจเป็น
องค์กรที่ตั้งขึ้นเฉพาะกิจ
หรือชั่วคราว

องค์กรแห่งนวัตกรรม
(Innovative Organization)
(“Kaizen” Factory)
องค์กรมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการดำเนินงาน
รวมถึงมีการทำงานที่เป็นระบบ
และมีพลวัตการเปลี่ยนแปลง
เสมอ

องค์กรทหาร 

(Military Organization) 

องค์กรมีกฎระเบียบ
เข้มงวดมากเกินไป
แต่มีประสิทธิภาพ
ในการดำเนินงาน

สมาคม 

(Association) 

องค์กรมีความยืดหยุ่น
แต่มีความเสี่ยงสูง

องค์กรเก่าแก่/ดั้งเดิม
(Traditional Factory) 

องค์กรมีประสิทธิภาพ
ในการดำเนินงาน
แต่การทำงานเป็น
ทีมอ่อนแอ

ร้านค้าขนาดใหญ่ 

(Megastore) 

องค์กรมีกฎระเบียบเข้มงวด
มากเกินไป มีการดำเนินงาน
หรือให้บริการเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของกลุ่มคนโดยรวม
ทั่วไป ไม่เจาะจงกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
แต่การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ

ต่ำ

ภาวะผู้นำ มีองค์ประกอบ 6 ด้าน ได้แก่ (1) ความสามารถในการตัดสินใจเพื่อสร้างสิ่งที่ดี
(Ability to Judge Goodness) (2) ความสามารถในการทำความเข้าใจสาระสำคัญ (Ability to
Grasp the Essence) (3) ความสามารถในการสร้ า งพื้ น ที่ แ ละความร่ ว มมื อ ที่ เ อื้ อ ให้ ทุ ก คน
ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ (Ability to Create Share Context)
(4) ความสามารถในการสื่ อ สารสาระสำคั ญ (Ability to Communicate the Essence)
(5) ความสามารถในการบริหารจัดการอำนาจเพื่อขับเคลื่อนให้ทุกคนสามารถทำงานร่วมกันได้
(Ability to Exercise Political Power) (6) ความสามารถในการสร้างความเป็นผู้นำรุ่นใหม่ที่มี
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3.  ภาวะผู้นำ (Leadership)

“สมรรถนะองค์กร” ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเลิศ

ตารางที่ 30 : รูปแบบวัฒนธรรมองค์กรของเทศบาลเมืองบ้านบึง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

ผลการศึกษา พบว่า ภาวะผู้นำความสามารถในการทำความเข้าใจสาระสำคัญ มีคะแนน
สู ง ที่ สุ ด คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 83.81 ขณะที่ ด้ า นความสามารถในการสื่ อ สารถึ ง สาระสำคั ญ ของ
สถานการณ์ มีคะแนนต่ำสุด คิดเป็นร้อยละ 78.75
แผนภาพที่ 30 : คะแนนภาวะผู้นำของเทศบาลเมืองบ้านบึง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

ภาคผนวก

“สมรรถนะองค์กร” ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเลิศ

ปั ญ ญาเชิ ง ปฏิ บั ติ (องค์ ค วามรู้ ที่ ส ามารถนำไปปฏิ บั ติ ไ ด้ จ ริ ง ) (Ability to Foster Practical
Wisdom in Others)

130

สถาบันพระปกเกล้า

อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ผลการสำรวจสมรรถนะองค์กรของเทศบาลเมืองแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
จากการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามจากนายกเทศมนตรี ปลัดฯ ผู้อำนวยการ และเจ้าหน้าที่
รวม 101 คน มีรายละเอียดดังนี้

1.  วิธีปฏิบัติขององค์กร
วิธีปฏิบัติขององค์กร มีองค์ประกอบหลัก 3 ประการ ได้แก่ (1) วิถีแห่งนวัตกรรม (Ways
of Innovation) (2) วิถีแห่งการดำเนินงาน (Ways of Operation) และ (3) วิถีแห่งการเติบโต
(Ways of Growth) ผลการศึกษา พบว่า วิถีแห่งนวัตกรรมมีคะแนนสูงสุด คิดเป็นร้อยละ 75.00
รองลงมา คือ วิถีแห่งการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 72.37 และวิถีแห่งการเติบโต คิดเป็นร้อยละ
72.34
แผนภาพที่ 31 : วิธีปฏิบัติขององค์กรของเทศบาลเมืองแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

“สมรรถนะองค์กร” ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเลิศ

เทศบาลเมืองแม่เหียะ

ภาคผนวก

จากองค์ประกอบหลัก 3 ประการดังกล่าวข้างต้น ยังสามารถแบ่งเป็นองค์ประกอบย่อย
ได้อีก 9 ประการ โดยเรียงตามลำดับคะแนนจากสูงสุดไปต่ำสุดได้ ดังนี้ (1) วิธีปฏิบัติในการระบุ
ปัญหา คะแนนร้อยละ 66.10 (2) วิธีปฏิบัติในการควบคุมการดำเนินงาน คะแนนร้อยละ 65.63
(3) วิธีปฏิบัติในการเรียนรู้ขององค์กร คะแนนร้อยละ 64.47 (4) วิธีปฏิบัติในการประสานงาน
ระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ คะแนนร้อยละ 64.23 (5) วิธีปฏิบัติในการบริหารความสามารถพิเศษ
สถาบันพระปกเกล้า
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“สมรรถนะองค์กร” ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเลิศ

ของบุคลากร คะแนนร้อยละ 61.88 (6) วิธีปฏิบัติในการกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหา คะแนน
ร้ อ ยละ 61.81 (7) วิ ธี บ ริ ห ารจั ด การองค์ ก ร คะแนนร้ อ ยละ 60.29 (8) วิ ธี ป ฏิ บั ติ ใ นการ
เปลี่ยนแปลงองค์กร คะแนนร้อยละ 60.14 และ (9) วิธีปฏิบัติในการเอื้อให้เกิดนวัตกรรม คะแนน
ร้อยละ 55.97
แผนภาพที่ 32 : วิธีปฏิบัติขององค์กรของเทศบาลเมืองแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 

				 จำแนกรายองค์ประกอบย่อย

ภาคผนวก

2.  วัฒนธรรมองค์กร
  2.1 	กลุ่มวัฒนธรรมองค์กร
		 วัฒนธรรมองค์กร สามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มวัฒนธรรมองค์กรที่เกี่ยวกับ
กระบวนการทำงาน (Functionalization) และกลุ่มวัฒนธรรมองค์กรที่เกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์
ในการปฏิ บั ติ ง าน (Communalization) ซึ่ ง ในแต่ ล ะกลุ่ ม ประกอบด้ ว ยวั ฒ นธรรม 3 ด้ า น
ผลการศึกษา พบว่า วัฒนธรรมองค์กรกลุ่มที่เกี่ยวกับกระบวนการทำงานมีคะแนนอยู่ในระดับสูง
คือ ค่าเฉลี่ย 3.14 และวัฒนธรรมองค์กรกลุ่มที่เกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ในการปฏิบัติงานมีคะแนน
อยู่ในระดับสูง คือ ค่าเฉลี่ย 3.24
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กลุ่มวัฒนธรรมองค์กรเกี่ยวกับกระบวนการทำงาน

“สมรรถนะองค์กร” ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเลิศ

ตารางที่ 31 :	 คะแนนวัฒนธรรมองค์กรกลุม่ ทีเ่ กีย่ วกับกระบวนการทำงานของ
			 เทศบาลเมืองแม่เหียะ
ค่าเฉลี่ย

วัฒนธรรมองค์กรเกี่ยวกับพิธีการและมาตรฐาน

3.36

วัฒนธรรมองค์กรเกี่ยวกับการใช้ความรู้ ประสบการณ์ และความชำนาญพิเศษ

3.23

วัฒนธรรมองค์กรเกี่ยวกับลำดับชั้นและการควบคุม

2.84

ค่าเฉลี่ยรวม

3.14

ตารางที่ 32 : 	คะแนนวัฒนธรรมองค์กรกลุ่มที่เกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ในการปฏิบัติงานของ
เทศบาลเมืองแม่เหียะ
กลุ่มวัฒนธรรมองค์กรเกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ในการปฏิบัติงาน

ค่าเฉลี่ย

วัฒนธรรมองค์กรที่มีอิสระและสร้างความสัมพันธ์ร่วมกับผู้อื่น

3.31

วัฒนธรรมองค์กรเกี่ยวกับความเป็นเจ้าของ

3.31

วัฒนธรรมการรักษาความสัมพันธ์ภายในองค์กร

3.12

ค่าเฉลี่ยรวม

3.24

  2.2 	รูปแบบวัฒนธรรมองค์กร

สถาบันพระปกเกล้า
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		 เนื่องจากวัฒนธรรมองค์กรกลุ่มที่เกี่ยวกับกระบวนการทำงานมีคะแนนอยู่ในระดับ
สูง คือ ค่าเฉลี่ย 3.14 และวัฒนธรรมองค์กรกลุ่มที่เกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ในการปฏิบัติงานมีคะแนน
อยู่ในระดับสูง คือ ค่าเฉลี่ย 3.24 ผลการศึกษาจึงแสดงให้เห็นว่า เทศบาลเมืองแม่เหียะมีรูปแบบ
วัฒนธรรมองค์กรที่มีโครงสร้างองค์กรแบ่งส่วนงานมากเกินไป ส่งผลให้ต้นทุนในการดำเนินงานสูง
และมีกฎระเบียบเข้มงวด ซึ่งเป็นรูปแบบขององค์กรราชการแบบเข้มข้น

กลุ่มวัฒนธรรมเกี่ยวกับกระบวนการทำงาน (Functionalization)

วัฒนธรรมองค์กรกลุ่มที่เกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ในการปฏิบัติงาน (Communalization)

“สมรรถนะองค์กร” ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเลิศ
ภาคผนวก

ตารางที่ 33 : รูปแบบวัฒนธรรมองค์กรของเทศบาลเมืองแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ต่ำ

ปานกลาง  

สูง  (3.14)

สูง
(3.24)

ธุรกิจครอบครัว 

(Family Business) 

องค์กรมีลักษณะเฉพาะตัว
ดำเนินงานหรือให้บริการ
แบบเฉพาะเจาะจง และ
บริหารงานแบบอนุรักษ์นิยม

องค์กรราชการ 

(Matured Bureaucracy)
(Implementing Body) 

องค์กรมีความยืดหยุ่นและ
มีประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
แต่โครงสร้างองค์กรแบ่งส่วนงาน
มากเกินไปและมีต้นทุน
ในการดำเนินงานสูง

องค์กรราชการแบบเข้มข้น
(Overgrown Bureaucracy)
โครงสร้างองค์กรแบ่งส่วนงาน
มากเกินไป
ต้นทุนในการดำเนินงานสูง
และมีกฎระเบียบเข้มงวด

ปาน
กลาง

ธุรกิจร่วมทุน 

(Venture business) 

องค์กรมีความคล่องตัว
และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
แต่มีความเสี่ยงสูง อาจเป็น
องค์กรที่ตั้งขึ้นเฉพาะกิจ
หรือชั่วคราว

องค์กรแห่งนวัตกรรม
(Innovative Organization)
(“Kaizen” Factory)
องค์กรมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการดำเนินงาน
รวมถึงมีการทำงานที่เป็นระบบ
และมีพลวัตการเปลี่ยนแปลง
เสมอ

องค์กรทหาร 

(Military Organization) 

องค์กรมีกฎระเบียบ
เข้มงวดมากเกินไป
แต่มีประสิทธิภาพ
ในการดำเนินงาน

สมาคม 

(Association) 

องค์กรมีความยืดหยุ่น
แต่มีความเสี่ยงสูง

องค์กรเก่าแก่/ดั้งเดิม
(Traditional Factory) 

องค์กรมีประสิทธิภาพ
ในการดำเนินงาน
แต่การทำงานเป็น
ทีมอ่อนแอ

ร้านค้าขนาดใหญ่ 

(Megastore) 

องค์กรมีกฎระเบียบเข้มงวด
มากเกินไป มีการดำเนินงาน
หรือให้บริการเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของกลุ่มคนโดยรวม
ทั่วไป ไม่เจาะจงกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
แต่การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ

ต่ำ

3.  ภาวะผู้นำ (Leadership)
ภาวะผู้นำ มีองค์ประกอบ 6 ด้าน ได้แก่ (1) ความสามารถในการตัดสินใจเพื่อสร้างสิ่งที่ดี
(Ability to Judge Goodness) (2) ความสามารถในการทำความเข้าใจสาระสำคัญ (Ability to
Grasp the Essence) (3) ความสามารถในการสร้ า งพื้ น ที่ แ ละความร่ ว มมื อ ที่ เ อื้ อ ให้ ทุ ก คน
ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ (Ability to Create Share Context)
(4) ความสามารถในการสื่ อ สารสาระสำคั ญ (Ability to Communicate the Essence)
(5) ความสามารถในการบริหารจัดการอำนาจเพื่อขับเคลื่อนให้ทุกคนสามารถทำงานร่วมกันได้
(Ability to Exercise Political Power) (6) ความสามารถในการสร้างความเป็นผู้นำรุ่นใหม่ที่มี
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ผลการศึกษา พบว่า ภาวะผู้นำด้านความสามารถในการทำความเข้าใจสาระสำคัญของ
สถานการณ์และสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจริงอย่างลึกซึ้งและรอบด้าน มีคะแนนสูงสุด คิดเป็นร้อยละ
82.00 ขณะที่ความสามารถในการสร้างความเป็นผู้นำรุ่นใหม่ที่มีปัญญาเชิงปฏิบัติ (องค์ความรู้
ที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง) มีคะแนนต่ำสุด คิดเป็นร้อยละ 79.00 สำหรับภาวะผู้นำด้านอื่น ๆ
มีคะแนนคิดเป็นร้อยละ 79.01 ขึ้นไป	
แผนภาพที่ 33 : คะแนนภาวะผู้นำของเทศบาลเมืองแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

“สมรรถนะองค์กร” ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเลิศ

ปั ญ ญาเชิ ง ปฏิ บั ติ (องค์ ค วามรู้ ที่ ส ามารถนำไปปฏิ บั ติ ไ ด้ จ ริ ง ) (Ability to Foster Practical
Wisdom in Others)

ภาคผนวก
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อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

ผลการสำรวจสมรรถนะองค์กรของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
จากการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามจากนายกเทศมนตรี ปลัดฯ ผู้อำนวยการ และเจ้าหน้าที่
รวม 141 คน มีรายละเอียดดังนี้

1.  วิธีปฏิบัติขององค์กร
วิธีปฏิบัติขององค์กร มีองค์ประกอบหลัก 3 ประการ ได้แก่ (1) วิถีแห่งนวัตกรรม (Ways
of Innovation) (2) วิถีแห่งการดำเนินงาน (Ways of Operation) และ (3) วิถีแห่งการเติบโต
(Ways of Growth) ผลการศึกษา พบว่า วิถีแห่งนวัตกรรม มีคะแนนสูงสุด คิดเป็นร้อยละ 80.22
รองลงมา คือ วิถีแห่งการเติบโต คิดเป็นร้อยละ 79.00 และวิถีแห่งการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ
78.56
แผนภาพที่ 34 : วิธีปฏิบัติขององค์กรของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

ภาคผนวก

“สมรรถนะองค์กร” ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเลิศ

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

จากองค์ประกอบหลัก 3 ประการดังกล่าวข้างต้น ยังสามารถแบ่งเป็นองค์ประกอบย่อย
ได้อีก 9 ประการ โดยเรียงตามลำดับคะแนนจากสูงสุดไปต่ำสุดได้ ดังนี้ (1) วิธีปฏิบัติในการเอื้อ
ให้ เ กิ ด นวั ต กรรม คะแนนร้ อ ยละ 86.00 (2) วิ ธี บ ริ ห ารจั ด การองค์ ก ร คะแนนร้ อ ยละ 85.33
(3) วิธีปฏิบัติในการบริหารความสามารถพิเศษของบุคลากร คะแนนร้อยละ 83.33 (4) วิธีปฏิบัติ
ในการประสานงานระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ คะแนนร้อยละ 83.00 (5) วิธีปฏิบัติในการกำหนด
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แผนภาพที่ 35 : วิธีปฏิบัติขององค์กรของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 

				 จำแนกรายองค์ประกอบย่อย

“สมรรถนะองค์กร” ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเลิศ

แนวทางการแก้ไขปัญหา คะแนนร้อยละ 72.33 (6) วิธีปฏิบัติในการเปลี่ยนแปลงองค์กร คะแนน
ร้อยละ 80.67 (7) วิธีปฏิบัติในการเรียนรู้ขององค์กร คะแนนร้อยละ 73.00 (8) วิธีปฏิบัติในการ
ระบุปญั หา คะแนนร้อยละ 72.33 และ (9) วิธปี ฏิบตั ใิ นการควบคุมการดำเนินงาน คะแนนร้อยละ 70.00

2.  วัฒนธรรมองค์กร
  2.1 	กลุ่มวัฒนธรรมองค์กร

ตารางที่ 34 : คะแนนวัฒนธรรมองค์กรกลุม่ ทีเ่ กีย่ วกับกระบวนการทำงานของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
กลุ่มวัฒนธรรมองค์กรเกี่ยวกับกระบวนการทำงาน

ค่าเฉลี่ย

วัฒนธรรมองค์กรเกี่ยวกับการใช้ความรู้ ประสบการณ์ และความชำนาญพิเศษ

3.89

วัฒนธรรมองค์กรเกี่ยวกับพิธีการและมาตรฐาน

3.23

วัฒนธรรมองค์กรเกี่ยวกับลำดับชั้นและการควบคุม

2.69

ค่าเฉลี่ยรวม

3.27
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		 วัฒนธรรมองค์กร สามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มวัฒนธรรมองค์กรที่เกี่ยวกับ
กระบวนการทำงาน (Functionalization) และกลุ่มวัฒนธรรมองค์กรที่เกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์
ในการปฏิ บั ติ ง าน (Communalization) ซึ่ ง ในแต่ ล ะกลุ่ ม ประกอบด้ ว ยวั ฒ นธรรม 3 ด้ า น
ผลการศึกษา พบว่า วัฒนธรรมองค์กรกลุ่มที่เกี่ยวกับกระบวนการทำงานมีคะแนนอยู่ในระดับสูง
คือ ค่าเฉลี่ย 3.27 และวัฒนธรรมองค์กรกลุ่มที่เกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ในการปฏิบัติงานมีคะแนน
อยู่ในระดับปานกลาง คือ ค่าเฉลี่ย 2.57

กลุ่มวัฒนธรรมองค์กรเกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ในการปฏิบัติงาน

ค่าเฉลี่ย

วัฒนธรรมองค์กรเกี่ยวกับความเป็นเจ้าของ

3.27

วัฒนธรรมการรักษาความสัมพันธ์ภายในองค์กร

2.27

วัฒนธรรมองค์กรที่มีอิสระและสร้างความสัมพันธ์ร่วมกับผู้อื่น

2.18

ค่าเฉลี่ยรวม

2.57

  2.2 	รูปแบบวัฒนธรรมองค์กร
		 เนื่องจากวัฒนธรรมองค์กรกลุ่มที่เกี่ยวกับกระบวนการทำงานมีคะแนนอยู่ในระดับ
สูง คือ ค่าเฉลี่ย 3.27 และวัฒนธรรมองค์กรกลุ่มที่เกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ในการปฏิบัติงานมีคะแนน
อยู่ในระดับปานกลาง คือ ค่าเฉลี่ย 2.57 ผลการศึกษาจึงแสดงให้เห็นว่า เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
มีรูปแบบวัฒนธรรมองค์กรที่มีกฎระเบียบเข้มงวดมาก แต่ยังคงมีประสิทธิภาพในการทำงาน
ซึ่งเป็นรูปแบบองค์กรทหาร

ภาคผนวก

“สมรรถนะองค์กร” ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเลิศ

ตารางที่ 35 : 	คะแนนวั ฒ นธรรมองค์ ก รกลุ่ ม ที่ เ กี่ ย วกั บ ปฏิ สั ม พั น ธ์ ใ นการปฏิ บั ติ ง านของ
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
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วัฒนธรรมองค์กรกลุ่มที่เกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ในการปฏิบัติงาน (Communalization)

กลุ่มวัฒนธรรมเกี่ยวกับกระบวนการทำงาน (Functionalization)
ต่ำ

ปานกลาง  

สูง  (3.27)

สูง

ธุรกิจครอบครัว 

(Family Business) 

องค์กรมีลักษณะเฉพาะตัว
ดำเนินงานหรือให้บริการ
แบบเฉพาะเจาะจง และ
บริหารงานแบบอนุรักษ์นิยม

องค์กรราชการ 

(Matured Bureaucracy)
(Implementing Body) 

องค์กรมีความยืดหยุ่นและ
มีประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
แต่โครงสร้างองค์กรแบ่งส่วนงาน
มากเกินไปและมีต้นทุน
ในการดำเนินงานสูง

องค์กรราชการแบบเข้มข้น
(Overgrown Bureaucracy)
โครงสร้างองค์กรแบ่งส่วนงาน
มากเกินไป
ต้นทุนในการดำเนินงานสูง
และมีกฎระเบียบเข้มงวด

ปาน
กลาง
(2.57)

ธุรกิจร่วมทุน 

(Venture business) 

องค์กรมีความคล่องตัว
และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
แต่มีความเสี่ยงสูง อาจเป็น
องค์กรที่ตั้งขึ้นเฉพาะกิจ
หรือชั่วคราว

องค์กรแห่งนวัตกรรม
(Innovative Organization)
(“Kaizen” Factory)
องค์กรมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการดำเนินงาน
รวมถึงมีการทำงานที่เป็นระบบ
และมีพลวัตการเปลี่ยนแปลง
เสมอ

องค์กรทหาร 

(Military Organization) 

องค์กรมีกฎระเบียบ
เข้มงวดมากเกินไป
แต่มีประสิทธิภาพ
ในการดำเนินงาน

สมาคม 

(Association) 

องค์กรมีความยืดหยุ่น
แต่มีความเสี่ยงสูง

องค์กรเก่าแก่/ดั้งเดิม
(Traditional Factory) 

องค์กรมีประสิทธิภาพ
ในการดำเนินงาน
แต่การทำงานเป็น
ทีมอ่อนแอ

ร้านค้าขนาดใหญ่ 

(Megastore) 

องค์กรมีกฎระเบียบเข้มงวด
มากเกินไป มีการดำเนินงาน
หรือให้บริการเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของกลุ่มคนโดยรวม
ทั่วไป ไม่เจาะจงกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
แต่การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ

ต่ำ

ภาวะผู้นำ มีองค์ประกอบ 6 ด้าน ได้แก่ (1) ความสามารถในการตัดสินใจเพื่อสร้างสิ่งที่ดี
(Ability to Judge Goodness) (2) ความสามารถในการทำความเข้าใจสาระสำคัญ (Ability to
Grasp the Essence) (3) ความสามารถในการสร้ า งพื้ น ที่ แ ละความร่ ว มมื อ ที่ เ อื้ อ ให้ ทุ ก คน
ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ (Ability to Create Share Context)
(4) ความสามารถในการสื่ อ สารสาระสำคั ญ (Ability to Communicate the Essence)
(5) ความสามารถในการบริหารจัดการอำนาจเพื่อขับเคลื่อนให้ทุกคนสามารถทำงานร่วมกันได้
(Ability to Exercise Political Power) (6) ความสามารถในการสร้างความเป็นผู้นำรุ่นใหม่ที่มี
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3.  ภาวะผู้นำ (Leadership)

“สมรรถนะองค์กร” ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเลิศ

ตารางที่ 36 : รูปแบบวัฒนธรรมองค์กรของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

ผลการศึกษา พบว่า ภาวะผู้นำด้านความสามารถในการทำความเข้าใจสาระสำคัญของ
สถานการณ์และสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจริงอย่างลึกซึ้งและรอบด้าน มีคะแนนสูงสุด คิดเป็นร้อยละ
91.33 ขณะที่ด้านความสามารถในการบริหารจัดการอำนาจเพื่อขับเคลื่อนให้ทุกคนสามารถ
ทำงานร่วมกันได้ มีคะแนนต่ำสุด คิดเป็นร้อยละ 88.33
แผนภาพที่ 36 : คะแนนภาวะผู้นำของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

ภาคผนวก

“สมรรถนะองค์กร” ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเลิศ

ปั ญ ญาเชิ ง ปฏิ บั ติ (องค์ ค วามรู้ ที่ ส ามารถนำไปปฏิ บั ติ ไ ด้ จ ริ ง ) (Ability to Foster Practical
Wisdom in Others)
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อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
ผลการสำรวจสมรรถนะองค์ ก รของเทศบาลเมื อ งลำพู น อำเภอเมื อ ง จั ง หวั ด ลำพู น
จากการเก็ บ ข้ อ มู ล ด้ ว ยแบบสอบถามจากนายกเทศมนตรี ปลั ด ผู้ อ ำนวยการ และเจ้ า หน้ า ที่
รวม 74 คน มีรายละเอียดดังนี้

1.  วิธีปฏิบัติขององค์กร
วิธีปฏิบัติขององค์กร มีองค์ประกอบหลัก 3 ประการ ได้แก่ (1) วิถีแห่งนวัตกรรม (Ways
of Innovation) (2) วิถีแห่งการดำเนินงาน (Ways of Operation) และ (3) วิถีแห่งการเติบโต
(Ways of Growth) ผลการศึกษา พบว่า วิถีแห่งการดำเนินงาน มีคะแนนสูงสุด คิดเป็นร้อยละ
76.33 รองลงมา คือ วิถีแห่งการเติบโต คิดเป็นร้อยละ 75.33 และวิถีแห่งนวัตกรรม คิดเป็น
ร้อยละ 74.00
แผนภาพที่ 37 : วิธีปฏิบัติขององค์กรของเทศบาลเมืองลำพูน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

“สมรรถนะองค์กร” ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเลิศ

เทศบาลเมืองลำพูน

ภาคผนวก

จากองค์ประกอบหลัก 3 ประการดังกล่าวข้างต้น ยังสามารถแบ่งเป็นองค์ประกอบย่อย
ได้อีก 9 ประการ โดยเรียงตามลำดับคะแนนจากสูงสุดไปต่ำสุดได้ ดังนี้ (1) วิธีปฏิบัติในการระบุ
ปัญหา คะแนนร้อยละ 80.66 (2) วิธีปฏิบัติในการประสานงานระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ คะแนน
ร้อยละ 80.33 (3) วิธีปฏิบัติในการควบคุมการดำเนินงาน คะแนนร้อยละ 80.00 (4) วิธีปฏิบัติ
ในการเรียนรู้ขององค์กร คะแนนร้อยละ 77.66 (5) วิธีปฏิบัติในการบริหารความสามารถพิเศษ
ของบุคลากร คะแนนร้อยละ 77.66 (6) วิธีปฏิบัติในการกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหา คะแนน
สถาบันพระปกเกล้า
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“สมรรถนะองค์กร” ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเลิศ

ร้อยละ 76.33 (7) วิธีปฏิบัติในการเปลี่ยนแปลงองค์กร คะแนนร้อยละ 71.00 (8) วิธีบริหาร
จัดการองค์กร คะแนนร้อยละ 69.00 และ (9) วิธีปฏิบัติในการเอื้อให้เกิดนวัตกรรม คะแนน
ร้อยละ 65.33
แผนภาพที่ 38 : วิธีปฏิบัติขององค์กรของเทศบาลเมืองลำพูน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 

				  จำแนกรายองค์ประกอบย่อย

ภาคผนวก

2.  วัฒนธรรมองค์กร
  2.1 	กลุ่มวัฒนธรรมองค์กร
		 วัฒนธรรมองค์กร สามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มวัฒนธรรมองค์กรที่เกี่ยวกับ
กระบวนการทำงาน (Functionalization) และกลุ่มวัฒนธรรมองค์กรที่เกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์
ในการปฏิ บั ติ ง าน (Communalization) ซึ่ ง ในแต่ ล ะกลุ่ ม ประกอบด้ ว ยวั ฒ นธรรม 3 ด้ า น
ผลการศึกษา พบว่า วัฒนธรรมองค์กรกลุ่มที่เกี่ยวกับกระบวนการทำงานมีคะแนนอยู่ในระดับสูง
คือ ค่าเฉลี่ย 3.24 และวัฒนธรรมองค์กรกลุ่มที่เกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ในการปฏิบัติงานมีคะแนน
อยู่ในระดับสูง คือ ค่าเฉลี่ย 3.20
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กลุ่มวัฒนธรรมองค์กรเกี่ยวกับกระบวนการทำงาน

ค่าเฉลี่ย

วัฒนธรรมองค์กรเกี่ยวกับพิธีการและ

3.63

มาตรฐาน วัฒนธรรมองค์กรเกี่ยวกับการใช้ความรู้ ประสบการณ์ และความชำนาญพิเศษ

3.39

วัฒนธรรมองค์กรเกี่ยวกับลำดับชั้นและการควบคุม

2.70

ค่าเฉลี่ยรวม

3.24

ตารางที่ 38 : 	คะแนนวั ฒ นธรรมองค์ ก รกลุ่ ม ที่ เ กี่ ย วกั บ ปฏิ สั ม พั น ธ์ ใ นการปฏิ บั ติ ง านของ
เทศบาลเมืองลำพูน
กลุ่มวัฒนธรรมองค์กรเกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ในการปฏิบัติงาน

ค่าเฉลี่ย

วัฒนธรรมองค์กรเกี่ยวกับความเป็นเจ้าของ

3.28

วัฒนธรรมองค์กรที่มีอิสระและสร้างความสัมพันธ์ร่วมกับผู้อื่น

3.23

วัฒนธรรมการรักษาความสัมพันธ์ภายในองค์กร

3.10

ค่าเฉลี่ยรวม

3.20

“สมรรถนะองค์กร” ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเลิศ

ตารางที่ 37 : คะแนนวัฒนธรรมองค์กรกลุม่ ทีเ่ กีย่ วกับกระบวนการทำงานของเทศบาลเมืองลำพูน

  2.2 	รูปแบบวัฒนธรรมองค์กร

สถาบันพระปกเกล้า
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		 เนื่องจากวัฒนธรรมองค์กรกลุ่มที่เกี่ยวกับกระบวนการทำงานมีคะแนนอยู่ในระดับ
สูง คือ ค่าเฉลี่ย 3.24 และวัฒนธรรมองค์กรกลุ่มที่เกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ในการปฏิบัติงานมีคะแนน
อยู่ในระดับสูง คือ ค่าเฉลี่ย 3.20 ผลการศึกษาจึงแสดงให้เห็นว่า เทศบาลเมืองลำพูนมีรูปแบบ
วัฒนธรรมองค์กรที่มีโครงสร้างองค์กรแบ่งส่วนงานมากเกินไป ส่งผลให้ต้นทุนในการดำเนินงานสูง
และมีกฎระเบียบเข้มงวด ซึ่งเป็นรูปแบบขององค์กรราชการแบบเข้มข้น

กลุ่มวัฒนธรรมเกี่ยวกับกระบวนการทำงาน (Functionalization)

วัฒนธรรมองค์กรกลุ่มที่เกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ในการปฏิบัติงาน (Communalization)

“สมรรถนะองค์กร” ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเลิศ
ภาคผนวก

ตารางที่ 39 : รูปแบบวัฒนธรรมองค์กรของเทศบาลเมืองลำพูน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
ต่ำ

ปานกลาง  

สูง  (3.24)

สูง
(3.20)

ธุรกิจครอบครัว 

(Family Business) 

องค์กรมีลักษณะเฉพาะตัว
ดำเนินงานหรือให้บริการ
แบบเฉพาะเจาะจง และ
บริหารงานแบบอนุรักษ์นิยม

องค์กรราชการ 

(Matured Bureaucracy)
(Implementing Body) 

องค์กรมีความยืดหยุ่นและ
มีประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
แต่โครงสร้างองค์กรแบ่งส่วนงาน
มากเกินไปและมีต้นทุน
ในการดำเนินงานสูง

องค์กรราชการแบบเข้มข้น
(Overgrown Bureaucracy)
โครงสร้างองค์กรแบ่งส่วนงาน
มากเกินไป
ต้นทุนในการดำเนินงานสูง
และมีกฎระเบียบเข้มงวด

ปาน
กลาง

ธุรกิจร่วมทุน 

(Venture business) 

องค์กรมีความคล่องตัว
และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
แต่มีความเสี่ยงสูง อาจเป็น
องค์กรที่ตั้งขึ้นเฉพาะกิจ
หรือชั่วคราว

องค์กรแห่งนวัตกรรม
(Innovative Organization)
(“Kaizen” Factory)
องค์กรมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการดำเนินงาน
รวมถึงมีการทำงานที่เป็นระบบ
และมีพลวัตการเปลี่ยนแปลง
เสมอ

องค์กรทหาร 

(Military Organization) 

องค์กรมีกฎระเบียบ
เข้มงวดมากเกินไป
แต่มีประสิทธิภาพ
ในการดำเนินงาน

สมาคม 

(Association) 

องค์กรมีความยืดหยุ่น
แต่มีความเสี่ยงสูง

องค์กรเก่าแก่/ดั้งเดิม
(Traditional Factory) 

