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ประกาศคุณูปการ 

 วิทยานิพนธ์ฉบับนี ้สำเร็จลุล่วงได้อย่างด ีด้วยความกรุณาและความช่วยเหลอื 

เป็นอย่างดีจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สามารถ อัยกร ประธานกรรการที่ปรึกษา 

วิทยานิพนธ์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาติชัย อุดมกิจมงคล กรรมการที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์ ที่ได้กรุณาแนะนำ เสนอแนะ และตรวจแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ด้วยความเอา

ใจใส่ตลอดมาต้ังแต่เริ่มตน้จนสำเร็จเรียบร้อย ผูว้ิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง และ

ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่านที่ใหก้ารช่วยเหลือการทำวิจัยครั้งนี้เป็นอย่างดี 

 ขอขอบพระคุณ ผู้เช่ียวชาญ และคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์และ

สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ทุกท่าน ที่กรุณาตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือที่ใชใ้นการวิจัย 

พร้อมใหค้ำแนะนำการพัฒนาวิธีดำเนนิการวิจัยใหม้ีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งบุคคลที่

ผูว้ิจัยได้อ้างองิ ทางวิชาการตามที่ปรากฏในบรรณานุกรม 

 ขอขอบพระคุณนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอพรรณานิคม 

จังหวัดสกลนคร ที่ให้ความอนุเคราะห์และความสะดวกในการเก็บรวมรวมขอ้มูลเพื่อการ

วิจัย ตลอดจนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอพรรณานิคม จังหวัด

สกลนคร ทุกท่าน ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างที่ให้ความร่วมมอืในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นอย่างดี   

 ขอขอบพระคุณ บิดา มารดา และญาติพี่น้องทุกท่านที่คอยช่วยเหลอืสนับสนุน  

ทั้งด้านกำลังใจและกำลังทรัพย์ด้วยดีตลอดมา 

 ขอขอบคุณเพื่อนนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ทุกท่านที่ได้ให้คำแนะนำ

และคอยให้กำลังใจตลอดมา นอกจากนี้ยังมีผูท้ี่ให้ความร่วมมอืช่วยเหลอือีกหลายท่าน   

ซึ่งผูว้ิจัยไม่สามารถกล่าวนามในที่นี้ได้หมด จึงขอขอบคุณทุกท่านเหล่าน้ันไว้ ณ โอกาสนี้

ด้วย  

 คุณค่าและประโยชน์จากวิทยานพินธ์ฉบับนี ้ผู้วจิัยขอมอบแด่บิดา มารดาของ

ผูว้ิจัย และบูรพาจารย์ทุกท่าน ที่ได้อบรมสั่งสอนจนผูว้ิจัยสามารถดำรงตนและบรรลุผล
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บทคัดย่อ 

 การวจิัยครัง้นี้มีความมุ่งหมายของการวจัิยเพื่อศกึษา 1) ระดับสุขภาพองค์การ 

วัฒนธรรมองค์การ และประสทิธผิลการจัดบรกิารสาธารณะ ขององค์กรปกครองส่วน

ทอ้งถิ่น ในอำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 2) อทิธพิลของสุขภาพองคก์าร และ

วัฒนธรรมองค์การ ที่ส่งผลประสทิธผิลการจัดบรกิารสาธารณะขององค์กรปกครองส่วน

ทอ้งถิ่น ในอำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร กลุ่มตัวอย่างได้แก่ บุคลากรองค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ินในอำเภอพรรณานคิม จังหวัดสกลนคร 253 คน ใช้วธิกีารสุ่มตัวอย่าง

แบบชัน้ภูมิ (Stratified Sampling) ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเก็บขอ้มูล สถติทิี่ใช้ 

ได้แก่ ค่าความถี่ รอ้ยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวเิคราะห์การถดถอย

พหุคูณ 

 ผลการวจิัยพบว่า  

 1. สุขภาพองคก์ารโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( X =3.46) วัฒนธรรม

องค์การโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X =3.56) ประสทิธผิลการจัดบรกิารสาธารณะโดยรวม 

อยูใ่นระดับมาก ( X =3.58) 

 2. สุขภาพองค์การ ด้านความสมัครสมานสามคัค ี(β=.347) ส่งผลต่อ

ประสทิธผิลการจัดบรกิารสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน อย่างมีนัยสำคัญทาง

สถติทิี่ระดับ .00 สามารถพยากรณร์ะดับประสทิธผิลการจัดบรกิารสาธารณะ ไดร้อ้ยละ 

23.30 (R2Ad=.233) 
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  วัฒนธรรมส่วนร่วม (β=.251) และวัฒนธรรมเอกภาพ (β=.245) มอีทิธพิล

ตอ่ประสทิธผิลการจัดบรกิารสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน อย่างมีนัยสำคัญ

ทางสถติทิี่ระดับ .01 วัฒนธรรมปรับตัว (β=.164) ส่งผลต่อประสทิธผิลการจัดบริการ

สาธารณะขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินอย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 สามารถ

พยากรณร์ะดับประสทิธผิลการจัดบรกิารสาธารณะ ไดร้อ้ยละ 47.00 (R2Ad=.470)  
 

คำสำคัญ : สุขภาพองค์การ, วัฒนธรรมองค์การ, ประสิทธผิลการจัดบรกิารสาธารณะ, 

องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
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ABSTRACT 

 The purposes of the study included the following: 1) To investigate the level 

of organizational health, organizational culture, and the effectiveness of the public 

services of Phanna Nikhom Local Government Organizations, Sakon Nakhon Province, 

2) To examine the influences of organizational health and organizational culture on the 

effectiveness of the public services of Phanna Nikhom Local Government Organizations, 

Sakon Nakhon Province. Obtained through stratified sampling technique, the samples 

consisted of 253 personnel of Phanna Nikhom Local Government Organizations, Sakon 

Nakhon Province. The tool used for data collection was a questionnaire and statistics 

employed for data analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation, 

and Multiple Regression, Analysis.  

 The study revealed these results: 

 1. The organizational health as a whole, was at the moderate level 

( X =3.46). The organizational culture of the public services as a whole, was at the 

high level ( X =3.56). Also, the effectiveness of the public services as a whole, was  

at the high level ( X =3.58).  

 2. Of the organizational health, the unity significantly influenced on the 

effectiveness of the public services of Phanna Nikhom Local Government Organizations, 

Sakon Nakhon Province at .00 with the prediction power of the public services’ 
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effectiveness of Phanna Nikhom Local Government Organizations, Sakon Nakhon 

Province 23.30% (R2Ad=.233). 

  Regarding the organizational culture, participation/involvement culture 

(β=.251) and consistency culture (β=.245) significantly influenced on the 

effectiveness of the public services of Phanna Nikhom Local Government   

Organizations, Sakon Nakhon Province at .01 whereas adaptation culture significantly 

influenced on the effectiveness of the public services of Phanna Nikhom Local 

Government Organizations, Sakon Nakhon Province at .05. Altogether, they could be 

used to correctly predict the effectiveness of the public services of Phanna Nikhom 

Local Government Organizations, Sakon Nakhon Province 47% (R2Ad=.470). 

 

Keywords: Organizational health, organizational culture, public services’ effectiveness,  

                Local Government Organization 
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บทที่ 1 

บทนำ 

ภูมิหลัง 

 การบริหารราชการส่วนท้องถิ่นเป็นรูปแบบการจัดระเบียบบริหารราชการ

แผ่นดินตามหลักการกระจายอำนาจการปกครอง (Decentralization) คือรัฐบาลกลางได้

กระจายอำนาจทางการปกครองและการบริหารให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบ

ต่าง ๆ เพื่อดำเนนิการจัดทำบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย 

(ธันยวัฒน์ รัตนสัค, 2555, หนา้ 193) การปกครองส่วนท้องถิ่น หรอืการปกครองท้องถิ่น 

เป็นรูปแบบการปกครองที่จำเป็นและมีความสำคัญในทางการเมอืงการปกครองของชุมชน

ต่าง ๆ เฉพาะอย่างยิ่งชุมชนที่มกีารปกครองระบอบประชาธิปไตย  

 การบริการสาธารณะ (Public Service) เป็นกิจกรรมของรัฐทีเ่ก่าแก่ เกิดขึน้มา

เพื่ออำนวยความสะดวกแก่สังคม หรอืเป็นกิจกรรมทีถู่กกำหนดขึน้และนำไปปฏิบัติเพื่อ

ประโยชน์ของส่วนรวมการบริการสาธารณะ จงึเป็นการบริการทีร่ัฐเป็นผู้จัดทำ/ดำเนินการ

เพือ่ให้บริการแก่ประชาชนซึ่งบริการเหล่านั้น อาจเป็นบริการทีร่ัฐจัดทำ/ดำเนนิการเอง 

หรอืมอบอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรอืภาคเอกชนจัดทำ/ดำเนนิการแทนก็ได้ 

บริการสาธารณะนั้น ประชาชนอาจได้รับประโยชน์โดยตรงหรอืโดยอ้อมก็ได้ และบริการ

สาธารณะนั้นต้องเป็นบริการทีจ่ัดให้ประชาชนทั่วไปเป็นประโยชน์กับทุกคน บริการ

สาธารณะจงึต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบทีม่อบอำนาจให้รัฐบาล 

หน่วยงานของรัฐ เช่น กระทรวง ทบวง กรม จังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การ

มหาชน รัฐวิสาหกิจ และเจ้าหน้าทีข่องรัฐเป็นผู้มีอำนาจหน้าทีด่ำเนินการดังนั้นการ

จัดบริการสาธารณะของรัฐ หรอืหน่วยงานของรัฐจงึไม่สามารถดำเนินการนอกเหนือจากที่

กฎหมายกำหนดได้ (อำนวย บุญรัตนไมตรี, 2558) 

 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ 2542 ได้กำหนดกรอบแนวคิด เป้าหมายและแนวทางการ

กระจายอำนาจ โดยยึดหลักการมสี่วนร่วมจากทุกฝ่ายไม่เป็นแผนที่เบ็ดเสร็จ  
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มีกระบวนการยืดหยุ่น และสามารถปรับวิธีการให้สอดคล้องกับสถานการณ์และการเรียนรู้

จากประสบการณ์ที่เพิ่มขึ้น ทั้งนีไ้ด้กำหนดกรอบแนวคิดไว้ 3 ด้าน คือ 1) อิสระในการ

กำหนดนโยบายและการบริหารจัดการ โดยยังคงรักษาความเป็นรัฐเดี่ยวและความมี

เอกภาพของประเทศ 2) ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและการบริหารราชการส่วน

ท้องถิ่นโดยปรับบทบาทของราชการบริหารส่วนกลางและราชการบริหารส่วนภูมิภาค 

ให้ส่วนท้องถิ่นเข้ามาดำเนินการแทนเพื่อให้ราชการบริหารส่วนกลางและบริหาร 

ส่วนภูมภิาครับผดิชอบภารกิจมหาภาคและภารกิจที่เกินขีดความสามารถขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกำกับดูแลองค์กรปกครองท้องถิ่นในด้านนโยบายและด้าน

กฎหมายเท่าที่จำเป็นสนับสนุนด้านเทคนิควิชาการ และตรวจสนองติดตามประเมินผล  

3) ด้านประสิทธิภาพการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการ

สาธารณะที่ดขีึน้ไม่ต่ำกว่าเดิม มีคุณภาพมาตรฐาน การบริหารมคีวามโปร่งใส  

มีประสิทธิภาพ และรับผิดชอบต่อผู้ใชบ้ริการมากขึ้น รวมทั้งส่งเสรมิให้ภาคประชาสังคม

และชุมชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจร่วมดำเนินงาน และติดตามตรวจสอบแนวทางการ

กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณาจากอำนาจหนา้ที่ขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนีย้ังขึ้นอยู่กับความพรอ้มขององค์กรปกครองท้องถิ่นที่จะรับการ

ถ่ายโอน รวมทั้งการสร้างกลไกและระบบควบคุมคุณภาพมาตรฐานมารองรับ  

(กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, 2548) 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ซึ่งม ี

จำนวน 11 แห่ง ประกอบด้วย เทศบาลตำบลไร่ เทศบาลตำบลบัวสว่าง เทศบาลตำบลพอก

น้อย เทศบาลตำบลพรรณานิคม เทศบาลตำบลพรรณานคร เทศบาลตำบลนาใน เทศบาล

ตำบลนาหัวบ่อ เทศบาลตำบลวังยาง องค์การบริหารส่วนตำบลช้างมิ่ง องค์การบริหาร

ส่วนตำบลเชิงชุม องค์การบริหารส่วนตำบลบะฮี ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 11 แห่ง 

ได้มนีโยบายในการให้บริการสาธารณะ ดังนี้ 1) นโยบายด้านการพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐาน 

2) นโยบายด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวติ 3) นโยบายด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม 

และการรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน 4) นโยบายด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ การ

ส่งเสริมการลงทุนและการท่องเทีย่ว 5) นโยบายด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 6) นโยบายด้านการศกึษา การกีฬา ศาสนา ศลิปะ 

วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 7) นโยบายด้านการบริหารจัดการทีด่ ี
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และบริการสาธารณะ จงึจำเป็นอย่างยิ่งที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอ

พรรณานิคม จังหวัดสกลนคร จะต้องปรับตัวเพื่อเพิ่มขีดความสามารถขององค์การในการ

ให้บริการสาธารณะที่สอดคล้องกับความตอ้งการของประชาชนในพื้นที่ โดยสุขภาพ

องค์การ และวัฒนธรรมองค์การหลกัธรรมาภบิาลมีความสำคัญต่อการให้บริการ

สาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 

เป็นอย่างยิ่ง (สำนักงานท้องถิ่นอำเภอพรรณานิคม, 2563) 

 สุขภาพองค์การเป็นตัวบ่งชี้อย่างหนึ่งของการมปีระสิทธิภาพขององค์การ  

(Hoy and Ferguson, 1985, p.117) รวมถึงการมวีัฒนธรรมองค์การที่ดีด้วย องค์การใด 

มีสุขภาพดีองค์กรนั้นย่อมมีประสิทธิภาพในการดำเนนิงาน (Hoy and Miskel, 2013)  

ได้รับความไว้วางใจจากสังคม ทำให้เกิดการเชื่อถอืและการยอมรับเกิดขึ้น ช่วยทำให้

องค์การเติบโตและอยู่รอดอย่างยั่งยนืได้ (จิรประภา อัครบวร, 2549, หนา้ 100) แนวคิด

สุขภาพองค์การนยิมนำมาประเมินการดำเนินงานขององค์การ (Clark and Fairman, 1998, 

p. 112) รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดว้ย จงึเป็นเรื่องที่ผู้บริหารควรใหค้วามสำคัญ

เพื่อนำมาใช้ในการบริหารงาน และการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น ใหม้ีคุณภาพ นอกจากสุขภาพองค์การที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานและ

ประสิทธิผลการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแลว้ รูปแบบ

วัฒนธรรมองค์กรก็เป็นหัวใจของความสำเร็จในการดำเนินงานขององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นเนื่องจากวัฒนธรรมองค์กรเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความเช่ือค่านิยมของสมาชิก 

ในองค์การที่ยึดถือร่วมกันองค์การใด ๆ ที่มกีารกำหนดระบบในการบริหารที่ดีมรีะเบียบ

ปฏิบัติงานที่ชัดเจนย่อมนำพามาสู่การดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ (วิภาดา คุปตานนท์, 

2551, หน้า 277) ดังนั้นแลว้วัฒนธรรมองค์การจึงเป็นสิ่งที่มอีิทธพิลต่อพฤติกรรมของ

บุคลากรทุกด้าน ความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมในองค์การจงึเป็นเรื่องจำเป็นสำหรับ

ผูบ้ริหาร ในการที่จะหาแนวทางในการเปลี่ยนแปลงแบบวัฒนธรรมองค์การที่ส่งผลดี 

ทั้งต่อตัวบุคลากรและองค์การด้วย (ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์, 2546, หน้า 36)  

 ด้วยเหตุนี้ ผูว้ิจัยจงึมีความสนใจที่จะศกึษาถึง อิทธิพลของสุขภาพองค์การ และ

วัฒนธรรมองค์การที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนครโดยศึกษาว่าในปัจจุบันองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร มสีุขภาพองค์การ และ

วัฒนธรรมองค์การที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการจัดบริการสาธารณะ  อยู่ในระดับใด มี
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ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันและส่งผลต่อกัน หรอืไม่อย่างไร เพื่อนำข้อมูลจากการวิจัยเสนอ

หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้นำไปใช้เพื่อเป็นแนวทางในการส่งเสริมการบริหารงานการ

จัดบริการสาธารณะที่มปีระสิทธิภาพ และเกิดความโปร่งใส ประชาชนตรวจสอบได้ โดยมี

ความสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพืน้ที่ที่ดใีนอนาคตต่อไป 
 

คำถามของการวิจัย 

 ในการวิจัยครั้งนีผู้ว้ิจัยได้กำหนดคำถามของการวิจัย ไว้ดังนี ้

  1. สุขภาพองค์การ วัฒนธรรมองค์การ และประสิทธิผลการจัดบริการ

สาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร  

อยู่ในระดับใด 

  2. สุขภาพองค์การ และวัฒนธรรมองค์การ มีอทิธิพลต่อประสิทธิผลการ

จัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอพรรณานิคม จังหวัด

สกลนคร หรือไม่ 
 

ความมุ่งหมายของการวจิัย 

 ในการวิจัยครั้งนีผู้ว้ิจัยได้กำหนดความมุ่งหมายของการวิจัย ไว้ดังนี้ 

  1. เพื่อศกึษาระดับสุขภาพองค์การ วัฒนธรรมองค์การ และประสิทธิผลการ

จัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอพรรณานิคม จังหวัด

สกลนคร ตามการรับรู้ของบุคลากรองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอพรรณานิคม 

จังหวัดสกลนคร 

  2. เพื่อศึกษาอิทธิพลของสุขภาพองค์การ และวัฒนธรรมองค์การ ที่ส่งผล

ประสิทธิผลการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอพรรณา

นิคม จังหวัดสกลนคร 
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สมมตฐิานของการวจิัย 

 ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ตั้งสมมตฐิานของการวิจัย ไว้ดังนี ้

  สุขภาพองค์การ และวัฒนธรรมองค์การ มีอทิธิพลต่อประสิทธิผล 

การจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอพรรณานิคม  

จังหวัดสกลนคร 
 

ความสำคัญของการวจิัย 

 จากการศกึษาครั้งนี ้ผลการศกึษามีความสำคัญดังนี ้

  1. ทำให้ทราบระดับสุขภาพองค์การ วัฒนธรรมองค์การ และประสิทธิผล

การจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอพรรณานิคม 

จังหวัดสกลนคร 

  2. ทำให้ทราบถึงอิทธิพลของสุขภาพองค์การ และวัฒนธรรมองค์การ  

ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น ในเขต

อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 

  3. ผลจากการวิจัยทำให้ได้แนวทางในการพัฒนาประสิทธิผลการจัดบริการ

สาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 

ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนำข้อมูลที่ได้จาก

การวิจัย ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิผลการจัดบริการสาธารณะ 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร อันจะ

ก่อใหเ้กิดประโยชน์กับประชาชนในเขตพื้นที่ที่รับผดิชอบ 
 

ขอบเขตของการวิจัย 

 ในการวิจัยในครั้งนี้ผูว้ิจัยได้กำหนดขอบเขตของการวิจัย ไว้ดังนี้ 

 1. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวจิัย 

  1.1 ประชากร 

   ประชากรที่ใชใ้นการวิจัย ได้แก่ บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ในเขตอำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร จำนวน 742 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 

พ.ศ. 2565) 
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  1.2 กลุ่มตวัอย่าง 

   กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี ้ได้แก่ บุคลากรองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น ในเขตอำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร จำนวน 253 คน ขนาดของกลุ่ม

ตัวอย่างได้มาโดยการเทียบตารางสำเร็จรูปคำนวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างของ Krejcie 

and Morgan (สิน พันธุ์พินจิ, 2554, หนา้ 137) โดยเลือกวิธีการสุ่มแบบแบ่งช้ัน (Stratified 

random sampling) ของประชากรแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอพรรณา

นิคม จังหวัดสกลนคร และการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling)   

 2. ขอบเขตด้านตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 

  2.1 ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ได้แก่  

   2.1.1 สุขภาพองค์การขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอ

พรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ประกอบด้วย 

    2.1.1.1 ความชัดเจนของเป้าหมาย 

    2.1.1.2 การใชท้รัพยากรอย่างมคีุณค่า 

    2.1.1.3 การมขีวัญกำลังใจ 

    2.1.1.4 ความสามารถในการแก้ปัญหา 

    2.1.1.5 ความสมัครสมานสามัคคี 

   2.1.2 วัฒนธรรมองค์การขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอ

พรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ประกอบด้วย 

    2.1.2.1 วัฒนธรรมส่วนร่วม  

    2.1.2.2 วัฒนธรรมเอกภาพ  

    2.1.2.3 วัฒนธรรมปรับตัว  

    2.1.2.4 วัฒนธรรมพันธกิจ 

  2.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ได้แก่ ประสิทธิผลการจัดบริการ

สาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 

ประกอบด้วย 

   2.2.1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

   2.2.2 ดา้นการส่งเสริมคุณภาพชวีิต 

   2.2.3 ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษา ความสงบเรียบร้อย 
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   2.2.4 ด้านการวางแผนส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการ

ท่องเที่ยว   

   2.2.5 ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

   2.2.6 ด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมศาสนา จารีตประเพณีและภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น 

 3. ขอบเขตด้านพื้นที่ของการวจิัย 

  พืน้ที่ที่ใช้ในการวิจัย คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอพรรณา

นิคม จังหวัดสกลนคร จำนวน 11 แห่ง  ได้แก่ เทศบาลตำบลไร่ เทศบาลตำบลบัวสว่าง 

เทศบาลตำบลพอกน้อย เทศบาลตำบลพรรณานิคม เทศบาลตำบลพรรณานคร เทศบาล

ตำบลนาในเทศบาลตำบลนาหัวบ่อ เทศบาลตำบลวังยาง องค์การบริหารส่วนตำบลช้างมิ่ง 

องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงชุม และองค์การบริหารส่วนตำบลบะฮี 

 4. ขอบเขตด้านระยะเวลาดำเนินการวิจัย 

  ช่วงเวลาที่ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2563 

ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 
 

กรอบแนวคดิของการวจิัย 

 จากการที่ผูว้ิจัยได้ทำการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ตลอดจนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ผูว้ิจัยได้นำ 1) แนวคิดเกี่ยวกับสุขภาพองค์การของ Mile (1973) โดยการคัดเอาเฉพาะด้าน

ที่มคีวามสอดคล้องกับบริบทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอพรรณานิคม 

จังหวัดสกลนคร ประกอบด้วย 5 ด้าน คอื ความชัดเจนของเป้าหมาย การใชท้รัพยากร

อย่างมีคุณค่า การมขีวัญกำลังใจ ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสมัครสมาน

สามัคคี 2) องค์ประกอบของวัฒนธรรมองค์การ ของ Denison, Daniel R. (1990) และ  

3) ภารกิจที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการถ่ายโอนจากราชการส่วนกลางและ

ราชการส่วนภูมิภาคตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 (กระทรวงมหาดไทย, 2551, หน้า 24) มาประยุกต์ 

บูรณการ และกำหนดเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังภาพประกอบ 1 
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ภาพประกอบ 1  กรอบแนวคิดของการวิจัย 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

 ในการวิจัยครั้งนี้  ผูว้ิจัยได้นิยามศัพท์เฉพาะไว้ดังนี้ 

  1.  สุขภาพองค์การ หมายถึง สภาวะที่องค์การสามารถจัดการกับปัญหาที่เกิด

ขึน้กับองค์การอย่างเป็นระบบ การบูรณการและการรักษาระเบียบ แบบแผนขององค์การ  

ทำให้องค์การมีความพร้อมในการดำรงอยู่ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่มกีารปรับปรุงและ

เปลี่ยนแปลง แต่ยังคงมีการพัฒนาใหก้้าวหน้าได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน เพื่อให้องค์การ

ดำเนนิงานขององค์การไปสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้ ซึ่งในงานวิจัยนี้หมายถึง สุขภาพองค์การ

ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร มี 5 ด้าน 

ประกอบด้วย 

   1.1 ความชัดเจนของเป้าหมาย หมายถึง การที่บุคลากรในองค์การ 

มีความเข้าใจและยอมรับเป้าหมายขององค์การ โดยที่เป้าหมายขององค์การจะต้องมีความ 

สุขภาพองค์การขององค์การ 

   1. ความชัดเจนของเป้าหมาย 

   2. การใชท้รัพยากรอย่างมีคุณค่า 

   3. การมีขวัญกำลังใจ 

   4. ความสามารถในการแก้ปัญหา 

   5. ความสมัครสมานสามัคคี 
 

ประสิทธิผลการจัดบรกิารสาธารณะ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

   1. ด้านโครงสรา้งพื้นฐาน 

   2. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชวีิต 

   3. ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการ

รักษา ความสงบเรียบร้อย 

   4. ดา้นการวางแผนส่งเสริมการลงทุน 

พาณชิยกรรมและการท่องเที่ยว   

   5. ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 

   6. ด้านการส่งเสริมศลิปวัฒนธรรม

ศาสนา จารีตประเพณีและภูมปิัญญา

ท้องถิ่น 

 

วัฒนธรรมองค์การ 

   1. วัฒนธรรมส่วนร่วม  

   2. วัฒนธรรมเอกภาพ  

   3. วัฒนธรรมปรับตัว  

   4. วัฒนธรรมพันธกิจ 
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เป็นไปได้และเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์การ 

   1.2 การใชท้รัพยากรอย่างมีคุณค่า หมายถึง การใช้ทรัพยากรอย่างมี

ประสิทธิภาพ เช่น ทรัพยากรบุคคล มีการใช้งานที่เหมาะสม ไม่มากหรือน้อยเกินไป  

มีความเครียดในการทำงานน้อย บุคลากรทำงานโดยไม่มีความรู้ศกึว่าเป็นงานที่เกินตัว  

มีความพอดีเหมาะสมในการวางตัวและแสดงบทบาทหน้าที่ตามที่องค์การต้องการ  

   1.3 การมขีวัญกำลังใจ หมายถึง ความรู้สกึที่บุคลากรมีต่อองค์การ 

ในลักษณะความพึงพอใจต่อการทำงาน ซึ่งทำให้บุคลากรมีความสุขและมีความผูกพันที่ดี

ต่อองค์การ แสดงออกถึง การยอมรับในการปฏิบัติงานมีความความพึงพอใจศรัทธาต่อ

อาชีพ สามารถ ตอบสนอง ความตอ้งการที่ผูบ้ริหารมอบหมายใหไ้ด้และร่วมส่งเสริมให้

องค์การมคีวามเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น 

   1.4 ความสามารถในการแก้ปัญหา หมายถึง ความสามารถของผูบ้ริหาร 

ในการช่วยแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถแก้ปัญหาได้โดยใช้ทรัพยากรน้อย 

และเกิดความตงึเครียดน้อยที่สุดและเพื่อให้เกิดผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด 

   1.5 ความสมัครสมานสามัคคี หมายถึง การมีความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่ง 

ใจเดียวกันช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ต้องการที่จะคงอยู่ในองค์การ มีความเคารพซึ่งกันและกัน

ในยามวิกฤติร่วมกันและให้อภัยซึ่งกันและกันเมื่อบางฝ่ายทำงานบกพร่อง 

  2. วัฒนธรรมองค์การ หมายถึง ความเชื่อ ค่านิยม แนวทางที่ได้ยึดถือ

ปฏิบัติในองค์การขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอพรรณานิคม จังหวัด

สกลนคร ประกอบด้วย 

   2.1 วัฒนธรรมส่วนร่วม หมายถึง การที่องค์การสนับสนุนเสริมสร้าง

อำนาจ (Empowerment) แก่บุคลากร เน้นการทำงานเป็นทีม (Team Orientation)  

และมีการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากร (Capability Development) ในทุกระดับ 

   2.2 วัฒนธรรมเอกภาพ หมายถึง ค่านิยมแกนกลาง (Core Values)  

มีความชัดเจนและคงเส้นคงวา การตกลงร่วม (Agreement) บุคลากรสามารถร่วมกัน

กำหนดตกลงที่ชัดเจนว่าแนวทางการปฏิบัติใดที่ถูกต้องพึงกระทำและแนวทางใดเป็นสิ่งที่

ไม่ถูกต้องและไม่พึงกระทำ ความร่วมมอืและการบูรณาการ (Coordination and 

Integration)  
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   2.3 วัฒนธรรมปรับตัว หมายถึง การสร้างการเปลี่ยนแปลง (Creating 

Change) การเน้นผูร้ับบริการ (Customer Focus) และการเรียนรู้ขององค์การ (Organization 

Learning) มีวธิีการทำงานที่ยืดหยุ่น มีการปรับปรุงวิธีการทำงานอย่างต่อเนื่อง 

   2.4 วัฒนธรรมพันธกิจ หมายถึง ทิศทางยุทธศาสตร์และความมุ่งม่ัน 

(Strategic Direction and Intent) เป้าหมายและวัตถุประสงค์ (Goal and Objectives) และ

วิสัยทัศน ์(Vision) 

  3. การจัดบริการสาธารณะ หมายถึง กิจการที่อยู่ในอำนาจหน้าที่หรือ 

ในความควบคุมของรัฐที่จัดทำขึน้เพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการของประชาชน โดยการ

จัดให้มขีึน้ซึ่งบริการนำไปสู่การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนหรอือำนวยความสะดวกสบาย

ให้กับประชาชน การบริการดังกล่าวเป็นความจำเป็นของประชาชน ซึ่งเป็นหน้าที่การ

ให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอพรรณานิคม จังหวัด

สกลนคร 

  4. ประสิทธิผลการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

หมายถึง ความสามารถในการให้บริการสาธารณะ ในด้านต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น ในเขตอำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร เพื่อตอบสนองความตอ้งการและความ

คาดหวังของประชาชน และบรรลุวัตถุประสงค์หรอืเป้าหมายของแผนงานการปฏิบัติ

ราชการตามที่ได้รับงบประมาณของรัฐมาดำเนนิการใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนา

ท้องถิ่นส่งผลต่อการพัฒนาประเทศไทยอย่างยั่งยืนเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน 

ในประเทศ ตามการรับรู้ของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอพรรณา

นิคม จังหวัดสกลนคร ประกอบด้วย 

   4.1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  หมายถึง การดำเนินงานในเรื่องถนนแหล่ง

น้ำเพื่อการเกษตร เพื่อการประกอบอาชีพ ส่งผลผลิตสู่ตลาดภายนอกได้รวดเร็ว ไฟฟ้า 

ประปา การจัดให้มีหน่วยงานบรรเทาสาธารณะภัย (ดับเพลิง) การจัดการป้องกันและแก้ไข

ปัญหาน้ำท่วม และการจัดการฝึกซ้อมแผนเฝ้าระวังและป้องกันอัคคีภัย เป็นต้น 

   4.2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชวีิต  หมายถึง การส่งเสริมและสนับสนุน

งบประมาณด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวติด้านต่าง ๆ เช่นด้านการสังคมสงเคราะห์โดยใช้

งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เป็นต้น 

   4.3  ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย  

หมายถึง การส่งเสริมหรือสนับสนุนงบประมาณดำเนินงานด้านการจัดระเบียบชุมชน 
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สังคมและความสงบเรียบร้อยในเรื่องนีต้่อไปหรอืไม่ เช่น การป้องกันและบรรเทาสาธารณ

ภัย การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สินของประชาชน 

เป็นต้น 

   4.4 ด้านการวางแผนส่งเสริมการลงทุน  พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว  

หมายถึง  การส่งเสริมหรอืสนับสนุนงบประมาณดำเนินการดา้นการส่งเสริมเศรษฐกิจ 

และแก้ไขปัญหา ความยากจน เช่น การเกษตรผสมผสานตามแนวทฤษฎีใหม่ การจัดตัง้

กลุ่มออมทรัพย์ การจัดตัง้กลุ่มอาชีพ การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เป็นต้น 

   4.5 ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม หมายถึง การส่งเสริมหรอืสนับสนุนงบประมาณด้านการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม เช่น การรณรงค์ให้ประชาชนเห็นคุณค่าและมี

จติสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

   4.6 ด้านการส่งเสริมศลิปวัฒนธรรม ศาสนา จารีตประเพณี 

และภูมิปัญญาท้องถิ่น หมายถึง การส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณด้านศลิปวัฒนธรรม 

ศาสนา จารีตประเพณีและภูมปิัญญาท้องถิ่น  เช่น การส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น  

การส่งเสริมประเพณีและศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น การดูแลรักษาโบราณสถานโบราณวัตถุ

และศลิปวัตถุชุมชนที่มีเอกลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมท้องถิ่น เป็นต้น 

  5. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมายถึง การปกครองที่รัฐบาลใหอ้ำนาจ

หรอืกระจายอำนาจไปให้หน่วยปกครองท้องถิ่น เพื่อเปิดโอกาสใหป้ระชาชนในท้องถิ่นมี

ส่วนร่วมในการปกครองท้องที่และชุมชน โดยมีองค์กรผูร้ับผิดชอบ มีอสิระในการใชดุ้ลย

พินจิ มีเจ้าหน้าที่และงบประมาณในการดำเนินงานแยกออกจากราชการส่วนภูมิภาค แต่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็มิได้มีอธิปไตยในตัวเอง ยังต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของ

รัฐบาลกลางตามวิธีที่เหมาะสม ในงานวิจัยในครั้งนี ้คือ องค์การบริหารส่วนตำบล ในเขต

พืน้ที่อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร จำนวน 11 แห่ง ประกอบด้วย เทศบาลตำบลไร่ 

เทศบาลตำบลบัวสว่าง เทศบาลตำบลพอกน้อย เทศบาลตำบลพรรณานิคม เทศบาล

ตำบลพรรณานคร เทศบาลตำบลนาใน เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ เทศบาลตำบลวังยาง 

องค์การบริหารส่วนตำบลช้างมิ่ง องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงชุม และองค์การบริหาร

ส่วนตำบลบะฮี 

  6. บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมายถึง ข้าราชการ ลูกจา้งประจำ 

พนักงานราชการ และพนักงานจ้างที่ประจำอยู่ในเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วน
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ตำบล จำนวน 11 แห่ง  ในเขตอำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ประกอบด้วย เทศบาล

ตำบลไร่ เทศบาลตำบลบัวสว่าง เทศบาลตำบลพอกน้อย เทศบาลตำบลพรรณานิคม 

เทศบาลตำบลพรรณานคร เทศบาลตำบลนาใน เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ เทศบาลตำบลวัง

ยาง องค์การบริหารส่วนตำบลชา้งมิ่ง องค์การบริหารส่วนตำบลเชงิชุม และองค์การ

บริหารส่วนตำบลบะฮี โดยได้รับเงินเดือนจากงบประมาณหมวดเงินเดือนที่ตั้งอยู่ในองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นนัน้ ๆ 



 

บทที่ 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 การวิจัยเรื่อง อิทธิพลของสุขภาพองค์การ และวัฒนธรรมองค์การที่ส่งผลต่อ

ประสิทธิผลการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอ 

พรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ผูว้ิจัยได้ศึกษาเอกสารวิชาการ รวบรวมแนวคิด ทฤษฏีและ

ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นพืน้ฐานและแนวทางในการวิจัย ดังนี้ 

  1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสุขภาพองค์การ 

  2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์การ 

  3. แนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิผลการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น   

  4. บริบทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอพรรณานิคม จังหวัด

สกลนคร 

  5. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสุขภาพองค์การ 

 แนวคิดเรื่องสุขภาพองค์การ (Organizational Health) นับได้ว่าเป็นแนวคิดหนึ่งที่

ได้รับความสนใจในช่วงเวลาที่ผ่านมา และได้เป็นแนวคิดที่ถูกนำมาพิสูจน์อย่างกว้างขวาง

ทั้งในเชิงทฤษฎีและการปฏิบัติ สุขภาพองการที่ดี คอื องค์การที่สามารถดำรงกิจการอยู่ได้

อย่างม่ันคง มีความสามารถในการจัดการกับปัญหาต่าง ๆ ที่มาคุกคามได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ มีความพร้อมที่จะเผชิญสภาวการณ์ต่าง ๆ ในระบบสังคมได้อย่างเหมาะสม 

และสามารถปรับปรุง เปลี่ยนแปลงใหอ้งค์การมกีารพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง ยั่งยืน เพื่อให้

องค์การดำเนินงานขององค์การไปสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้  

     ความหมายของสุขภาพองค์การ 

 มีนักวิชาการ นักทฤษฎีทั้งในประเทศและต่างประเทศหลายท่านได้ให้

ความหมายของสุขภาพองค์การไว้แตกต่างกัน ดังนี้ 
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  วัชรินทร์ พันธ์กอง (2550) กล่าวว่า องค์การ สุขภาพดี คือ องค์การ 

ที่สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคง มีการเจรญิเติบโตอย่างต่อเนื่อง มีศักยภาพในการแก้ไข 

ปัญหาที่เข้ามาได้ 

  ภูรพิัฒน์ บุญมา (2552) ได้สรุปความหมายของสุขภาพองค์การว่า หมายถึง 

สภาพองค์การ ที่เกิดจากสภาวะการปฏิบัติงานตามพันธกิจและความรับผดิชอบ และทำให้

องค์การอยู่ท่ามกลาง สภาพแวดล้อมและสภาวการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม สามารถ 

ที่จะปรับตัวหรือเปลี่ยนแปลง ให้มกีารพัฒนาก้าวหน้าได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

  กมลาศน์ ศรประสิทธ์ (2553) กล่าวว่า สุขภาพองค์การหมายถึง สภาพการ

ปฏิบัติงาน ตามภารกิจและความรับผดิชอบของบุคคล ที่ร่วมกันปฏิบัติภารกิจขององค์การ

ทำให้องค์การมีความพร้อมที่จะคงอยู่ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมและสภาวการณ์ต่าง ๆ ใน

สังคมได้อย่างเหมาะสม สามารถจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพื่อให้องค์การนัน้คงอยู่ได้

ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

  สวนันท์ ชัยวร (2559) ได้สรุปความหมายของสุขภาพองค์การว่า หมายถึง 

สภาวะที่องค์การสามารถจัดการกับปัญหาที่เกิดขึน้กับองค์การอย่างเป็นระบบ  

มีประสิทธิผลและเกิดประสิทธิภาพ ในการดำรงอยู่ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่มกีารปรับปรุง

และ เปลี่ยนแปลง เพื่อสนองความต้องการกระทำตามหนา้ที่สำคัญของระบบสังคม 4 

ประการ คือ การปรับตัว การบรรลุเป้าหมาย การบูรณาการ และการรักษาระเบียบแบบ

แผนขององค์การ ทำให้องค์การสามารถดำเนินอยู่ได้อย่างมั่นคง สมาชิกในองค์การ

ดำเนนิงานให้บรรลุตามเป้าหมายได้ องค์การมกีารพัฒนาก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องในระยะ

ยาว   

  Mile (1973, pp. 435-437) เป็นผู้รเิริ่มศึกษาเกี่ยวกับสุขภาพองค์การได้

กล่าวถึง สุขภาพองค์การว่าเป็นการศึกษาองค์การเพื่อใหเ้กิดกระบวนการเปลี่ยนแปลง

อย่างมีแบบแผน ให้สมบูรณ์ขึน้ โดยใหค้วามสำคัญในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน 

ในองค์การอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ และสามารถที่จะพัฒนาก้าวหน้าต่อไปเพื่อให้

การดำเนินงานเป็นระบบและ สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

  Hoy and Miskel (1991, pp. 68) ได้กล่าวว่า สุขภาพองค์การ หมายถึง 

สภาวการณ์ปฏิบัติงานในองค์การตามภารกิจและการได้ตอบสนองการกระทำตามหนา้ที่

สำคัญของระบบสังคมด้านการปรับตัว การทำให้บรรลุเป้าหมาย การบูรณการและ 
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การรักษาระเบียบแบบแผนขององค์การ ทำใหอ้งค์การมีความพร้อมที่จะคงอยู่ท่ามกลาง

สิ่งแวดล้อมและสถานการณ์ต่าง ๆ ในระบบสังคมได้อย่างเหมาะสม และมีโอกาสปรับปรุง

หรอืเปลี่ยนแปลงใหอ้งค์การได้มีการพัฒนาก้าวหนา้ ได้อย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา

ยาวนาน 

  Hoy and Feldman (2000) ซึ่งให้ความหมายของ สุขภาพองค์การ  

ว่าหมายถึง สภาวะการปฏิบัติงานในองค์การตามภารกิจและการได้ตอบสนองการกระทำ

ตามหน้าที่สำคัญของระบบสังคมด้านการปรับตัว การทำให้บรรลุเป้าหมาย การบูรณาการ 

และการรักษาระเบียบแบบแผนขององค์การ ทำให้องค์การมคีวามพร้อมที่จะคงอยู่

ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมและสภาวการณ์ต่าง ๆ ในระบบสังคมได้อย่างเหมาะสมและมีโอกาส

ที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใหอ้งค์การมีพัฒนาการก้าวหนา้ได้อย่างต่อเนื่องเป็นระยะ

เวลานาน  

  Lyden and Klingele (2000) ได้ศึกษาแล้วให้ความหมายสุขภาพองค์การว่า 

เป็นแนวคิดใหม่ที่กล่าวถึงความสามารถขององค์การในการทำหน้าที่อย่างมปีระสิทธิภาพ 

รวมถึงความสามารถขององค์การในการเติบโตและพัฒนาไปพร้อม ๆ กัน  

  Hoy and Others (2002) ได้ให้ทรรศนะเพิ่มเติมว่าสุขภาพองค์การ หมายถึง 

สภาวะการปฏิบัติงานในองค์การตามภารกิจและการได้ตอบสนองการกระทำตามหนา้ที่

ของระบบสังคมมกีารปรับตัวทำให้บรรลุเป้าหมาย เกิดการบูรณาการและระเบียบแบบ

แผนในองค์การทำให้องค์การมคีวามพร้อมที่จะคงอยู่ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมและสภาวะ 

ต่าง ๆ ในสังคมได้อย่างเหมาะสม และสามารถพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน 

  Dive (2004) เสนอว่าสุขภาพองค์การ คือ องค์การที่สามารถบรรลุ

เป้าหมายที่องค์การตัง้ไว้ได้สำเร็จ สามารถเจรญิก้าวหน้า พร้อมสุขภาพองค์การ 

กับการพัฒนาบุคลากรไปด้วย 

  จากความหมายของสุขภาพองค์การข้างตน้ สามารถสรุปได้ว่า สุขภาพ

องค์การ หมายถึง สภาวะที่องค์การสามารถจัดการกับปัญหาที่เกิดขึน้กับองค์การอย่าง

เป็นระบบ การบูรณการและการรักษาระเบียบ แบบแผนขององค์การ ทำใหอ้งค์การมี

ความพรอ้มในการดำรงอยู่ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่มีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลง แต่

ยังคงมกีารพัฒนาให้ก้าวหน้าได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยนื เพื่อให้องค์การดำเนนิงานของ

องค์การไปสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้ 
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 แนวคดิเกี่ยวกับสุขภาพองค์การ 

  Miles (1973) อา้งถึงใน สวนันท์ ชัยวร (2559, หน้า 11) ได้เป็นผู้รเิริ่ม

บัญญัติ คำว่า “สุขภาพองค์การ” (Organizational Health) ขึน้มาใช้ ด้วยการให้ความสนใจ

ในข้อสังเกต ของนักวิทยาศาสตร์และนักปฏิบัติที่เห็นคล้อยตามกันเกี่ยวกับปัญหา และ

ขั้นตอนของการเปลี่ยนแปลงอย่างมีแบบแผน (Planned Change) ในกลุ่มบุคคล องค์การ 

และชุมชน จากคำถามที่ยังเป็นข้อสงสัยกันอยู่ คือ ทำอย่างไรจงึจะสามารถจัดการกับ

กระบวนการเปลี่ยนแปลงใหม้ีความหมายได้อย่างสมบูรณ์จากจุดเริ่มของความสนใจ

ดังกล่าว เขาได้พยายามศกึษาแนวคิด ทฤษฎี ทางวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะทางด้าน

มนุษยวิทยาและจติวิทยา ตลอดจนการได้ปฏิบัติจริง โดยการเข้าไปสังเกตและศกึษา 

การทำงานของคนงาน ในโรงงานผลติยาแห่งหนึ่งของประเทศอังกฤษ ทำให้ได้ขอ้คิดที่เป็น

ประโยชน์ในการหาคำตอบ เพื่อแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงองค์การอย่างมีแบบแผน ตามที่

