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บทคดัย่อ 

 
การวิจยัครัง้นีม้ีวตัถปุระสงค์ 1) เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบนัการบริหารองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินด้านการบริหาร

ยทุธศาสตร์สูก่ารพฒันาอยา่งยัง่ยืน  ด้านการบริหารองค์การสมยัใหม ่ และด้านการบริหารทนุมนษุย์  2) เพื่อถอดบทเรียน
องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินที่บริหารประสบความส าเร็จ  3) เพื่อพฒันาตวัแบบการบริหารองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินสู่
องค์การสมรรถนะสงู  และ4) เพื่อถ่ายทอดตวัแบบการบริหารองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินสูอ่งค์การสมรรถนะสงู 

ประชากรการวิจยั ได้แก่  ผู้บริหารองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน  ประกอบด้วย  นายกองค์การบริหารสว่นจงัหวดั  
นายกเทศมนตรี  และนายกองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 7,853 คน  ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยเปิดตาราง
ส าเร็จรูปของเครซี่ และมอร์แกน จ านวน 400 คน  ผู้ ให้ข้อมลูหลกั ได้แก่ นายกองค์การบริหารสว่นจงัหวดัที่บริหารประสบ
ความส าเร็จ 1 คน นายกเทศมนตรีที่บริหารประสบความส าเร็จ 1 คน และนายกองค์การบริหารสว่นต าบลที่บริหารประสบ
ความส าเร็จ 1 คน เคร่ืองมือในการวิจยัได้แก่ แบบสอบถาม และแบบสมัภาษณ์ การวิเคราะห์ข้อมลูได้แก่ ความถ่ี คา่เฉลี่ย 
สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนือ้หา 

ผลการวิจยัสรุปได้ดงันี ้
1) ผลการศกึษาสภาพปัจจบุนัการบริหารองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินด้านการบริหารยทุธศาสตร์สู ่

การพฒันาอย่างยัง่ยืน ด้านการบริหารองค์การสมยัใหม่ และด้านการบริหารทนุมนษุย์ พบว่า องค์การบริหารสว่นจงัหวดั 
เทศบาล และองค์การบริหารสว่นต าบลมีการด าเนินการทัง้ 3 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการบริหารยทุธศาสตร์สูก่ารพฒันา
อยา่งยัง่ยืน  ด้านการบริหารองค์การสมยัใหม ่ และด้านการบริหารทนุมนษุย์อยูใ่นระดบัมาก 

2) ผลการถอดบทเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่บริหารประสบความส าเร็จ พบว่า องค์การบริหารส่วน
จงัหวดัที่บริหารประสบความส าเร็จได้แก่ องค์การบริหารสว่นจงัหวดัแม่ฮ่องสอน จงัหวดัแม่ฮ่องสอน  เทศบาลที่บริหาร
ประสบความส าเร็จได้แก่ เทศบาลต าบลนาอ้อ จังหวดัเลย  และองค์การบริหารสว่นต าบลที่บริหารประสบความส าเร็จ
ได้แก่ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหม้อ จังหวัดเพชรบุรี  มีกระบวนการบริหารที่ประสบความส าเร็จ 4 ขัน้ตอน 
ประกอบด้วย จุดประกาย ขายความคิด พิชิตการเปลี่ยนแปลง  และสร้างความต่อเนื่อง  มีเทคนิคการบริหารที่ประสบ
ความส าเร็จโดยยึดหลกัการธรรมาภิบาล 10 ประการ ประกอบด้วย หลกันิติธรรม หลกัคุณธรรม หลกัมีส่วนร่วม หลกั
โปร่งใส หลกัความรับผิดชอบ หลกัความคุ้มค่า หลกัองค์การแห่งการเรียนรู้ หลกัการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ หลกัการ
บริหารจดัการสมยัใหม ่หลกัเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร 
 3) ผลการพฒันาตวัแบบการบริหารองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินสูอ่งค์การสมรรถนะสงู พบวา่ ปัจจยัที่มีผลตอ่การ
เป็นองค์การสมรรถนะสงูขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมี 3 ปัจจยั ประกอบด้วย กระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลง

*บทความในวารสารฉบบันีมี้การเปลีย่นแปลงปีท่ีและฉบบัท่ีของวารสารจาก ปีท่ี 3 ฉบบัท่ี 1 ม.ค.-มิ.ย.2558 เป็น ปีท่ี 5 ฉบบัท่ี 1 ม.ค.-มิ.ย.2558 

เน่ืองจากมีความคลาดเคลือ่นในการเรียงลาํดบัวารสาร กรณีการอ้างอิงบทความนี ้ขอให้อ้างตามปีและฉบบัตามท่ีแก้ไขใหมนี่ ้  
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เทคนิคการบริหารการเปลีย่นแปลง  และปัจจยัแหง่ความส าเร็จการบริหารการเปลีย่นแปลง  การเป็นองค์การสมรรถนะสงู
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินคือ การเป็นองค์การทริปเปิ้ลเอชที่ประกอบด้วย 3 สมรรถนะ ได้แก่ สมรรถนะที่ 1: การ
บริหารยทุธศาสตร์สู่การพฒันาอย่างยัง่ยืน (สมองดีเยี่ยม)  สมรรถนะที่ 2 : การบริหารองค์การสมยัใหม่ (เคร่ืองมือครบ) 
สมรรถนะท่ี 3: การบริหารทนุมนษุย์ (ใจเกินร้อย) 
 4) ผลการถ่ายทอดตวัแบบการบริหารองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินสูอ่งค์การสมรรถนะสงู พบว่า องค์การบริหาร
สว่นจงัหวดัปทมุธานี เทศบาลต าบลธัญบรีุ  และองค์การบริหารสว่นต าบลคลองสี ่ ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้หลงัการ
ฝึกอบรมถ่ายทอดตวัแบบการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสูอ่งค์การสมรรถนะสงูทัง้ 3 ตวัแบบ ได้แก่ ตวัแบบการ
บริหารยทุธศาสตร์สูก่ารพฒันาอย่างยัง่ยืน  ตวัแบบการบริหารองค์การสมยัใหม ่ และตวัแบบการบริหารทนุมนษุย์  อยูใ่น
ระดบัมาก  มีความพงึพอใจตอ่การฝึกอบรมมิติใหมท่ริปเปิล้ไฟฟ์โมเดลอยูใ่นระดบัมาก  
 
ค าส าคัญ:   องค์การสมรรถนะสงู  การพฒันา  ตวัแบบ  องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 

 

Abstract  

 

The purposes of this research were 1) to study current circumstance of Local 

Government Organization Administration in the following aspects; strategic management 

towards sustainable development, modern organization management and human capital 

management 2) to visualize lesson learned from successful local government organization 3) 

to develop model for Local Government Organization to high competency organization and 

4) to pass on models for local government organization to high competency organization. 