องค์กรมีประสิทธิภาพ
ในการดำเนินงาน
แต่การทำงานเป็น
ทีมอ่อนแอ

ร้านค้าขนาดใหญ่ 

(Megastore) 

องค์กรมีกฎระเบียบเข้มงวด
มากเกินไป มีการดำเนินงาน
หรือให้บริการเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของกลุ่มคนโดยรวม
ทั่วไป ไม่เจาะจงกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
แต่การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ

ต่ำ

3.  ภาวะผู้นำ (Leadership)
ภาวะผู้นำ มีองค์ประกอบ 6 ด้าน ได้แก่ (1) ความสามารถในการตัดสินใจเพื่อสร้างสิ่งที่ดี
(Ability to Judge Goodness) (2) ความสามารถในการทำความเข้าใจสาระสำคัญ (Ability to
Grasp the Essence) (3) ความสามารถในการสร้ า งพื้ น ที่ แ ละความร่ ว มมื อ ที่ เ อื้ อ ให้ ทุ ก คน
ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ (Ability to Create Share Context)
(4) ความสามารถในการสื่ อ สารสาระสำคั ญ (Ability to Communicate the Essence)
(5) ความสามารถในการบริหารจัดการอำนาจเพื่อขับเคลื่อนให้ทุกคนสามารถทำงานร่วมกันได้
(Ability to Exercise Political Power) (6) ความสามารถในการสร้างความเป็นผู้นำรุ่นใหม่ที่มี
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ผลการศึ ก ษา พบว่ า ภาวะผู้ น ำด้ า นความสามารถในการสร้ า งพื้ น ที่ แ ละความร่ ว มมื อ
ที่เอื้อให้ทุกคนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ มีคะแนนสูงสุด คิดเป็นร้อยละ
87.33 ขณะที่ด้านความสามารถความสามารถในการสื่อสารสาระสำคัญ มีคะแนนต่ำสุด คิดเป็น
ร้อยละ 84.33 สำหรับภาวะผู้นำด้านอื่น ๆ มีคะแนนคิดเป็นร้อยละ 80.00 ขึ้นไป
แผนภาพที่ 39 : คะแนนภาวะผู้นำของเทศบาลเมืองลำพูน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

“สมรรถนะองค์กร” ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเลิศ

ปั ญ ญาเชิ ง ปฏิ บั ติ (องค์ ค วามรู้ ที่ ส ามารถนำไปปฏิ บั ติ ไ ด้ จ ริ ง ) (Ability to Foster Practical
Wisdom in Others)

ภาคผนวก

สถาบันพระปกเกล้า
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อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

ผลการสำรวจสมรรถนะองค์กรของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
จากการเก็ บ ข้ อ มู ล ด้ ว ยแบบสอบถามจากนายกเทศมนตรี ปลั ด ผู้ อ ำนวยการ และเจ้ า หน้ า ที่
รวม 103 ตัวอย่าง มีรายละเอียด ดังนี้

1.  วิธีปฏิบัติขององค์กร
วิธีปฏิบัติขององค์กร มีองค์ประกอบหลัก 3 ประการ ได้แก่ (1) วิถีแห่งนวัตกรรม (Ways
of Innovation) (2) วิถีแห่งการดำเนินงาน (Ways of Operation) และ (3) วิถีแห่งการเติบโต
(Ways of Growth) ผลการศึกษา พบว่า วิถีแห่งการเติบโต คิดเป็นร้อยละ 72.74 รองลงมา คือ
วิถีแห่งนวัตกรรม คิดเป็นร้อยละ 71.46 และวิถีแห่งการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 69.58
แผนภาพที่ 40 : วิธีปฏิบัติขององค์กรของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี อำเภอเมือง 

				 จังหวัดสุพรรณบุรี

ภาคผนวก

“สมรรถนะองค์กร” ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเลิศ

เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี

จากองค์ประกอบหลัก 3 ประการดังกล่าวข้างต้น ยังสามารถแบ่งเป็นองค์ประกอบย่อย
ได้อีก 9 ประการ โดยเรียงตามลำดับคะแนนจากสูงสุดไปต่ำสุดได้ ดังนี้ (1) วิธีปฏิบัติในการควบคุม
การดำเนินงาน คะแนนร้อยละ 77.27 (2) วิธีปฏิบัติในการระบุปัญหา คะแนนร้อยละ 76.82
(3) วิธีปฏิบัติในการบริหารความสามารถพิเศษของบุคลากร คะแนนร้อยละ 75.54 (4) วิธีปฏิบัติ
ในการประสานงานระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ คะแนนร้อยละ 74.33 (5) วิธีปฏิบัติในการเรียนรู้ของ
องค์กร คะแนนร้อยละ 73.14 (6) วิธีปฏิบัติในการกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหา คะแนนร้อยละ
72.69 (7) วิธีปฏิบัติในการเปลี่ยนแปลงองค์กร คะแนนร้อยละ 69.54 (8) วิธีปฏิบัติในการเอื้อ
ให้เกิดนวัตกรรม คะแนนร้อยละ 64.86 และ (9) วิธีบริหารจัดการองค์กร คะแนนร้อยละ 57.14
146
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“สมรรถนะองค์กร” ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเลิศ

แผนภาพที่ 41 : วิธีปฏิบัติขององค์กรของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี อำเภอเมือง 

				 จังหวัดสุพรรณบุรี จำแนกรายองค์ประกอบ

2.  วัฒนธรรมองค์กร
  2.1 	กลุ่มวัฒนธรรมองค์กร
		 วัฒนธรรมองค์กร สามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มวัฒนธรรมองค์กรที่เกี่ยวกับ
กระบวนการทำงาน (Functionalization) และกลุ่มวัฒนธรรมองค์กรที่เกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์
ในการปฏิ บั ติ ง าน (Communalization) ซึ่ ง ในแต่ ล ะกลุ่ ม ประกอบด้ ว ยวั ฒ นธรรม 3 ด้ า น
ผลการศึกษา พบว่า วัฒนธรรมองค์กรกลุ่มที่เกี่ยวกับกระบวนการทำงานมีคะแนนอยู่ในระดับสูง
คือ ค่าเฉลี่ย 3.03 และวัฒนธรรมองค์กรกลุ่มที่เกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ในการปฏิบัติงานมีคะแนน
อยู่ในระดับปานกลาง คือ ค่าเฉลี่ย 2.63

กลุ่มวัฒนธรรมองค์กรเกี่ยวกับกระบวนการทำงาน

ภาคผนวก

ตารางที่ 40 : 	คะแนนวัฒนธรรมองค์กรกลุ่มที่เกี่ยวกับกระบวนการทำงานของ
เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
ค่าเฉลี่ย

วัฒนธรรมองค์กรเกี่ยวกับพิธีการและมาตรฐาน

3.17

วัฒนธรรมองค์กรเกี่ยวกับลำดับชั้นและการควบคุม

2.67

วัฒนธรรมองค์กรเกี่ยวกับการใช้ความรู้ ประสบการณ์ และความชำนาญพิเศษ

3.26

ค่าเฉลี่ยรวม

3.03

สถาบันพระปกเกล้า

147

กลุ่มวัฒนธรรมองค์กรเกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ในการปฏิบัติงาน

ค่าเฉลี่ย

วัฒนธรรมการรักษาความสัมพันธ์ภายในองค์กร

2.45

วัฒนธรรมองค์กรที่มีอิสระและสร้างความสัมพันธ์ร่วมกับผู้อื่น

2.31

วัฒนธรรมองค์กรเกี่ยวกับความเป็นเจ้าของ

3.14

ค่าเฉลี่ยรวม

2.63

  2.2 	รูปแบบวัฒนธรรมองค์กร
		 เนื่องจากวัฒนธรรมองค์กรกลุ่มที่เกี่ยวกับกระบวนการทำงานมีคะแนนอยู่ในระดับ
สูง คือ ค่าเฉลี่ย 3.03 และวัฒนธรรมองค์กรกลุ่มที่เกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ในการปฏิบัติงานมีคะแนน
อยู่ในระดับปานกลาง คือ ค่าเฉลี่ย 2.63 ผลการศึกษาจึงแสดงให้เห็นว่า เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
มีรูปแบบวัฒนธรรมองค์กรมีกฎระเบียบเข้มงวดมากเกินไป แต่มีประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
ซึ่งเป็นรูปแบบองค์กรทหาร

ภาคผนวก

“สมรรถนะองค์กร” ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเลิศ

ตารางที่ 41 : 	คะแนนวั ฒ นธรรมองค์ ก รกลุ่ ม ที่ เ กี่ ย วกั บ ปฏิ สั ม พั น ธ์ ใ นการปฏิ บั ติ ง านของ
เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
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วัฒนธรรมองค์กรกลุ่มที่เกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ในการปฏิบัติงาน (Communalization)

กลุ่มวัฒนธรรมเกี่ยวกับกระบวนการทำงาน (Functionalization)
ปานกลาง  

สูง  (3.03)

สูง

ธุรกิจครอบครัว 

(Family Business) 

องค์กรมีลักษณะเฉพาะตัว
ดำเนินงานหรือให้บริการ
แบบเฉพาะเจาะจง และ
บริหารงานแบบอนุรักษ์นิยม

องค์กรราชการ 

(Matured Bureaucracy)
(Implementing Body) 

องค์กรมีความยืดหยุ่นและ
มีประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
แต่โครงสร้างองค์กรแบ่งส่วนงาน
มากเกินไปและมีต้นทุน
ในการดำเนินงานสูง

องค์กรราชการแบบเข้มข้น
(Overgrown Bureaucracy)
โครงสร้างองค์กรแบ่งส่วนงาน
มากเกินไป
ต้นทุนในการดำเนินงานสูง
และมีกฎระเบียบเข้มงวด

ปาน
กลาง
(2.63)

ธุรกิจร่วมทุน 

(Venture business) 

องค์กรมีความคล่องตัว
และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
แต่มีความเสี่ยงสูง อาจเป็น
องค์กรที่ตั้งขึ้นเฉพาะกิจ
หรือชั่วคราว

องค์กรแห่งนวัตกรรม
(Innovative Organization)
(“Kaizen” Factory)
องค์กรมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการดำเนินงาน
รวมถึงมีการทำงานที่เป็นระบบ
และมีพลวัตการเปลี่ยนแปลง
เสมอ

องค์กรทหาร 

(Military Organization) 

องค์กรมีกฎระเบียบ
เข้มงวดมากเกินไป
แต่มีประสิทธิภาพ
ในการดำเนินงาน

สมาคม 

(Association) 

องค์กรมีความยืดหยุ่น
แต่มีความเสี่ยงสูง

องค์กรเก่าแก่/ดั้งเดิม
(Traditional Factory) 

องค์กรมีประสิทธิภาพ
ในการดำเนินงาน
แต่การทำงานเป็น
ทีมอ่อนแอ

ร้านค้าขนาดใหญ่ 

(Megastore) 

องค์กรมีกฎระเบียบเข้มงวด
มากเกินไป มีการดำเนินงาน
หรือให้บริการเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของกลุ่มคนโดยรวม
ทั่วไป ไม่เจาะจงกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
แต่การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ

ต่ำ

3.  ภาวะผู้นำ (Leadership)
ภาวะผู้นำ มีองค์ประกอบ 6 ด้าน ได้แก่ (1) ความสามารถในการตัดสินใจเพื่อสร้างสิ่งที่ดี
(Ability to Judge Goodness) (2) ความสามารถในการทำความเข้าใจสาระสำคัญ (Ability to
Grasp the Essence) (3) ความสามารถในการสร้างพื้นที่และความร่วมมือที่เอื้อให้ทุกคน
ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ (Ability to Create Share Context)
(4) ความสามารถในการสื่ อ สารสาระสำคั ญ (Ability to Communicate the Essence)
(5) ความสามารถในการบริหารจัดการอำนาจเพื่อขับเคลื่อนให้ทุกคนสามารถทำงานร่วมกันได้
(Ability to Exercise Political Power) (6) ความสามารถในการสร้างความเป็นผู้นำรุ่นใหม่ที่มี
สถาบันพระปกเกล้า
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ต่ำ

“สมรรถนะองค์กร” ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเลิศ

ตารางที่ 42 : 	รู ป แบบวั ฒ นธรรมองค์ ก รของเทศบาลเมื อ งสุ พ รรณบุ รี อำเภอเมื อ ง 

จังหวัดสุพรรณบุรี

ผลการศึกษา พบว่า ภาวะผู้นำความสามารถในการทำความเข้าใจสาระสำคัญ มีคะแนนสูง
ที่สุด คิดเป็นร้อยละ 88.87 ขณะที่ด้านความสามารถในการบริหารจัดการอำนาจเพื่อขับเคลื่อน
ให้ทุกคนสามารถทำงานร่วมกันได้มีคะแนนต่ำสุด คิดเป็นร้อยละ 83.17
แผนภาพที่ 42 : คะแนนภาวะผูน้ ำของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

ภาคผนวก

“สมรรถนะองค์กร” ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเลิศ

ปั ญ ญาเชิ ง ปฏิ บั ติ (องค์ ค วามรู้ ที่ ส ามารถนำไปปฏิ บั ติ ไ ด้ จ ริ ง ) (Ability to Foster Practical
Wisdom in Others)
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อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

ผลการสำรวจสมรรถนะองค์กรของเทศบาลตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูนจากการเก็บ
ข้อมูลด้วยแบบสอบถามจากนายกเทศมนตรี ปลัด ผู้อำนวยการ และเจ้าหน้าที่ รวม 29 ตัวอย่าง
มีรายละเอียด ดังนี้

1.  วิธีปฏิบัติขององค์กร
วิธีปฏิบัติขององค์กร มีองค์ประกอบหลัก 3 ประการ ได้แก่ (1) วิถีแห่งนวัตกรรม (Ways
of Innovation) (2) วิถีแห่งการดำเนินงาน (Ways of Operation) และ (3) วิถีแห่งการเติบโต
(Ways of Growth) ผลการศึกษา พบว่า วิถีแห่งนวัตกรรม มีคะแนนสูงสุด คิดเป็นร้อยละ 66.00
รองลงมา คือ วิถีแห่งการเติบโต คิดเป็นร้อยละ 63.33 และ วิถีแห่งการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ
62.15
แผนภูมิที่ 43 : วิธีปฏิบัติขององค์กรของเทศบาลตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

“สมรรถนะองค์กร” ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเลิศ

เทศบาลตำบลก้อ

ภาคผนวก

จากองค์ประกอบหลัก 3 ประการดังกล่าวข้างต้น ยังสามารถแบ่งเป็นองค์ประกอบย่อย
ได้ อี ก 9 ประการ โดยเรี ย งตามลำดั บ คะแนนจากสู ง สุ ด ไปต่ ำ สุ ด ได้ ดั ง นี้ (1) วิ ธี ป ฏิ บั ติ ใ นการ
กำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหา คะแนนร้อยละ 68.34 (2) วิธีปฏิบัติในการระบุปัญหา คะแนน
ร้อยละ 67.18 (3) วิธีปฏิบัติในการควบคุมการดำเนินงาน คะแนนร้อยละ 64.98 (4) วิธีปฏิบัติ
ในการบริ ห ารความสามารถพิ เ ศษของบุ ค ลากร คะแนนร้ อ ยละ 64.74 (5) วิ ธี ป ฏิ บั ติ ใ น
การประสานงานระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ คะแนนร้อยละ 63.84 (6) วิธีปฏิบัติในการเรียนรู้ของ
สถาบันพระปกเกล้า

151

“สมรรถนะองค์กร” ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเลิศ

องค์กร คะแนนร้อยละ 63.64 (7) วิธีปฏิบัติในการเอื้อให้เกิดนวัตกรรม คะแนนร้อยละ 62.49
(8) วิธีปฏิบัติในการเปลี่ยนแปลงองค์กร คะแนนร้อยละ 61.62 และ (9) วิธีบริหารจัดการองค์กร
คะแนนร้อยละ 57.64
แผนภาพที่ 44 : วิธีปฏิบัติขององค์กรของเทศบาลตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
				 จำแนกรายองค์ประกอบย่อย

2.  วัฒนธรรมองค์กร

ภาคผนวก

  2.1 	กลุ่มวัฒนธรรมองค์กร
		 วัฒนธรรมองค์กร สามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มวัฒนธรรมองค์กรที่เกี่ยวกับ
กระบวนการทำงาน (Functionalization) และกลุ่มวัฒนธรรมองค์กรที่เกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์
ในการปฏิบัติงาน (Communalization) ซึ่งในแต่ละกลุ่มประกอบด้วยวัฒนธรรม 3 ด้าน
		 ผลการศึกษา พบว่า วัฒนธรรมองค์กรกลุ่มที่เกี่ยวกับกระบวนการทำงานมีคะแนน
อยู่ในระดับสูง คือ ค่าเฉลี่ย 3.18 และวัฒนธรรมองค์กรกลุ่มที่เกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ในการปฏิบัติ
งานมีคะแนนอยู่ในระดับปานกลาง คือ ค่าเฉลี่ย 2.57
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กลุ่มวัฒนธรรมองค์กรเกี่ยวกับกระบวนการทำงาน

ค่าเฉลี่ย

วัฒนธรรมองค์กรเกี่ยวกับการใช้ความรู้ ประสบการณ์ และความชำนาญพิเศษ

3.41

วัฒนธรรมองค์กรเกี่ยวกับพิธีการและมาตรฐาน

3.38

วัฒนธรรมองค์กรเกี่ยวกับลำดับชั้นและการควบคุม

2.76

ค่าเฉลี่ยรวม

3.18

ตารางที่ 44 : 	คะแนนวั ฒ นธรรมองค์ ก รกลุ่ ม ที่ เ กี่ ย วกั บ ปฏิ สั ม พั น ธ์ ใ นการปฏิ บั ติ ง านของ
เทศบาลตำบลก้อ
กลุ่มวัฒนธรรมองค์กรเกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ในการปฏิบัติงาน

ค่าเฉลี่ย

วัฒนธรรมองค์กรเกี่ยวกับความเป็นเจ้าของ

3.36

วัฒนธรรมองค์กรที่มีอิสระและสร้างความสัมพันธ์ร่วมกับผู้อื่น

2.20

วัฒนธรรมการรักษาความสัมพันธ์ภายในองค์กร

2.16

ค่าเฉลี่ยรวม

2.57

“สมรรถนะองค์กร” ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเลิศ

ตารางที่ 43 : คะแนนวัฒนธรรมองค์กรกลุม่ ทีเ่ กีย่ วกับกระบวนการทำงานของเทศบาลตำบลก้อ

  2.2 	รูปแบบวัฒนธรรมองค์กร

สถาบันพระปกเกล้า
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		 เนื่องจากวัฒนธรรมองค์กรกลุ่มที่เกี่ยวกับกระบวนการทำงานมีคะแนนอยู่ในระดับ
สูง คือ ค่าเฉลี่ย 3.18 และวัฒนธรรมองค์กรกลุ่มที่เกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ในการปฏิบัติงานมีคะแนน
อยู่ ใ นระดั บ ปานกลาง คื อ ค่ า เฉลี่ ย 2.57 ผลการศึ ก ษาจึ ง แสดงให้ เ ห็ น ว่ า เทศบาลตำบลก้ อ
มีรูปแบบวัฒนธรรมองค์กรที่มีกฎระเบียบเข้มงวดมาก แต่ยังคงมีประสิทธิภาพในการทำงาน
ซึ่งเป็นรูปแบบองค์กรทหาร

กลุ่มวัฒนธรรมเกี่ยวกับกระบวนการทำงาน (Functionalization)

วัฒนธรรมองค์กรกลุ่มที่เกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ในการปฏิบัติงาน (Communalization)

“สมรรถนะองค์กร” ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเลิศ
ภาคผนวก

ตารางที่ 45 : รูปแบบวัฒนธรรมองค์กรของเทศบาลตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
ต่ำ

ปานกลาง  

สูง  (3.18)

สูง

ธุรกิจครอบครัว 

(Family Business) 

องค์กรมีลักษณะเฉพาะตัว
ดำเนินงานหรือให้บริการ
แบบเฉพาะเจาะจง และ
บริหารงานแบบอนุรักษ์นิยม

องค์กรราชการ 

(Matured Bureaucracy)
(Implementing Body) 

องค์กรมีความยืดหยุ่นและ
มีประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
แต่โครงสร้างองค์กรแบ่งส่วนงาน
มากเกินไปและมีต้นทุน
ในการดำเนินงานสูง

องค์กรราชการแบบเข้มข้น
(Overgrown Bureaucracy)
โครงสร้างองค์กรแบ่งส่วนงาน
มากเกินไป
ต้นทุนในการดำเนินงานสูง
และมีกฎระเบียบเข้มงวด

ปาน
กลาง
(2.57)

ธุรกิจร่วมทุน 

(Venture business) 

องค์กรมีความคล่องตัว
และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
แต่มีความเสี่ยงสูง อาจเป็น
องค์กรที่ตั้งขึ้นเฉพาะกิจ
หรือชั่วคราว

องค์กรแห่งนวัตกรรม
(Innovative Organization)
(“Kaizen” Factory)
องค์กรมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการดำเนินงาน
รวมถึงมีการทำงานที่เป็นระบบ
และมีพลวัตการเปลี่ยนแปลง
เสมอ

องค์กรทหาร 

(Military Organization) 

องค์กรมีกฎระเบียบ
เข้มงวดมากเกินไป
แต่มีประสิทธิภาพ
ในการดำเนินงาน

สมาคม 

(Association) 

องค์กรมีความยืดหยุ่น
แต่มีความเสี่ยงสูง

องค์กรเก่าแก่/ดั้งเดิม
(Traditional Factory) 

องค์กรมีประสิทธิภาพ
ในการดำเนินงาน
แต่การทำงานเป็น
ทีมอ่อนแอ

ร้านค้าขนาดใหญ่ 

(Megastore) 

องค์กรมีกฎระเบียบเข้มงวด
มากเกินไป มีการดำเนินงาน
หรือให้บริการเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของกลุ่มคนโดยรวม
ทั่วไป ไม่เจาะจงกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
แต่การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ

ต่ำ

3.  ภาวะผู้นำ (Leadership)
ภาวะผู้นำ มีองค์ประกอบ 6 ด้าน ได้แก่ (1) ความสามารถในการตัดสินใจเพื่อสร้างสิ่งที่ดี
(Ability to Judge Goodness) (2) ความสามารถในการทำความเข้าใจสาระสำคัญ (Ability to
Grasp the Essence) (3) ความสามารถในการสร้ า งพื้ น ที่ แ ละความร่ ว มมื อ ที่ เ อื้ อ ให้ ทุ ก คน
ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ (Ability to Create Share Context)
(4) ความสามารถในการสื่ อ สารสาระสำคั ญ (Ability to Communicate the Essence)
(5) ความสามารถในการบริหารจัดการอำนาจเพื่อขับเคลื่อนให้ทุกคนสามารถทำงานร่วมกันได้
(Ability to Exercise Political Power) (6) ความสามารถในการสร้างความเป็นผู้นำรุ่นใหม่ที่มี
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ผลการศึกษา พบว่า ภาวะผู้นำด้านความสามารถในการทำความเข้าใจสาระสำคัญของ
สถานการณ์และสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจริงอย่างลึกซึ้งและรอบด้าน มีคะแนนสูงสุด คิดเป็นร้อยละ
91.66 ขณะที่ด้านความสามารถในการสร้างความเป็นผู้นำรุ่นใหม่ที่มีปัญญาเชิงปฏิบัติ มีคะแนน
ต่ำสุด คิดเป็นร้อยละ 79.66 สำหรับภาวะผู้นำด้านอื่น ๆ มีคะแนนคิดเป็นร้อยละ 80.00 ขึ้นไป
แผนภาพที่ 45 : คะแนนภาวะผู้นำของเทศบาลตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

“สมรรถนะองค์กร” ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเลิศ

ปั ญ ญาเชิ ง ปฏิ บั ติ (องค์ ค วามรู้ ที่ ส ามารถนำไปปฏิ บั ติ ไ ด้ จ ริ ง ) (Ability to Foster Practical
Wisdom in Others)

ภาคผนวก
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เทศบาลตำบลกำแพง
อำเภอละงู จังหวัดสตูล

ผลการสำรวจสมรรถนะองค์กรของเทศบาลตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูลจาก
การเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามจากนายกเทศมนตรี ปลัด ผู้อำนวยการ และเจ้าหน้าที่ รวม
26 ตัวอย่าง มีรายละเอียด ดังนี้

1.  วิธีปฏิบัติขององค์กร
วิธีปฏิบัติขององค์กร มีองค์ประกอบหลัก 3 ประการ ได้แก่ (1) วิถีแห่งนวัตกรรม (Ways
of Innovation) (2) วิถีแห่งการดำเนินงาน (Ways of Operation) และ (3) วิถีแห่งการเติบโต
(Ways of Growth) ผลการศึกษา พบว่า วิถีแห่งนวัตกรรม คิดเป็นร้อยละ 83.78 รองลงมา คือ
วิถีแห่งการเติบโต คิดเป็นร้อยละ 78.56 และวิถีแห่งการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 77.64
แผนภาพที่ 46 : วิธีปฏิบัติขององค์กรของเทศบาลตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล

จากองค์ประกอบหลัก 3 ประการดังกล่าวข้างต้น ยังสามารถแบ่งเป็นองค์ประกอบย่อย
ได้อีก 9 ประการ โดยเรียงตามลำดับคะแนนจากสูงสุดไปต่ำสุดได้ ดังนี้ (1) วิธีปฏิบัติในการระบุ
ปัญหา คะแนนร้อยละ 91.03 (2) วิธีปฏิบัติในการกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหา คะแนนร้อยละ
90.71 (3) วิธีปฏิบัติในการควบคุมการดำเนินงาน คะแนนร้อยละ 89.42 (4) วิธีปฏิบัติในการ
บริหารความสามารถพิเศษของบุคลากร คะแนนร้อยละ 86.26 (5) วิธีปฏิบัติในการเรียนรู้ของ
องค์กร คะแนนร้อยละ 80.98 (6) วิธีปฏิบัติในการประสานงานระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ คะแนน
ร้อยละ 78.85 (7) วิธีปฏิบัติในการเอื้อให้เกิดนวัตกรรม คะแนนร้อยละ 69.60 (8) วิธีปฏิบัติใน
การเปลีย่ นแปลงองค์กร คะแนนร้อยละ 68.43 และ (9) วิธบี ริหารจัดการองค์กร คะแนนร้อยละ 64.65
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2.  วัฒนธรรมองค์กร

“สมรรถนะองค์กร” ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเลิศ

แผนภาพที่ 47 : วิ ธี ป ฏิ บั ติ ข องเทศบาลตำบลกำแพง อำเภอละงู จั ง หวั ด สตู ล จำแนก
				   รายองค์ประกอบย่อย

  2.1 	กลุ่มวัฒนธรรมองค์กร
		 วัฒนธรรมองค์กร สามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มวัฒนธรรมองค์กรที่เกี่ยวกับ
กระบวนการทำงาน (Functionalization) และกลุ่มวัฒนธรรมองค์กรที่เกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์
ในการปฏิ บั ติ ง าน (Communalization) ซึ่ ง ในแต่ ล ะกลุ่ ม ประกอบด้ ว ยวั ฒ นธรรม 3 ด้ า น
ผลการศึกษา พบว่า วัฒนธรรมองค์กรกลุ่มที่เกี่ยวกับกระบวนการทำงานมีคะแนนอยู่ในระดับ
ปานกลาง คือ ค่าเฉลี่ย 2.98 และวัฒนธรรมองค์กรกลุ่มที่เกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ในการปฏิบัติงาน
มีคะแนนอยู่ในระดับปานกลาง คือ ค่าเฉลี่ย 2.53

กลุ่มวัฒนธรรมองค์กรเกี่ยวกับกระบวนการทำงาน

ภาคผนวก

ตารางที่ 46 : 	คะแนนวัฒนธรรมองค์กรกลุ่มที่เกี่ยวกับกระบวนการทำงานของ
เทศบาลตำบลกำแพง
ค่าเฉลี่ย

วัฒนธรรมองค์กรเกี่ยวกับพิธีการและมาตรฐาน

3.29

วัฒนธรรมองค์กรเกี่ยวกับลำดับชั้นและการควบคุม

2.23

วัฒนธรรมองค์กรเกี่ยวกับการใช้ความรู้ ประสบการณ์ และความชำนาญพิเศษ

3.42

ค่าเฉลี่ยรวม

2.98
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กลุ่มวัฒนธรรมองค์กรเกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ในการปฏิบัติงาน

ค่าเฉลี่ย

วัฒนธรรมการรักษาความสัมพันธ์ภายในองค์กร

2.26

วัฒนธรรมองค์กรที่มีอิสระและสร้างความสัมพันธ์ร่วมกับผู้อื่น

1.92

วัฒนธรรมองค์กรเกี่ยวกับความเป็นเจ้าของ

3.41

ค่าเฉลี่ยรวม

2.53

  2.2 	รูปแบบวัฒนธรรมองค์กร
		 เนื่องจากวัฒนธรรมองค์กรกลุ่มที่เกี่ยวกับกระบวนการทำงานมีคะแนนอยู่ในระดับ
ปานกลาง คือ ค่าเฉลี่ย 2.98 และวัฒนธรรมองค์กรกลุ่มที่เกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ในการปฏิบัติงาน
มีคะแนนอยู่ในระดับปานกลาง คือ ค่าเฉลี่ย 2.53 ผลการศึกษาจึงแสดงให้เห็นว่า เทศบาลตำบล
กำแพงมีรูปแบบวัฒนธรรมองค์กรที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงาน รวมถึง
มีการทำงานที่เป็นระบบ และมีพลวัตการเปลี่ยนแปลงเสมอ ซึ่งเป็นรูปแบบองค์กรแห่งนวัตกรรม

ภาคผนวก

“สมรรถนะองค์กร” ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเลิศ

ตารางที่ 47 : 	คะแนนวั ฒ นธรรมองค์ ก รกลุ่ ม ที่ เ กี่ ย วกั บ ปฏิ สั ม พั น ธ์ ใ นการปฏิ บั ติ ง านของ
เทศบาลตำบลกำแพง
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“สมรรถนะองค์กร” ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเลิศ

ตารางที่ 48 : รูปแบบวัฒนธรรมองค์กรของเทศบาลตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล

วัฒนธรรมองค์กรกลุ่มที่เกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ในการปฏิบัติงาน (Communalization)

กลุ่มวัฒนธรรมเกี่ยวกับกระบวนการทำงาน (Functionalization)
ต่ำ

ปานกลาง   (2.98)

สูง

สูง

ธุรกิจครอบครัว 

(Family Business) 

องค์กรมีลักษณะเฉพาะตัว
ดำเนินงานหรือให้บริการ
แบบเฉพาะเจาะจง และ
บริหารงานแบบอนุรักษ์นิยม

องค์กรราชการ 

(Matured Bureaucracy)
(Implementing Body) 

องค์กรมีความยืดหยุ่นและ
มีประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
แต่โครงสร้างองค์กรแบ่งส่วนงาน
มากเกินไปและมีต้นทุน
ในการดำเนินงานสูง

องค์กรราชการแบบเข้มข้น
(Overgrown Bureaucracy)
โครงสร้างองค์กรแบ่งส่วนงาน
มากเกินไป
ต้นทุนในการดำเนินงานสูง
และมีกฎระเบียบเข้มงวด

ปาน
กลาง
(2.53)

ธุรกิจร่วมทุน 

(Venture business) 

องค์กรมีความคล่องตัว
และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
แต่มีความเสี่ยงสูง อาจเป็น
องค์กรที่ตั้งขึ้นเฉพาะกิจ
หรือชั่วคราว

องค์กรแห่งนวัตกรรม
(Innovative Organization)
(“Kaizen” Factory)
องค์กรมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการดำเนินงาน
รวมถึงมีการทำงานที่เป็นระบบ
และมีพลวัตการเปลี่ยนแปลง
เสมอ

องค์กรทหาร 

(Military Organization) 

องค์กรมีกฎระเบียบ
เข้มงวดมากเกินไป
แต่มีประสิทธิภาพ
ในการดำเนินงาน

สมาคม 

(Association) 

องค์กรมีความยืดหยุ่น
แต่มีความเสี่ยงสูง

องค์กรเก่าแก่/ดั้งเดิม
(Traditional Factory) 

องค์กรมีประสิทธิภาพ
ในการดำเนินงาน
แต่การทำงานเป็น
ทีมอ่อนแอ

ร้านค้าขนาดใหญ่ 

(Megastore) 

องค์กรมีกฎระเบียบเข้มงวด
มากเกินไป มีการดำเนินงาน
หรือให้บริการเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของกลุ่มคนโดยรวม
ทั่วไป ไม่เจาะจงกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
แต่การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ

ต่ำ

ภาวะผู้นำ มีองค์ประกอบ 6 ด้าน ได้แก่ (1) ความสามารถในการตัดสินใจเพื่อสร้างสิ่งที่ดี
(Ability to Judge Goodness) (2) ความสามารถในการทำความเข้าใจสาระสำคัญ (Ability to
Grasp the Essence) (3) ความสามารถในการสร้ า งพื้ น ที่ แ ละความร่ ว มมื อ ที่ เ อื้ อ ให้ ทุ ก คน
ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ (Ability to Create Share Context)
(4) ความสามารถในการสื่ อ สารสาระสำคั ญ (Ability to Communicate the Essence)
(5) ความสามารถในการบริหารจัดการอำนาจเพื่อขับเคลื่อนให้ทุกคนสามารถทำงานร่วมกันได้
(Ability to Exercise Political Power) (6) ความสามารถในการสร้างความเป็นผู้นำรุ่นใหม่ที่มี
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3.  ภาวะผู้นำ (Leadership)