กล่าวมาข้างต้น ดังนั้น ความพยายามเพื่อให้องค์การเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมแีบบแผน

และประสบผลสำเร็จ Miles ซึ่งให้เห็นว่า การเปลี่ยนแปลงอย่างมีแผนต้องเริ่มจากการ

ปรับปรุงสุขภาพองค์การ เป็นเป้าหมาย การศกึษาสุขภาพองค์การจึงเป็นความสามารถ

ขององค์การ ซึ่งไม่เพียงแต่ทำหนา้ที่ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิผล แต่ยังสามารถที่จะพัฒนา

ให้ก้าวหน้าได้ต่อไป เพื่อให้การกระทำตามหนา้ที่ของระบบสมบูรณ์ยิ่งขึน้ 

  Miles (1973) ได้ทำการศกึษาโดยการเข้าไปสังเกตและศึกษาการทำงาน 

ของคนงานในโรงงานผลติยาแห่งหนึ่งของประเทศอังกฤษ ทำให้ได้ขอ้คิดในการแก้ปัญหา

การเปลี่ยนแปลงองค์การอย่างมีแบบแผน และได้กำหนดลักษณะของสุขภาพองค์การในติ 

ต่าง ๆ รวม 10 มิติ ดังนี ้ 

   1. เป้าหมาย (Goal focus) ต้องมเีป้าที่ชัดเจน เป็นที่ยอมรับของสมาชิกทุก

คนในองค์การ และนอกจากนั้นเป้าหมายที่มีอยู่ในองค์การจะต้องเข้าถึงได้ โดยอาศัยการ

ใช้ทรัพยากรที่องค์มีอยู่และเป็นเป้าหมายที่มคีวามเหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการ

และสภาพแวดล้อมสามารถก้าวไปสู่ความสำเร็จได้  

   2. มีการตดิต่อสื่อสารอย่างเหมาะสม (Communication abequacy)  

การสื่อสารภายในสิ่งที่จำเป็นมาก เนื่องจากองค์การประกอบด้วยคนจำนวนมากอยู่

ร่วมกัน ข่าวสารอาจจะมีการเปลี่ยนแปรได้ทั้งระบบข่าวสารในแกนตั้งและในแกนนอน 

ตลอดจนการเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมภายนอก สำหรับการที่มีสุขภาพดีการเดินทางของ

ข่าวสาร 
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ต้องมกีารแปรเปลี่ยนน้อยที่สุด คือจะต้องมีวธิีการที่ดี และรับรู้ได้อย่างฉับพลันโดยเฉพาะ 

การตดิต่อสื่อสารภายใน 

   3. ความเป็นธรรมในการใช้อำนาจ (Optimal power equalization)  

ในองค์การที่มีสุขภาพที่ดี การกระจายอำนาจจำเป็นต้องมคีวามยุติธรรม หมายถึง  

ผูบ้ังบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาควรจะต้องมอีิทธิพล คือ มีการใช้อำนาจในทางที่ดี 

โดยกระจายอำนาจอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง  

   4. มีการใช่ทรัพยากรอย่างเหมาะสม (Resource utilization) ในองค์การ 

ที่มสีุขภาพดีจะต้องสามารถใช้วัตถุที่เป็น ปัจจัยนำเข้า (input) ได้อย่างมปีระสิทธิผล

โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากร ในองค์หนึ่ง ๆ จะต้องไม่มีใครทำงานหนักจนเกินไป และยังมี

บางคนไม่ได้ทำอะไรเลย การเฉลี่ยปริมาณงานจะต้องใหไ้ด้เท่าเทียมกันในองค์การที่มี

สุขภาพดีนั้นแมบุ้คลากรทั้งหลายจะทำงานหนักกันทุกคน เขาเหล่านั้นไม่ได้รู้สกึว่าตนตอ้ง

ทำงานหนักกว่าคนอื่น ๆ จะทำงานด้วยใจจดใจจ่อกับการทำงาน และพยายามสร้างสรรค์

งานเพื่อความเจรญิขององค์การ  

   5. ความสามัคคี (Cohesiveness) องค์การที่สุขภาพดีสมาชิกมีความ 

ยึดเหนี่ยวต่อกันภายในกลุ่มรักใคร่สนิทสนมและปรองดองกันอย่างดี คนที่มสีุขภาพดีมภีาพ

แจ่มชัดเกี่ยวกับตัวเองนั่นคือรู้ว่าตัวเองคือใคร ดำเนินการต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุจุดหมายที่ตัง้

ไว้สำหรับตนนอกจากนี้คนที่มสีุขภาพดีจะเป็นที่ชอบตนเอง ไม่ทำลายตนเอง องค์การที่มี

สุขภาพดีเช่นกันจำเป็นที่ตอ้งเข้าในตัวของมันเอง สมาชิกมีความรู้สกึอยากอยู่ในองค์การ

ต้องการได้รับอิทธิพลจากองค์การแต่เป็นอิทธิพลในรูปของความร่วมมอืซึ่งกันและกัน  

   6. ขวัญ (Morale) เป็นสภาพของความพอใจที่มอียู่ในตัวบุคคล แต่มแีค่

ความพอใจยังไม่เพียงพอ ดังนัน้ขวัญภายในองค์การจงึรวมถึงผลรวมของของอารมณ์  

ซึ่งรวมถึงความรู้สกึ ความพอใจและความปิติยินด ีซึ่งมีลักษณะตรงกันข้ามกับความรู้สกึ 

ไม่สบาย ไม่พอใจ ขวัญขององค์การจะเป็นสิ่งที่มอีิทธิพลต่อความสุข ความพึงพอใจของ

บุคคลภายในองค์การ  

   7. นวัตกรรม Tinnovativeness) องค์การที่มสีุขภาพดีจะต้องมีแนวโน้มที่

จะใช้กระบวนการใหม่ ๆ ในการทำงานเคลื่อนสู่เป้าหมายใหม่ ๆ ผลผลติใหม่ ๆ ออกมา 

และขยายตัวใหก้ว้างขวางยิ่งขึ้น ลักษณะของระบบเช่นนีจ้ะสามารถสร้างความเจริญงอก

งามพัฒนา และเปลี่ยนแปลงมากกว่าที่จะคงอยู่ และงุ่มง่ามกับงานที่เป็นแค่กิจวัตร

ประจำวัน และมาตรฐานกำหนด 
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   8. ความอิสระ (Autonomy) คนที่มสีุขภาพดีโดยปกติพฤติกรรมของเค้า

จะแสดงออกมาจากภายในตัวเองไปสู่ภายนอก ซึ่งจะเป็นคนที่มอีิสระในตัวเอง ไม่เอา

ตัวเองไปพึ่งพงิคนอื่นหรอืกับคนที่อำนาจสู่กว่าหรือไปยุ่งกับความตอ้งการที่จะเปลี่ยนแปลง

อะไร องค์การที่สุขภาพดีเช่นเดียวกัน นอกจากนี้จะต้องรูส้ึกกว่าองค์การเป็นเครื่องมอืของ

สิ่งแวดล้อม และขณะเดียวกันไม่ควรเป็นตัวทำร้ายต่อความรูส้ึกว่าของคนภายนอกด้วย 

และองค์การนัน้ต้องรู้สกึมีอิสระจากอิทธิพลของสิ่งแวดล้อมเช่นเดียวกับบุคคล น่ัน

หมายความว่า องค์การจะแสดงพฤติกรรมใด ๆ ออกมาต้องมีเสรภีาพในการแสดงไม่ขึน้อยู่

กับอิทธิพลของสิ่งแวดล้อม  

   9. การปรับตัว (Adaptation) มีความสามารถในการปรับตัว เพื่อให้เกิด

การเปลี่ยนแปลงที่จะทำให้พัฒนาได้ มีลักษณะของการมอีิสรเสรี ที่จะการเปลี่ยนแปลง

เกี่ยวกับองค์การ หรอืบุคคลต่อสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมในกรณีที่มคีวามตอ้งการของ

สิ่งแวดล้อมจะต้องเกิดขึน้อย่างแน่นอน ในการปรับตัวใหเ้ข้ากัน องค์การจะต้องมคีวาม

มั่นคงและอดทนตามสภาพแวดล้อม  

   10. ความสามารถในการแก้ปัญหาที่เหมาะสม (Problem-solving 

adequacy) การได้รับความกดดัน ความยุ่งยากและความสำเร็จในการแก้ปัญหาที่ยุ่งยาก 

ในที่นี้มไิด้หมายความว่า องค์การหรอืบุคคลที่มสีุขภาพดีนัน้จะปราศจากซึ่งปัญหาและ

ความยุ่งยาก แต่อยู่ที่ว่าบุคคลเหล่านั้นสามารถแก้ปัญหาโดยใช้พลังงานน้อยที่สุดและยังคง

มีปัญหาที่ตอ้งแก้โดยที่กระบวนการแก้ปัญหานั้น ไม่ทำให้องค์การอ่อนแอลงไป แต่อาจจะ

สามารถคงสภาพหรอืเข้มแข็งยิ่งขึน้ ดังนัน้องค์การที่สุขภาพดีต้องมโีครงสร้างและ

ขบวนการที่พัฒนาแล้วอยา่งดี เพื่อรับทราบปัญหาด้วย 

 ในอดีต Miles ได้ให้ทรรศนะเกี่ยวกับองค์การที่มสีุขภาพสมบูรณ์ (Healthy 

Organization) ไว้ว่า เป็นสภาพขององค์การที่สามารถคงอยู่ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมได้ อย่าง

เหมาะสม รวมถึงการจัดการองค์การได้พัฒนาอย่างต่อเนื่อง เป็นระยะเวลานานตลอดจน 

สามารถแก้ไขปัญหาและอุปสรรกต่าง ๆ ได้ จะเห็นไว้ว่า การศกึษาสุขภาพองค์การตาม

แนวคิดของ Miles เป็นความสามารถในการจัดชุดของระบบเพื่อให้องค์การสามารถคงอยู่

ได้ อย่างเหมาะสมเป็นระยะเวลานาน และมีแนวโน้มบ่งบอกถึงการประเมนิผลประสิทธิผล

องค์การ ในระยะเวลาสั้น ดังนัน้ Miles จงึให้แนวคิดในการกำหนดลักษณะของสุขภาพ

องค์การ ในมิติต่าง ๆ ดังนี้ 
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 1. ดา้นภารกิจ (Task-Oriented Dimensions) ได้แก่ 

  1.1 เป้าหมาย (Goal Focus) ต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจน เป็นที่ยอมรับของ 

สมาซิกทุกคนในองค์การ และนอกจากนั้น เป้าหมายที่มีอยู่ในองค์การจะต้องเข้าถึงได้ โดย

อาศัยการใช้ ทรัพยากรที่องค์การมอียู่และเป็นเป้าหมายที่มคีวามเหมาะสม สอดคล้องกับ

ความตอ้งการและสภาพแวดล้อมสามารถก้าวไปสู่ความสำเร็จได้ 

  1.2 มกีารตดิต่อสื่อสารอย่างเหมาะสม (Communication Adequacy)  

การสื่อสารภายในเป็นสิ่งที่จำเป็นมาก เนื่องจากองคก์ารประกอบด้วยคนจำนวนมาก 

อยู่ร่วมกัน ข่าวสารอาจจะมีการเปลี่ยนแปรได้ทั้งระบบข่าวสารในแกนตั้งและในแกนนอน 

ตลอดจนการเกี่ยวข้อง กับสิ่งแวดล้อมภายนอก สำหรับองค์การที่มสีุขภาพดีการเดินทาง

ของข่าวสารตอ้งม ีการแปรเปลี่ยนน้อยที่สุด คือ จะต้องมวีิธีการที่ดี และรับรู้ได้อย่าง

ฉับพลันโดยเฉพาะ การติดต่อสื่อสารภายใน 

  1.3 ความเป็นธรรมในการใช้อำนาจ (Optimal Power Equalization) ใน

องค์การที่มสีุขภาพดี การกระจายอำนาจจำเป็นต้องมีความยุติธรรม หมายถึง 

ผูบ้ังคับบัญชาและ ผูไ้ด้บังคับบัญชาควรจะต้องมีอทิธิพล คือ มีการใชอ้ำนาจในทางที่ด ี

โดยกระจายอำนาจ อย่างเป็นธรรมและทั่วถึง 

 2. ดา้นการบำรุงรักษา (Maintenance Needs) ได้แก่ 

  2.1 มกีารใชท้รัพยากรอย่างเหมาะสม (Resource utilization) ในองค์การที่มี 

สุขภาพดี จะต้องสามารถใช้วัตถุที่เป็นปัจจัยนำเข้า (Input) ได้อย่างมปีระสิทธิผลโดยเฉพาะ 

อย่างยิ่งบุคลากรในองค์การหนึ่ง ๆ จะต้องไม่มีใครทำงานหนักจนเกินไป และยังมีบางคน

ไม่ได้ทำ อะไรเลย การเฉลี่ยปริมาณงานจะต้องให้ได้เท่าเทียมกัน ในองค์การที่มีสุขภาพดี

นั้น แมบุ้คลากรทั้งหลายจะทำงานหนักกันทุกคน เขาเหล่านัน้ไม่ได้รูศ้กึษาว่า ตนตอ้ง

ทำงานหนักกว่าคน อื่น ๆ จะทำงานด้วยใจจดจ่อกับการทำงาน และพยายามสร้างสรรค์

งานเพื่อความเจรญิขององค์การ 

  2.2 ความสามัคคี (Cohesiveness) องค์การที่สุขภาพดี สามารถมีความ 

ยึดเหนี่ยวต่อกันภายในกลุ่ม รักใคร่สนิทสนมและปรองดองกันอย่างดี คนที่มสีุขภาพดี  

มีภาพแจ่มชัด เกี่ยวกับตัวเอง นัน้คือ รู้ว่าตัวเองคอืใคร ดำเนนิการต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุ

จดหมายที่ตัง้ไว้สำหรับตน นอกจากนี ้คนที่มีสุขภาพดีจะเป็นที่ชอบตนเอง ไม่ทำลายตนเอง 

องค์การที่มสีุขภาพดีก็เช่นกัน จำเป็นที่ต้องเข้าใจตัวของมันเอง สามารถมีความรูส้ึกอยาก

อยู่ในองค์การตอ้งการได้รับอิทธิพล จากองค์การ แต่เป็นอิทธิพลในรูปของความร่วมมอื 
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ซึ่งกันและกัน 

  2.3 ขวัญ (Morale) เป็นสภาพของความพอใจที่มอืยู่ในตัวบุคคล แต่มแีค่

ความพอใจยังไม่เพียงพอ ดังนัน้ ขวัญภายในองค์การจึงรวมถึงผลรวมของอารมณ์  

ซึ่งรวมถึง ความรูส้ึก ความพอใจและความปิติยินด ีซึ่งมีลักษณะตรงกันข้ามกับความรูส้ึก 

ไม่สบาย ไม่พอใจ ขวัญขององค์การจะเป็นสิ่งที่มอีิทธิพลต่อความสุข ความพึงพอใจของ

บุคคลภายในองค์การ 

 3. ดา้นความเจริญและความสามารถในการเปลี่ยนแปลง (Growth and 

Changefulness) ได้แก่ 

  3.1 นวัตกรรม (Innovativeness) องค์การที่มสีุขภาพดีจะต้องมีแนวโน้ม 

ที่จะใช้ กระบวนการใหม่ ๆ ในการทำงานเคลื่อนสู่เป้าหมายใหม่ ๆ ผลผลติใหม่ ๆ ออกมา 

และ ขยายตัวใหก้ว้างขวางยิ่งขึ้น ลักษณะของระบบเช่นนี้จะสามารถสร้างความเจริญงอก

งามพัฒนา และเปลี่ยนแปลงมากกว่าที่จะอยู่คงที่ และงุ่มง่ามกับงานที่เป็นแค่กิจวัตร

ประจำวัน และ มาตรฐานกำหนด 

  3.2 ความอิสระ (Autonomy) คนที่มสีุขภาพดีโดยปกติพฤติกรรมของเขา 

จะแสดงออกมาจากภายในตัวเองไปสู่ภายนอก ซึ่งจะเป็นคนที่มอีิสระในตนเอง ไม่เอา

ตัวเองไปพึ่งพงิคนอื่นหรอืกับคนที่มอีำนาจสูงกว่า หรอืไม่ยุ่งกับความตอ้งการที่จะ

เปลี่ยนแปลงอะไร องค์การที่สุขภาพดีเช่นเดียวกัน นอกจากนี ้จะต้องรูส้ึกว่า องค์การเป็น

เครื่องมือของสิ่งแวดล้อม และขณะเดียวกันไม่ควรเป็นตัวทำลายต่อความรูส้ึกของคน

ภายนอกด้วย และองค์การนั้นต้องรู้สกึ มีอิสระจากอิทธิพลของสิ่งแวดล้อมเช่นเดียวกับ

บุคคล นั้นหมายความว่า องค์การจะแสดง พฤติกรรมใด ๆ ออกมาต้องมีเสรีภาพในการ

แสดงไม่ขึน้อยู่กับอิทธิพลของสิ่งแวดล้อม 

  3.3 การปรับตัว (Adaptation) มีความสามารถในการปรับตัว เพื่อให้ 

เกิดการเปลี่ยนแปลงที่จะทำให้พัฒนาได้ มีลักษณะของการมอีิสระเสรีที่จะมีการ

เปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับองค์การ หรอืบุคคลต่อความสัมพันธ์กับสิง่แวดล้อม ในกรณีที่มีความ

ต้องการของสิ่งแวดล้อม จะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอน ในการปรับตัวใหเ้ข้ากัน องค์การ

จะต้องมคีวามมั่นคงและอดทน ตามสภาพแวดล้อม 

  3.4 ความสามารถในการแก้ปัญหาที่เหมาะสม (Problem-Solving 

Adequacy) การได้รับความกดดัน ความยุ่งยากและความไม่สำเร็จในการแก้ปัญหา 

ที่ยุ่งยาก ในที่นี้ มิได้หมายความว่า องค์การหรอืบุคคลที่มสีุขภาพดีนั้นจะปราศจาก 
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ซึ่งปัญหาและความยุ่งยาก แต่อยู่ที่ว่า บุคคลเหล่านั้นสามารถแก้ปัญหาโดยใช้พลังน้อย 

ที่สุดและยังคงมีปัญหาที่ตอ้งแก้ โดยที่กระบวนการแก้ปัญหานั้นไม่ทำให้องค์การอ่อนแอลง

ไป แต่อาจจะสามารถคงสภาพหรอื เข้มแข็งยิ่งขึน้ ดังนั้น องค์การที่สุขภาพดีตอ้งมี

โครงสรา้งและขบวนการที่พัฒนาแล้วอย่างดี เพื่อรับทราบปัญหาที่มอียู่เพื่อแสวงหาวิธี

แก้ปัญหา ตลอดจนเพื่อใชใ้นการประเมินประสิทธิภาพ ของการแก้ปัญหาด้วย 

ลักษณะของสุขภาพองค์การ 

  จากแนวคิดและทฤษฎีที่กล่าวมาข้างต้น นับได้ว่าองค์การมรีะบบภายใน

หลายระบบ ซึ่งจะทำงานตามภารกิจหน้าที่คล้ายกับระบบของร่างกายมนุษย์ อันได้แก่ 

ระบบโครงสรา้ง (Structural Subsystem) ระบบเทคโนโลยี (Technology Subsystem) 

ระบบงาน (Task Subsystem) และระบบคน (People Subsystem) องค์ประกอบภายใน

เหล่านี้จะทำงานตามหนา้ที่ ซึ่งมีกลไกการทำงานคล้ายกับการทำงานของอวัยวะต่าง ๆ 

ของร่างกาย ถ้าว่าองค์ประกอบแต่ละส่วนสามารถ ทำงานได้ดีและประสานสัมพันธ์กัน 

องค์การก็สามารถตอบสนองต่อเป้าหมายหรือบรรลุวัตลุประสงค์ แต่ถ้าหากว่า

องค์ประกอบใดไม่สามารถทำงานหรอืเสื่อมสมรรถภาพไปก็จะส่งผลให้ ระบบลดความ

คล่องตัว การประสานสัมพันธ์ของระบบต่าง ๆ ก็จะเกิดปัญหากระทบกระเทือนไปทั้ง

องค์การและเกิดความไม่สมดุลในองค์การขึ้น และในที่สุดก็ไม่สามารถดำรงอยู่ได้ 

 Foryer and Well (1971) อา้งถึงใน ภูริพัฒน์ บุญมา (2552) ได้แสดงทัศนะ

เกี่ยวกับสุขภาพองค์การว่า องค์การโดยทั่วไปมี 2 ลักษณะ คอื องค์การที่มีสุขภาพ

สมบูรณ์ (Healthy Organization) และองค์การที่มสีุขภาพไม่สมบูรณ์ (Unhealthy 

Organization) โดยรายละเอียดของสุขภาพองค์การแต่ละลักษณะสรุปได้ดังนี้ 

 องค์การที่มสีุขภาพสมบูรณ์ เป็นองค์การที่มรีะบบการทำงานภายใน

ประสานกัน มลีักษณะดังนี้ 

  1. สมาชิกในองค์การมสี่วนในการกำหนดวัตถุประสงค์การปฏิบัติงาน 

ขององค์การ และสามารถใช้ศักยภาพของตนปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้บรรลุวัตลุประสงค์

ดังกล่าวเพื่อสร้างความรูส้ึก ผูกพันและเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ 

  2. สมาชิกทุกคนร่วมรับผดิชอบต่อปัญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึน้ ทำให้

แก้ปัญหาได้ดขีึน้ ทั้งมีความเชื่อว่าปัญหาสามารถแก้ไขใหลุ้ล่วงไปได้โดยการร่วมแรงร่วมใจ 
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  3. สมาชกิสามารถแก้ปัญหาร่วมกันอย่างเป็นกันเอง ไม่กีดกันฐานะทาง

สังคมและ หน้าที่ความรับผิดชอบ โดยผูบ้ังคับบัญชาจะเปิดโอกาสใหบ้รรดาสมาชิกทุกคน

มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง 

  4. สมาชิกแสดงความรับผดิชอบต่อองค์การ โดยมีการให้ขอ้มูลข่าวสาร 

ปริมาณงาน เวลา ทักษะ ความชำนาญการด้านวิชาชีพ และหลักการพัฒนาการบริหาร  

สิ่งต่าง ๆ เหล่านีล้้วนเป็น ปัจจัยที่สำคัญในการวินิจฉัยสั่งการ ส่วนลำดับช้ันในการบังคับ

บัญชานั้น ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับความรูส้ึก ความรับผิดชอบส่วนตนจากภายในหรือ

ความรูส้ึกผูกพันทางจิตใจ มีความสำคัญกว่าอำนาจทางดา้นกฎหมาย ซึ่งเป็นสิ่งภายนอก 

ผูบ้ังคับบัญชาจะอยู่ทำงานในสำนักงานหรือไม่ ไม่สำคัญ คนทำงานจะรู้สกึและปฏิบัติงาน

เหมอืนกันทั้งต่อหนา้และลับหลัง ไม่มีคำว่า "แมวไม่อยู่หนูร่าเริง" 

  5. มกีารวางแผนและการทำงานร่วมกันโดยปฏิบัติและรับผิดชอบร่วมกัน

เป็นหมู่คณะ 

  6. มกีารยอมรับนับถือความคิดของผู้บริหารในระดับรองลงมา ผูน้ำที่ดตี้อง

รู้จักใช้คนเก่งใหเ้ป็นประโยชน์ จะได้นำความสามารถเหล่านัน้มาผนึกกำลังกันทำงาน 

  7. การพิจารณาปัญหาใด ๆ ก็ตามตอ้งคำนึงถึงสัมพันธ์ภาพของบุคคลและ

ความตอ้งการของบุคคล เพราะพฤติกรรมที่แสดงออกจากส้มพันธ์ภาพนั้นจะเอือ้อำนวย

ต่อความสำเร็จของงานเป็นสำคัญ 

  8. มีการนำหลัก "การร่วมมือร่วมใจ" มาใช้อย่างเสรี ทุกคนพร้อมที่จะขอ

ความช่วยเหลือจากผู้อื่น และในทำนองเดียวกันผูอ้ื่นก็พร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือด้วย

เหมอืนกัน วิธีการช่วยเหลอืซึ่งกันและกัน ดำเนินไปอย่างกว้างขวางถึงแมว้่าจะมีการแข่งขัน

กันบ้างระหว่างบุคคล หรือกลุ่ม แต่การแข่งขันดังกล่าวก็เป็นไปอย่างบริสุทธิยุติธรรม และ

ดำเนนิไปในทิศทางเดียวกัน โดยคำนงึถึงวัตถุประสงค์ของการปฏิบัติงานมใิช่มุ่งแต่ชนะ

เพียงอย่างเดียว 

  9. เมื่อมีวกิฤตการณ์เกิดขึ้น สมาชิกจะรวมกันอย่างรวดเร็วเข้าแก้ไข

สถานการณ์ จนกระทั่งวิกฤตการณ์ดังกล่าวสลายตัวลงไปในที่สุดหรอืกล่าวได้ว่าทุกคน 

จะรู้สกึร่วมกันว่าเมื่อภัยมาแล้ว จะต้องช่วยเหลอืกัน งดเว้นการเห็นแก่ตัวไว้ก่อน 

  10. ความขัดแย้งต่าง ๆ ถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการวินจิฉัยสั่งการ

และความเจรญิก้าวหน้าของบุคคล ดังนัน้ จึงจำเป็นต้องนำข้อขัดแย้งดังกล่าวมาพิจารณา

แก้ไขโดยเปิดเผยให้บังเกิดประสิทธิผล ทั้งนีเ้นื่องจากว่ามนุษย์เรานัน้เมื่อต้องการอะไร 
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ก็จะพูดออกมาและหวังที่จะให้บุคคลอื่นเข้าใจและปฏิบัติการเช่นกัน หรอืกล่าวอีกนัยหนึ่ง 

ก็คือสามารถนำความขัดแย้งต่าง ๆ มาดำเนินการให้เกิดเป็นความก้าวหน้าในองค์การได้ 

  11. นำหลักความตั้งใจในการให้ความช่วยเหลอืผู้อื่นและเสาะแสวงหา 

ความช่วยเหลือจากผู้อื่น การให้ขอ้มูลข่าวสารย้อนกลับและการใหค้ำแนะนำมาใช้ใหเ้ป็น 

ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน 

  12.  ร่วมกันวิพากษ์วิจารณ์ถึงความก้าวหน้าของงานอยู่เป็นประจำเพื่อเป็น

การ ตรวจสอบการปฏิบัติงานของกลุ่ม เพราะโดยทั่วไปคนอื่นรู้ดกีว่าเราและสามารถ

มองเห็นปัญหา ของบุคคลอื่นได้ 

  13. มนุษย์เป็นสัตว์สังคม ดังนัน้การทำงานร่วมกันต้องอาศัยสัมพันธภาพที่ดี

ต่อกัน 

  14. สมาชิกต่างมเีสรีภาพอย่างเต็มที่ที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมเกี่ยวข้องกับธุรกิจ

ขององค์การตามสมควรแก่กรณี ทั้งนีเ้พราะสมาชิกย่อมเป็นผู้มองโลกในแง่ดถีือว่าสถานที่

ทำงานสำคัญอย่างยิ่งและสนุกสนานในการทำงาน 

  15. ภาวะความเป็นผู้นำมีความยืดหยุ่นได้มาก สามารถเปลี่ยนแปลงได้ทั้ง 

"แบบ" (Style) และตัว "บุคคล" (Person) เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่กำลังเผชิญอยู่ 

  16. มีความไว้เนือ้เช่ือใจกัน มีความรับผดิชอบร่วมกันระหว่างสมาชิกใน

องค์การสูงมาก และมีความเชื่อมั่นในตนเอง 

  17.  ยอมรับในเรื่องการเสี่ยง โดยถือว่าเป็นเงื่อนไขอันหนึ่งของความ

เจริญเติบโต และการเปลี่ยนแปลงขององค์การ การเสี่ยงหรอืกล้าได้กล้าเสียเป็นคุณสมบัติ

อย่างหนึ่งของความกล้าหาญไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคที่จะเกิดขึ้น 

  18. ยึดมั่นในหลักที่ว่า "เราได้เรียนอะไรบ้างจากความผิดพลาดแต่ละครั้ง 

ที่เกิดขึน้" 

  19. โดยปกติมักพบว่าการปฏิบัติงานต่าง ๆ อาจเกิดการด้อยประสิทธิภาพ 

ได้เสมอ ดังนั้นจงึตอ้งร่วมกันค้นหาวิธีการแก้ไขใหด้ีขึ้นจนได้ 

  20. โครงสร้างขององค์การและระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ เป็นแบบแผนที่

กำหนดขึ้นเพื่อช่วยใหส้มาชิกขององค์การได้ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและ

เพื่อที่จะปกป้องคุ้มครององค์การให้มชีีวิตยั่งยืนต่อไปได้อย่างยาวนาน ไม่ได้เป็นขวาก

หนามสกัดกั้นความเจริญเติบโตของสมาชิกแต่ละคนแต่อย่างใด เพราะสมาชิกขององค์การ

ทุกคนพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 
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  21. ความสำนึกในระเบียบข้อบังคับหรือคำสั่งยังคงมีอยู่ แต่ถึงอย่างไรก็ตาม

เมื่อเทียบอัตราส่วนกันแลว้ ความรเิริ่มหรอืภาวะสร้างสรรค์ที่มีอยู่คงสูงกว่ามาก เรื่องใด

เก่าล้าสมัยจะได้รับการพิจารณาและยกเลิกไปในที่สุด 

  22. องค์การตอ้งมลีักษณะพลวัตอยู่เสมอโดยมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง 

ให้เหมาะสมกับสภาวะแวดล้อมตลอดเวลา โดยสมาชิกขององค์การทุก ๆ คน ต้องให้ 

ความสนใจ และมีส่วนร่วมในการกำหนดอนาคตขององค์การ 

  23. สมาชกิทุกคนร่วมกันเผชิญปัญหาต่าง ๆ ในสภาพการณ์ที่องค์การ

ประสบ ภาวะวกิฤตการณ์ต่าง ๆ 

 สรุปได้ว่า องค์การที่มีสุขภาพองค์การสมบุรณ์จะมีลักษณะที่สมาชกิทุกคน 

มีส่วนร่วม ในการทำกิจกรรมต่าง ๆ อย่างมคีวามรูส้ึกผูกพัน เป็นส่วนหนึ่งขององค์การ 

ผูบ้ริหารเปิดโอกาสใหส้มาชิกได้ปฏิบัติงานอย่างเต็มศักยภาพและมีความสุขในการทำงาน 

ทำให้เกิดความก้าวหนา้ และมีผลผลติในการคำเนินงานอย่างเต็มที่ 

 องค์การที่มสีุขภาพไม่สมบูรณ์ เป็นองค์การที่มีระบบการทำงานขาด

ความสัมพันธ์กัน มีลักษณะดังนี้ 

  1. สมาชิกในองค์การจะอุทิศจติใจใหก้ับวัตถุประสงค์ขององค์การเพียง

เล็กน้อย ยกเว้นผู้ที่อยู่ในตำแหน่งสูง ๆ เพียงบางส่วนเท่านั้น 

  2. ผู้ที่ทำงานมองเห็นปัญหาและข้อผิดพลาดต่าง ๆ ถูกปิดบังซ่อนเร้นไว้ 

จนเป็นความเคยชิน ผูท้ี่ทำงานพูดเรื่องราวความยุ่งยากต่าง ๆ ในที่ทำงาน ที่บ้านหรือ 

ในร้านอาหารทั่วไป ไม่ได้นำเรื่องต่าง ๆ เหล่านั้นไปพูดกับผูท้ี่เกี่ยวข้อง 

  3. ปัจจัยต่าง ๆ จากภายนอกทำความยุ่งยากในการแก้ปัญหา ฐานะและ

ตำแหน่งที่กำหนดไว้ในแผนภูมขิององค์การมีความสำคัญมากกว่าการแก้ปัญหา ทุกหน่วย

มีส่วนเกี่ยวพันกัน อย่างมากแต่เป็นเพียงผิวเผนิแทนที่จะมีส่วนเกี่ยวพันกันอย่างจริงใจ  

ผูท้ี่ทำงานแบบสุภาพอ่อนโยน ต่อผู้บังคบับัญชาแต่ก็ปิดบังปัญหาต่าง ๆ ต่อผู้บังคับบัญชา 

เช่นเดียวกับความไม่เห็นพ้องตอ้งกัน ถูกเก็บอยู่ในความนิ่งเฉย จะทำงานเมื่อมีคนสั่งเท่านั้น 

  4. บุคคลที่อยู่ในตำแหน่งสูงวินจิฉัยสั่งการดว้ยตนเองมากที่สุดเท่าที่จะ

เป็นไปได้ ทำให้กลายเป็นปัญหาคั่งด้างและทำการวินจิฉัยปัญหาโดยมีข้อมูล ข่าวสาร และ

ข้อแนะนำไม่เพียงพอ ผู้ที่ทำงานบ่นเรื่องการตัดสินใจของผู้บริหารงานที่ไม่ตรงต่อเป้าหมาย 

เช่น นั่งสั่งงานในห้องปรับอากาศ เป็นต้น 
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  5. ผู้บริหารมคีวามรูส้ึกโดดเดี่ยว ในการที่พยายามทำให้งานต่าง ๆ ดำเนิน

ไปด้วยดี บางครั้งระเบียบต่าง ๆ นโยบายต่าง ๆ และขบวนการดำเนินงานต่าง ๆ ไม่ได้รับ 

การปฏิบัติตามที่ได้ตัง้ความมุ่งหมายไว้และไม่ได้รับความร่วมมอื 

  6. การใชดุ้ลยพินจิของผูใ้ต้บังคับบัญชาระดับต่าง ๆ ในองค์การไม่ได้ 

รับการยอมรับนับถือจากภายนอก คงยอมรับนับถือกันอยู่ภายในวงแคบ ๆ ของเขาเท่านัน้ 

  7. ความรูส้ึกต่าง ๆ และความต้องการส่วนบุคคลได้รับการพิจารณาเป็น

ปัญหาดา้นเดียวกัน 

  8. ผูท้ี่ทำงานเกิดการแข่งขันกัน เมื่อมีความตอ้งการร่วมกันแต่ละคน 

เกิดความรู้สกึอิจฉาริษยาในความรับผิดชอบซึ่งกันและกัน ทุกคนรูส้ึกว่าการเสาะแสวงหา

หรอืยอมรับ ความช่วยเหลือเป็นสัญลักษณ์ของขอ้บกพร่อง การให้ความช่วยเหลือไม่ได้อยู่

ในความคิดของแต่ ละคน ทุกคนไม่ไว้วางใจซึ่งกันและกันต่างก็พูดในแง่ไม่ดีของกันและกัน 

ผูบ้ังคับบัญชาไม่เอาใจใส่กับเรื่องเหล่านี้ การขัดแย้งมีลักษณะ แพ้-ชนะ เป็นการหักล้างกัน 

  9. เมื่อมีวกิฤติการณ์เกิดขึน้ทุกคนจะถอนตัวออกและเริ่มใส่ความซึ่งกัน 

และกัน 

  10. ความขัดแย้งระหว่างกันส่วนมากถูกเก็บไว้ในใจและเป็นนโยบายของ 

ที่ทำงาน มีการถกเถียงกันอยู่เสมอโดยไม่มีจุคจบ 

  11. การเรียนรูเ้ป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างยากลำบาก บุคคลที่ทำงานไม่มีการ

เรียนรู้ซึ่งกันและกัน ทุกคนต้องเรียนจากการกระทำของตนเองและปฏิเสธที่จะยอมรับ

ประสบการณ์ของผู้อื่น มีการยอมรับฟังข่าวสารที่สะท้อนกลับของผลการปฏิบัติงานน้อย 

ไม่สามารถช่วยเหลอือะไร ได้มากนัก 

  12. การใชข้่าวสารสะท้อนกลับมา ถูกหลีกเลี่ยงหรือขาดการประเมินผล

นั่นเอง 

  13. สัมพันธ์ภาพโดยทั่วไปเกิดขึ้นโดยไม่จริงใจซึ่งกันและกัน ถูกปิดบังซ่อน

เร้น และมีอยู่ทั่ว ๆ ไปในที่ทำงาน ยิม้ให้เมื่อเจอหน้าลับหลังด่าทอและนินทา 

  14. ทำงานเกิดความรูส้ึกถูกจำกัดอยู่ในงานของตน รู้ศกึท้อแท้เบื่อหน่าย

และถูกจำกัดความตอ้งการไว้เพียงเท่านั้น ทั้งนีเ้พื่อความมั่นคงของตนเอง เช่น ในที่ประชุม

ทุกคนนั่งเงยีบและดูเหมอืนจะยอมรับฟังทุกประการ ขาดบรรยากาศของการหยอกล้อทุก

คนสนใจเรื่องอย่างอื่นทั้งนั้น เห็นแก่ตัว ขาดระบบ 
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  15. นักบริหารเป็นแบบพ่อที่เคร่งครัดอยู่ในประเพณีใครคัดค้านไม่ได้เป็น

โกรธ 

  16. ผู้บริหารลงมาควบคุมเรื่องเล็กน้อยอย่างเฉียบขาด เคร่งครัด ใช้ดุลย

พินจิกับเรื่องเหล่านีม้ากเกินไป เขาจะเคร่งครัดไม่ใหม้ีความผดิกับเรื่องเหล่านีห้รอืพูดอยู่ 

คำเดียว "ยุ่งเกินไปที่จะทำเรื่องนัน้" 

  17. การเสี่ยงต่อการทำงานอยู่ในเกณฑ์ตํ่ามาก แต่เป็นค่านยิมสูงสำหรับ

ผูบ้ริหาร 

  18. ทำความผิดครั้งเดียวจะถูกไล่ออก 

  19. การปฏิบัติงานที่ไม่ดี ได้รับการยกย่องและได้รับการปฏิบัติตนตาม

อำเภอใจ คนดีเสียกำลังใจ 

  20. โครงการขององค์การ นโยบายต่าง ๆ และกระบวนการทำงานดึง

องค์การให้ ล้าหลัง ผูท้ำงานไม่รับรู้นโยบายและมักทำงานเท่าที่ได้รับคำสั่ง 

  21. เคร่งครัดจนขาดการปรับตัวเข้ากับบรรยากาศสิ่งแวดล้อม 

  22. การปฏิบัติงานแผนใหม่ไม่ได้แพร่หลายออกไป ตกอยู่ในมอืคนบางคน 

เท่านั้นในลักษณะหวงวิชา 

  23. ผู้ทำงานต้องกล้ำกลืนความไม่สมหวังเอาไว้ เช่น กล่าวว่า "ผมไม่

สามารถทำอะไรได้ มันเป็นความรับผดิชอบของพวกเขาที่จะรักษาเรือองค์การให้รอดพ้น

จากการจมน้ำได้" 

 สรุปได้ว่า องค์การที่มีสุขภาพไม่สมบูรณ์จะมีลักษณะที่สมาชิกไม่มีส่วนร่วม 

ในการทำงาน บรรยากาศในการทำงาน ไม่เอื้ออำนวยในการส่งขวัญและกำลังใจใน 

การทำงาน ผูบ้ริหารเข้มงวดเกินไปหรอืไม่ใส่ใจในการทำงาน องค์การไม่มีความ

เจริญก้าวหน้า ผลผลิตของการทำงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ตัง้ไว้ 

 องค์ประกอบของสุขภาพองค์การ 

 จากการศกึษาแนวคิดเกี่ยวกับสุขภาพองค์การและกำหนดมิติสุขภาพองค์การ 

ผูว้ิจัยจะนำเอาแนวคิดเกี่ยวกับสุขภาพองค์การของ Miles (1973) มาเป็นตัวแปรอิสระโดย 

ทำการคัดเอาเฉพาะด้านที่มีความสอดคล้องกับบริบทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ในเขตอำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ประกอบด้วย 5 ด้าน คอื ความชัดเจนของ

เป้าหมาย การใชท้รัพยากรอย่างมีคุณค่า การมขีวัญกำลังใจ ความสามารถในการ

แก้ปัญหา ความสมัครสมานสามัคคี ดังรายละเอียดต่อใปนี ้ 
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  1. ความชัดเจนของเป้าหมาย 

  เป้าหมายขององค์การมคีวามสำคัญเป็นอย่างยิ่งที่จะนำพาให้องค์การไปสู่

ทิศทาง ที่กำหนดไว้เพื่อนำทางให้บรรดาสมาชิกทุกคนขององค์การทำงานโดยมุ่งไปสู่

เป้าหมายเดียวกัน ขององค์การ ซึ่งเป็นเป้าหมายและพันธ์กิจเป็นกรอบหรอืทิศทางที่ทำให้

ภารกิจขององค์การ ประสบผลสำเร็จ 

  การกำหนดเป้าหมายเป็นสภาพการปฏิบัติการที่บุคลากรในองค์การ  

มีความคาดหวัง หรอืกำหนดใหอ้งค์การเป็นสภาพที่พึงประสงค์ โดยเปิดโอกาสให ้

ผูใ้ต้บังคับบัญชามีส่วนร่วมนำผลของปัญหามาร่วมกันเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรให้ชัดเจน 

ปรากฏในแผนปฏิบัติงานให้มีความสอดคล้องตามหลักปรัชญาการปฏิบัติงาน และแผนการ

ปฏิบัติงานแห่งชาติเพื่อใหก้ารดำเนินงานบรรลุเป้าหมายตามภารกิจหลักขององค์การ

ตลอดจนควรมี การประชาสัมพันธ์ให้ทุกฝ่ายมีความเข้าใจในวัตถุประสงค์ เป้าหมายเพื่อ 

ใช้เป็นกรอบในควบคุม การปฏิบัติงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน พมิพ์ ศรีภัทรประภา, 

(2554, หน้า 24) 

  Hoy and Forsyth, (1986, pp. 156-157) ได้อธิบายว่า การมุ่งเน้น เป้าหมาย 

(Goal Focus) คือ การที่บุคลากรในองค์การมีความเข้าใจและยอมรับเป้าหมายของ 

องค์การ โดยที่เป้าหมายขององค์การจะต้องมคีวามเป็นไปได้ และเหมาะสมกับ

สภาพแวดล้อม ทั้งภายในและภายนอกองค์การ 

  จากการศกึษาผูว้ิจัยสรุปได้ว่า ความชัดเจนของเป้าหมาย คือ การที่

บุคลากรในองค์การมีความเข้าใจและยอมรับเป้าหมายขององค์การ โดยที่เป้าหมายของ

องค์การจะต้องมคีวามเป็นไปได้ และเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก

องค์การ  

 2. การใชท้รัพยากรอย่างมีคุณค่า 

  การใชท้รัพยากรอย่างมคีุณค่า คือ พฤติกรรมปฏิบัติงานของผู้บริหาร

องค์การที่มุ่งเน้นการสนับสนุนทรัพยากรทางการบริหารให้เพียงพอแก่ความต้องการ  

เพื่อกระตุน้ให้สมาชิก ขององค์การปฏิบัติงานอย่างมปีระสิทธิภาพ ในองค์การที่มสีุขภาพ

องค์การที่สมบรูณ์ หัวใจหลักการใชท้รัพยากร คือ การได้สนับสนุนทรัพยากรด้านบุคคล 

ทำให้บุคลากร แต่ละคนมีความรู้สกึว่า ตนเองไม่รับภาระงานหนักเกินไป การใช้วัสดุ

อุปกรณ์ทุกชนิดที่มอียู่ จะต้องคุ้มค่าและมีใหบุ้คลากรใช้อย่างเพียงพอ การใชท้รัพยากร 

ในองค์การที่มีสุขภาพองค์การสมบรูณ์ การทำงานของบุคลากรจะเป็นไปตาม 
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ความสามารถ และความถนัดของแต่ละคนอีก ทั้งปริมาณงานจะต้องมีความหนักเบาพอ ๆ 

กัน จงึจะทำให้บุคคลสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

  การใชท้รัพยากรอย่างมคีุณค่า คือ การใช ้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 

เช่น ทรัพยากรบุคคล มีการใช้งานที่เหมาะสม ไม่มากหรอื นอ้ยเกินไป มคีวามเครียดใน

การทำงานน้อย บุคลากรทำงานโดยไม่มคีวามรู้ศึกว่าเป็นงานที่เกินตัว มีความพอดี

เหมาะสมในการวางตัวและแสดงบทบาทหนา้ที่ตามที่องค์การตอ้งการ มีความรูส้ึก เป็นตัว

ของตัวเอง และไม่เพียงแต่มีความรูส้ึกที่ดตี่องานเท่านั้น หากแต่ยงัตอ้งรู้สกึว่าองค์การ 