The population in this study was a number of 7,853 Local Government Organization 

administrators that included Chief Executives of Provincial Administration Organization, 

Mayors and Chief Executives of Subdistrict  Administration Organization.  The Krejcie & 

Morgan table was used to determine a number of 400 samples.  Key informants were one 

successful Mayara and  Chief Executive of Provincial Administration Organization and 

another successful Chief Executive of Subdistrict Administration Organization.  The research 

tools were questionnaire and interview form.  The obtained data was analyzed by frequency, 

mean, standard deviation and content analysis. 

Results of the study were concluded as follows. 

1) Results of the study on current circumstance of strategic management towards 

sustainable development, modern organization management and human capital 

management, it was found both of Provincial Administration Organization and 

Subdistrict Administration Organization had undertaken all of the mentioned   

three aspects on strategic management towards sustainable development,  

modern organization management and human capital management at high level. 

2) As for lesson learned visualizing from successful Local Government 

Organization, it was discovered the successful provincial administration 

organization such as Mae Hong Son Provincial Administration Organization in 

Mae Hong Son Province, successful municipality was Subdistrict Na Or 

Municipality in Loei Province and successful Subdistrict Administration 

Organization was Ban Mor Subdistrict Administration Organization in Phetchburi 

Province.  The successful administration Technique composed of 4 components 

i.e. spark, sale idea, overcome change and create continuation.  Also the 

successful administration process adopted the principle of good governance that 
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composed of 10 principles namely principle of good governance, principle of 

virtue, principle of participation, principle of transparency, principle of 

accountability, principle of break even, principle of learning organization, 

principle of human resource development, principle of modern management, as 

well as principle of information technology and communication. 

3) Results of the model development for Local Government Organization to high 

competency organization found 3 factors affecting the high competency 

organization of local government organization which included change 

management process, change management technique and factor of change 

management success.  In other words, being the high competency organization for 

Local Government Organization was to become Triple H organization with 3 

competencies i.e. Competency 1: strategic management towards sustainable 

development (excellence brain), Competency 2: Modern Organization (fully 

equipped) and Competency 3: human capital management (more than 100% 

mind).  

4) Results of experiment models for local government organization to high 

competency organization, apparently Prathumthani Provincial Administration 

Organization, Thanyaburi Subdistrict Municipality and Khlong Si Subdistrict  

Administration Organization were found acquired more knowledge at high level 

after completed training on passing on 3 models for Local Government 

Organization to high competency organization i.e. model for strategic 

management towards sustainable development, model for modern organization 

and model for human capital management, while their satisfaction over the new 

training dimension on Triple 5 Model was rated at high level. 

 