ผลการศึกษา พบว่า ภาวะผู้นำความสามารถในการทำความเข้าใจสาระสำคัญ มีคะแนน
สูงที่สุด คิดเป็นร้อยละ 93.33 ขณะที่ด้านความสามารถในการบริหารจัดการอำนาจเพื่อขับเคลื่อน
ให้ทุกคนสามารถทำงานร่วมกันได้มีคะแนนต่ำสุด คิดเป็นร้อยละ 79.74
แผนภาพที่ 48 : คะแนนภาวะผู้นำของเทศบาลตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล

ภาคผนวก

“สมรรถนะองค์กร” ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเลิศ

ปั ญ ญาเชิ ง ปฏิ บั ติ (องค์ ค วามรู้ ที่ ส ามารถนำไปปฏิ บั ติ ไ ด้ จ ริ ง ) (Ability to Foster Practical
Wisdom in Others)
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อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
ผลการสำรวจสมรรถนะองค์กรของเทศบาลตำบลชมพู อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่จาก
การเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามจากนายกเทศมนตรี ปลัดฯ ผู้อำนวยการ และเจ้าหน้าที่ รวม
29 ตัวอย่าง มีรายละเอียด ดังนี้

1.  วิธีปฏิบัติขององค์กร
วิธีปฏิบัติขององค์กร มีองค์ประกอบหลัก 3 ประการ ได้แก่ (1) วิถีแห่งนวัตกรรม (Ways
of Innovation) (2) วิถีแห่งการดำเนินงาน (Ways of Operation) และ (3) วิถีแห่งการเติบโต
(Ways of Growth) ผลการศึกษา พบว่า วิถีแห่งนวัตกรรม มีคะแนนสูงสุด คิดเป็นร้อยละ 66.00
รองลงมา คือ วิถีแห่งการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 63.33 และวิถีแห่งการเติบโต คิดเป็นร้อยละ
62.15
แผนภาพที่ 49 : วิธีปฏิบัติขององค์กรของเทศบาลตำบลชมพู อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

“สมรรถนะองค์กร” ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเลิศ

เทศบาลตำบลชมพู

ภาคผนวก

จากองค์ประกอบหลัก 3 ประการดังกล่าวข้างต้น ยังสามารถแบ่งเป็นองค์ประกอบย่อย
ได้ อี ก 9 ประการ โดยเรี ย งตามลำดั บ คะแนนจากสู ง สุ ด ไปต่ ำ สุ ด ได้ ดั ง นี้ (1) วิ ธี ป ฏิ บั ติ
ในการกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหา คะแนนร้อยละ 68.00 (2) วิธีปฏิบัติในการระบุปัญหา
คะแนนร้ อ ยละ 67.00 (3) วิ ธี ป ฏิ บั ติ ใ นการควบคุ ม การดำเนิ น งาน คะแนนร้ อ ยละ 64.66
(4) วิธีปฏิบัติในการบริหารความสามารถพิเศษของบุคลากร คะแนนร้อยละ 64.66 (5) วิธีปฏิบัติ
ในการประสานงานระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ คะแนนร้อยละ 63.66 (6) วิธีปฏิบัติในการเรียนรู้ของ
องค์กร คะแนนร้อยละ 63.33 (7) วิธีปฏิบัติในการเอื้อให้เกิดนวัตกรรม คะแนนร้อยละ 62.33
สถาบันพระปกเกล้า
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(8) วิธีปฏิบัติในการเปลี่ยนแปลงองค์กร คะแนนร้อยละ 61.33 และ (9) วิธีบริหารจัดการองค์กร
คะแนนร้อยละ 57.33
แผนภาพที่ 50 : วิธีปฏิบัติขององค์กรของเทศบาลตำบลชมพู อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 

				  จำแนกรายองค์ประกอบย่อย

2.  วัฒนธรรมองค์กร

ภาคผนวก

  2.1 	กลุ่มวัฒนธรรมองค์กร
		 วัฒนธรรมองค์กร สามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มวัฒนธรรมองค์กรที่เกี่ยวกับ
กระบวนการทำงาน (Functionalization) และกลุ่มวัฒนธรรมองค์กรที่เกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์
ในการปฏิ บั ติ ง าน (Communalization) ซึ่ ง ในแต่ ล ะกลุ่ ม ประกอบด้ ว ยวั ฒ นธรรม 3 ด้ า น
ผลการศึกษา พบว่า วัฒนธรรมองค์กรกลุ่มที่เกี่ยวกับกระบวนการทำงานมีคะแนนอยู่ในระดับสูง
คือ ค่าเฉลี่ย 3.01 และวัฒนธรรมองค์กรกลุ่มที่เกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ในการปฏิบัติงานมีคะแนน
อยู่ในระดับปานกลาง คือ ค่าเฉลี่ย 2.90
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กลุ่มวัฒนธรรมองค์กรเกี่ยวกับกระบวนการทำงาน

ค่าเฉลี่ย

วัฒนธรรมองค์กรเกี่ยวกับพิธีการและมาตรฐาน

3.17

วัฒนธรรมองค์กรเกี่ยวกับการใช้ความรู้ ประสบการณ์ และความชำนาญพิเศษ

3.04

วัฒนธรรมองค์กรเกี่ยวกับลำดับชั้นและการควบคุม

2.80

ค่าเฉลี่ยรวม

3.01

ตารางที่ 50 : 	คะแนนวั ฒ นธรรมองค์ ก รกลุ่ ม ที่ เ กี่ ย วกั บ ปฏิ สั ม พั น ธ์ ใ นการปฏิ บั ติ ง านของ
เทศบาลตำบลชมพู
กลุ่มวัฒนธรรมองค์กรเกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ในการปฏิบัติงาน

ค่าเฉลี่ย

วัฒนธรรมองค์กรเกี่ยวกับความเป็นเจ้าของ

3.07

วัฒนธรรมองค์กรที่มีอิสระและสร้างความสัมพันธ์ร่วมกับผู้อื่น

2.84

วัฒนธรรมการรักษาความสัมพันธ์ภายในองค์กร

2.78

ค่าเฉลี่ยรวม

2.90

“สมรรถนะองค์กร” ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเลิศ

ตารางที่ 49 : 	คะแนนวัฒนธรรมองค์กรกลุ่มที่เกี่ยวกับกระบวนการทำงานของ
เทศบาลตำบลชมพู

  2.2 	รูปแบบวัฒนธรรมองค์กร

สถาบันพระปกเกล้า
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		 เนื่องจากวัฒนธรรมองค์กรกลุ่มที่เกี่ยวกับกระบวนการทำงานมีคะแนนอยู่ในระดับ
สูง คือ ค่าเฉลี่ย 3.04 และวัฒนธรรมองค์กรกลุ่มที่เกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ในการปฏิบัติงานมีคะแนน
อยู่ในระดับปานกลาง คือ ค่าเฉลี่ย 2.63 ผลการศึกษาจึงแสดงให้เห็นว่า เทศบาลตำบลชมพู
มีรูปแบบวัฒนธรรมองค์กรที่มีกฎระเบียบเข้มงวดมาก แต่มีประสิทธิภาพในการดำเนินงาน ซึ่งเป็น
รูปแบบองค์กรทหาร

กลุ่มวัฒนธรรมเกี่ยวกับกระบวนการทำงาน (Functionalization)

วัฒนธรรมองค์กรกลุ่มที่เกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ในการปฏิบัติงาน (Communalization)

“สมรรถนะองค์กร” ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเลิศ
ภาคผนวก

ตารางที่ 51 : รูปแบบวัฒนธรรมองค์กรของเทศบาลตำบลชมพู อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
ต่ำ

ปานกลาง

สูง  (3.01)

สูง

ธุรกิจครอบครัว 

(Family Business) 

องค์กรมีลักษณะเฉพาะตัว
ดำเนินงานหรือให้บริการ
แบบเฉพาะเจาะจง และ
บริหารงานแบบอนุรักษ์นิยม

องค์กรราชการ 

(Matured Bureaucracy)
(Implementing Body) 

องค์กรมีความยืดหยุ่นและ
มีประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
แต่โครงสร้างองค์กรแบ่งส่วนงาน
มากเกินไปและมีต้นทุน
ในการดำเนินงานสูง

องค์กรราชการแบบเข้มข้น
(Overgrown Bureaucracy)
โครงสร้างองค์กรแบ่งส่วนงาน
มากเกินไป
ต้นทุนในการดำเนินงานสูง
และมีกฎระเบียบเข้มงวด

ปาน
กลาง
(2.90)

ธุรกิจร่วมทุน 

(Venture business) 

องค์กรมีความคล่องตัว
และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
แต่มีความเสี่ยงสูง อาจเป็น
องค์กรที่ตั้งขึ้นเฉพาะกิจ
หรือชั่วคราว

องค์กรแห่งนวัตกรรม
(Innovative Organization)
(“Kaizen” Factory)
องค์กรมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการดำเนินงาน
รวมถึงมีการทำงานที่เป็นระบบ
และมีพลวัตการเปลี่ยนแปลง
เสมอ

องค์กรทหาร 

(Military Organization) 

องค์กรมีกฎระเบียบ
เข้มงวดมากเกินไป
แต่มีประสิทธิภาพ
ในการดำเนินงาน

สมาคม 

(Association) 

องค์กรมีความยืดหยุ่น
แต่มีความเสี่ยงสูง

องค์กรเก่าแก่/ดั้งเดิม
(Traditional Factory) 

องค์กรมีประสิทธิภาพ
ในการดำเนินงาน
แต่การทำงานเป็น
ทีมอ่อนแอ

ร้านค้าขนาดใหญ่ 

(Megastore) 

องค์กรมีกฎระเบียบเข้มงวด
มากเกินไป มีการดำเนินงาน
หรือให้บริการเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของกลุ่มคนโดยรวม
ทั่วไป ไม่เจาะจงกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
แต่การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ

ต่ำ

3.  ภาวะผู้นำ (Leadership)
ภาวะผู้นำ มีองค์ประกอบ 6 ด้าน ได้แก่ (1) ความสามารถในการตัดสินใจเพื่อสร้างสิ่งที่ดี
(Ability to Judge Goodness) (2) ความสามารถในการทำความเข้าใจสาระสำคัญ (Ability to
Grasp the Essence) (3) ความสามารถในการสร้ า งพื้ น ที่ แ ละความร่ ว มมื อ ที่ เ อื้ อ ให้ ทุ ก คน
ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ (Ability to Create Share Context)
(4) ความสามารถในการสื่ อ สารสาระสำคั ญ (Ability to Communicate the Essence)
(5) ความสามารถในการบริหารจัดการอำนาจเพื่อขับเคลื่อนให้ทุกคนสามารถทำงานร่วมกันได้
(Ability to Exercise Political Power) (6) ความสามารถในการสร้างความเป็นผู้นำรุ่นใหม่ที่มี
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ผลการศึกษา พบว่า ภาวะผู้นำด้านความสามารถในการตัดสินใจเพื่อสร้างสิ่งที่ดีมีคะแนน
สูงสุด มีคะแนนคิดเป็นร้อยละ 73.33 ขณะที่ด้านความสามารถในการบริหารจัดการอำนาจ
เพื่อขับเคลื่อนให้ทุกคนสามารถทำงานร่วมกันได้ และความสามารถในการสร้างความเป็นผู้นำ
รุ่นใหม่ที่มีปัญญาเชิงปฏิบัติมีคะแนนต่ำสุด มีคะแนนคิดเป็นร้อยละ 68.00 สำหรับภาวะผู้นำ
ด้านอื่น ๆ มีคะแนนคิดเป็นร้อยละ 70.00 ขึ้นไป
แผนภาพที่ 51 : คะแนนภาวะผู้นำของเทศบาลตำบลชมพู อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

“สมรรถนะองค์กร” ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเลิศ

ปั ญ ญาเชิ ง ปฏิ บั ติ (องค์ ค วามรู้ ที่ ส ามารถนำไปปฏิ บั ติ ไ ด้ จ ริ ง ) (Ability to Foster Practical
Wisdom in Others)

ภาคผนวก
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อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์
ผลการสำรวจสมรรถนะองค์กรของเทศบาลตำบลท่าคันโท อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์
จากการเก็ บ ข้ อ มู ล ด้ ว ยแบบสอบถามจากนายกเทศมนตรี ปลั ด ผู้ อ ำนวยการ และเจ้ า หน้ า ที่
รวม 37 ตัวอย่าง มีรายละเอียด ดังนี้

1.  วิธีปฏิบัติขององค์กร
วิธีปฏิบัติขององค์กร มีองค์ประกอบหลัก 3 ประการ ได้แก่ (1) วิถีแห่งนวัตกรรม (Ways
of Innovation) (2) วิถีแห่งการดำเนินงาน (Ways of Operation) และ (3) วิถีแห่งการเติบโต
(Ways of Growth) ผลการศึกษา พบว่า วิถีแห่งนวัตกรรม มีคะแนนสูงสุด คิดเป็นร้อยละ 80.67
รองลงมา คือ วิถีแห่งการเติบโต คิดเป็นร้อยละ 77.78 และวิถีแห่งการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ
76.67
แผนภาพที่ 52 : วิธีปฏิบัติขององค์กรของเทศบาลตำบลท่าคันโท อำเภอท่าคันโท 

				 จังหวัดกาฬสินธุ์

ภาคผนวก

“สมรรถนะองค์กร” ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเลิศ

เทศบาลตำบลท่าคันโท

จากองค์ประกอบหลัก 3 ประการดังกล่าวข้างต้น ยังสามารถแบ่งเป็นองค์ประกอบย่อย
ได้อีก 9 ประการ โดยเรียงตามลำดับคะแนนจากสูงสุดไปต่ำสุดได้ ดังนี้ (1) วิธีปฏิบัติในการเอื้อ
ให้ เ กิ ด นวั ต กรรม คะแนนร้ อ ยละ 85.67 (2) วิ ธี บ ริ ห ารจั ด การองค์ ก ร คะแนนร้ อ ยละ 82.33
(3) วิ ธี ป ฏิ บั ติ ใ นการกำหนดแนวทางการแก้ ไขปั ญ หา คะแนนร้ อ ยละ 82.00 (4) วิ ธี ป ฏิ บั ติ
166
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แผนภาพที่ 53 : วิธีปฏิบัติขององค์กรของเทศบาลตำบลท่าคันโท อำเภอท่าคันโท 

				 จังหวัดกาฬสินธุ์ จำแนกรายองค์ประกอบ

“สมรรถนะองค์กร” ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเลิศ

ในการประสานงานระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ คะแนนร้อยละ 82.00 (5) วิธีปฏิบัติในการบริหาร
ความสามารถพิเศษของบุคลากร คะแนนร้อยละ 81.67 (6) วิธีปฏิบัติในการเปลี่ยนแปลงองค์กร
คะแนนร้อยละ 78.67 (7) วิธีปฏิบัติในการระบุปัญหา คะแนนร้อยละ 74.33 (8) วิธีปฏิบัติในการ
เรียนรู้ขององค์กร คะแนนร้อยละ 73.00 และ (9) วิธีปฏิบัติในการควบคุมการดำเนินงาน คะแนน
ร้อยละ 66.33

2.  วัฒนธรรมองค์กร
  2.1 	กลุ่มวัฒนธรรมองค์กร

สถาบันพระปกเกล้า
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		 วัฒนธรรมองค์กร สามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มวัฒนธรรมองค์กรที่เกี่ยวกับ
กระบวนการทำงาน (Functionalization) และกลุ่มวัฒนธรรมองค์กรที่เกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์
ในการปฏิ บั ติ ง าน (Communalization) ซึ่ ง ในแต่ ล ะกลุ่ ม ประกอบด้ ว ยวั ฒ นธรรม 3 ด้ า น
ผลการศึกษา พบว่า วัฒนธรรมองค์กรกลุ่มที่เกี่ยวกับกระบวนการทำงานมีคะแนนอยู่ในระดับสูง
คือ ค่าเฉลี่ย 3.67 และวัฒนธรรมองค์กรกลุ่มที่เกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ในการปฏิบัติงานมีคะแนน
อยู่ในระดับปานกลาง คือ ค่าเฉลี่ย 2.60

“สมรรถนะองค์กร” ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเลิศ

ตารางที่ 52 : 	คะแนนวั ฒ นธรรมองค์ ก รกลุ่ ม ที่ เ กี่ ย วกั บ กระบวนการทำงานของ
เทศบาลตำบลท่าคันโท
กลุ่มวัฒนธรรมองค์กรเกี่ยวกับกระบวนการทำงาน

ค่าเฉลี่ย

วัฒนธรรมองค์กรเกี่ยวกับการใช้ความรู้ ประสบการณ์ และความชำนาญพิเศษ

3.40

วัฒนธรรมองค์กรเกี่ยวกับพิธีการและมาตรฐาน

3.25

วัฒนธรรมองค์กรเกี่ยวกับลำดับชั้นและการควบคุม

2.37

ค่าเฉลี่ยรวม

3.67

ตารางที่ 53 : 	คะแนนวั ฒ นธรรมองค์ ก รกลุ่ ม ที่ เ กี่ ย วกั บ ปฏิ สั ม พั น ธ์ ใ นการปฏิ บั ติ ง านของ
เทศบาลตำบลท่าคันโท
กลุ่มวัฒนธรรมองค์กรเกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ในการปฏิบัติงาน

ค่าเฉลี่ย

วัฒนธรรมองค์กรเกี่ยวกับความเป็นเจ้าของ

3.38

วัฒนธรรมการรักษาความสัมพันธ์ภายในองค์กร

2.31

วัฒนธรรมองค์กรที่มีอิสระและสร้างความสัมพันธ์ร่วมกับผู้อื่น

2.13

ค่าเฉลี่ยรวม

2.60

ภาคผนวก

  2.2 	รูปแบบวัฒนธรรมองค์กร
		 เนื่องจากวัฒนธรรมองค์กรกลุ่มที่เกี่ยวกับกระบวนการทำงานมีคะแนนอยู่ในระดับ
สูง คือ ค่าเฉลี่ย 3.67 และวัฒนธรรมองค์กรกลุ่มที่เกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ในการปฏิบัติงานมีคะแนน
อยู่ในระดับปานกลาง คือ ค่าเฉลี่ย 2.60 ผลการศึกษาจึงแสดงให้เห็นว่า เทศบาลตำบลท่าคันโท
มีรูปแบบวัฒนธรรมองค์กรที่มีกฎระเบียบเข้มงวดมาก แต่ยังคงมีประสิทธิภาพในการทำงาน
ซึ่งเป็นรูปแบบองค์กรทหาร
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วัฒนธรรมองค์กรกลุ่มที่เกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ในการปฏิบัติงาน (Communalization)

กลุ่มวัฒนธรรมเกี่ยวกับกระบวนการทำงาน (Functionalization)
ปานกลาง

สูง  (3.67)

สูง

ธุรกิจครอบครัว 

(Family Business) 

องค์กรมีลักษณะเฉพาะตัว
ดำเนินงานหรือให้บริการ
แบบเฉพาะเจาะจง และ
บริหารงานแบบอนุรักษ์นิยม

องค์กรราชการ 

(Matured Bureaucracy)
(Implementing Body) 

องค์กรมีความยืดหยุ่นและ
มีประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
แต่โครงสร้างองค์กรแบ่งส่วนงาน
มากเกินไปและมีต้นทุน
ในการดำเนินงานสูง

องค์กรราชการแบบเข้มข้น
(Overgrown Bureaucracy)
โครงสร้างองค์กรแบ่งส่วนงาน
มากเกินไป
ต้นทุนในการดำเนินงานสูง
และมีกฎระเบียบเข้มงวด

ปาน
กลาง
(2.60)

ธุรกิจร่วมทุน 

(Venture business) 

องค์กรมีความคล่องตัว
และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
แต่มีความเสี่ยงสูง อาจเป็น
องค์กรที่ตั้งขึ้นเฉพาะกิจ
หรือชั่วคราว

องค์กรแห่งนวัตกรรม
(Innovative Organization)
(“Kaizen” Factory)
องค์กรมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการดำเนินงาน
รวมถึงมีการทำงานที่เป็นระบบ
และมีพลวัตการเปลี่ยนแปลง
เสมอ

องค์กรทหาร 

(Military Organization) 

องค์กรมีกฎระเบียบ
เข้มงวดมากเกินไป
แต่มีประสิทธิภาพ
ในการดำเนินงาน

สมาคม 

(Association) 

องค์กรมีความยืดหยุ่น
แต่มีความเสี่ยงสูง

องค์กรเก่าแก่/ดั้งเดิม
(Traditional Factory) 

องค์กรมีประสิทธิภาพ
ในการดำเนินงาน
แต่การทำงานเป็น
ทีมอ่อนแอ

ร้านค้าขนาดใหญ่ 

(Megastore) 

องค์กรมีกฎระเบียบเข้มงวด
มากเกินไป มีการดำเนินงาน
หรือให้บริการเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของกลุ่มคนโดยรวม
ทั่วไป ไม่เจาะจงกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
แต่การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ

ต่ำ

3.  ภาวะผู้นำ (Leadership)
ภาวะผู้นำ มีองค์ประกอบ 6 ด้าน ได้แก่ (1) ความสามารถในการตัดสินใจเพื่อสร้างสิ่งที่ดี
(Ability to Judge Goodness) (2) ความสามารถในการทำความเข้าใจสาระสำคัญ (Ability to
Grasp the Essence) (3) ความสามารถในการสร้ า งพื้ น ที่ แ ละความร่ ว มมื อ ที่ เ อื้ อ ให้ ทุ ก คน
ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ (Ability to Create Share Context)
(4) ความสามารถในการสื่ อ สารสาระสำคั ญ (Ability to Communicate the Essence)
(5) ความสามารถในการบริหารจัดการอำนาจเพื่อขับเคลื่อนให้ทุกคนสามารถทำงานร่วมกันได้
(Ability to Exercise Political Power) (6) ความสามารถในการสร้างความเป็นผู้นำรุ่นใหม่ที่มี
สถาบันพระปกเกล้า
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ต่ำ

“สมรรถนะองค์กร” ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเลิศ

ตารางที่ 54 : 	รู ป แบบวั ฒ นธรรมองค์ ก รของเทศบาลตำบลท่ า คั น โท อำเภอท่ า คั น โท 

จังหวัดกาฬสินธุ์

ผลการศึ ก ษา พบว่ า ภาวะผู้ น ำด้ า นความสามารถในการทำความเข้ า ใจสาระสำคั ญ
มีคะแนนสูงสุด คิดเป็นร้อยละ 96.33 ขณะที่ด้านความสามารถในการบริหารจัดการอำนาจ
เพื่อขับเคลื่อนให้ทุกคนสามารถทำงานร่วมกันได้ มีคะแนนต่ำสุด คิดเป็นร้อยละ 91.00 สำหรับ
ภาวะผู้นำด้านอื่น ๆ มีคะแนนคิดเป็นร้อยละ 90.00 ขึ้นไป
แผนภาพที่ 54 : คะแนนภาวะผูน้ ำของเทศบาลตำบลท่าคันโท อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์

ภาคผนวก

“สมรรถนะองค์กร” ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเลิศ

ปั ญ ญาเชิ ง ปฏิ บั ติ (องค์ ค วามรู้ ที่ ส ามารถนำไปปฏิ บั ติ ไ ด้ จ ริ ง ) (Ability to Foster Practical
Wisdom in Others)
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อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

ผลการสำรวจสมรรถนะองค์ ก รของเทศบาลตำบลท่ า สาป อำเภอเมื อ ง จั ง หวั ด ยะลา
จากการเก็ บ ข้ อ มู ล ด้ ว ยแบบสอบถามจากนายกเทศมนตรี ปลั ด ผู้ อ ำนวยการ และเจ้ า หน้ า ที่
รวม 61 ตัวอย่าง มีรายละเอียด ดังนี้

1.  วิธีปฏิบัติขององค์กร
วิธีปฏิบัติขององค์กร มีองค์ประกอบหลัก 3 ประการ ได้แก่ (1) วิถีแห่งนวัตกรรม (Ways
of Innovation) (2) วิถีแห่งการดำเนินงาน (Ways of Operation) และ (3) วิถีแห่งการเติบโต
(Ways of Growth) ผลการศึกษา พบว่า วิถีแห่งนวัตกรรม คิดเป็นร้อยละ 84.57 รองลงมา คือ
วิถีแห่งการเติบโต คิดเป็นร้อยละ 81.20 และวิถีแห่งการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 77.68
แผนภาพที่ 55 : วิธีปฏิบัติขององค์กรของเทศบาลตำบลท่าสาป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

สถาบันพระปกเกล้า
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จากองค์ประกอบหลัก 3 ประการดังกล่าวข้างต้น ยังสามารถแบ่งเป็นองค์ประกอบย่อย
ได้อีก 9 ประการ โดยเรียงตามลำดับคะแนนจากสูงสุดไปต่ำสุดได้ ดังนี้ (1) วิธีปฏิบัติในการบริหาร
ความสามารถพิเศษของบุคลากร คะแนนร้อยละ 92.82 (2) วิธีปฏิบัติในการระบุปัญหา คะแนน
ร้อยละ 92.62 (3) วิธีปฏิบัติในการควบคุมการดำเนินงาน คะแนนร้อยละ 91.94 (4) วิธีปฏิบัติใน
การกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหา คะแนนร้อยละ 89.89 (5) วิธีปฏิบัติในการเรียนรู้ขององค์กร
คะแนนร้อยละ 83.15 (6) วิธีปฏิบัติในการประสานงานระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ คะแนนร้อยละ
71.86 (7) วิธีปฏิบัติในการเอื้อให้เกิดนวัตกรรม คะแนนร้อยละ 71.19 (8) วิธีบริหารจัดการองค์กร
คะแนนร้อยละ 69.24 และ (9) วิธีปฏิบัติในการเปลี่ยนแปลงองค์กร คะแนนร้อยละ 67.62

“สมรรถนะองค์กร” ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเลิศ

เทศบาลตำบลท่าสาป

“สมรรถนะองค์กร” ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเลิศ

แผนภาพที่ 56 : วิธีปฏิบัติขององค์กรของเทศบาลตำบลท่าสาป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 

				  จำแนกรายองค์ประกอบย่อย

2.  วัฒนธรรมองค์กร
  2.1 	กลุ่มวัฒนธรรมองค์กร

ภาคผนวก

		 วัฒนธรรมองค์กร สามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มวัฒนธรรมองค์กรที่เกี่ยวกับ
กระบวนการทำงาน (Functionalization) และกลุ่มวัฒนธรรมองค์กรที่เกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์
ในการปฏิ บั ติ ง าน (Communalization) ซึ่ ง ในแต่ ล ะกลุ่ ม ประกอบด้ ว ยวั ฒ นธรรม 3 ด้ า น
ผลการศึกษา พบว่า วัฒนธรรมองค์กรกลุ่มที่เกี่ยวกับกระบวนการทำงานมีคะแนนอยู่ในระดับ
ปานกลาง คือ ค่าเฉลี่ย 3.00 และวัฒนธรรมองค์กรกลุ่มที่เกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ในการปฏิบัติงาน
มีคะแนนอยู่ในระดับปานกลาง คือ ค่าเฉลี่ย 2.48
ตารางที่ 55 : 	คะแนนวัฒนธรรมองค์กรกลุ่มที่เกี่ยวกับกระบวนการทำงานของ
เทศบาลตำบลท่าสาป
กลุ่มวัฒนธรรมองค์กรเกี่ยวกับกระบวนการทำงาน

ค่าเฉลี่ย

วัฒนธรรมองค์กรเกี่ยวกับพิธีการและมาตรฐาน

3.34

วัฒนธรรมองค์กรเกี่ยวกับลำดับชั้นและการควบคุม

1.95

วัฒนธรรมองค์กรเกี่ยวกับการใช้ความรู้ ประสบการณ์ และความชำนาญพิเศษ

3.70

ค่าเฉลี่ยรวม

3.00
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กลุ่มวัฒนธรรมองค์กรเกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ในการปฏิบัติงาน

ค่าเฉลี่ย

วัฒนธรรมการรักษาความสัมพันธ์ภายในองค์กร

2.20

วัฒนธรรมองค์กรที่มีอิสระและสร้างความสัมพันธ์ร่วมกับผู้อื่น

1.85

วัฒนธรรมองค์กรเกี่ยวกับความเป็นเจ้าของ

3.39

ค่าเฉลี่ยรวม

2.48

  2.2 	รูปแบบวัฒนธรรมองค์กร
		 เนื่องจากวัฒนธรรมองค์กรกลุ่มที่เกี่ยวกับกระบวนการทำงานมีคะแนนอยู่ในระดับ
ปานกลาง คือ ค่าเฉลี่ย 3.00 และวัฒนธรรมองค์กรกลุ่มที่เกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ในการปฏิบัติงาน
มี ค ะแนนอยู่ ใ นระดั บ ปานกลาง คื อ ค่ า เฉลี่ ย 2.48 ผลการศึ ก ษาจึ ง แสดงให้ เ ห็ น ว่ า เทศบาล
ตำบลท่าสาป มีรูปแบบวัฒนธรรมองค์กรที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงาน
รวมถึงมีการทำงานที่เป็นระบบ และมีพลวัตการเปลี่ยนแปลงเสมอ ซึ่งเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม

“สมรรถนะองค์กร” ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเลิศ

ตารางที่ 56 : 	คะแนนวั ฒ นธรรมองค์ ก รกลุ่ ม ที่ เ กี่ ย วกั บ ปฏิ สั ม พั น ธ์ ใ นการปฏิ บั ติ ง านของ
เทศบาลตำบลท่าสาป

ภาคผนวก
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กลุ่มวัฒนธรรมเกี่ยวกับกระบวนการทำงาน (Functionalization)

วัฒนธรรมองค์กรกลุ่มที่เกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ในการปฏิบัติงาน (Communalization)

“สมรรถนะองค์กร” ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเลิศ
ภาคผนวก

ตารางที่ 57 : รูปแบบวัฒนธรรมองค์กรของเทศบาลตำบลท่าสาป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
ต่ำ

ปานกลาง  (3.00)

สูง

สูง

ธุรกิจครอบครัว 

(Family Business) 

องค์กรมีลักษณะเฉพาะตัว
ดำเนินงานหรือให้บริการ
แบบเฉพาะเจาะจง และ
บริหารงานแบบอนุรักษ์นิยม

องค์กรราชการ 

(Matured Bureaucracy)
(Implementing Body) 

องค์กรมีความยืดหยุ่นและ
มีประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
แต่โครงสร้างองค์กรแบ่งส่วนงาน
มากเกินไปและมีต้นทุน
ในการดำเนินงานสูง

องค์กรราชการแบบเข้มข้น
(Overgrown Bureaucracy)
โครงสร้างองค์กรแบ่งส่วนงาน
มากเกินไป
ต้นทุนในการดำเนินงานสูง
และมีกฎระเบียบเข้มงวด

ปาน
กลาง
(2.48)

ธุรกิจร่วมทุน 

(Venture business) 

องค์กรมีความคล่องตัว
และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
แต่มีความเสี่ยงสูง อาจเป็น
องค์กรที่ตั้งขึ้นเฉพาะกิจ
หรือชั่วคราว

องค์กรแห่งนวัตกรรม
(Innovative Organization)
(“Kaizen” Factory)
องค์กรมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการดำเนินงาน
รวมถึงมีการทำงานที่เป็นระบบ
และมีพลวัตการเปลี่ยนแปลง
เสมอ

องค์กรทหาร 

(Military Organization) 

องค์กรมีกฎระเบียบ
เข้มงวดมากเกินไป
แต่มีประสิทธิภาพ
ในการดำเนินงาน

สมาคม 

(Association) 

องค์กรมีความยืดหยุ่น
แต่มีความเสี่ยงสูง

องค์กรเก่าแก่/ดั้งเดิม
(Traditional Factory) 

องค์กรมีประสิทธิภาพ
ในการดำเนินงาน
แต่การทำงานเป็น
ทีมอ่อนแอ

ร้านค้าขนาดใหญ่ 

(Megastore) 

องค์กรมีกฎระเบียบเข้มงวด
มากเกินไป มีการดำเนินงาน
หรือให้บริการเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของกลุ่มคนโดยรวม
ทั่วไป ไม่เจาะจงกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
แต่การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ

ต่ำ

3.  ภาวะผู้นำ (Leadership)
ภาวะผู้นำ มีองค์ประกอบ 6 ด้าน ได้แก่ (1) ความสามารถในการตัดสินใจเพื่อสร้างสิ่งที่ดี
(Ability to Judge Goodness) (2) ความสามารถในการทำความเข้าใจสาระสำคัญ (Ability to
Grasp the Essence) (3) ความสามารถในการสร้ า งพื้ น ที่ แ ละความร่ ว มมื อ ที่ เ อื้ อ ให้ ทุ ก คน
ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ (Ability to Create Share Context)
(4) ความสามารถในการสื่ อ สารสาระสำคั ญ (Ability to Communicate the Essence)
(5) ความสามารถในการบริหารจัดการอำนาจเพื่อขับเคลื่อนให้ทุกคนสามารถทำงานร่วมกันได้
(Ability to Exercise Political Power) (6) ความสามารถในการสร้างความเป็นผู้นำรุ่นใหม่ที่มี
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ผลการศึกษา พบว่า ภาวะผู้นำความสามารถในการทำความเข้าใจสาระสำคัญ มีคะแนน
สู ง ที่ สุ ด คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 98.80 ขณะที่ ด้ า นความสามารถในการสร้ า งพื้ น ที่ แ ละความร่ ว มมื อ
มีคะแนนต่ำสุด คิดเป็นร้อยละ 76.83
แผนภาพที่ 57 : คะแนนภาวะผู้นำของเทศบาลตำบลท่าสาป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

“สมรรถนะองค์กร” ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเลิศ

ปั ญ ญาเชิ ง ปฏิ บั ติ (องค์ ค วามรู้ ที่ ส ามารถนำไปปฏิ บั ติ ไ ด้ จ ริ ง ) (Ability to Foster Practical
Wisdom in Others)
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อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
ผลการสำรวจสมรรถนะองค์กรของเทศบาลตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
จากการเก็ บ ข้ อ มู ล ด้ ว ยแบบสอบถามจากนายกเทศมนตรี ปลั ด ผู้ อ ำนวยการ และเจ้ า หน้ า ที่
รวม 47 ตัวอย่าง มีรายละเอียด ดังนี้

1.  วิธีปฏิบัติขององค์กร
วิธีปฏิบัติขององค์กร มีองค์ประกอบหลัก 3 ประการ ได้แก่ (1) วิถีแห่งนวัตกรรม (Ways
of Innovation) (2) วิถีแห่งการดำเนินงาน (Ways of Operation) และ (3) วิถีแห่งการเติบโต
(Ways of Growth) ผลการศึกษา พบว่า วิถีแห่งการดำเนินงาน มีคะแนนสูงสุด คิดเป็นร้อยละ
78.00 รองลงมาวิถีแห่งนวัตกรรม คิดเป็นร้อยละ 76.66 และวิถีแห่งการเติบโต คิดเป็นร้อยละ
76.33
แผนภาพที่ 58 : วิธปี ฏิบตั ขิ ององค์กรของเทศบาลตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร

ภาคผนวก

“สมรรถนะองค์กร” ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเลิศ

เทศบาลตำบลนครชุม

จากองค์ประกอบหลัก 3 ประการดังกล่าวข้างต้น ยังสามารถแบ่งเป็นองค์ประกอบย่อย
ได้อีก 9 ประการ โดยเรียงตามลำดับคะแนนจากสูงสุดไปต่ำสุดได้ ดังนี้ (1) วิธีปฏิบัติในการระบุ
ปัญหา คะแนนร้อยละ 84.33 (2) วิธีปฏิบัติในการประสานงานระหว่างภาคส่วนต่างๆ คะแนน
ร้อยละ 82.33 (3) วิธีปฏิบัติในการควบคุมการดำเนินงาน คะแนนร้อยละ 81.66 (4) วิธีปฏิบัติ
ในการบริหารความสามารถพิเศษของบุคลากร คะแนนร้อยละ 79.66 (5) วิธีปฏิบัติในการกำหนด
แนวทางการแก้ไขปัญหา คะแนนร้อยละ 79.00 (6) วิธีปฏิบัติในการเรียนรู้ขององค์กร คะแนน
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แผนภาพที่ 59 : วิธีปฏิบัติขององค์กรของเทศบาลตำบลนครชุม จังหวัดกำแพงเพชร 

				 จำแนกรายองค์ประกอบย่อย

“สมรรถนะองค์กร” ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเลิศ

ร้อยละ 77.66 (7) วิธีปฏิบัติในการเอื้อให้เกิดนวัตกรรม คะแนนร้อยละ 72.33 (8) วิธีปฏิบัติ
ในการเปลี่ยนแปลงองค์กร คะแนนร้อยละ 71.33 และ (9) วิธีบริหารจัดการองค์กร คะแนน
ร้อยละ 69.66

2.  วัฒนธรรมองค์กร
  2.1 	กลุ่มวัฒนธรรมองค์กร

สถาบันพระปกเกล้า
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		 วัฒนธรรมองค์กร สามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มวัฒนธรรมองค์กรที่เกี่ยวกับ
กระบวนการทำงาน (Functionalization) และกลุ่มวัฒนธรรมองค์กรที่เกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์
ในการปฏิ บั ติ ง าน (Communalization) ซึ่ ง ในแต่ ล ะกลุ่ ม ประกอบด้ ว ยวั ฒ นธรรม 3 ด้ า น
ผลการศึกษา พบว่า วัฒนธรรมองค์กรกลุ่มที่เกี่ยวกับกระบวนการทำงานมีคะแนนอยู่ในระดับสูง
คือ ค่าเฉลี่ย 3.14 และวัฒนธรรมองค์กรกลุ่มที่เกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ในการปฏิบัติงานมีคะแนน
อยู่ในระดับสูง คือ ค่าเฉลี่ย 3.12

“สมรรถนะองค์กร” ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเลิศ

ตารางที่ 58 : 	คะแนนวัฒนธรรมองค์กรกลุ่มที่เกี่ยวกับกระบวนการทำงานของ
เทศบาลตำบลนครชุม
กลุ่มวัฒนธรรมองค์กรเกี่ยวกับกระบวนการทำงาน

ค่าเฉลี่ย

วัฒนธรรมองค์กรเกี่ยวกับพิธีการและมาตรฐาน

3.57

วัฒนธรรมองค์กรเกี่ยวกับการใช้ความรู้ ประสบการณ์ และความชำนาญพิเศษ

3.42

วัฒนธรรมองค์กรเกี่ยวกับลำดับชั้นและการควบคุม

2.42

ค่าเฉลี่ยรวม

3.14

ตารางที่ 59 : 	คะแนนวั ฒ นธรรมองค์ ก รกลุ่ ม ที่ เ กี่ ย วกั บ ปฏิ สั ม พั น ธ์ ใ นการปฏิ บั ติ ง านของ
เทศบาลตำบลนครชุม
กลุ่มวัฒนธรรมองค์กรเกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ในการปฏิบัติงาน

ค่าเฉลี่ย

วัฒนธรรมองค์กรเกี่ยวกับความเป็นเจ้าของ

3.34

วัฒนธรรมองค์กรที่มีอิสระและสร้างความสัมพันธ์ร่วมกับผู้อื่น

3.23

วัฒนธรรมการรักษาความสัมพันธ์ภายในองค์กร

2.79

ค่าเฉลี่ยรวม

3.12

ภาคผนวก

  2.2 	รูปแบบวัฒนธรรมองค์กร
		 เนื่องจากวัฒนธรรมองค์กรกลุ่มที่เกี่ยวกับกระบวนการทำงานมีคะแนนอยู่ในระดับ
สูง คือ ค่าเฉลี่ย 3.14 และวัฒนธรรมองค์กรกลุ่มที่เกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ในการปฏิบัติงาน มีคะแนน
อยู่ในระดับสูง คือ ค่าเฉลี่ย 3.12 ผลการศึกษาจึงแสดงให้เห็นว่า เทศบาลตำบลนครชุมมีรูปแบบ
วัฒนธรรมองค์กรที่มีโครงสร้างองค์กรแบ่งส่วนงานมากเกินไป ส่งผลให้ต้นทุนในการดำเนินงานสูง
และมีกฎระเบียบเข้มงวด ซึ่งเป็นองค์กรแบบราชการเข้มข้น
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“สมรรถนะองค์กร” ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเลิศ

ตารางที่ 60 : 	รูปแบบวัฒนธรรมองค์กรของเทศบาลตำบลนครชุม อำเภอเมือง 

จังหวัดกำแพงเพชร

วัฒนธรรมองค์กรกลุ่มที่เกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ในการปฏิบัติงาน (Communalization)

กลุ่มวัฒนธรรมเกี่ยวกับกระบวนการทำงาน (Functionalization)
ปานกลาง

สูง  (3.14)

สูง
(3.12)

ธุรกิจครอบครัว 

(Family Business) 

องค์กรมีลักษณะเฉพาะตัว
ดำเนินงานหรือให้บริการ
แบบเฉพาะเจาะจง และ
บริหารงานแบบอนุรักษ์นิยม

องค์กรราชการ 

(Matured Bureaucracy)
(Implementing Body) 

องค์กรมีความยืดหยุ่นและ
มีประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
แต่โครงสร้างองค์กรแบ่งส่วนงาน
มากเกินไปและมีต้นทุน
ในการดำเนินงานสูง

องค์กรราชการแบบเข้มข้น
(Overgrown Bureaucracy)
โครงสร้างองค์กรแบ่งส่วนงาน
มากเกินไป
ต้นทุนในการดำเนินงานสูง
และมีกฎระเบียบเข้มงวด

ปาน
กลาง

ธุรกิจร่วมทุน 

(Venture business) 

องค์กรมีความคล่องตัว
และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
แต่มีความเสี่ยงสูง อาจเป็น
องค์กรที่ตั้งขึ้นเฉพาะกิจ
หรือชั่วคราว

องค์กรแห่งนวัตกรรม
(Innovative Organization)
(“Kaizen” Factory)
องค์กรมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการดำเนินงาน
รวมถึงมีการทำงานที่เป็นระบบ
และมีพลวัตการเปลี่ยนแปลง
เสมอ

องค์กรทหาร 

(Military Organization) 

องค์กรมีกฎระเบียบ
เข้มงวดมากเกินไป
แต่มีประสิทธิภาพ
ในการดำเนินงาน

สมาคม 

(Association) 

องค์กรมีความยืดหยุ่น
แต่มีความเสี่ยงสูง

องค์กรเก่าแก่/ดั้งเดิม
(Traditional Factory) 

องค์กรมีประสิทธิภาพ
ในการดำเนินงาน
แต่การทำงานเป็น
ทีมอ่อนแอ

ร้านค้าขนาดใหญ่ 

(Megastore) 

องค์กรมีกฎระเบียบเข้มงวด
มากเกินไป มีการดำเนินงาน
หรือให้บริการเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของกลุ่มคนโดยรวม
ทั่วไป ไม่เจาะจงกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
แต่การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ

ต่ำ

3.  ภาวะผู้นำ (Leadership)
ภาวะผู้นำ มีองค์ประกอบ 6 ด้าน ได้แก่ (1) ความสามารถในการตัดสินใจเพื่อสร้างสิ่งที่ดี
(Ability to Judge Goodness) (2) ความสามารถในการทำความเข้าใจสาระสำคัญ (Ability to
Grasp the Essence) (3) ความสามารถในการสร้ า งพื้ น ที่ แ ละความร่ ว มมื อ ที่ เ อื้ อ ให้ ทุ ก คน
ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ (Ability to Create Share Context)
(4) ความสามารถในการสื่ อ สารสาระสำคั ญ (Ability to Communicate the Essence)
(5) ความสามารถในการบริหารจัดการอำนาจเพื่อขับเคลื่อนให้ทุกคนสามารถทำงานร่วมกันได้
(Ability to Exercise Political Power) (6) ความสามารถในการสร้างความเป็นผู้นำรุ่นใหม่ที่มี
สถาบันพระปกเกล้า

179

ภาคผนวก

ต่ำ

ผลการศึ ก ษา พบว่ า ภาวะผู้ น ำด้ า นความสามารถในการทำความเข้ า ใจสาระสำคั ญ
มีคะแนนสูงสุด คิดเป็นร้อยละ 87.00 ขณะที่ด้านความสามารถในการบริหารจัดการอำนาจ
เพื่อขับเคลื่อนให้ทุกคนสามารถทำงานร่วมกันได้ มีคะแนนต่ำสุด คิดเป็นร้อยละ 73.66 สำหรับ
ภาวะผู้นำด้านอื่น ๆ มีคะแนนคิดเป็นร้อยละ 80.00 ขึ้นไป
แผนภาพที่ 60 : คะแนนภาวะผู้นำของเทศบาลตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
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“สมรรถนะองค์กร” ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเลิศ

ปั ญ ญาเชิ ง ปฏิ บั ติ (องค์ ค วามรู้ ที่ ส ามารถนำไปปฏิ บั ติ ไ ด้ จ ริ ง ) (Ability to Foster Practical
Wisdom in Others)
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อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
ผลการสำรวจสมรรถนะองค์กรของเทศบาลตำบลบางกะดี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
จากการเก็ บ ข้ อ มู ล ด้ ว ยแบบสอบถามจากนายกเทศมนตรี ปลั ด ผู้ อ ำนวยการ และเจ้ า หน้ า ที่
รวม 44 ตัวอย่าง มีรายละเอียด ดังนี้

1.  วิธีปฏิบัติขององค์กร
วิธีปฏิบัติขององค์กร มีองค์ประกอบหลัก 3 ประการ ได้แก่ (1) วิถีแห่งนวัตกรรม (Ways
of Innovation) (2) วิถีแห่งการดำเนินงาน (Ways of Operation) และ (3) วิถีแห่งการเติบโต
(Ways of Growth) ผลการศึกษา พบว่า วิถีแห่งนวัตกรรม คิดเป็นร้อยละ 78.77 รองลงมา คือ
วิถีแห่งการเติบโต คิดเป็นร้อยละ 77.76 และวิถีแห่งการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 75.39
แผนภาพที่ 61 : วิธปี ฏิบตั ขิ ององค์กรของเทศบาลตำบลบางกะดี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

สถาบันพระปกเกล้า
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จากองค์ประกอบหลัก 3 ประการดังกล่าวข้างต้น ยังสามารถแบ่งเป็นองค์ประกอบย่อย
ได้อีก 9 ประการ โดยเรียงตามลำดับคะแนนจากสูงสุดไปต่ำสุดได้ ดังนี้ (1) วิธีปฏิบัติในการควบคุม
การดำเนินงาน คะแนนร้อยละ 88.35 (2) วิธีปฏิบัติในการระบุปัญหา คะแนนร้อยละ 84.85
(3) วิธปี ฏิบตั ใิ นการบริหารความสามารถพิเศษของบุคลากร คะแนนร้อยละ 82.14 (4) วิธปี ฏิบตั ใิ น
การกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหา คะแนนร้อยละ 79.83 (5) วิธีปฏิบัติในการเรียนรู้ขององค์กร
คะแนนร้อยละ 79.17 (6) วิธีปฏิบัติในการประสานงานระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ คะแนนร้อยละ
78.41 (7) วิธีปฏิบัติในการเปลี่ยนแปลงองค์กร คะแนนร้อยละ 71.97 (8) วิธีปฏิบัติในการเอื้อให้
เกิดนวัตกรรม คะแนนร้อยละ 71.64 และ (9) วิธีบริหารจัดการองค์กร คะแนนร้อยละ 59.42

“สมรรถนะองค์กร” ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเลิศ

เทศบาลตำบลบางกะดี

“สมรรถนะองค์กร” ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเลิศ

แผนภาพที่ 62 : วิธีปฏิบัติของเทศบาลตำบลบางกะดี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 

				 จำแนกรายองค์ประกอบย่อย

2.  วัฒนธรรมองค์กร
  2.1 	กลุ่มวัฒนธรรมองค์กร

ภาคผนวก

		 วัฒนธรรมองค์กร สามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มวัฒนธรรมองค์กรที่เกี่ยวกับ
กระบวนการทำงาน (Functionalization) และกลุ่มวัฒนธรรมองค์กรที่เกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์
ในการปฏิ บั ติ ง าน (Communalization) ซึ่ ง ในแต่ ล ะกลุ่ ม ประกอบด้ ว ยวั ฒ นธรรม 3 ด้ า น
ผลการศึกษา พบว่า วัฒนธรรมองค์กรกลุ่มที่เกี่ยวกับกระบวนการทำงานมีคะแนนอยู่ในระดับสูง
คือ ค่าเฉลี่ย 3.07 และวัฒนธรรมองค์กรกลุ่มที่เกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ในการปฏิบัติงานมีคะแนน
อยู่ในระดับปานกลาง คือ ค่าเฉลี่ย 2.69
ตารางที่ 61 : 	คะแนนวัฒนธรรมองค์กรกลุ่มที่เกี่ยวกับกระบวนการทำงานของ
เทศบาลตำบลบางกะดี
กลุ่มวัฒนธรรมองค์กรเกี่ยวกับกระบวนการทำงาน

ค่าเฉลี่ย

วัฒนธรรมองค์กรเกี่ยวกับพิธีการและมาตรฐาน

3.23

วัฒนธรรมองค์กรเกี่ยวกับลำดับชั้นและการควบคุม

2.59

วัฒนธรรมองค์กรเกี่ยวกับการใช้ความรู้ ประสบการณ์ และความชำนาญพิเศษ

3.38

ค่าเฉลี่ยรวม

3.07
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กลุ่มวัฒนธรรมองค์กรเกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ในการปฏิบัติงาน

ค่าเฉลี่ย

วัฒนธรรมการรักษาความสัมพันธ์ภายในองค์กร

2.48

วัฒนธรรมองค์กรที่มีอิสระและสร้างความสัมพันธ์ร่วมกับผู้อื่น

2.25

วัฒนธรรมองค์กรเกี่ยวกับความเป็นเจ้าของ

3.34

ค่าเฉลี่ยรวม

2.69

  2.2 	รูปแบบวัฒนธรรมองค์กร
		 เนื่องจากวัฒนธรรมองค์กรกลุ่มที่เกี่ยวกับกระบวนการทำงานมีคะแนนอยู่ในระดับ
สูง คือ ค่าเฉลี่ย 3.07 และวัฒนธรรมองค์กรกลุ่มที่เกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ในการปฏิบัติงานมีคะแนน
อยู่ในระดับปานกลาง คือ ค่าเฉลี่ย 2.69 ผลการศึกษาจึงแสดงให้เห็นว่า เทศบาลตำบลบางกะดี
มีรูปแบบวัฒนธรรมองค์กรมีกฎระเบียบเข้มงวดมาก แต่มีประสิทธิภาพในการดำเนินงาน ซึ่งเป็น
รูปแบบองค์กรทหาร

“สมรรถนะองค์กร” ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเลิศ

ตารางที่ 62 : 	คะแนนวั ฒ นธรรมองค์ ก รกลุ่ ม ที่ เ กี่ ย วกั บ ปฏิ สั ม พั น ธ์ ใ นการปฏิ บั ติ ง านของ
เทศบาลตำบลบางกะดี

ภาคผนวก
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วัฒนธรรมองค์กรกลุ่มที่เกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ในการปฏิบัติงาน (Communalization)

กลุ่มวัฒนธรรมเกี่ยวกับกระบวนการทำงาน (Functionalization)
ต่ำ

ปานกลาง

สูง  (3.07)

สูง

ธุรกิจครอบครัว 

(Family Business) 

องค์กรมีลักษณะเฉพาะตัว
ดำเนินงานหรือให้บริการ
แบบเฉพาะเจาะจง และ
บริหารงานแบบอนุรักษ์นิยม

องค์กรราชการ 

(Matured Bureaucracy)
(Implementing Body) 

องค์กรมีความยืดหยุ่นและ
มีประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
แต่โครงสร้างองค์กรแบ่งส่วนงาน
มากเกินไปและมีต้นทุน
ในการดำเนินงานสูง

องค์กรราชการแบบเข้มข้น
(Overgrown Bureaucracy)
โครงสร้างองค์กรแบ่งส่วนงาน
มากเกินไป
ต้นทุนในการดำเนินงานสูง
และมีกฎระเบียบเข้มงวด

ปาน
กลาง
(2.69)

ธุรกิจร่วมทุน 

(Venture business) 

องค์กรมีความคล่องตัว
และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
แต่มีความเสี่ยงสูง อาจเป็น
องค์กรที่ตั้งขึ้นเฉพาะกิจ
หรือชั่วคราว

องค์กรแห่งนวัตกรรม
(Innovative Organization)
(“Kaizen” Factory)
องค์กรมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการดำเนินงาน
รวมถึงมีการทำงานที่เป็นระบบ
และมีพลวัตการเปลี่ยนแปลง
เสมอ

องค์กรทหาร 

(Military Organization) 

องค์กรมีกฎระเบียบ
เข้มงวดมากเกินไป
แต่มีประสิทธิภาพ
ในการดำเนินงาน

สมาคม 

(Association) 

องค์กรมีความยืดหยุ่น
แต่มีความเสี่ยงสูง

องค์กรเก่าแก่/ดั้งเดิม
(Traditional Factory) 

องค์กรมีประสิทธิภาพ
ในการดำเนินงาน
แต่การทำงานเป็น
ทีมอ่อนแอ

ร้านค้าขนาดใหญ่ 

(Megastore) 

องค์กรมีกฎระเบียบเข้มงวด
มากเกินไป มีการดำเนินงาน
หรือให้บริการเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของกลุ่มคนโดยรวม
ทั่วไป ไม่เจาะจงกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
แต่การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ

ต่ำ

ภาคผนวก

“สมรรถนะองค์กร” ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเลิศ

ตารางที่ 63 : รู ป แบบวั ฒ นธรรมองค์ ก รของเทศบาลตำบลบางกะดี อำเภอเมื อ ง 

จังหวัดปทุมธานี

3.  ภาวะผู้นำ (Leadership)
ภาวะผู้นำ มีองค์ประกอบ 6 ด้าน ได้แก่ (1) ความสามารถในการตัดสินใจเพื่อสร้างสิ่งที่ดี
(Ability to Judge Goodness) (2) ความสามารถในการทำความเข้าใจสาระสำคัญ (Ability to
Grasp the Essence) (3) ความสามารถในการสร้ า งพื้ น ที่ แ ละความร่ ว มมื อ ที่ เ อื้ อ ให้ ทุ ก คน
ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ (Ability to Create Share Context)
(4) ความสามารถในการสื่ อ สารสาระสำคั ญ (Ability to Communicate the Essence)
(5) ความสามารถในการบริหารจัดการอำนาจเพื่อขับเคลื่อนให้ทุกคนสามารถทำงานร่วมกันได้
(Ability to Exercise Political Power) (6) ความสามารถในการสร้างความเป็นผู้นำรุ่นใหม่ที่มี
184
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ผลการศึ ก ษา พบว่ า ภาวะผู้ น ำด้ า นความสามารถในการทำความเข้ า ใจสาระสำคั ญ
มีคะแนนสูงที่สุด คิดเป็นร้อยละ 96.06 ขณะที่ด้านความสามารถในการบริหารจัดการอำนาจ
เพื่อขับเคลื่อนให้ทุกคนสามารถทำงานร่วมกันได้มีคะแนนต่ำสุด คิดเป็นร้อยละ 85.91
แผนภาพที่ 63 : คะแนนภาวะผู้นำของเทศบาลตำบลบางกะดี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

“สมรรถนะองค์กร” ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเลิศ

ปั ญ ญาเชิ ง ปฏิ บั ติ (องค์ ค วามรู้ ที่ ส ามารถนำไปปฏิ บั ติ ไ ด้ จ ริ ง ) (Ability to Foster Practical
Wisdom in Others)

ภาคผนวก
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อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ผลการสำรวจสมรรถนะองค์กรของเทศบาลตำบลป่าแดด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่จาก
การเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามจากนายกเทศมนตรี ปลัด ผู้อำนวยการ และเจ้าหน้าที่ รวม 76
ตัวอย่าง มีรายละเอียด ดังนี้

1.  วิธีปฏิบัติขององค์กร
วิธีปฏิบัติขององค์กร มีองค์ประกอบหลัก 3 ประการ ได้แก่ (1) วิถีแห่งนวัตกรรม (Ways
of Innovation) (2) วิถีแห่งการดำเนินงาน (Ways of Operation) และ (3) วิถีแห่งการเติบโต
(Ways of Growth) ผลการศึกษา พบว่าวิถีแห่งการดำเนินงาน มีคะแนนสูงสุด คิดเป็นร้อยละ
81.66 รองลงมา คือ วิถีแห่งการเติบโต คิดเป็นร้อยละ 81.00 และวิถีแห่งนวัตกรรม คิดเป็น
ร้อยละ 80.66
แผนภาพที่ 64 : วิธีปฏิบัติขององค์ของเทศบาลตำบลป่าแดด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ภาคผนวก

“สมรรถนะองค์กร” ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเลิศ

เทศบาลตำบลป่าแดด

จากองค์ประกอบหลัก 3 ประการดังกล่าวข้างต้น ยังสามารถแบ่งเป็นองค์ประกอบย่อย
ได้ อี ก 9 ประการ โดยเรี ย งตามลำดั บ คะแนนจากสู ง สุ ด ไปต่ ำ สุ ด ได้ ดั ง นี้ (1) วิ ธี ป ฏิ บั ติ
ในการควบคุมการดำเนินงาน คะแนนร้อยละ 83.66 (2) วิธีปฏิบัติในการประสานงานระหว่าง
ภาคส่ ว นต่ า ง ๆ คะแนนร้ อ ยละ 83.66 (3) วิ ธี ป ฏิ บั ติ ใ นการบริ ห ารความสามารถพิ เ ศษของ
บุ ค ลากร คะแนนร้ อ ยละ 83.33 (4) วิ ธี ป ฏิ บั ติ ใ นการระบุ ปั ญ หา คะแนนร้ อ ยละ 82.66
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แผนภาพที่ 65 : วิธีปฏิบัติขององค์กรเทศบาลตำบลป่าแดด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 

				  จำแนกรายองค์ประกอบ

“สมรรถนะองค์กร” ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเลิศ

(5) วิ ธี ป ฏิ บั ติ ใ นการกำหนดแนวทางการแก้ ไขปั ญ หา คะแนนร้ อ ยละ 81.00 (6) วิ ธี ป ฏิ บั ติ
ในการเรียนรู้ขององค์กร คะแนนร้อยละ 80.66 (7) วิธีปฏิบัติในการเปลี่ยนแปลงองค์กร คะแนน
ร้อยละ 79.00 (8) วิธีปฏิบัติในการเอื้อให้เกิดนวัตกรรม คะแนนร้อยละ 78.33 และ (9) วิธีบริหาร
จัดการองค์กร คะแนนร้อยละ 77.00

2.  วัฒนธรรมองค์กร
  2.1 	กลุ่มวัฒนธรรมองค์กร

สถาบันพระปกเกล้า
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ภาคผนวก

		 วัฒนธรรมองค์กร สามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มวัฒนธรรมองค์กรที่เกี่ยวกับ
กระบวนการทำงาน (Functionalization) และกลุ่มวัฒนธรรมองค์กรที่เกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์
ในการปฏิ บั ติ ง าน (Communalization) ซึ่ ง ในแต่ ล ะกลุ่ ม ประกอบด้ ว ยวั ฒ นธรรม 3 ด้ า น
ผลการศึกษา พบว่า วัฒนธรรมองค์กรกลุ่มที่เกี่ยวกับกระบวนการทำงานมีคะแนนอยู่ในระดับสูง
คือ ค่าเฉลี่ย 3.32 และวัฒนธรรมองค์กรกลุ่มที่เกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ในการปฏิบัติงานมีคะแนน
อยู่ในระดับสูง คือ ค่าเฉลี่ย 3.42

“สมรรถนะองค์กร” ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเลิศ

ตารางที่ 64 : 	คะแนนวัฒนธรรมองค์กรกลุ่มที่เกี่ยวกับกระบวนการทำงานของ
เทศบาลตำบลป่าแดด
กลุ่มวัฒนธรรมองค์กรเกี่ยวกับกระบวนการทำงาน

ค่าเฉลี่ย

วัฒนธรรมองค์กรเกี่ยวกับพิธีการและมาตรฐาน

3.50

วัฒนธรรมองค์กรเกี่ยวกับการใช้ความรู้ ประสบการณ์ และความชำนาญพิเศษ

3.48

วัฒนธรรมองค์กรเกี่ยวกับลำดับชั้นและการควบคุม

2.98

ค่าเฉลี่ยรวม

3.32

ตารางที่ 65 : 	คะแนนวั ฒ นธรรมองค์ ก รกลุ่ ม ที่ เ กี่ ย วกั บ ปฏิ สั ม พั น ธ์ ใ นการปฏิ บั ติ ง านของ
เทศบาลตำบลป่าแดด
กลุ่มวัฒนธรรมองค์กรเกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ในการปฏิบัติงาน

ค่าเฉลี่ย

วัฒนธรรมองค์กรเกี่ยวกับความเป็นเจ้าของ

3.48

วัฒนธรรมการรักษาความสัมพันธ์ภายในองค์กร

3.36

วัฒนธรรมองค์กรที่มีอิสระและสร้างความสัมพันธ์ร่วมกับผู้อื่น

3.42

ค่าเฉลี่ยรวม

3.42

ภาคผนวก

  2.2 	รูปแบบวัฒนธรรมองค์กร
		 เนื่องจากวัฒนธรรมองค์กรกลุ่มที่เกี่ยวกับกระบวนการทำงานมีคะแนนอยู่ในระดับ
สูง คือ ค่าเฉลี่ย 3.32 และวัฒนธรรมองค์กรกลุ่มที่เกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ในการปฏิบัติงานมีคะแนน
อยู่ในระดับสูง คือ ค่าเฉลี่ย 3.42 ผลการศึกษาจึงแสดงให้เห็นว่า เทศบาลตำบลป่าแดดมีรูปแบบ
วัฒนธรรมองค์กรที่มีโครงสร้างองค์กรแบ่งส่วนงานมากเกินไป ส่งผลให้ต้นทุนในการดำเนินงานสูง
และมีกฎระเบียบเข้มงวด ซึ่งเป็นรูปแบบขององค์กรราชการแบบเข้มข้น
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วัฒนธรรมองค์กรกลุ่มที่เกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ในการปฏิบัติงาน (Communalization)

กลุ่มวัฒนธรรมเกี่ยวกับกระบวนการทำงาน (Functionalization)
ปานกลาง

สูง  (3.32)

สูง
(3.42)

ธุรกิจครอบครัว 

(Family Business) 

องค์กรมีลักษณะเฉพาะตัว
ดำเนินงานหรือให้บริการ
แบบเฉพาะเจาะจง และ
บริหารงานแบบอนุรักษ์นิยม

องค์กรราชการ 

(Matured Bureaucracy)
(Implementing Body) 

องค์กรมีความยืดหยุ่นและ
มีประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
แต่โครงสร้างองค์กรแบ่งส่วนงาน
มากเกินไปและมีต้นทุน
ในการดำเนินงานสูง

องค์กรราชการแบบเข้มข้น
(Overgrown Bureaucracy)
โครงสร้างองค์กรแบ่งส่วนงาน
มากเกินไป
ต้นทุนในการดำเนินงานสูง
และมีกฎระเบียบเข้มงวด

ปาน
กลาง

ธุรกิจร่วมทุน 

(Venture business) 

องค์กรมีความคล่องตัว
และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
แต่มีความเสี่ยงสูง อาจเป็น
องค์กรที่ตั้งขึ้นเฉพาะกิจ
หรือชั่วคราว

องค์กรแห่งนวัตกรรม
(Innovative Organization)
(“Kaizen” Factory)
องค์กรมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการดำเนินงาน
รวมถึงมีการทำงานที่เป็นระบบ
และมีพลวัตการเปลี่ยนแปลง
เสมอ

องค์กรทหาร 

(Military Organization) 

องค์กรมีกฎระเบียบ
เข้มงวดมากเกินไป
แต่มีประสิทธิภาพ
ในการดำเนินงาน

สมาคม 

(Association) 

องค์กรมีความยืดหยุ่น
แต่มีความเสี่ยงสูง

องค์กรเก่าแก่/ดั้งเดิม
(Traditional Factory) 

องค์กรมีประสิทธิภาพ
ในการดำเนินงาน
แต่การทำงานเป็น
ทีมอ่อนแอ

ร้านค้าขนาดใหญ่ 

(Megastore) 

องค์กรมีกฎระเบียบเข้มงวด
มากเกินไป มีการดำเนินงาน
หรือให้บริการเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของกลุ่มคนโดยรวม
ทั่วไป ไม่เจาะจงกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
แต่การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ

ต่ำ

3.  ภาวะผู้นำ (Leadership)
ภาวะผู้นำ มีองค์ประกอบ 6 ด้าน ได้แก่ (1) ความสามารถในการตัดสินใจเพื่อสร้างสิ่งที่ดี
(Ability to Judge Goodness) (2) ความสามารถในการทำความเข้าใจสาระสำคัญ (Ability to
Grasp the Essence) (3) ความสามารถในการสร้ า งพื้ น ที่ แ ละความร่ ว มมื อ ที่ เ อื้ อ ให้ ทุ ก คน
ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ (Ability to Create Share Context)
(4) ความสามารถในการสื่ อ สารสาระสำคั ญ (Ability to Communicate the Essence)
(5) ความสามารถในการบริหารจัดการอำนาจเพื่อขับเคลื่อนให้ทุกคนสามารถทำงานร่วมกันได้
(Ability to Exercise Political Power) (6) ความสามารถในการสร้างความเป็นผู้นำรุ่นใหม่ที่มี
สถาบันพระปกเกล้า
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ต่ำ