ช่วยส่งเสริมให้เขามีการเรียนรูแ้ละมีความก้าวหน้า 

  อธิบายถึงกระบวนการในการบริหาร ทรัพยากรทางการบริหาร มหีลักการ

หรอืกระบวนการในการบริหารกว้าง ๆ ดังนี้ 

   1. กำหนดเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของงานเราต้องทำอะไร ทั้งในด้าน

ของปริมาณและคุณภาพ ต้องวิเคราะห์งานหรอืกิจกรรมว่าหากจะต้องการบรรลุเป้าหมาย

นั้น จะต้องกระทำหรอืภารกิจอะไรบ้าง 

   2. กำหนดทรัพยากรที่ต้องการ เมื่อกำหนดเป้าหมายกิจกรรมแลว้

จะต้อง พิจารณาว่าในการดำเนินกิจกรรมนั้น จะตอ้งใช้ทรัพยากรเท่าใด เช่น ตอ้งการ

ทรัพยากรมนุษย์ ก็วิเคราะห์ออกมาว่าจะต้องใช้คนเท่าใด ต่อวัน หรอืต่อเดือน แล้วแต่

ลักษณะของงาน และยังตอ้งการทรัพยากรอื่น ๆ อีกหรือไม่ เช่น ทรัพยากรเงนิเป็นที่ใช้

สอยเท่าใด ตอ้งการวัสดุ อุปกรณ์อะไรบ้าง โดยพยายามจำแนกทรัพยากรออกมาเป็น

หมวดหมู่ และกำหนดว่าจะใช้ ทรัพยากรเหล่านั้นเมื่อใดเพื่อให้สอดคล้องกับกิจกรรม 

และการแสวงหา 

   3. การแสวงหาทรัพยากรนั้น อาจทำได้ในรูปแบบต่าง ๆ กัน เช่น การ

จัดตัง้งบประมาณของทางราชการ การขอความช่วยเหลือจากผู้ที่เกี่ยวข้องหรอืระดมจาก 

ฝ่ายต่าง ๆ 

   4. การจัดสรรทรัพยากร เมื่อได้ทรัพยากรแล้ว ผูบ้ริหารจะต้องจัดสรร

ทรัพยากรตามเกณฑ์หรือเงื่อนไขที่กำหนดไว้ เช่น จัดสรรตามความเร่งด่วนของงานหรอื

กิจกรรม 

   5. ควบคุมเมื่อจัดสรรให้แล้ว ผู้ที่ได้รับจัดสรรจะนำไปใช้เมื่อกิจกรรม 

ต่าง ๆ ผูบ้ริหารจะต้องควบคุมเพื่อให้การใชด้ำเนินการตามวัตถุประสงค์อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
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   6. การประเมินเป็นการบริหารทรัพยากรช้ันสุดท้าย เพื่อดูว่าการใช้

ทรัพยากรนั้น มีประสิทธิภาพเพียงใด ประสิทธิผลที่ได้คุ้มกันหรอืไม่ และมีปัญหาประการ

ใดเพื่อหาทางแก้ไขปัญหาน้ันหรอืปรับปรุงต่อไป  

 3. การมขีวัญกำลังใจ 

  ขวัญกำลังใจ คอื ความรูส้ึกที่แสดงออกถึงการยอมรับ ศรัทธาต่ออาชีพ

แรงจูงใจในการทำงานและการได้รับการยอมรับขวัญหรอืกำลังใจ กับการปฏิบัติงานนั้น

เป็นของคู่กัน และมีความสำคัญต่อการบริหารองค์การเป็นอย่างมาก ทั้งนีเ้พราะขวัญทำให้

เกิดความร่วมมอื ร่วมใจกันปฏิบัติงานเป็นความรูส้ึกทางจิตใจและอารมณ์ของผู้ปฏิบัติงาน 

ซึ่งส่งผลใหเ้กิดความจงรักภักดีต่อองค์การและพยายามทำงานอย่างเต็มกำลังเพื่อใหบ้รรลุ

ถึงจุดมุ่งหมายของงาน องค์ประกอบที่ก่อใหเ้กิดขวัญหรอืกำลังใจนั้น ขึ้นอยู่กับศรัทธาใน

ลักษณะของงานที่ทำให้ คุณลักษณะของผูบ้ริหารจะทำให้เกิดแรงจูงใจและขวัญที่มีต่อการ

ปฏิบัติงาน 

  การมขีวัญและกำลังใจ คือ ความรูส้ึกที่บุคลากร มีต่อองค์การในลักษณะ 

ความพึงพอใจต่อการทำงาน ซึ่งทำให้บุคลากรมีความสุข และมีความผูกพันที่ดีต่อองค์การ 

แสดงออกถึงการยอมรับในการปฏิบัติงาน มีความความพึงพอใจ ศรัทธาต่ออาชีพ 

สามารถตอบสนองความตอ้งการที่ผู้บริหารมอบหมายใหไ้ด้ และร่วมส่งเสริมให้องค์การ 

มีความเจรญิก้าวหน้ายิ่งขึ้น  

 4. ความสามารถในการแก้ปัญหา 

 ความหมายความสามารถในการแก้ปัญหา (Problem-Solving Adequacy) คือ 

ความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างมปีระสิทธิภาพ สามารถแก้ปัญหาได้โดยใช้ทรัพยากร

น้อย และเกิดความตึงเครียดน้อยที่สุด และเพื่อให้เกิดผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด 

การประสานงานเป็นแนวทางของความร่วมมอืในการปฏิบัติงานให้มีความชัดเจนและเกิด 

ความเรยีบร้อย กิจกรรม คือ การจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้เกิดผลสำเร็จตามเป้าหมาย

การจัด การศกึษาในองค์การ เป็นการสร้างคนให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของ

บุคคล ตามแนวทางที่เหมาะสม การบริหาร และการจัดการในองค์การจงึมีความยืดหยุ่น

พอสมควร ตั้งแต่หลักสูตร สภาพของบุคลากรและทรัพยากรที่มอืยู่ ผูบ้ริหารควรจะเป็น

ผูส้ร้าง ความไว้วางใจให้กับผูร้่วมงาน เป็นที่ยอมรับ มคีวามเอือ้อาทรต่อเพื่อนร่วมงานเป็น

ที่ปรึกษา ทั้งในการปฏิบัติงาน เรื่องส่วนตัว อย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน เพื่อลด

ช่องว่างซึ่งกันและกัน ซึ่งความสามารถในการแก้ปัญหาที่เหมาะสม (Problem-solving 
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adequacy) การได้รับความกดดัน ความยุ่งยากและความไม่สำเร็จในการแก้ปัญหาที่ยุ่งยาก 

ในที่นี้ มิได้หมายความว่า องค์การหรือบุคคลที่มสีุขภาพดีนั้นจะปราศจากซึ่งปัญหาและ

ความยุ่งยาก แต่อยู่ที่ว่าบุคคลเหล่านั้น สามารถแก้ปัญหาโดยใช้พลังน้อยที่สุดและยังคง 

มีปัญหาที่ตอ้งแก้ โดยที่กระบวนการแก้ปัญหานั้นไม่ทำใหอ้งค์การอ่อนแอลงไป แต่อาจจะ

สามารถคงสภาพหรอืเข้มแข็งยิ่งขึน้ ดังนัน้ องค์การที่สุขภาพดีต้องมโีครงสร้างและ

กระบวนการที่พัฒนาแล้วอย่างด ีเพื่อรับทราบปัญหาที่มีอยู่เพื่อแสวงหาวิธีแก้ปัญหา 

ตลอดจนเพื่อใชใ้นการประเมินประสิทธิภาพของการแก้ปัญหาดว้ย 

  ความสามารถในการแก้ปัญหา คอื ความสามารถ ของผูบ้ริหารในการช่วย

แก้ปัญหา อย่างมปีระสิทธิภาพ สามารถแก้ปัญหาได้โดยใช้ทรัพยากร น้อยและเกิด 

ความตงึเครียดน้อยที่สุด และเพื่อใหเ้กิดผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด  

 5. ความสมัครสมานสามัคคี 

  ความสมัครสมานสามัคคี คือ ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของสมาชกิใน

องค์การ การยอมรับนับถือ ไว้วางใจ การสนับสนุน และการร่วมมือกันปฏิบัติงานหรือแก้ไข

ปัญหาต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานความสามัคคีนัน้มีผลดีต่อการบริหารองค์การเป็นอย่างมาก 

เพราะเมื่อ บุคลากรมีความสามัคคีกัน ก็จะเกิดความร่วมมอืร่วมใจกันปฏิบัติงานอย่าง 

เต็มกำลัง ความสามารถที่เป็นอยู่ มคีวามสุขกับการปฏิบัติงาน รู้ศึกพอใจ และเต็มใจ

พัฒนาองค์การให้ บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ร่วมกัน ความสมัครสมานสามัคคี คือ การมี

ความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ช่วยเหลอืซึ่งกันและกัน ต้องการที่จะคงอยู่ในองค์การ 

มีความเคารพ ซึ่งกันและกันในยามวิกฤติ ร่วมกันและใหอ้ภัยซึ่งกันและกันเมื่อบางฝ่าย

ทำงานบกพร่อง  

 สรุป จากการศกึษาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับสุขภาพองค์การ ผู้วิจัยนำแนวคิด

เกี่ยวกับสุขภาพองค์การของ Mile (1973) โดยการคัดเอาเฉพาะด้านที่มีความสอดคล้อง 

กับบริบทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร  

มากำหนดเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัยเกี่ยวกับสุขภาพองค์การขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น ในเขตอำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ประกอบด้วย 1) ความชัดเจนของ

เป้าหมาย 2) การใชท้รัพยากรอย่างมคีุณค่า 3) การมขีวัญกำลังใจ 4) ความสามารถ 

ในการแก้ปัญหา และ 5) ความสมัครสมานสามัคคี 
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แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์การ 

 “วัฒนธรรม” มักจะเชื่อมโยงกับพฤติกรรมองค์กร กระบวนการทำงานใน

องค์กร หรอื ความเป็นผูน้ำในองค์กร จะเห็นได้ว่าวัฒนธรรมมิได้หมายรวมถึงทุก ๆ อย่างที่

เกิดขึ้นในองค์กร ในอดีตมีการแปลความหมายของคำว่าวัฒนธรรมออกมาอย่างมากมาย

ขึน้อยู่กับมุมมองของแต่ละบุคคลว่าจะมองในรูปแบบใด เช่น นักมานุษยวิทยาอาจมองว่า 

วัฒนธรรมเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีที่มกีารปฏิบัติสืบต่อกันมา ภายในกลุ่มชนกลุ่มหนึ่ง 

นักสังคมวิทยา อาจมองว่าเป็นความเช่ือ ค่านยิม และบรรทัดฐานของสังคมหนึ่ง ๆ ที่มผีล

ต่อการกำหนดพฤติกรรมของสมาชิกในสังคม ส่วนนักบริหารและจัดการอาจมองว่า

วัฒนธรรม คือ กลยุทธ์ ลักษณะโครงสร้างขององค์กร และการควบคุมภายในองค์กร  

ในโลกปัจจุบันมคีวามจำเป็นที่จะต้องเรียนรูถ้ึงเทคโนโลยีต่าง ๆ สิ่งแวดล้อมที่ได้

เปลี่ยนแปลงไป องค์กรต่าง ๆ ต้องมีการพัฒนาความสามารถของตนเพื่อรองรับการ

เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ โดยที่ทุกคนในองค์กรตอ้งมคีวามกระตอืรอืร้น ในการหาวิธีการ  

ที่จะมาปรับเปลี่ยนในการพัฒนาการทำงานของตน ตลอดจนพฤติกรรมที่คนในองค์กร

ยึดถือ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ซึ่งแบบแผนพฤติกรรมที่บุคคลในองค์กรยึดถือ

เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติที่มพีืน้ฐานมาจากความเชื่อ ค่านยิม นั่นก็คือ วัฒนธรรม

องค์กร (วสุนธรา รตโนภาส และคณะ, 2558, หน้า 17) 

 ความหมายของวัฒนธรรมองค์การ 

 จากลักษณะวัฒนธรรมอาจกล่าวได้ว่า วัฒนธรรมองค์การมลีักษณะที่ทนต่อ

ความเปลี่ยนแปลงหรอืมีการเปลี่ยนแปลงอย่างช้า ๆ ในคุณลักษณะที่สำคัญ (Endurance) 

ไม่สามารถสังเกตเห็นได้ชัดเจนหรอืเป็นสิ่งที่แฝงเร้น (Implicit) มีการแทรกซึมแพร่กระจาย

เป็นแก่นค่านยิม (Core Value) ที่มอีิทธิพลต่อสมาชิกในองค์การมกีารตคีวามหมายร่วมกัน

(Consensual Interpretation) เกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึน้ของสมาชิกในองค์การนักวิชาการ

ได้นยิามความหมายโดยเกิดจากการจำแนกลักษณะของวัฒนธรรมองค์การไว้ดังนี้ 

  วรวุฒิ กิจสิริศาล (2553, หนา้ 8) กล่าวไว้ว่า วัฒนธรรมองค์กร คือ ระบบ

ของสิ่งที่ก่อใหเ้กิดความเข้าใจกันในแนวทางการประพฤติและแนวทางในการทำงานและ

ความสัมพันธ์ (Glue) ในองค์กรนัน้ ๆ ซึ่งสามารถชี้ได้ว่าวัฒนธรรมองค์กรตามความหมาย 

ที่มกีารศกึษาผลในการวางแผนการบริหาร (Management) องค์กรโดยตรง เป็นสิ่ง 
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ทีก่ำหนดทิศทางในการวางกลยุทธ์ (Strategy) และรวมไปถึงเป็นแนวโน้มในการสร้าง

วิสัยทัศน ์(Vision) ขององค์กรนั้น ๆ ของเป็นแนวทางที่องค์กรใช้เป็นหลักในการสร้าง

องค์กรใหป้ระสบความสำเร็จ 

  ธาดา ศูนย์จันทร์ (2555, หน้า 27) ได้อธิบายว่า วัฒนธรรมองค์การ คือ 

สิ่งที่มนุษย์สร้างขึน้ ประกอบด้วยสิ่งประดษิฐ์ แบบแผนที่คนในองค์การประพฤติตัว 

เป็นบรรทัดฐานร่วมกันในการรับมือกับสิ่งต่าง ๆ ตลอดจนเป็นรูปแบบความเช่ือ ค่านิยม 

อุดมการณ์ ความเข้าใจ หรือ ข้อสมมุติพื้นฐานของคนจำนวนหนึ่ง หรอืคนส่วนใหญ่ภายใน

องค์การ ที่ผูกสมาชิกขององค์การให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เพื่อนำพาองค์การไปสู่

ความสำเร็จ  

  นาฎพิมล คุณเผอืก (2555, หนา้ 23) ได้สรุปความหมายของ วัฒนธรรม

องค์การ ว่าหมายถึง ค่านิยม ความเชื่อ เกี่ยวกับหน้าที่ความรับผดิชอบ ภารกิจการทำงาน

ที่องค์การให้ความสำคัญ เกิดจากองค์ประกอบที่บุคลากรในองค์การสร้างขึน้ แสดงออก

ร่วมกันเพื่อสื่อความหมายเป็นเอกลักษณ์ให้เห็นในปัจจุบัน 

  Cameron and Ettington (1988, p. 3) กล่าวว่า วัฒนธรรมองค์การเป็นชุด

ของค่านิยมความเชื่อฐานคติที่บ่งบอกถึงคุณลักษณะขององค์การและสมาชิกภายใน

องค์การที่มคีวามทนทานต่อการเปลี่ยนแปลง 

  Denison (1990, p. 1) กล่าวว่าวัฒนธรรมองค์การ หมายถึง ค่านิยมความ

เชื่อหลักการพื้นฐานซึ่งทำหน้าที่ในฐานะที่เป็นรากฐานของระบบการจัดการองค์การ 

และกลุ่มของการปฏิบัติและพฤติกรรมการจัดการซึ่งขยายและเสริมแรงหลักการพื้นฐาน

เหล่านัน้หลักการและการปฏิบัติทั้งหลายดำรงอยู่ก็เพราะว่ามีความหมายต่อสมาชิก

องค์การเป็นภาพตัวแทนยุทธศาสตร์สำหรับการอยู่รอดขององค์การซึ่งดำเนินการได้ดี 

ในอดีตและสมาชิกองค์การเชื่อว่าจะดำเนินการได้ดีต่อไปในอนาคต 

  Chatman and Caldwell (1991, p. 1) ให้ความหมายของวัฒนธรรมองค์การ

ว่าหมายถึงรูปแบบการตระหนักรู้ร่วมกันของสมาชิกในสังคมนัน้ ๆ จากความหมายที่กล่าว

แล้วอาจจะสรุปได้ว่าวัฒนธรรมองค์การคือชุดของค่านิยมความเชื่อฐานคติที่มีร่วมกัน 

และรูปแบบของการปฏิบัติร่วมต่าง ๆ ของสมาชิกในองค์การที่บ่งบอกถึงคุณลักษณะของ

องค์การสมาชิกในองค์การมีการถ่ายทอดในฐานะที่เป็นแนวทางที่ถูกต้องซึ่งมีความหมาย

ต่อองค์การมีความทนทานต่อการเปลี่ยนแปลง 
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  Hofsted (1997 อ้างถึงใน วสุนธรา รตโนภาส และคณะ, 2558, หนา้ 18)  

ได้ให้ความหมายไว้ว่า วัฒนธรรมองค์การ หมายถึง แบบแผนความคิด ความรูส้ึก 

ของสมาชิกที่ได้รับการกำหนดร่วมกันภายในองค์การ ซึ่งมีผลทำให้สมาชิกขององค์การนัน้

แตกต่างไปจากสมาชิกคนอื่น  

  Gardon (1999, p. 342) ไดส้รุปความหมายของ วัฒนธรรมองค์การว่าเป็น 

ความเช่ือและค่านิยม รวมถึงสภาพแวดล้อมในองค์การที่บุคลากรในองค์การมสี่วนร่วม 

และนำไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน กำหนดรูปแบบพฤติกรรมและปฏิสัมพันธ์เฉพาะ

กลุ่มที่เกิดขึ้นภายในองค์การ  

  Lund (2003, p. 235) ได้อธิบายว่า วัฒนธรรมองค์การ หมายถึง รูปแบบ

ของการแบ่งปันค่านยิม ความเชื่อ ซึ่งช่วยใหบุ้คคลเข้าใจแนวทางและหน้าที่ขององค์การ 

และนำมาใช้เป็นบรรทัดฐานของพฤติกรรมในองค์การ 

  Schien (2004, p. 6) กล่าวว่าวัฒนธรรมองค์การ หมายถึง แบบแผนของ

ฐานคตพิืน้ฐานร่วมซึ่งได้รับการเรียนรูจ้ากองค์การในฐานะที่เป็นสิ่งที่สามารถแก้ปัญหา

ของการปรับตัวให้สอดคล้องกับสิ่งแวดล้อมภายนอกและการบูรณาการสิ่งที่อยู่ภายใน

องค์การเมื่อแบบแผนของฐานคติสามารถดำเนินไปได้อย่างดจีนกระทั่งได้รับการพิจารณา

ว่ามีความสมเหตุสมผลแบบแผนนี้จึงได้รับการถ่ายทอดใหแ้ก่สมาชิกใหม่ขององค์การใน

ฐานะที่เป็นแนวทางที่ถูกต้องสำหรับการรับรู้การคิดการรูส้ึกที่เกี่ยวข้องกับปัญหาเหล่านั้น 

 จากความหมายของวัฒนธรรมองค์การที่นักวิชาการได้ใหค้วามหมายข้างต้น 

สามารถสรุปได้ว่า วัฒนธรรมองค์การ หมายถึง ค่านิยม ความเชื่อ ที่เป็นบรรทัดฐาน 

รวมถึงรูปแบบพฤติกรรมที่มีการปฏิบัติกันอย่างสม่ำเสมอของบุคลากรในองค์การ 

เกิดยอมรับร่วมกัน และนำมายึดถือปฏิบัติในองค์การสืบทอดกันมาจนเป็นธรรมเนียม

ปฏิบัติในองค์การ อันส่งผลให้วัฒนธรรมของแต่ละองค์การมคีวามแตกต่างกัน 

 ความสำคัญของวัฒนธรรมองค์กร 

 วิภาส ทองสุทธิ์ (2552, หน้า 472) ได้สรุปความสำคัญของวัฒนธรรมองค์การ

ไว้ ดังนี้  

  1. สร้างความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันและความสำเร็จทางการเงนิ 

ก่อใหเ้กิดผลกำไรสู่องค์การ อย่างเช่นวัฒนธรรมที่เปิดกว้างให้บุคลากรทุกระดับมีส่วนร่วม

ในการแสดงความคิดเห็นในการทำงาน จะส่งผลใหก้ารประกอบกิจการขององค์การดีขึ้นได้

อย่างชัดเจน  
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  2. เกิดขวัญและกำลังใจและผลติภาพการผลิต กรณีองค์การมวีัฒนธรรม 

ทีเ่น้นเรื่องผลผลติ (Productivity) จะเป็นสิ่งกระตุ้นใหบุ้คลากรมคีวามสนใจและมุ่งเพื่อ 

ผลผลิตเสมอ ส่วนวัฒนธรรมองค์การที่เน้นใหค้วามสำคัญกับคุณค่าความเป็นมนุษย์ก็จะ 

ทำให้บุคลากรเกิดขวัญกำลังใจ และความพึงพอใจในงานที่ดีได้ 

  3. เป็นแนวทางในการบริหารงานสำหรับผูบ้ริหารระดับสูง เพราะองค์การ 

ที่มรีูปแบบวัฒนธรรมที่ชัดเจนจะง่ายต่อการบริหารจัดการของผูบ้ริหารในการการกำหนด

นโยบายในการทำงาน การกำกับดูแล กิจกรรมต่าง ๆ เป็นต้น 

 Hellriegel, Sloc and Woodman (1995) กล่าวถึงความสำคัญของวัฒนธรรม

องค์การไว้ดังนี้  

  1. ความรูค้วามเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์การ สมาชิกในองค์การ

สามารถรับรู้ได้จากประวัติศาสตร์หรอืเรื่องราวขององค์การนัน้ ๆ ในอดีตเพื่อนำมาเป็น

บรรทัดฐานและแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไปในอนาคต  

  2. วัฒนธรรมองค์การช่วยส่งเสริมความผูกพันของสมาชิกในองค์การ  

มีความรูส้ึกร่วมภายใต้ปรัชญาและค่านิยมที่ทุกคนยอมรับ และพยายามปฏิบัติให้บรรลุ

เป้าหมายในที่สุด  

  3. วัฒนธรรมองค์การเป็นการกำหนดมาตรฐานของพฤติกรรมในการ

ควบคุมสมาชิกในองค์การใหม้ีพฤติกรรมและการปฏิบัติในแนวทางที่พึงปรารถนา  

  4. วัฒนธรรมองค์การจะมีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน

การปฏิบัติงานและการผลติโดยตรง  

  5. วัฒนธรรมเป็นสิ่งที่ก่อใหเ้กิดเอกลักษณ์ขององค์การ ถ้าหากยิ่งมีการ

กำหนดวัฒนธรรมที่เด่นชัดมากก็จะทำให้สมาชิกได้รับรู้ถึงแนวทางการปฏิบัติขององค์การ

ได้ดยีิ่งขึ้น รวมทั้งทำให้เกิดความรู้สกึเป็นส่วนหนึ่งขององค์การมากยิ่งขึ้น  

 หน้าที่ของวัฒนธรรมองค์กร  

 Gutknecht (1982 อ้างถึงใน (วสุนธรา รตโนภาส และคณะ, 2558, หน้า 20) 

กล่าวไว้ว่าวัฒนธรรมองค์การมหีน้าที่ 3 ประการคือ  

  1. เป็นเกณฑ์ในการสร้างกฎ ข้อบังคับ วัฒนธรรมช่วยสร้างให้สมาชิกมีกฎ

ทางสังคมในการตคีวามหรือแสดงพฤติกรรมในการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้อง  

  2. เป็นสิ่งกระตุน้ วัฒนธรรมช่วยใหส้มาชิกมีศรัทธา เป็นแรงจูงใจให้แต่ละ

คนปรับลักษณะเฉพาะของตนให้มบีทบาท ค่านยิม ฯลฯ ที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์การ  
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  3. เป็นเครื่องมอืผนึกกำลัง วัฒนธรรมช่วยใหส้มาชิกผสมผสานติดต่อ

สมาคมกันและร่วมมอืกัน ช่วยใหอ้งค์การบรรลุเป้าหมาย  

 รูปแบบของวัฒนธรรมองค์การ 

 ชูชัย สมิทธิไกร (2554, หน้า 455) ได้แบ่งประเภทของวัฒนธรรมองค์การเป็น  

4 ประเภท ดังนี้  

  1. วัฒนธรรมองค์การแบบครอบครัว (The family culture) เป็นวัฒนธรรม

ขององค์การมลีักษณะเหมอืนครอบครัว โดยผูน้ำองค์การจะทำหน้าที่ดูแลรับผดิชอบ 

ความเป็นอยู่ของสมาชิก เปรียบเสมอืนพ่อหรอืแม่ที่ดูแลรับผดิชอบความเป็นอยู่ของสมาชิก

ในองค์การ มีอทิธิพลสูงสุดในการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ ทั้งในเรื่องของความแตกต่าง

ทางดา้นสถานภาพและลำดับช้ันภายในองค์การ  

  2. วัฒนธรรมองค์การแบบหอไอเฟล (The Eiffel Tower) เป็นวัฒนธรรม

องค์การที่เน้นความสำคัญของงานและลำดับช้ันของสายการบังคับบัญชาเป็นหลัก 

ลักษณะโครงสรา้งขององค์การเป็นทรงสูงมสีายการบังคับบัญชาหลายชัน้ ผูน้ำหรือ

ผูบ้ริหารเป็นผู้มีอำนาจสั่งการและบังคับบัญชาในเรื่องต่าง ๆ ขององค์การ ซึ่งสมาชิก

จะต้องประพฤติปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด  

  3. วัฒนธรรมองค์การแบบขีปนาวุธนาวธิี (The guided missile) เป็น

วัฒนธรรมองค์การที่เน้นความเสมอภาพและความสำคัญของงานเป็นหลัก เน้นเป้าหมาย

ในการทำงานและการสร้างทีมงาน เพื่อมีการผลักดันใหก้ารทำงานบรรลุวัตถุประสงค์

ตามที่องค์การได้กำหนดไว้ สมาชิก ในองค์การจะมีสิทธิเท่าเทียมกัน แต่ผู้ที่สร้าง

ความสำเร็จให้กับองค์การจะได้รับการยอมรับและ ให้เกียรติ ความสำคัญระหว่างสมาชิก

ในองค์การค่อนข้างผวิเผิน แต่จะให้ความสำคัญแก่วิชาชีพของตนและความสำเร็จในงาน  

  4. วัฒนธรรมองค์การแบบตู้อบ (The incubator) เป็นวฒันธรรมองค์การ 

ที่เน้นความเสมอภาคและความสำคัญของคนเป็นหลัง ดังนัน้ องค์การจงึมลีักษณะที่

เปรียบเสมอืนตู้อบที่คอยช่วยใหส้มาชิกแต่ละคนมคีวามสำเร็จและมีความเจรญิเติบโต 

ในหน้าที่การงาน ส่วนผูน้ำองค์การ จะเป็นผู้ที่อยู่เบือ้งหลัง ให้การสนับสนุนด้านทรัพยากร 

ในการปฏิบัติงาน ช่วยแก้ปัญหาและอุปสรรครวมถึงปัญหาความขัดแย้งใหแ้ก่สมาชิก 

องค์การที่มวีัฒนธรรมรูปแบบนีจ้ะเน้นความสำคัญแก่ปัจเจกบุคคล โดยสมาชิกแต่ละคน 

จะได้รับอิสระอย่างมากในการปฏิบัติงาน 
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 Cameron and Quinn (1999, p. 32) ได้แบ่งวัฒนธรรมองค์การออกเป็น  

4 ประเภท ดังนี้  

  1. วัฒนธรรมเน้นโครงสร้างและกฎระเบียบ (Hierarchy culture) เป็น

วัฒนธรรมองค์การ ที่มโีครงสรา้งการทำงานแบบเป็นทางการ มีการกำหนดขั้นตอน 

การทำงานที่ชัดเจนและมีมาตรฐาน พนักงานทำงานอยู่ภายใต้การควบคุมและมีการ

กำหนดอำนาจการตัดสินใจให้กับพนักงาน และเน้นการตัดสินใจจากศูนย์กลาง 

  2. วัฒนธรรมเน้นการตลาด (Market culture) เป็นวัฒนธรรมองค์การที่ให้

ความสำคัญกับต้นทุนและการทำธุรกรรมต่าง ๆ อย่างมาก มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ ส่งเสริม 

ให้บุคลากรให้บุคลากร มีการแข่งขัน เน้นเป้าหมายของงาน และมุ่งการทำงานใหป้ระสบ

ความสำเร็จอย่างมปีระสิทธิภาพและประสิทธิผล  

  3. วัฒนธรรมเน้นการมีส่วนร่วม (Clan culture) เป็นวัฒนธรรมองค์การ  

ที่มุ่งเน้นการสร้างทีมงานและการทำงานเป็นทีม ส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในกิจกรรม

ต่าง ๆ ขององค์การ มุ่งสร้างความจงรักภักดีต่อองค์การแก่บุคลากร สมาชิกในองค์การ

ช่วยเหลอืเกือ้กูลกัน อีกทั้งองค์การมคีวามตระหนักถึงสวัสดิการและสวัสดิภาพของ

บุคลากรด้วย  

  4. วัฒนธรรมเน้นการปรับตัว ( Adhocracy culture) เป็นวัฒนธรรมองค์การ

ที่มรีูปแบบที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และการสร้างนวัตกรรมของสินค้าและบริการ  

มุง่สง่เสริมการปรับตัวใหก้ับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอกองค์การ  

การสนับสนุนใหบุ้คลากรกล้าคิด กล้าตัดสินใจ สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ และให้อิสรภาพใน

การตัดสินใจ  

 Denison (1990, p. 205) ได้แบ่งวัฒนธรรมเป็น 4 รูปแบบ อันประกอบไปด้วย  

  1. วัฒนธรรมพันธกิจ (Mission Culture) องค์การที่มลีักษณะค่านยิม  

ความเช่ือวธิีการ ที่มกีารตกลงร่วมกันในการกำหนดยุทธศาสตร ์กำหนดเป้าประสงค์ 

ที่ชัดเจน ซึ่งมีความสอดคล้องและนำมาใช้เป็นกรอบในการดำเนนิงาน มีวสิัยทัศน์ที่แสดง

ให้เห็นว่า องค์การเป็นไปในทิศทางใด สามารถสร้างแรงจูงใจให้แก่บุคลากร  

  2. วัฒนธรรมด้านเอกภาพ (Consistency Culture) องค์การที่มีลักษณะ

ค่านยิม ความเชื่อ การปฏิบัติที่มกีารตกลงร่วมกันในการกำหนดค่านิยม มีการกำหนดแนว

ปฏิบัติงานที่ชัดเจนเพื่อให้บุคลากร มีความร่วมมอืประสานงานของฝ่ายต่าง ๆ 
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  3. วัฒนธรรมการมสี่วนร่วม (Involvement Culture) องค์การที่มีลักษณะ

ค่านยิม ความเชื่อ และการปฏิบัติที่ส่งเสริมให้บุคลากร มีส่วนเกี่ยวข้องในการตัดสินใจ 

ในหน้าที่ที่ตนรับผดิชอบด้วยตนเอง การเข้าร่วมประชุม และวางแผนสนับสนุน การทำงาน

เป็นทีม ให้ความสำคัญในการพัฒนาสมรรถภาพ และส่งเสริมความเจรญิก้าวหน้า 

ของบุคลากร  

  4. วัฒนธรรมการปรับตัว (Adaptability Culture) องค์การที่มลีักษณะ

ค่านยิม ความเชื่อ วิธีการที่มีวธิีการทำงานที่ยืดหยุ่น มีการปรับปรุงพัฒนากระบวนการ 

ในการทำงาน มีการเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานที่ตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมภายนอก  

เน้นการนำข้อมูลจากผู้รับบริการมาใช้ปรับปรุงการบริหารงานและนำมาใช้ในการตัดสินใจ 

มีการสนับสนุนการให้รางวัลแก่บุคลากรผูส้ร้างนวัตกรรมให้ความสำคัญในการสรุปงาน 

เพื่อนำผลมาพัฒนาองค์การ 

 Daft (2001, p. 319) เห็นว่า วัฒนธรรมองค์การนั้น สามารถเสริมสร้างกลยุทธ์

และการออกแบบโครงสรา้งเพื่อให้องคก์ารก้าวไปสู่ความมปีระสิทธิภาพได้ จงึได้แบ่ง

วัฒนธรรมองค์การออกเป็น 4 ประเภท โดยอยู่บนพืน้ฐานของปัจจัย 2 อย่างคอื ระดับ

ความยดืหยุ่นต่อสภาพแวดล้อมภายนอก และการมุ่งเน้นที่กลยุทธ์ภายในหรือภายนอก

องค์การ ตามรายละเอียดดังนี้  

  1. วัฒนธรรมที่เน้นให้ความสามารถในการปรับตัว (Acceptability)  

เป็นวัฒนธรรมที่มกีลยุทธ์แบบเน้นสภาพแวดล้อมภายนอก ต้องการความยืดหยุ่น 

และการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้บรรลุความต้องการของใชบ้ริหาร จงึมีการมอบอำนาจ 

การตัดสินใจให้กับพนักงาน 

  2. วัฒนธรรมที่เน้นพันธกิจ (Mission Culture) เป็นวัฒนธรรม ทีถู่กกำหนด

ขึน้มาโดยเน้นการดำเนินการเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์และความมุ่งหมายที่ชัดเจนขององค์การ 

เพื่อให้ได้ประสิทธิผลที่ตอ้งการ วัฒนธรรมแบบนีไ้ม่ตอบสนองสภาพแวดล้อมที่

เปลี่ยนแปลง มุ่งบรรลุประสิทธิผล ที่ตัง้ไว้ก็เพียงพอ  

  3. วัฒนธรรมการมสี่วนร่วม (Clan Culture) เป็นวัฒนธรรมที่เน้นการมีส่วน

ร่วม เกี่ยวข้องและการมีส่วนร่วมในงานของสมาชิกในองค์การและมีการโต้ตอบกับ

สภาพแวดล้อมภายนอกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วซึ่งจะเสริมสร้างความรับผดิชอบ และ

ความรูส้ึกการเป็นเจ้าขององค์การให้กับพนักงานเพื่อนำไปสู่ความผูกพันในองค์การ  
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  4. วัฒนธรรมที่เน้นสายการบังคับบัญชาหรอืแบบระบบราชการ 

(Bureaucratic Culture) เป็นวัฒนธรรมที่เน้นการดำเนนิการภายใต้สภาพแวดล้อมที่มี

เสถียรภาพ องค์การประเภทนี้ มีวัฒนธรรมที่จะสนับสนุนวิธีการในการดำเนินงานโดยใช้

ความร่วมมอืกันภายในระเบียบ กฎเกณฑ์ นโยบาย สัญลักษณ์ พิธีการต่าง ๆ และเน้น

ประสิทธิภาพของงาน  

 Slocum and Hellriegel (2011, p. 491) ได้ทำการศกึษาวัฒนธรรมองค์การจาก

บริษัทช้ันนำของโลกหลายแห่ง และได้นำเสนอรูปแบบวัฒนธรรมองค์การออกเป็น 4 ด้าน 

ได้แก่  

  1. วัฒนธรรมเน้นโครงสร้างและกฎระเบียบ (Bureaucratic culture) เป็น

วัฒนธรรมที่เน้นรูปแบบการปฏิบัติงานที่เป็นทางการ มีกฎระเบียบและขั้นตอนการ

ปฏิบัติงานที่มีความชัดเจนและ มีมาตรฐาน และโครงสร้างตามลำดับขั้น  

  2. วัฒนธรรมเน้นการมสี่วนร่วม (Clan culture) เป็นวัฒนธรรมที่มธีรรม

เนียมปฏิบัติให้บุคลากรยึดถือร่วมกัน มีการขัดเกลาทางสังคมในองค์การ มีการสร้างความ

จงรักภักดีให้กับสมาชิก เน้นการทำงานร่วมกันเป็นทีมงาน และมุ่งเน้นให้สมาชิกมีการ

บริการจัดการตนเอง  

  3. วัฒนธรรมเป็นผูป้ระกอบการ (Entrepreneurial culture) เป็นวัฒนธรรม  

ที่เน้นการพัฒนาและการวิจัย เพื่อส่งเสริมและสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ เข้าสู่องค์การ 

มุ่งเนน้การเป็นผูน้ำในทางธุรกิจ มีลักษณะการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของ

สภาพแวดล้อมอย่างรวดเร็ว รวมถึงเป็นผู้สร้างความเปลี่ยนแปลงใหเ้กิดขึ้นดว้ย 

  4. วัฒนธรรมเน้นการตลาด (Market culture) เป็นวัฒนธรรมที่ให้

ความสำคัญต่อการวัดผลความสำเร็จจากการเจรญิเติบโตทางดา้นยอดขาย ส่วนแบ่ง 

ทางการตลาด สถานะทางการเงินขององค์การ และผลกำไรจากการดำเนนิงาน 

 ลักษณะวัฒนธรรมองค์การที่ก่อให้เกิดประสิทธิผล 

 1. ตัวแบบวัฒนธรรมองค์การของ Denison and Spreitzer (1991)  วัฒนธรรม

องค์การในทัศนะของ Denison and Spreitzer (1991, pp. 1-21) ได้อา้งถึงกรอบแนวคิด

ค่านยิมของการแข่งขัน ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 มติิ คือ มแิรกเป็นมติิของความยืดหยุ่น ซึ่งการ

มุ่งเนน้ความยืดหยุ่นจะสะท้อนถึงความยดืหยุ่นและความเป็นปกติวสิัย ส่วนการมุ่งเน้น 

การควบคุมจะสะท้อนถึงความมั่นคงและการควบคุม มิติที่สอง เป็นมติิของสภาวการณ์

ภายในและสภาการณ์ภายนอกองค์การ การให้ความสำคัญกับสภาวการณ์ภายใน (Internal 
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focus) จะเน้นการบำรุงรักษาและการปรับปรุงองค์การใหส้ามารถดำรงอยู่ได้ในอนาคต 

ส่วนองค์การที่มุ่งเน้นสภาวการณ์ภายนอก (External Focus) จะให้ความสำคัญกับ

สภาพแวดล้อมการแข่งขัน การปรับตัว และการมีปฏิสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมภายนอก

องค์การออกเป็น 4 ลักษณะดังนี้ 

  1.1 วัฒนธรรมกลุ่ม (Group Culture) หมายถึง วัฒนธรรมองค์การที่ให้

ความสำคัญกับความยืดหยุ่นและการเปลี่ยนแปลง มุ่งเน้นความสัมพันธ์ที่ดรีะหว่างบุคคล

การเข้าร่วมเป็นสมาชิกของกลุ่มและมีความผูกพันกับองค์การ ให้ความสำคัญกับ

กระบวนการภายในองค์การ 

  1.2 วัฒนธรรมมุ่งเน้นการพัฒนา (Developmental Culture) หมายถึง 

วัฒนธรรมองค์การที่ใหค้วามสำคัญกับความยดืหยุ่นมุ่งเน้นกระบวนการภายนอกองค์การ 

เน้นเรื่องการเจรญิเติบโตระยะเริ่มแรก การได้มาซึ่งการเข้าถือสิทธิ์ของทรัพยากร รวมถึง

การให้ความสำคัญการปรับตัวใหเ้ข้ากับสภาพแวดล้อมภายนอก 

  1.3 วัฒนธรรมการมุ่งเน้นความมีเหตุผล (Rational Culture) หมายถึง 

วัฒนธรรมองค์การที่ใหค้วามสำคัญกับสภาพแวดล้อมภายนอกองค์การแต่มุ่งเน้นในเรื่อง

การควบคุม เช่น ใหค้วามสำคัญกับสภาพแวดล้อมภายนอกองค์การแต่มุ่งเน้นในเรื่องการ

ควบคุม เช่น ใหค้วามสำคัญกับผลผลิต (Productivity) และการบรรลุผลสำเร็จ 

(Achievement) ให้ความสำคัญกับวัตถุประสงค์ขององค์การ มีแรงจูงใจเป็นพืน้ฐานเบือ้งตน้

เกี่ยวกับการแข่งขันภายนอก 

  1.4 วัฒนธรรมมุ่งเน้นลำดับขั้น (Hierarchical Culture) หมายถึง วัฒนธรรม

องค์การที่ให้ความสำคัญกับความสม่ำเสมอ (Stability) เน้นกระบวนการภายในองค์การ 

ความเป็นแบบแผนเดียวกันภายในองค์การ การประสานงานร่วมกัน (Coordination) 

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใน (Internal Efficiency) รวมถึงการยึดมั่นในการปฏิบัติ

ตามกฎระเบียบข้อบังคับ  

 2. ตัวแบบวัฒนธรรมองค์การของ Cameron and Quinn (1999)ตัวแบบ

วัฒนธรรมองค์การ มีรากฐานการพิจารณาว่า ประสิทธิภาพขององค์การจำแนกได้ 2 มติิ 

ที่มลีักษณะในเชิงการแข่งขันซึ่งกันและกัน มิติแรกเป็นการแข่งขันระหว่างการเนน้ 

ความยดืหยุ่น การจัดการตนเอง และพลวัตกับความมีเสถียรภาพความเป็นระเบียบ 

และการควบคุม มติิที่สองเป็นการแข่งขันระหว่าการเน้นภายในองค์การ การบูรณาการ 

และความเป็นเอกภาพกับการเน้นภายนอกองค์การ ความแตกต่างหลากหลาย 
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และการแข่งขัน เมื่อนำทั้งสองมติิมารวมกันก็จะกลายเป็นสี่มุม แต่ละมุมมกีลุ่มตัวชีว้ัด

ความสำเร็จที่แตกต่างกัน และสามารจำแนกวัฒนธรรมองค์การได้เป็น 4  ประเภทคือ  

1) วัฒนธรรมแบบพวกพ้อง (Clan Culture) เป็นการเน้นภายในและบูรณาการกับการ

จัดการตนเองและความยดืหยุ่น 2) วัฒนธรรมแบบช่ัวคราว (Adhocracy Culture) เป็นการ

เน้นภายนอกและความแตกต่างกับการจัดการตนเองและความยืดหยุ่น 3) วัฒนธรรม

การตลาด (Market Culture)เป็นการเน้นภายนอกและการบูรณาการกับการควบคุมและ

เสถียรภาพ และ 4) วัฒนธรรมลำดับช้ันการบังคับบัญชา (Hierarchy Culture) เป็นการเน้น

ภายในและการบูรณาการกับการควบคุมและเสถียรภาพ 

  จากการศกึษาความสัมพันธ์ระหว่างองค์การกับภาวะผู้นำและประสิทธิผล

ขององค์การของ (Cameron et al.1999, pp. 40-44) พบว่า เกินกว่ารอ้ยละ 80 ของกลุ่ม

ตัวอย่างได้แสดงผลออกมาในทิศทางเดียวกันกล่าวคือ เมื่อพจิารณาจากประเภทของแต่ละ

วัฒนธรรมองค์การพบว่า เมื่อองค์การจะมีบทบาทในลักษณะเป็นผู้ประสานงาน 

(Coordinator) เป็นนักตรวจตรา (Monitor) และเป็นนักจัดระเยียบ (Organizer) ในขณะ 

ที่ประสทิธิผลขององค์การจะเน้นไปที่ประสทิธิภาพ (Efficiency) การตรงเวลา (Timeliness) 

การทำงานไม่ติดขัด (Smooth Functioning) และเมื่อองค์การใดถูกครอบงำดว้ยวัฒนธรรม

การตลาด(Market Culture) ผูน้ำองค์การจะมีบทบาทในลักษณะเป็นผู้ขับเคลื่อนอย่างหนัก 

(Hard-Drive) เป็นนักแข่ง (competitor) และเป็นนักผลิต (Producer) ในขณะที่ประสทิธิผล