Keywords:  High Competency Organization, Development, Model, Local Government      

         Organization   

 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

สภาพปัญหาการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมี 3 ประการ กล่าวคือ ประการแรก องค์กร
ปกครองสว่นท้องถ่ินมีปัญหาการบริหารเชิงยทุธศาสตร์เพ่ือการพฒันาอย่างยัง่ยืน ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยั
ของ  บุญศรี พรหมมาพันธ์ และ เสน่ห์ จุ้ ยโต (2550, น. 5) เร่ืองแบบจ าลององค์การบริหารส่วนต าบลท่ี
มุ่งเน้นกลยุทธ์ในการด าเนินงานโดยน า Balanced Scorecard  มาประยุกต์ใช้โดยพบว่า องค์การบริหาร
ส่วนต าบลยังขาดการบริหารเชิงยุทธศาสตร์โดยการน าเอาดัชนีสมดุล  (Balanced Scorecard) มา
ประยุกต์ใช้ รวมทัง้ขาดการน าเอาองค์การมุ่งเน้นกลยุทธ์  (The Strategy Focused Organization) และ
แผนท่ีกลยุทธ์ (Strategy Map) มาประยุกต์ใช้ในการบริหารยุทธศาสตร์  มีการด าเนินงานการบริหาร
ยทุธศาสตร์ยงัไม่สอดคล้องกบัหลกัการ แนวคิด ทฤษฎีการบริหารยทุธศาสตร์เพ่ือการพฒันาอยา่งยัง่ยืน มี
การวิเคราะห์สถานการณ์ยงัไมถ่กูต้องครบถ้วนและเป็นจริง   มีการก าหนดวิสยัทศัน์  พนัธกิจ  คา่นิยมหลกั  
ประเด็นยทุธศาสตร์ กลยทุธ์ วตัถปุระสงค์ ตวัชีว้ดั คา่เป้าหมาย และโครงการริเร่ิม ยงัไมส่อดคล้องสมัพนัธ์
กนัอย่างบูรณาการเชิงเหตผุล (Logic) มีการด าเนินกลยุทธ์ไม่เหมาะสม ทัง้การแปลงกลยุทธ์สู่การปฏิบตั ิ
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การออกแบบองค์การแบบหน่วยธุรกิจกลยุทธ์ (Strategic Business Unit: SBU) การให้ทุกคนทุกฝ่ายเข้า
มามีส่วนร่วมในการด าเนินกลยุทธ์ การสนบัสนุนงบประมาณให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ท่ีก าหนดไว้ รวมทัง้
การใช้ภาวะผู้น าของผู้บริหารองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน จากสภาพปัญหาองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินด้าน
การบริหารยุทธศาสตร์สู่การพัฒนาอย่างยัง่ยืนจึงจ าเป็นต้องมีการพัฒนาการบริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินสูก่ารบริหารยทุธศาสตร์สูก่ารพฒันาอย่างยัง่ยืน ประการท่ีสอง องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินมีปัญหา
การบริหารองค์การสมยัใหม่ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ เสน่ห์ จุ้ยโต (2554, น. 7) เร่ืองการพัฒนาขีด
สมรรถนะบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยพบว่ามีการด าเนินงานระบบรางวลัคุณภาพการ
จดัการภาครัฐ  (Public Management Quality Award: PMQA) อยู่ในระดบัปานกลาง ทัง้ในด้านการน า
องค์การ การวางแผนกลยุทธ์ การให้ความส าคญักับผู้ รับบริการและผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย การวัดผล การ
วิเคราะห์และการบริหารความรู้ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การบริหารกระบวนการ และผลลัพธ์การ
ด าเนินงานตามค ารับรองในการปฏิบัติราชการ จากสภาพปัญหาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด้านการ
บริหารองค์การสมัยใหม่ จึงจ าเป็นต้องมีการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสู่การบริหารองค์การ
สมัยใหม่  ประการท่ีสาม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีปัญหาการบริหารทุนมนุษย์ ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจยัของ บญุศรี พรหมมาพนัธ์ และ เสนห์่ จุ้ยโต (2545, น. 7) เร่ืองตวัชีว้ดัการบริหารบคุคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยพบว่า การบริหารทรัพยากรมนุษย์องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินยงัมีการใช้ระบบ
อุปถัมภ์อยู่ในบางแห่ง การจัดหาทรัพยากรมนุษย์ การให้รางวลัทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาทรัพยากร
มนษุย์ การธ ารงรักษาป้องกนัทรัพยากรมนษุย์ยงัขาดกลไกและเคร่ืองมืออย่างดีพอ จึงส่งผลให้บุคลากรมี
ขีดความสามารถในการปฏิบัติงานยังไม่ดีพอ ขาดการท างานมาตรฐานสูงอย่างมืออาชีพ  (High 
Performance)  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินยงัขาดการน าเอาระบบบริหารสมรรถนะมาใช้  (Competency 
Management)  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ เสน่ห์  จุ้ ยโต (2554, น. 137-139) เร่ืองการพัฒนาขีด
สมรรถนะบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยพบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินซึ่งได้แก่ องค์การ
บริหารส่วนจงัหวดั เทศบาล  และองค์การบริหารส่วนต าบล ยงัขาดการน าเอาระบบการบริหารสมรรถนะ
มาใช้ ทัง้การสรรหา การคดัเลือกบคุลากร การประเมินผลการปฏิบตัิงาน การพฒันาบคุลากรและการจ่าย
คา่ตอบแทน องค์การบริหารส่วนต าบลมีความต้องการพฒันาสมรรถนะหลกัใน 6 สมรรถนะ ประกอบด้วย 
จิตส านึกบริการ ความรอบรู้ด้านวัฒนธรรมองค์การ การสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วม จิตส านึก
ประชาธิปไตย ความรอบรู้ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการท างานเป็นทีม  เทศบาลมีความ
ต้องการพัฒนาสมรรถนะใน 6 สมรรถนะ ประกอบด้วย จิตส านึกบริการ คุณธรรมจริยธรรมและความ
รับผิดชอบตอ่ส่วนรวม การสร้างเครือข่ายและการมีสว่นร่วม การจดัการความขดัแย้งในชมุชน การคิดริเร่ิม
นอกกรอบ และการท างานเป็นทีม องค์การบริหารส่วนจงัหวดัมีความต้องการพฒันาสมรรถนะใน 6 ด้าน 
ประกอบด้วย ความรอบรู้ด้านวฒันธรรมองค์การ การคิดประดิษฐ์นวตักรรมใหม่ การสร้างเครือข่ายและ
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การมีส่วนร่วม การท างานมุ่งผลสมัฤทธ์ิ ความรอบรู้ด้านการพฒันาทรัพยากรมนษุย์  และการท างานเป็น
ทีม  จากสภาพปัญหาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด้านการบริหารทุนมนุษย์จึงจ าเป็นต้องมีการพัฒนา
องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินสูก่ารบริหารทนุมนษุย์  

จากสภาพปัญหาการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด้านการบริหารยุทธศาสตร์สู่การพัฒนา
อย่างยั่งยืน การบริหารองค์การสมัยใหม่ และการบริหารทุนมนุษย์ท่ีกล่าวมาแล้ว รวมทัง้แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ.2555-2559) ท่ีมุ่งเน้นเสริมสร้างระบบบริหารราชการให้
เข้มแข็งมีประสิทธิภาพในการส่งเสริมคณุภาพชีวิตของประชาชน และยทุธศาสตร์การวิจยัท่ีมุ่งเน้นการวิจยั
เก่ียวกบันโยบายและยทุธศาสตร์การบริหารจดัการและการบริหารรัฐกิจท่ีมีประสิทธิภาพ ผู้วิจยัจึงมีความ
สนใจท่ีจะท าการวิจยัเร่ืองการพฒันาตวัแบบการบริหารองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินสู่องค์การสมรรถนะสงู 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือศกึษาสภาพปัจจุบนัการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด้านการบริหารยุทธศาสตร์สู่
การพฒันาอยา่งยัง่ยืน ด้านการบริหารองค์การสมยัใหม ่และด้านการบริหารทนุมนษุย์ 

 2. เพ่ือถอดบทเรียนองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินท่ีบริหารประสบความส าเร็จ  
 3. เพ่ือพฒันาตวัแบบการบริหารองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินสูอ่งค์การสมรรถนะสงู 
 4. เพ่ือทดลองใช้ตวัแบบการบริหารองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินสูอ่งค์การสมรรถนะสงู 
 
กรอบแนวคิด 
 ผู้วิจยัได้ก าหนดกรอบแนวคิด ดงัภาพท่ี 1 
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ภาพท่ี 1  การวิจยั 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 
 การวิจัยนีเ้ป็นการวิจัยประยุกต์ประเภทวิจัยและพัฒนา  (Research and Development) เพ่ือ
พฒันาตวัแบบการพฒันาการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสู่องค์การสมรรถนะสูง ซึ่งมีรายละเอียด 
ดงันี ้
  

พัฒนาตัวแบบการบริหารองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นสู่องค์การสมรรถนะสูง 

 

             ๏การวิเคราะห์ 
             ๏การสังเคราะห์ 
 

ทดลองใชต้ัวแบบการบริหารองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นสู่องค์การสมรรถนะสูง 

 

(องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง  เทศบาล  
1 แห่ง องค์การบริหารส่วนต าบล 1 แห่ง) 
 

ศึกษาสภาพปัจจุบันการบริหารองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

องค์การทริปเปิ้ลเอช 
 
 
 
              

ถอดบทเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ 
บริหารประสบความส าเร็จ 

 

๏กระบวนการบริหารสู่ความส าเร็จ 
๏เทคนิคการบริหารสู่ความส าเร็จ 
๏ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
 

H1 = Head 

(สมองดีเยี่ยม) 

H2 = Hand 

(เครื่องมือครบ) 
H3 = Heart 

(ใจเกินร้อย) 
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมลู ด าเนินการเป็น 3 ระยะ ดงันี ้

ระยะท่ี 1  การศกึษาสภาพปัจจบุนัการบริหารองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินสูอ่งค์การสมรรถนะสงูใน 3 ด้าน 
             ได้แก่  ด้านการบริหารยทุธศาสตร์สู่การพฒันาอยา่งยัง่ยืน ด้านการบริหารองค์การสมยัใหม ่และ 
             ด้านการบริหารทนุมนษุย์ 
ระยะท่ี 2  การสมัภาษณ์ถอดบทเรียนผู้บริหารองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินท่ีประสบความส าเร็จ 
ระยะท่ี 3  การสมัภาษณ์แบบกลุม่ (Focused Group Interview) 
ระยะท่ี 4  การฝึกอบรมพฒันาถ่ายทอดตวัแบบการบริหารองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินสูอ่งค์การสมรรถนะ
สงู 
 
 โดยได้น าเทคนิคการฝึกอบรมมิตใิหมท่ริบเปิล้ไฟฟ์โมเดล (New Dimension of Training 
Technique by Triple Five Model) ประกอบด้วย 
  

ส ารวจสภาพปัจจุบันการบริหาร 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ถอดบทเรียนองค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นที่ประสบความส าเร็จ 

จัดท าตัวแบบการบริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นสู่องค์กรสมรรถนะสูง 

ด าเนินการถ่ายทอดตัวแบบการบริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสู ่

องค์กรสมรรถนะสูง 

(อบจ.1 แห่ง เทศบาล 1 แห่ง อบต. 1 แห่ง) 

แบบสอบถาม 400 ชุด 

แบบสัมภาษณ์ 3 ชุด 

Focus Group Interview  
โดย ผู้ทรงคุณวุฒิ และผูม้ีส่วนเกี่ยวข้อง  

25 คน  

ประเมินผลการพัฒนา โดย
แบบสอบถาม 90 ชุด 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมลู ได้แก่ ความถ่ี ร้อยละ คา่เฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์
เนือ้หา (Content Analysis)  ซึง่การวิเคราะห์เนือ้หาเป็นการจบัใจความส าคญัท่ีเกิดจากการสมัภาษณ์ถอด
บทเรียนผู้บริหารท้องถ่ินท่ีประสบความส าเร็จ รวมทัง้จบัใจความส าคญัท่ีเกิดจากการสมัภาษณ์แบบกลุม่ 
(Focused Group Interview) เก่ียวกบักระบวนการบริหารท่ีประสบความส าเร็จ เทคนิคการบริหารท่ี
ประสบความส าเร็จ ปัจจยัส าคญัท่ีท าให้การบริหารประสบความส าเร็จ 
 

 

5  ทฤษฎีใหม่ 
     ๏ทฤษฎีการเรียนรู้อยา่งมีความสขุ 
     ๏ทฤษฎีการเรียนรู้แบบมีสว่นร่วม 
     ๏ทฤษฎีการเรียนรู้เพ่ือพฒันากระบวนการคิด 
     ๏ทฤษฎีการเรียนรู้เพ่ือพฒันาสนุทรียภาพและลกัษณะนิสยั (ศลิปะ ดนตรี กีฬา) 
     ๏ทฤษฎีการเรียนรู้เพ่ือพฒันาสนุทรียภาพและลกัษณะนิสยั (การฝึกฝนกาย วาจา 
ใจ) 
 
 

5  หลักการใหม่ 
     ๏หลกัการเน้นผู้ เข้ารับการฝึกอบรมเป็นศนูย์กลางแหง่การเรียนรู้ 
     ๏หลกัการใช้เทคนิคการฝึกอบรมท่ีหลากหลาย 
     ๏หลกัการใช้ส่ือประสม 
     ๏หลกัการใช้เกมและกิจกรรมสร้างบรรยากาศแหง่การเรียนรู้ 
     ๏หลกัการท างานเป็นทีมคณะวิทยากรและผู้จดัการฝึกอบรม 

 

5  ขัน้ตอนใหม่ 
     ๏ขัน้ส ารวจความต้องการการฝึกอบรมตามหลกัสมรรถนะ 
     ๏ขัน้ออกแบบหลกัสตูรการฝึกอบรมให้สอดคล้องกบัหลกัสมรรถนะ 
     ๏ขัน้วางแผนเตรียมการให้พร้อมสรรพ 
     ๏ขัน้ด าเนินการฝึกอบรมให้เกิดการเรียนรู้ 
     ๏ขัน้ประเมินผลการฝึกอบรมด้วย RLBR Model 
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 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูผู้วิจยัได้จดัแบง่ออกเป็น 4 ตอน ประกอบด้วย 
ตอนที่ 4.1  ผลการศกึษาสภาพการด าเนินการบริหารองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 
ตอนที่ 4.2  ผลการถอดบทเรียนองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินท่ีประสบความส าเร็จ 
ตอนที่ 4.3  ผลการพฒันาตวัแบบการบริหารองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินสูอ่งค์การสมรรถนะสงู 
ตอนที่ 4.4  ผลการถ่ายทอดตวัแบบการบริหารองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินสู่องค์การ 
               สมรรถนะสงู 