“สมรรถนะองค์กร” ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเลิศ

ตารางที่ 66 : 	รู ป แบบวั ฒ นธรรมองค์ ก รของเทศบาลตำบลป่ า แดด อำเภอเมื อ ง 

จังหวัดเชียงใหม่

ผลการศึ ก ษา พบว่ า ภาวะผู้ น ำด้ า นความสามารถในการสร้ า งพื้ น ที่ แ ละความร่ ว มมื อ
ที่เอื้อให้ทุกคนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ มีคะแนนสูงสุด คิดเป็นร้อยละ
87.33 ขณะที่ด้านความสามารถในการตัดสินใจเพื่อสร้างสิ่งที่ดีและความสามารถในการบริหาร
จัดการอำนาจเพื่อขับเคลื่อนให้ทุกคนสามารถทำงานร่วมกันได้ มีคะแนนต่ำสุด คิดเป็นร้อยละ
84.00 สำหรับภาวะผู้นำด้านอื่น ๆ มีคะแนนคิดเป็นร้อยละ 85.00 ขึ้นไป
แผนภาพที่ 66 : คะแนนภาวะผู้นำของเทศบาลตำบลป่าแดด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ภาคผนวก

“สมรรถนะองค์กร” ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเลิศ

ปั ญ ญาเชิ ง ปฏิ บั ติ (องค์ ค วามรู้ ที่ ส ามารถนำไปปฏิ บั ติ ไ ด้ จ ริ ง ) (Ability to Foster Practical
Wisdom in Others)
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อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร
ผลการสำรวจสมรรถนะของเทศบาลตำบลลานกระบื อ อำเภอลานกระบื อ จั ง หวั ด
กำแพงเพชรจากการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามจากนายกเทศมนตรี ปลัด ผู้อำนวยการ และ
เจ้าหน้าที่ รวม 88 ตัวอย่าง มีรายละเอียด ดังนี้

1.  วิธีปฏิบัติขององค์กร
วิธีปฏิบัติขององค์กร มีองค์ประกอบหลัก 3 ประการ ได้แก่ (1) วิถีแห่งนวัตกรรม (Ways
of Innovation) (2) วิถีแห่งการดำเนินงาน (Ways of Operation) และ (3) วิถีแห่งการเติบโต
(Ways of Growth) ผลการศึกษา พบว่า วิถีแห่งการดำเนินงาน มีคะแนนสูงสุด คิดเป็นร้อยละ
70.66 รองลงมา คือ วิถีแห่งนวัตกรรม คิดเป็นร้อยละ 70.00 และวิถีแห่งการเติบโต คิดเป็น
ร้อยละ 69.66
แผนภาพที่ 67 : วิ ธี ป ฏิ บั ติ ข ององค์ ก รของเทศบาลตำบลลานกระบื อ อำเภอลานกระบื อ 

				   จังหวัดกำแพงเพชร

“สมรรถนะองค์กร” ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเลิศ

เทศบาลตำบลลานกระบือ

ภาคผนวก

จากองค์ประกอบหลัก 3 ประการดังกล่าวข้างต้น ยังสามารถแบ่งเป็นองค์ประกอบย่อย
ได้อีก 9 ประการ โดยเรียงตามลำดับคะแนนจากสูงสุดไปต่ำสุดได้ ดังนี้ (1) วิธีปฏิบัติในการเรียนรู้
ขององค์กร คะแนนร้อยละ 80.66 (2) วิธีปฏิบัติในการบริหารความสามารถพิเศษของบุคลากร
คะแนนร้ อ ยละ 79.66 (3) วิ ธี ป ฏิ บั ติ ใ นการระบุ ปั ญ หา คะแนนร้ อ ยละ 79.33 (4) วิ ธี ป ฏิ บั ติ
สถาบันพระปกเกล้า
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“สมรรถนะองค์กร” ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเลิศ

ในการเปลี่ยนแปลงองค์กร คะแนนร้อยละ 79.00 (5) วิธีบริหารจัดการองค์กร คะแนนร้อยละ
77.00 (6) วิ ธี ป ฏิ บั ติ ใ นการควบคุ ม การดำเนิ น งาน คะแนนร้ อ ยละ 76.33 (7) วิ ธี ป ฏิ บั ติ
ในการประสานงานระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ คะแนนร้อยละ 75.00 (8) วิธีปฏิบัติในการกำหนด
แนวทางการแก้ไขปัญหา คะแนนร้อยละ 72.33 และ (9) วิธีปฏิบัติในการเอื้อให้เกิดนวัตกรรม
คะแนนร้อยละ 61.66
แผนภาพที่ 68 : วิธีปฏิบัติขององค์กรเทศบาลตำบลลานกระบือ อำเภอลานกระบือ 

				 จังหวัดกำแพงเพชรรายองค์ประกอบย่อย

2.  วัฒนธรรมองค์กร		
ภาคผนวก

  2.1 	กลุ่มวัฒนธรรมองค์กร
		 วัฒนธรรมองค์กร สามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มวัฒนธรรมองค์กรที่เกี่ยวกับ
กระบวนการทำงาน (Functionalization) และกลุ่มวัฒนธรรมองค์กรที่เกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์
ในการปฏิ บั ติ ง าน (Communalization) ซึ่ ง ในแต่ ล ะกลุ่ ม ประกอบด้ ว ยวั ฒ นธรรม 3 ด้ า น
ผลการศึกษา พบว่า วัฒนธรรมองค์กรกลุ่มที่เกี่ยวกับกระบวนการทำงานมีคะแนนอยู่ในระดับสูง
คือ ค่าเฉลี่ย 3.20 และวัฒนธรรมองค์กรกลุ่มที่เกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ในการปฏิบัติงานมีคะแนน
อยู่ในระดับสูง คือ ค่าเฉลี่ย 3.11
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กลุ่มวัฒนธรรมองค์กรเกี่ยวกับกระบวนการทำงาน

ค่าเฉลี่ย

วัฒนธรรมองค์กรเกี่ยวกับพิธีการและมาตรฐาน

3.49

วัฒนธรรมองค์กรเกี่ยวกับการใช้ความรู้ ประสบการณ์ และความชำนาญพิเศษ

3.33

วัฒนธรรมองค์กรเกี่ยวกับลำดับชั้นและการควบคุม

2.79

ค่าเฉลี่ยรวม

3.20

ตารางที่ 68 : 	คะแนนวั ฒ นธรรมองค์ ก รกลุ่ ม ที่ เ กี่ ย วกั บ ปฏิ สั ม พั น ธ์ ใ นการปฏิ บั ติ ง านของ
เทศบาลตำบลลานกระบือ
กลุ่มวัฒนธรรมองค์กรเกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ในการปฏิบัติงาน

ค่าเฉลี่ย

วัฒนธรรมองค์กรเกี่ยวกับความเป็นเจ้าของ

3.14

วัฒนธรรมองค์กรที่มีอิสระและสร้างความสัมพันธ์ร่วมกับผู้อื่น

3.14

วัฒนธรรมการรักษาความสัมพันธ์ภายในองค์กร

3.05

ค่าเฉลี่ยรวม

3.11

“สมรรถนะองค์กร” ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเลิศ

ตารางที่ 67 : 	คะแนนวัฒนธรรมองค์กรกลุ่มที่เกี่ยวกับกระบวนการทำงานของ
เทศบาลตำบลลานกระบือ

  2.2 	รูปแบบวัฒนธรรมองค์กร

สถาบันพระปกเกล้า
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		 เนื่ อ งจากวั ฒ นธรรมองค์ ก รกลุ่ ม ที่ เ กี่ ย วกั บ กระบวนการทำงานมี ค ะแนนอยู่ ใ น
ระดับสูง คือ ค่าเฉลี่ย 3.20 และวัฒนธรรมองค์กรกลุ่มที่เกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ในการปฏิบัติงาน
มี ค ะแนนอยู่ ใ นระดั บ สู ง คื อ ค่ า เฉลี่ ย 3.11 ผลการศึ ก ษาจึ ง แสดงให้ เ ห็ น ว่ า เทศบาลตำบล
ลานกระบือมีรูปแบบวัฒนธรรมองค์กรที่มีโครงสร้างองค์กรแบ่งส่วนงานมากเกินไป ส่งผลให้
ต้นทุนในการดำเนินงานสูง และมีกฎระเบียบเข้มงวด ซึ่งเป็นรูปแบบขององค์กรราชการแบบ
เข้มข้น

วัฒนธรรมองค์กรกลุ่มที่เกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ในการปฏิบัติงาน (Communalization)

กลุ่มวัฒนธรรมเกี่ยวกับกระบวนการทำงาน (Functionalization)
ต่ำ

ปานกลาง

สูง  (3.20)

สูง
(3.11)

ธุรกิจครอบครัว 

(Family Business) 

องค์กรมีลักษณะเฉพาะตัว
ดำเนินงานหรือให้บริการ
แบบเฉพาะเจาะจง และ
บริหารงานแบบอนุรักษ์นิยม

องค์กรราชการ 

(Matured Bureaucracy)
(Implementing Body) 

องค์กรมีความยืดหยุ่นและ
มีประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
แต่โครงสร้างองค์กรแบ่งส่วนงาน
มากเกินไปและมีต้นทุน
ในการดำเนินงานสูง

องค์กรราชการแบบเข้มข้น
(Overgrown Bureaucracy)
โครงสร้างองค์กรแบ่งส่วนงาน
มากเกินไป
ต้นทุนในการดำเนินงานสูง
และมีกฎระเบียบเข้มงวด

ปาน
กลาง

ธุรกิจร่วมทุน 

(Venture business) 

องค์กรมีความคล่องตัว
และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
แต่มีความเสี่ยงสูง อาจเป็น
องค์กรที่ตั้งขึ้นเฉพาะกิจ
หรือชั่วคราว

องค์กรแห่งนวัตกรรม
(Innovative Organization)
(“Kaizen” Factory)
องค์กรมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการดำเนินงาน
รวมถึงมีการทำงานที่เป็นระบบ
และมีพลวัตการเปลี่ยนแปลง
เสมอ

องค์กรทหาร 

(Military Organization) 

องค์กรมีกฎระเบียบ
เข้มงวดมากเกินไป
แต่มีประสิทธิภาพ
ในการดำเนินงาน

สมาคม 

(Association) 

องค์กรมีความยืดหยุ่น
แต่มีความเสี่ยงสูง

องค์กรเก่าแก่/ดั้งเดิม
(Traditional Factory) 

องค์กรมีประสิทธิภาพ
ในการดำเนินงาน
แต่การทำงานเป็น
ทีมอ่อนแอ

ร้านค้าขนาดใหญ่ 

(Megastore) 

องค์กรมีกฎระเบียบเข้มงวด
มากเกินไป มีการดำเนินงาน
หรือให้บริการเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของกลุ่มคนโดยรวม
ทั่วไป ไม่เจาะจงกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
แต่การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ

ต่ำ

ภาคผนวก

“สมรรถนะองค์กร” ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเลิศ

ตารางที่ 69 : 	รูปแบบวัฒนธรรมองค์กรของเทศบาลตำบลลานกระบือ อำเภอลานกระบือ
จังหวัดกำแพงเพชร

3.  ภาวะผู้นำ (Leadership)
ภาวะผู้นำ มีองค์ประกอบ 6 ด้าน ได้แก่ (1) ความสามารถในการตัดสินใจเพื่อสร้างสิ่งที่ดี
(Ability to Judge Goodness) (2) ความสามารถในการทำความเข้าใจสาระสำคัญ (Ability to
Grasp the Essence) (3) ความสามารถในการสร้ า งพื้ น ที่ แ ละความร่ ว มมื อ ที่ เ อื้ อ ให้ ทุ ก คน
ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ (Ability to Create Share Context)
(4) ความสามารถในการสื่ อ สารสาระสำคั ญ (Ability to Communicate the Essence)
(5) ความสามารถในการบริหารจัดการอำนาจเพื่อขับเคลื่อนให้ทุกคนสามารถทำงานร่วมกันได้
(Ability to Exercise Political Power) (6) ความสามารถในการสร้างความเป็นผู้นำรุ่นใหม่ที่มี
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ผลการศึ ก ษา พบว่ า ภาวะผู้ น ำด้ า นความสามารถในการทำความเข้ า ใจสาระสำคั ญ
มีคะแนนสูงสุด คิดเป็นร้อยละ 78.66 ขณะที่ด้านความสามารถในการสร้างความเป็นผู้นำรุ่นใหม่
ที่มีปัญญาเชิงปฏิบัติ (องค์ความรู้ที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง) มีคะแนนต่ำสุด คิดเป็นร้อยละ
68.33 สำหรับภาวะผู้นำด้านอื่นๆ มีคะแนนคิดเป็นร้อยละ 70.00 ขึ้นไป
แผนภาพที่ 69 : คะแนนภาวะผู้นำของเทศบาลตำบลลานกระบือ อำเภอลานกระบือ 

				 จังหวัดกำแพงเพชร

“สมรรถนะองค์กร” ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเลิศ

ปั ญ ญาเชิ ง ปฏิ บั ติ (องค์ ค วามรู้ ที่ ส ามารถนำไปปฏิ บั ติ ไ ด้ จ ริ ง ) (Ability to Foster Practical
Wisdom in Others)

ภาคผนวก

สถาบันพระปกเกล้า
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อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน
ผลการสำรวจสมรรถนะองค์กรของเทศบาลตำบลศรีเตี้ย อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน
จากการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามจากนายกเทศมนตรี ปลัดฯ ผู้อำนวยการ และเจ้าหน้าที่
รวม 55 ตัวอย่าง มีรายละเอียด ดังนี้

1.  วิธีปฏิบัติขององค์กร
วิธีปฏิบัติขององค์กร มีองค์ประกอบหลัก 3 ประการ ได้แก่ (1) วิถีแห่งนวัตกรรม (Ways
of Innovation) (2) วิถีแห่งการดำเนินงาน (Ways of Operation) และ (3) วิถีแห่งการเติบโต
(Ways of Growth) ผลการศึกษา พบว่า วิถีแห่งการดำเนินงาน มีคะแนนสูงสุด คิดเป็นร้อยละ
78.27 รองลงมา คือ วิถีแห่งนวัตกรรม คิดเป็นร้อยละ 77.37 และวิถีแห่งการเติบโต คิดเป็น
ร้อยละ 74.06
แผนภาพที่ 70 : วิธีปฏิบัติขององค์กรของเทศบาลตำบลศรีเตี้ย อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน

ภาคผนวก

“สมรรถนะองค์กร” ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเลิศ

เทศบาลตำบลศรีเตี้ย

จากองค์ประกอบหลัก 3 ประการดังกล่าวข้างต้น ยังสามารถแบ่งเป็นองค์ประกอบย่อย
ได้อีก 9 ประการ โดยเรียงตามลำดับคะแนนจากสูงสุดไปต่ำสุดได้ ดังนี้ (1) วิธีปฏิบัติในการระบุ
ปัญหา คะแนนร้อยละ 83.75 (2) วิธีปฏิบัติในการประสานงานระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ คะแนน
ร้อยละ 81.67 (3) วิธีปฏิบัติในการควบคุมการดำเนินงาน คะแนนร้อยละ 79.41 (4) วิธีปฏิบัติ
ในการกำหนดแนวทางการแก้ ไขปั ญ หา คะแนนร้ อ ยละ 77.58 (5) วิ ธี ป ฏิ บั ติ ใ นการบริ ห าร
ความสามารถพิเศษของบุคลากร คะแนนร้อยละ 76.86 (6) วิธีปฏิบัติในการเรียนรู้ขององค์กร
คะแนนร้อยละ 74.00 (7) วิธีบริหารจัดการองค์กร คะแนนร้อยละ 73.71 (8) วิธีปฏิบัติในการ
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แผนภาพที่ 71 : วิธีปฏิบัติขององค์กรของเทศบาลตำบลศรีเตี้ย อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน 

				 จำแนกรายองค์ประกอบย่อย

“สมรรถนะองค์กร” ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเลิศ

เปลี่ยนแปลงองค์กร คะแนนร้อยละ 71.33 และ (9) วิธีปฏิบัติในการเอื้อให้เกิดนวัตกรรม คะแนน
ร้อยละ 70.76

2.  วัฒนธรรมองค์กร
  2.1 	กลุ่มวัฒนธรรมองค์กร

สถาบันพระปกเกล้า
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ภาคผนวก

		 วัฒนธรรมองค์กร สามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มวัฒนธรรมองค์กรที่เกี่ยวกับ
กระบวนการทำงาน (Functionalization) และกลุ่มวัฒนธรรมองค์กรที่เกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์
ในการปฏิ บั ติ ง าน (Communalization) ซึ่ ง ในแต่ ล ะกลุ่ ม ประกอบด้ ว ยวั ฒ นธรรม 3 ด้ า น
ผลการศึกษา พบว่า วัฒนธรรมองค์กรกลุ่มที่เกี่ยวกับกระบวนการทำงานมีคะแนนอยู่ในระดับสูง
คือ ค่าเฉลี่ย 3.30 และวัฒนธรรมองค์กรกลุ่มที่เกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ในการปฏิบัติงานมีคะแนน
อยู่ในระดับสูง คือ ค่าเฉลี่ย 3.32

“สมรรถนะองค์กร” ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเลิศ

ตารางที่ 70 : 	คะแนนวัฒนธรรมองค์กรกลุ่มที่เกี่ยวกับกระบวนการทำงานของ
เทศบาลตำบลศรีเตี้ย
กลุ่มวัฒนธรรมองค์กรเกี่ยวกับกระบวนการทำงาน

ค่าเฉลี่ย

วัฒนธรรมองค์กรเกี่ยวกับพิธีการและมาตรฐาน

3.50

วัฒนธรรมองค์กรเกี่ยวกับการใช้ความรู้ ประสบการณ์ และความชำนาญพิเศษ

3.39

วัฒนธรรมองค์กรเกี่ยวกับลำดับชั้นและการควบคุม

3.00

ค่าเฉลี่ยรวม

3.30

ตารางที่ 71 : 	คะแนนวั ฒ นธรรมองค์ ก รกลุ่ ม ที่ เ กี่ ย วกั บ ปฏิ สั ม พั น ธ์ ใ นการปฏิ บั ติ ง านของ
เทศบาลตำบลศรีเตี้ย
กลุ่มวัฒนธรรมองค์กรเกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ในการปฏิบัติงาน

ค่าเฉลี่ย

วัฒนธรรมองค์กรที่มีอิสระและสร้างความสัมพันธ์ร่วมกับผู้อื่น

3.39

วัฒนธรรมองค์กรเกี่ยวกับความเป็นเจ้าของ

3.33

วัฒนธรรมการรักษาความสัมพันธ์ภายในองค์กร

3.24

ค่าเฉลี่ยรวม

3.32

ภาคผนวก

  2.2 	รูปแบบวัฒนธรรมองค์กร
		 เนื่องจากวัฒนธรรมองค์กรกลุ่มที่เกี่ยวกับกระบวนการทำงานมีคะแนนอยู่ในระดับ
สูง คือ ค่าเฉลี่ย 3.30 และวัฒนธรรมองค์กรกลุ่มที่เกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ในการปฏิบัติงานมีคะแนน
อยู่ในระดับสูง คือ ค่าเฉลี่ย 3.32 ผลการศึกษาจึงแสดงให้เห็นว่า เทศบาลตำบลศรีเตี้ยมีรูปแบบ
วัฒนธรรมองค์กรที่มีโครงสร้างองค์กรแบ่งส่วนงานมากเกินไป ส่งผลให้ต้นทุนในการดำเนินงานสูง
และมีกฎระเบียบเข้มงวด ซึ่งเป็นรูปแบบขององค์กรราชการแบบเข้มข้น
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“สมรรถนะองค์กร” ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเลิศ

ตารางที่ 72 : รูปแบบวัฒนธรรมองค์กรของเทศบาลตำบลศรีเตีย้ อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน

วัฒนธรรมองค์กรกลุ่มที่เกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ในการปฏิบัติงาน (Communalization)

กลุ่มวัฒนธรรมเกี่ยวกับกระบวนการทำงาน (Functionalization)
ต่ำ

ปานกลาง

สูง  (3.30)

สูง
(3.32)

ธุรกิจครอบครัว 

(Family Business) 

องค์กรมีลักษณะเฉพาะตัว
ดำเนินงานหรือให้บริการ
แบบเฉพาะเจาะจง และ
บริหารงานแบบอนุรักษ์นิยม

องค์กรราชการ 

(Matured Bureaucracy)
(Implementing Body) 

องค์กรมีความยืดหยุ่นและ
มีประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
แต่โครงสร้างองค์กรแบ่งส่วนงาน
มากเกินไปและมีต้นทุน
ในการดำเนินงานสูง

องค์กรราชการแบบเข้มข้น
(Overgrown Bureaucracy)
โครงสร้างองค์กรแบ่งส่วนงาน
มากเกินไป
ต้นทุนในการดำเนินงานสูง
และมีกฎระเบียบเข้มงวด

ปาน
กลาง

ธุรกิจร่วมทุน 

(Venture business) 

องค์กรมีความคล่องตัว
และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
แต่มีความเสี่ยงสูง อาจเป็น
องค์กรที่ตั้งขึ้นเฉพาะกิจ
หรือชั่วคราว

องค์กรแห่งนวัตกรรม
(Innovative Organization)
(“Kaizen” Factory)
องค์กรมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการดำเนินงาน
รวมถึงมีการทำงานที่เป็นระบบ
และมีพลวัตการเปลี่ยนแปลง
เสมอ

องค์กรทหาร 

(Military Organization) 

องค์กรมีกฎระเบียบ
เข้มงวดมากเกินไป
แต่มีประสิทธิภาพ
ในการดำเนินงาน

สมาคม 

(Association) 

องค์กรมีความยืดหยุ่น
แต่มีความเสี่ยงสูง

องค์กรเก่าแก่/ดั้งเดิม
(Traditional Factory) 

องค์กรมีประสิทธิภาพ
ในการดำเนินงาน
แต่การทำงานเป็น
ทีมอ่อนแอ

ร้านค้าขนาดใหญ่ 

(Megastore) 

องค์กรมีกฎระเบียบเข้มงวด
มากเกินไป มีการดำเนินงาน
หรือให้บริการเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของกลุ่มคนโดยรวม
ทั่วไป ไม่เจาะจงกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
แต่การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ

ต่ำ

ภาคผนวก

3.  ภาวะผู้นำ
ภาวะผู้นำ มีองค์ประกอบ 6 ด้าน ได้แก่ (1) ความสามารถในการตัดสินใจเพื่อสร้างสิ่งที่ดี
(Ability to Judge Goodness) (2) ความสามารถในการทำความเข้าใจสาระสำคัญ (Ability to
Grasp the Essence) (3) ความสามารถในการสร้ า งพื้ น ที่ แ ละความร่ ว มมื อ ที่ เ อื้ อ ให้ ทุ ก คน
ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ (Ability to Create Share Context)
(4) ความสามารถในการสื่ อ สารสาระสำคั ญ (Ability to Communicate the Essence)
(5) ความสามารถในการบริหารจัดการอำนาจเพื่อขับเคลื่อนให้ทุกคนสามารถทำงานร่วมกันได้
(Ability to Exercise Political Power) (6) ความสามารถในการสร้างความเป็นผู้นำรุ่นใหม่ที่มี

สถาบันพระปกเกล้า
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ผลการศึกษา พบว่า ความสามารถในการทำความเข้าใจสาระสำคัญ มีคะแนนสูงสุด คิดเป็น
ร้อยละ 83.86 ขณะที่ด้านความสามารถในการบริหารจัดการอำนาจเพื่อขับเคลื่อนให้ทุกคน
สามารถทำงานร่วมกันได้ มีคะแนนต่ำสุด คิดเป็นร้อยละ 78.80 สำหรับภาวะผู้นำด้านอื่น ๆ
มีคะแนนคิดเป็นร้อยละ 79.00 ขึ้นไป
แผนภาพที่ 72 : คะแนนภาวะผู้นำของเทศบาลตำบลศรีเตี้ย อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน

ภาคผนวก

“สมรรถนะองค์กร” ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเลิศ

ปั ญ ญาเชิ ง ปฏิ บั ติ (องค์ ค วามรู้ ที่ ส ามารถนำไปปฏิ บั ติ ไ ด้ จ ริ ง ) (Ability to Foster Practical
Wisdom in Others)
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อำเภอจุน จังหวัดพะเยา

ผลการสำรวจสมรรถนะองค์กรของเทศบาลตำบลห้วยข้าวก่ำ อำเภอจุน จังหวัดพะเยา
จากการเก็ บ ข้ อ มู ล ด้ ว ยแบบสอบถามจากนายกฯ ปลั ด ผู้ อ ำนวยการ และเจ้ า หน้ า ที่ รวม
47 ตัวอย่าง มีรายละเอียด ดังนี้

1.  วิธีปฏิบัติขององค์กร
วิธีปฏิบัติขององค์กร มีองค์ประกอบหลัก 3 ประการ ได้แก่ (1) วิถีแห่งนวัตกรรม (Ways
of Innovation) (2) วิถีแห่งการดำเนินงาน (Ways of Operation) และ (3) วิถีแห่งการเติบโต
(Ways of Growth) ผลการศึกษา พบว่า วิถีแห่งการดำเนินงาน มีคะแนนสูงสุด คิดเป็นร้อยละ
78.00 รองลงมาวิถีแห่งนวัตกรรม คิดเป็นร้อยละ 76.66 และวิถีแห่งการเติบโต คิดเป็นร้อยละ
76.33
แผนภาพที่ 73 : วิธีปฏิบัติขององค์กรของเทศบาลตำบลห้วยข้าวก่ำ อำเภอจุน จังหวัดพะเยา

“สมรรถนะองค์กร” ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเลิศ

เทศบาลตำบลห้วยข้าวก่ำ

ภาคผนวก

จากองค์ประกอบหลัก 3 ประการดังกล่าวข้างต้น ยังสามารถแบ่งเป็นองค์ประกอบย่อย
ได้อีก 9 ประการ โดยเรียงตามลำดับคะแนนจากสูงสุดไปต่ำสุดได้ ดังนี้ (1) วิธีปฏิบัติในการระบุ
ปัญหา คะแนนร้อยละ 84.33 (2) วิธีปฏิบัติในการประสานงานระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ คะแนน
ร้อยละ 82.33 (3) วิธีปฏิบัติในการควบคุมการดำเนินงาน คะแนนร้อยละ 81.66 (4) วิธีปฏิบัติใน
การบริหารความสามารถพิเศษของบุคลากร คะแนนร้อยละ 79.66 (5) วิธีปฏิบัติในการกำหนด
แนวทางการแก้ไขปัญหา คะแนนร้อยละ 79.00 (6) วิธีปฏิบัติในการเรียนรู้ขององค์กร คะแนน
สถาบันพระปกเกล้า
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“สมรรถนะองค์กร” ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเลิศ

ร้อยละ 77.66 (7) วิธีปฏิบัติในการเอื้อให้เกิดนวัตกรรม คะแนนร้อยละ 72.33 (8) วิธีปฏิบัติ
ในการเปลี่ยนแปลงองค์กร คะแนนร้อยละ 71.33 และ (9) วิธีบริหารจัดการองค์กร คะแนน
ร้อยละ 69.66
แผนภาพที่ 74 : วิธีปฏิบัติขององค์กรของเทศบาลตำบลห้วยข้าวก่ำ อำเภอจุน จังหวัดพะเยา 

				 จำแนกรายองค์ประกอบ

2.  วัฒนธรรมองค์กร

ภาคผนวก

  2.1 	กลุ่มวัฒนธรรมองค์กร
		 วัฒนธรรมองค์กร สามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มวัฒนธรรมองค์กรที่เกี่ยวกับ
กระบวนการทำงาน (Functionalization) และกลุ่มวัฒนธรรมองค์กรที่เกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์
ในการปฏิ บั ติ ง าน (Communalization) ซึ่ ง ในแต่ ล ะกลุ่ ม ประกอบด้ ว ยวั ฒ นธรรม 3 ด้ า น
ผลการศึกษา พบว่า วัฒนธรรมองค์กรกลุ่มที่เกี่ยวกับกระบวนการทำงานมีคะแนนอยู่ในระดับสูง
คือ ค่าเฉลี่ย 3.14 และวัฒนธรรมองค์กรกลุ่มที่เกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ในการปฏิบัติงานมีคะแนน
อยู่ในระดับสูง คือ ค่าเฉลี่ย 3.12
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กลุ่มวัฒนธรรมองค์กรเกี่ยวกับกระบวนการทำงาน

ค่าเฉลี่ย

วัฒนธรรมองค์กรเกี่ยวกับพิธีการและมาตรฐาน

3.57

วัฒนธรรมองค์กรเกี่ยวกับการใช้ความรู้ ประสบการณ์ และความชำนาญพิเศษ

3.42

วัฒนธรรมองค์กรเกี่ยวกับลำดับชั้นและการควบคุม

2.42

ค่าเฉลี่ยรวม

3.14

ตารางที่ 74 : 	คะแนนวั ฒ นธรรมองค์ ก รกลุ่ ม ที่ เ กี่ ย วกั บ ปฏิ สั ม พั น ธ์ ใ นการปฏิ บั ติ ง านของ
เทศบาลตำบลห้วยข้าวก่ำ
กลุ่มวัฒนธรรมองค์กรเกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ในการปฏิบัติงาน

ค่าเฉลี่ย

วัฒนธรรมองค์กรเกี่ยวกับความเป็นเจ้าของ

3.34

วัฒนธรรมองค์กรที่มีอิสระและสร้างความสัมพันธ์ร่วมกับผู้อื่น

3.23

วัฒนธรรมการรักษาความสัมพันธ์ภายในองค์กร

2.79

ค่าเฉลี่ยรวม

3.12

“สมรรถนะองค์กร” ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเลิศ

ตารางที่ 73 : 	คะแนนวัฒนธรรมองค์กรกลุ่มที่เกี่ยวกับกระบวนการทำงานของ
เทศบาลตำบลห้วยข้าวก่ำ

  2.2 	รูปแบบวัฒนธรรมองค์กร

สถาบันพระปกเกล้า
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		 เนื่องจากวัฒนธรรมองค์กรกลุ่มที่เกี่ยวกับกระบวนการทำงานมีคะแนนอยู่ในระดับ
สูง คือ ค่าเฉลี่ย 3.14 และวัฒนธรรมองค์กรกลุ่มที่เกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ในการปฏิบัติงานมีคะแนน
อยู่ ใ นระดั บ สู ง คื อ ค่ า เฉลี่ ย 3.12 ผลการศึ ก ษาจึ ง แสดงให้ เ ห็ น ว่ า เทศบาลตำบลห้ ว ยข้ า วก่ ำ
มี รู ป แบบวั ฒ นธรรมองค์ ก รที่ โ ครงสร้ า งองค์ ก รแบ่ ง ส่ ว นงานมากเกิ น ไป ส่ ง ผลให้ ต้ น ทุ น
ในการดำเนินงานสูง และมีกฎระเบียบเข้มงวด ซึ่งเป็นรูปแบบองค์กรราชการแบบเข้มข้น

กลุ่มวัฒนธรรมเกี่ยวกับกระบวนการทำงาน (Functionalization)

วัฒนธรรมองค์กรกลุ่มที่เกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ในการปฏิบัติงาน (Communalization)

“สมรรถนะองค์กร” ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเลิศ
ภาคผนวก

ตารางที่ 75 : รูปแบบวัฒนธรรมองค์กรของเทศบาลตำบลห้วยข้าวก่ำ อำเภอจุน จังหวัดพะเยา
ต่ำ

ปานกลาง

สูง  (3.14)

สูง
(3.12)

ธุรกิจครอบครัว 

(Family Business) 

องค์กรมีลักษณะเฉพาะตัว
ดำเนินงานหรือให้บริการ
แบบเฉพาะเจาะจง และ
บริหารงานแบบอนุรักษ์นิยม

องค์กรราชการ 

(Matured Bureaucracy)
(Implementing Body) 

องค์กรมีความยืดหยุ่นและ
มีประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
แต่โครงสร้างองค์กรแบ่งส่วนงาน
มากเกินไปและมีต้นทุน
ในการดำเนินงานสูง

องค์กรราชการแบบเข้มข้น
(Overgrown Bureaucracy)
โครงสร้างองค์กรแบ่งส่วนงาน
มากเกินไป
ต้นทุนในการดำเนินงานสูง
และมีกฎระเบียบเข้มงวด

ปาน
กลาง

ธุรกิจร่วมทุน 

(Venture business) 

องค์กรมีความคล่องตัว
และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
แต่มีความเสี่ยงสูง อาจเป็น
องค์กรที่ตั้งขึ้นเฉพาะกิจ
หรือชั่วคราว

องค์กรแห่งนวัตกรรม
(Innovative Organization)
(“Kaizen” Factory)
องค์กรมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการดำเนินงาน
รวมถึงมีการทำงานที่เป็นระบบ
และมีพลวัตการเปลี่ยนแปลง
เสมอ

องค์กรทหาร 

(Military Organization) 

องค์กรมีกฎระเบียบ
เข้มงวดมากเกินไป
แต่มีประสิทธิภาพ
ในการดำเนินงาน

สมาคม 

(Association) 

องค์กรมีความยืดหยุ่น
แต่มีความเสี่ยงสูง

องค์กรเก่าแก่/ดั้งเดิม
(Traditional Factory) 

องค์กรมีประสิทธิภาพ
ในการดำเนินงาน
แต่การทำงานเป็น
ทีมอ่อนแอ

ร้านค้าขนาดใหญ่ 

(Megastore) 