ขององค์การจะเน้นไปที่ส่วนครองตลาด (Market Share) การบรรลุเป้าหมาย (Goal 

Achievement) และการชนะคู่แข่ง (Beating Competitors) และเมื่อองค์การใดถูกครอบงำ

ด้วยวัฒนธรรมแบบพวกพ้อง (Clan Culture) ผูน้ำองค์การจะมีบทบาทในลักษณะเป็นผู้

อำนวยความสะดวก (Facilitator) เป็นผู้ฝึกสอน (Mentor) เป็นผู้ปกครอง (Parent) ในขณะ 

ที่ประสทิธิผลขององค์การจะเน้นไปที่ความเหนี่ยวแน่น (Cohesion) ความจงรักภักดี 

(Morale) และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Development of Human Resource)  

เมื่อองค์การใดถูกครอบงำด้วยวัฒนธรรมแบบช่ัวคราว (Adhocracy Culture) ผูน้ำองค์การ

จะมีบทบาทในลักษณะเป็นนักสร้างสรรค์สิ่งใหม่ (Innovator) เป็นผู้ประกอบการ

(Entrepreneur) และเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ (Visionary) ในขณะที่ประสทิธิผลขององค์การจะเน้น

ไปที่ผลผลติที่มีความได้เปรียบในการแข่ง (Cutting-Edge Output) การสรา้งสรรค์ 

(Creativity) และการเติบโต 
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  Denison (1990, p. 205 อ้างถึงใน ชาญณรงค์ เศวตาภรณ์, 2553, หน้า 15) 

ได้แบ่งวัฒนธรรมเป็น 4 รูปแบบ อันประกอบไปด้วย 

   ประการที่แรกคือ วัฒนธรรมส่วนร่วม (Involvement Culture) 

เป็นวัฒนธรรมที่มลีักษณะที่องค์การมุ่งเสริมสร้างพลังอำนาจในการบริการให้แก่บุคลากร

ในทุกระดับ บุคลากรสามารถเข้าถึงขอ้มูลข่าวสารที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานได้อย่าง

กว้างขวาง มีการใชโ้ครงสร้างไม่เป็นทางการควบคุมการปฏิบัติงานมากกว่าใชโ้ครงสร้างที่

เป็นทางการ การทำงานเป็นทีมซึ่งเน้นการมีส่วนร่วมของสมาชิกเป็นแบบแผนหลักที่

องค์การใชใ้นการขับเคลื่อนงานและมีการพัฒนาสมรรถภาพของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง

องค์ประกอบหลักของวัฒนธรรมส่วนร่วมได้แก่การที่องค์การสนับสนุนเสริมสร้างอำนาจ 

(Empowerment) แก่บุคลากรเน้นการทำงานเป็นทีม (Team Orientation) และมีการพัฒนา

สมรรถภาพบุคลากร (Capability Development) ในทุกระดับการเสริมสร้างอำนาจ 

หมายถึง การที่องค์การกระจายอำนาจในการตัดสินใจและการทำงานแก่บุคลากรให้มีการ

บริการจัดการด้วยตนเองมีการแบ่งปันข้อมูลข่าวสารในการทำงานอย่างกว้างขวางผู้บริหาร

และบุคลากรมีความผูกพันกับงานและรู้สกึว่าพวกเขาเป็นเจ้าขององค์การบุคลากร 

ทุกระดับมีความเชื่อว่าตนเองมสี่วนต่อการตัดสินใจในเรื่องที่มผีลต่องานของพวกเขา 

และมีการวางแผนองค์การโดยใช้หลักการมสี่วนร่วมของบุคลากรการทำงานเป็นทีม 

หมายถึง การที่องค์การสนับสนุนให้มกีารร่วมมอืกันทำงานระหว่างสายงานที่ต่างกันบุคล

กรทำงานเสมอืนเป็นส่วนหนึ่งของทีมมกีารใชท้ีมงานเป็นกลไกลในการปฏิบัติงานมากกว่า

การสั่งการตามสายการบังคับบัญชารวมทั้งมกีารจัดระบบงานเพื่อให้บุคลากรสามารถ

มองเห็นความเชื่อมโยงระหว่างงานที่ตนเองทำกับเป้าประสงค์ขององค์การการพัฒนา

สมรรถภาพของบุคลากรในทุกระดับหมายถึงการมอบหมายอำนาจหน้าที่เพื่อให้บุคลากร

สามารถดำเนินการได้ด้วยตนเองมกีารปรับปรุงสมรรถภาพของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 

มีการลงทุนเพื่อสร้างทักษะในการปฏิบัติงานแก่บุคลากรสมรรถภาพของบุคลากรได้รับการ

มองว่าเป็นทรัพยากรที่มคีุณค่าขององค์การหรอืทำให้องค์การมคีวามได้เปรียบ 

ในการแข่งขัน 

  ประการที่สองคอื วัฒนธรรมเอกภาพ (Consistency Culture)เป็นวัฒนธรรม

ที่สะท้อนใหเ้ห็นถึงการมวีัฒนธรรมที่เข้มแข็งซึ่งมีความคงเส้นคงวาสูงมกีารประสานงานที่

ดีและมีบูรณาการที่ดีพฤติกรรมมีรากฐานจากกลุ่มของค่านยิมแกนกลางผูน้ำและผู้ตาม 
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มีทักษะในการสร้างบรรลุถึงขอ้ตกลงแม้ว่าจะมีทัศนะที่แตกต่างกันความคงเส้นคงวาเป็น

แหล่งพลังที่มีพลังในการสร้างเสถียรภาพและการบูรณาการภายในซึ่งเป็นผลมาจากการ 

มีแบบแผนทางจิตร่วมกันและมีระดับของการยอมรับสูงองค์ประกอบหลักวัฒนธรรม

เอกภาพคือค่านิยมแกนกลาง (Core Values) การตกลงร่วม (Agreement) ความร่วมมอื

และการบูรณาการ (Coordination and Integration) ค่านิยมแกนกลางแสดงออกมาโดยการ

ที่ผู้บริหารปฏิบัติในสิ่งที่ตนเองสอนหรือบอกผู้อื่นมกีลุ่มค่านยิมที่มคีวามชัดเจนและคงเส้น

คงวาที่ใชเ้ป็นแนวทางปฏิบัติหากบุคลากรละเมิดหรอืละเลยค่านยิมแกนกลางจะได้รับการ

มองว่าเป็นการสร้างปัญหาแก่องค์การและมีจรรยาบรรณที่เป็นแนวทางสำหรับการปฏิบัติ

แก่บุคลากรอย่างชัดเจนว่าสิ่งใดผดิถูกการตกลงร่วมแสดงออกโดยการที่บุคลากรสามารถ

บรรลุข้อตกลงร่วมกันได้ง่ายเมื่อมีความเห็นแตกต่างกันแมป้ระเด็นนั้นจะเป็นประเด็น

ปัญหามากเพียงใดก็ตามบุคลากรในองค์การสามารถร่วมกันกำหนดตกลงที่ชัดเจนว่าแนว

ทางการปฏิบัติใดที่ถูกต้องพึงกระทำและแนวทางใดเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องและไม่พึงกระทำ

ความรว่มมอืและการประสานบูรณาการแสดงออกโดยที่องค์การมวีิธีการปฏิบัติงานที่คง

เส้นคงวาและสามารถทำนายได้บุคลากรจากฝ่ายหรือสายงานที่แตกต่างกันมีทัศนะหรอื

มุมมองต่อประเด็นการทำงานเหมอืนกันมีความง่ายในการประสานงานเพื่อดำเนินโครงการ

ระหว่างฝ่ายต่าง ๆ และมีการเชื่อมโยงเป้าหมายในระดับต่าง ๆ เป็นอย่างดี 

  ประการที่สามคือ วัฒนธรรมปรับตัว (Adaptability Culture) จากการที่

องค์การตอ้งเผชิญหน้ากับสิ่งแวดล้อมภายนอกดังนัน้การปรับตัวขององค์การเพื่อให้

สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมภายนอกจงึเป็นสิ่งที่ยากจะหลีกเลี่ยงได้ 

การปรับตัวขององค์การถูกผลักดันจากผู้รับบริการการเสี่ยงและการเรียนรู้จากความ

ผดิพลาดและมีความสามารถประสบการณ์ในการสร้างสรรค์การเปลี่ยนแปลงองค์การ 

มีการเปลี่ยนแปลงระบบอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการปรับปรุงความสามารถโดยรวม 

ในการตอบสนองความตอ้งการของผูร้ับบริการองค์ประกอบหลักของวัฒนธรรมนี้ได้แก่

การสรา้งการเปลี่ยนแปลง (Creating Change) การเน้นผูร้ับบริการ (Customer Focus)  

และการเรียนรูข้ององค์การ (Organization Learning) การสร้างการเปลี่ยนแปลงมีลักษณะ

สำคัญคือการมีวธิีการทำงานที่ยืดหยุ่นและง่ายต่อการเปลี่ยนแปลงมีการตอบสนองต่อการ

เปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมมกีารนำวิธีการทำงานที่ใหม่มาใช้หรอืมีการปรับปรุงวิธีการ

ทำงานอย่างต่อเนื่องฝ่ายต่าง ๆ ให้ความร่วมมือในการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างดี 

การเน้นผู้รับบริการมลีักษณะสำคัญคือมีการนำข้อเสนอแนะข้อผูร้ับบริการมาใช้เป็นข้อมูล 
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ในการตดัสินใจปรับปรุงการทำงานบุคลากรมีความเข้าใจลึกซึง้เกี่ยวกับความตอ้งการและ

ความจำเป็นของรับบริการรวมทั้งมีการสนับสนุนให้บุคลากรตดิต่อกับผู้รับบริการโดยตรง

การเรียนรูข้ององค์การมลีักษณะสำคัญคือมีการสนับสนุนให้รางวัลแก่ผู้ที่สร้างนวัตกรรม

และกล้าเสี่ยงในการนำวิธีการใหม่ ๆ มาใช้ให้ความสำคัญกับการสรุปบทเรียน 

ในการทำงานเพื่อสร้างการเรียนรู้และแต่ละฝ่ายต่างทราบว่าฝ่ายอื่นทำอะไรบ้าง 

  ประการที่สี่คอื วัฒนธรรมพันธกิจ (Mission Culture) เป็นวัฒนธรรม 

ที่องค์การมสีำนึกชัดเจนเกี่ยวกับเป้าประสงค์และทิศทางซึ่งนำไปสู่การกำหนดเป็น

เป้าหมายวัตถุประสงค์และยุทธศาสตร์รวมทั้งการแสดงวิสัยทัศน์ที่องค์การต้องเป็น 

ในอนาคตเมื่อพันธกิจขององค์การเปลี่ยนแปลงจะส่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในด้าน

อื่น ๆ ของวัฒนธรรมองค์การด้วยองค์ประกอบของวัฒนธรรมการทำงานแบบมีพันธกิจ

ได้แก่ทิศทางยุทธศาสตร์และความมุง่มั่น (Strategic Direction and Intent) เป้าหมายและ

วัตถุประสงค์ (Goal and Objectives) และวิสัยทัศน ์(Vision) ทิศทางยุทธศาสตร์และความ

มุ่งม่ันมลีักษณะสำคัญคือการที่องค์การมีเป้าประสงค์และทิศทางระยะยาวพันธกิจมีความ

ชัดเจนและบุคลากรเข้าใจความหมายตรงกันและใช้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติรวมทั้ง

มียุทธศาสตร์ที่ชัดเจนซึ่งสอดคล้องกับเป้าประสงค์เป้าหมายและวัตถุประสงค์มีลักษณะ 

ที่สำคัญคือองค์การมกีารตกลงร่วมกันในการกำหนดเป้าหมายผูก้ำหนดเป้าหมายที่มี 

ความท้าทายและสามารถเป็นจรงิได้มกีารกำหนดตัวชี้วัดวัตถุประสงค์อย่างชัดเจนและมี

การปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุตามเกณฑ์ที่กำหนดรวมทั้งบุคลากรมีความเข้าใจว่ามีสิ่งใด 

ที่ควรตอ้งดำเนินการเพื่อสร้างความสำเร็จในระยะยาววิสัยทัศน์มลีักษณะที่สำคัญคือ

องค์การมกีารสร้างวิสัยทัศน์ร่วมที่แสดงให้เห็นว่าองค์การควรเป็นอย่างไรในอนาคตผูน้ำ 

ที่มทีัศนะยาวไกลวิสัยทัศน์ขององค์การสามารถสร้างความกระตอืรอืร้นและแรงจูงใจ 

แก่บุคลากรรวมทั้งองค์การสามารถปฏิบัติงานใหบ้รรลุเป้าหมายระยะสั้นโดยที่ไม่ทำลาย

เป้าหมายระยะยาว 

 สรุป จากรูปแบบของวัฒนธรรมองค์การที่ได้กล่าวถึงขา้งตน้ ในการวิจัยครั้งนี้ 

ผูว้ิจัยได้เลือกได้รูปแบบวัฒนธรรมองค์การของ Denison (1990) เนื่องจากเป็นรูปแบบ 

ของการตรวจสอบวัฒนธรรมองค์การสำหรับนำไปสู่การเปลี่ยนแปลง ที่กระทบต่อผลการ

ดำเนนิงานขององค์การอาศัยเกณฑ์ของความยืดหยุ่นและม่ันคงกับการมุ่งเน้นภายใน 

และภายนอกองค์การ ซึ่งตัวแปรนี้สามารถสะท้อนใหเ้ห็นถึงวัฒนธรรมองค์การถึง 4 ด้าน  
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อันประกอบไปด้วย 1.วัฒนธรรมพันธกิจ (Mission Culture) 2. วัฒนธรรมด้านเอกภาพ 

(Consistency Culture) 3. วัฒนธรรมการมีส่วนร่วม (Involvement Culture) และ  

4. วัฒนธรรมการปรับตัว(Adaptability Culture) 
 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประสิทธิผลการจัดบริการสาธารณะขององค์กร 

ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นเครื่องมอืหรอืตัวบ่งชีในการตัดสินว่าการ

บริหารของหน่วยงานหรอืองค์ใดองค์การหนึ่ง สามารถดำเนนิงานจนบรรลุเป้าหมายหรือ

วัตถุประสงค์ทีวางไว้มากน้อยเพียงใด เป็นเรืองเกี่ยวกับผลทีได้รับและผลสำเร็จของงาน 

มีความเกี่ยวพันกับผลงานทีองค์การพึงประสงค์ 

 ความหมายของประสิทธิผลขององค์การ 

            การค้นหานิยามความหมายของประสทิธิผลขององค์การได้เกิดขึ้นเป็นเวลา

ยาวนานจนกระทั่งล่วงเลยมาถึงปลายศตวรรษที่ 19 แม้ว่าประสทิธิผลขององค์การจะมี

การใชก้ันอย่างแพร่หลายแต่ยังไม่มีการใหค้ำนิยามและตัวชี้วัดกันอย่างแน่ชัด Cameron 

(1986, p. 9) เนื่องจากแนวคิดประสิทธิผลองค์การมคีวามคลุมเครือและเกิดปัญหา 

การนยิามหรอืการให้ความหมาย Cameron (1981, p. 2) ได้แสดงความคดิเห็นในประเด็น

ปัญหาดังกล่าวว่าเนื่องมาจากเหตุผล 3 ประการเหตุผลประการแรกคือ การที่แนวคิดด้าน

องค์การ (Concepts of Organization) มีต้นกำเนิดแนวคิด (Conceptualization) มาจากหลาย

แนวคิดทั้งในประเด็นที่ว่าองค์การคืออะไรและแตกต่างจากองค์การอื่นอย่างไรซึ่งความ

หลากหลายของแนวคิดด้านองค์การนี้ได้ส่งผลใหค้วามพยายามที่จะกำหนดเกณฑ์หรอื

ตัวชี้วัดมาตรฐานของประสิทธิผลองค์การตอ้งพลอยล้มเหลวไปด้วยเนื่องจากความไม่มี

มาตรฐานในการนิยามองค์การ Cameron (1981, p. 2) เหตุผลประการที่สองคือการศกึษา

ประสิทธิผลในอดีตนักวิจัยได้ใชต้ัวชี้วัดประสิทธิผลองค์การที่มีลักษณะไม่ทับซ้อนต่อกัน 

(Non-Overlapping) ส่งผลใหไ้ม่เกิดความพอกพูน (Not Cumulative) ทางวิชาการกล่าวคอื

เมื่อนักวิจัยตอ้งการประเมินประสิทธิผลองค์การตัวชีว้ัดที่ถูกเลือกนำมาใช้มักจะเป็น

ผลลัพธ์ของความสะดวก (Convenience) หรอืความอคติ (Bias) ของนักวิจัยแทนที่จะมา

จากการสร้างตัวชี้วัดอย่างเป็นระบบ Campbell (1977, p. 1) และ Steers (1977, p. 2) 

ส่งผลใหไ้ม่มีความก้าวหน้าใด ๆ ในแง่การศกึษาวิจัยด้านประสิทธิผลองค์การแต่มี

ความก้าวหน้าเล็กน้อยในการสร้างทฤษฎีที่เกี่ยวกับประสิทธิผลองค์การ Cameron (1981, 
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p. 3) เหตุผลประการที่สามที่ก่อใหเ้กิดปัญหาในการนยิามประสิทธิผลองค์การก็คือ 

คุณสมบัติที่ซับซ้อนขององค์การเองกล่าวคือวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์การมักจะ

มีความหลากหลายขัดแย้งและยากต่อการนยิามความซับซ้อน (Complexity) ขององค์การนี้

เองที่ก่อใหเ้กิดปัญหาในการนยิามเงื่อนไขที่เฉพาะเจาะจงในการวัดประสิทธิผลองค์การ

ทั้งนีก้็เพราะว่าบ่อยครั้งที่องค์การได้แสวงหาเป้าหมายที่ขัดแย้งซึ่งกันและกันยกเว้น

องค์การที่มเีป้าหมายเพื่อแสวงหากำไรที่เงื่อนไขของประสิทธิผลจะถูกกำหนดมาจากการ

พิจารณาประเด็นทางด้านเศรษฐกิจเป็นสำคัญแต่สำหรับองค์การประเภทอื่น ๆ ที่มิใช่

องค์การที่มเีป้าหมายเพื่อแสวงหากำไรแลว้ก็จะมีความยุ่งยากในการกำหนดชุดตัวชีว้ัด 

ที่สามารถวัดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์การโดยรวมได้ความคลุมเครือหรือความ

กำกวมเหล่านี้ ทำให้การนยิามแนวคิดประสิทธิผลองค์การที่เคยใช่ในอดีตและแนวทางที่ใช้

ในการประเมินประสิทธิผลในอดีตส่วนใหญ่ไม่มคีวามเหมาะสมต่อความวุ่นวายสับสนของ

องค์การสมัยใหม ่Cameron (1981, p. 3) จากเหตุผลดังกล่าวจึงมีการให้นยิามความหมาย

ที่แตกต่างกันไปตามความแตกต่างของผู้ศกึษาและยังมีความขัดแย้งกันเองด้วยจาก

การศกึษาเอกสารที่ได้รับการตพีิมพ์และเผยแพร่ได้มีผู้ใหค้ำนยิามประสิทธิผลขององค์การ

ว่าคอืระดับที่องค์การสามารถบรรลุเป้าหมายได้ Etzioni (1964, p. 5) และ Georgopoulos 

and Tomnenbaum (1957 อ้างถึงใน ภรณ ีกีร์ติบุตร, 2557, หน้า 65) ระบุว่าประสิทธิผล

องค์การ หมายถึง ความมากน้อยของการที่องค์การในฐานะเป็นระบบทางสังคมสามารถ

บรรลุถึงเป้าหมายได้โดยใช้ทรัพยากรและหนทางที่มีอยู่โดยไม่ทำให้ทรัพยากรและหนทาง

เสียหายและไม่สร้างความตึงเครียดที่ไม่สมควรแก่สมาชิก 

          ราชบัณฑติยสถาน (2546) ได้ให้ความหมายของคำว่าประสิทธิผลองค์การ 

หมายถึง ผลสำเร็จผลที่เกิดขึ้นซึ่งขยายความได้ว่าเป็นผลที่เกิดขึน้จากการดำเนินการ 

ในเรือ่งใดเรื่องหนึ่งนั่นเอง 

          ศุภชัย ยาวะประภาษ (2550, หน้า 2) ได้ให้ความหมายว่า หมายถึง 

ความสามารถในการบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของนโยบายการพิจารณาทางเลือก 

โดยใช้ประสทิธิผลเป็นเกณฑ์ทำได้โดยการวิเคราะห์ว่าทางเลือกนั้นสามารถบรรลุ

วัตถุประสงค์หรือไม่มากน้อยเพียงใดถ้าบรรลุวัตถุประสงค์ก็ผ่านการพิจารณาถ้าไม่บรรลุ

วัตถุประสงค์ก็ไม่ผ่าน 

          วิทยา ด่านธำรงกูล (2550, หนา้ 27) ได้ให้ความหมายว่า ประสทิธิผล

องค์การ หมายถึง ความสามารถในการเลือกเป้าหมายที่เหมาะสมและบรรลุเป้าหมาย 
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นั้น ๆ ประสิทธิผลจงึวัดกันที่ว่าองค์การสามารถสนองผูบ้ริโภคสินคา้หรอืบริการที่เป็น

ต้องการหรอืไม่และสามารถบรรลุในสิ่งที่พยายามจะทำมากน้อยเพียงใด 

          ติน ปรัชญพฤทธิ์ (2551, หน้า 5) ได้ให้ความหมายของคำว่า ประสิทธิผล

องค์การ (Effectiveness) ว่าเป็นระดับที่คนงานสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายได้มาก

น้อยเพียงใด 

          รุ่ง แก้วแดง และ ชัยณรงค์ สุวรรณสาร (2553, หน้า 169) ประสทิธิผล

องค์การ หมายถึง ความสำเร็จของผลการปฏิบัติงานที่เป็นไปหรอืบรรลุเป้าหมายและ

วัตถุประสงค์ขององค์การ 

          ธงชัย สันติวงษ์ (2555, หน้า 4) กล่าวว่า ประสิทธิผลขององค์การจะมีขึน้ได้

ย่อมอยู่กับเงื่อนไขว่าองค์การสามารถทำประโยชน์จากสภาพแวดล้อมจนบรรลุผลสำเร็จ

ที่ตัง้ใจไว้แต่สิ่งสำคัญที่สุดอยู่เบือ้งหลังควบคู่กับประสิทธิผลคือประสทิธิภาพซึ่งหมายถึง 

การมสีมรรถนะสูงสามารถมีระบบการทำงานที่ก่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดโดยได้ผลผลติ

ที่คุณภาพสูงกว่ามูลค่าของทรัพยากรที่ใชไ้ปจากคำนิยามข้างต้นอาจสรุปได้ว่าประสิทธิผล

องค์การคอื ระดับความสามารถขององค์การในการบรรลุถึงเป้าหมายขององค์การที่

องค์การนัน้กำหนดขึน้ซึ่งเป็นเงื่อนไขสำคัญในการที่จะบ่งช้ีถึงความสามารถในการอยู่รอด

ขององค์การ 

          เปรมสุรยี์ เชื่อมทอง (2561, หนา้ 9) กล่าวว่า ประสิทธิผลองค์การ คือ 

ผลงานของกลุ่มซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ดังนัน้ประสิทธิผลขององค์กรปกครอง

ท้องถิ่นคือความสำเร็จขององค์กรปกครองท้องถิ่นที่สามารถทำหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมาย

ที่ตัง้เอาไว้ ทั้งนีเ้กิดจากประสิทธิภาพของผูบ้ริหารองค์กรปกครองท้องถิ่นที่สามารถใช้

ความรูค้วามสามารถและประสบการณ์ในการบริหารงานเพื่อโน้มน้าวใหผู้ใ้ต้บังคับบัญชา

ปฏิบัติงานให้เกิดผลตามเป้าหมายที่ตัง้เอาไว้ 

          Gibson Others (1982, p. 812) นิยามประสิทธิผลไว้ว่า ประสิทธิผลเป็นเรื่อง

ของการกระทำใด ๆ ที่มคีวามมุ่งหมายจะได้รับผลอะไรสักอย่างใหเ้กิดขึ้นการกระทำหรอื

ความพยายามจะมีประสิทธิผลสูงต่ำเพียงใด ขึ้นอยู่กับว่าผลที่ได้รับตรงนั้นครบถ้วนทั้ง    

เชงิปริมาณและเชงิคุณภาพและใช้พลังงานน้อยเพียงใด  

          Robbins (1990, p. 77) ได้ให้คำนิยามประสิทธผิลขององค์การสามารถ

นิยามได้ว่าหมายถึง ระดับความสามารถที่องค์การจะบรรลุเป้าหมายทั้งในระยะสั้นและ

ระยะยาวทั้งในเชิงผลลัพธ์และกระบวนการการเลือกตัวแปรหรอืเรื่องที่นำมาเป็นเกณฑ์ 
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ในการประเมินผลสะท้อนค่านิยมของกลุ่มยุทธศาสตร์ที่มอีิทธิผลต่อการอยู่รอดของ

องค์การสะท้อนความสนใจของผู้ประเมินและระยะเวลาที่จัดตั้งองค์การขึ้นมา 

          Seashore and Yuchtman quoting Hall (1991, p. 1) ให้ความหมายว่า 

ประสิทธิผลขององค์การ คือ ความสามารถขององค์การในการนำทรัพยากรที่มอียู่อย่าง

จำกัดและมีคุณค่าจากสภาพแวดล้อมมาใช้ประโยชน์เพื่อสนับสนุนการดำเนินการของ

องค์การ 

          Hoy and Miskel (1991, p. 51) กล่าวว่า ประสิทธิผลขององค์การ หมายถึง       

การที่ผูบ้ริหารสามารถใช้ภาวะผูน้ำเป็นศูนย์รวมในการจัดการบุคลากรทำให้บุคลากร 

และประชาชนเกิดความพึงพอใจเป็นผลทำให้การดำเนินงานขององค์การมปีระสิทธิผล

สอดคล้องกับวัตถุประสงค์องค์การ 

  Gibson, Ivancevich, Donnelly and Konopasky (2009, p. 812) นิยาม

ประสิทธิผลไว้ว่าประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นเรื่องของการกระทำใด ๆ หรอืพยายาม 

ใด ๆ ที่มคีวามมุ่งหมายจะได้รับผลอะไรสักอย่างให้เกิดขึน้ การกระทำหรอืความพยายาม

จะมีประสิทธิผลสูงต่ำเพียงใดขึน้กับว่าผลที่ได้รับนั้นตรง ครบถ้วนทั้งเชงิปริมาณและเชงิ

คุณภาพและใชพ้ลังงานน้อยเพียงใด 

         จากการสังเคราะห์จากแนวคิดทฤษฏีของนักวิชาการของประเทศไทยและ

นักวิชาการของต่างประเทศ ผู้วจิัยใหค้วามหมายประสิทธิผลองค์การ หมายถึง 

ความสำเร็จของประสิทธิผลในการปฏิบัติงานขององค์การที่บรรลุวัตถุประสงค์หรือ

เป้าหมายของแผนงานการปฏิบัติงาน โดยการปฏิบัติงานขององค์การ จะต้องมีทิศทาง

ยุทธศาสตร์หรอืเป้าประสงค์ในการพัฒนาที่ชัดเจนมีกระบวนการปฏิบัติงานหรอืระบบ 

การปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานสากล รวมถึงมกีารติดตามประเมินผลหรอืพัฒนาองค์การ

ต้องปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเป็นระบบ 

 ประสิทธิผลอาจพิจารณาเป็น 2 ระดับ คือ 

  1) ประสิทธิผลของบุคคล คือ ลักษณะบุคคลที่มคีวามสามารถปฏิบัติงาน 

ใด ๆ หรอืปฏิบัติกิจกรรมใด ๆ แล้วประสบความสำเร็จ ทำให้บังเกิดผลตรงและครบถ้วน

ตามที่มีวตัถุประสงค์ไว้ผลที่เกิดขึ้นมีลักษณะคุณภาพ เช่น ความถูกต้อง ความมีคุณค่า 

ความเหมาะสมดีงาม ตรงกับความคาดหวัดและความต้องการของหมู่คณะ สังคม และ

ผูน้ำผลนัน้ไปใช้เป็นผลที่ได้จากการปฏิบัติอย่างมปีระสิทธิภาพ คือ เป็นการปฏิบัติด้วย

ความพอใจ ปฏิบัติเต็มความสามารถ ปฏิบัตดิ้วยการเลือกสรรกลวิธีแลเทคนิควิธีการ 
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ที่เหมาะสมที่สุดที่จะทำให้บรรลุทั้งเชงิปริมาณและเชิงคุณภาพอย่างสูงสุดแต่ใชทุ้น 

ทรัพยากร และระยะเวลาน้อยที่สุด 

  2) ประสิทธิผลขององค์กร ประกอบด้วย 

   2.1) การผลิต (Production) องค์การมปีระสิทธิผลถ้าองค์การสามารถ

ดำเนนิการผลติให้ได้ผลผลิตทั้งเชงิปริมาณและเชิงคุณภาพได้ตรงกับความตอ้งการของ

องค์การ 

   2.2) ประสิทธิภาพ (Efficiency) องค์การที่มีประสิทธิผลถ้าอัตราส่วน

ระหว่างปัจจัยทรัพยากร (Input) ที่ใชก้ับผลผลิต (Output) มีความเหมาะสมในลักษณะที่ใช้

ทรัพยากรได้คุ้มค่า 

   2.3) ความพึงพอใจ (Satisfaction) องค์การมปีระสิทธิผลถ้าผลการ

ดำเนนิงานขององค์การนำมาซึ่งความสำเร็จสอดคล้องกับความตอ้งการและความคาดหวัง

ของสมาชิกในองค์การ 

   2.4) การปรับเปลี่ยน (Adaptiveness) องค์การมปีระสิทธิผลถ้าองค์การ 

มีกลไกที่สามารถปรับเปลี่ยนการดำเนินงานได้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

ทั้งภายในองค์การและภายนอกองค์การ 

   2.5) การพัฒนา (Development) องค์การมปีระสิทธิผลถ้าองค์การ

สามารถเพิ่มพูนศักยภาพ (Potential) และวิสัยสามารถ (Capacity) ขององค์การที่

เจริญก้าวหน้าตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม 

  ความหมายของประสิทธิผลทั้งระดับบุคคลและระดับองค์การมคีวามหมาย

ครอบคลุมทั้งผลการดำเนินงานที่สนองวัตถุประสงค์ได้ผลดทีั้งเชงิปริมาณและคุณภาพ 

และยังครอบคลุมถึงกระบวนการดำเนินงานที่ใชท้รัพยากรอย่างคุ้มค่าและใช้วธิีการปฏิบัติ

ที่เหมาะสม 

 แนวทางการศึกษาเพื่อประเมินประสิทธิผลขององค์การ 

            จากการศกึษาทบทวนวรรณกรรม พบว่า มีแนวทางการศกึษาเพื่อประเมิน

ประสิทธิผลขององค์การในเบือ้งตน้สามารถแบ่งออกเป็น 2 แนวทางใหญ่คือ แนวทาง

ศกึษาประสิทธิผลที่ยึดแบบเกณฑ์เดี่ยว และแนวทางการศกึษาประสิทธิผลที่ยึดแบบบูรณา

การหรือแบบหลายเกณฑ์ 

              1. แนวคิดศกึษาประสิทธิผลที่ยึดแบบเกณฑ์เดี่ยว Cameron (1981, pp. 

3-8) ได้แบ่งแนวคิดที่สำคัญ 4 แนวคิด คือ แนวคิดตัวแบบเชงิเป้าหมาย (The Goal  
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Attainment Approach) แนวคิดตัวแบบทรัพยากรเชิงระบบ (The System Resource  

Approach) แนวคิดตัวแบบกระบวนการภายในองค์การ (Internal Process Approach) 

แนวคิดตัวแบบกลุ่มยุทธศาสตร์ (Strategic Constituencies Approach) ซึ่งแต่ละแนวคิดจะมี

แนวทางในการศกึษาที่แตกต่างกันดังนี้ 

                1.1 แนวคิดตัวแบบเชงิเป้าหมาย (The Goal Attainment Approach) 

โดยแนวคิดนีเ้ป็นแนวคิดนยิมใช้มากที่สุดมคีวามคิดว่าองค์การควรจะมุ่งไปที่การบรรลุถึง

เป้าหมายสุดท้ายหรือผลลัพธ์ (Ends) มากกว่าที่จะสนใจวิธีการ (Means) ในแนวทางนี้มี 

ฐานคตวิ่าองค์การมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นมีเหตุผลและแสวงหาเป้าหมายของตนเอง

ดังนัน้การบรรลุถึงเป้าหมายและความสำเร็จจึงเป็นตัววัดที่เหมาะสมของประสิทธิผล 

Robbins (1990, p. 53) กล่าวได้ว่าเป็นการนำแนวคิดด้านประสิทธิผลเชื่อมโยงเข้ากับ

ความสำเร็จในการบรรลุเป้าหมายขององค์การ Etzioni (1964, p. 2) และ Price (1972,  

p. 1) การใชว้ิธีวัดประสิทธิผลขององค์การด้วยแนวคิดนี้จะใชไ้ด้ก็ต่อเมื่อลักษณะของ

องค์การและเป้าหมายนั้นมีลักษณะตามสมมตฐิาน 5 ประการ คือ 1. องค์การที่เราศกึษา

นั้นในความเป็นจริงมีเป้าหมายที่แท้จริง 2. เราสามารถมองเห็นและเข้าใจเป้าหมาย

เหล่านัน้ 3. จำนวนเป้าหมายที่แท้จริงขององค์การควรมีปริมาณไม่มากจนเกิน

ความสามารถที่เราจะวัดได้ 4. ต้องมคีวามเห็นพ้องตอ้งกันในเป้าหมายที่แท้จริงเหล่านั้น

และ 5. เราต้องสามารถวัดได้ว่าองค์การกำลังบรรลุเป้าหมายได้แค่ไหนเมื่อไรอย่างไร 

แต่อย่างไรก็ตามวิธีการนีเ้ป็นวิธีที่มีความไม่สมบูรณ์ในวิธีการ (Methodological 

Shortcoming) และไม่เป็นกลางเท่าที่ควรเนื่องจากเป้าหมายในทางปฏิบัติมักแตกต่างจาก

เป้าหมายที่กำหนดไว้และมีหลายเป้าหมายที่ตอ้งจัดลำดับความสำคัญและช่วงเวลา 

               1.2 แนวคิดตัวแบบทรัพยากรเชงิระบบ (The System Resource 

Approach) ผูน้ำแนวทางนี้ คือ Yuchtman and Seashore (1991, p. 2) ซึ่งพยายาม

หลีกเลีย่งจุดอ่อนและข้อบกพร่องบางประการของการประเมินประสทิธิผลในแง่ของ

เป้าหมาย โดยไม่พิจารณาถึงเป้าหมายองค์การเลยเพราะเห็นว่าเป็นไปได้ยากที่จะใช้การ

บรรลุเป้าหมายเป็นเครื่องวัดประสิทธิผลโดยผู้วจิัยใช้แบบจำลองของระบบทรัพยากร 

ในการวิเคราะห์ประสิทธิผลองค์การแทนแนวความคิดนี้มองว่าองค์การควรจะคำนึงถึง

ความสามารถในการได้มาของปัจจัยนำเข้า (Inputs) และกระบวนการเปลี่ยนผ่านปัจจัย

นำเข้า (Transactional Process) ไปเป็นปัจจัยนำออก (Outputs) ด้วยเพื่อที่จะได้ทราบถึง

ความมเีสถียรภาพและความสมดุลขององค์การในระยะยาวแนวทางนี้มีฐานคติว่าองคก์าร
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ได้สรา้งความสัมพันธ์กับระบบย่อยถ้าหากระบบย่อยทำงานได้ไม่ดีจะส่งผลต่อการทำงาน

ของระบบทั้งหมด Robbins (1990, p. 58) ความสัมพันธ์ระหว่างระบบต่าง ๆ ที่สำคัญของ

แนวคิดนี้สามารถจัดอยู่ในรูปของตัวแปรหรือสัดส่วนได้ประกอบด้วยปัจจัยส่งออก/ปัจจัย

นำเข้า (0/I) กระบวนการเปลี่ยนผ่าน/ปัจจัยนำเข้า (T/I) กระบวนการเปลี่ยนผ่าน/ปัจจัย

ส่งออก (T/0) การเปลี่ยนแปลงของปัจจัยนำเข้า (I/I) และอื่น ๆ อย่างไรก็ตามแนวคิดตัว

แบบทรัพยากรเชิงระบบนีก้็ไม่ได้ต่างจากแนวคิดตัวแบบเชงิเป้าหมายเท่าใดนักเพราะที่จริง

แล้วเป้าหมายขององค์การอย่างหนึ่งก็คือสรรหา (Acquisition) ทรัพยากรจาก

สภาพแวดล้อมนั่นเอง 

               1.3 แนวคิดตัวแบบกระบวนการภายในองค์การ (Internal Process 

Approach) ตัวแบบนีจ้ะมุ่งเน้นไปที่กระบวนการภายใน (Internal Processes) และการ

ดำเนนิงานภายในองค์การ (Operations of the Organization) เป็นสำคัญโดยมุมมองแบบ

กระบวนการภายในจะมองว่าการที่องค์การจะมีประสิทธิผลก็ต่อเมื่อกระบวนการทำงาน

ภายในองค์การมรีะดับที่เหมาะสมหรอืมีความยาวไม่มากเกินความจำเป็นไม่มีขัน้ตอนของ

กระบวนการมากเกินความจำเป็นสภาพเช่น นี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อสมาชิกภายในองค์การ 

มคีวามเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับระบบภายในองค์การส่งผลใหก้ารทำหน้าที่ภายใน

องค์การจะมีสภาพราบรื่นและมีผลงานที่ดโีดยสิ่งที่เชื่อมโยงให้สมาชกิภายในองค์การ 

แต่ละคนมีความสามารถ ในการทำงานเช่นนีไ้ด้ก็คือความไว้วางใจ (Trust) และความ

ช่วยเหลอืเกือ้กูลซึ่งกันและกัน (Benevolence) ซึ่งส่งผลต่อเนื่องไปถึงการไหลเวียนของ

ข่าวสาร(Information Flows) ภายในองค์การจะเป็นไปด้วยความราบรื่นไม่ติดขัดในเชิง

โครงสรา้งทั้งแนวดิ่งและแนวนอน Likert (1967, p. 1) ซึ่งสภาพแบบนีบ้างครั้งก็ถูกเรียกว่า

ระบบที่มสีุขภาพดี (Healthy Systems) ดังนัน้แนวทางการศกึษากระบวนการภายในจงึมี

ความเช่ือว่าองค์การจะยิ่งมีประสิทธิผลมากยิ่งขึน้ถ้าองค์การสามารถรักษาสภาพของ

กระบวนการภายในให้อยู่ในระดับที่มสีุขภาพดีมากยิ่งขึ้นและในทางตรงกันข้ามองค์การ 

จะยิ่งไม่มีประสิทธิผลถ้ากระบวนการภายในองค์การอยู่ในระดับที่มสีุขภาพแย่ลง  

(Cameron, 1981, p. 4) 

               1.4 แนวคิดตัวแบบกลุ่มยุทธศาสตร์ (Strategic Constituencies 

Approach) แนวคิดนี้มมีุมมองว่าความสามารถในการตอบสนองความต้องการและ

ความสามารถในการสร้างความพึงพอใจให้กับกลุ่มบุคคลที่มสี่วนได้ส่วนเสียสำคัญกับ

องค์การหรอืผู้มีส่วนร่วมที่สำคัญในทางยุทธศาสตร์เป็นเครื่องมือช้ีวัดว่าองค์การจะมี
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ประสิทธิผลหรอืไม่แนวทางนีม้ีฐานคติว่าองค์การประกอบด้วยกลุ่มย่อยที่ต่างก็แข่งขันกัน

ควบคุมทรัพยากรดังนั้นจงึประเมินว่าองค์การประสบผลสำเร็จในการตอบสนองผูม้ีส่วน

ร่วมที่สำคัญในทางยุทธศาสตร์ได้หรอืไม่ Robbins (1990, pp. 62-63) ซึ่งในการตัดสินใจ

ว่าใครเป็นผู้มสี่วนร่วมที่สำคัญในทางยุทธศาสตร์มากที่สุดในบรรดาผูม้ีส่วนเกี่ยวข้องน้ัน

กระทำได้ยากเพราะในกลุ่มบุคคลเหล่านีม้ีเฉพาะบางส่วนเท่านั้นที่มคีวามสำคัญต่อ

องค์การอย่างจริงจังและมีความสามารถในการควบคุมทรัพยากรทีม่ีความจำเป็นต่อการ

อยู่รอดขององค์การอีกทั้งการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมที่มีผลทำใหก้ลุ่มผู้มีส่วนร่วม

ที่สำคัญในทางยุทธศาสตร์เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งตัวบุคคลและความตอ้งการ 

 แนวคดิการศึกษาประสิทธิผลที่ยึดแบบหลายเกณฑ์ 

             แนวทางการศกึษาประสิทธิผลแบบหลายเกณฑ์เป็นอีกวิธีการหน่ึงในการ

นำมาใช้ในการศกึษาประสิทธิผลองค์การโดยมีฐานคติเบือ้งตน้ว่าประสิทธิผลมิใช่แนวคิดที่

เกิดจากการสังเกตปรากฏการณ์แลว้อุปนัยมาอยู่ในระดับนามธรรมแต่เป็นสิ่งที่ประกอบ

สร้างขึ้นมาตามค่านิยม Quinn and Rohrbaugh (1983, p. 2 อ้างถึงใน พงษ์เทพ  

จันทสุวรรณ, 2553, หน้า 9) กล่าวคือ แนวทางนี้มีมุมมองว่าประสิทธิผลขององค์การนัน้

จะผันแปรไปตามค่านิยมของแต่ละบุคคลการประเมินประสิทธิผลขององค์การจะขึ้นอยู่กับ

ว่าใครเป็นผู้ประเมินและผูป้ระเมินนัน้ใหน้้ำหนักในเรื่องใดเป็นสำคัญในการประเมิน 

และไม่มีแนวทางใดที่ดีที่สุดในการประเมินประสิทธิผลเนื่องจากแนวคิดเรื่องประสิทธิผล

เป็นจติวิสัยเป็นไปได้ยากที่ทกุคนจะเห็นพ้องตอ้งกันขึน้อยู่กับค่านยิมและผลประโยชน์ด้วย

ซึ่งแนวทางนีเ้กิดจากความพยายามของนักวิชาการในการบูรณาการแนวคิดประสิทธิผล

เพื่อแสวงหาแนวทางในการประกอบสร้างองคป์ระกอบของประสทิธิผลโดย Steers (1977, 

p. 1) และ Campbell (1977, p. 1) ได้เสนอแนวทางที่คล้ายกัน คือ ขั้นแรกควรกำหนด 

ตัวแปรที่คาดว่าจะเป็นตัววัดประสิทธิผลหลังจากนั้นก็ใหท้ำการศกึษาว่าตัวแปรเหล่านัน้ 

มีความสัมพันธ์ที่เหมอืนกันอย่างไร (พงษ์เทพ จันทสุวรรณ, 2553, หนา้ 2) จากแนวทาง

ดังกล่าวนีไ้ด้มนีักวิชาการหลายท่านพยายามที่จะทำตามเช่น Scott (1977); Cameron 

(1979); Seashore (1979) โดยพยายามที่จะบูรณาการตัวแบบประสิทธิผลองค์การ 

เข้าด้วยกัน 

  อย่างไรก็ตาม Quinn and Rohrbaugh (1983, p. 1) ได้แสดงความเห็นว่า 

ความพยายามในการบูรณาการแนวคิดประสิทธิผลที่ได้กระทำมาข้างต้นยังมีความ

คลุมเครอืเพราะแนวคิดที่บูรณาการขึน้มานั้นยังมีความแตกต่างหลากหลายและไม่
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สามารถเชื่อมโยงได้ว่าแนวคิดแต่ละแนวคิดมีความเชื่อมโยงกันอย่างไรและควรจัดกลุ่ม