 

ผลการพัฒนาตัวแบบการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสู่องค์การสมรรถนะสูง 
 

การพัฒนาตัวแบบการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสู่องค์การสมรรถนะสูงด าเนินการ 2 
ขัน้ตอนประกอบด้วย การวิเคราะห์ (Analysis) และการสงัเคราะห์ (Synthesis)  
 
ขัน้การวิเคราะห์ (Analysis) 
1. ผลการศึกษาสภาพการด าเนินการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีดังนี ้
 

การด าเนินการ ตวัแบบการบริหารองค์กร
ปกครองสว่นท้องถ่ิน 

องค์การบริหาร 
สว่นจงัหวดั 

เทศบาล องค์การบริหาร 
สว่นต าบล 

1 การบริหารยทุธศาสตร์สู่ 
การพฒันาอยา่งยัง่ยืน 

3.69 3.70 3.70 

2 การบริหารองค์การสมยัใหม่ 3.68 3.57 3.63 
3 การบริหารทนุมนษุย์ 3.59 3.50 3.60 

 ภาพรวม 3.65 3.59 3.64 
 

เม่ือพิจารณาโดยภาพรวมพบว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล มีการด าเนินการบริหารอยู่ในระดบัมาก ทัง้ด้านการบริหารยทุธศาสตร์สู่การพฒันาอย่างยัง่ยืน ด้าน
การบริหารองค์การสมยัใหม่ และด้านการบริหารทุนมนุษย์ มีการด าเนินการในระดบัมากด้วย ซึ่งปัจจยัท่ี
ท าให้การด าเนินการบริหารอยู่ในระดับมากขึน้อยู่กับการปฏิ รูประบบราชการใหม่  (Reinventing 
Government) ท่ีมุ่งเน้นการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management) อย่างไรก็ตาม
ด้านการบริหารยทุธศาสตร์สู่การพฒันาอย่างยัง่ยืน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ยงัมีปัญหาในการบริหาร
ยทุธศาสตร์ ทัง้ในด้านการวิเคราะห์สถานการณ์ การก าหนดกลยุทธ์ การด าเนินกลยุทธ์ และการประเมิน
กลยุทธ์ ยังมีปัญหาในการบริหารองค์การสมัยใหม่ ด้านรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ยังมี
ปัญหาในการบริหารทุนมนุษย์ด้านการพัฒนาองค์การ การบริหารสมรรถนะทรัพยากรมนุษย์ การบริหาร
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สขุภาพและความปลอดภยั การบริหารวฒันธรรมองค์การยคุโลกาภิวตัน์ ดชันีทรัพยากรมนษุย์ การพฒันา
ทรัพยากรมนุษย์แนวใหม่ และการบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยทุธ์ ฉะนัน้จึงจ าเป็นต้องพฒันาตวัแบบ
การบริหารองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินสู่องค์การสมรรถนะสงู 

2. ผลการถอดบทเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่บริหารประสบความส าเร็จ ดังนี ้
 

ล าดบั ตวัแบบการบริหาร 
องค์กรปกครองสว่น

ท้องถ่ิน 

องค์กรปกครองสว่น
ท้องถ่ิน 

เทศบาล องค์กรปกครองสว่นต าบล 

1 กระบวนการบริหาร มุง่เน้นการมีสว่นร่วม
เพื่อให้เกิดประโยชน์ตอ่
สว่นรวม 
   -ร่วมคิด 

ผู้น าเป็นจดุเร่ิมต้นขบัเคลือ่น
สูค่วามส าเร็จ 
   -จิตอาสา พฒันา 
    ทีมงาน 

กระบวนการมีสว่นร่วม
ประชาชนและทีมผู้บริหาร 
   -บริหารกิจการบ้านเมือง 
    ที่ดี 
   -แบง่งานรับผิดชอบ 
    ชดัเจน 

2 เทคนิคการบริการ การบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี
   -หลกัคุ้มคา่ 
   -หลกัโปร่งใส 
   -หลกัถกูต้อง 

จดัท าแผนมีสว่นร่วมบรูณา
การ 3 มิต ิ
   -มิติจงัหวดั 
   -มิติกลุม่จงัหวดั 
   -มิติความต้องการ 

พบปะพดูคยุ จดัประชมุบอ่ยๆ 
   -ประชมุสว่นราชการทกุ 
    อาทิตย์ 
   -ประชมุสมาชิกสภาและ  

 
3 

 
ปัจจยัแหง่ความส าเร็จ 

 
วฒันธรรมองค์การแหง่
การเรียนรู้ 
   -แสวงหาความรู้ 
   -ศกึษาฝึกอบรม 
    บคุลากร 
   -แลกเปลีย่นเรียนรู้ 
   -เครือขา่ยเรียนรู้ 

    ประชาชน 
วฒันธรรมองค์กรธรรมา- 
ภิบาล 
   -การท างานเป็นทีม 
   -โปร่งใส 
   -มีสว่นร่วมประชมุ 
   -เครือขา่ยร่วมมือ 
   -นวตักรรมใหม ่

    ประชาชนทกุสิน้เดือน 
ผู้น าการเปลีย่นแปลง 
   -ผู้น ามีวิสยัทศัน์ 
   -พนกังานมจิีตส านกั 
    บริการ 
   -ประชาชนร่วมมือ 

4 เคลบ็ลบัการบริหาร ผนกึก าลงัร่วมบรูณาการ
ทกุฝ่าย 
   -แบง่งานกนัท า 
   -ติดตามทกุปี 
   -ทกุคนเป็นหุ้นสว่น 
   -ปรับปรุงแก้ไข 
   -ให้รางวลัจงูใจ 

ธรรมาภิบาล 
   -หลกัคณุธรรม 
   -หลกัโปร่งใส 
   -หลกัมีสว่นร่วม 
   -หลกัคุ้มคา่ 

ความพงึพอใจ 3 ฝ่าย 
   -ความพงึพอใจผู้บริหาร 
   -ความพงึพอใจพนกังาน 
   -ความพงึพอใจชาวบ้าน 
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ข้ันการสังเคราะห์ (Synthesis) 