องค์กรมีกฎระเบียบเข้มงวด
มากเกินไป มีการดำเนินงาน
หรือให้บริการเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของกลุ่มคนโดยรวม
ทั่วไป ไม่เจาะจงกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
แต่การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ

ต่ำ

3.  ภาวะผู้นำ (Leadership)
ภาวะผู้นำ มีองค์ประกอบ 6 ด้าน ได้แก่ (1) ความสามารถในการตัดสินใจเพื่อสร้างสิ่งที่ดี
(Ability to Judge Goodness) (2) ความสามารถในการทำความเข้าใจสาระสำคัญ (Ability to
Grasp the Essence) (3) ความสามารถในการสร้ า งพื้ น ที่ แ ละความร่ ว มมื อ ที่ เ อื้ อ ให้ ทุ ก คน
ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ (Ability to Create Share Context)
(4) ความสามารถในการสื่ อ สารสาระสำคั ญ (Ability to Communicate the Essence)
(5) ความสามารถในการบริหารจัดการอำนาจเพื่อขับเคลื่อนให้ทุกคนสามารถทำงานร่วมกันได้
(Ability to Exercise Political Power) (6) ความสามารถในการสร้างความเป็นผู้นำรุ่นใหม่ที่มี
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ผลการศึ ก ษา พบว่ า ภาวะผู้ น ำด้ า นความสามารถในการทำความเข้ า ใจสาระสำคั ญ
มีคะแนนสูงสุด คิดเป็นร้อยละ 87.00 ขณะที่ด้านความสามารถในการบริหารจัดการอำนาจ
เพื่อขับเคลื่อนให้ทุกคนสามารถทำงานร่วมกันได้ มีคะแนนต่ำสุด คิดเป็นร้อยละ 73.66 สำหรับ
ภาวะผู้นำด้านอื่น ๆ มีคะแนนคิดเป็นร้อยละ 80.00 ขึ้นไป
แผนภาพที่ 75 : คะแนนภาวะผู้นำของเทศบาลตำบลห้วยข้าวก่ำ อำเภอจุน จังหวัดพะเยา

“สมรรถนะองค์กร” ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเลิศ

ปั ญ ญาเชิ ง ปฏิ บั ติ (องค์ ค วามรู้ ที่ ส ามารถนำไปปฏิ บั ติ ไ ด้ จ ริ ง ) (Ability to Foster Practical
Wisdom in Others)

ภาคผนวก

สถาบันพระปกเกล้า

205

อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่

ผลการสำรวจสมรรถนะองค์ ก รขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตำบลเขาดิ น อำเภอเขาพนม
จังหวัดกระบี่ จากการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามจากนายกฯ ปลัด ผู้อำนวยการ และเจ้าหน้าที่
รวม 27 ตัวอย่าง มีรายละเอียด ดังนี้

1.  วิธีปฏิบัติขององค์กร
วิธีปฏิบัติขององค์กร มีองค์ประกอบหลัก 3 ประการ ได้แก่ (1) วิถีแห่งนวัตกรรม (Ways
of Innovation) (2) วิถีแห่งการดำเนินงาน (Ways of Operation) และ (3) วิถีแห่งการเติบโต
(Ways of Growth) ผลการศึกษา พบว่า วิถีแห่งนวัตกรรม คิดเป็นร้อยละ 85.82 รองลงมา คือ
วิถีแห่งการเติบโต คิดเป็นร้อยละ 80.51 และวิถีแห่งการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 79.06
แผนภาพที่ 76  : วิธีปฏิบัติขององค์กรขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน อำเภอเขาพนม 

				  จังหวัดกระบี่

ภาคผนวก

“สมรรถนะองค์กร” ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเลิศ

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน

จากองค์ประกอบหลัก 3 ประการดังกล่าวข้างต้น ยังสามารถแบ่งเป็นองค์ประกอบย่อย
ได้อกี 9 ประการ โดยเรียงตามลำดับคะแนนจากสูงสุดไปต่ำสุดได้ ดังนี้ (1) วิธปี ฏิบตั ใิ นการระบุปญ
ั หา
คะแนนร้อยละ 93.83 (2) วิธีปฏิบัติในการกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหา คะแนนร้อยละ 92.90
(3) วิธีปฏิบัติในการควบคุมการดำเนินงาน คะแนนร้อยละ 92.28 (4) วิธีปฏิบัติในการบริหาร
ความสามารถพิเศษของบุคลากร คะแนนร้อยละ 89.77 (5) วิธีปฏิบัติในการเรียนรู้ขององค์กร
คะแนนร้อยละ 82.92 (6) วิธีปฏิบัติในการประสานงานระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ คะแนนร้อยละ
78.40 (7) วิ ธี ป ฏิ บั ติ ใ นการเอื้ อ ให้ เ กิ ด นวั ต กรรม คะแนนร้ อ ยละ 70.72 (8) วิ ธี ป ฏิ บั ติ ใ นการ
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แผนภาพที่ 77 : วิธีปฏิบัติขององค์กรขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน อำเภอเขาพนม 

				  จังหวัดกระบี่ รายองค์ประกอบ

“สมรรถนะองค์กร” ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเลิศ

เปลี่ยนแปลงองค์กร คะแนนร้อยละ 68.83 และ (9) วิธีบริหารจัดการองค์กร คะแนนร้อยละ
66.49

2.  วัฒนธรรมองค์กร
  2.1 	กลุ่มวัฒนธรรมองค์กร

สถาบันพระปกเกล้า
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		 วัฒนธรรมองค์กร สามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มวัฒนธรรมองค์กรที่เกี่ยวกับ
กระบวนการทำงาน (Functionalization) และกลุ่มวัฒนธรรมองค์กรที่เกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์
ในการปฏิ บั ติ ง าน (Communalization) ซึ่ ง ในแต่ ล ะกลุ่ ม ประกอบด้ ว ยวั ฒ นธรรม 3 ด้ า น
ผลการศึกษา พบว่า วัฒนธรรมองค์กรกลุ่มที่เกี่ยวกับกระบวนการทำงาน มีคะแนนอยู่ในระดับ
ปานกลาง คือ ค่าเฉลี่ย 3.00 และวัฒนธรรมองค์กรกลุ่มที่เกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ในการปฏิบัติงาน
มีคะแนนอยู่ในระดับปานกลาง คือ ค่าเฉลี่ย 2.52

“สมรรถนะองค์กร” ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเลิศ

ตารางที่ 76 : 	คะแนนวัฒนธรรมองค์กรกลุ่มที่เกี่ยวกับกระบวนการทำงานของ
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน
กลุ่มวัฒนธรรมองค์กรเกี่ยวกับกระบวนการทำงาน

ค่าเฉลี่ย

วัฒนธรรมองค์กรเกี่ยวกับพิธีการและมาตรฐาน

3.35

วัฒนธรรมองค์กรเกี่ยวกับลำดับชั้นและการควบคุม

2.10

วัฒนธรรมองค์กรเกี่ยวกับการใช้ความรู้ ประสบการณ์ และความชำนาญพิเศษ

3.54

ค่าเฉลี่ยรวม

3.00

ตารางที่ 77 : 	คะแนนวั ฒ นธรรมองค์ ก รกลุ่ ม ที่ เ กี่ ย วกั บ ปฏิ สั ม พั น ธ์ ใ นการปฏิ บั ติ ง านของ
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน
กลุ่มวัฒนธรรมองค์กรเกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ในการปฏิบัติงาน

ค่าเฉลี่ย

วัฒนธรรมการรักษาความสัมพันธ์ภายในองค์กร

2.23

วัฒนธรรมองค์กรที่มีอิสระและสร้างความสัมพันธ์ร่วมกับผู้อื่น

1.86

วัฒนธรรมองค์กรเกี่ยวกับความเป็นเจ้าของ

3.46

ค่าเฉลี่ยรวม

2.52

ภาคผนวก

  2.2 	รูปแบบวัฒนธรรมองค์กร
		 เนื่องจากวัฒนธรรมองค์กรกลุ่มที่เกี่ยวกับกระบวนการทำงานมีคะแนนอยู่ในระดับ
ปานกลาง คือ ค่าเฉลี่ย 3.00 และวัฒนธรรมองค์กรกลุ่มที่เกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ในการปฏิบัติงาน
มีคะแนนอยู่ในระดับปานกลาง คือ ค่าเฉลี่ย 2.52 ผลการศึกษาจึงแสดงให้เห็นว่า องค์การบริหาร
ส่วนตำบลเขาดินมีรูปแบบวัฒนธรรมองค์กรที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงาน
รวมถึงมีการทำงานที่เป็นระบบ และมีพลวัตการเปลี่ยนแปลงเสมอ ซึ่งเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม
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วัฒนธรรมองค์กรกลุ่มที่เกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ในการปฏิบัติงาน (Communalization)

กลุ่มวัฒนธรรมเกี่ยวกับกระบวนการทำงาน (Functionalization)
ปานกลาง  (3.00)

สูง

สูง

ธุรกิจครอบครัว 

(Family Business) 

องค์กรมีลักษณะเฉพาะตัว
ดำเนินงานหรือให้บริการ
แบบเฉพาะเจาะจง และ
บริหารงานแบบอนุรักษ์นิยม

องค์กรราชการ 

(Matured Bureaucracy)
(Implementing Body) 

องค์กรมีความยืดหยุ่นและ
มีประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
แต่โครงสร้างองค์กรแบ่งส่วนงาน
มากเกินไปและมีต้นทุน
ในการดำเนินงานสูง

องค์กรราชการแบบเข้มข้น
(Overgrown Bureaucracy)
โครงสร้างองค์กรแบ่งส่วนงาน
มากเกินไป
ต้นทุนในการดำเนินงานสูง
และมีกฎระเบียบเข้มงวด

ปาน
กลาง
(2.52)

ธุรกิจร่วมทุน 

(Venture business) 

องค์กรมีความคล่องตัว
และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
แต่มีความเสี่ยงสูง อาจเป็น
องค์กรที่ตั้งขึ้นเฉพาะกิจ
หรือชั่วคราว

องค์กรแห่งนวัตกรรม
(Innovative Organization)
(“Kaizen” Factory)
องค์กรมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการดำเนินงาน
รวมถึงมีการทำงานที่เป็นระบบ
และมีพลวัตการเปลี่ยนแปลง
เสมอ

องค์กรทหาร 

(Military Organization) 

องค์กรมีกฎระเบียบ
เข้มงวดมากเกินไป
แต่มีประสิทธิภาพ
ในการดำเนินงาน

สมาคม 

(Association) 

องค์กรมีความยืดหยุ่น
แต่มีความเสี่ยงสูง

องค์กรเก่าแก่/ดั้งเดิม
(Traditional Factory) 

องค์กรมีประสิทธิภาพ
ในการดำเนินงาน
แต่การทำงานเป็น
ทีมอ่อนแอ

ร้านค้าขนาดใหญ่ 

(Megastore) 

องค์กรมีกฎระเบียบเข้มงวด
มากเกินไป มีการดำเนินงาน
หรือให้บริการเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของกลุ่มคนโดยรวม
ทั่วไป ไม่เจาะจงกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
แต่การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ

ต่ำ

3.  ภาวะผู้นำ (Leadership)
ภาวะผู้นำ มีองค์ประกอบ 6 ด้าน ได้แก่ (1) ความสามารถในการตัดสินใจเพื่อสร้างสิ่งที่ดี
(Ability to Judge Goodness) (2) ความสามารถในการทำความเข้าใจสาระสำคัญ (Ability to
Grasp the Essence) (3) ความสามารถในการสร้างพื้นที่และความร่วมมือที่เอื้อให้ทุกคนได้แลก
เปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ (Ability to Create Share Context) (4) ความ
สามารถในการสื่อสารสาระสำคัญ (Ability to Communicate the Essence) (5) ความสามารถ
ในการบริ ห ารจั ด การอำนาจเพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นให้ ทุ ก คนสามารถทำงานร่ ว มกั น ได้ (Ability to
Exercise Political Power) (6) ความสามารถในการสร้างความเป็นผู้นำรุ่นใหม่ที่มีปัญญาเชิง
สถาบันพระปกเกล้า
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ต่ำ

“สมรรถนะองค์กร” ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเลิศ

ตารางที่ 78 : 	รูปแบบวัฒนธรรมองค์กรขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน อำเภอเขาพนม
จังหวัดกระบี่

ผลการศึกษา พบว่า ภาวะผู้นำความสามารถในการทำความเข้าใจสาระสำคัญ มีคะแนนสูง
ที่สุด คิดเป็นร้อยละ 97.28 ขณะที่ด้านความสามารถในการสร้างพื้นที่และความร่วมมือ มีคะแนน
ต่ำสุด คิดเป็นร้อยละ 81.23
แผนภาพที่ 78 : คะแนนภาวะผู้ น ำขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตำบลเขาดิ น อำเภอเขาพนม
จังหวัดกระบี่

ภาคผนวก

“สมรรถนะองค์กร” ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเลิศ

ปฏิบัติ (องค์ความรู้ที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง) (Ability to Foster Practical Wisdom in
Others)

210

สถาบันพระปกเกล้า

อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา

ผลการสำรวจสมรรถนะองค์กรขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง
จังหวัดพังงา จากการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามจากนายกฯ ปลัด ผู้อำนวยการ และเจ้าหน้าที่
รวม 58 ตัวอย่าง มีรายละเอียด ดังนี้

1.  วิธีปฏิบัติขององค์กร
วิธีปฏิบัติขององค์กร มีองค์ประกอบหลัก 3 ประการ ได้แก่ (1) วิถีแห่งนวัตกรรม (Ways
of Innovation) (2) วิถีแห่งการดำเนินงาน (Ways of Operation) และ (3) วิถีแห่งการเติบโต
(Ways of Growth) ผลการศึกษา พบว่า วิถีแห่งนวัตกรรม คิดเป็นร้อยละ 84.60 รองลงมา คือ
วิถีแห่งการเติบโต คิดเป็นร้อยละ 81.17 และวิถีแห่งการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 77.74
แผนภาพที่ 79 : วิธีปฏิบัติขององค์กรขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง 

				 จังหวัดพังงา

“สมรรถนะองค์กร” ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเลิศ

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย

ภาคผนวก

จากองค์ประกอบหลัก 3 ประการดังกล่าวข้างต้น ยังสามารถแบ่งเป็นองค์ประกอบย่อย
ได้อีก 9 ประการ โดยเรียงตามลำดับคะแนนจากสูงสุดไปต่ำสุดได้ ดังนี้ (1) วิธีปฏิบัติในการบริหาร
ความสามารถพิเศษของบุคลากร คะแนนร้อยละ 92.69 (2) วิธีปฏิบัติในการระบุปัญหา คะแนน
ร้อยละ 92.67 (3) วิธีปฏิบัติในการควบคุมการดำเนินงาน คะแนนร้อยละ 91.95 (4) วิธีปฏิบัติ
ในการกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหา คะแนนร้อยละ 90.01 (5) วิธีปฏิบัติในการเรียนรู้ของ
องค์กร คะแนนร้อยละ 83.14 (6) วิธีปฏิบัติในการประสานงานระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ คะแนน
ร้อยละ 72.13 (7) วิธีปฏิบัติในการเอื้อให้เกิดนวัตกรรม คะแนนร้อยละ 71.10 (8) วิธีบริหาร
สถาบันพระปกเกล้า
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จัดการองค์กร คะแนนร้อยละ 69.13 และ (9) วิธีปฏิบัติในการเปลี่ยนแปลงองค์กร คะแนนร้อยละ
67.67
แผนภาพที่ 80 : วิธีปฏิบัติขององค์กรขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง 

				 จังหวัดพังงา รายองค์ประกอบ

2.  วัฒนธรรมองค์กร

ภาคผนวก

  2.1 	กลุ่มวัฒนธรรมองค์กร
		 วัฒนธรรมองค์กร สามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มวัฒนธรรมองค์กรที่เกี่ยวกับ
กระบวนการทำงาน (Functionalization) และกลุ่มวัฒนธรรมองค์กรที่เกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์
ในการปฏิ บั ติ ง าน (Communalization) ซึ่ ง ในแต่ ล ะกลุ่ ม ประกอบด้ ว ยวั ฒ นธรรม 3 ด้ า น
ผลการศึกษา พบว่า วัฒนธรรมองค์กรกลุ่มที่เกี่ยวกับกระบวนการทำงานมีคะแนนอยู่ในระดับ
ปานกลาง คือ ค่าเฉลี่ย 3.00 และวัฒนธรรมองค์กรกลุ่มที่เกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ในการปฏิบัติงาน
มีคะแนนอยู่ในระดับปานกลาง คือ ค่าเฉลี่ย 2.48
ตารางที่ 79 : 	คะแนนวัฒนธรรมองค์กรกลุ่มที่เกี่ยวกับกระบวนการทำงานของ
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย
กลุ่มวัฒนธรรมองค์กรเกี่ยวกับกระบวนการทำงาน

ค่าเฉลี่ย

วัฒนธรรมองค์กรเกี่ยวกับพิธีการและมาตรฐาน

3.34

วัฒนธรรมองค์กรเกี่ยวกับลำดับชั้นและการควบคุม

1.96

วัฒนธรรมองค์กรเกี่ยวกับการใช้ความรู้ ประสบการณ์ และความชำนาญพิเศษ

3.70

ค่าเฉลี่ยรวม

3.00
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กลุ่มวัฒนธรรมองค์กรเกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ในการปฏิบัติงาน

ค่าเฉลี่ย

วัฒนธรรมการรักษาความสัมพันธ์ภายในองค์กร

2.20

วัฒนธรรมองค์กรที่มีอิสระและสร้างความสัมพันธ์ร่วมกับผู้อื่น

1.85

วัฒนธรรมองค์กรเกี่ยวกับความเป็นเจ้าของ

3.39

ค่าเฉลี่ยรวม

2.48

  2.2 	รูปแบบวัฒนธรรมองค์กร
		 เนื่องจากวัฒนธรรมองค์กรกลุ่มที่เกี่ยวกับกระบวนการทำงานมีคะแนนอยู่ในระดับ
ปานกลาง คือ ค่าเฉลี่ย 3.00 และวัฒนธรรมองค์กรกลุ่มที่เกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ในการปฏิบัติงาน
มีคะแนนอยู่ในระดับปานกลาง คือ ค่าเฉลี่ย 2.48 ผลการศึกษาจึงแสดงให้เห็นว่า องค์การบริหาร
ส่วนตำบลโคกกลอยมีรูปแบบวัฒนธรรมองค์กรที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงาน
รวมถึงมีการทำงานที่เป็นระบบ และมีพลวัตเสมอ ซึ่งเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม

“สมรรถนะองค์กร” ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเลิศ

ตารางที่ 80 : 	คะแนนวั ฒ นธรรมองค์ ก รกลุ่ ม ที่ เ กี่ ย วกั บ ปฏิ สั ม พั น ธ์ ใ นการปฏิ บั ติ ง านของ
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย

ภาคผนวก
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วัฒนธรรมองค์กรกลุ่มที่เกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ในการปฏิบัติงาน (Communalization)

กลุ่มวัฒนธรรมเกี่ยวกับกระบวนการทำงาน (Functionalization)
ต่ำ

ปานกลาง  (3.00)

สูง

สูง

ธุรกิจครอบครัว 

(Family Business) 

องค์กรมีลักษณะเฉพาะตัว
ดำเนินงานหรือให้บริการ
แบบเฉพาะเจาะจง และ
บริหารงานแบบอนุรักษ์นิยม

องค์กรราชการ 

(Matured Bureaucracy)
(Implementing Body) 

องค์กรมีความยืดหยุ่นและ
มีประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
แต่โครงสร้างองค์กรแบ่งส่วนงาน
มากเกินไปและมีต้นทุน
ในการดำเนินงานสูง

องค์กรราชการแบบเข้มข้น
(Overgrown Bureaucracy)
โครงสร้างองค์กรแบ่งส่วนงาน
มากเกินไป
ต้นทุนในการดำเนินงานสูง
และมีกฎระเบียบเข้มงวด

ปาน
กลาง
(2.48)

ธุรกิจร่วมทุน 

(Venture business) 

องค์กรมีความคล่องตัว
และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
แต่มีความเสี่ยงสูง อาจเป็น
องค์กรที่ตั้งขึ้นเฉพาะกิจ
หรือชั่วคราว

องค์กรแห่งนวัตกรรม
(Innovative Organization)
(“Kaizen” Factory)
องค์กรมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการดำเนินงาน
รวมถึงมีการทำงานที่เป็นระบบ
และมีพลวัตการเปลี่ยนแปลง
เสมอ

องค์กรทหาร 

(Military Organization) 

องค์กรมีกฎระเบียบ
เข้มงวดมากเกินไป
แต่มีประสิทธิภาพ
ในการดำเนินงาน

สมาคม 

(Association) 

องค์กรมีความยืดหยุ่น
แต่มีความเสี่ยงสูง

องค์กรเก่าแก่/ดั้งเดิม
(Traditional Factory) 

องค์กรมีประสิทธิภาพ
ในการดำเนินงาน
แต่การทำงานเป็น
ทีมอ่อนแอ

ร้านค้าขนาดใหญ่ 

(Megastore) 

องค์กรมีกฎระเบียบเข้มงวด
มากเกินไป มีการดำเนินงาน
หรือให้บริการเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของกลุ่มคนโดยรวม
ทั่วไป ไม่เจาะจงกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
แต่การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ

ต่ำ

ภาคผนวก

“สมรรถนะองค์กร” ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเลิศ

ตารางที่ 81 : 	รู ป แบบวั ฒ นธรรมองค์ ก รขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตำบลโคกกลอย 

อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา

3.  ภาวะผู้นำ (Leadership)
ภาวะผู้นำ มีองค์ประกอบ 6 ด้าน ได้แก่ (1) ความสามารถในการตัดสินใจเพื่อสร้างสิ่งที่ดี
(Ability to Judge Goodness) (2) ความสามารถในการทำความเข้าใจสาระสำคัญ (Ability to
Grasp the Essence) (3) ความสามารถในการสร้ า งพื้ น ที่ แ ละความร่ ว มมื อ ที่ เ อื้ อ ให้ ทุ ก คน
ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ (Ability to Create Share Context)
(4) ความสามารถในการสื่ อ สารสาระสำคั ญ (Ability to Communicate the Essence)
(5) ความสามารถในการบริหารจัดการอำนาจเพื่อขับเคลื่อนให้ทุกคนสามารถทำงานร่วมกันได้
(Ability to Exercise Political Power) (6) ความสามารถในการสร้างความเป็นผู้นำรุ่นใหม่ที่มี
214
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ผลการศึกษา พบว่า ภาวะผู้นำความสามารถในการทำความเข้าใจสาระสำคัญ มีคะแนน
สู ง ที่ สุ ด คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 98.74 ขณะที่ ด้ า นความสามารถในการสร้ า งพื้ น ที่ แ ละความร่ ว มมื อ
มีคะแนนต่ำสุด คิดเป็นร้อยละ 77.01
แผนภาพที่ 81 : คะแนนภาวะผู้นำขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง 

				 จังหวัดพังงา

“สมรรถนะองค์กร” ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเลิศ

ปั ญ ญาเชิ ง ปฏิ บั ติ (องค์ ค วามรู้ ที่ ส ามารถนำไปปฏิ บั ติ ไ ด้ จ ริ ง ) (Ability to Foster Practical
Wisdom in Others)

ภาคผนวก

สถาบันพระปกเกล้า
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อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี

ผลการสำรวจสมรรถนะองค์กรขององค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมือง จังหวัด
ปราจีนบุรีจากการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามจากนายกฯ ปลัด ผู้อำนวยการ และเจ้าหน้าที่
รวม 36 ตัวอย่าง มีรายละเอียด ดังนี้

1.  วิธีปฏิบัติขององค์กร
วิธีปฏิบัติขององค์กร มีองค์ประกอบหลัก 3 ประการ ได้แก่ (1) วิถีแห่งนวัตกรรม (Ways
of Innovation) (2) วิถีแห่งการดำเนินงาน (Ways of Operation) และ (3) วิถีแห่งการเติบโต
(Ways of Growth) ผลการศึกษา พบว่า วิถีแห่งการเติบโต คิดเป็นร้อยละ 83.22 รองลงมา คือ
วิถีแห่งนวัตกรรม คิดเป็นร้อยละ 80.73 และวิถีแห่งการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 77.54
แผนภาพที่ 82 : วิธีปฏิบัติขององค์กรขององค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมือง 

				  จังหวัดปราจีนบุรี

ภาคผนวก

“สมรรถนะองค์กร” ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเลิศ

องค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก

จากองค์ประกอบหลัก 3 ประการดังกล่าวข้างต้น ยังสามารถแบ่งเป็นองค์ประกอบย่อย
ได้อีก 9 ประการ โดยเรียงตามลำดับคะแนนจากสูงสุดไปต่ำสุดได้ ดังนี้ (1) วิธีปฏิบัติในการบริหาร
ความสามารถพิเศษของบุคลากร คะแนนร้อยละ 87.96 (2) วิธีปฏิบัติในการระบุปัญหา คะแนน
ร้อยละ 86.57 (3) วิธีปฏิบัติในการควบคุมการดำเนินงาน คะแนนร้อยละ 85.19 (4) วิธีปฏิบัติใน
การเรียนรู้ขององค์กร คะแนนร้อยละ 85.19 (5) วิธีปฏิบัติในการประสานงานระหว่างภาคส่วน
ต่าง ๆ คะแนนร้อยละ 84.72 (6) วิธีปฏิบัติในการกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหา คะแนนร้อยละ
82.99 (7) วิธีปฏิบัติในการเปลี่ยนแปลงองค์กร คะแนนร้อยละ 76.50 (8) วิธีปฏิบัติในการเอื้อ
ให้เกิดนวัตกรรม คะแนนร้อยละ 72.62 และ (9) วิธีบริหารจัดการองค์กร คะแนนร้อยละ 62.70
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“สมรรถนะองค์กร” ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเลิศ

แผนภาพที่ 83 : วิธีปฏิบัติขององค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมือง 

				 จังหวัดปราจีนบุรี จำแนกรายองค์ประกอบย่อย 		

2.  วัฒนธรรมองค์กร
  2.1 	กลุ่มวัฒนธรรมองค์กร
		 วัฒนธรรมองค์กร สามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มวัฒนธรรมองค์กรที่เกี่ยวกับ
กระบวนการทำงาน (Functionalization) และกลุ่มวัฒนธรรมองค์กรที่เกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์
ในการปฏิ บั ติ ง าน (Communalization) ซึ่ ง ในแต่ ล ะกลุ่ ม ประกอบด้ ว ยวั ฒ นธรรม 3 ด้ า น
ผลการศึกษา พบว่า วัฒนธรรมองค์กรกลุ่มที่เกี่ยวกับกระบวนการทำงานมีคะแนนอยู่ในระดับสูง
คือ ค่าเฉลี่ย 3.20 และวัฒนธรรมองค์กรกลุ่มที่เกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ในการปฏิบัติงานมีคะแนน
อยู่ในระดับปานกลาง คือ ค่าเฉลี่ย 2.54

กลุ่มวัฒนธรรมองค์กรเกี่ยวกับกระบวนการทำงาน

ภาคผนวก

ตารางที่ 82 : 	คะแนนวัฒนธรรมองค์กรกลุ่มที่เกี่ยวกับกระบวนการทำงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก
ค่าเฉลี่ย

วัฒนธรรมองค์กรเกี่ยวกับพิธีการและมาตรฐาน

3.26

วัฒนธรรมองค์กรเกี่ยวกับลำดับชั้นและการควบคุม

2.99

วัฒนธรรมองค์กรเกี่ยวกับการใช้ความรู้ ประสบการณ์ และความชำนาญพิเศษ

3.35

ค่าเฉลี่ยรวม

3.20
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กลุ่มวัฒนธรรมองค์กรเกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ในการปฏิบัติงาน

ค่าเฉลี่ย

วัฒนธรรมการรักษาความสัมพันธ์ภายในองค์กร

2.25

วัฒนธรรมองค์กรที่มีอิสระและสร้างความสัมพันธ์ร่วมกับผู้อื่น

2.11

วัฒนธรรมองค์กรเกี่ยวกับความเป็นเจ้าของ

3.27

ค่าเฉลี่ยรวม

2.54

  2.2 	รูปแบบวัฒนธรรมองค์กร
		 เนื่องจากวัฒนธรรมองค์กรกลุ่มที่เกี่ยวกับกระบวนการทำงานมีคะแนนอยู่ในระดับ
สูง คือ ค่าเฉลี่ย 3.20 และวัฒนธรรมองค์กรกลุ่มที่เกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ในการปฏิบัติงานมีคะแนน
อยู่ ใ นระดั บ ปานกลาง คื อ ค่ า เฉลี่ ย 2.54 ผลการศึ ก ษาจึ ง แสดงให้ เ ห็ น ว่ า องค์ ก ารบริ ห าร
ส่วนตำบลดงขี้เหล็กมีรูปแบบวัฒนธรรมองค์กรที่มีกฎระเบียบเข้มงวดมาก แต่มีประสิทธิภาพ
ในการดำเนินงาน ซึ่งเป็นรูปแบบองค์กรทหาร

ภาคผนวก

“สมรรถนะองค์กร” ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเลิศ

ตารางที่ 83 : 	คะแนนวั ฒ นธรรมองค์ ก รกลุ่ ม ที่ เ กี่ ย วกั บ ปฏิ สั ม พั น ธ์ ใ นการปฏิ บั ติ ง าน
องค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก
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วัฒนธรรมองค์กรกลุ่มที่เกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ในการปฏิบัติงาน (Communalization)

กลุ่มวัฒนธรรมเกี่ยวกับกระบวนการทำงาน (Functionalization)
ปานกลาง

สูง  (3.20)

สูง

ธุรกิจครอบครัว 

(Family Business) 

องค์กรมีลักษณะเฉพาะตัว
ดำเนินงานหรือให้บริการ
แบบเฉพาะเจาะจง และ
บริหารงานแบบอนุรักษ์นิยม

องค์กรราชการ 

(Matured Bureaucracy)
(Implementing Body) 

องค์กรมีความยืดหยุ่นและ
มีประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
แต่โครงสร้างองค์กรแบ่งส่วนงาน
มากเกินไปและมีต้นทุน
ในการดำเนินงานสูง

องค์กรราชการแบบเข้มข้น
(Overgrown Bureaucracy)
โครงสร้างองค์กรแบ่งส่วนงาน
มากเกินไป
ต้นทุนในการดำเนินงานสูง
และมีกฎระเบียบเข้มงวด

ปาน
กลาง
(2.54)

ธุรกิจร่วมทุน 

(Venture business) 

องค์กรมีความคล่องตัว
และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
แต่มีความเสี่ยงสูง อาจเป็น
องค์กรที่ตั้งขึ้นเฉพาะกิจ
หรือชั่วคราว

องค์กรแห่งนวัตกรรม
(Innovative Organization)
(“Kaizen” Factory)
องค์กรมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการดำเนินงาน
รวมถึงมีการทำงานที่เป็นระบบ
และมีพลวัตการเปลี่ยนแปลง
เสมอ

องค์กรทหาร 

(Military Organization) 

องค์กรมีกฎระเบียบ
เข้มงวดมากเกินไป
แต่มีประสิทธิภาพ
ในการดำเนินงาน

สมาคม 

(Association) 

องค์กรมีความยืดหยุ่น
แต่มีความเสี่ยงสูง

องค์กรเก่าแก่/ดั้งเดิม
(Traditional Factory) 

องค์กรมีประสิทธิภาพ
ในการดำเนินงาน
แต่การทำงานเป็น
ทีมอ่อนแอ

ร้านค้าขนาดใหญ่ 

(Megastore) 

องค์กรมีกฎระเบียบเข้มงวด
มากเกินไป มีการดำเนินงาน
หรือให้บริการเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของกลุ่มคนโดยรวม
ทั่วไป ไม่เจาะจงกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
แต่การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ

ต่ำ

3.  ภาวะผู้นำ (Leadership)
ภาวะผู้นำ มีองค์ประกอบ 6 ด้าน ได้แก่ (1) ความสามารถในการตัดสินใจเพื่อสร้างสิ่งที่ดี
(Ability to Judge Goodness) (2) ความสามารถในการทำความเข้าใจสาระสำคัญ (Ability to
Grasp the Essence) (3) ความสามารถในการสร้ า งพื้ น ที่ แ ละความร่ ว มมื อ ที่ เ อื้ อ ให้ ทุ ก คน
ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ (Ability to Create Share Context)
(4) ความสามารถในการสื่ อ สารสาระสำคั ญ (Ability to Communicate the Essence)
(5) ความสามารถในการบริหารจัดการอำนาจเพื่อขับเคลื่อนให้ทุกคนสามารถทำงานร่วมกันได้
(Ability to Exercise Political Power) (6) ความสามารถในการสร้างความเป็นผู้นำรุ่นใหม่ที่มี
สถาบันพระปกเกล้า
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ภาคผนวก

ต่ำ

“สมรรถนะองค์กร” ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเลิศ

ตารางที่ 84 : 	รูปแบบวัฒนธรรมองค์กรขององค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมือง
จังหวัดปราจีนบุรี