อย่างไร จึงจะเหมาะสมไม่ทับซ้อนกันและสาเหตุที่ก่อให้เกิดภาวะคลุมเครือของตัวแบบ 

เชงิบูรณาการดังกล่าวข้างต้นอาจเกิดจากการขาดเครื่องมอืหรอืวิธีการในการวิเคราะห์ 

ตัวแปรหลายตัวแปรที่เหมาะสมในขณะนั้นอาจจะกล่าวได้ว่าการบูรณาการแนวคิด

ประสิทธิผลยังมีความหลากหลายด้านตัวแบบการเชื่อมโยงระหว่างแนวคิดที่แตกต่าง 

ไม่มีความชัดเจนและขาดหลักเกณฑ์ในการจำแนกแนวคิดหรอืการจัดกลุ่มประเภทแนวคิด

ที่ใชใ้นตัวแบบเชงิบูรณาการและสาเหตุที่สำคัญที่ทำให้เกิดความคลุมเครือดังกล่าวคือ 

ในขณะนัน้ขาดเครื่องมอืหรือวิธีการในการวิเคราะห์ตัวแปรหลายตัวที่เหมาะสม 

  ด้วยเหตุนี้ Quinn and Rohrbaugh (1983, p. 2) จงึได้ทำการศกึษา

ประสิทธิผลองค์การโดยการจัดระบบเกณฑ์วัดประสิทธิผลองค์การอย่างเป็นรูปธรรมจนได้

ตัวแบบเชงิบูรณาการที่เข้มแข็ง คือ ตัวแบบการแข่งขันของค่านิยม (The Competing-

Values Approach) แนวคิดนี้มีมุมมองว่าประสิทธิผลขององค์การนัน้จะผันแปรไปตาม

ค่านยิมของแต่ละบุคคลกล่าว คือ การประเมินประสิทธิผลขององค์การจะขึน้อยู่กับว่าใคร

เป็นผู้ประเมนิและผูป้ระเมินนั้นใหน้้ำหนักในเรื่องใดเป็นสำคัญในการประเมินแนวทางนี้ 

มีฐานคติว่าไม่มีแนวทางใดที่ดทีี่สุดในการประเมินประสิทธิผลเนื่องจากแนวคิดเรื่อง 

ประสิทธิผลเป็นจติวิสัยเป็นไปได้ยากที่ทุกคนจะเห็นพ้องต้องกันขึ้นอยู่กับค่านิยมและ

ผลประโยชน์ด้วย Robbins (1990, p. 68) โดยที่กลุ่มค่านิยมพื้นฐานที่มีการแข่งขันกัน

ภายในองค์การมสีามกลุ่มดังนี้ 

  กลุ่มแรกเป็นกลุ่มค่านิยมของ “ความยืดหยุ่น” (Flexibility) กับ  

“การควบคุม” (Control) กลุ่มพืน้ฐานแรกนี้เป็นการพิจารณาโครงสร้างขององค์การซึ่งมี

สองมติิที่อยู่ในขั้วตรงกันข้ามคือความยดืหยุ่นกับการควบคุมความยืดหยุ่นใหคุ้ณค่ากับ

นวัตกรรมการปรับตัวและการเปลี่ยนแปลงในทางตรงกันข้ามการควบคุมเน้นไปที่ 

ความมเีสถียรภาพคำสั่งและความสามารถในการทำนายสิ่งที่เกิดขึน้ภายในองค์การ 

มิติความยืดหยุ่นและการควบคุมดังกล่าวนีม้ีลักษณะเป็นขั้วตรงกันข้ามคล้ายคลึงกับ 

การปรับตัว (Adaptation) การดำรงรักษา (Maintenance) ในทฤษฎีระบบสังคมนั่นเอง 

  กลุ่มที่สองเป็นกลุ่มค่านิยมที่ใชก้ารจัดการภายในองค์การเป็นจุดเน้น

สามารถจำแนกเป็นการเน้นความเป็นอยู่ที่ดแีละการพัฒนาของบุคคล (People) ภายใน

องค์การหรอืเน้นภายในและการบูรณาการ (Internal) และการพัฒนาตัวองค์การ 

(Organization) หรอืเน้นภายนอกและสร้างความแตกต่าง (External) กล่าวอย่างง่าย ๆ ก็คือ
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การจัดการจะเน้นที่คนหรอืงานนั่นเองการเน้นที่คนจะให้ความสำคัญกับความรูส้ึกและ

ความตอ้งการของบุคคลภายในองค์การส่วนการเน้นที่งานนั้นจะให้ความสำคัญกับผลติ 

ภาพ (Productivity) และการบรรลุความสำเร็จของงาน (Task Accomplishment) 

  กลุ่มที่สามเป็นกลุ่มค่านิยมที่มคีวามสัมพันธ์กันของวิธีการขององค์การ 

(Organizational Means) กับเป้าหมายขององค์การ (Organizational Ends) การเน้นวิธีการ

เป็นการให้ความสำคัญกับกระบวนการภายในและความต่อเนื่องระยะยาวขณะที่การเน้น

เป้าหมายขององค์การเป็นการเน้นที่ผลลัพธ์สุดท้ายและระยะสั้นโดย Quinn and 

Rohrbaugh (1983, p. 1) ได้แสดงให้เห็นความสัมพันธ์ของตัวแบบอีก 4 ตัวแบบที่ถูก

จำแนกออกมาดังนี้ 

   ตัวแบบมนุษยสัมพันธ์ (Human Relations Model) จะมีชุดค่านยิมที่มี

ความสำคัญ คือ ชุดค่านิยมด้านความยืดหยุ่น (Flexibility) และชุดค่านยิมที่เน้นภายใน

องค์การ (Internal) โดยมีวิธีการ (Means) คือ ความสามัคคี (Cohesion) และขวัญกำลังใจ 

(Morale) และมีผลลัพธ์หรอืเป้าหมาย (Ends) คือ การพัฒนาทักษะของผูป้ฏิบัติ (Skilled 

Work Force) 

   ตัวแบบระบบเปิด (Open System Model) จะมีชุดค่านยิมที่สำคัญคือชุด

ค่านยิมด้านความยืดหยุ่น (Flexibility) และชุดค่านิยมที่เน้นภายนอกองค์การ (External)  

โดยมีวิธีการ (Means) คือความยืดหยุ่น (Flexibility) และความเตรียมพร้อม (Readiness) 

และมีผลลัพธ์หรือเป้าหมาย (Ends) คือ การแสวงหาและสะสมทรัพยากร (Acquisition of 

Resources) 

   ตัวแบบเหตุผลและเป้าหมาย (Rational Goal Model) จะมีชุดค่านิยม 

ที่สำคัญ คือ ชุดค่านิยมด้านการควบคุม (Control) และชุดค่านยิมที่เน้นภายนอกองค์การ 

(External) โดยมีวิธีการ (Means) คือ การวางแผน (Planning) และมีผลลัพธ์หรือเป้าหมาย 

(Ends) คือความสามารถในการผลิต (Productivity) และประสิทธิภาพ (Efficiency) 

   ตัวแบบกระบวนการภายใน (Internal Process Model) จะมีชุดค่านิยม 

ที่สำคัญ คือ ชุดค่านิยมด้านการควบคุม (Control) และชุดค่านยิมที่เน้นภายในองค์การ 

(Internal) โดยมีวิธีการ(Means) คือ การจัดการระบบข้อมูลข่าวสาร (Information 

Management) และมีผลลัพธ์หรือเป้าหมาย (Ends) คือ ความมเีสถียรภาพ (Stability)  

   ต่อมาในงานการศกึษาประสิทธิผลองค์การภายใต้ตัวแบบการแข่งขัน 

ของค่านิยม (Competing Values Framework) ได้แสดงใหเ้ห็นว่าการสร้างเกณฑ์ในการวัด 
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ประสิทธิผลองค์การนัน้อาจจะลดใหเ้หลือเพียง 2 กลุ่มค่านยิม คือ กลุ่มค่านิยม 

ด้านโครงสร้าง (Structure) และกลุ่มค่านิยมด้านการมุ่งเน้น (Focus) โดยกลุ่มค่านิยมแรก 

เป็นกลุ่มที่สะท้อนใหเ้ห็นถึงความแตกต่างของการใหค้วามสำคัญระหว่างความยืดหยุ่น 

(Flexibility) หรอืการเปลี่ยนแปลง (Change) และการควบคุม (Control) หรอืความมี

เสถียรภาพ (Stability) ส่วนกลุ่มค่านิยมที่สองเป็นกลุ่มที่สะท้อนใหเ้ห็นถึงประเด็นที่องค์การ

ต้องการมุ่งเน้น (Focus) โดยแสดงถึงการมุ่งเนน้ภายในองค์การ (Internal) ซึ่งให้

ความสำคัญไปที่บุคคลและการมุ่งเน้นภายนอกองค์การ (External) ซึ่งให้ความสำคัญไปที่

องค์การ Quinn (1988, p. 1) 

         ประสิทธิผลองค์การเป็นแนวคิดที่ได้รับการศกึษามายาวนานเนื่องจากเป็น

แนวคิดหลักที่จะส่งผลต่อการขับเคลื่อนองค์การในด้านต่าง ๆ ให้เกิดผลตรงตาม

เป้าประสงค์ขององค์การประสิทธิผลองค์การจงึเป็นเป้าหมายสูงสุดที่ผู้บริหารตอ้งการ 

จะบรรลุถึงซึ่งการศกึษาแนวคิดประสิทธิผลองค์การมฐีานคติที่สำคัญ 2 ฐานคติ คือ 1 ฐาน

คติที่เชื่อว่าเกณฑ์ในการวัดประสิทธิผลองค์การมเีพียงเกณฑ์เดียวจึงมีแนวคิดเกณฑ์วัด

ประสิทธิผลเชิงเดี่ยวและ 2 ฐานคตทิี่เช่ือว่าการวัดประสิทธิผลองค์การนั้นต้องประกอบ 

ไปด้วยหลายเกณฑ์จงึมีแนวคิดเกณฑ์วัดประสิทธิผลแบบหลายเกณฑ์แมว้่าประสิทธิผล

ขององค์การจะมีการใช้กันอย่างแพร่หลายแต่ยังไม่มีการให้คำนิยามความแตกต่าง 

ของผู้ศึกษาและยังมีความขัดแย้งกันเองด้วยอาจสรุปได้ว่าประสทิธิผลองค์การ คือ ระดับ

ความสามารถขององค์การในการบรรลุถึงเป้าหมายขององค์การที่องค์การนัน้กำหนดขึน้ 

ซึ่งเป็นเงื่อนไขสำคัญในการที่จะบ่งช้ีถึงความสามารถในการอยู่รอดขององค์การและ

ตัวชี้วัดกันอย่างแน่ชัดเนื่องจากไม่มเีงื่อนไขที่สมบูรณ์แบบในการให้คำนิยามหรอื

ความหมายของประสิทธิผลองค์การ (Cameron, 1986, p. 1) ดังนัน้จึงมกีารให้นิยาม

ความหมายที่แตกต่างกันไป 

 สรุปแนวคิดเกณฑ์วัดประสิทธิผลที่ยึดแบบเชงิเดี่ยวมี 4 ตัวแบบซึ่งแต่ละแนวคิด

จะมีแนวทางในการศกึษาที่แตกต่างกัน คือ 1 แนวคิดตัวแบบเชงิเป้าหมาย (The Goal-

Attainment Approach) ตัวแบบนีจ้ะเป็นการนำแนวคิดด้านประสิทธิผลเชื่อมโยงเข้ากับ

ความสำเร็จในการบรรลุเป้าหมายขององค์การใชไ้ด้ก็ต่อเมื่อองค์การมีเป้าหมายที่ชัดเจน

และสามารถวัดระดับความสำเร็จนั้นได้ 2 แนวคิดตัวแบบทรัพยากรเชิงระบบ (The 

System-Resource Approach) แนวคิดนี้จะพิจารณาในแง่ของการได้รับทรัพยากรที่จำเป็น

อย่างเพียงพอต่อการที่ระบบจะสามารถดำรงอยู่ได้ 3 แนวคิดตัวแบบกระบวนการภายใน
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องค์การ (Internal Process Approach) แนวคิดนีม้ีความเชื่อที่ว่าองค์การจะมีประสิทธิผล

มากยิ่งขึน้  ก็ต่อเมื่อองค์การสามารถรักษาสภาพของกระบวนการภายในให้อยู่ในระดับที่ดี

มากยิ่งขึน้ 4 แนวคิดตัวแบบกลุ่มยุทธศาสตร์ (Strategic –Constituencies Approach) 

แนวคิดนี้มองว่าการมปีระสิทธิผลขององค์การก็คือการที่องคก์ารสามารถทำใหก้ลุ่มผู้มี

ส่วนร่วมที่สำคัญในทางยุทธศาสตร์มคีวามพึงพอใจในระดับน้อยที่สุดที่จะยอมรับได้ 

 ความหมายของการจัดบรกิารสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 การปกครองท้องถิ่นเป็นการปกครองที่รัฐกระจายอำนาจให้แก่ท้องถิ่นในการ

ปกครองตนเอง  โดยให้ประชาชนในท้องถิ่นมสีิทธิและมีส่วนร่วมในการปกครองตนเอง  

และมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งเป็นองค์กรของประชาชนในท้องถิ่นทำหน้าที่เป็น

กลไกหลักในการบริหารการปกครองท้องถิ่น  โดยองค์กรปกครองท้องถิ่น แต่ละแห่ง 

ต่างมบีทบาทหน้าที่ในการบริหารและการพัฒนาท้องถิ่นภายใต้เขตพื้นที่ความรับผิดชอบ

ของตน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งล้วนมีบทบาทหนา้ที่สำคัญในการบริหารและ

พัฒนาท้องถิ่นให้เจรญิก้าวหนา้  โดยในส่วนการบริหารท้องถิ่นนัน้ถือเป็นการใชท้รัพยากร

ทางการบริหารเพื่อดำเนินการในกิจการสาธารณะตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ขณะที่การพัฒนาท้องถิ่น เป็นการ

ดำเนนิการเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นตามเจตนารมณ์ของประชาชน 

ในท้องถิ่นด้วยการดำเนินงานหรอืการกระทำกิจกรรมต่าง ๆ ในอันที่จะยกระดับคุณภาพ

ชีวติของประชาชนในท้องถิ่นให้ดีขึ้น 

 อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะที่เป็นองค์กรปกครอง

ตนเองของประชาชนในท้องถิ่นนั้นย่อมมมีากน้อยแตกต่างไปตามระดับการกระจายอำนาจ

ของรัฐบาลในแต่ละประเทศ แต่อย่างไรก็ตามอำนาจหน้าที่สำคัญขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นที่รัฐบาลประชาธิปไตยทุก ๆ ประเทศมักจะกระจายอำนาจใหท้้องถิ่นสามารถ

ดำเนนิการได้ด้วยตนเองก็คืออำนาจหน้าที่ในการจัดบริการสาธารณะให้แก่ประชาชน 

ในท้องถิ่น  โดยบริการสาธารณะต่าง ๆ ที่ท้องถิ่นได้รับการกระจายอำนาจมาให้ดำเนินการ

ได้ดว้ยตนเองลว้นมีลักษณะเป็นบริการพืน้ฐานที่อำนวยความสะดวกตอบสนองความ

ต้องการของประชาชนในท้องถิ่น และเป็นบริการที่เกี่ยวข้องการวิถีชีวิตความเป็นอยู่ 

ตลอดจนเป็นบริการที่มีขึ้นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวติที่ดีใหแ้ก่ประชาชนในท้องถิ่นเช่น  

การจัดบริการด้านสาธารณูปโภค การรักษาความสงบเรียบร้อย การจัดการศกึษา  

การจราจรและขนส่งมวลชน การทำนุบำรุงศลิปวัฒนธรรมและภูมปิัญญาท้องถิ่น  
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การจัดการสิ่งแวดล้อม เป็นต้น  

 ในส่วนความหมายของการจัดบริการสาธารณะ (Public services Management) 

นั้น หมายถึง การบริหารและดำเนนิการใชท้รัพยากรต่าง ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการ

ของประชาชนทั่วไป โดยการบริการสาธารณะจะเป็นไปในลักษณะของการที่มีองค์การหรอื

หน่วยงาน  และเจ้าหน้าที่ผู้ใหบ้ริการทำหน้าที่ปฏิบัติการรับใช้  อำนวยความสะดวก  

แก้ปัญหา ตลอดจนตอบสนองความต้องการในด้านหรือเรื่องต่าง ๆ ให้แก่ประชาชน  

ในขณะที่การจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local services 

management) หมายถึง การบริหารและดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการ

ปฏิบัติการรับใช้และการอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ตอบสนองความต้องการและแก้ไข

ปัญหาใหแ้ก่ประชาชนในท้องถิ่น โดยการดำเนินการบริการจะเป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมี

ลักษณะเป็นการจัดหาและส่งมอบบริการสาธารณะด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น บริการด้าน

สาธารณูปโภค การรักษาความสงบเรียบร้อย การจัดการศกึษา การบริการสาธารณสุข 

ฯลฯ ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น  

 ความสำคัญของการจัดบรกิารสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  การจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหลากหลาย

ประการตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งอำนาจหน้าที่ในการ

จัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยทั่วไปจะครอบคลุมกิจกรรม

เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวติให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นตั้งแต่เกิดจนตาย การจัดบริการ

สาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมคีวามสำคัญเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะ

ความสำคัญต่อประชาชนในท้องถิ่นเอง ความสำคัญต่อการพัฒนาท้องถิ่น ความสำคัญ 

ต่อบุคลากรท้องถิ่น ความสำคัญต่อรัฐบาลและประเทศชาติ ซึ่งความสำคัญในแต่ละ

ประการสรุปได้ ดังนี้ 

  1) ความสำคัญของการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ต่อประชาชนในท้องถิ่น  จากการที่การปกครองท้องถิ่นเป็นการปกครองตนเองของ

ประชาชนในท้องถิ่น โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีฐานะเป็นนิติบุคคลทำหน้าที่ 

ในการจัดบริการสาธารณะต่าง ๆ ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น การบริการสาธารณะที่

ท้องถิ่นจัดให้แก่ประชาชนล้วนเป็นบริการพืน้ฐานที่จัดใหเ้พื่อตอบสนองความตอ้งการ 

ของประชาชนในอันที่จะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวติที่ดีให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นทั้งสิ้น  



 

 

57 

ไม่ว่าจะเป็นบริการด้านโครงสรา้งพื้นฐาน การรักษาความสงบเรียบร้อย การสวัสดิการ 

สังคม สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ฯลฯ หากท้องถิ่นสามารถจัดบริการต่าง ๆ  

ได้อย่างตรงกับความตอ้งการและดำเนินการบริการได้อย่างดมีีประสิทธิภาพแล้ว  

ย่อมทำให้ประชาชนในท้องถิ่นพึงพอใจในบริการที่ได้รับ ตลอดจนทำให้ประชาชนท้องถิ่น 

มีคุณภาพชีวติที่ดียิ่งขึ้นต่อไปด้วย ดังนัน้ เมื่อการดำเนินการจัดบริการของท้องถิ่น 

มีความสำคัญต่อประชาชนเป็นอย่างมาก ประชาชนในท้องถิ่นเองก็ควรเข้าไปมีบทบาทหรอื

มีส่วนร่วมในการดำเนินการดังกล่าวด้วย เพื่อให้การจัดบริการสอดคล้องกับความต้องการ

ที่แท้จริงของประชาชนต่อไป โดยการเข้าไปมีบทบาทหรอืมีส่วนร่วมในการจัดบริการ

สาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ประชาชนสามารถกระทำได้หลายแนวทาง

ด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็น การเสนอปัญหาหรือความต้องการของตนในเรื่องเกี่ยวกับการบริการ

สาธารณะให้ผู้บริหารท้องถิ่นได้รับรู้รับทราบ การเข้าร่วมประชุมประชาคมเพื่อจัดทำ

แผนพัฒนาท้องถิ่น การตรวจสอบการดำเนินงานและตรวจสอบ ดูแล สภาพของบริการ

สาธารณะที่ท้องถิ่นจัดใหก้ับประชาชน เป็นต้น     

  2) ความสำคัญของการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นต่อการพัฒนาท้องถิ่น  จากการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอีำนาจหน้าที่ตาม

กฎหมายในการจัดบริการสาธารณะ โดยบริการต่าง ๆ ที่ท้องถิ่นจัดทำหรอืดำเนินการจะมี

ลักษณะเป็นการนำเอาทรัพยากรท้องถิ่นมาจัดการบริการส่งมอบให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น 

ซึ่งเมื่อท้องถิ่นใดสามารถจัดบริการสาธารณะตามอำนาจหน้าที่ได้อย่างเกิดประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลแล้วย่อมส่งผลใหท้้องถิ่นนั้นเกิดความเจรญิก้าวหน้า เพราะบริการ

สาธารณะที่ท้องถิ่นจัดใหก้ับประชาชนนั้นถือเป็นบริการพืน้ฐานที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวติ

และช่วยอำนวยความสะดวกใหแ้ก่ประชาชน และคุณภาพการจัดบริการสาธารณะยังถือ

เป็นดัชนีช้ีวัดสำคัญในการวัดระดับการพัฒนาท้องถิ่นอีกด้วย เช่น หากท้องถิ่นสามารถ 

จัดการศกึษาได้อย่างมคีุณภาพย่อมทำใหเ้กิดผลผลิตเป็นประชาชนที่มีความรู้

ความสามารถ มศีักยภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นใหเ้จริญก้าวหน้า

ต่อไปในอนาคต หรอืหากท้องถิ่นสามารถจัดทำผังเมอืงและควบคุมการใชป้ระโยชน์ที่ดิน 

ได้อย่างเกิดประสิทธิผลแล้วย่อมทำให้การพัฒนาเมืองหรอืการพัฒนาท้องถิ่นนั้น ๆ เป็นไป

อย่างมีระบบและมีทิศทางการพัฒนาที่ชัดเจน หรือในกรณีที่ท้องถิ่นจัดบริการ

สาธารณูปโภค จำพวกไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ แก๊ส ได้อย่างมีคุณภาพทั่วถึงและเป็นธรรม
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แล้ว กิจกรรมด้านสาธารณูปโภคที่ท้องถิ่นดำเนินการดังกล่าวก็ย่อมเรียกได้ว่าเป็นการ

ดำเนนิการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น นอกจากนี้แล้วเมื่อมีการจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม  

ตลอดจนค่าใช้บริการสาธารณะต่าง ๆ เงนิที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บได้ก็จะถูก 

ส่งกลับคืนสู่ท้องถิ่นในรูปงบประมาณท้องถิ่น ซึ่งจะต้องมีการนำไปใช้ในกิจการสาธารณะ

หรอืการจัดบริการสาธารณะเพื่อพัฒนาท้องถิ่นต่อไปนั่นเอง 

  3)  ความสำคัญของการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นต่อบุคลากรท้องถิ่น บุคลากรท้องถิ่นหมายรวมทั้งบุคลากรฝ่ายการเมอืงและฝ่าย

ประจำ บุคลากรท้องถิ่นในที่นี้จึงมีความหมายครอบคลุมทั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหาร

ท้องถิ่น และพนักงานท้องถิ่น เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดบริการสาธารณะ

ต่าง ๆ ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ผู้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดและดำเนนิการจัดบริการ

สาธารณะย่อมได้แก่บุคลากรท้องถิ่นประเภทต่าง ๆ โดยฝ่ายสภาท้องถิ่นซึ่งก็คือสมาชิก

สภาท้องถิ่นว่าเป็นผู้มบีทบาทในการกำหนดแนวทางปฏิบัติในการจัดบริการสาธารณะที่จะ

ปรากฏออกมาในรูปของกฎหมายหรอืข้อบัญญัติท้องถิ่น  ส่วนผูบ้ริหารท้องถิ่นเป็นผูท้ี่มี

บทบาทและความสำคัญเป็นอย่างมากต่อการกำหนดนโยบายและแผนการจัดบริการ

สาธารณะ ตลอดจนอำนวยการและกำกับดูแลให้การดำเนินการจัดบริการสาธารณะ

เป็นไปอย่างมีประสทิธิภาพ ขณะที่พนักงานท้องถิ่นถือเป็นกลุ่มบุคคลผู้ปฏิบัติที่จะทำหนา้ที่

ส่งมอบการบริการสาธารณะด้านต่าง ๆ ของท้องถิ่นให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น พนักงาน

ท้องถิ่นจงึเป็นผู้ที่ตอ้งปฏิบัติงานบริการสาธารณะอย่างใกล้ชิดหรือต้องเผชิญหน้ากับ

ประชาชนที่มาติดต่อขอรับบริการต่าง ๆ ดังนัน้ หากการดำเนนิการจัดบริการสาธารณะ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปด้วยดีมีคุณภาพ สามารถตอบสนองความตอ้งการ

และแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างเป็นที่พึงพอใจแล้ว ผลการดำเนนิงาน

จัดบริการสาธารณะดังกล่าวย่อมสะท้อนให้เห็นถึงความรูค้วามสามารถของบุคลากร

ท้องถิ่น ซึ่งส่งผลใหป้ระชาชนเกิดการยอมรับและเชื่อมั่นศรัทธาต่อบุคลากรท้องถิ่น  

การปกครองท้องถิ่น และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยต่อไปด้วย 

  4) ความสำคัญของการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นต่อรัฐบาลและประเทศชาติ จากการที่รัฐบาลต้องทำหน้าที่ในการบริหารราชการ

แผ่นดิน และทำหน้าที่ในการจัดบริการสาธารณะโดยมีภารกิจของรัฐในการจัดบริการ

สาธารณะมากมายหลากหลายด้าน ซึ่งจำเป็นต้องใช้ทรัพยากรสำหรับการบริหาร 

และดำเนินงานเป็นจำนวนมาก หากใหร้ัฐบาลหรือส่วนกลางรับภาระในการดำเนินการ 
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จัดบริการสาธารณะซึ่งมีเป็นจำนวนมาก แต่เพียงส่วนเดียวอาจทำให้ขาดประสิทธิภาพ 

ในการจัดบริการสาธารณะได้โดยง่าย และอาจไม่ตอบสนองความต้องการหรอืแก้ปัญหา 

ของประชาชนในแต่ละท้องถิ่นหรอืแต่ละพืน้ที่ได้อย่างตรงจุด รัฐบาลในประเทศ

ประชาธิปไตยทุกประเทศจงึกระจายอำนาจในการบริหารการปกครองและการจัดบริการ

สาธารณะให้แก่องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น  เพื่อให้ท้องถิ่นทำหน้าที่ในการจัดบริการต่าง ๆ 

ตอบสนองความตอ้งการของคนในท้องถิ่นเอง ซึ่งการที่ท้องถิ่นมีอำนาจหนา้ที่ในการ

จัดบริการสาธารณะย่อมทำให้เกิดผลดีต่อประชาชนในท้องถิ่นที่จะได้รับการบริการ 

ที่ใกล้ตัวและสอดคล้องกับความตอ้งการของท้องถิ่นแต่ละแห่ง และการให้ท้องถิ่นทำหนา้ที่

ในการจัดบริการสาธารณะยังเกิดผลดีกับรัฐบาลในการช่วยลดภาระการดำเนินงานของ

รัฐบาลลงได้ในระดับหนึ่ง ส่งผลใหร้ัฐบาลสามารถทำหน้าที่ในการบริหารราชการแผ่นดิน

และปฏิบัติภารกิจที่สำคัญอื่น ๆ ในระดับชาติต่อไปได้อย่างมปีระสิทธิภาพยิ่งขึ้น นอกจากนี้

แล้วเมื่อมีการกระจายอำนาจการจัดบริการสาธารณะต่าง ๆ ให้ท้องถิ่นดำเนินการได้เอง

แล้ว หากท้องถิ่นแต่ละแห่งสามารถดำเนินการใชท้รัพยากรของท้องถิ่นเพื่อจัดบริการ

สาธารณะได้อย่างมปีระสิทธิภาพแล้วย่อมส่งผลดีต่อการพัฒนาประเทศชาติ 

 วัตถุประสงค์ของการจัดบรกิารสาธารณะขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน  

 การจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นการจัดหา 

และส่งมอบบริการต่าง ๆ ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นนั้น ถือเป็นการดำเนินการจัดบริการ

พืน้ฐานที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวติ ตลอดจนเป็นบริการที่อำนวยความสะดวกสบายใหแ้ก่

ประชาชนในท้องถิ่นเพื่อยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น  

การจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ 4 

ประการ คือ 

  1) เพื่อตอบสนองความตอ้งการให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น อำนาจหนา้ที่ 

ในการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องที่

เกี่ยวกับการจัดบริการพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตของประชาชน การจัดบริการ 

ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการรักษาความปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สิน การบริการทางการแพทย์

การสาธารณสุข การจัดบริการสาธารณูปโภค การจัดการศกึษา ฯลฯ ล้วนเป็นการกระทำ

เพื่อตอบสนองความจำเป็นหรอืความต้องการพืน้ฐานของประชาชนในท้องถิ่นทั้งสิ้น และ

เมื่อประชาชนมีแสดงออกซึ่งความตอ้งการบริการสาธารณะต่าง ๆ ที่อยู่ขอบเขตอำนาจ
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หนา้ที่ของท้องถิ่นแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตอ้งทำหนา้ที่ในการตอบสนองความ

ต้องการดังกล่าวของประชาชน  

  2)  เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวติที่ดใีห้แก่ประชาชนในท้องถิ่น การจัดบริการ

สาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อสามารถตอบสนองความตอ้งการและแก้ไข

ปัญหาใหแ้ก่ประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นที่พึงพอใจของประชาชน

แล้ว ย่อมนำมาซึ่งการเสริมสร้างคุณภาพชีวติที่ดีให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นด้วย อัน

เนื่องมาจากประชาชนได้รับบริการด้านต่าง ๆ ที่มคีุณภาพและมาตรฐานจากองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งบริการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การพัฒนาที่อยู่อาศัย  

การสวัสดิการสังคม ฯลฯ คุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณะต่าง ๆ ที่ท้องถิ่นจัดให้ 

กับประชาชนในท้องถิ่นนั้น ๆ เพราะเมื่อประชาชนในท้องถิ่นได้รับบริการสาธารณะที่มี

คุณภาพและมาตรฐานในด้านต่าง ๆ อย่างทั่วถึงและครอบคลุมทุกกลุ่มคนแลว้ย่อมส่งผล

ให้เกิดคุณภาพชีวติที่ดีของประชาชนในท้องถิ่นตามมาด้วย 

  3) เพื่อพัฒนาท้องถิ่น การจัดบริการสาธารณะเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นนั้น

ครอบคลุมทั้งการจัดบริการเพื่อแก้ไขสิ่งที่เป็นปัญหาของท้องถิ่น การจัดบริการเพื่อการ

ธำรงรักษาสิ่งที่ดขีองท้องถิ่นให้คงอยู่ และการจัดบริการเพื่อสร้างสรรค์สิ่งที่ดใีห้เกิดขึน้ 

ในท้องถิ่น โดนในส่วนของการจัดบริการสาธารณะเพื่อแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นนั้นจะพบว่า 

ในท้องถิ่นต่าง ๆ นั้นมีปัญหาอยู่หลากประการที่เป็นเหตุทำให้เกิดความเดือดร้อนแก่

ประชาชนในท้องถิ่นซึ่งปัญหาต่าง ๆ จำเป็นต้องขจัดให้หมดสิ้นไป โดยทางแก้ปัญหาทาง

หนึ่งอาจกระทำด้วยการจัดบริการสาธารณะที่ดมีีคุณภาพเพื่อแก้ไขปัญหา เช่น ปัญหา

อาชญากรรมในท้องถิ่น ก็อาจสามารถแก้ไขด้วยการจัดบริการในด้านการรักษาความสงบ

เรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สินใหแ้ก่ประชาชน ในส่วนของการจัดบริการ

เพื่อธำรงรักษาสิ่งที่ดีของท้องถิ่นให้คงอยู่นัน้ ปรากฏออกมาได้ในหลากหลายรูปแบบ เช่น 

การจัดบริการสาธารณะเพื่อการธำรงรักษาขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมที่ดีงามของท้องถิ่น 

การจัดกิจกรรมสบืสานภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือการจัดบริการเกี่ยวกับการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม  

  4) เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาล เนื่องจากการปกครองท้องถิ่นเป็นการ

ปกครองที่เป็นผลมาจากการกระจายอำนาจของรัฐบาล แม้ว่าจะมีอสิระในการบริหาร 

และการปกครองตนเองมากเพียงใดก็ไม่ใช่รัฐเอกราชที่จะมีอำนาจอธิปไตย การบริหาร 

และการปกครองของท้องถิ่นจึงสอดคล้องและรองรับนโยบายของรัฐบาล ซึ่งรวมไปถึง 
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การจัดนโยบายสาธารณะของท้องถิ่นด้วย เพราะอำนาจหน้าที่ในการจัดบริการสาธารณะ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็เป็นอำนาจหน้าที่ที่มกีารกระจายหรอืถ่ายโอนมาจาก

รัฐบาล การดำเนินการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สอดคล้อง

รองรับกับนโยบายของรัฐจึงเป็นเสมือนการช่วยให้นโยบายของรัฐบาลบรรลุผลพร้อม ๆ 

กับช่วยในการแบ่งเบาภาระของรัฐบาลในการดำเนินการจัดบริการสาธารณะ ดังนั้น 

การจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจงึจำเป็นต้องสอดคล้องหรอื

ตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาล เช่น นโยบายของรัฐบาลในการประกันสุขภาพ องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อมีอำนาจหน้าที่ในการจัดบริการสาธารณสุขจึงต้องตอบสนอง

นโยบายดังกล่าวของรัฐบาลด้วย หรอืนโยบายการขยายโอกาสทางการศกึษาและ

การศกึษาภาคบังคับของรัฐบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีอำนาจหนา้ที่ในการ 

จัดการศึกษาก็ต้องมกีารจัดการศกึษาให้สอดคล้องและตอบสนองต่อนโยบาย 

ด้านการศกึษาของรัฐบาลด้วยเช่นกัน 

 เงื่อนไขในการจัดบรกิารสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอำนาจหน้าที่ในการจัดบริการสาธารณะ 

มากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับเงื่อนไขในการจัดบริการสาธารณะที่สำคัญ 2 ประการ  คือ 

  1) นโยบายการกระจายอำนาจของรัฐบาล  โดยทั่วไปแล้วประเทศที่ปกครอง 

ในระบอบประชาธิปไตยจะใหค้วามสำคัญกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น ซึ่งเมื่อมีการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสิ่งหนึ่งที่ต้องมี

การกระจายอำนาจหรือถ่ายโอนไปให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็คืออำนาจหน้าที่ในการ

จัดบริการสาธารณะ นโยบายการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจงึถือ

เป็นหนึ่งในนโยบายที่สำคัญในการบริหารราชการแผ่นดินของประเทศประชาธิปไตย 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอำนาจหน้าที่ในการจัดบริการสาธารณะอย่างไรบ้าง มาก

น้อยเพียงใด จงึตอ้งเป็นไปโดยสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่จะมีการกำหนดอำนาจ

หนา้ที่ใดเป็นของหน่วยงานหรอืองค์กรใด โดยอำนาจหน้าที่ใดที่รัฐบาลพิจารณาแล้วเห็นว่า

ควรเป็นของส่วนกลางก็จะกำหนดให้อำนาจหน้าที่นัน้เป็นของราชการส่วนกลาง ในขณะที่

อำนาจหน้าที่ใดที่รัฐบาลพิจารณาแล้วเห็นว่าควรเป็นของท้องถิ่นก็จะกำหนดให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้รับผดิชอบในการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ดังกล่าวด้วยการ

กำหนดเป็นนโยบายการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป 
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  2) ความพรอ้มของท้องถิ่นในการจัดบริการสาธารณะ  นอกเหนอืจากการ

กระจายอำนาจของรัฐบาลซึ่งเป็นเงื่อนไขสำคัญประการหนึ่งในการจัดบริการสาธารณะ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว ความพร้อมของท้องถิ่นเองก็ถือเป็นเงื่อนไขที่สำคัญ

เป็นอย่างยิ่งต่อการจัดบริการสาธารณะ เพราะแม้ว่ารัฐบาลใหค้วามสำคัญกับนโยบายการ

กระจายอำนาจมากเพียงใดก็ตาม แต่หากท้องถิ่นขาดความพร้อมในการดำเนินการ 

ตามนโยบายแล้วย่อมไม่อาจทำให้นโยบายนั้นเกิดผลสำเร็จในทางการปฏิบัติได้ ในการ

จัดบริการสาธารณะตามนโยบายของรัฐบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำเป็นต้องมี

ความพรอ้มในหลากหลายด้าน แต่ที่สำคัญก็คือ ความพร้อมของประชาชนท้องถิ่น  

กับความพรอ้มของทรัพยากรท้องถิ่น ในส่วนความพร้อมของประชาชนในท้องถิ่นนั้น

ท้องถิ่นต้องมีความพร้อมในการปกครองตนเอง โดยมีความรู้ความเข้าใจในหลักการและ

กระบวนการบริหารการปกครองท้องถิ่น พร้อมที่จะเสียสละผลประโยชน์ส่วนตัวเพื่อ

ประโยชน์ส่วนรวม ตลอดจนพร้อมที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารการปกครองท้องถิ่น 

ความพรอ้มของประชาชนในท้องถิ่นดังกล่าวสามารถสะท้อนออกมาใหเ้ห็นได้จาก

พฤติกรรมและวัฒนธรรมทางการเมอืงของคนในท้องถิ่นย่อมมีวัฒนธรรมทางการเมอืง

แบบมีส่วนร่วม ที่คนในท้องถิ่นในชุมชนสนใจเรื่องการเมอืง มองการเมอืงเป็นเรื่องใกล้ตัว 

ที่มผีลกระทบกับชีวิตของตน จึงแสดงออกในเชิงพฤติกรรมดว้ยการเข้าไปมีบทบาทหรอื 

มีส่วนร่วมทางการเมอืงในทุก ๆ ขั้นตอน การที่ประชาชนในท้องถิ่นมีวัฒนธรรมทาง

การเมอืงแบบมีส่วนร่วมนี้จึงเรียกได้ว่าเป็นความพรอ้มทางดา้นการเมอืงของประชาชน 

 นอกจากความพร้อมทางดา้นการเมอืงของประชาชนที่จะต้องมวีัฒนธรรมทาง

การเมอืงแบบมีส่วนร่วมแล้ว ประชาชนในท้องถิ่นยังต้องมคีวามพร้อมในด้านอื่น ๆ 

ประกอบด้วยไม่ว่าจะเป็นความพรอ้มของประชาชนในด้านเศรษฐกิจ สังคม และการศกึษา 

โดยในส่วนความพร้อมของประชาชนในด้านเศรษฐกิจนั้นพิจารณาได้จากการที่ประชาชน 

ในท้องถิ่นมีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีวติ มีอาชีพที่มั่นคง ซึ่งเมื่อประชาชนมฐีานะทาง

เศรษฐกิจที่ไม่ขัดสนแลว้ย่อมทำให้ประชาชนหันมาสนใจเรื่องของส่วนร่วม เรื่องของ

สาธารณะเพิ่มมากขึ้นโดยไม่ต้องพะวงกับการเลีย้งชีพหรอืเลี้ยงดูครอบครัวมากนัก 

แนวโน้มการเข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารการปกครองท้องถิ่นก็ย่อมมมีากขึ้น ในส่วน

ความพรอ้มทางด้านสังคมนั้น ในท้องถิ่นใดหรือชุมชนใดที่มคีวามเข้มแข็ง คนในท้องถิ่น 
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มีการรวมกลุ่มในรูปแบบต่าง ๆ มีความรักความสามัคคี เอื้อเฟือ้แบ่งปัน ตลอดจน

ช่วยเหลอืซึ่งกันและกันมาก ย่อมจะส่งผลดีต่อการเสริมสร้างการมสี่วนร่วมของประชาชน

ในการบริหารการปกครองท้องถิ่นต่อไปด้วย 

 อำนาจหน้าที่ในการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละประเทศก็มีอำนาจหนา้ที่ในการจัดบริการ

สาธารณะแตกต่างกันไปตามนโยบายการกระจายอำนาจและความพร้อมของท้องถิ่นแต่ละ

แห่ง หรอืแม้กระทั่งในประเทศเดียวกันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างรูปแบบกันก็มี

อำนาจหน้าที่แตกต่างกัน โดยปกติแล้วรัฐบาลประเทศต่าง ๆ จะมีอำนาจหน้าที่ในเรื่อง

สำคัญ ๆ ในระดับชาติหรือระดับมหภาคใน 4 ประการ คือ 1) การป้องกันประเทศ  

2) การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายใน 3) การต่างประเทศ และ  

4) การเสริมสร้างความเจริญเติบโตและการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 

โดยอำนาจหน้าที่หรอืภารกิจของรัฐบางส่วนและนอกเหนอืจากนี้รัฐบาลสามารถกระจาย

หรอืถ่ายโอนไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทำหน้าที่ดำเนินการจัดบริการสาธารณะ

เพื่อตอบสนองความตอ้งการของคนในท้องถิ่นแทนรัฐบาลได้ ซึ่งงานหรืออำนาจหน้าที่

เกี่ยวกับการจัดบริการสาธารณะโดยทั่วไปรัฐบาลในประเทศต่าง ๆ กระจายอำนาจให้แก่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีดังนี ้(รสคนธ์ รัตนเสริมพงศ์, 2552, หนา้ 12-13)  

   1) การบริการสาธารณะที่เป็นการสนองความจำเป็นพื้นฐานในการ

ดำรงชีวติของประชาชน  การบริการสาธารณะในลักษณะนีถ้ือว่าเป็นภารกิจหลักที่สำคัญ

ที่สุดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยทั่วไป ได้แก่ การสาธารณูปโภคและ

สาธารณูปการต่าง ๆ น้ำประปา ไฟฟ้า ถนน สะพาน การกำจัดขยะและสิ่งปฏิกูล  

การรักษาพยาบาล การจัดการศกึษา ฯลฯ ซึ่งการบริหารสาธารณะเหล่านีเ้ป็นความจำเป็น

ในการดำเนินชีวติของคนในท้องถิ่น การใหท้้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินการจะทำให้สามารถ

ตอบสนองความตอ้งการของประชาชนได้อย่างเหมาะสม 

  2) การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงปลอดภัย ความสงบ

เรียบร้อยและความมั่นคงปลอดภัยเป็นความจำเป็นอีกประการหนึ่งในการดำรงชีวิตของ

ผูค้น ในขณะเดียวกันก็เป็นความจำเป็นในการดำรงอยู่ของชุมชนในส่วนรวมด้วย องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งใกล้ชิดกับประชาชน ย่อมเข้าใจสถานการณ์และสามารถแก้ไข 

หรอืป้องกันเหตุร้ายต่าง ๆ ได้ทันท่วงที กิจกรรมในด้านนี ้ได้แก่ การจดัระเบียบสังคม  

การรักษาความสงบ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
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  3) การจัดสวัสดิการสังคมและการประชาสงเคราะห์ ในทุกสังคมย่อมมี

บุคคลที่ดอ้ยโอกาส ประสบปัญหายากไร้และพึ่งพาตนเองไม่ได้ จำเป็นที่จะต้องได้รับความ

ช่วยเหลอืเพื่อให้มีชีวติที่ดีขึ้น เช่น การจัดสวัสดิการด้านอาหาร การรักษาพยาบาล อาคาร

สงเคราะห์ การสงเคราะห์คนพิการ เด็กพิการ คนชรา เป็นต้น การจัดสวัสดิการ 

และการสงเคราะห์ให้ได้อย่างทั่วถึงและพอเพียง จำเป็นต้องอาศัยองค์กรของท้องถิ่น 

เป็นผูด้ำเนนิการ โดยรัฐบาลควรเข้ามาร่วมรับผดิชอบด้านงบประมาณด้วย  

   4) การจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม 

ประชาชนในท้องถิ่นย่อมมสีิทธิในถิ่นที่อยู่อาศัยของตน และมีสทิธิที่จะมีชีวติอยู่ใน

สภาพแวดล้อมที่ดี นอกจากนั้น ประชาชนในท้องถิ่นย่อมมคีวามรักผูกพัน และหวงแหน

ท้องถิ่นของตนเอง ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงควรมีอำนาจหน้าที่ในการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาตใินท้องถิ่น การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาต ิตลอดจน การจัดการ 

ให้ท้องถิ่นมสีภาพแวดล้อมที่ดเีป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม สะอาดร่มรื่นน่าอยู่อาศัย 

  5) การส่งเสริมและอนุรักษ์ศลิปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมปิัญญา

ท้องถิ่น  ประชาชนในท้องถิ่นย่อมมีสทิธิที่จะสืบทอดวิถีทางการดำเนินชีวติตามแบบอย่าง

ของบรรพบุรุษตน ส่งเสริมและอนุรักษ์ศลิปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาอันเป็น

มรดกท้องถิ่นของตน จึงควรเป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะส่งเสริม 

และเผยแพร่ศลิปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมปิัญญาของท้องถิ่น อนุรักษ์โบราณสถาน