1   ผลการสังเคราะห์กระบวนการบริหารสู่ความส าเร็จ 
 

 

 

 

 

 

 
 

2. ผลการสังเคราะห์เทคนิคการบริหารสู่ความส าเร็จ 

 

 

 

 

การบริหารธรรมาภบิาล 
10 หลักการ 
 ๏หลกันิตธิรรม 
 ๏หลกัคณุธรรม 
 ๏หลกัมีสว่นร่วม 
 ๏หลกัโปร่งใส 
 ๏หลกัรับผิดชอบ 
 ๏หลกัคุ้มคา่ 
 ๏หลกัองค์การแหง่การเรียนรู้ 
 ๏หลกัพฒันาทรัพยากรมนษุย์ 
 ๏หลกับริหารจดัการสมยัใหม่ 

กระบวนการบริหารสู่ความส าเร็จ 
 
๏จุดประกาย 
๏ขายความคิด 
๏พิชิตการเปลี่ยนแปลง 
๏สร้างความต่อเนื่อง 

มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมเพ่ือประโยชน์
ส่วนรวม 

ผู้น าเป็นจุดเริ่มต้นขับเคลื่อน 
สู่ความส าเร็จ 

กระบวนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนและทีมบริหาร 

การบริหารธรรมาภิบาล 
 

10 หลักการ 
4 ขั้นตอน 
5 เทคนิค 
6 ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

จัดท าแผนประจ าปี 
โดยร่วมบูรณาการ 3 มิติ 

พบปะพูดคุย จัดประชุมบ่อยๆ 
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 ๏หลกัเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
4 ขัน้ตอน 
 ๏ให้ความรู้กระจา่งชดั 
 ๏เร่งรัดจดัทีมธรรมาภิบาล 
 ๏ด าเนินงานแบบมีสว่นร่วม 
 ๏มุง่จิตอาสาสว่นรวมพฒันาท้องถ่ิน 
5 เทคนิค 
 ๏ประเมินตนเอง 
 ๏เผยแพร่ธรรมาภิบาลผา่นส่ือทกุช่องทาง 
 ๏จดัประชมุเชิงปฏิบตัิการปฎิญญาธรรมาภิบาล 
 ๏ศกึษาดงูาน Best Practice 
 ๏จดัประกวดรางวลัธรรมาภิบาล 
6 ปัจจยัแหง่ความส าเร็จ 
 ๏ภาวะผู้น าผู้บริหารท้องถ่ิน 
 ๏วฒันธรรมทางสงัคม 
 ๏วฒันธรรมองค์การขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 
 ๏ระบบการตรวจสอบถ่วงดลุ 
 ๏เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
 ๏พนกังานองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 

 

3.  ผลการสังเคราะห์ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
 

๏ผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
๏วัฒนธรรมองค์การ 
๏การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

วัฒนธรรมองค์การแห่งการเรียนรู้ 

วัฒนธรรมองค์การธรรมาภิบาล 

ผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
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การบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสู่องค์การสมรรถนะสูง จากการสงัเคราะห์มีตวัแบบ (Model) 

ดงันี ้

 
   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ตัวแบบการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสู่องค์การสมรรถนะสูง มีองค์ประกอบดังนี ้
 1. องค์การสมรรถนะสงู หมายถึง องค์การท่ีมีสมรรถนะด้านการบริหารยทุธศาสตร์สู่การพฒันา
อยา่งยัง่ยืน ด้านการบริหารองค์การสมยัใหม ่และด้านการบริหารทนุมนษุย์ 
 2. การเป็นองค์การสมรรถนะสงู ต้องอาศยัปัจจยัเหต ุ(cause) 3 ประการ ประกอบด้วย 
  2.1 กระบวนการบริหารการเปล่ียนแปลง 4 ขัน้ตอน ได้แก่ จดุประกาย ขายความคดิ พิชิต
การเปล่ียนแปลง และสร้างความตอ่เน่ือง 
  2.2 เทคนิคการบริหารการเปล่ียนแปลงได้แก่ เทคนิคการบริหารธรรมาภิบาล 
ประกอบด้วย 10 หลกัการ 4 ขัน้ตอน 5 เทคนิค และ 6 ปัจจยัแหง่ความส าเร็จ 

กระบวนการบริหารการเปลีย่นแปลง 
๏จดุประกาย 
๏ขายความคิด 
๏พิชิตการเปลีย่นแปลง 
๏สร้างความตอ่เนื่อง 
 

เทคนิคการบริหารการเปลีย่นแปลง 
 

การบริหาร          10 หลกัการ 
ธรรมาภิบาล         4 ขัน้ตอน 
                        5 เทคนิค  
             6 ปัจจยั 

ปัจจยัแหง่ความส าเร็จการบริหารการ
เปลีย่นแปลง 

๏ผู้น าการเปลีย่นแปลง 
๏วฒันธรรมองค์การ 
๏การพฒันาทรัพยากรมนษุย์ 
 

องค์การสมรรถนะสงู 
(High Competency Organization) 
 
Competency 1: การบริหาร 
                       ยทุธศาสตร์สูก่าร 
                       พฒันาอยา่งยัง่ยนื 
Competency 2: การบริหาร 
                      องค์การสมยัใหม ่
Competency 3: การบริหารทนุ 
                      มนษุย์ 
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  2.3 ปัจจยัแหง่ความส าเร็จของการบริหารการเปล่ียนแปลง ประกอบด้วย ผู้น าการ
เปล่ียนแปลง วฒันธรรมองค์การ และการพฒันาทรัพยากรมนษุย์ 
 