ผลการศึกษา พบว่า ภาวะผู้นำความสามารถในการสร้างพื้นที่และความร่วมมือ มีคะแนน
สูงที่สุด คิดเป็นร้อยละ 94.63 ขณะที่ด้านความสามารถในการบริหารจัดการอำนาจเพื่อขับเคลื่อน
ให้ทุกคนสามารถทำงานร่วมกันได้มีคะแนนต่ำสุด คิดเป็นร้อยละ 86.85
แผนภาพที่ 84 : คะแนนภาวะผู้ น ำขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตำบลดงขี้ เ หล็ ก อำเภอเมื อ ง 

				  จังหวัดปราจีนบุรี

ภาคผนวก

“สมรรถนะองค์กร” ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเลิศ

ปั ญ ญาเชิ ง ปฏิ บั ติ (องค์ ค วามรู้ ที่ ส ามารถนำไปปฏิ บั ติ ไ ด้ จ ริ ง ) (Ability to Foster Practical
Wisdom in Others)
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อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

ผลการสำรวจสมรรถนะองค์กรขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเกตุ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัด
ปั ต ตานี จ ากการเก็ บ ข้ อ มู ล ด้ ว ยแบบสอบถามจากนายกฯ ปลั ด ผู้ อ ำนวยการ และเจ้ า หน้ า ที่
รวม 18 ตัวอย่าง มีรายละเอียด ดังนี้

1.  วิธีปฏิบัติขององค์กร
วิธีปฏิบัติขององค์กร มีองค์ประกอบหลัก 3 ประการ ได้แก่ (1) วิถีแห่งนวัตกรรม (Ways
of Innovation) (2) วิถีแห่งการดำเนินงาน (Ways of Operation) และ (3) วิถีแห่งการเติบโต
(Ways of Growth) ผลการศึกษา พบว่า วิถีแห่งนวัตกรรม คิดเป็นร้อยละ 86.85 รองลงมา คือ
วิถีแห่งการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 81.38 และวิถีแห่งการเติบโต คิดเป็นร้อยละ 81.19
แผนภาพที่ 85 : วิธีปฏิบัติขององค์กรขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเกตุ อำเภอโคกโพธิ์ 

				  จังหวัดปัตตานี

“สมรรถนะองค์กร” ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเลิศ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกตุ

ภาคผนวก

จากองค์ประกอบหลัก 3 ประการดังกล่าวข้างต้น ยังสามารถแบ่งเป็นองค์ประกอบย่อย
ได้อีก 9 ประการ โดยเรียงตามลำดับคะแนนจากสูงสุดไปต่ำสุดได้ ดังนี้ (1) วิธีปฏิบัติในการระบุ
ปัญหา คะแนนร้อยละ 96.53 (2) วิธีปฏิบัติในการควบคุมการดำเนินงาน คะแนนร้อยละ 94.68
(3) วิธีปฏิบัติในการกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหา คะแนนร้อยละ 94.44 (4) วิธีปฏิบัติในการ
บริหารความสามารถพิเศษของบุคลากร คะแนนร้อยละ 89.42 (5) วิธีปฏิบัติในการประสานงาน
ระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ คะแนนร้อยละ 83.33 (6) วิธีปฏิบัติในการเรียนรู้ขององค์กร คะแนน
ร้อยละ 85.19 (7) วิธีปฏิบัติในการเอื้อให้เกิดนวัตกรรม คะแนนร้อยละ 69.58 (8) วิธีปฏิบัติใน
สถาบันพระปกเกล้า
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“สมรรถนะองค์กร” ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเลิศ

การเปลี่ยนแปลงองค์กร คะแนนร้อยละ 68.98 และ (9) วิธีบริหารจัดการองค์กร คะแนนร้อยละ
66.14
แผนภาพที่ 86 : วิธีปฏิบัติขององค์กรขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเกตุ อำเภอโคกโพธิ์ 

				  จังหวัดปัตตานี จำแนกรายองค์ประกอบย่อย

2.  วัฒนธรรมองค์กร

ภาคผนวก

  2.1 	กลุ่มวัฒนธรรมองค์กร
		 วัฒนธรรมองค์กร สามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มวัฒนธรรมองค์กรที่เกี่ยวกับ
กระบวนการทำงาน (Functionalization) และกลุ่มวัฒนธรรมองค์กรที่เกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์
ในการปฏิ บั ติ ง าน (Communalization) ซึ่ ง ในแต่ ล ะกลุ่ ม ประกอบด้ ว ยวั ฒ นธรรม 3 ด้ า น
ผลการศึกษา พบว่า วัฒนธรรมองค์กรกลุ่มที่เกี่ยวกับกระบวนการทำงานมีคะแนนอยู่ในระดับปาน
กลาง คื อ ค่ า เฉลี่ ย 2.97 และวั ฒ นธรรมองค์ ก รกลุ่ ม ที่ เ กี่ ย วกั บ ปฏิ สั ม พั น ธ์ ใ นการปฏิ บั ติ ง าน
มีคะแนนอยู่ในระดับปานกลาง คือ ค่าเฉลี่ย 2.54
ตารางที่ 85 : 	คะแนนวัฒนธรรมองค์กรกลุ่มที่เกี่ยวกับกระบวนการทำงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกตุ
กลุ่มวัฒนธรรมองค์กรเกี่ยวกับกระบวนการทำงาน

ค่าเฉลี่ย

วัฒนธรรมองค์กรเกี่ยวกับพิธีการและมาตรฐาน

3.37

วัฒนธรรมองค์กรเกี่ยวกับลำดับชั้นและการควบคุม

2.07

วัฒนธรรมองค์กรเกี่ยวกับการใช้ความรู้ ประสบการณ์ และความชำนาญพิเศษ

3.46

ค่าเฉลี่ยรวม

2.97
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กลุ่มวัฒนธรรมองค์กรเกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ในการปฏิบัติงาน

ค่าเฉลี่ย

วัฒนธรรมการรักษาความสัมพันธ์ภายในองค์กร

2.19

วัฒนธรรมองค์กรที่มีอิสระและสร้างความสัมพันธ์ร่วมกับผู้อื่น

1.89

วัฒนธรรมองค์กรเกี่ยวกับความเป็นเจ้าของ

3.54

ค่าเฉลี่ยรวม

2.54

  2.2 	รูปแบบวัฒนธรรมองค์กร
		 เนื่องจากวัฒนธรรมองค์กรกลุ่มที่เกี่ยวกับกระบวนการทำงานมีคะแนนอยู่ในระดับ
ปานกลาง คือ ค่าเฉลี่ย 2.97 และวัฒนธรรมองค์กรกลุ่มที่เกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ในการปฏิบัติงาน
มีคะแนนอยู่ในระดับปานกลาง คือ ค่าเฉลี่ย 2.54 ผลการศึกษาจึงแสดงให้เห็นว่า องค์การบริหาร
ส่วนตำบลนาเกตุมีรูปแบบวัฒนธรรมองค์กรที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงาน
รวมถึงมีการทำงานที่เป็นระบบ และมีพลวัตการเปลี่ยนแปลงเสมอ ซึ่งเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม

“สมรรถนะองค์กร” ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเลิศ

ตารางที่ 86 : 	คะแนนวั ฒ นธรรมองค์ ก รกลุ่ ม ที่ เ กี่ ย วกั บ ปฏิ สั ม พั น ธ์ ใ นการปฏิ บั ติ ง าน
องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกตุ

ภาคผนวก

สถาบันพระปกเกล้า
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วัฒนธรรมองค์กรกลุ่มที่เกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ในการปฏิบัติงาน (Communalization)

กลุ่มวัฒนธรรมเกี่ยวกับกระบวนการทำงาน (Functionalization)
ต่ำ

ปานกลาง  (2.97)

สูง

สูง

ธุรกิจครอบครัว 

(Family Business) 

องค์กรมีลักษณะเฉพาะตัว
ดำเนินงานหรือให้บริการ
แบบเฉพาะเจาะจง และ
บริหารงานแบบอนุรักษ์นิยม

องค์กรราชการ 

(Matured Bureaucracy)
(Implementing Body) 

องค์กรมีความยืดหยุ่นและ
มีประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
แต่โครงสร้างองค์กรแบ่งส่วนงาน
มากเกินไปและมีต้นทุน
ในการดำเนินงานสูง

องค์กรราชการแบบเข้มข้น
(Overgrown Bureaucracy)
โครงสร้างองค์กรแบ่งส่วนงาน
มากเกินไป
ต้นทุนในการดำเนินงานสูง
และมีกฎระเบียบเข้มงวด

ปาน
กลาง
(2.54)

ธุรกิจร่วมทุน 

(Venture business) 

องค์กรมีความคล่องตัว
และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
แต่มีความเสี่ยงสูง อาจเป็น
องค์กรที่ตั้งขึ้นเฉพาะกิจ
หรือชั่วคราว

องค์กรแห่งนวัตกรรม
(Innovative Organization)
(“Kaizen” Factory)
องค์กรมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการดำเนินงาน
รวมถึงมีการทำงานที่เป็นระบบ
และมีพลวัตการเปลี่ยนแปลง
เสมอ

องค์กรทหาร 

(Military Organization) 

องค์กรมีกฎระเบียบ
เข้มงวดมากเกินไป
แต่มีประสิทธิภาพ
ในการดำเนินงาน

สมาคม 

(Association) 

องค์กรมีความยืดหยุ่น
แต่มีความเสี่ยงสูง

องค์กรเก่าแก่/ดั้งเดิม
(Traditional Factory) 

องค์กรมีประสิทธิภาพ
ในการดำเนินงาน
แต่การทำงานเป็น
ทีมอ่อนแอ

ร้านค้าขนาดใหญ่ 

(Megastore) 

องค์กรมีกฎระเบียบเข้มงวด
มากเกินไป มีการดำเนินงาน
หรือให้บริการเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของกลุ่มคนโดยรวม
ทั่วไป ไม่เจาะจงกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
แต่การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ

ต่ำ

ภาคผนวก

“สมรรถนะองค์กร” ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเลิศ

ตารางที่ 87 : 	รูปแบบวัฒนธรรมองค์กรขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเกตุ อำเภอโคกโพธิ์
จังหวัดปัตตานี

3.  ภาวะผู้นำ (Leadership)
ภาวะผู้นำ มีองค์ประกอบ 6 ด้าน ได้แก่ (1) ความสามารถในการตัดสินใจเพื่อสร้างสิ่งที่ดี
(Ability to Judge Goodness) (2) ความสามารถในการทำความเข้าใจสาระสำคัญ (Ability to
Grasp the Essence) (3) ความสามารถในการสร้ า งพื้ น ที่ แ ละความร่ ว มมื อ ที่ เ อื้ อ ให้ ทุ ก คน
ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ (Ability to Create Share Context)
(4) ความสามารถในการสื่ อ สารสาระสำคั ญ (Ability to Communicate the Essence)
(5) ความสามารถในการบริหารจัดการอำนาจเพื่อขับเคลื่อนให้ทุกคนสามารถทำงานร่วมกันได้
(Ability to Exercise Political Power) (6) ความสามารถในการสร้างความเป็นผู้นำรุ่นใหม่ที่มี
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ผลการศึกษา พบว่า ภาวะผู้นำความสามารถในการทำความเข้าใจสาระสำคัญ มีคะแนน
สูงที่สุด คิดเป็นร้อยละ 96.30 ขณะที่ด้านความสามารถในการบริหารจัดการอำนาจเพื่อขับเคลื่อน
ให้ทุกคนสามารถทำงานร่วมกันได้มีคะแนนต่ำสุด คิดเป็นร้อยละ 78.52
แผนภาพที่ 87 : คะแนนภาวะผู้ น ำขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตำบลนาเกตุ อำเภอโคกโพธิ์ 

				  จังหวัดปัตตานี

“สมรรถนะองค์กร” ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเลิศ

ปั ญ ญาเชิ ง ปฏิ บั ติ (องค์ ค วามรู้ ที่ ส ามารถนำไปปฏิ บั ติ ไ ด้ จ ริ ง ) (Ability to Foster Practical
Wisdom in Others)

ภาคผนวก
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อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

ผลการสำรวจสมรรถนะองค์ ก รขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตำบลนาพั น สาม อำเภอเมื อ ง
จังหวัดเพชรบุรีจากการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามจากนายกฯ ปลัด ผู้อำนวยการ และเจ้าหน้าที่
รวม 24 ตัวอย่าง มีรายละเอียด ดังนี้

1.  วิธีปฏิบัติขององค์กร
วิธีปฏิบัติขององค์กร มีองค์ประกอบหลัก 3 ประการ ได้แก่ (1) วิถีแห่งนวัตกรรม (Ways
of Innovation) (2) วิถีแห่งการดำเนินงาน (Ways of Operation) และ (3) วิถีแห่งการเติบโต
(Ways of Growth) ผลการศึกษา พบว่า วิถีแห่งนวัตกรรม คิดเป็นร้อยละ 86.17 รองลงมา คือ
วิถีแห่งการเติบโต คิดเป็นร้อยละ 80.35 และวิถีแห่งการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 79.37
แผนภาพที่ 88 : วิธีปฏิบัติขององค์กรขององค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม อำเภอเมือง 

				  จังหวัดเพชรบุรี

ภาคผนวก

“สมรรถนะองค์กร” ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเลิศ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม

จากองค์ประกอบหลัก 3 ประการดังกล่าวข้างต้น ยังสามารถแบ่งเป็นองค์ประกอบย่อย
ได้อีก 9 ประการ โดยเรียงตามลำดับคะแนนจากสูงสุดไปต่ำสุดได้ ดังนี้ (1) วิธีปฏิบัติในการระบุ
ปัญหา คะแนนร้อยละ 94.10 (2) วิธีปฏิบัติในการกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหา คะแนนร้อยละ
93.58 (3) วิ ธี ป ฏิ บั ติ ใ นการควบคุ ม การดำเนิ น งาน คะแนนร้ อ ยละ 92.36 (4) วิ ธี ป ฏิ บั ติ
ในการบริหารความสามารถพิเศษของบุคลากร คะแนนร้อยละ 89.09 (5) วิธีปฏิบัติในการเรียนรู้
ขององค์ ก ร คะแนนร้ อ ยละ 82.87 (6) วิ ธี ป ฏิ บั ติ ใ นการประสานงานระหว่ า งภาคส่ ว นต่ า ง ๆ
คะแนนร้ อ ยละ 79.86 (7) วิ ธี ป ฏิ บั ติ ใ นการเอื้ อ ให้ เ กิ ด นวั ต กรรม คะแนนร้ อ ยละ 70.83
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แผนภาพที่ 89 : วิธีปฏิบัติขององค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม อำเภอเมือง 

				 จังหวัดเพชรบุรี จำแนกรายองค์ประกอบย่อย

“สมรรถนะองค์กร” ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเลิศ

(8) วิธีปฏิบัติในการเปลี่ยนแปลงองค์กร คะแนนร้อยละ 69.10 และ (9) วิธีบริหารจัดการองค์กร
คะแนนร้อยละ 65.87

2.  วัฒนธรรมองค์กร
   2.1 กลุ่มวัฒนธรรมองค์กร

ตารางที่ 88 : 	คะแนนวัฒนธรรมองค์กรกลุ่มที่เกี่ยวกับกระบวนการทำงานของ
องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม
กลุ่มวัฒนธรรมองค์กรเกี่ยวกับกระบวนการทำงาน

ค่าเฉลี่ย

วัฒนธรรมองค์กรเกี่ยวกับพิธีการและมาตรฐาน

3.35

วัฒนธรรมองค์กรเกี่ยวกับลำดับชั้นและการควบคุม

2.14

วัฒนธรรมองค์กรเกี่ยวกับการใช้ความรู้ ประสบการณ์ และความชำนาญพิเศษ

3.51

ค่าเฉลี่ยรวม

3.00

สถาบันพระปกเกล้า
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		 วัฒนธรรมองค์กร สามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มวัฒนธรรมองค์กรที่เกี่ยวกับ
กระบวนการทำงาน (Functionalization) และกลุ่มวัฒนธรรมองค์กรที่เกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์
ในการปฏิ บั ติ ง าน (Communalization) ซึ่ ง ในแต่ ล ะกลุ่ ม ประกอบด้ ว ยวั ฒ นธรรม 3 ด้ า น
ผลการศึกษา พบว่า วัฒนธรรมองค์กรกลุ่มที่เกี่ยวกับกระบวนการทำงานมีคะแนนอยู่ในระดับ
ปานกลาง คือ ค่าเฉลี่ย 3.00 และวัฒนธรรมองค์กรกลุ่มที่เกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ในการปฏิบัติงาน
มีคะแนนอยู่ในระดับปานกลาง คือ ค่าเฉลี่ย 2.53

กลุ่มวัฒนธรรมองค์กรเกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ในการปฏิบัติงาน

ค่าเฉลี่ย

วัฒนธรรมการรักษาความสัมพันธ์ภายในองค์กร

2.24

วัฒนธรรมองค์กรที่มีอิสระและสร้างความสัมพันธ์ร่วมกับผู้อื่น

1.87

วัฒนธรรมองค์กรเกี่ยวกับความเป็นเจ้าของ

3.48

ค่าเฉลี่ยรวม

2.53

  2.2 	รูปแบบวัฒนธรรมองค์กร
		 เนื่องจากวัฒนธรรมองค์กรกลุ่มที่เกี่ยวกับกระบวนการทำงานมีคะแนนอยู่ในระดับ
ปานกลาง คือ ค่าเฉลี่ย 3.00 และวัฒนธรรมองค์กรกลุ่มที่เกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ในการปฏิบัติงาน
มีคะแนนอยู่ในระดับปานกลาง คือ ค่าเฉลี่ย 2.53 ผลการศึกษาจึงแสดงให้เห็นว่า องค์กรของ
องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสามมีรูปแบบวัฒนธรรมองค์กรที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ในการดำเนินงาน รวมถึงมีการทำงานที่เป็นระบบ และมีพลวัตเสมอ ซึ่งเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม

ภาคผนวก

“สมรรถนะองค์กร” ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเลิศ

ตารางที่ 89 : 	คะแนนวั ฒ นธรรมองค์ ก รกลุ่ ม ที่ เ กี่ ย วกั บ ปฏิ สั ม พั น ธ์ ใ นการปฏิ บั ติ ง านของ
องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม
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วัฒนธรรมองค์กรกลุ่มที่เกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ในการปฏิบัติงาน (Communalization)

กลุ่มวัฒนธรรมเกี่ยวกับกระบวนการทำงาน (Functionalization)
ปานกลาง  (3.00)

สูง

สูง

ธุรกิจครอบครัว 

(Family Business) 

องค์กรมีลักษณะเฉพาะตัว
ดำเนินงานหรือให้บริการ
แบบเฉพาะเจาะจง และ
บริหารงานแบบอนุรักษ์นิยม

องค์กรราชการ 

(Matured Bureaucracy)
(Implementing Body) 

องค์กรมีความยืดหยุ่นและ
มีประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
แต่โครงสร้างองค์กรแบ่งส่วนงาน
มากเกินไปและมีต้นทุน
ในการดำเนินงานสูง

องค์กรราชการแบบเข้มข้น
(Overgrown Bureaucracy)
โครงสร้างองค์กรแบ่งส่วนงาน
มากเกินไป
ต้นทุนในการดำเนินงานสูง
และมีกฎระเบียบเข้มงวด

ปาน
กลาง
(2.53)

ธุรกิจร่วมทุน 

(Venture business) 

องค์กรมีความคล่องตัว
และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
แต่มีความเสี่ยงสูง อาจเป็น
องค์กรที่ตั้งขึ้นเฉพาะกิจ
หรือชั่วคราว

องค์กรแห่งนวัตกรรม
(Innovative Organization)
(“Kaizen” Factory)
องค์กรมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการดำเนินงาน
รวมถึงมีการทำงานที่เป็นระบบ
และมีพลวัตการเปลี่ยนแปลง
เสมอ

องค์กรทหาร 

(Military Organization) 

องค์กรมีกฎระเบียบ
เข้มงวดมากเกินไป
แต่มีประสิทธิภาพ
ในการดำเนินงาน

สมาคม 

(Association) 

องค์กรมีความยืดหยุ่น
แต่มีความเสี่ยงสูง

องค์กรเก่าแก่/ดั้งเดิม
(Traditional Factory) 

องค์กรมีประสิทธิภาพ
ในการดำเนินงาน
แต่การทำงานเป็น
ทีมอ่อนแอ

ร้านค้าขนาดใหญ่ 

(Megastore) 

องค์กรมีกฎระเบียบเข้มงวด
มากเกินไป มีการดำเนินงาน
หรือให้บริการเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของกลุ่มคนโดยรวม
ทั่วไป ไม่เจาะจงกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
แต่การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ

ต่ำ

3.  ภาวะผู้นำ (Leadership)
ภาวะผู้นำ มีองค์ประกอบ 6 ด้าน ได้แก่ (1) ความสามารถในการตัดสินใจเพื่อสร้างสิ่งที่ดี
(Ability to Judge Goodness) (2) ความสามารถในการทำความเข้าใจสาระสำคัญ (Ability to
Grasp the Essence) (3) ความสามารถในการสร้ า งพื้ น ที่ แ ละความร่ ว มมื อ ที่ เ อื้ อ ให้ ทุ ก คน
ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ (Ability to Create Share Context)
(4) ความสามารถในการสื่ อ สารสาระสำคั ญ (Ability to Communicate the Essence)
(5) ความสามารถในการบริหารจัดการอำนาจเพื่อขับเคลื่อนให้ทุกคนสามารถทำงานร่วมกันได้
(Ability to Exercise Political Power) (6) ความสามารถในการสร้างความเป็นผู้นำรุ่นใหม่ที่มี
สถาบันพระปกเกล้า
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ต่ำ

“สมรรถนะองค์กร” ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเลิศ

ตารางที่ 90 : 	รูปแบบวัฒนธรรมองค์กรขององค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม อำเภอเมือง
จังหวัดเพชรบุรี

ผลการศึกษา พบว่า ภาวะผู้นำความสามารถในการทำความเข้าใจสาระสำคัญ มีคะแนน
สูงที่สุด คิดเป็นร้อยละ 96.94 ขณะที่ด้านความสามารถในการบริหารจัดการอำนาจเพื่อขับเคลื่อน
ให้ทุกคนสามารถทำงานร่วมกันได้มีคะแนนต่ำสุด คิดเป็นร้อยละ 81.94
แผนภาพที่ 90 : คะแนนภาวะผู้นำขององค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม อำเภอเมือง 

				  จังหวัดเพชรบุรี

ภาคผนวก

“สมรรถนะองค์กร” ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเลิศ

ปั ญ ญาเชิ ง ปฏิ บั ติ (องค์ ค วามรู้ ที่ ส ามารถนำไปปฏิ บั ติ ไ ด้ จ ริ ง ) (Ability to Foster Practical
Wisdom in Others)
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อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

ผลการสำรวจสมรรถนะองค์ ก รขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตำบลบางบั ว ทอง อำเภอ
บางบัวทอง จังหวัดนนทบุรีจากการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามจากนายกฯ ปลัด ผู้อำนวยการ
และเจ้าหน้าที่ รวม 178 ตัวอย่าง มีรายละเอียด ดังนี้

1.  วิธีปฏิบัติขององค์กร
วิธีปฏิบัติขององค์กร มีองค์ประกอบหลัก 3 ประการ ได้แก่ (1) วิถีแห่งนวัตกรรม (Ways
of Innovation) (2) วิถีแห่งการดำเนินงาน (Ways of Operation) และ (3) วิถีแห่งการเติบโต
(Ways of Growth) ผลการศึกษา พบว่า วิถีแห่งนวัตกรรม คิดเป็นร้อยละ 73.71 รองลงมา คือ
วิถีแห่งการเติบโต คิดเป็นร้อยละ 73.02 และวิถีแห่งการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 70.43
แผนภาพที่ 91 : วิธีปฏิบัติขององค์กรขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบัวทอง 

				 อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

“สมรรถนะองค์กร” ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเลิศ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางบัวทอง

ภาคผนวก

จากองค์ประกอบหลัก 3 ประการดังกล่าวข้างต้น ยังสามารถแบ่งเป็นองค์ประกอบย่อย
ได้ อี ก 9 ประการ โดยเรี ย งตามลำดั บ คะแนนจากสู ง สุ ด ไปต่ ำ สุ ด ได้ ดั ง นี้ (1) วิ ธี ป ฏิ บั ติ ใ นการ
กำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหา คะแนนร้อยละ 76.62 (2) วิธีปฏิบัติในการระบุปัญหา คะแนน
ร้อยละ 76.26 (3) วิธีปฏิบัติในการควบคุมการดำเนินงาน คะแนนร้อยละ 76.19 (4) วิธีปฏิบัติ
ในการบริ ห ารความสามารถพิ เ ศษของบุ ค ลากร คะแนนร้ อ ยละ 76.16 (5) วิ ธี ป ฏิ บั ติ ใ นการ
ประสานงานระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ คะแนนร้อยละ 75.56 (6) วิธีปฏิบัติในการเรียนรู้ขององค์กร
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คะแนนร้ อ ยละ 74.84 (7) วิ ธี ป ฏิ บั ติ ใ นการเอื้ อ ให้ เ กิ ด นวั ต กรรม คะแนนร้ อ ยละ 68.25
(8) วิธีปฏิบัติในการเปลี่ยนแปลงองค์กร คะแนนร้อยละ 68.05 และ (9) วิธีบริหารจัดการองค์กร
คะแนนร้อยละ 59.52
แผนภาพที่ 92 : วิ ธี ป ฏิ บั ติ ข ององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตำบลบางบั ว ทอง อำเภอบางบั ว ทอง 

				  จังหวัดนนทบุรี จำแนกรายองค์ประกอบย่อย 	 	

2.  วัฒนธรรมองค์กร

ภาคผนวก

  2.1 	กลุ่มวัฒนธรรมองค์กร
		 วัฒนธรรมองค์กร สามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มวัฒนธรรมองค์กรที่เกี่ยวกับ
กระบวนการทำงาน (Functionalization) และกลุ่มวัฒนธรรมองค์กรที่เกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์
ในการปฏิ บั ติ ง าน (Communalization) ซึ่ ง ในแต่ ล ะกลุ่ ม ประกอบด้ ว ยวั ฒ นธรรม 3 ด้ า น
ผลการศึกษา พบว่า วัฒนธรรมองค์กรกลุ่มที่เกี่ยวกับกระบวนการทำงานมีคะแนนอยู่ในระดับสูง
คือ ค่าเฉลี่ย 3.01 และวัฒนธรรมองค์กรกลุ่มที่เกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ในการปฏิบัติงานมีคะแนน
อยู่ในระดับปานกลาง คือ ค่าเฉลี่ย 2.54
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กลุ่มวัฒนธรรมองค์กรเกี่ยวกับกระบวนการทำงาน

ค่าเฉลี่ย

วัฒนธรรมองค์กรเกี่ยวกับพิธีการและมาตรฐาน

3.06

วัฒนธรรมองค์กรเกี่ยวกับลำดับชั้นและการควบคุม

2.89

วัฒนธรรมองค์กรเกี่ยวกับการใช้ความรู้ ประสบการณ์ และความชำนาญพิเศษ

3.08

ค่าเฉลี่ยรวม

3.01

ตารางที่ 92 : 	คะแนนวั ฒ นธรรมองค์ ก รกลุ่ ม ที่ เ กี่ ย วกั บ ปฏิ สั ม พั น ธ์ ใ นการปฏิ บั ติ ง านของ
องค์การบริหารส่วนตำบลบางบัวทอง
กลุ่มวัฒนธรรมองค์กรเกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ในการปฏิบัติงาน

ค่าเฉลี่ย

วัฒนธรรมการรักษาความสัมพันธ์ภายในองค์กร

2.31

วัฒนธรรมองค์กรที่มีอิสระและสร้างความสัมพันธ์ร่วมกับผู้อื่น

2.25

วัฒนธรรมองค์กรเกี่ยวกับความเป็นเจ้าของ

3.06

ค่าเฉลี่ยรวม

2.54

“สมรรถนะองค์กร” ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเลิศ

ตารางที่ 91 : 	คะแนนวัฒนธรรมองค์กรกลุ่มที่เกี่ยวกับกระบวนการทำงานของ
องค์การบริหารส่วนตำบลบางบัวทอง

  2.2 	รูปแบบวัฒนธรรมองค์กร

สถาบันพระปกเกล้า

233

ภาคผนวก

		 เนื่ อ งจากวั ฒ นธรรมองค์ ก รกลุ่ ม ที่ เ กี่ ย วกั บ กระบวนการทำงานมี ค ะแนนอยู่ ใ น
ระดับสูง คือ ค่าเฉลี่ย 3.01 และวัฒนธรรมองค์กรกลุ่มที่เกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ในการปฏิบัติงาน
มีคะแนนอยู่ในระดับปานกลาง คือ ค่าเฉลี่ย 2.54 ผลการศึกษาจึงแสดงให้เห็นว่า องค์การบริหาร
ส่วนตำบลบางบัวทองมีรูปแบบวัฒนธรรมองค์กรที่มีกฎระเบียบเข้มงวดมาก แต่มีประสิทธิภาพ
ในการดำเนินงาน ซึ่งเป็นรูปแบบองค์กรทหาร

วัฒนธรรมองค์กรกลุ่มที่เกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ในการปฏิบัติงาน (Communalization)

กลุ่มวัฒนธรรมเกี่ยวกับกระบวนการทำงาน (Functionalization)
ต่ำ

ปานกลาง

สูง  (3.01)

สูง

ธุรกิจครอบครัว 

(Family Business) 

องค์กรมีลักษณะเฉพาะตัว
ดำเนินงานหรือให้บริการ
แบบเฉพาะเจาะจง และ
บริหารงานแบบอนุรักษ์นิยม

องค์กรราชการ 

(Matured Bureaucracy)
(Implementing Body) 

องค์กรมีความยืดหยุ่นและ
มีประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
แต่โครงสร้างองค์กรแบ่งส่วนงาน
มากเกินไปและมีต้นทุน
ในการดำเนินงานสูง

องค์กรราชการแบบเข้มข้น
(Overgrown Bureaucracy)
โครงสร้างองค์กรแบ่งส่วนงาน
มากเกินไป
ต้นทุนในการดำเนินงานสูง
และมีกฎระเบียบเข้มงวด

ปาน
กลาง
(2.54)

ธุรกิจร่วมทุน 

(Venture business) 

องค์กรมีความคล่องตัว
และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
แต่มีความเสี่ยงสูง อาจเป็น
องค์กรที่ตั้งขึ้นเฉพาะกิจ
หรือชั่วคราว

องค์กรแห่งนวัตกรรม
(Innovative Organization)
(“Kaizen” Factory)
องค์กรมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการดำเนินงาน
รวมถึงมีการทำงานที่เป็นระบบ
และมีพลวัตการเปลี่ยนแปลง
เสมอ

องค์กรทหาร 

(Military Organization) 

องค์กรมีกฎระเบียบ
เข้มงวดมากเกินไป
แต่มีประสิทธิภาพ
ในการดำเนินงาน

สมาคม 

(Association) 

องค์กรมีความยืดหยุ่น
แต่มีความเสี่ยงสูง

องค์กรเก่าแก่/ดั้งเดิม
(Traditional Factory) 

องค์กรมีประสิทธิภาพ
ในการดำเนินงาน
แต่การทำงานเป็น
ทีมอ่อนแอ

ร้านค้าขนาดใหญ่ 

(Megastore) 

องค์กรมีกฎระเบียบเข้มงวด
มากเกินไป มีการดำเนินงาน
หรือให้บริการเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของกลุ่มคนโดยรวม
ทั่วไป ไม่เจาะจงกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
แต่การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ

ต่ำ

ภาคผนวก

“สมรรถนะองค์กร” ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเลิศ

ตารางที่ 93 : 	รู ป แบบวั ฒ นธรรมองค์ ก รขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตำบลบางบั ว ทอง 

อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

3.  ภาวะผู้นำ (Leadership)
ภาวะผู้นำ มีองค์ประกอบ 6 ด้าน ได้แก่ (1) ความสามารถในการตัดสินใจเพื่อสร้างสิ่งที่ดี
(Ability to Judge Goodness) (2) ความสามารถในการทำความเข้าใจสาระสำคัญ (Ability to
Grasp the Essence) (3) ความสามารถในการสร้ า งพื้ น ที่ แ ละความร่ ว มมื อ ที่ เ อื้ อ ให้ ทุ ก คน
ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ (Ability to Create Share Context)
(4) ความสามารถในการสื่ อ สารสาระสำคั ญ (Ability to Communicate the Essence)
(5) ความสามารถในการบริหารจัดการอำนาจเพื่อขับเคลื่อนให้ทุกคนสามารถทำงานร่วมกันได้
(Ability to Exercise Political Power) (6) ความสามารถในการสร้างความเป็นผู้นำรุ่นใหม่ที่มี
234
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ผลการศึกษา พบว่า ภาวะผู้นำความสามารถในการทำความเข้าใจสาระสำคัญ มีคะแนน
สู ง ที่ สุ ด คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 80.45 ขณะที่ ด้ า นความสามารถในการสร้ า งความเป็ น ผู้ น ำรุ่ น ใหม่
มีคะแนนต่ำสุด คิดเป็นร้อยละ 77.60
แผนภาพที่ 93 : คะแนนภาวะผู้นำขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบัวทอง 