และโบราณวัตถุในท้องถิ่นจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ หรือศูนย์วัฒนธรรมท้องถิ่น   

  6) การอำนวยความสะดวกและบริการประชาชน  นอกจากความจำเป็น

พืน้ฐานในการดำรงชีวติแล้วประชาชนยังมีความตอ้งการที่จะมีชีวติที่ดี สะดวกและสบาย

กว่าเดิม ซึง่เป็นลักษณะตามธรรมชาติของมนุษย์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ 

ที่จะจัดบริการต่าง ๆ เพื่อสนองความต้องการของประชาชนในแต่ละท้องถิ่น เช่น  

การขนส่งมวลชน โทรศัพท์สาธารณะ ห้องสมุด สนามเด็กเล่น สวนสาธารณะ รวมทั้ง 

จัดกิจกรรมนันทนาการ เช่น การแสดงดนตรี การแข่งขันกีฬา  

  7) การพัฒนาท้องถิ่น  การพัฒนาท้องถิ่นให้เจรญิก้าวหนา้เป็นภารกิจ

โดยตรงของท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอีำนาจหน้าที่ที่จะพัฒนาท้องถิ่นให้

เจริญเติบโตไปในแนวทางที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์หรอืเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น 

กล่าวคือ ผู้คนในท้องถิ่นเป็นผูก้ำหนดอนาคตของท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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มีหน้าที่ที่จะพัฒนาท้องถิ่นไปสู่เป้าหมายนั้น  เช่น การจัดผังเมือง การปรับปรุงแหล่งเสื่อม

โทรม การส่งเสริมการศกึษา การพัฒนาอาชีพ  

 ในกรณีประเทศไทย  พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย

อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ได้บัญญัติไว้ในมาตรา 16 กำหนดให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล และเมืองพัทยา  

มีภารกิจและอำนาจหนา้ที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชน 

ในท้องถิ่นของตน รวม 31 ประการ คอื 

1) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 

2) การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ 

3) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ 

4) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ  

5) การสาธารณูปการ 

6) การส่งเสริม การฝกึ และประกอบอาชีพ 

7) การพาณิชย์ และการาส่งเสริมการลงทุน 

8) การส่งเสริมการท่องเที่ยว 

9) การจัดการศกึษา 

10)  การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชวีิตเด็ก สตร ีคนชรา  

  และผู้ด้อยโอกาส 

11)  การบำรุงรักษาศลิปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรม

อันดีของท้องถิ่น 

12)  การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย 

13)  การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 

14)  การส่งเสริมการกีฬา 

15)  การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของ

ประชาชน 

16)  ส่งเสริมการมสี่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น 

17)  การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 

18)  การกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย 

19)  การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล 
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20)  การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน 

21)  การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ 

22)  การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์ 

23)  การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย 

โรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่น ๆ 

24) การจดัการ การบำรุงรักษา และการใชป้ระโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน 

ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 

25) การผังเมอืง 

26) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร 

27) การดูแลรักษาที่สาธารณะ 

28) การควบคุมอาคาร 

29) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

30) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกัน

และการรักษาความปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สิน 

31)  กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ตามที่

คณะกรรมการประกาศกำหนด 

 ภารกิจที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการถ่ายโอนจากราชการ  

ส่วนกลาง และราชการส่วนภูมิภาค 

 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องคก์ร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ได้จัดแบ่งกรอบการใหบ้ริการสาธารณะออกเป็น 6 ด้าน 

ได้แก่ 1) ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 2) ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวติ 3) ด้านการจัดระเบียบ

ชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 4) ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน 

พาณชิยกรรมและการท่องเที่ยว  5) ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาตสิิ่งแวดล้อม 6) ด้านศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญา

ท้องถิ่น 

 แผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) 

พ.ศ.2551 ผลการพิจารณาการถ่ายโอนภารกิจการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นกำหนดไว้ 6 ด้านโดยพิจารณาจากอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 



 

 

67 

ตามวัตถุประสงค์เป้าหมายของแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

หลักการทั่วไป รูปแบบการถ่ายโอน และระยะเวลาของการถ่ายโอน โดยจำแนกงาน 

ในแต่ละด้านที่จะต้องถ่ายโอน ข้อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง ลักษณะภารกิจ 

รูปแบบ ขอบเขต ระยะเวลา และเงื่อนไขในการถ่ายโอน ซึ่งไม่จำเป็นต้องถ่ายโอนไปพร้อม

กันขึ้นอยู่กับความพรอ้มขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละประเภทที่จะรับการ 

ถ่ายโอน รวมทั้งสร้างกลไกและระบบควบคุมคุณภาพมาตรฐานมารองรบัตลอดจน 

การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง สำหรับแผนปฏิบัติการให้มี 

สาระสำคัญอย่างนอ้ย ดังนี้ (กระทรวงมหาดไทย. 2551, หน้า 24) 

  1) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 (1) การคมนาคมและการขนส่ง 1) กลุ่มภารกิจทางบก อาทิ การก่อสร้าง

และบำรุงรักษาถนนและสะพาน สถานีขนส่ง วิศวกรรมจราจรทางบก 2) กลุ่มภารกิจทาง

น้ำ อาทิ การดูแลรักษาทางน้ำ การก่อสร้างและดูแลสถานีขนส่งทางน้ำ การคมนาคม 

และการสัญจรทางนำ้ (2) แผนภารกิจด้านสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ คือกลุ่ม

ภารกิจแหล่งน้ำ/ประปาชนบท อาทิ แหล่งนำ้อุปโภค / บริโภค และแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร 

(3) แผนภารกิจด้านการผังเมอืง และการควบคุมอาคาร 1) กลุ่มภารกิจการจัดทำผังเมือง 

อาทิ ผังเมอืงรวมจังหวัด และผังเมอืงรวมในเขต อปท. 2) กลุ่มภารกิจการควบคุมอาคาร 

อาทิ การควบคุมอาคาร 3) กลุ่มภารกิจการขุดดินและถมดิน อาทิ การขุดดิน และถมดิน 

  2) ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวติ 

 (1) แผนภารกิจด้านการส่งเสริมอาชพี 1)กลุ่มภารกิจการส่งเสริมอาชีพ

อาทิ การส่งเสริมอาชีพเลี้ยงสัตว์ 2) แผนภารกิจด้านสวัสดิการสังคม อาทิ กลุ่มภารกิจ

ด้านการสังคมสงเคราะห์พัฒนาคุณภาพชีวติ การส่งเสริมคุณภาพชวีิต (2) กลุ่มภารกิจ

ด้านการส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็กเยาวชนผูด้้อยโอกาส คนพิการ และผูสู้งอายุ 

อาทิ ควบคุมหอพักเอกชน (3) แผนภารกิจด้านการศกึษา 1) กลุ่มภารกิจการจัดการศกึษา

ในระบบที่เป็นการจัดการขั้นพืน้ฐาน อาทิ การจัดการศึกษาในระบบที่เป็นการจัดการ 

ขั้นพื้นฐาน การจัดการศกึษาอาชีวศกึษา 2) กลุ่มภารกิจการจัดการศกึษานอกระบบ 

และการศกึษาตามอัธยาศัย อาทิห้องสมุด การบริการการศกึษานอกระบบและการศกึษา

ตามอัธยาศัย  (4) แผนภารกิจด้านการสาธารณสุข 1) กลุ่มภารกิจการสร้างเสริมสุขภาพ

และการป้องกันโรคและการักษาพยาบาล อาทิ การสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค

และการรักษาพยาบาลเบือ้งตน้ การรักษาพยาบาล 
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  3) ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 

 (1) แผนภารกิจด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิ

เสรีภาพ อาทิ กลุ่มภารกิจการคุม้ครองผู้บริโภค ช่ังตวงวัด คุ้มครองผูบ้ริโภค  

2) แผนภารกิจด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อาทิ กลุ่มภารกิจด้านการป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัย อาทิ การช่วยเหลอืผูป้ระสบภัย (3) แผนภารกิจด้านการรักษา

ความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สิน อาทิ กลุ่มภารกิจที่ตอ้ง 

จดทะเบียน การจัดทำทะเบียนสัตว์พาหนะ ทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน 

ทะเบียนครอบครัวและทะเบียนชื่อบุคคล การรับจดทะเบียนรถยนต์ กลุ่มภารกิจ 

ด้านการอนุมัตอินุญาต สถานบริการ โรงแรม การพนัน การเรี่ยไร การขายทอดตลาด 

และการค้าของเก่า สถานประกอบกิจการสถานีนำ้มันเชือ้เพลิง สุราและยาสูบ กลุ่มภารกิจ

ด้านการเปรียบเทียบปรับ การออกใบสั่งการกระทำผดิตามกฎหมายจราจร อำนาจ

เปรียบเทียบปรับ กลุ่มภารกิจด้านแรงงานต่างด้าว ภารกิจการควบคุมแรงงานต่างดา้ว 

  4) ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 

 (1) แผนภารกิจการส่งเสริมการลงทุน อาทิ กลุ่มภารกิจส่งเสริมการ

ลงทุน (2) แผนภารกิจด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม อาทิ กลุ่มภารกิจการดูแลโรงงาน   (3) 

แผนภารกิจด้านการวางแผนและจัดทำมาตรฐานอุตสาหกรรม อาทิ กลุ่มภารกิจ 

ด้านการจัดทำมาตรฐานอุตสาหกรรม การกำหนดมาตรฐานอุตสาหกรรมและเผยแพร่

มาตรฐานอุตสาหกรรม (4) แผนภารกิจด้านการท่องเที่ยว อาทิ กลุ่มภารกิจด้านการ

ส่งเสริมการท่องเที่ยว การส่งเสริมการท่องเที่ยว (5) แผนภารกิจด้านการพาณิชยกรรม 

อาทิ กลุ่มภารกิจด้านการพาณิชยกรรม งานทะเบียนพาณิชย์ 

  5) ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม

แผนภารกิจด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การคุ้มครองดูแลและบำรุงรักษาป่า 

ได้แก่ 1) กลุ่มภารกิจด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การคุ้มครองดูแลและการ

บำรุงรักษาป่าอาทิ การคุ้มครองดูแลและบำรุงรักษาป่า 2) กลุ่มภารกิจการอนุรักษ์และ

ฟืน้ฟูทรัพยากรธรรมชาติอาทิ การอนุรักษ์และฟืน้ฟูทรัพยากรธรรมชาติ 

  6) ด้านศลิปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมปิัญญาท้องถิ่นการปกป้อง 

คุ้มครอง ควบคุม ดูแลรักษาโบราณสถาน โบราณวัตถุพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อาทิกลุ่ม

ภารกิจการดูแลบำรุงรักษาโบราณสถานการดูแลบำรุงรักษาโบราณสถาน 
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 หลักการจัดบรกิารสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 ในการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งถือเป็นการ

บริหารและดำเนินการใช้ทรัพยากรเพื่อจัดหาและส่งมอบบริการต่าง ๆ ให้แก่ประชาชน 

ในท้องถิ่นนั้นมีหลักการที่สำคัญหลายประการโดยมีทั้งหลักการที่แตกต่างและคล้ายคลึง

กับหลักการจัดบริการสาธารณะโดยทั่วไป และไม่ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะ

จัดบริการสาธารณะใดให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นจำเป็นต้องดำเนินการโดยเป็นไปอย่าง

สอดคล้องกับหลักการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สำคัญ  

12 ประการ ดังนี้ 

  1. หลักประโยชน์สาธารณะ การดำเนินการจัดบริการสาธารณะขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นในเรื่องใดเรื่องหนึ่งต้องก่อใหเ้กิดประโยชน์แก่ส่วนรวมทั้งในระดับ

ท้องถิ่นและระดับชาติ กล่าวคือ บริการสาธารณะที่ท้องถิ่นดำเนินการตอ้งเป็นไป 

เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นโดยรวม ซึ่งประชาชนทุกคนในท้องถิ่นสามารถ 

ได้รับประโยชน์จากการบริการดังกล่าวของท้องถิ่นได้อย่างทั่วถึง 

  2. หลักการตอบสนองความตอ้งการของท้องถิ่น การดำเนนิการจัดบริการ

สาธารณะจะต้องสอดคล้องกับความตอ้งการของประชาชนในท้องถิ่นเป็นสำคัญ 

โดยเฉพาะบริการขั้นพืน้ฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวติของประชาชน เช่น การ

สาธารณูปโภค สาธารณูปการ การรักษาความสงบเรียบร้อย การศกึษา การสาธารณสุข

ฯลฯ เนื่องจากบริการต่าง ๆ เหล่านี้ถือเป็นความตอ้งการพืน้ฐานที่มนุษย์ทุกคนต้องการ

ได้รับการตอบสนอง นอกจากบริการพืน้ฐานแลว้ท้องถิ่นที่มีขดีความสามารถในการ

ดำเนนิงาน อาจทำการสำรวจปัญหาและความตอ้งการของประชาชนทั้งก่อน ระหว่าง  

และหลังการจัดทำบริการสาธารณะต่าง ๆ เพื่อนำข้อมูลหรอืผลที่ได้รับกลับมาจัดบริการ

สาธารณะให้ตรงกับปัญหาและความตอ้งการของประชาชนต่อไป 

  3. หลักความสามารถของท้องถิ่น ความพร้อมหรอืความสามารถของ

ท้องถิ่นเป็นอีกหลักการที่สำคัญในการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น โดยในการจัดบริการสาธารณะใด ๆ ท้องถิ่นต้องวิเคราะห์ถึงความพร้อม 

หรอืความสามารถของท้องถิ่นเองว่าสามารถที่จะจัดบริการสาธารณะได้อย่างมี

ประสิทธิภาพหรอืไม่ ท้องถิ่นมทีรัพยากรต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นคน เงนิ วัสดุอุปกรณ์อย่าง

เพียงพอสำหรับดำเนินการหรอืไม่  โดยท้องถิน่ที่มีความพร้อมหรือมีขีดความสามารถสูง

ย่อมสามารถจัดบริการต่าง ๆ ตอบสนองความตอ้งการของประชาชนได้อย่างหลากหลาย
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และมีประสิทธิภาพสูงกว่าท้องถิ่นที่มขีีดความสามารถที่ต่ำกว่า ดังนัน้ในการจัดบริการ

สาธารณะท้องถิ่นต่าง ๆ ต้องพิจารณาถึงขีดความสามารถของตนก่อนดำเนินการเสมอ 

เพื่อให้เกิดการจัดบริการที่เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

  4. หลักความเสมอภาค การจัดบริการสาธารณะต้องเป็นการจัดทำขึ้น 

เพื่อประชาชนทุกคนในท้องถิ่น โดยประชาชนในท้องถิ่นต้องได้รับผลประโยชน์จากการ

บริการสาธารณะอย่างเสมอภาคกันโดยไม่มีการเลือกที่รักมักที่ชังหรือการเลือกปฏิบัติ 

การบริการสาธารณะพืน้ฐานต่าง ๆ จงึต้องจัดใหป้ระชาชนทุกคนในท้องถิ่นสามารถเข้าถึง

บริการได้ โดยเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรท้องถิ่นที่เป็นผู้ให้บริการก็ต้องมีความพร้อมในการ

ให้บริการแก่ประชาชนทุกคนในท้องถิ่นอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกันด้วย 

  5. หลักความต่อเนือ่งการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นในเรื่องต่าง ๆ ถือเป็นการบริการที่มคีวามสำคัญและจำเป็นต่อการดำเนินชีวติของ

ประชาชน จึงต้องจัดให้แก่ประชาชนแบบต่อเนื่องตลอดไปจะดำเนนิการแบบทำ ๆ หยุด ๆ 

มิได้ หากการดำเนินการบริการที่จำเป็นบางอย่างต้องชะงักหรอืสะดุดหยุดลงย่อมส่งผล

กระทบต่อการดำเนินชีวติของประชาชนในท้องถิ่นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยประชาชน

ท้องถิ่นต้องได้รับความเดือดร้อนจากการไม่สามารถใช้บริการต่าง ๆ  

  6. หลักการพัฒนาการบริการสาธารณะที่ท้องถิ่นจัดให้แก่ประชาชนจะต้อง

มีการปรับปรุงแก้ไข และพัฒนาให้ดีขึ้นอยู่เสมอ การบริการสาธารณะของท้องถิ่นจงึ

สามารถปรับปรุงแก้ไขได้ตลอดเวลาเพื่อให้เหมาะสมกับปัญหาความจำเป็นและการ

เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ในท้องถิ่นโดยเมื่อท้องถิ่นจัดบริการสาธารณะตามอำนาจหน้าที่ 

ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วควรมีการตดิตามและประเมินผล พรอ้ม ๆ กับรับฟังความเห็น 

ความพึงพอใจซึ่งเป็นผลสะท้อนกลับของประชาชนอยู่อย่างสม่ำเสมอ   

  7. หลักนิตธิรรม การดำเนินการจัดบริการสาธารณะในด้านต่าง ๆ  

ของท้องถิ่นตอ้งคำนึงถึงกฎหมายเป็นใหญ่ ซึ่งในการดำเนินการจัดบริการตอ้งมีการตรา

กฎหมาย กฎ ระเบียบเพื่อใช้เป็นหลักประกันในการให้บริการที่เสมอภาค เป็นธรรม  

และมีมาตรฐานแก่ประชาชนท้องถิ่น โดนกฎหมายที่ตราขึน้สำหรับเป็นแนวทางหรือเป็น

เครื่องมือในการดำเนนิงานจัดบริการสาธารณะนั้นจะต้องมคีวามถูกต้อง เป็นธรรม  

  8. หลักคุณธรรม ในการให้บริการสาธารณะของท้องถิ่นต้องยึดมั่นในความ

ถูกต้องดีงาม โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและบุคลากรท้องถิ่นตอ้งปฏิบัติงานด้วย

ความชอบธรรมเป็นไปตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจรยิธรรมของบุคลากรท้องถิ่น 
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ที่มกีารกำหนดไว้ ตลอดจนมีจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานทั้งจรรยาบรรณต่อตนเอง 

ต่อหน่วยงาน ต่อผูร้่วมงาน ต่อประชาชนและสังคม 

  9. หลักความโปร่งใส การจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นจำเป็นต้องสรา้งความไว้วางใจซึ่งกันและกันระหว่างบุคลากรท้องถิ่นด้วยกันเอง 

และท้องถิ่นกับประชาชนและภาคส่วนอื่น ๆ โดยต้องมกีารปรับปรุงกลไกการดำเนินงาน

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดบริการสาธารณะให้มคีวามโปร่งใส ตรวจสอบได้ 

การบริหารการดำเนินงาน และการตัดสินใจต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดบริการสาธารณะ

ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นจงึต้องสามารถเปิดเผยได้ โดยมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 

ต่อสาธารณะ  และพร้อมที่จะถูกตรวจสอบได้จากภาคประชาชนตลอดจนภาคส่วนอื่น ๆ  

  10. หลักการมสี่วนร่วม เนื่องจากการจัดบริการสาธารณะขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นองค์กรปกครอง

ตนเองของประชาชนในท้องถิ่น ในการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จงึตอ้งเปิดโอกาสใหป้ระชาชน และภาคส่วนต่าง ๆ ในท้องถิ่นมสี่วนร่วมในการดำเนินการ

ในทุก ๆ ขั้นตอน ทั้งในขั้นตอนการกำหนดนโยบายและแผน ขั้นการปฏิบัติหรอืการ

ดำเนนิการ และการติดตามประเมินผลการจัดบริการสาธารณะ 

  11. หลักความรับผิดชอบ ในการจัดบริการสาธารณะผูร้ับผดิชอบซึ่งก็คือ

บุคลากรท้องถิ่นต้องตระหนักในสิทธิหน้าที่ มีสำนึกในความรับผิดชอบต่อสังคมท้องถิ่น 

ตลอดจนใส่ใจในปัญหาความตอ้งการของประชาชนท้องถิ่น พร้อม ๆ กับกระตอืรือร้น 

ในการที่จะแก้ปัญหาและตอบสนองความต้องการให้แก่ประชาชน และเมื่อมีการดำเนินการ

จัดบริการต่าง ๆ แล้วตอ้งมีความกล้าที่จะยอมรับผลดีผลเสียจากการกระทำของตน  

การปฏิบัติต่าง ๆ จึงควรมกีารกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จที่ชัดเจนเพื่อให้สามารถวัดผล

ความสำเร็จของงานในความรับผดิชอบของแต่ละฝ่ายหรอืแต่ละบุคคลได้ 

  12. หลักความคุ้มค่า หมายถึง การจัดบริการสาธารณะโดยมีการใช้

ทรัพยากรท้องถิ่นที่มอียู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการบริการด้านต่าง ๆ ท้องถิ่น

จะต้องใชท้รัพยากรอย่างประหยัด และก่อให้เกิดประสทิธิภาพและประสิทธิผล 

ในการปฏิบัติงาน โดยต้องมีการรายงานผลการปฏิบัติงานและแสดงประสิทธิภาพการใช้

ทรัพยากรต่อสาธารณะ และหน่วยงานยังต้องมกีารนำเข้าเทคโนโลยีสมัยใหม่ รวมไปถึง

วิธีการใหบ้ริการแบบใหม่ เช่น One Stop Service, Kiosk, Electronic Service  

(นราธิป ศรีราม, 2554, ไม่ปรากฏเลขหน้า) 
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 จากการพิจารณาแนวความคิดของการให้บริการสาธารณะข้างต้นแสดงให้

เห็นว่าเป้าหมายของการให้บริการสาธารณะนั้น คือ การสร้างความพอใจใหเ้กิดแก่

ผูร้ับบริการ และต้องเป็นไปด้วยความเสมอภาค ตรงต่อเวลา เพียงพอ สม่ำเสมอ  

และประหยัด ดังนั้น การที่จะวัดว่าการให้บริการสาธารณะบรรลุเป้าหมายหรอืไม่ วิธี

หนึ่ง  คอื การวัดความพึงพอใจของประชาชนผูร้ับบริการเพื่อเป็นการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของหน่วยงานที่มีหนา้ที่ให้บริการว่ามีความสามารถสนองตอบต่อความ

ต้องการของประชาชนได้หรือไม่ เพียงใด อย่างไร  

 จากการที่ผูว้ิจัยได้ทำการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ตลอดจนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ผูว้ิจัยได้นำภารกิจที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการถ่ายโอนจากราชการส่วนกลาง

และราชการส่วนภูมิภาคตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ

ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ได้จัดแบ่งกรอบการให้บริการสาธารณะ

ออกเป็น 6 ด้าน (กระทรวงมหาดไทย. 2551, หน้า 24) มากำหนดเป็นกรอบแนวคิดในการ

วิจัยเกี่ยวกับคุณภาพการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขต

อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ประกอบด้วย 1) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 2) ด้านการ

ส่งเสริมคุณภาพชีวติ 3) ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษา ความสงบเรียบร้อย  

4) ด้านการวางแผนส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 5) ด้านการบริหาร

จัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ 6) ด้านการส่งเสริม

ศลิปวัฒนธรรมศาสนา จารีตประเพณีและภูมปิัญญาท้องถิ่น 
 

บริบทองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตอำเภอพรรณานิคม  

จังหวัดสกลนคร 

 ประวัติความเป็นมา 

 เมื่อปี พ.ศ. 2387 พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระกรุณา

โปรดเกล้าฯ ให้ยกฐานะ "บ้านพังพร้าว" ขึน้เป็นเมืองพรรณา ขึ้นกับเมืองสกลนคร ต่อมา 

ในปี พ.ศ. 2445 ทางราชการได้เปลี่ยนระเบียบการปกครองใหม่ เมืองพรรณานิคม จงึได้

เปลี่ยนเป็น "อำเภอพรรณานิคม" ขึ้นกับจังหวัดสกลนครมาจนถึงทุกวันนี้ 

  วันที่ 24 มกราคม 2468 แยกพืน้ที่ตำบลวาริชภูมิ ตำบลปลาโหล อำเภอ

พรรณานิคม และตำบลคำบ่อ ตำบลหนองลาด อำเภอบ้านหัน (อำเภอสว่างแดนดินใน

ปัจจุบัน) มาตั้งเป็น กิ่งอำเภอวารชิภูมิ ขึน้กับอำเภอพรรณานิคม 
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  วันที่ 27 สิงหาคม 2476 ตั้งตำบลสว่าง แยกออกจากตำบลพอกใหญ่ ตำบล

วังยาง และตำบลพรรณา 

  วันที่ 1 พฤษภาคม 2482 โอนพืน้ที่หมู่ 4,10,11 (ในขณะนั้น) ของตำบล

พรรณา ไปขึน้ตำบลสว่าง และโอนพืน้ที่หมู่ 9 (ในขณะนั้น) ของตำบลพรรณา ไปขึน้

ตำบลไฮหย่อง 

  วันที่ 10 มิถุนายน 2490 ตั้งตำบลปลาโหล แยกออกจากตำบลวาริชภูมิ 

  วันที่ 10 มีนาคม 2496 ยกฐานะจากกิ่งอำเภอวาริชภูมิ อำเภอพรรณานิคม 

เป็น อำเภอวาริชภมูิ 

  วันที่ 3 สิงหาคม 2499 จัดตั้งสุขาภบิาลพรรณานิคม ในท้องที่บางส่วนของ

ตำบลพรรณา 

  วันที่ 19 มิถุนายน 2505 จัดตั้งสุขาภบิาลพังโคน ในท้องที่บางส่วนของตำบล

ม่วงไข่ 

  วันที่ 19 มีนาคม 2511 แยกพืน้ที่ตำบลม่วงไข่ ตำบลไฮหย่อง และตำบลแร่ 

อำเภอพรรณานิคม มาตั้งเป็น กิ่งอำเภอพังโคน ขึน้กับอำเภอพรรณานิคม 

  วันที่ 16 พฤศจกิายน 2514 ยกฐานะจากกิ่งอำเภอพังโคน อำเภอพรรณา

นิคม เป็น อำเภอพังโคน 

  วันที่ 9 ตุลาคม 2516 ตั้งตำบลหนองปลิง แยกออกจากตำบลนาใน 

  วันที่ 9 เมษายน 2517 โอนพืน้ที่ตำบลหนองปลิง อำเภอพรรณานิคม  

ไปขึน้กับ อำเภอวาริชภูมิ 

  วันที่ 14 พฤศจกิายน 2521 ตั้งตำบลบะฮี แยกออกจากตำบลสว่าง 

  วันที่ 27 ตุลาคม 2523 โอนพืน้ที่หมู่ 7 บ้านกุดน้ำใส (ในขณะนั้น) ของตำบล

นาใน อำเภอพรรณานิคม ไปขึน้กับตำบลนาม่อง อำเภอกุดบาก 

  วันที่ 21 ตุลาคม 2528 ตั้งตำบลเชิงชุม แยกออกจากตำบลสว่าง 

  วันที่ 25 พฤษภาคม 2542 ยกฐานะจากสุขาภบิาลพรรณานิคม เป็นเทศบาล

ตำบลพรรณานิคม 

  วันที่ 14 ตุลาคม 2547 เปลี่ยนแปลงช่ือหมู่ 12 บ้านสามแยก ตำบลพอกน้อย 

เป็น หมู่ 12 บ้านสามแยกสูงเนิน 
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 ที่ตั้งและอาณาเขต 

 อำเภอพรรณานิคมตัง้อยู่ทางตอนกลางของจังหวัด มีอาณาเขตติดตอ่กับเขต  

การปกครองขา้งเคียงดังต่อไปนี้ 

  - ทิศเหนอื ตดิต่อกับอำเภอวานรนิวาสและอำเภออากาศอำนวย  

  - ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอนาหว้า (จังหวัดนครพนม) และอำเภอเมือง

สกลนคร  

  - ทิศใต้ ตดิต่อกับอำเภอกุดบาก อำเภอนิคมน้ำอูน และอำเภอวาริชภูมิ  

  - ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอพังโคน  

อำเภอพรรณานิคมแบ่งพืน้ที่การปกครองออกเป็น 10 ตำบล 123 หมู่บ้าน 

ได้แก่ 

 1.  ตำบลพรรณา 13  หมู่บ้าน 

 2.  ตำบลช้างมิ่ง  18  หมู่บ้าน 

 3.  ตำบลวังยาง  10  หมู่บ้าน 

  4.  ตำบลนาใน  11  หมู่บ้าน 

  5.  ตำบลพอกน้อย 11  หมู่บ้าน 

  6.  ตำบลสว่าง  12  หมู่บ้าน 

  7.  ตำบลนาหัวบ่อ 15  หมู่บ้าน 

  8.  ตำบลบะฮี  10  หมู่บ้าน 

  9.  ตำบลไร่  15  หมู่บ้าน 

  10. ตำบลเชิงชุม  10  หมู่บ้าน 

 การปกครองส่วนท้องถิ่น 

  ท้องที่อำเภอพรรณานิคมประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 11 แห่ง 

ได้แก่ 

   1.  เทศบาลตำบลพรรณานิคม ครอบคลุมพืน้ที่บางส่วนของตำบล

พรรณา  

   2.  เทศบาลตำบลพอกน้อย ครอบคลุมพืน้ที่ตำบลพอกน้อยทั้งตำบล  

   3.  เทศบาลตำบลนาใน ครอบคลุมพืน้ที่ตำบลนาในทั้งตำบล  

   4.  เทศบาลตำบลบัวสว่าง ครอบคลุมพืน้ที่ตำบลสว่างทั้งตำบล  

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%AA
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%AD%E0%B8%B9%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99
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   5.  เทศบาลตำบลพรรณานคร ครอบคลุมพืน้ที่ตำบลพรรณา (นอกเขต

เทศบาลตำบลพรรณานิคม)  

   6.  เทศบาลตำบลวังยาง ครอบคลุมพืน้ที่ตำบลวังยางทั้งตำบล  

   7.  เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ ครอบคลุมพืน้ที่ตำบลนาหัวบ่อทั้งตำบล  

   8.  เทศบาลตำบลไร่ ครอบคลุมพืน้ที่ตำบลไร่ทั้งตำบล  

   9.  องค์กรบริหารส่วนตำบลชา้งมิ่ง ครอบคลุมพืน้ที่ตำบลชา้งมิ่ง 

ทั้งตำบล  

   10. องค์กรบริหารส่วนตำบลบะฮี ครอบคลุมพืน้ที่ตำบลบะฮีทั้งตำบล  

   11. องค์กรบริหารส่วนตำบลเชิงชุม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเชิงชุมทั้งตำบล  
 

งานวจิัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 1. งานวิจัยในประเทศ 

  รัฐกิจ หมิะคุณ (2557) ได้ทำการศกึษา การบริหารจัดการกิจการสาธารณะ

ขององค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลการ

บริหารจัดการกิจการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า จังหวัด

อุบลราชธานี และเพื่อประเมินความสำเร็จการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วน

ตำบลหนองเต่า จังหวัดอุบลราชธานี ประชากรกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 361 ตัวอย่าง ถือเป็น

กลุ่มตัวอย่างที่ดีสำหรับการประเมินค่า (estimation technique) ผลการวิจัย พบว่า 

การบริหารจัดการกิจการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า จังหวัด

อุบลราชธานี โดยรวมค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.20) และเมื่อพจิารณา 

ค่าเฉลี่ย เป็นรายด้าน โดยเรียงลำดับความคิดเห็นจากระดับมากที่สุดลงไปหาน้อยที่สุด 

ดังนี ้1) ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย ค่าเฉลี่ยอยู่ใน

ระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.36) 2) ด้านศลิปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.28) 3) ด้านงานส่งเสริม

คุณภาพชีวติ ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.20) 4) ด้านการบริหาร

จัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตสิิ่งแวดล้อม ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 

เท่ากับ 3.91) 5) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.89) 

6) ด้านการบริหารจัดการ และสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.40)  
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และ 7) ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว ค่าเฉลี่ย

อยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 2.94) ตามลำดับ และความสำเร็จของการปฏิบัติ

ราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า จังหวัดอุบลราชธานี โดยรวมค่าเฉลี่ย 

อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.33) และเมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ย เป็นรายข้อ  

โดยเรียงลำดับความคิดเห็นจากระดับมากที่สุดลงไปหาน้อยที่สุด ดังนี้ 1) มติิด้าน

ประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการ ค่าเฉลี่ยความสำเร็จของการปฏิบัติราชการ  

อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.35) 2) มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติ

ราชการ ค่าเฉลี่ยความสำเร็จของการปฏิบัติราชการ อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 

4.35) 3) มิติด้านคุณภาพการให้บริการ ค่าเฉลี่ยความสำเร็จของการปฏิบัติราชการ  

อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.24) 4) มิติด้านการพัฒนาองค์การ ค่าเฉลี่ย

ความสำเร็จของการปฏิบัติราชการ อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.58) ตามลำดับ 

  กมลลักษณ์ ธนานันต์เมธี (2558, บทคัดย่อ) ได้ทำการศึกษาอิทธิพล 

ของธรรมาภบิาลและวัฒนธรรมองค์การที่ส่งผลต่อประสิทธิผลองค์การขององค์การ

บริหารส่วนตำบล ในเขตภาคเหนอืของประเทศไทย การศกึษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  

คือ 1) เพื่อศกึษาระดับค่าเฉลี่ยของธรรมาภบิาล วัฒนธรรมองค์การและประสิทธิผล

องค์การขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตภาคเหนอื และ 2) เพื่อศกึษาอิทธิพลของ 

ธรรมาภิบาลและวัฒนธรรมองค์การที่ส่งผลต่อประสิทธิผลองค์การ โดยใช้แนวทาง

การศกึษาเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่างคอืองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตภาคเหนือ จำนวน 

346 องค์การ โดยได้รับแบบสอบถามในระดับบุคคลกลับคืนมาจำนวน 1,352 ชุด 

ผลการศกึษาพบว่า ระดับค่าเฉลี่ยของธรรมาภบิาล วัฒนธรรมองค์การและประสิทธิผล

องค์การขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตภาคเหนอื มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับสูง และพบว่า 

ธรรมาภิบาลและวัฒนธรรมองค์การมอีิทธิพลต่อประสิทธิผลองค์การอย่างมนีัยสำคัญ 

ทางสถิติ โดยรอ้ยละ 12.00 ของความแปรปรวนของประสิทธิผลองค์การสามารถ 

ถูกอธิบายโดยธรรมาภบิาลและวัฒนธรรมองค์การ และมีค่าดัชนีความเหมาะสม 2/df 

เท่ากับ 2.583 ค่า RMSEA เท่ากับ 0.063 ค่าCFI เท่ากับ 0.972 และค่า NNFI เท่ากับ 

0.960 

  สรัญณี อุเส็นยาง (2559) ได้ทำการศึกษา สุขภาพองค์การขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพืน้ที่ภาคใต้ประเทศไทย: การทดสอบความไม่แปรเปลี่ยนของ

โมเดลตามบริบทวัฒนธรรม การศกึษาครั้งนี้มวีัตถุประสงค์ เพื่อทดสอบความไม่
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แปรเปลี่ยนของโมเดลสุขภาพองค์การขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามบริบท

วัฒนธรรมที่แตกต่างกันโดยประยุกต์ ใช ้โมเดลสมการโครงสรา้งกลุ่มพหุ ตัวอย่างที่ใช้ 

ในการวิจัยคือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพืน้ที่ภาคใต้ประเทศไทย จำนวน 300 

องค์การ ที่ได้มาจากการสุ่มตัวอย่างแบบช้ันภูมิอย่างเป็นสัดส่วน ใช้แบบสอบถามเป็น

เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ขอ้มูลด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ โมเดล

สมการโครงสร้างกลุ่มพหุ ผลการศกึษา พบว่า โมเดลการวัดสุขภาพองค์การขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพืน้ที่ภาคใต้ประเทศไทย ที่มี บริบทวัฒนธรรมแตกต่างกันมี 

ความไม่แปรเปลี่ยนของโครงสรา้งโมเดล และม ีความไม่แปรเปลี่ยนของค่าพารามิเตอร์ 

ส่วนโมเดลโครงสรา้งสุขภาพองค์การขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพืน้ที่ภาคใต้

ประเทศไทยที่มี บริบทวัฒนธรรม แตกต่างกันมีความแปรเปลี่ยนของโครงสร้างโมเดล และ

มีความแปรเปลี่ยนของค่าพารามิเตอร์โดยสัมประสิทธิ์เส้นทางที่ทำให้เกิดความแปรเปลี่ยน

เกิดจากเส้นทางของตัวแปรความผูกพันต่อองค์การ ไปยังตัวแปรสุขภาพองค์การและ

เส้นทาง ของตัวแปรความยุติธรรมในองค์การไปยังตัวแปรสุขภาพองค์การ 

  ธัมมาภรณ์ ศรเีคลือบ (2559) ได้ทำการศึกษา การบริการสาธารณะของ

เทศบาล ศกึษากรณีเทศบาลตำบลเมืองบัว อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด การศกึษานี้

มีวตัถุประสงค์เพื่อศกึษาและเพื่อเปรียบเทียบการบริการสาธารณะของเทศบาลตำบลเมือง

บัว อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด จำแนกตามเพศ และอาชีพ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน

การศกึษา คือ ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเมืองบัว อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด 

จำนวน 385 คน ซึ่งได้มาโดยใช้สูตรคำนวณของ ทาโร ยามาเน่ เครื่องมือที่ใชใ้นการศกึษา

เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า วิเคราะห์ขอ้มูลโดยการหาค่าร้อยละ 

ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที (t–test) และการทดสอบค่าเอฟ (F-test) 

และวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe’test)  

  ผลการศกึษาพบว่า 1) ประชาชนมคีวามคิดเห็นว่าการบริการสาธารณะ 

ของเทศบาลตำบลเมืองบัว อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมและทุกด้าน 

อยู่ในระดับมาก โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ด้านการศกึษา 

และวัฒนธรรม ด้านสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม ด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

และด้านงานให้บริการ ตามลำดับ 2) ประชาชนเพศหญิงและเพศชาย มีความคิดเห็นต่อ

การบริการสาธารณะของเทศบาลตำบลเมืองบัว อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด  
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ไม่แตกต่างกัน 3) ประชาชนในเขตพืน้ที่เทศบาลตำบลเมืองบัว อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัด

ร้อยเอ็ด ที่มอีาชีพต่างกันมีความคิดเห็นต่อการบริการสาธารณะของเทศบาลตำบล 

เมืองบัว อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 

  นงนุช สุริวงค์ (2559) ได้ทำการศึกษา การศกึษาความสัมพันธ์ระหว่าง

สุขภาพองค์การกับประสิทธิผลของสถานศกึษาเอกชนในจังหวัดพิจติร การวิจัยครั้งนี้ 

มีวัตถุประสงคเ์พื่อ 1) เพื่อศึกษาระดับสุขภาพองค์การของสถานศึกษาเอกชนในจังหวัด

พิจติร 2) เพื่อศกึษาระดับประสิทธิผลของสถานศกึษาเอกชนในจังหวัดพิจติร  

และ 3) เพื่อศกึษาความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพองค์การกับประสิทธิผลของสถานศกึษา

เอกชนในจังหวัดพิจติร ผลการวิจัยพบว่า 1) สุขภาพองค์การของสถานศกึษาเอกชน 

ในจังหวัดพิจิตร ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาในรายด้าน โดยเรียงลำดับ

ค่าเฉลี่ยสูงสุดลงมา ได้แก่ ด้านการมุ่งเนน้วิชาการ ด้านบริหารแบบมิตรสัมพันธ์ ด้านขวัญ

ในการปฏิบัติงาน ด้านความเป็นอิสระ ด้านการสนับสนุนทรัพยากร ด้านบริหารแบบกิจ

สัมพันธ์ ด้านความสามัคคี และด้านความเพียงพอในการสื่อสาร ตามลำดับ  

2) ประสิทธิผลของสถานศึกษาเอกชนในจังหวัดพิจติร ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 

เมื่อพจิารณาในรายด้าน โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยสูงสุดลงมา ได้แก่ ความสามารถ 

ในการปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อม ความสามารถในการแก้ปัญหาสถานศกึษา 

ความสามารถในการพัฒนานักเรียนให้มเีจตคติทางบวก และความสามารถในการผลิต

นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง ตามลำดับ 3)ความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพองค์การ

กับประสิทธิผลของสถานศึกษาเอกชนในจังหวัดพิจติร พบว่า โดยภาพรวมสุขภาพองค์การ

ของสถานศกึษาเอกชนในจังหวัดพิจิตร มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลของสถานศึกษา

เอกชนในจังหวัดพิจติรในทางบวก อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 โดยมี

ความสัมพันธ์อยู่ในระดับต่ำ เมื่อพจิารณาความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพองค์การ 

ของสถานศกึษาเอกชนในจังหวัดพิจิตรรายด้าน กับประสิทธิผลของสถานศกึษาเอกชน 

ในจังหวัดพิจิตรในภาพรวม พบว่า สุขภาพองค์การของสถานศกึษาเอกชนในจังหวัดพิจติร 

มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลของสถานศกึษาเอกชนในจังหวัดพิจติรในทางบวก ระหว่าง 

.046-.383 โดยสุขภาพองค์การด้านบริหารแบบมิตรสัมพันธ์ของผู้บริหารสถานศกึษา

เอกชนในจังหวัดพิจติร มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับประสิทธิผลของสถานศกึษามากกว่า

สุขภาพองค์การด้านอื่น ๆ 
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  วันวิสาข์ ยิฏฐะสิริ (2559) ได้ทำการวจิัย สุขภาพองค์การกับการดำเนินงาน

ของโรงเรียนในโครงการมาตรฐานต้านสิ่งเสพติด ของสภากาชาดไทย การวิจัยครั้งนี้ 

มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบ 1) สุขภาพองค์การของสถานศึกษา 2) การดำเนินงานของ 

โรงเรียนในโครงการมาตรฐานต้านสิ่งเสพติด และ 3) ความสัมพันธ์ของสุขภาพองค์การ 

กับการดำเนนิงานของโรงเรียนในโครงการมาตรฐานต้านสิ่งเสพติดของสภากาชาดไทย 

กลุ่มตัวอย่าง คือ โรงเรียนในโครงการมาตรฐานต้านสิ่งเสพติด จำนวน 76 โรง ผูใ้ห้ข้อมูล

โรงละ 3 คน ประกอบด้วย 1) ผูบ้ริหารโรงเรียน 2) ครูแกนนำ และ3) นักเรียนแกนนำ  

รวมทั้งสิน้จำนวน 228 คน เครื่องมอืที่ใชใ้นการ วิจัยเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสุขภาพ 

องค์การตามทฤษฎีของ ฮอย และฟอร์สไซท์ (Hoy and Forsyth) กับการดำเนนิงาน 

ของโรงเรยีนในโครงการมาตรฐานต้านสิ่งเสพติดตามแนวคิดของสภากาชาดไทย สถิติที่ใช ้

ในการวิเคราะห์ขอ้มูลคือ ค่าความถี ่ค่าร้อยละ ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

และ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน ผลการวิจัยพบว่า 1) สุขภาพองค์การของ

สถานศกึษา โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เรียงตามค่า มัชฌิมเลขคณิต 

จากมากไปน้อยคือ ภาวะผู้นำด้านกิจสัมพันธ์ ความมีอิทธิพลของผูบ้ริหาร ภาวะผู้นำ  

มิตรสัมพันธ์ ขวัญและกำลังใจ การมุ่งเน้นด้านวิชาการ ความเข้มแข็งขององค์การ  

และการสนับสนุน ด้านทรัพยากร ตามลำดับ 2) การดำเนินงานของโรงเรียนในโครงการ

มาตรฐานต้านสิ่งเสพติดของสภากาชาดไทย โดย ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา

รายด้าน อยู่ในระดับมากที่สุด 5 ด้าน โดยเรียงตามค่ามัชฌิมเลข คณิตจากมากไปน้อย 

ได้ดังนี ้กำหนดนโยบายการต้านสิ่งเสพติด วางแผนงานและกิจกรรมต่าง ๆ ในการต้าน 

สิ่งเสพติด กำหนดโครงสร้างองค์การและแต่งตั้งบุคลากรในการดำเนนิการ ประเมินผล

และตรวจสอบ การดำเนนิงาน และดำเนินงานตามแผนงานและกิจกรรม ส่วนอีก 1 ด้าน 

อยู่ในระดับมาก ได้แก่ วิเคราะห์ ผลและกำหนดแนวทางเพื่อการปรับแก้ไข 3) สุขภาพ

องค์การกับการดำเนินงานของโรงเรียนในโครงการมาตรฐานต้านสิ่งเสพติดของ 

สภากาชาดไทย มีความสัมพันธ์กันเชิงบวกในระดับสูงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 