การอภปิราย  
 ผลการวิจยัมีประเดน็ควรค านงึมาอภิปรายดงันี ้
 2.1 ผลการค้นหาสภาพปัจจบุนัการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด้านการบริหารยทุธศาสตร์
สู่การพฒันาอย่างยัง่ยืน การบริหารองค์การสมยัใหม่ และการบริหารทุนมนุษย์  โดยภาพรวมทัง้องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนต าบลอยู่ในระดับมาก ทัง้นีเ้ป็นเพราะว่า องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินได้มีการปฏิรูประบบราชการใหม่ (Reinventing Government) โดยน าการบริหาร
ภาครัฐแนวใหม่มาประยุกต์ใช้ (New Public Management) อย่างไรก็ตามเม่ือวิเคราะห์เจาะลึกลงไปใน
รายละเอียด พบว่า มีการด าเนินงานในลักษณะของรูปแบบ แต่เนือ้หาของการบริหารยุทธศาสตร์สู่การ
พฒันาอย่างยัง่ยืน ยงัขาดการเน้นเป้าหมายการพฒันาท้องถ่ินอย่างยัง่ยืน (Sustainable Development) 
ขาดการน าตวัแบบและเคร่ืองมือการบริหารเชิงกลยุทธ์มาประยกุต์ใช้ ไม่ว่าจะเป็นดชันีสมดลุ (Balanced 
Scorecard) องค์ การมุ่ ง เน้ นกลยุท ธ์  (The Strategy Focused Organization) และแผน ท่ี กลยุท ธ์ 
(Strategy Map) การบริหารองค์การสมัยใหม่ยังขาดการน าเอาระบบรางวัลคุณภาพการบริหารภาครัฐ 
(Public Management Quality Award) มาประยุกต์ใช้ การบริหารทุนมนุษย์ยังขาดการน าเอากระบวน
ทศัน์ใหม่การบริหารทนุมนษุย์มาประยกุต์ใช้ โดยเฉพาะการบริหารสมรรถนะซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของ 
เสน่ห์  จุ้ยโต เร่ืองการพฒันาขีดสมรรถนะบคุลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (2554) พบว่า องค์การ
บริหารส่วนจงัหวดัควรพฒันาสมรรถนะหลกับุคลากรสู่มืออาชีพใน 6 สมรรถนะ ประกอบด้วย สมรรถนะ
ด้านความรอบรู้ด้านวฒันธรรมองค์การ สมรรถนะด้านการคิดประดิษฐ์นวตักรรมใหม่ สมรรถนะด้านการ
สร้างและบริหารเครือข่าย สมรรถนะด้านการท างานมุ่งผลสัมฤทธ์ิ สมรรถนะด้านความรอบรู้ด้านการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และสมรรถนะด้านการท างานเป็นทีม เทศบาลควรมีการพัฒนาสมรรถนะหลัก
บคุลากรสู่มืออาชีพใน 6 สมรรถนะ ประกอบด้วย สมรรถนะด้านจิตส านึกบริการ สมรรถนะด้านคณุธรรม
จริยธรรมและความรับผิดชอบตอ่ส่วนรวม สมรรถนะด้านการสร้างและบริหารเครือข่าย สมรรถนะด้านการ
จดัการความขดัแย้งในชมุชน สมรรถนะด้านการคิดริเร่ิมนอกกรอบ และสมรรถนะด้านการท างานเป็นทีม 
องค์การบริหารสว่นต าบลควรมีการพฒันาสมรรถนะหลกับคุลากรสู่มืออาชีพใน 6 สมรรถนะ ประกอบด้วย 
สมรรถนะด้านจิตส านึกบริการ สมรรถนะด้านความรอบรู้วฒันธรรมองค์การ สมรรถนะด้านการสร้างและ
บริหารเครือข่าย สมรรถนะด้านจิตส านึกประชาธิปไตย สมรรถนะด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และ
สมรรถนะด้านการท างานเป็นทีม 
 2.2 ผลการถอดบทเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีประสบความส าเร็จ จากการถอดบทเรียน 
พบว่า ความส าเร็จของการบริหารองค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน ไม่ว่าจะเป็นองค์การบริหารส่ วนจังหวัด
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แม่ฮ่องสอน เทศบาลต าบลนาอ้อ และองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหม้อ ขึน้อยู่กับปัจจยัท่ีส าคญั ได้แก่ 
ผู้น าการเปล่ียนแปลง ซึ่งสอดคล้องกับการวิจัยของ เสน่ห์  จุ้ ยโต เร่ืองวิสัยทัศน์และกลยุทธ์การบริหาร
อุดมศึกษา: กรณีศึกษาของผู้บริหารระดบัสูง (2541) ท่ีพบว่า คณุลักษณะของผู้น าการเปล่ียนแปลงมี 2 
ประการ คือ วิสยัทศัน์ และกลยทุธ์ ซึ่งคณุลกัษณะวิสยัทศัน์มี 5 ประการ ได้แก่ คณุลกัษณะวิสยัทศัน์ด้าน
การคิดริเร่ิม คุณลักษณะวิสัยทัศน์ด้านการคิดสร้างสรรค์ คุณลักษณะวิสัยทัศน์ด้านจินตนาการ และ
คณุลกัษณะวิสยัทศัน์ด้านข้อมลูขา่วสาร และคณุลกัษณะวิสยัทศัน์ด้านการบรูณาการ คณุลกัษณะกลยทุธ์
มี  8 ประการ ได้แก่  คุณลักษณะกลยุทธ์ด้านสถานการณ์  คุณลักษณะกลยุทธ์ด้านการตัดสินใจ 
คณุลักษณะกลยุทธ์ด้านการจูงใจ คุณลักษณะกลยุทธ์ด้านการระดมทรัพยากรและใช้ทรัพยากรให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด คณุลกัษณะกลยุทธ์ด้านการทุ่มเท คณุลักษณะกลยุทธ์ด้านการประชุม คุณลักษณะกล
ยทุธ์ด้านการแก้ปัญหา และคณุลกัษณะกลยทุธ์ด้านมนษุยสมัพนัธ์และบคุลิกภาพ นอกจากนีปั้จจยัส าคญั
จากการถอดบทเรียน องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินสู่ความส าเร็จคือ วฒันธรรมองค์การ และการฝึกอบรม ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ กล้า ทองขาว เสน่ห์ จุ้ ยโต และคณะ  เร่ืองการวิจัยและพัฒนาทักษะของ
องค์การบริหารส่วนต าบลด้านการพฒันาสงัคม (2545) ซึ่งพบว่า การฝึกอบรมท่ีประสบความส าเร็จต้อง
มุ่งเน้นการฝึกอบรมเชิงระบบด้วยทฤษฎีใหม่ 5 ทฤษฎี 5 หลกัการใหม่ และ 5 ขัน้ตอนใหม่ ท่ีเรียกว่า การ
ฝึกอบรมแบบใหมท่ริปเปิล้ไฟฟ์โมเดล 
 นอกจากนีผ้ลการถอดบทเรียนขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินท่ีประสบความส าเร็จ ได้แก่ การ
บริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี หรือการบริหารธรรมาภิบาล (Good Governance) ซึง่สอดคล้องกบังานวิจยั
ของ เสนห์่  จุ้ยโต และ กิตติพงศ์ เกียรวชัรชยั เร่ืองตวัแบบธรรมาภิบาลองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินสู่ความ
เป็นเลิศ (2554) 
 2.3 ผลการพฒันาตวัแบบการบริหารองค์การปกครองส่วนท้องถ่ินสู่องค์การสมรรถนะสงู  ตวัแบบ
องค์การสมรรถนะสูง ประกอบด้วย การบริหารยุทธศาสตร์สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน การบริหารองค์การ
สมยัใหม่ และการบริหารทุนมนุษย์ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของเสน่ห์  จุ้ยโต (2556) เร่ือง องค์การทริป
เปิ้ลเอช: ตวัแบบใหม่การบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสู่ความเป็นเลิศ พบว่า องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินท่ีประสบความส าเร็จต้องเป็นองค์การสมรรถนะสูงท่ีต้องมีสมองดีเย่ียม (Head) เคร่ืองมือครบ 
(Hand) ใจเกินร้อย (Heart) สอดคล้องกับงานวิจยัของ เสน่ห์  จุ้ยโต เร่ืองแบบจ าลององค์การบริหารส่วน
ต าบลสู่องค์การมุ่งเน้นกลยุทธ์โดยน า Balanced Scorecard มาประยุกต์ใช้ (2550) และสอดคล้องกับ
งานวิจยัของ เสนห์่  
จุ้ยโต เร่ืองตวัชีว้ดัการบริหารงานบคุคลขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน (2545) 
 2.4 ผลการถ่ายทอดตวัแบบการบริหารองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินสู่องค์การสมรรถนะสงู จากการ
ถ่ายทอดพบวา่ ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้เพิ่มขึน้ทัง้ 3 เร่ือง ได้แก่  การบริหารยุทธศาสตร์สู่การ
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พฒันาอย่างยัง่ยืน การบริหารองค์การสมยัใหม่ และการบริหารทุนมนุษย์ ซึ่งความรู้ท่ีเพิ่มขึน้เกิดจากการ
น าเทคนิคการพัฒนาแบบใหม่ท่ีเรียกว่า Triple Five Model มาประยุกต์ใช้ ท าให้ผู้ เข้ารับการอบรมมี
ความสุขสนุกกับการฝึกอบรม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ เสน่ห์  จุ้ ยโต เร่ืองการเพิ่มขีดสมรรถนะ
บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (2554) ท่ีมีการพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะหลักขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน จ านวน 150 คน พบว่า ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมหลกัสูตรพัฒนาบุคลากรสู่มืออาชีพทัง้
องค์การบริหารส่วนจังหวดันนทบุรี เทศบาลต าบลบึงย่ีโถ และองค์การบริหารส่วนต าบลบึงทองหลาง มี
ความพึงพอใจตอ่การพฒันาบุคลากรตามสมรรถนะหลกัด้วยการฝึกอบรมเชิงระบบด้วยทฤษฎีการเรียนรู้
แนวใหมอ่ยูใ่นระดบัมาก 
 