				 อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

“สมรรถนะองค์กร” ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเลิศ

ปั ญ ญาเชิ ง ปฏิ บั ติ (องค์ ค วามรู้ ที่ ส ามารถนำไปปฏิ บั ติ ไ ด้ จ ริ ง ) (Ability to Foster Practical
Wisdom in Others)

ภาคผนวก
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อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

ผลการสำรวจสมรรถนะองค์กรขององค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลาไชย อำเภออู่ทอง
จั ง หวั ด สุ พรรณบุรี จากการเก็บข้อมูลด้ว ยแบบสอบถามจากนายกฯ ปลั ด ผู้ อ ำนวยการ และ
เจ้าหน้าที่ รวม 51 ตัวอย่าง มีรายละเอียด ดังนี้

1.  วิธีปฏิบัติขององค์กร
วิธีปฏิบัติขององค์กร มีองค์ประกอบหลัก 3 ประการ ได้แก่ (1) วิถีแห่งนวัตกรรม (Ways
of Innovation) (2) วิถีแห่งการดำเนินงาน (Ways of Operation) และ (3) วิถีแห่งการเติบโต
(Ways of Growth) ผลการศึกษา พบว่า วิถีแห่งการเติบโต คิดเป็นร้อยละ 80.77 รองลงมา คือ
วิถีแห่งการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 78.78 และ วิถีแห่งนวัตกรรม คิดเป็นร้อยละ 78.47
แผนภาพที่ 94 : วิธีปฏิบัติขององค์กรขององค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลาไชย 

				 อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

ภาคผนวก

“สมรรถนะองค์กร” ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเลิศ

องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลาไชย

จากองค์ประกอบหลัก 3 ประการดังกล่าวข้างต้น ยังสามารถแบ่งเป็นองค์ประกอบย่อย
ได้อีก 9 ประการ โดยเรียงตามลำดับคะแนนจากสูงสุดไปต่ำสุดได้ ดังนี้ (1) วิธีปฏิบัติในการควบคุม
การดำเนินงาน คะแนนร้อยละ 88.89 (2) วิธีปฏิบัติในการประสานงานระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ
คะแนนร้อยละ 87.69 (3) วิธีปฏิบัติในการบริหารความสามารถพิเศษของบุคลากร คะแนนร้อยละ
85.62 (4) วิธีปฏิบัติในการระบุปัญหา คะแนนร้อยละ 85.13 (5) วิธีปฏิบัติในการเรียนรู้ของ
องค์กร คะแนนร้อยละ 83.66 (6) วิธีปฏิบัติในการกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหา คะแนนร้อยละ
81.37 (7) วิธีปฏิบัติในการเปลี่ยนแปลงองค์กร คะแนนร้อยละ 73.04 (8) วิธีปฏิบัติในการเอื้อให้
เกิดนวัตกรรม คะแนนร้อยละ 68.91 และ (9) วิธีบริหารจัดการองค์กร คะแนนร้อยละ 59.79
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“สมรรถนะองค์กร” ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเลิศ

แผนภาพที่ 95 : วิธีปฏิบัติขององค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลาไชย อำเภออู่ทอง 

				 จังหวัดสุพรรณบุรี จำแนกรายองค์ประกอบย่อย

2.  วัฒนธรรมองค์กร
  2.1 	กลุ่มวัฒนธรรมองค์กร
		 วัฒนธรรมองค์กร สามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มวัฒนธรรมองค์กรที่เกี่ยวกับ
กระบวนการทำงาน (Functionalization) และกลุ่มวัฒนธรรมองค์กรที่เกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์
ในการปฏิ บั ติ ง าน (Communalization) ซึ่ ง ในแต่ ล ะกลุ่ ม ประกอบด้ ว ยวั ฒ นธรรม 3 ด้ า น
ผลการศึกษา พบว่า วัฒนธรรมองค์กรกลุ่มที่เกี่ยวกับกระบวนการทำงานมีคะแนนอยู่ในระดับ
ปานกลาง คือ ค่าเฉลี่ย 3.00 และวัฒนธรรมองค์กรกลุ่มที่เกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ในการปฏิบัติงาน
มีคะแนนอยู่ในระดับปานกลาง คือ ค่าเฉลี่ย 2.63

กลุ่มวัฒนธรรมองค์กรเกี่ยวกับกระบวนการทำงาน

ภาคผนวก

ตารางที่ 94 : 	คะแนนวัฒนธรรมองค์กรกลุ่มที่เกี่ยวกับกระบวนการทำงานของ
องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลาไชย
ค่าเฉลี่ย

วัฒนธรรมองค์กรเกี่ยวกับพิธีการและมาตรฐาน

3.23

วัฒนธรรมองค์กรเกี่ยวกับลำดับชั้นและการควบคุม

2.48

วัฒนธรรมองค์กรเกี่ยวกับการใช้ความรู้ ประสบการณ์ และความชำนาญพิเศษ

3.29

ค่าเฉลี่ยรวม

3.00

สถาบันพระปกเกล้า

237

กลุ่มวัฒนธรรมองค์กรเกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ในการปฏิบัติงาน

ค่าเฉลี่ย

วัฒนธรรมการรักษาความสัมพันธ์ภายในองค์กร

2.30

วัฒนธรรมองค์กรที่มีอิสระและสร้างความสัมพันธ์ร่วมกับผู้อื่น

2.15

วัฒนธรรมองค์กรเกี่ยวกับความเป็นเจ้าของ

3.43

ค่าเฉลี่ยรวม

2.63

  2.2 	รูปแบบวัฒนธรรมองค์กร
		 เนื่องจากวัฒนธรรมองค์กรกลุ่มที่เกี่ยวกับกระบวนการทำงานมีคะแนนอยู่ในระดับ
ปานกลาง คือ ค่าเฉลี่ย 3.00 และวัฒนธรรมองค์กรกลุ่มที่เกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ในการปฏิบัติงาน
มีคะแนนอยู่ในระดับปานกลาง คือ ค่าเฉลี่ย 2.63 ผลการศึกษาจึงแสดงให้เห็นว่า องค์การบริหาร
ส่ ว นตำบลพลั บ พลาไชยมี รู ป แบบวั ฒ นธรรมองค์ ก รที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล
ในการดำเนินงาน รวมถึงมีการทำงานที่เป็นระบบ และมีพลวัตเสมอ ซึ่งเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม

ภาคผนวก

“สมรรถนะองค์กร” ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเลิศ

ตารางที่ 95 : 	คะแนนวั ฒ นธรรมองค์ ก รกลุ่ ม ที่ เ กี่ ย วกั บ ปฏิ สั ม พั น ธ์ ใ นการปฏิ บั ติ ง านของ
องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลาไชย
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สถาบันพระปกเกล้า

วัฒนธรรมองค์กรกลุ่มที่เกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ในการปฏิบัติงาน (Communalization)

กลุ่มวัฒนธรรมเกี่ยวกับกระบวนการทำงาน (Functionalization)
ปานกลาง  (3.00)

สูง

สูง

ธุรกิจครอบครัว 

(Family Business) 

องค์กรมีลักษณะเฉพาะตัว
ดำเนินงานหรือให้บริการ
แบบเฉพาะเจาะจง และ
บริหารงานแบบอนุรักษ์นิยม

องค์กรราชการ 

(Matured Bureaucracy)
(Implementing Body) 

องค์กรมีความยืดหยุ่นและ
มีประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
แต่โครงสร้างองค์กรแบ่งส่วนงาน
มากเกินไปและมีต้นทุน
ในการดำเนินงานสูง

องค์กรราชการแบบเข้มข้น
(Overgrown Bureaucracy)
โครงสร้างองค์กรแบ่งส่วนงาน
มากเกินไป
ต้นทุนในการดำเนินงานสูง
และมีกฎระเบียบเข้มงวด

ปาน
กลาง
(2.63)

ธุรกิจร่วมทุน 

(Venture business) 

องค์กรมีความคล่องตัว
และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
แต่มีความเสี่ยงสูง อาจเป็น
องค์กรที่ตั้งขึ้นเฉพาะกิจ
หรือชั่วคราว

องค์กรแห่งนวัตกรรม
(Innovative Organization)
(“Kaizen” Factory)
องค์กรมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการดำเนินงาน
รวมถึงมีการทำงานที่เป็นระบบ
และมีพลวัตการเปลี่ยนแปลง
เสมอ

องค์กรทหาร 

(Military Organization) 

องค์กรมีกฎระเบียบ
เข้มงวดมากเกินไป
แต่มีประสิทธิภาพ
ในการดำเนินงาน

สมาคม 

(Association) 

องค์กรมีความยืดหยุ่น
แต่มีความเสี่ยงสูง

องค์กรเก่าแก่/ดั้งเดิม
(Traditional Factory) 

องค์กรมีประสิทธิภาพ
ในการดำเนินงาน
แต่การทำงานเป็น
ทีมอ่อนแอ

ร้านค้าขนาดใหญ่ 

(Megastore) 

องค์กรมีกฎระเบียบเข้มงวด
มากเกินไป มีการดำเนินงาน
หรือให้บริการเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของกลุ่มคนโดยรวม
ทั่วไป ไม่เจาะจงกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
แต่การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ

ต่ำ

3.  ภาวะผู้นำ (Leadership)
ภาวะผู้นำ มีองค์ประกอบ 6 ด้าน ได้แก่ (1) ความสามารถในการตัดสินใจเพื่อสร้างสิ่งที่ดี
(Ability to Judge Goodness) (2) ความสามารถในการทำความเข้าใจสาระสำคัญ (Ability to
Grasp the Essence) (3) ความสามารถในการสร้ า งพื้ น ที่ แ ละความร่ ว มมื อ ที่ เ อื้ อ ให้ ทุ ก คน
ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ (Ability to Create Share Context)
(4) ความสามารถในการสื่ อ สารสาระสำคั ญ (Ability to Communicate the Essence)
(5) ความสามารถในการบริหารจัดการอำนาจเพื่อขับเคลื่อนให้ทุกคนสามารถทำงานร่วมกันได้
(Ability to Exercise Political Power) (6) ความสามารถในการสร้างความเป็นผู้นำรุ่นใหม่ที่มี
สถาบันพระปกเกล้า
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ต่ำ

“สมรรถนะองค์กร” ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเลิศ

ตารางที่ 96 : 	รู ป แบบวั ฒ นธรรมองค์ ก รขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตำบลพลั บ พลาไชย 

อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

ผลการศึกษา พบว่า ภาวะผู้นำความสามารถในการทำความเข้าใจสาระสำคัญ มีคะแนน
สูงที่สุด คิดเป็นร้อยละ 89.02 ขณะที่ด้านความสามารถในการบริหารจัดการอำนาจเพื่อขับเคลื่อน
ให้ทุกคนสามารถทำงานร่วมกันได้มีคะแนนต่ำสุด คิดเป็นร้อยละ 81.18
แผนภาพที่ 96 : คะแนนภาวะผู้นำขององค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลาไชย อำเภออู่ทอง 

				 จังหวัดสุพรรณบุรี

ภาคผนวก

“สมรรถนะองค์กร” ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเลิศ

ปั ญ ญาเชิ ง ปฏิ บั ติ (องค์ ค วามรู้ ที่ ส ามารถนำไปปฏิ บั ติ ไ ด้ จ ริ ง ) (Ability to Foster Practical
Wisdom in Others)

240

สถาบันพระปกเกล้า

อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

ผลการสำรวจสมรรถนะองค์ ก รขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตำบลหนองมะเขื อ อำเภอพล
จั ง หวั ด ขอนแก่ น จากการเก็ บ ข้ อ มู ล ด้ ว ยแบบสอบถามจากนายกฯ ปลั ด ผู้ อ ำนวยการ และ
เจ้าหน้าที่ รวม 19 ตัวอย่าง มีรายละเอียด ดังนี้

1.  วิธีปฏิบัติขององค์กร
วิธีปฏิบัติขององค์กร มีองค์ประกอบหลัก 3 ประการ ได้แก่ (1) วิถีแห่งนวัตกรรม (Ways
of Innovation) (2) วิถีแห่งการดำเนินงาน (Ways of Operation) และ (3) วิถีแห่งการเติบโต
(Ways of Growth) ผลการศึกษา พบว่า วิถีแห่งการดำเนินงาน มีคะแนนสูงสุด คิดเป็นร้อยละ
75.89 รองลงมา วิถีแห่งนวัตกรรม คือ คิดเป็นร้อยละ 73.22 และวิถีแห่งการเติบโต คิดเป็น
ร้อยละ 71.00
แผนภาพที่ 97 : วิธีปฏิบัติขององค์กรขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะเขือ อำเภอพล 

				 จังหวัดขอนแก่น

“สมรรถนะองค์กร” ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเลิศ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะเขือ

ภาคผนวก

จากองค์ประกอบหลัก 3 ประการดังกล่าวข้างต้น ยังสามารถแบ่งเป็นองค์ประกอบย่อย
ได้ อี ก 9 ประการ โดยเรี ย งตามลำดั บ คะแนนจากสู ง สุ ด ไปต่ ำ สุ ด ได้ ดั ง นี้ (1) วิ ธี ป ฏิ บั ติ
ในการประสานงานระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ คะแนนร้อยละ 83.67 (2) วิธีปฏิบัติในการควบคุม
การดำเนินงาน คะแนนร้อยละ 79.33 (3) วิธีปฏิบัติในการระบุปัญหา คะแนนร้อยละ 79.00
(4) วิธีปฏิบัติในการบริหารความสามารถพิเศษของบุคลากร คะแนนร้อยละ 74.67 (5) วิธีปฏิบัติ
ในการเรียนรู้ขององค์กร คะแนนร้อยละ 70.00 (6) วิธีปฏิบัติในการเปลี่ยนแปลงองค์กร คะแนน
สถาบันพระปกเกล้า
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“สมรรถนะองค์กร” ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเลิศ

ร้อยละ 67.00 (7) วิธีบริหารจัดการองค์กร คะแนนร้อยละ 64.67 (8) วิธีปฏิบัติในการเอื้อให้เกิด
นวั ต กรรม คะแนนร้ อ ยละ 63.67 และ (9) วิ ธี ป ฏิ บั ติ ใ นการกำหนดแนวทางการแก้ ไขปั ญ หา
คะแนนร้อยละ 51.62
แผนภาพที่ 98 : วิธีปฏิบัติขององค์กรขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะเขือ อำเภอพล 

				  จังหวัดขอนแก่น จำแนกรายองค์ประกอบย่อย

2.  วัฒนธรรมองค์กร

ภาคผนวก

  2.1 	กลุ่มวัฒนธรรมองค์กร
		 วัฒนธรรมองค์กร สามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มวัฒนธรรมองค์กรที่เกี่ยวกับ
กระบวนการทำงาน (Functionalization) และกลุ่มวัฒนธรรมองค์กรที่เกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์
ในการปฏิ บั ติ ง าน (Communalization) ซึ่ ง ในแต่ ล ะกลุ่ ม ประกอบด้ ว ยวั ฒ นธรรม 3 ด้ า น
ผลการศึกษา พบว่า วัฒนธรรมองค์กรกลุ่มที่เกี่ยวกับกระบวนการทำงานมีคะแนนอยู่ในระดับสูง
คือ ค่าเฉลี่ย 3.05 และวัฒนธรรมองค์กรกลุ่มที่เกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ในการปฏิบัติงานมีคะแนน
อยู่ในระดับปานกลาง คือ ค่าเฉลี่ย 2.71
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กลุ่มวัฒนธรรมองค์กรเกี่ยวกับกระบวนการทำงาน

ค่าเฉลี่ย

วัฒนธรรมองค์กรเกี่ยวกับการใช้ความรู้ ประสบการณ์ และความชำนาญพิเศษ

3.24

วัฒนธรรมองค์กรเกี่ยวกับพิธีการและมาตรฐาน

3.16

วัฒนธรรมองค์กรเกี่ยวกับลำดับชั้นและการควบคุม

2.75

ค่าเฉลี่ยรวม

3.05

ตารางที่ 98 : 	คะแนนวั ฒ นธรรมองค์ ก รกลุ่ ม ที่ เ กี่ ย วกั บ ปฏิ สั ม พั น ธ์ ใ นการปฏิ บั ติ ง านของ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะเขือ
กลุ่มวัฒนธรรมองค์กรเกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ในการปฏิบัติงาน

ค่าเฉลี่ย

วัฒนธรรมองค์กรเกี่ยวกับความเป็นเจ้าของ

3.31

วัฒนธรรมการรักษาความสัมพันธ์ภายในองค์กร

2.53

วัฒนธรรมองค์กรที่มีอิสระและสร้างความสัมพันธ์ร่วมกับผู้อื่น

2.31

ค่าเฉลี่ยรวม

2.71

“สมรรถนะองค์กร” ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเลิศ

ตารางที่ 97 : 	คะแนนวัฒนธรรมองค์กรกลุ่มที่เกี่ยวกับกระบวนการทำงานของ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะเขือ

  2.2 	รูปแบบวัฒนธรรมองค์กร

สถาบันพระปกเกล้า
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		 เนื่ อ งจากวั ฒ นธรรมองค์ ก รกลุ่ ม ที่ เ กี่ ย วกั บ กระบวนการทำงานมี ค ะแนนอยู่ ใ น
ระดับสูง คือ ค่าเฉลี่ย 3.05 และวัฒนธรรมองค์กรกลุ่มที่เกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ในการปฏิบัติงาน
มีคะแนนอยู่ในระดับปานกลาง คือ ค่าเฉลี่ย 2.71 ผลการศึกษาจึงแสดงให้เห็นว่า องค์การบริหาร
ส่ ว นตำบลหนองมะเขื อ มี รู ป แบบวั ฒ นธรรมองค์ ก รที่ มี ก ฎระเบี ย บเข้ ม งวดมาก แต่ ยั ง คงมี
ประสิทธิภาพในการทำงาน ซึ่งเป็นรูปแบบองค์กรทหาร

กลุ่มวัฒนธรรมเกี่ยวกับกระบวนการทำงาน (Functionalization)

วัฒนธรรมองค์กรกลุ่มที่เกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ในการปฏิบัติงาน (Communalization)

“สมรรถนะองค์กร” ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเลิศ
ภาคผนวก

ตารางที่ 99 : 	รูปแบบวัฒนธรรมองค์กรขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะเขือ อำเภอพล
จังหวัดขอนแก่น
ต่ำ

ปานกลาง

สูง  (3.05)

สูง

ธุรกิจครอบครัว 

(Family Business) 

องค์กรมีลักษณะเฉพาะตัว
ดำเนินงานหรือให้บริการ
แบบเฉพาะเจาะจง และ
บริหารงานแบบอนุรักษ์นิยม

องค์กรราชการ 

(Matured Bureaucracy)
(Implementing Body) 

องค์กรมีความยืดหยุ่นและ
มีประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
แต่โครงสร้างองค์กรแบ่งส่วนงาน
มากเกินไปและมีต้นทุน
ในการดำเนินงานสูง

องค์กรราชการแบบเข้มข้น
(Overgrown Bureaucracy)
โครงสร้างองค์กรแบ่งส่วนงาน
มากเกินไป
ต้นทุนในการดำเนินงานสูง
และมีกฎระเบียบเข้มงวด

ปาน
กลาง
(2.71)

ธุรกิจร่วมทุน 

(Venture business) 

องค์กรมีความคล่องตัว
และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
แต่มีความเสี่ยงสูง อาจเป็น
องค์กรที่ตั้งขึ้นเฉพาะกิจ
หรือชั่วคราว

องค์กรแห่งนวัตกรรม
(Innovative Organization)
(“Kaizen” Factory)
องค์กรมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการดำเนินงาน
รวมถึงมีการทำงานที่เป็นระบบ
และมีพลวัตการเปลี่ยนแปลง
เสมอ

องค์กรทหาร 

(Military Organization) 

องค์กรมีกฎระเบียบ
เข้มงวดมากเกินไป
แต่มีประสิทธิภาพ
ในการดำเนินงาน

สมาคม 

(Association) 

องค์กรมีความยืดหยุ่น
แต่มีความเสี่ยงสูง

องค์กรเก่าแก่/ดั้งเดิม
(Traditional Factory) 

องค์กรมีประสิทธิภาพ
ในการดำเนินงาน
แต่การทำงานเป็น
ทีมอ่อนแอ

ร้านค้าขนาดใหญ่ 

(Megastore) 

องค์กรมีกฎระเบียบเข้มงวด
มากเกินไป มีการดำเนินงาน
หรือให้บริการเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของกลุ่มคนโดยรวม
ทั่วไป ไม่เจาะจงกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
แต่การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ

ต่ำ

3.  ภาวะผู้นำ (Leadership)
ภาวะผู้นำ มีองค์ประกอบ 6 ด้าน ได้แก่ (1) ความสามารถในการตัดสินใจเพื่อสร้างสิ่งที่ดี
(Ability to Judge Goodness) (2) ความสามารถในการทำความเข้าใจสาระสำคัญ (Ability to
Grasp the Essence) (3) ความสามารถในการสร้ า งพื้ น ที่ แ ละความร่ ว มมื อ ที่ เ อื้ อ ให้ ทุ ก คน
ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ (Ability to Create Share Context)
(4) ความสามารถในการสื่ อ สารสาระสำคั ญ (Ability to Communicate the Essence)
(5) ความสามารถในการบริหารจัดการอำนาจเพื่อขับเคลื่อนให้ทุกคนสามารถทำงานร่วมกันได้
(Ability to Exercise Political Power) (6) ความสามารถในการสร้างความเป็นผู้นำรุ่นใหม่ที่มี
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ผลการศึ ก ษา พบว่ า ภาวะผู้ น ำความสามารถในการทำความเข้ า ใจสาระสำคั ญ ของ
สถานการณ์และสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจริงอย่างลึกซึ้งและรอบด้าน มีคะแนนสูงสุด คิดเป็นร้อยละ
88.67 ขณะที่ด้านความสามารถในการสร้างพื้นที่และความร่วมมือที่เอื้อให้ทุกคนได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกัน เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ มีคะแนนต่ำสุด คิดเป็นร้อยละ 78.33 สำหรับภาวะผู้นำ
ด้านอื่น ๆ มีคะแนนคิดเป็นร้อยละ 80.00 ขึ้นไป
แผนภาพที่ 99 : คะแนนภาวะผู้นำขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะเขือ อำเภอพล 

				  จังหวัดขอนแก่น

“สมรรถนะองค์กร” ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเลิศ

ปั ญ ญาเชิ ง ปฏิ บั ติ (องค์ ค วามรู้ ที่ ส ามารถนำไปปฏิ บั ติ ไ ด้ จ ริ ง ) (Ability to Foster Practical
Wisdom in Others)

ภาคผนวก
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อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

ผลการสำรวจสมรรถนะองค์ ก รขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตำบลอ่ า วนาง อำเภอเมื อ ง
จังหวัดกระบี่จากการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามจากนายกฯ ปลัด ผู้อำนวยการ และเจ้าหน้าที่
รวม 24 ตัวอย่าง มีรายละเอียด ดังนี้

1.  วิธีปฏิบัติขององค์กร
วิธีปฏิบัติขององค์กร มีองค์ประกอบหลัก 3 ประการ ได้แก่ (1) วิถีแห่งนวัตกรรม (Ways
of Innovation) (2) วิถีแห่งการดำเนินงาน (Ways of Operation) และ (3) วิถีแห่งการเติบโต
(Ways of Growth) ผลการศึกษา พบว่า วิถีแห่งนวัตกรรม คิดเป็นร้อยละ 84.56 รองลงมา คือ
วิถีแห่งการเติบโต คิดเป็นร้อยละ 81.19 และวิถีแห่งการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 77.70
แผนภาพที่ 100 : 	 วิธีปฏิบัติขององค์กรขององค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง อำเภอเมือง 

					 จังหวัดกระบี่

ภาคผนวก

“สมรรถนะองค์กร” ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเลิศ

องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง

จากองค์ประกอบหลัก 3 ประการดังกล่าวข้างต้น ยังสามารถแบ่งเป็นองค์ประกอบย่อย
ได้อีก 9 ประการ โดยเรียงตามลำดับคะแนนจากสูงสุดไปต่ำสุดได้ ดังนี้ (1) วิธีปฏิบัติในการบริหาร
ความสามารถพิเศษของบุคลากร คะแนนร้อยละ 92.78 (2) วิธีปฏิบัติในการระบุปัญหา คะแนน
ร้อยละ 92.64 (3) วิธีปฏิบัติในการควบคุมการดำเนินงาน คะแนนร้อยละ 91.94 (4) วิธีปฏิบัติ
ในการกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหา คะแนนร้อยละ 89.93 (5) วิธีปฏิบัติในการเรียนรู้ของ
องค์กร คะแนนร้อยละ 83.15 (6) วิธีปฏิบัติในการประสานงานระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ คะแนน
ร้อยละ 71.94 (7) วิธีปฏิบัติในการเอื้อให้เกิดนวัตกรรม คะแนนร้อยละ 71.11 (8) วิธีบริหาร
246
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แผนภาพที่ 101 : 	 วิธีปฏิบัติขององค์กรขององค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง อำเภอเมือง 

					 จังหวัดกระบี่ จำแนกรายองค์ประกอบย่อย

“สมรรถนะองค์กร” ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเลิศ

จัดการองค์กร คะแนนร้อยละ 69.21 และ (9) วิธีปฏิบัติในการเปลี่ยนแปลงองค์กร คะแนนร้อยละ
67.64

2.  วัฒนธรรมองค์กร
  2.1 	กลุ่มวัฒนธรรมองค์กร

ตารางที่ 100 : 	คะแนนวัฒนธรรมองค์กรกลุ่มที่เกี่ยวกับกระบวนการทำงานของ
องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง
กลุ่มวัฒนธรรมองค์กรเกี่ยวกับกระบวนการทำงาน

ค่าเฉลี่ย

วัฒนธรรมองค์กรเกี่ยวกับพิธีการและมาตรฐาน

3.34

วัฒนธรรมองค์กรเกี่ยวกับลำดับชั้นและการควบคุม

1.96

วัฒนธรรมองค์กรเกี่ยวกับการใช้ความรู้ ประสบการณ์ และความชำนาญพิเศษ

3.70

ค่าเฉลี่ยรวม

3.00

สถาบันพระปกเกล้า
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ภาคผนวก

		 วัฒนธรรมองค์กร สามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มวัฒนธรรมองค์กรที่เกี่ยวกับ
กระบวนการทำงาน (Functionalization) และกลุ่มวัฒนธรรมองค์กรที่เกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์
ในการปฏิ บั ติ ง าน (Communalization) ซึ่ ง ในแต่ ล ะกลุ่ ม ประกอบด้ ว ยวั ฒ นธรรม 3 ด้ า น
ผลการศึกษา พบว่า วัฒนธรรมองค์กรกลุ่มที่เกี่ยวกับกระบวนการทำงานมีคะแนนอยู่ในระดับ
ปานกลาง คือ ค่าเฉลี่ย 3.00 และวัฒนธรรมองค์กรกลุ่มที่เกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ในการปฏิบัติงาน
มีคะแนนอยู่ในระดับปานกลาง คือ ค่าเฉลี่ย 2.48

กลุ่มวัฒนธรรมองค์กรเกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ในการปฏิบัติงาน

ค่าเฉลี่ย

วัฒนธรรมการรักษาความสัมพันธ์ภายในองค์กร

2.20

วัฒนธรรมองค์กรที่มีอิสระและสร้างความสัมพันธ์ร่วมกับผู้อื่น

1.85

วัฒนธรรมองค์กรเกี่ยวกับความเป็นเจ้าของ

3.39

ค่าเฉลี่ยรวม

2.48

  2.2 	รูปแบบวัฒนธรรมองค์กร
		 เนื่องจากวัฒนธรรมองค์กรกลุ่มที่เกี่ยวกับกระบวนการทำงานมีคะแนนอยู่ในระดับ
ปานกลาง คือ ค่าเฉลี่ย 3.00 และวัฒนธรรมองค์กรกลุ่มที่เกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ในการปฏิบัติงาน
มีคะแนนอยู่ในระดับปานกลาง คือ ค่าเฉลี่ย 2.48 ผลการศึกษาจึงแสดงให้เห็นว่า องค์การบริหาร
ส่วนตำบลอ่าวนางมีรูปแบบวัฒนธรรมองค์กรที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงาน
รวมถึงมีการทำงานที่เป็นระบบ และมีพลวัตเสมอ ซึ่งเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม

ภาคผนวก

“สมรรถนะองค์กร” ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเลิศ

ตารางที่ 101 : 	คะแนนวัฒนธรรมองค์ ก รกลุ่ ม ที่ เ กี่ ย วกั บ ปฏิ สั ม พั น ธ์ ใ นการปฏิ บั ติ ง านของ
องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง
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วัฒนธรรมองค์กรกลุ่มที่เกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ในการปฏิบัติงาน (Communalization)

กลุ่มวัฒนธรรมเกี่ยวกับกระบวนการทำงาน (Functionalization)
ปานกลาง  (3.00)

สูง

สูง

ธุรกิจครอบครัว 

(Family Business) 

องค์กรมีลักษณะเฉพาะตัว
ดำเนินงานหรือให้บริการ
แบบเฉพาะเจาะจง และ
บริหารงานแบบอนุรักษ์นิยม

องค์กรราชการ 

(Matured Bureaucracy)
(Implementing Body) 

องค์กรมีความยืดหยุ่นและ
มีประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
แต่โครงสร้างองค์กรแบ่งส่วนงาน
มากเกินไปและมีต้นทุน
ในการดำเนินงานสูง

องค์กรราชการแบบเข้มข้น
(Overgrown Bureaucracy)
โครงสร้างองค์กรแบ่งส่วนงาน
มากเกินไป
ต้นทุนในการดำเนินงานสูง
และมีกฎระเบียบเข้มงวด

ปาน
กลาง
(2.48)

ธุรกิจร่วมทุน 

(Venture business) 

องค์กรมีความคล่องตัว
และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
แต่มีความเสี่ยงสูง อาจเป็น
องค์กรที่ตั้งขึ้นเฉพาะกิจ
หรือชั่วคราว

องค์กรแห่งนวัตกรรม
(Innovative Organization)
(“Kaizen” Factory)
องค์กรมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการดำเนินงาน
รวมถึงมีการทำงานที่เป็นระบบ
และมีพลวัตการเปลี่ยนแปลง
เสมอ

องค์กรทหาร 

(Military Organization) 

องค์กรมีกฎระเบียบ
เข้มงวดมากเกินไป
แต่มีประสิทธิภาพ
ในการดำเนินงาน

สมาคม 

(Association) 

องค์กรมีความยืดหยุ่น
แต่มีความเสี่ยงสูง

องค์กรเก่าแก่/ดั้งเดิม
(Traditional Factory) 

องค์กรมีประสิทธิภาพ
ในการดำเนินงาน
แต่การทำงานเป็น
ทีมอ่อนแอ

ร้านค้าขนาดใหญ่ 

(Megastore) 

องค์กรมีกฎระเบียบเข้มงวด
มากเกินไป มีการดำเนินงาน
หรือให้บริการเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของกลุ่มคนโดยรวม
ทั่วไป ไม่เจาะจงกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
แต่การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ

ต่ำ

3.  ภาวะผู้นำ (Leadership)
ภาวะผู้นำ มีองค์ประกอบ 6 ด้าน ได้แก่ (1) ความสามารถในการตัดสินใจเพื่อสร้างสิ่งที่ดี
(Ability to Judge Goodness) (2) ความสามารถในการทำความเข้าใจสาระสำคัญ (Ability to
Grasp the Essence) (3) ความสามารถในการสร้ า งพื้ น ที่ แ ละความร่ ว มมื อ ที่ เ อื้ อ ให้ ทุ ก คน
ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ (Ability to Create Share Context)
(4) ความสามารถในการสื่ อ สารสาระสำคั ญ (Ability to Communicate the Essence)
(5) ความสามารถในการบริหารจัดการอำนาจเพื่อขับเคลื่อนให้ทุกคนสามารถทำงานร่วมกันได้
(Ability to Exercise Political Power) (6) ความสามารถในการสร้างความเป็นผู้นำรุ่นใหม่ที่มี
สถาบันพระปกเกล้า
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ตารางที่ 102 : 	รูปแบบวัฒนธรรมองค์กรขององค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง อำเภอเมือง
จังหวัดกระบี่

ผลการศึกษา พบว่า ภาวะผู้นำความสามารถในการทำความเข้าใจสาระสำคัญ มีคะแนน
สู ง ที่ สุ ด คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 98.78 ขณะที่ ด้ า นความสามารถในการสร้ า งพื้ น ที่ แ ละความร่ ว มมื อ
มีคะแนนต่ำสุด คิดเป็นร้อยละ 76.89
แผนภาพที่ 102 : คะแนนภาวะผู้ น ำขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตำบลอ่ า วนาง อำเภอเมื อ ง 

					 จังหวัดกระบี่
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ปั ญ ญาเชิ ง ปฏิ บั ติ (องค์ ค วามรู้ ที่ ส ามารถนำไปปฏิ บั ติ ไ ด้ จ ริ ง ) (Ability to Foster Practical
Wisdom in Others)
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