ที่ระดับ 0.01 

  อุษณี มงคลพิทักษ์สุข (2560) ได้ทำการศกึษา วัฒนธรรมองค์การกับ

ประสิทธิผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบว่า วัฒนธรรมองค์การและประสิทธิผล

องค์การเป็นปรากฏการณ์ที่สามารถบริหารจัดการได้ตามนัยยะนี้ ทั้งวัฒนธรรมองค์การ

และประสิทธิผลองค์การต่างบรรลุผลสำเร็จได้ หากผูบ้ริหารท้องถิ่นตระหนักถึง
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ความสำคัญ พร้อมกับแสวงหาวิธีการเพิ่มและพัฒนาวัฒนธรรมและประสิทธิผลของ

องค์การเหล่านั้น การวิจัยครั้งนี ้จึงมจีุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง

วัฒนธรรมองค์การและประสิทธิผลองค์การ รวมถึงการตรวจสอบรูปแบบวัฒนธรรม

องค์การที่มอีิทธิพลต่อประสิทธิผลองค์การแต่ละตัวแบบในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ผ่านทฤษฎีวัฒนธรรมองค์การของ Denison 4 รูปแบบคือ วัฒนธรรมเกี่ยวข้อง วัฒนธรรม

สอดคล้อง วัฒนธรรมปรับตัวและวัฒนธรรมพันธกิจ และประสิทธิผลองค์การตามตัวแบบ

การแข่งขันเชงิค่านิยมของ Quinn and Rohrbaugh 4 ตัวแบบ ได้แก่ ตัวแบบมนุษยสัมพันธ์ 

ตัวแบบกระบวนการภายใน ตัวแบบระบบเปิด และตัวแบบเป้าหมายเชิงเหตุผล ประชากร

การวิจัย คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล 

ในประเทศไทย สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการแบ่งกลุ่มแบ่งช้ันหลายขั้นตอน ได้กลุ่มตัวอย่าง

จำนวนทั้งสิ้น 120 แห่ง จากเทศบาล 60 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบล 60 แห่ง  

เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมายที่เป็นบุคลากรระดับบริหารจำนวน 439 คน วิเคราะห์

ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนาและสถิตเิชิงอนุมาน ได้แก่ การวิเคราะห์สหสัมพันธ์เพียร์สัน 

การวิเคราะห์สหสัมพันธ์คานิคอล และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณเชิงเส้น ผลการวิจัย 

ล้วนยืนยันสมมตฐิานที่กำหนดไว้ กล่าวคือ วัฒนธรรมองค์การมสีหสัมพันธ์ระดับสูง 

กับประสิทธิผลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (ค่าสหสัมพันธ์ 

คาโนนิคอลเท่ากับ 0.88) ทั้งยังพบด้วยว่า รูปแบบวัฒนธรรมองค์การที่แตกต่างกัน 

สามารถทำนายประสิทธิผลองค์การขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละตัวแบบ อย่างมี

นัยสำคัญทางสถิติ โดยวัฒนธรรมพันธกิจเป็นวัฒนธรรมโดดเด่นที่สุดในบรรดารูปแบบ

วัฒนธรรมองค์การที่ส่งเสริมให้เกิดประสิทธิผลองค์การขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ทุกตัวแบบ 

  นพดล ไชยสุระ (2560) ที่ได้ทำการศึกษา อทิธิพลของภาวะผูน้ำ 

การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์การ และธรรมาภบิาลต่อประสิทธิผลขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนอืตอนบน 2 ผลการวิจัย พบว่า การวิจัยครั้งนีม้ี

วัตถุประสงค์เพื่อศกึษา 1) ระดับภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง วัฒนธรรมองค์การ  

และธรรมาภบิาลต่อประสิทธิผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตอนบน 2 2) อิทธิพลทางตรง และทางอ้อมของภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม

องค์การและธรรมาภบิาลต่อประสิทธิผลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคตะวันออก 
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เฉียงเหนอืตอนบน 2 และ 3) แนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง วัฒนธรรม

องค์การ และธรรมาภบิาลต่อประสิทธิผลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคตะวันออก 

เฉียงเหนอืตอนบน 2 เครื่องมอืที่ใชใ้นการเก็บข้อมูล คือ แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ 

สถิตทิี่ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน การวิเคราะห์เส้นทาง และการวิเคราะห์เชิงเนือ้หา ผลการวิจัย

พบว่า 1) ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลง วัฒนธรรมองค์การ ธรรมาภิบาล และประสิทธิผล

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 โดยรวมอยู่ในระดับ

มาก 2) ตัวแปรที่มอีิทธิพลทางตรง คือ ด้านภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลง (0.06)  

ด้านวัฒนธรรมองค์การ (0.09) ด้านธรรมาภบิาล (0.89) ตัวแปรที่มอีิทธิพลทางอ้อม  

คือ ด้านภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง (0.62) ด้านวัฒนธรรมองค์การ (0.29) และรูปแบบ 

ที่สรา้งขึ้นประกอบด้วย 4 ปัจจัย คือ ด้านภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลง ด้านวัฒนธรรม

องค์การ ด้านธรรมาภบิาล และด้านประสิทธิผลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาค

ตะวันออกเฉียงเหนอืตอนบน 2 มีความสอดคล้องกับข้อมลู เชิงประจักษ์ (Chi-square 

เท่ากับ 4.72 df เท่ากับ 29 P-value เท่ากับ 0.99 RMSEA เท่ากับ 0.13 CN เท่ากับ 

672.09 GFI เท่ากับ 0.99 AGFI เท่ากับ 0.96) และ 3) แนวทางพัฒนาด้านภาวะผูน้ำ  

การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์การและธรรมาภบิาลที่ส่งผลต่อประสิทธิผลองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนอืตอนบน 2 ประกอบด้วย พัฒนาด้าน 

การกระตุน้ทางปัญญา ด้านวัฒนธรรมการปรับตัว ด้านวัฒนธรรมพันธกิจ ด้านหลักความ

รับผิดชอบและด้านหลักความคุ้มค่า โดยปัจจัยเชิงสาเหตุทั้ง 3 ปัจจัย สามารถอธิบาย

ประสิทธิผลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ได้ร้อยละ 

33.05 

  สอนทะสิด แก้ววิเสด (2561) ได้ทำการศกึษา อิทธิพลของแรงจูงใจในการ

ทำงานและความผูกพันต่อองค์การที่ส่งผลต่อสุขภาพองค์การของหน่วยงานภาครัฐ  

แขวงบอลิคำไซ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว การวิจัยครั้งนี้มวีัตถุประสงค์เพื่อ 

1)  ศกึษาระดับแรงจูงใจในการทำงาน ความผูกพันต่อองค์การ และสุขภาพองค์การของ

หน่วยงานภาครัฐในแขวงบอลิคำไซ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และ 2) ศกึษา

อิทธิพลของแรงจูงใจในการทำงานและความผูกพันต่อองค์การที่ส่งผลต่อสุขภาพองค์การ 

ของหน่วยงานภาครัฐในแขวงบอลิคำไซ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  
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กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ บุคลากรแผนกพลังงานและบ่อแร่ แผนกเกษตรและป่าไม้ และแผนก

ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม ในแขวงบอลิคำไซ สาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว จำนวน 260 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

และสถิตทิีใ่ช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูลได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ  

   ผลการวิจัยพบว่า 1) แรงจูงใจในการทำงาน ความผูกพันต่อองค์การ  

และสุขภาพองค์การของหน่วยงานภาครัฐในแขวงบอลิคำไซ สาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 2) แรงจูงใจในการทำงานและความผูกพันต่อ

องค์การ มีอทิธิพลต่อสุขภาพองค์การของหน่วยงานภาครัฐแขวงบอลิคำไซ สาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาวได้อย่างมนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์

พยากรณ์ เท่ากับ .579 ซึง่แรงจูงใจในการทำงานและความผูกพันต่อองค์การ สามารถ

ร่วมกันทำนายสุขภาพองค์การของหน่วยงานภาครัฐ แขวงบอลิคำไซ สาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว ได้รอ้ยละ 57.90 ส่วนอีกร้อยละ 42.10 % เกิดจากอิทธิพล

ของตัวแปรอื่น ๆ 

  LE LONG (2561) ได้ทำการศกึษา อิทธิพลของวัฒนธรรมองค์การต่อสุขภาพ

องค์การของวิทยาลัย การแพทย์กว๋างบิ่ญ เมอืงด่งเฮ้ย จังหวัดกว๋างบิ่ญ สาธารณรัฐสังคม

นิยมเวียดนาม การวิจัยครั้งนีม้ีความมุ่งหมายของการวิจัยเพื่อศึกษา 1) ระดับวัฒนธรรม 

องค์การและระดับสุขภาพองค์การของวิทยาลัยการแพทย์กว๋างบิ่ญ 2) อิทธิพลของ 

วัฒนธรรมองค์การต่อสุขภาพองค์การของวทิยาลัยการแพทย์กว๋างบิ่ญ 3) แนวทางในการ 

ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์การและสุขภาพองค์การของวิทยาลัยการแพทย์กว๋างบิ่ญ ประชากร 

ได้แก่ บุคลากรในวิทยาลัยการแพทย์กว๋างบิ่ญ จำนวน 94 คน โดยใช้แบบสอบถาม 

เป็นเครื่องมอืในการเก็บรวบรวมข้อมูล และสถิติที่ใชใ้นการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 

ค่าความถี ่ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์การถดถอย

พหุคูณ  

   ผลการวิจัยพบว่า 1) ระดับวัฒนธรรมองค์การของวิทยาลัย

การแพทย์กว๋างบิ่ญ จำนวน 4 ด้าน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน 

พบว่า ด้านที่มคี่าเฉลี่ยมากที่สุด คอื ด้านวัฒนธรรมพันธกิจ รองลงมา คือ ด้านวัฒนธรรม

การมสี่วนร่วม ด้านวัฒนธรรม เอกภาพ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คอื ดา้นวัฒนธรรม

การปรับตัว 2) ระดับสุขภาพองค์การของวิทยาลัยการแพทย์กว๋างบิ่ญ จำนวน 6 ด้าน  
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โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ 

การใชท้รัพยากรอย่างมคีุณค่า รองลงมา คอื ดา้นการติดต่อสื่อสารอย่างเพียงพอ  

ด้านการม่งเนน้เป้าหมายขององค์การ ดา้นการใชอ้ำนาจอย่างเป็นธรรม ด้าน

ความสามารถในการแก้ปัญหา ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คอื ด้านความสมัคร สมาน

สามัคคี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 3) อิทธิพลของวัฒนธรรมองค์การต่อสุขภาพ

องค์การของวิทยาลัยการแพทย์กว๋างบิ่ญ พบว่า วัฒนธรรมองค์การโดยภาพรวม มี

อิทธิพลต่อสุขภาพองค์การ ของวิทยาลัยการแพทย์กว๋างบิ่ญ ได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

ที่ระดับ .05 โดยมีค่า สัมประสิทธิ์พยากรณ์ (R2Adj) เท่ากับ .657 เมื่อพจิารณาวัฒนธรรม

องค์การรายด้าน พบว่า ด้านของวัฒนธรรมองค์การที่มีอทิธิพลต่อสุขภาพองค์การของ

วิทยาลัยการแพทย์กว๋างบิ่ญ มากที่สุด คอื ดา้นวัฒนธรรมการมีส่วนร่วม โดยมีค่า Beta 

เท่ากับ .338 4) แนวทางในการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์การและสุขภาพองค์การของ

วิทยาลัย การแพทย์กว๋างบิ่ญ มีจำนวน 5 ด้าน คอื (1) วัฒนธรรมเอกภาพ (2) วัฒนธรรม

การปรับตัว (3) การใชอ้ำนาจอย่างเป็นธรรม (4) ความสมัครสมานสามัคคี 

(5)ความสามารถในการแก้ปัญหา 

  ยศวดี เชือ้วงศ์พรหม (2563) ได้ทำการศึกษา อิทธิพลของภาวะผูน้ำ 

เชงิกลยุทธ์ และวัฒนธรรมองค์การ ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพขององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร การวิจัยครั้งนี้มวีัตถุประสงค์  

1) เพื่อศึกษาระดับภาวะผูน้ำเชงิกลยุทธ์ของผูบ้ริหาร วัฒนธรรมองค์กร และประสิทธิภาพ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมืองสกลนคร 2) เพื่อศึกษาอิทธิพลของ 

ภาวะผูน้ำเชงิกลยุทธ์ของผู้บริหาร และวัฒนธรรมองค์กร ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอเมืองสกลนคร กลุ่มตัวอย่างได้แก่ บุคลกร

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร จำนวน 268 คน  

   ผลการวิจัยพบว่า 1) ภาวะผู้นำเชงิกลยุทธ์ของผูบ้ริหารองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  

( X =3.89) วัฒนธรรมองค์กรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอเมอืงสกลนคร 

จังหวัดสกลนคร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X =4.03) 2) ผลการประเมินประสิทธิภาพ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอเมอืงสกลนคร จังหวัดสกลนคร (Local 

Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2562) ส่วนใหญ่มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับมาก 
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เฉลีย่ร้อยละ 87.79 โดยมีคะแนนสูงสุด 93.67 และต่ำสุด 83.51 3) ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์

ของผู้บริหาร และวัฒนธรรมองค์กร มอีิทธิพลต่อประสิทธิภาพขององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 

ที่ระดับ .01 โดยผลด้านวัฒนธรรมองค์การมอีทิธิพลสูงสุด (β=.873) รองลงมาคือ  

ภาวะผูน้ำเชงิกลยุทธ์ (β=.360) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์พยากรณ์ เท่ากับ .689 ซึ่งภาวะผูน้ำ

เชงิกลยุทธ์ของผูบ้ริหาร และวัฒนธรรมองค์กร ร่วมกันทำนายได้ 68.90 %  

  พรอนันต์ แสนศรี (2563) ได้ทำการศึกษา อทิธิพลของการรับรู้วัฒนธรรม

องคก์ารและธรรมาภบิาลที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการดำเนนิงานของที่ทำการปกครอง

อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศกึษาระดับการรับรู้

ระดับวัฒนธรรมองค์การ การบริหารงานตามหลักธรรมาภบิาลและประสิทธิภาพ 

การดำเนินงานของที่ทำการปกครองอำเภอนาแก จังหวัดนครพนม 2) เพื่อศกึษาอิทธิพล

ของการรับรู้วัฒนธรรมองค์การที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการดำเนินงานของที่ทำการ

ปกครองอำเภอนาแก จังหวัดนครพนม 2) เพื่อศกึษาอิทธิพลของการบริหารงานตามหลัก

ธรรมาภิบาลที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการดำเนินงานของที่ทำการปกครองอำเภอนาแก 

จังหวดันครพนม กลุ่มตัวอย่างได้แก่ บุคลากรที่ทำการปกครองอำเภอนาแก กำนัน 

ผูใ้หญ่บ้าน สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบล และผูช่้วยผู้ใหญ่บ้าน ในเขตอำเภอนาแก 

จังหวัดนครพนม จำนวน 225 คน ทำการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) 

โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเก็บรวบรวมข้อมูล และสถิตทิี่ใชใ้นการวิเคราะห์

ข้อมูลได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์การ

ถดถอยพหุคูณ   

   ผลการวิจัยพบว่า 1) การรับรู้ระดับวัฒนธรรมองค์การของที่ทำการ

ปกครองอำเภอนาแก จังหวัดนครพนม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X =3.92)  

การบริหารงานตามหลักธรรมาภบิาลของที่ทำการปกครองอำเภอนาแก จังหวัดนครพนม 

โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X =3.93) และประสิทธิภาพการดำเนินงานของที่ทำการ

ปกครองอำเภอนาแก จังหวัดนครพนม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X =3.90)  

2) วัฒนธรรมองค์การด้านวัฒนธรรมส่วนร่วม วัฒนธรรมเอกภาพ และวัฒนธรรมปรับตัว 

มีอทิธิพลต่อประสิทธิภาพการดำเนินงานของที่ทำการปกครองอำเภอนาแก จังหวัด

นครพนม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยสามารถร่วมกันทำนายประสิทธิภาพ

การดำเนินงานของที่ทำการปกครองอำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ได้รอ้ยละ 81.50  
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ส่วนวัฒนธรรมพันธกิจ ไม่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการดำเนินงานของที่ทำการปกครอง

อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม 3) การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ด้านหลักคุณธรรม 

หลักการมสี่วนร่วม หลักความรับผดิชอบ และหลักความคุ้มค่า มีอทิธิพลต่อประสิทธิภาพ

การดำเนินงานของที่ทำการปกครองอำเภอนาแก จังหวัดนครพนม อย่างมีนัยสำคัญ 

ทางสถิติที่ระดับ .05 โดยสามารถร่วมกันทำนายประสิทธิภาพการดำเนินงานของที่ทำการ

ปกครองอำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ได้รอ้ยละ 91.60 ส่วนหลักนิตธิรรม และหลักความ 

โปร่งใส ไม่มีมีอทิธิพลต่อประสิทธิภาพการดำเนินงานของที่ทำการปกครองอำเภอนาแก 

จังหวัดนครพนม 

  โกเสก กุดตุ้ม (2563) ได้ทำการศึกษาอิทธิพลของการบริหารงานตามหลัก

ธรรมาภิบาลต่อประสิทธิผลการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน

เขตอำเภอนคิมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร การวิจัยครั้งนี้มีวตัถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อศึกษา

ระดับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลและระดับประสิทธิผลการจัดบริการสาธารณะ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอนคิมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร 2) เพื่อศึกษา

อิทธิพลของการบริหารงานตามหลักธรรมาภบิาลที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการจัดบริการ

สาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอนิคมนำ้อูน จังหวัดสกลนคร และ 

3) เพื่อศกึษาแนวทางในการพัฒนาประสิทธิผลการจัดบริการสาธารณะขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอนิคมนำ้อูน จังหวัดสกลนคร กลุ่มตัวอย่างได้แก่ 

ประชาชนที่มีภูมลิำเนาอยู่ในเขตอำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร จำนวน 390 คน โดยใช้

แบบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเก็บรวบรวมข้อมูล และสถิตทิี่ใชใ้นการวิเคราะห์ข้อมูล

ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์การถดถอย

พหุคูณ 

   ผลการวิจัยพบว่า 1) การบริหารงานตามหลักธรรมาภบิาลขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอนิคมนำ้อูน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x =3.90) 

ประสิทธิผลการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอนิคม 

น้ำอูน จังหวัดสกลนคร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x =3.94) 2) การบริหารงาน 

ตามหลักธรรมาภบิาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอนิคมน้ำอูน  

ด้านหลักการมสี่วนร่วม (β=.390) หลักความคุ้มค่า (β=.236) หลักนิตธิรรม (β=.130) 

หลักความโปร่งใส (β=.102) มีอทิธิพลต่อประสิทธิผลการจัดบริการสาธารณะขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอนิคมนำ้อูน อย่างมนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
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โดยสามารถร่วมกันทำนายประสิทธิผลการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอนิคมน้ำอูน ได้รอ้ยละ 66.40 ส่วนการบริหารงานตามหลัก 

ธรรมาภิบาลด้านหลักความรับผิดชอบ และหลักคุณธรรม ไม่มีอทิธิพลต่อประสิทธิผล 

การจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอนคิมน้ำอูน จังหวัด

สกลนคร 3) แนวทางในการพัฒนาประสิทธิผลการจัดบริการสาธารณะขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอนิคมนำ้อูน จังหวัดสกลนคร ได้แก่ องค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น ควรส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริมและเพิ่มรายได้แก่ประชาชน โดยเชญิผูท้ี่

มีความรู้ มาให้ความรู้เกี่ยวกับระบบการค้า การลงทุน การตลาด กับประชาชน ควรเปิด

โอกาสและส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นให้มากยิ่งขึน้ เพราะ

ประชาชนในหมู่บ้านต่างมีแนวคิดและทราบปัญหาภายในหมู่บ้านได้ดีกว่าบุคคลภายนอก 

ควรจัดเจ้าหน้าที่อาสาสมัครที่คอยดูแลด้านความปลอดภัยใหม้ากขึ้น ควรจัดโครงการ 

และกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมคุณภาพชีวติ และการส่งเสริม

ศลิปวัฒนธรรมศาสนา จารีตประเพณีและภูมปิัญญาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง 

  สุรชาติ เขตนคร (2563) อทิธิพลของการบริหารงานตามหลักธรรมาภบิาล

ต่อประสิทธิผลในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอนาทม จังหวัด

นครพนม การวิจัยครั้งนี้มวีัตถุประสงค์ 1) เพื่อศกึษาระดับการบริหารงานตามหลักธรรมา 

ภบิาล และประสิทธิผลในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอนาทม 

จังหวัดนครพนม 2) เพื่อศึกษาอิทธิพลของการบริหารงานตามหลักธรรมาภบิาล ที่ส่งผล

ต่อประสิทธิผลในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอนาทม จังหวัด

นครพนม 3) เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาประสิทธิผลในการบริหารองค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอนาทม จังหวัดนครพนม กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ประชาชนที่มี

ภูมลิำเนาอยู่ในเขตอำเภอนาทม จังหวัดนครพนม จำนวน 394 คน โดยใช้แบบสอบถาม

เป็นเครื่องมอืในการเก็บรวบรวมข้อมูล และสถิตทิี่ใชใ้นการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าความถี่ 

ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลี่ย และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ  

   ผลการวิจัยพบว่า 1) การบริหารงานตามหลักธรรมาภบิาล ขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอนาทม จังหวัดนครพนมโดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก 

( X =3.69) ประสทิธิผลในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอนาทม 

จังหวัดนครพนม โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( X =3.68) 2) การบริหารงานตามหลัก

ธรรมาภิบาล ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอนาทม จังหวัดนครพนม  
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ทุกด้าน มีอทิธิพลต่อประสิทธิผลในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอ

นาทม จังหวัดนครพนม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์

พยากรณ์= .741 ซึ่ง การบริหารงานตามหลักธรรมาภบิาล ทุกด้าน สามารถร่วมกันทำนาย

ประสิทธิผลในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอนาทม จังหวัดนครพนม 

ได้รอ้ยละ 74.10 3) แนวทางในการพัฒนาประสิทธิผลในการบริหารองค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอนาทม จังหวัดนครพนม ได้แก่ ควรมีการกำหนดนโยบาย 

และเป้าหมายในการดำเนินงานของหน่วยงานให้ชัดเจน มีความเหมาะสมเอือ้ใหง้านสำเร็จ

ลุล่วง ควรมีการจัดระบบการทำงานให้มคีวามคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ โดยยึดถือ

ประโยชน์สุขของประชาชนเป็นหลัก ควรมีการปรับปรุงและพัฒนาการบริการประชาชน

อย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ ให้ทันกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ทุกวัน และควรพัฒนา

ระดับการให้บริการ โดยเน้นการอำนวยความสะดวกใหแ้ก่ประชาชนที่มาใช้บริการ 

   วนิดา พรมไทย (2563) ได้ทำการศึกษาธรรมาภบิาลที่มีผลต่อ

ประสิทธิผลการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ในเขตอำเภอเมอืง จังหวัด

นครพนม การวิจัยครั้งนี้มวีัตถุประสงค์ 1) เพื่อศกึษาระดับการบริหารงานตามหลัก 

ธรรมาภิบาล และประสิทธิผลการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ในเขต 

อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 2) เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นที่มตี่อประสิทธิผล 

การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 

แตกต่างกันตามคุณลักษณะส่วนบุคคล 3) เพื่อศกึษาอิทธิพลการบริหารงานตามหลักธรร

มาภบิาลที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ในเขตอำเภอ

เมือง จังหวัดนครพนม กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ประชากรมีภูมิลำเนาอาศัยอยู่ในเขตพืน้ที่

องค์การบริหารส่วนตำบล ในเขตอำเภอเมอืงนครพนม จังหวัดนครพนม จำนวนประชากร 

399 คน ทำการสุ่มตัวอย่างแบบเทียบสัดส่วน (Proportional Sampling) และการสุ่มแบบ

ง่าย (Simple Random Sampling) โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเก็บรวบรวม

ขอ้มูล และสถิตทิี่ใชใ้นการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และการ

วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ   

   ผลการวิจัยพบว่า 1) การบริหารงานตามหลักธรรมาภบิาลขององค์การ

บริหารส่วนตำบล ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครพนม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  
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( x =3.97) ประสิทธิผลการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ในเขตอำเภอเมือง 

จังหวัดนครพนม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x =3.95) 2) ผลการเปรียบเทียบระดับ

ความคิดเห็นทีม่ีต่อประสิทธิผลการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ในเขต 

อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม เมื่อจำแนกตามคุณลักษณะส่วนบุคคลด้านอายุ ระดับ

การศกึษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่า ประสทิธิผลการบริหารงานขององค์การบริหาร

ส่วนตำบล ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ในภาพรวม มีความแตกต่างกันอย่างมี

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อจำแนกตามคุณลักษณะส่วนบุคคลด้านเพศ สถานภาพ  

อาชีพ และตำบลที่อาศัย พบว่า ประสิทธิผลการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล

ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ในภาพรวม ไม่มคีวามแตกต่างกัน 3) การบริหารงาน

ตามหลักธรรมาภบิาลการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล หลักความรับผดิชอบ  

(β=.330) หลักความโปร่งใส (β=.302) หลักการมสี่วนร่วม (β=.274) หลักคุณธรรม  

(β=.201) หลักความคุ้มค่า (β=.191) มีอทิธิพลต่อประสิทธิผลการบริหารงานขององค์การ

บริหารส่วนตำบล ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครพนม อย่างมนีัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ 

.00 หลักนิตธิรรม (β=.148) มีอทิธิพลต่อประสิทธิผลการบริหารงานขององค์การบริหาร

ส่วนตำบล ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครพนม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

โดยสามารถร่วมกันทำนายระดับประสิทธิผลการบริหารงานขององค์การบริหาร 

ส่วนตำบล ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ได้รอ้ยละ 36.10 

  พรรณปพร สื่อกลาง (2563) ได้ทำการศึกษาจิตวิญญาณในการทำงาน 

และการรับรู้วัฒนธรรมองค์การที่ส่งผลต่อความผูกพันในงานของบุคลากรองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี การวิจัยครั้งนีม้ีวัตถุประสงค์  

1) เพือ่ศกึษาระดับจิตวิญญาณในการทำงาน การรับรู้วัฒนธรรมองค์การ และความผูกพัน

ในงานของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี  

2) เพื่อศึกษาอิทธิพลของจิตวิญญาณในการทำงานและการรับรู้วัฒนธรรมองค์การ ที่

ส่งผลต่อความผูกพันในงาน ของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอบ้านดุง 

จังหวัดอุดรธานี กลุ่มตัวอย่างได้แก่ บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอ 

บ้านดุง จังหวัดอุดรธานี จำนวน 220 คน ใช้วธิีการสุ่มตัวอย่างแบบช้ันภูมิตามสัดส่วน 

(Proportional Stratified Random Sampling) โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเก็บ

รวบรวมข้อมูล และสถิตทิี่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูลได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ  
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   ผลการวิจัยพบว่า 1) จิตวิญญาณในการทำงานของบุคลากรองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  

( X =3.59) การรับรู้วัฒนธรรมองค์การขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอ 

บ้านดุง จังหวัดอุดรธานี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X =3.73) ความผูกพันในงาน 

ของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี   

โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X =3.84) 2) ตัวแปรอิสระทั้ง 3 ตัวแปรย่อยของ 

จติวิญญาณในการทำงาน สามารถอธิบายความผูกพันในงานของบุคคลได้รอ้ยละ 24.10  

(R2Adj=.241) และมีความสัมพันธ์กับตัวแปรตามอย่างมีนัยสำคญัทางสถิตทิี่ระดับ .05  

(ค่า F=24.173, P. <.01) ตัวแปรงานที่มีคุณค่าและความหมาย มคี่าเบต้าเท่ากับ .260  

และตัวแปรความสอดคล้องกันระหว่างค่านิยมขององค์การและของบุคคล มีค่าเบต้า

เท่ากับ .203 3) ตัวแปรอิสระทั้ง 4 ตัวแปรย่อยของการรับรู้วัฒนธรรมองค์การ สามารถ

อธิบายความผูกพันในงานของบุคลากรได้รอ้ยละ 58.20 (R2Adj=.582) และมีความสัมพันธ์

กับตัวแปรตามอย่างมนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (ค่า F=77.289, P. <.01)  

โดยวัฒนธรรมพันธกิจ มีค่าเบต้าเท่ากับ .273 วัฒนธรรมปรับตัว มีค่าเบต้าเท่ากับ .220 

วัฒนธรรมเอกภาพ มีค่าเบต้าเท่ากับ .198 และวัฒนธรรมส่วนร่วม มีค่าเบต้าเท่ากับ .201 

  เอือ้งคำ จันทะพรม (2564) ได้ทำการศกึษา ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุข 

ในการทำงานของพนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร การวิจัยครั้งนีม้ี

วัตถุประสงค์ 1) เพื่อศกึษาระดับการรับรู้วัฒนธรรมองค์การ และความสุขในการทำงาน

ของพนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร 2) เพื่อเปรียบเทียบความสุข 

ในการทำงานของพนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เมื่อจำแนกตาม

คุณลักษณะส่วนบุคคล 3) เพื่อศึกษาอิทธิพลของวัฒนธรรมองค์การที่ส่งผลต่อความสุข 

ในการทำงานของพนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร 4) เพื่อศกึษาแนวทาง 

ในการพัฒนาวัฒนธรรมองค์การและความสุขในการทำงานของพนักงานองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดสกลนคร กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ข้าราชการ ลูกจา้งประจำ และพนักงานจ้าง 

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร จำนวน 254 คน ใชว้ิธีการสุ่มแบบง่าย โดยใช้

แบบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลได้แก่ 

ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที การวิเคราะห์

ความแปรปรวนทางเดียว และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ 
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   ผลการวิจัยพบว่า 1) วัฒนธรรมองค์การขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

สกลนคร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X =3.80) และความสุขในการทำงานของ

พนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X =3.11)  

2) ผลการเปรียบเทียบความสุขในการทำงานของพนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด

สกลนครแตกต่างกันหรอืไม่ เมื่อจำแนกตามคุณลักษณะส่วนบุคคลด้านตำแหน่ง  

และด้านสังกัด พบว่า มคีวามแตกต่างกันอย่างมนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อจำแนก

ตามเพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศกึษา ประสบการณ์การทำงาน และอัตรา

เงินเดอืน พบว่า ไม่มคีวามแตกต่างกัน 3) วัฒนธรรมองค์การด้านวัฒนธรรมส่วนร่วม  

(β=.292) มอีิทธิพลต่อความสุขในการทำงานของพนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

สกลนคร อย่างมนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .00 ดา้นวัฒนธรรมเอกภาพ (β=.280)  

และด้านวัฒนธรรมพันธกิจ (CUL4)  (β=.272) มอีิทธิพลต่อความสุขในการทำงานของ

พนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร อย่างมนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งมี

ค่าสัมประสิทธิ์พยากรณ์=.572 โดยสามารถร่วมกันทำนายระดับความสุขในการทำงาน

ของพนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ได้ร้อยละ 57.20 ส่วนวัฒนธรรมปรับตัว 

(CUL3) ไม่มอีิทธิพลต่อความสุขในการทำงานของพนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด

สกลนคร 4)แนวทางในการพัฒนาวัฒนธรรมองค์การและความสุขในการทำงานของ

พนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ได้แก่ ผู้บริหารควรส่งเสริมให้พนักงาน 

ปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ ค่านิยมขององค์กร และวัฒนธรรมองค์การ ควรการกำหนดนโยบาย

และการบริหารที่เหมาะสมเอือ้ให้พนักงานมีความสุขในการทำงาน โดยการสร้างแรงจูงใจ

การทำงาน พัฒนาคุณภาพชีวติการทำงาน และเอาใจใส่ใหก้ับพนักงานทุกคนอย่างเท่า

เทียมเท่าที่จะทำได้ 

 งานวจิัยต่างประเทศ 

  Patty (1995, pp. 483-492) ศกึษาความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรม

องค์การ และผลการปฏิบัติงานขององค์การ ซึ่งมีชื่อภาษาอังกฤษว่า Relationships 

Between Organizational Culture and Organizational Performance การวิจัยนี้ จำแนก

วัฒนธรรมองค์การออกเป็น 4 มิติ ได้แก่ 1) ทำงานเป็นทีม (Teamwork) 2) ความไว้วางใจ

และความเชื่อถือ (Trust and Credibility) 3) พัฒนาผลการปฏิบัติงานและกำหนดเป้าหมาย 

(Performance Improvement and Common Goals) และ 4) การทำหนา้ที่ในองค์การ 

(Organizational Functioning) สำหรับผลการปฏิบัติงานที่นำมาใช้ศึกษา ประกอบด้วย  
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1) การดำเนินงาน (Operation) 2) ความรับผิดชอบต่อลูกค้า (Customer Responsibility)  

3) การสนับสนุนด้านการบริการ (Support Services) 4) ความปลอดภัยและสุขภาพอนามัย

ของพนักงาน (Employee Safety and Health) 5) การตลาด (Marketing) โดยกลุ่มตัวอย่าง

ในการศกึษา คือ บริษัทที่ให้บริการด้านไฟฟ้าในสหรัฐอเมรกิา จำนวน 12 แห่ง พบว่า  

การทำงานเป็นทีมมคีวามสัมพันธ์กับผลการปฏิบัติงาน  

  Denison and Mishra (1995, pp. 204-233) ศกึษาวิจัยเรื่อง “Toward  

a Theory of Organizational Culture and Effectiveness” เพื่อพัฒนารูปแบบของวัฒนธรรม

องค์การ และประสิทธิผล จากลักษณะวัฒนธรรมองค์การ 4 ลักษณะ ได้แก่ 1) มีส่วนร่วม  

(Involvement) 2) มีวัฒนธรรมที่แข็งแกร่ง (Consistency) 3) การปรับตัว (Adaptability)  

และ 4) มีพันธกิจ (Mission)  

   วัฒนธรรมองค์การทั้ง 4 ลักษณะนีผ้่านการตรวจสอบและศกึษา 

โดยวิธีการเชงิคุณภาพจากกรณีศกึษา (Qualitative Case Studies) ใน 5 บริษัท เพื่อระบุ

วัฒนธรรมองค์การที่เชื่อมโยงกับประสิทธิผลและใช้วธิีการเชงิปริมาณ (Quantitative 

Study) เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์การรับรู้ของผู้บริหารระดับสูง (CEO) ต่อวัฒนธรรม

องค์การ 4 ลักษณะ โดยวัดทั้งแบบวัตถุวิสัย (Objective) และอัตวิสัย (Subjective) เกี่ยวกับ

ประสิทธิผลจากกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 764 องค์การ พบว่า วัฒนธรรมองค์การ 2 ลักษณะ

คือการมีส่วนร่วมและการปรับตัว เป็นตัวชีว้ัดความยืดหยุ่น (Flexibility) การเปิดเผย 

(Openness) และการตอบสนอง (Responsiveness) รวมทั้งเป็นตัวทำนายสำคัญ 

ของการเตบิโต (Growth) ส่วนวัฒนธรรมองค์การอีก 2ลักษณะ ได้แก่วัฒนธรรมที่แข็งแกร่ง

และมีพันธกิจเป็นตัวชีว้ัดการบูรณาการ (Integration) ทิศทาง (Direction) และวิสัยทัศน์ 

(Vision) รวมทั้งเป็นตัวทำนายที่ดตี่อความสามารถทำกำไร (Profitability)  

   นอกจากนีว้ัฒนธรรมองค์การแต่ละลักษณะยังสามารถทำนาย

ประสิทธิผล อย่างมนีัยสำคัญ เช่น คุณภาพ (Quality) ความพึงพอใจของพนักงาน 

(Employee Satisfaction) และ ผลการปฏิบัติงานผลการศกึษายังแสดงใหเ้ห็นอีกว่า 

วัฒนธรรมองค์การทั้ง 4 ลักษณะ เป็นตัวชีว้ัดที่เข้มแข็งของประสทิธิผลด้าน อัตวิสัย 

(Subjective) สำหรับองค์การที่เป็นตัวอย่างทั้งหมดแต่เป็นตัวชีว้ัดที่เข้มแข็งดา้นวัตถุวิสัย 

(Objective) สำหรับองค์การขนาดใหญ่ เช่น ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (Return of Assets) 

และการเติบโตของยอดขาย (Sale Growth) 
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             Denison (2003, p. 3-A) ได้ศกึษาทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรม

องค์การและประสิทธิผลเพื่อพัฒนารูปแบบของวัฒนธรรมองค์การและประสิทธิผลจาก 

ลักษณะวัฒนธรรมองค์การ 4 ลักษณะ ได้แก่ 1) มีส่วนร่วม (Involvement) 2) มีวัฒนธรรม

ที่แข็งแกร่ง (Consistency) 3) การปรับตัว (Adaptability) และ 4) มีพันธกิจ (Mission)  

วัฒนธรรมองค์การทั้ง 4 ลักษณะนีผ้่านการตรวจสอบและศกึษาโดยวิธีการเชิงคุณภาพ

จากกรณีศึกษา (Qualitative Case Studies) ใน 5 บริษัทเพื่อระบุวัฒนธรรมองค์การ 

ที่เช่ือมโยงกับประสิทธิผลและใชว้ิธีการเชิงปริมาณ (Quantitative Study) เพื่อนำข้อมูล 

มาวิเคราะห์การรับรู้ของผู้บริหารระดับสูง (CEO) ต่อวัฒนธรรมองค์การ 4 ลักษณะโดยวัด

ทั้งแบบวัตถุวิสัย (Objective) และอัตวิสัย (Subjective) เกี่ยวกับประสิทธิผลจาก 

กลุ่มตัวอย่างจำนวน 764 องค์การ พบว่า วัฒนธรรมองค์การ 2 ลักษณะ คือ  

การมสี่วนร่วมและการปรับตัวเป็นตัวชีว้ัดความยืดหยุ่น (Flexibility) การเปิดเผย

(Openness) และการตอบสนอง (Responsiveness) รวมทั้งเป็นตัวทำนายสำคัญของ 

การเติบโต (Growth) ส่วนวัฒนธรรมองค์การอีก 2 ลักษณะ ได้แก่ วัฒนธรรมที่แข็งแกร่ง 

และมีพันธกิจเป็นตัวชีว้ัดการบูรณาการ (Integration) ทิศทาง (Direction)และวิสัยทัศน์ 

(Vision) รวมทั้งเป็นตัวทำนายที่ดีต่อความสามารถทำกำไร (Profitability) 

  Kim, Lee and Yu (2004, pp. 340-359) วิจัยเรื่อง “Corporate Culture and 

Organizational Performance” ศกึษาความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์การและผลการ

ปฏิบัติงานขององค์การ โดยใช้การวิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis) จำแนกวัฒนธรรม

องค์การ ออกเป็น 4 รูปแบบ ได้แก่ มุ่งเน้นนวัตกรรม (Innovation) ทำงานเป็นทีม (Team) 

มุ่งเนน้ความสัมพันธ์ (Support) และมุ่งเนน้งาน (Task) ศกึษากับธุรกิจ 3 ประเภท ได้แก่

ธุรกิจประกันภัยอุตสาหกรรม และโรงพยาบาล พบว่า ธุรกิจประกันภัยใหค้วามสำคัญ 

แก่นวัตกรรม (Innovation) ซึ่งมีความสัมพันธ์กับผลการปฏิบัติงาน คอืการเจริญเติบโต 

ของยอดเงินประกันอัตราผู้ทำประกันเพิ่มสูงขึ้น แต่ไม่มีผลกระทบต่อผลตอบแทน 

การลงทุน (Return on Investment) ส่วนธุรกิจประเภทอุตสาหกรรมมุ่งเน้นความสัมพันธ์ 

(Support) วัฒนธรรมองค์การดังกล่าวสัมพันธ์กับผลกำไรและผลตอบแทนการลงทุน  

และธุรกิจโรงพยาบาลพบว่ามีวัฒนธรรมองค์การทำงานเป็นทีมและมุ่งเน้นงาน (Task)  

เป็นสำคัญ มีผลต่ออัตราการเข้าออก (Turnover) ของพนักงาน 

  Local Government Studies (2007) Transformational Government?  