ข้อเสนอแนะ 
 ก. ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจัยไปใช้ 
     1) ควรน าระบบการบริหารสมรรถนะมาใช้ในองค์การบริหารสว่นจงัหวดั เทศบาล และองค์การ
บริหารสว่นต าบลให้มากขึน้ โดยเน้นการสรรหาคดัเลือกบคุลากร การประเมินบคุลากร การพฒันาบคุลากร 
และการจา่ยคา่ตอบแทนบคุลากรให้ยึดหลกัพจนานกุรมสมรรถนะ (Competency Dictionary) 
     2) ควรปรับเปล่ียนพฤตกิรรมองค์การขององค์การบริหารสว่นจงัหวดั เทศบาลและองค์การ
บริหารสว่นต าบล ซึง่เดมิเป็นองค์การแบบราชการให้เป็นองค์การสมรรถนะสงูใน 3 สมรรถนะ ประกอบด้วย 
สมรรถนะด้านการบริหารยทุธศาสตร์สู่การพฒันาอยา่งยัง่ยืน สมรรถนะด้านการบริหารองค์การสมยัใหม่ 
และสมรรถนะด้านการบริหารทนุมนษุย์ 
     3) ควรน ากระบวนการบริหารการเปล่ียนแปลงมาใช้ในองค์การบริหารสว่นจงัหวดั เทศบาล และ
องค์การบริหารสว่นต าบล ใน 4 ขัน้ตอน ประกอบด้วย จดุประกาย ขายความคดิ พิชิตการเปล่ียนแปลง 
และสร้างความตอ่เน่ือง 
     4) ควรน าเทคนิคการบริหารธรรมาภิบาลมาใช้ในองค์การบริหารสว่นจงัหวดั เทศบาล และ
องค์การบริหารสว่นต าบล โดยเน้น 10 หลกัการ 4 ขัน้ตอน 5 เทคนิค และ 6 ปัจจยัแหง่การส าเร็จในการ
บริหารธรรมาภิบาล 
     5) ควรน าปัจจยัการบริหารสูค่วามส าเร็จมาใช้ในการปรับปรุงพฒันาให้ดีขึน้ ประกอบด้วย การ
พฒันาผู้น าการเปล่ียนแปลง การพฒันาวฒันธรรมองค์การ และการพฒันาทรัพยากรมนษุย์ด้วยการ
ฝึกอบรมแบบใหมท่ริปเปิล้ไฟฟ์โมเดล ให้เอือ้ตอ่การเป็นองค์การสมรรถนะสงูตอ่ไป 
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