The Role of Information Technology in Delivering Citizen –Centric Local Public Services  
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เป็นงานที่มีความทันสมัย มีประเด็นที่น่าสนใจของการกำหนดนโยบายอย่างมวีิสัยทัศน์ใหม่

เกี่ยวกับการนำเอาเทคโนโลยีเข้ามาบริหารจัดการภาครัฐในการปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งถือ

ได้ว่าเป็นองค์กรที่มอีำนาจหนา้ที่กฎหมายภายใต้การกระจายอำนาจตามรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้

ผูบ้ริหารในบทบาทเป็นผู้กำหนดนโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งต้องอาศัย

เครื่องมือในการดำเนนิกิจกรรมหรอืการกระทำต่าง ๆ โดยบทบาทใช้เทคโนโลยีในการ

พัฒนา องค์กรในลักษณะของการบริหารจัดการ และการดำเนินงานตามขั้นตอนต่าง ๆ 

รวมทั้งบริบทเกี่ยวกับการบริการประชาชน นับว่าเป็นความท้าทายนักบริหาร งานบทความ

นีม้ีความน่าสนใจในการศกึษาถึงนโยบายการให้บริการประชาชนของภาครัฐในส่วนของ

ท้องถิ่นเกี่ยวกับบทบาทของการจัดการข้อมูลที่มกีารเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง ปฏิรูป ให้มี

ความรวดเรว็ คล่องตัว สะดวก อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ในการให้บริการ

ประชาชนภายใต้การตัง้ชื่อว่า ศูนย์การบริการสาธารณะของภาครัฐ บริการครบสมบรูณ์ใน

จุดเดียว One Stop Service, Citizen-Centric, CRM, e-government, t-government  

เป็นต้น นับว่ามีอทิธิอย่างสูงต่อองค์กรและมีผลกระทบกับบุคคลอีกหลากหลาย ที่ติดต่อ

ประสานงานกับองค์กร ผูว้ิจารณ์เห็นว่าวัตถุประสงค์ของบทความ มีความครอบคลุม 

ชัดเจน ได้เนื้อหาสาระ มีความสมบรูณ์ ในรายละเอียดของการอธิบายความเพื่อให้เกิด

ความเข้าใจได้ง่ายขึ้น ประกอบกับเน้นให้เห็นถึงความสำคัญของการจัดการภาครัฐ

สมยัใหม ่(NPM) ที่ตอ้งอาศัยเครื่องมอืในการจัดการของภาครัฐในส่วนของท้องถิ่นต่อการ

ให้บริการภาคประชาชน โดยการประเมินผล การนำนโยบายไปปฏิบัติของการตัง้ศูนย์ 

การให้บริการประชาชน ที่มาจากการออกแบบของภาครัฐ ถือว่าเป็นทางเลือกของนโยบาย

ที่ดซีึ่งสามารถสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ร่วมกับการสร้าง

ความสัมพันธ์ที่ดรีะหว่างภาคประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป หากภาครัฐ

นำเอาทางเลือกของนโยบายการขับเคลื่อนศูนย์การบริการประชาชนในระดับท้องถิ่น  

โดยการนำเอาเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบ อาจมีผลเสียในแง่ของ

ค่าใชจ้่ายที่สูง บุคคลากรขาดความชำนาญ ต้องอาศัยระยะเวลา อย่างไรก็ตามการกำหนด

นโยบาย นำนโยบายไปปฏิบัติ และประเมินผลของนโยบาย Citizen-Centric เป็นทางเลือก

นโยบายที่จะนำมากำหนดนโยบายใหค้รอบคลุมท้องถิ่นทั้งหมด โดยเป้าหมายนำมาซึ่ง

ประโยชน์กับประชาชนโดยรวมอย่างแท้จรงิต่อไป 

  Syahputra (2014) ได้ทำการศกึษาเรื่อง “Influence of locus of control and 

organizational commitment on job satisfaction moderated by organizational culture and 
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its impact on job performance” ในรัฐบาลท้องถิ่น Aceh ประเทศอนิโดนีเซีย การศึกษา

ครั้งนีก้ำหนดให้วัฒนธรรมองค์การ อันประกอบด้วยการเติบโตของชีวติภายใน คุณค่า 

ในการทำงาน และชุมชนในที่ทำงาน เป็นตัวแปรรอง (Moderation) หรอืตัวแปรร่วมกับ 

ตัวแปรหลักคือ การควบคุมภายในและความมุ่งมั่นต่อการทำงาน ที่ส่งผลความพึงพอใจ 

ในการทำงาน โดยมีผลการปฏิบัติงานเป็นตัวแปรตาม ประชากร คือ บุคลากรที่ทำงาน 

ในรัฐบาลท้องถิ่น Aceh จำนวน 9,053 คน เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม 

กับผูต้อบแบบจำนวน 200 คน ทดสอบสมมตฐิานด้วยตัวแบบสมการโครงสร้าง (Structural 

Equation Model: SEM) ผลการวิจัยเผยว่า ความมุ่งมั่นสามารถเพิ่มความพึงพอใจในงาน 

และความพึงพอใจในงานระดับสูง สามารถปรับปรุงผลการทำงานของบุคลากรอย่างมี

นัยสำคัญ แต่การควบคุมภายในไม่มีผลต่อความพึงพอใจในงาน เช่นเดียวกับวัฒนธรรมที่ดี

ขึน้จะลดความพึงพอใจในงานบนความมุ่งม่ันที่มากขึ้นของบุคลากร จากหลักฐานที่พบ

สามารถอธิบายได้ว่า วัฒนธรรมองค์การเป็นตัวแปรร่วมที่มีพลังอย่างแข็งแกร่ง  

ต่อปฏิสัมพันธ์ระหว่างความมุ่งม่ันและความพึงพอใจในงาน เนื่องจากผลลัพธ์ที่ช้ีว่า

วัฒนธรรมองค์การ  มผีลต่อความพึงพอใจในงานอย่างมีนัยสำคัญ และความสัมพันธ์

ระหว่างความมุ่งมั่นกับวัฒนธรรมองค์การ ก็สามารถลดความพึงพอใจในงานอย่างมี

นัยสำคัญ ผลการศกึษา จึงสรุปว่า ความมุ่งมั่นสามารถสร้างความพึงพอใจในงาน 

ได้อย่างแท้จริง เพราะการให้อสิระในการตัดสินใจโดยปราศจากแรงกดดันหรอื 

การแทรกแซงจากบุคคลกลุ่มอื่น ๆ จะทำให้บุคลากรรู้สึกพึงพอใจในงาน และรู้สกึดีหรอื

ชอบในงานที่ทำ ขณะที่การควบคุมภายในไม่สามารถเพิ่มความพึงพอใจในงาน เนื่องจาก

บุคลากรไม่ได้ถูกทำให้เชื่อมั่นว่าทักษะหรอืความสามารถในการทำงาน จะนำไปสู่รางวัล 

ที่เหมาะสมกับความสำเร็จมากไปกว่าการกำหนดโดยโชคช่วยหรือความสนิทสนมกับผูน้ำ 

ความมุ่งมั่นระดับต่ำเพื่อรักษาความไว้วางใจผ่านความร่วมมอื จึงเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ 

การควบคุมภายในไม่มีส่วนสนับสนุนอย่างแท้จรงิในการเพิ่มความพึงพอใจในงาน 

เช่นเดียวกันกับวัฒนธรรมองค์การดา้นจติวิญญาณเท่านั้นที่เป็นตัวแปรทำนาย

ความสัมพันธ์ระหว่างการควบคุมภายในกับความพึงพอใจในงาน ส่วนความเข้าใจในคุณค่า

ของการทำงาน และความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนในที่ทำงาน ไม่สามารถเพิ่มอิทธิพล

การควบคุมภายในต่อความพึงพอใจในงาน 

 จากการที่ผูว้ิจัยได้ทำการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ตลอดจนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ผูว้ิจัยได้นำ แนวคิดเกี่ยวกับสุขภาพองค์การของ Mile (1959) โดยการคัดเอาเฉพาะด้าน 
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ที่มคีวามสอดคล้องกับบริบทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอพรรณานิคม 

จังหวัดสกลนคร มากำหนดเป็นองค์ประกอบในการวิจัย สุขภาพองค์การขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ซึ่งประกอบด้วย 

  1. ความชัดเจนของเป้าหมาย 

  2. การใชท้รัพยากรอย่างมีคุณค่า 

  3. การมีขวัญกำลังใจ 

  4. ความสามารถในการแก้ปัญหา 

  5. ความสมัครสมานสามัคคี 

 นำองค์ประกอบของวัฒนธรรมองค์การ ของ Denison, Daniel R. (1990)  

มากำหนดเป็นองค์ประกอบในการวิจัยวัฒนธรรมองค์การขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ในเขตอำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ซึง่ประกอบด้วย 

  1. วัฒนธรรมส่วนร่วม  

  2. วัฒนธรรมเอกภาพ  

  3. วัฒนธรรมปรับตัว  

  4. วัฒนธรรมพันธกิจ 

 และนำภารกิจที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการถ่ายโอนจากราชการ

ส่วนกลางและราชการส่วนภูมภิาคตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการ

กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ได้จัดแบ่งกรอบการ

ให้บริการสาธารณะออกเป็น 6 ด้าน (กระทรวงมหาดไทย. 2551, หน้า 24) มากำหนดเป็น

องค์ประกอบในการวิจัยประสิทธิผลการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น ในเขตอำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ซึ่งประกอบด้วย 

  1. ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 

  2. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวติ 

  3. ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษา ความสงบเรียบร้อย 

  4. ด้านการวางแผนส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว   

  5. ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  6. ด้านการส่งเสริมศลิปวัฒนธรรมศาสนา จารีตประเพณีและภูมปิัญญา

ท้องถิ่น 



 

บทที่ 3 

วิธีดำเนินการวจิัย 

 การศกึษาวิจัยเรื่อง อิทธิพลของสุขภาพองค์การ และวัฒนธรรมองค์การ 

ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการจัดบริการสาธารณะ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขต

อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร เป็นการศกึษาวิจัยเชิงสำรวจ (Survey research) 

ผูว้ิจัย ได้กำหนดขั้นตอนการวิจัย ดังนี้ 

  1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

  2. เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจัย 

  3. ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ 

  4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

  5. การวิเคราะห์ขอ้มูล 

  6. สถิตทิี่ใชใ้นการวิเคราะห์ข้อมูล 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 1. ประชากร 

  ประชากรที่ใชใ้นการศกึษา ได้แก่ บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ในเขตอำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร จำนวน 742 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 

พ.ศ. 2565) 

 2. กลุ่มตัวอย่าง 

  กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี ้ได้แก่ บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ในเขตอำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร จำนวน 253 คน ขนาดของกลุ่มตัวอย่างได้มา

โดยการเทียบตารางสำเร็จรูปคำนวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างของ Krejcie and Morgan  

(1986, p. 345 อ้างถึงใน บุญชม ศรีสะอาด, 2554, หน้า  199) โดยเลือกวิธีการสุ่มแบบ

แบ่งช้ัน (stratified random sampling) ของประชากรแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ในเขตอำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร และการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random 

Sampling)   
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  จำนวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างตามสัดส่วนขนาดของประชากรกลุ่ม

ตัวอย่างในแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายละเอียดดังตาราง 1 
 

ตาราง 1 จำนวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จำนวน (คน) 

บุคลากร กลุ่มตัวอย่าง 

1. เทศบาลตำบลพรรณานิคม 64 22 

2. เทศบาลตำบลพอกน้อย 93 32 

3. เทศบาลตำบลนาใน 62 21 

4. เทศบาลตำบลบัวสว่าง 65 22 

5. เทศบาลตำบลพรรณานคร 51 17 

6. เทศบาลตำบลวังยาง 62 21 

7. เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ 80 27 

8. เทศบาลตำบลไร่ 71 24 

9. องค์กรบริหารส่วนตำบลช้างมิ่ง 99 34 

10. องค์กรบริหารส่วนตำบลบะฮี 52 18 

11. องค์กรบริหารส่วนตำบลเชิงชุม 43 15 

รวม 742 253 

ที่มา : (สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร ณ เดือน มกราคม พ.ศ. 2565)   
 

เครื่องมือท่ีใช้ในการวจิยั 

 เครื่องมือที่ใชใ้นการศกึษาครั้งนี ้เป็นแบบสอบถาม (Questionnaires) ที่ผู้วจิัย

สร้างขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรมแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  

แบ่งออกเป็น 5 ตอน ดังนี้ 

  ตอนที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ซึ่งเป็นบุคลากรองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร อันประกอบด้วย เพศ 

อายุ ระดับการศกึษา ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ตำแหน่ง และองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นที่สังกัด ลักษณะเป็นแบบเลือกตอบ (Check List) 
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  ตอนที่ 2 สุขภาพองค์การขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอ

พรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ลักษณะเป็นแบบประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ  

ทั้งนี ้ผู้วจิัยกำหนด คะแนนในการตอบแบบสอบถามออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 

   5    หมายถึง เห็นด้วยมากที่สุด 

   4    หมายถึง เห็นด้วยมาก 

   3    หมายถึง เห็นด้วยปานกลาง 

   2    หมายถึง เห็นด้วยน้อย 

   1    หมายถึง  เห็นด้วยน้อยที่สุด     

  ตอนที่ 3 วัฒนธรรมองค์การขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอ

พรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ลักษณะเป็นแบบประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ ทั้งนี ้

ผูว้ิจัยกำหนด คะแนนในการตอบแบบสอบถามออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 

   5    หมายถึง เห็นด้วยมากที่สุด 

   4    หมายถึง เห็นด้วยในระดับมาก 

   3    หมายถึง เห็นด้วยปานกลาง 

   2    หมายถึง เห็นด้วยน้อย 

   1    หมายถึง  เห็นด้วยน้อยที่สุด     

  ตอนที่ 4 ประสิทธิผลการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น ในเขตอำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ลักษณะเป็นแบบประมาณค่า (Rating 

scale) 5 ระดับ ทั้งนี้ ผูว้ิจัยกำหนด คะแนนในการตอบแบบสอบถามออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 

   5    หมายถึง เห็นด้วยมากที่สุด 

   4    หมายถึง เห็นด้วยมาก 

   3    หมายถึง เห็นด้วยปานกลาง 

   2    หมายถึง เห็นด้วยน้อย 

   1    หมายถึง  เห็นด้วยนอ้ยที่สุด     

  ตอนที่ 5 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนา

ประสิทธิผลการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอพรรณา

นิคม จังหวัดสกลนคร ลักษณะแบบสอบถามเป็นปลายเปิด 
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ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ 

 1. ทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี  เอกสาร นยิามศัพท์เฉพาะ  

และงานวิจัยเกี่ยวข้อง รวมทั้งระเบียบวิธีวิจัย เพื่อหาแนวทางในการกำหนดรูปแบบของ

แบบสอบ และขอ้คำถาม 

 2. สร้างกรอบแนวคิดในการวิจัยจากการสังเคราะห์เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  

โดยนำ 1) สุขภาพองค์การขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอพรรณานิคม 

จังหวัดสกลนคร และวัฒนธรรมองค์การขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอ

พรรณานิคม จังหวัดสกลนคร มากำหนดเป็นตัวแปรอิสระ และนำ  2) ประสิทธิผลการ

จัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอพรรณานิคม จังหวัด

สกลนคร มากำหนดเป็นตัวแปรตาม 

 3. กำหนดองค์ประกอบและตัวบ่งช้ีของข้อคำถามโดยการสังเคราะห์ 

  3.1 แนวคิดเกี่ยวกับสุขภาพองค์การของ Mile (1973) โดยคัดเอาเฉพาะด้าน

ที่มคีวามสอดคล้องกับบริบทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอพรรณานิคม 

จังหวัดสกลนคร ออกมาเป็นข้อคำถามวัดระดับเกี่ยวกับสุขภาพองค์การขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 

  3.2 องค์ประกอบของวัฒนธรรมองค์การ ของ Denison, Daniel R. (1990) 

ออกมาเป็นข้อคำถามวัดระดับเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์การขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ในเขตอำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ซึ่งประกอบด้วย 

  3.3 ภารกิจทีอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการถ่ายโอนจากราชการ

ส่วนกลางและราชการส่วนภูมภิาคตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการ

กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 (กระทรวงมหาดไทย. 2551, 

หนา้ 24) ออกมาเป็นข้อคำถามวัดระดับเกี่ยวกับประสิทธิผลการจัดบริการสาธารณะของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 

 4. นำแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนอต่อกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อตรวจ

แก้ไขเนื้อหา และความถูกต้อง 

 5. การหาค่าความเที่ยงตรง (Validity) ของเครื่องมอื กระทำโดยนำ

แบบสอบถามให้ผูเ้ชี่ยวชาญ จำนวน 5 ท่าน ทำการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 

(Content  Validity)  หลังจากนั้นนำมาหาดัชนคีวามสอดคล้อง  (IOC)  โดยใช้สูตร ดังนี้  
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   IOC = 
N

R  

 

   เมื่อ IOC หมายถึง ค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of item   

          congruency) 

     R  หมายถึง ความคิดเห็นของผูเ้ชี่ยวชาญ โดยที่ ค่า +1  

          หมายถึงข้อคำถามสามารถนำไปวัดได้อย่าง 

          แน่นอน, ค่า 0 หมายถึง ไม่แน่ใจว่าจะวัดได้  

          และค่า -1 หมายถึง ขอ้คำถามไม่สามารถนำไป 

          วัดได้อย่างแน่นอน   

     N  หมายถึง  จำนวนผูเ้ชี่ยวชาญ 

  โดยเลือกข้อที่มคี่า IOC มากกว่า 0.5 ส่วนข้อใดมีค่าน้อยกว่า  0.5  ผูว้ิจัย

นำมาปรับปรุงแก้ไข ตามข้อเสนอแนะของผูเ้ชี่ยวชาญ ดังนัน้ ขอ้คำถามทุกข้อ จงึผ่านความ

เห็นชอบจากผูเ้ชี่ยวชาญทั้ง 5 ท่านที่ได้ตรวจสอบและเห็นว่ามีความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หา 

ครอบคลุมในแต่ละด้านและครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัยแล้ว ดังมรีายชื่อต่อไปนี้ 

  โดยผูเ้ชี่ยวชาญ ประกอบด้วย  

  5.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชาคริต ชาญชิตปรีชา ตำแหน่ง รองอธิการบดีฝ่าย

บริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

  5.2 รองศาสตราจารย์ ดร.จติติ กิตติเลิศไพศาล ตำแหน่ง ประธานหลักสูตร 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร 

  5.3 นายผดุงเกียรต ิทองภู ท้องถิ่นอำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 

  5.4 ว่าที่ ร.ต.วัฒนา กุลอัก ปลัดเทศบาลตำบลพรรณานคร อำเภอพรรณา

นิคม จังหวัดสกลนคร 

  5.5 นายวนกร รัตนสีหา ปลัดเทศบาลตำบลพอกน้อย อำเภอพรรณานิคม 

จังหวัดสกลนคร 

 6. นำแบบสอบถามที่ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานที่ปรึกษาวิทยานพินธ์และกรรมการ

ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจเรียบร้อยแล้วไปเสนอขอจริยธรรมวจิัยในมนุษย์กับสถาบันวิจัย

และพัฒนา เพื่อให้คณะกรรมการจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ตรวจแก้ไข และปรับปรุงแก้ไข

แบบสอบถามที่คณะกรรมการจรยิธรรมวิจัยในมนุษย์เสนอแนะมาก่อนนำไปทดลองใช้  

(Try Out) (เลขที่ใบรับรอง 052/2564) 
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 7. นำแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try Out) กับกลุ่มประชากรที่ไม่ใช่กลุ่ม

ตัวอย่างที่จะศกึษาจำนวน 30 ชุด คอื บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอ

พังโคน จังหวัดสกลนคร 

 8. นำข้อคำถามที่ได้มาวิเคราะห์หาค่าอำนาจจำแนก (Discrimination Power) 

โดยใช้วธิีการหาค่าสหสัมพันธ์รายข้อกับคะแนนรวม (Item Total Correlation) คิดข้อคำถาม

ที่มคี่าอำนาจจำแนกตั้งแต่ 0.361 ขึน้ไป ค่าวิกฤตของสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ แบบเพียร์สัน

ที่ระดับนัยสำคัญ .05 จากสูตรต่อไปนี ้(School of psychology university of New England, 

2008 อ้างถึงใน ทรงศักดิ์ ภูสีอ่อน, 2551, หน้า 73) 
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   เมื่อ   p    หมายถึง ค่าความยากง่าย 

    r     หมายถึง ค่าอำนาจจำแนก 

    UR  หมายถึง จำนวนผูท้ี่ตอบถูกในกลุ่มสูง 

    LR   หมายถึง จำนวนผูท้ี่ตอบถูกในกลุ่มต่ำ 

    f    หมายถึง จำนวนผู้ที่เข้าสอบในกลุ่มสูง   

  ซึ่งแบบสอบถามได้ค่าอำนาจจำแนกระหว่างในข้อคำถาม  ดังนี้ 

  1) ค่าอำนาจจำแนกของแบบสอบถามภาพรวมทั้งฉบับ อยู่ระหว่าง 0.387-

0.878 

  2) ค่าอำนาจจำแนกของแบบสอบถามสุขภาพองค์การขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร อยู่ระหว่าง 0.397-0.878 

  3) ค่าอำนาจจำแนกของแบบสอบถามวัฒนธรรมองค์การขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร อยู่ระหว่าง 0.387-

0.856 

  4) ค่าอำนาจจำแนกของแบบสอบถามประสิทธิผลการจัดบริการสาธารณะ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร อยู่ระหว่าง 

0.387-0.856 
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 9. นำข้อคำถามจากแบบสอบถามตอนที่ 2-4 มาหาค่าความเชื่อม่ัน  

(Reliability) โดยการวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า (Alpha-Coefficient) ด้วยวิธีการ

ของ Cronbach  ทั้งนี้ทำการวิเคราะห์แบบสอบถามด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ  

โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม ต้องมากกว่า 0.70 จงึจะถือว่าแบบสอบถาม

นั้นใช้ได้ โดยมีสูตร ดังนี้ (Alpha Coefficient Method อ้างใน นพพร ธนะชัยขันธ์, 2550,  

หนา้ 19)          
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  เมื่อ      แทน ค่าความเที่ยงของแบบสอบถาม 

   k   แทน จำนวนข้อของแบบสอบถาม 

    2

is แทน ผลรวมของความแปรปรวนแต่ละข้อของแบบสอบถาม 

   2s   แทน ความแปรปรวนของคะแนนรวมของผูต้อบต่อละคน 
 

      
)1n(n

)X()X(n
s

22

2

−

−
=

  

 

  โดยได้ค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบดังนี้ 

  1) แบบสอบถามภาพรวมทั้งฉบับ ได้ค่าความเชื่อม่ัน .908 

  2) แบบสอบถามสุขภาพองค์การขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขต

อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ได้ค่าความเชื่อมั่น .916 

  3) แบบสอบถามวัฒนธรรมองค์การขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขต

อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ได้ค่าความเชื่อมั่น .964 

  4) แบบสอบถามประสิทธิผลการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ได้ค่าความเชื่อม่ัน .964 

 10. นำแบบสอบถามดังกล่าว ทีผ่่านการทดลองใช้ และหาค่าความเชื่อม่ัน มา

ทำการปรับปรุงเป็นแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ แล้วนำไปเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป 
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ผูว้ิจัยจะเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

  1. ผู้วจิัยนำหนังสอืขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลวจิัยจากบัณฑติวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร ถึงนายกองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอพรรณา

นิคม จังหวัดสกลนคร เพื่อขอความร่วมมอืในการเก็บข้อมูลจาก ผูต้อบแบบสอบถาม  

ซึ่งเป็นบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 

จำนวน 253 คน 

  2. ส่งแบบสอบถามไปให้ผู้ที่เกี่ยวข้องพรอ้มช้ีแจงรายละเอียด  

ความมุ่งหมายของการออกแบบสอบถามนี้ เพื่อทำความเข้าใจใหต้รงกันในการตอบ

แบบสอบถามและอีกส่วนหนึ่ง ผู้วิจัยเก็บข้อมูลดว้ยตนเอง รวมกลุ่มตัวอย่าง จำนวน  

329 คน  

  3. ผูว้ิจัยติดตามขอรับแบบสอบถาม เมื่อได้มาแล้วนำมาตรวจสอบ 

ความถูกต้อง ความสมบูรณ์ของคำตอบในแบบสอบถาม เพื่อนำแบบสอบถาม 

ไปประมวลผล ต่อไป 
 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

 ในการวิเคราะห์ขอ้มูลผู้วจิัยทำการคำนวณโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป   

โดยดำเนินการ ดังนี้ 

  1. ตรวจสอบความสมบูรณ์และความถูกต้องของแบบสอบถาม 

   2. ตรวจสอบความสมบูรณ์แล้วลงรหัส (Coding form)     

  3. ดำเนนิการวิเคราะห์ข้อมูล 

   3.1 การวเิคราะห์คุณลักษณะส่วนบุคคล ตามแบบสอบถาม ตอนที่ 1  

ใช้การแจกแจงความถี่ (Frequencies) และค่าร้อยละ (Percentage) 

   3.3 การวิเคราะห์ แบบสอบถามตอนที่ 2 สุขภาพองค์การขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ลักษณะของ

แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ คอื มากที่สุด มาก 

ปานกลาง นอ้ย และนอ้ยที่สุด วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (Standard deviation) ของคำถามเป็นรายข้อและรายด้าน โดยผูว้ิจัยกำหนด
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เกณฑ์การแปลความหมายตามแนวคิดของ Best (1993 อ้างถึงใน สิน พันธุ์พินจิ, 2554, 

หนา้ 155) ดังนี้ 

    4.51-5.00 หมายถึง มีสุขภาพองค์การในระดับมากที่สุด 

    3.51-4.50 หมายถึง มีสุขภาพองค์การในระดับมาก   

                2.51-3.50 หมายถึง มีสุขภาพองค์การในระดับปานกลาง 

      1.51-2.50 หมายถึง มีสุขภาพองค์การในระดับน้อย 

      1.00-1.50 หมายถึง มีสุขภาพองค์การในระดับน้อยที่สุด 

   3.3 การวิเคราะห์ แบบสอบถามตอนที่ 3 วัฒนธรรมองค์การขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ลักษณะของ

แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ คอื มากที่สุด มาก 

ปานกลาง นอ้ย และนอ้ยที่สุด วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (Standard deviation) ของคำถามเป็นรายข้อและรายด้าน โดยผูว้ิจัยกำหนด

เกณฑ์การแปลความหมายตามแนวคิดของ Best (1993 อ้างถึงใน สิน พันธุ์พินิจ, 2554, 

หนา้ 155) ดังนี้ 

    4.51-5.00 หมายถึง มีวัฒนธรรมองค์การในระดับมากที่สุด 

    3.51-4.50 หมายถึง มีวัฒนธรรมองค์การในระดับมาก   

                2.51-3.50 หมายถึง มีวัฒนธรรมองค์การในระดับปานกลาง 

      1.51-2.50 หมายถึง มีวัฒนธรรมองค์การในระดับน้อย 

      1.00-1.50 หมายถึง มีวัฒนธรรมองค์การในระดับน้อยที่สุด 

   3.4 การวิเคราะห์ แบบสอบถามตอนที่ 4 ประสิทธิผลการจัดบริการ

สาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 

ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ คือ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด วเิคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และ

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) ของคำถามเป็นรายข้อและรายด้าน โดย

ผูว้ิจัยกำหนดเกณฑ์การแปลความหมายตามแนวคิดของ Best (1993 อ้างถึงใน  

สิน  พันธุ์พินจิ, 2554, หน้า 155) ดังนี้ 

    4.51-5.00 หมายถึง มปีระสิทธิผลการจัดบริการสาธารณะในระดับ

มากที่สุด 
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    3.51-4.50 หมายถึง มปีระสิทธิผลการจัดบริการสาธารณะในระดับ

มาก   

                2.51-3.50 หมายถึง มปีระสิทธิผลการจัดบริการสาธารณะในระดับ

ปานกลาง 

      1.51-2.50 หมายถึง มปีระสิทธิผลการจัดบริการสาธารณะในระดับ

น้อย 

      1.00-1.50 หมายถึง มปีระสิทธิผลการจัดบริการสาธารณะในระดับ

น้อยที่สุด 

   3.5 การทดสอบสมมตฐิานเพื่อศึกษาสุขภาพองค์การ และวัฒนธรรม

องค์การ มีอทิธิพลต่อประสิทธิผลการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ในเขตอำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ผูว้ิจัยทำการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ 

(Multiple Regression Analysis) โดยกำหนดระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

   3.6 วิเคราะหค์วามคิดเห็นและขอ้เสนอแนะแนวทางในการพัฒนา

ประสิทธิผลการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอพรรณา

นิคม จังหวัดสกลนคร จากแบบสอบถามปลายเปิด โดยวิธีพรรณาวิเคราะหเ์นือ้หา 

(Content  analysis) 
 

สถิติท่ีใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

 ในการวิจัยในครั้งนี้ ผูว้ิจัยได้ใชส้ถิตใินการวิเคราะห์ ดังนี้ 

  1. การวิเคราะห์ขอ้มูลคุณลักษณะส่วนบุคคล ใช้สถิตพิื้นฐาน ได้แก่ 

ค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage)     

  2.การหาคุณภาพของเครื่องมอื ใชส้ถิตเิพื่อหาค่าความเที่ยงตรงของ

แบบสอบถามโดยผูเ้ชี่ยวชาญและใชค้่าดัชนี IOC (Index of Item-objective congruence) 

หาค่าอำนาจจำแนกรายข้อของแบบสอบถาม โดยใช้วธิีการหาค่าสหสัมพันธ์รายข้อกับ

คะแนนรวม (Item Total Correlation) และหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยใช้สูตร

สัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach)  

  3. การวิเคราะห์ระดับ 1) สุขภาพองค์การขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ในเขตอำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 2) วัฒนธรรมองค์การขององค์กรปกครอง 
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ส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร และ 3) ประสิทธิผลการจัดบริการ

สาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร  

ใช้สถิต ิได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 

  4. การวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อทดสอบสมมตฐิานเพื่อศกึษาสุขภาพองค์การ  

และวัฒนธรรมองค์การ มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการจัดบริการสาธารณะขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ดำเนินการโดย 

   4.1 ในเบือ้งตน้จะทำการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปรในตัวแบบที่ใช้

ในการศกึษาเพื่อป้องกันการเกิด Multicollinearity คือ การมสีหสัมพันธ์กันเองระหว่างตัว

แปรอิสระซึ่งการที่ตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์กันในระดับที่สูงมาก อาจส่งผลใหส้มการ 

ตัวแบบที่ใชใ้นการพยากรณ์ตัวแปรตามมีความคลาดเคลื่อน ดังนั้นจงึต้องตรวจสอบ

ความสัมพนัธ์ระหว่างตัวแปรอิสระเพื่อให้แน่ใจว่าตัวแปรอิสระสามารถคงอยู่ในสมการ 

ตัวแบบได้โดยกำหนดระดับนัยสำคัญที่ 0.05  

    การศกึษาความสัมพันธ์ระหว่าง สุขภาพองค์การ และวัฒนธรรม

องค์การ กับประสิทธิผลการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขต

อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ผูว้ิจัยใช้การหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์

สัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient)  โดยมีสูตร ดังนี้ (ภัทราพร  

เกษสังข์, 2549, หนา้ 168) 

    xyr  = 
( )( ) ( )( )2222

−−

  −

yyNxxN

yxxyN  

 

   เมื่อ xyr   แทน ค่าสมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน 

     N  แทน จำนวนข้อมูลของชุดที่ 1 หรือ 2 

      x  แทน ผลรวมของคะแนนชุดที่ 1 

      y  แทน ผลรวมของคะแนนชุดที่ 2 

     yx  แทน ผลรวมของผลคูณของคะแนนแต่ละคู่ของชุดที่ 1 และ 

ชุดที่ 2 

     
2x  แทน ผลรวมของคะแนนแต่ละตัวยกกำลังสองของคะแนน

ชุดที่ 1 
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2y  แทน ผลรวมของคะแนนแต่ละตัวยกกำลังสองของคะแนน

ชุดที่ 2 

     ( )2 x แทน ผลรวมของคะแนนชุดที่ 1  ยกกำลังสอง 

     ( )2 y แทน ผลรวมของคะแนนชุดที่ 2  ยกกำลังสอง 

    ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment 

Correlation) มีค่าระหว่าง -1 ถึง+1 ถ้าค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เป็น 0 แสดงว่าตัวแปรไม่มี

ความสัมพันธ์กัน โดยทิศทางของความสัมพันธ์พิจารณาจากเครื่องหมายของค่า

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ที่คำนวณได้ กล่าวคือ ถ้าเป็นไปในทางบวก แสดงว่าค่าตัวแปร 

ทั้งสองมคีวามสัมพันธ์กันในลักษณะที่คล้อยตามกัน ถ้าเป็นไปในทิศทางลบ แสดงว่า 

ตัวแปรทั้งสองตัวมีความสัมพันธ์กันในทางตรงกันข้ามหรอืผกผันกัน  

    การวิเคราะห์ความสัมพันธ์จะพิจารณาจากค่า Sig. (2-tailed)  

หากค่า Sig. (2-tailed) มีค่าน้อยกว่า 0.05 แสดงว่าตัวแปรสองตัวมคีวามสัมพันธ์กัน 

ในทางตรงกันข้าม หากค่า Sig. (2-tailed) มีค่ามากกว่า 0.05 แสดงว่าตัวแปรสองตัวไม่มี

ความสัมพนัธ์กัน หลังจากนั้นจงึจะทำการวิเคราะห์ระดับความสัมพันธ์ของตัวแปร 

โดยจะพจิารณาจากค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (บุญใจ ศรสีถิตนรากูร, 2553,  

หนา้ 376-377) 

   4.2 การศกึษาอิทธิพลของสุขภาพองค์การ และวัฒนธรรมองค์การ  

ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขต

อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ผูว้ิจัยทำการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple 

Regression Analysis) โดยกำหนดระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

    การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression  Analysis) 

เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสองตัวแปร ตัวแปรหนึ่งเรียกว่าตัวแปรต้นหรอืตัวแปร

อิสระ (Independent variable) แทนด้วย X อีกตัวแปรหนึ่งเรียกว่าตัวแปรตาม (Dependent 

variable) แทนด้วย Y เป็นการดูความสัมพันธ์ว่าถ้า ตัวแปรอิสระเปลี่ยนไปแล้วตัวแปรตาม

เปลี่ยนไปด้วยหรอืไม่ ซึ่งสองตัวแปรนั้นจะต้องเป็นตัวแปรเชงิปริมาณ การวิเคราะห์การ

ถดถอยสามารถเขียนรูปแบบความสัมพันธ์ของสองตัวแปรได้ในรูปของสมการการถดถอย  

ซึ่งสามารถพยากรณ์ค่าได้ในอนาคต  หรือสามารถดูแนวโน้มของตัวแปรตามได้เมื่อเรา

ทราบค่าตัวแปรอิสระ  (กัลยา วานิชยบัญชา, 2557) 
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    การวิเคราะห์การถดถอยเมื่อมีตัวแปรอิสระหนึ่งตัวแปรและตัวแปร

ตามหนึ่งตัวแปร แต่ถ้าหากตัวแปรตามหนึ่งตัวแปรกับตัวแปรอิสระมากกว่าหนึ่งตัวแปร  

จะเรียกว่าการวิเคราะห์การถดถอยเชงิพหุ (Multiple Regression) การวิเคราะห์การถดถอย

เชงิเส้นอย่างง่าย เขียนความสมการแสดงความสัมพันธ์ได้ดังนี้   

  ii0i XY ++=  
 

เมื่อ    0    แทนระยะตัดแกน y  ( y-intercept) 

                แทนความชันของเส้นถดถอย (slope) 

   
ii bXbY +=

+=





0

ββ             XY i0i
หรอืจะได้ว่า 

 



 

บทที่ 4 

ผลการวิเคราะหข์้อมูล 
 การวิเคราะห์ขอ้มูลในงานวิจัยเรื่อง อิทธิพลของสุขภาพองค์การ  

และวัฒนธรรมองค์การที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการจัดบริการสาธารณะ ขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ผูว้ิจัยได้อันดับการ

วิเคราะห์ข้อมูล ไว้ดังนี้ 

  1. สัญลักษณ์ที่ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล 

  2. ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล 

สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

 เพื่อความเข้าใจที่ตรงกันในการแปลความหมาย ผูว้ิจัยได้กำหนดสัญลักษณ์ 

ที่ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ดังนี้  

 x     แทน  ค่าคะแนนเฉลี่ย 

 S.D.   แทน  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 n    แทน  ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 

 r     แทน  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 

 R    แทน  ค่าสหสัมพันธ์พหุคูณ 

 R2    แทน  ค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ 

 R2Adj   แทน  ค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจที่ปรับแล้ว 

 b     แทน  ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวพยากรณ์ 

 β     แทน  ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยมาตรฐานของตัวพยากรณ์ 

 THEA   แทน  ผลรวมของสุขภาพองค์การขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

       ในเขตอำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 

 HEA1   แทน สุขภาพองค์การด้านความชัดเจนของเป้าหมาย 

 HEA2   แทน สุขภาพองค์การด้านการใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่า 

 HEA3   แทน สุขภาพองค์การด้านการมขีวัญกำลังใจ 
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 HEA4   แทน สุขภาพองค์การด้านความสามารถในการแก้ปัญหา 

 HEA5   แทน สุขภาพองค์การด้านความสมัครสมานสามัคคี 

 TCUL   แทน  ผลรวมของวัฒนธรรมองค์การขององค์กรปกครอง 

       ส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 

 CUL1   แทน วัฒนธรรมองค์การด้านวัฒนธรรมส่วนร่วม 

 CUL2   แทน วัฒนธรรมองค์การด้านวัฒนธรรมเอกภาพ 

 CUL3   แทน วัฒนธรรมองค์การด้านวัฒนธรรมปรับตัว 

 CUL4   แทน  วัฒนธรรมองค์การด้านวัฒนธรรมพันธกิจ 

 TEFF   แทน ผลรวมของประสิทธิผลการจัดบริการสาธารณะของ 

       องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอพรรณานิคม 

       จังหวัดสกลนคร 

 EFF1   แทน ประสิทธิผลการจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 EFF2   แทน ประสิทธิผลการจัดบริการสาธารณะด้านการส่งเสริม 

       คุณภาพชีวติ 

 EFF3   แทน ประสิทธิผลการจัดบริการสาธารณะด้านการจัดระเบียบ 

       ชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย 

 EFF4   แทน ประสิทธิผลการจัดบริการสาธารณะด้านการวางแผน 

       ส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 

 EFF5   แทน ประสิทธิผลการจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ 

       และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 EFF6   แทน ประสิทธิผลการจัดบริการสาธารณะด้านการส่งเสริม 

       ศลิปวัฒนธรรมศาสนา จารีตประเพณีและภูมปิัญญา 

       ท้องถิ่น 

 P-Value  แทน  ค่านัยสำคัญทางสถิติ/ค่าความน่าจะเป็น 

 Sig.   แทน   ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 

  *    แทน   มนัียสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 

  **    แทน   มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 

  ***   แทน   มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .00 
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ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 ผูว้ิจัยนำเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูล ตามลำดับขั้นตอน แยกออกเป็น 6 ตอน  

ดังนี้ 

  ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 

  ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ระดับสุขภาพองค์การขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น ในเขตอำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 

  ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ระดับวัฒนธรรมองค์การขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น ในเขตอำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 

  ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ระดับประสิทธิผลการจัดบริการสาธารณะของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 

  ตอนที่ 5 ผลการวิเคราะห์อิทธิพลของสุขภาพองค์การ และวัฒนธรรม

องค์การ ที่ส่งผลประสิทธิผลการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ในเขตอำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 

 สำหรับรายละเอียดในแต่ละตอน มีดังนี้ 
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 ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ซึ่งเป็นบุคลากร

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร อันประกอบด้วย 

เพศ อายุ ระดับการศกึษา ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ตำแหน่ง และองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นที่สังกัด รายละเอียดดังตาราง 2 

 

ตาราง 2 จำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

(n=253) 

ปัจจัยส่วนบุคคล จำนวนคน ร้อยละ 

1. เพศ   

  -ชาย 118 46.64 

  -หญิง 135 53.36 

2. อายุ   

  -ไม่เกิน 30 ปี 25 9.88 

  -อายุ 31-40 ปี 86 33.99 

  -อายุ 41-50 ปี 114 45.06 

  -อายุ 51-60 ปี 28 11.07 

3. ระดับการศกึษา   

  -ต่ำกว่าปริญญาตรี 52 20.55 

  -ปริญญาตรี 152 60.08 

  -สูงกว่าปริญญาตรี 49 19.37 

4. ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน   

  -1-5 ปี 26 10.28 

  -6-10 ปี 76 30.04 

  -11-20 ปี 120 47.43 

  -21 ปี ขึ้นไป 31 12.25 
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ตาราง 2 (ต่อ) 

(n=253) 

ปัจจัยส่วนบุคคล จำนวนคน ร้อยละ 

5. ตำแหน่ง   

  -ข้าราชการ 116 45.85 

  -ลูกจ้างประจำ 61 24.11 

  -พนักงานจา้งตามภารกิจ 55 21.74 

  -พนักงานจา้งทั่วไป 21 8.30 

6. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สังกัด   

  -เทศบาลตำบลพรรณานิคม 22 8.70 

  -เทศบาลตำบลพอกน้อย 32 12.65 

  -เทศบาลตำบลนาใน 21 8.30 

  -เทศบาลตำบลบัวสว่าง 22 8.70 

  -เทศบาลตำบลพรรณานคร 17 6.72 

  -เทศบาลตำบลวังยาง 21 8.30 

  -เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ 27 10.67 

  -เทศบาลตำบลไร่ 24 9.49 

  -องค์กรบริหารส่วนตำบลชา้งมิ่ง 34 13.44 

  -องค์กรบริหารส่วนตำบลบะฮี 18 7.11 

  -องค์กรบริหารส่วนตำบลเชิงชุม 15 5.93 

รวม 253 100.00 

 

 จากตาราง 2 พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ซึ่งเป็น 

บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร จำนวน 

253 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน 155 คน คิดเป็นรอ้ยละ 53.36 มีอายุระหว่าง 41-

50 ปี มากที่สุด จำนวน 114 คน คิดเป็นรอ้ยละ 45.06 มีการศกึษาในระดับปริญญาตร ี

มากที่สุด จำนวน 152 คน คิดเป็นรอ้ยละ 60.08 มรีะยะเวลาในการปฏิบัติงาน 11-20 ปี 

มากที่สุด จำนวน 116 คน คิดเป็นรอ้ยละ 47.43 มตีำแหน่งเป็นข้าราชการ มากที่สุด 
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จำนวน 116 คน คิดเป็นรอ้ยละ 45.85 และทำงานในสังกัดองค์กรบริหารส่วนตำบลช้างมิ่ง 

มากที่สุด จำนวน 34 คน คิดเป็นรอ้ยละ 13.44 

 

 ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ระดับสุขภาพองค์การขององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 

 ผลการวิเคราะห์ระดับสุขภาพองค์การขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขต

อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร รายละเอียดดังตาราง 3-8 

 

ตาราง 3 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับสุขภาพองค์การขององค์กร 

            ปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร โดยรวม 

            และรายด้าน 

 (n=253) 

ด้าน

ที ่

สุขภาพองค์การ 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น X  S.D. ความหมาย 

1 ความชัดเจนของเป้าหมาย 3.46 0.65 ปานกลาง 

2 การใชท้รัพยากรอย่างมคีุณค่า 3.49 0.63 ปานกลาง 

3 การมขีวัญกำลังใจ 3.41 0.71 ปานกลาง 

4 ความสามารถในการแก้ปัญหา 3.50 0.64 ปานกลาง 

5 ความสมัครสมานสามัคคี 3.43 0.70 ปานกลาง 

รวม 3.46 0.57 ปานกลาง 

 

 จากตาราง 3 พบว่า สุขภาพองค์การขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขต

อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( X =3.46) เมื่อ

พิจารณารายด้าน พบว่า มีสุขภาพองค์การอยู่ในระดับปานกลาง ทุกด้าน โดยด้านที่มี

ค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ด้านความสามารถในการแก้ปัญหา ( X =3.50) รองลงมาคือ ด้านการ

ใช้ทรัพยากรอย่างมคีุณค่า ( X =3.49) ด้านความชัดเจนของเป้าหมาย ( X =3.46) ด้าน

ความสมัครสมานสามัคคี ( X =3.43) ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด คือ การมขีวัญกำลังใจ 

( X =3.41) 
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ตาราง 4 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับสุขภาพองค์การขององค์กร 

            ปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร  

            ด้านความชัดเจนของเป้าหมาย รายข้อ 

(n=253) 

ข้อที ่ ประเด็น/ข้อคำถาม 
X  S.D. ความหมาย 

1 บุคลากรมีความเข้าใจและยอมรับเป้าหมายของ

องค์การ 3.64 0.83 มาก 

2 เป้าหมายของหน่วยงานสอดคล้องกับความเป็น

จรงิ 3.56 0.79 มาก 

3 เป้าหมายของหน่วยงานสอดคล้องกับ

สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์การ 3.35 0.88 ปานกลาง 

4 เป้าหมายขององค์การมคีวามเป็นไปได้และ

เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม 3.30 0.95 ปานกลาง 

รวม 3.46 0.65 ปานกลาง 

 

 จากตาราง 4 พบว่า สุขภาพองค์การขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขต

อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ด้านความชัดเจนของเป้าหมาย โดยภาพรวม 

อยู่ในระดับปานกลาง ( X =3.46) เมื่อพจิารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มคี่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ  

บุคลากรมีความเข้าใจและยอมรับเป้าหมายขององค์การ ( X =3.64) มีสุขภาพองค์การ 

อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ เป้าหมายของหน่วยงานสอดคล้องกับความเป็นจริง 

( X =3.56) มีสุขภาพองค์การอยู่ในระดับมาก ส่วนข้อที่มคี่าเฉลี่ยต่ำที่สุด คือ เป้าหมาย

ขององค์การมคีวามเป็นไปได้และเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม ( X =3.30) มีสุขภาพ

องค์การอยู่ในระดับปานกลาง 

 

 

 

 

 

 



 116 

ตาราง 5 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับสุขภาพองค์การขององค์กร 

            ปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร  

            ด้านการใช้ทรัพยากรอย่างมคีุณค่า รายข้อ 

(n=253) 

ข้อที ่ ประเด็น/ข้อคำถาม 
X  S.D. ความหมาย 

1 หน่วยงานของท่านได้รับการจัดสรรบุคลากรตรง

ตามวิชาเฉพาะทีอ่งค์การตองการ 3.69 0.78 มาก 

2 หน่วยงานของท่านกำหนดปริมาณงานอย่าง

เหมาะสมกับความรู้ความสามารถของพนักงาน

ผู้รับผิดชอบ 3.49 0.85 ปานกลาง 

3 ผู้บริหารจัดสรรวัสดุ อปุกรณ์การทำงานอย่าง

เหมาะสม 3.40 0.93 ปานกลาง 

4 ผูบ้ริหารส่งเสริมใหพนักงานมอีิสระในการ

ปฏิบัติงาน 3.46 0.99 ปานกลาง 

5 ท่านรูส้ึกมีความสุขในการปฏิบัติงานประจำวัน 3.40 1.05 ปานกลาง 

รวม 3.49 0.63 ปานกลาง 

 

 จากตาราง 5 พบว่า สุขภาพองค์การขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขต

อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ด้านการใชท้รัพยากรอย่างมีคุณค่า โดยภาพรวมอยู่

ในระดับปานกลาง ( X =3.49) เมื่อพจิารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มคี่าเฉลี่ยสูงที่สุด คอื 

หน่วยงานของท่านได้รับการจัดสรรบุคลากรตรงตามวชิาเฉพาะที่องค์การตองการ  

( X =3.69) มีสุขภาพองค์การอยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ หน่วยงานของท่านกำหนด

ปริมาณงานอย่างเหมาะสมกับความรู้ความสามารถของพนักงานผู้รบัผิดชอบ  

( X =3.49) มีสุขภาพองค์การอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนข้อที่มคี่าเฉลี่ยต่ำที่สุด คือ  

ท่านรูส้ึกมีความสุขในการปฏิบัติงานประจำวัน ( X =3.40) มีสุขภาพองค์การอยู่ในระดับ 

ปานกลาง 
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ตาราง 6 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับสุขภาพองค์การขององค์กร 

            ปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร  

            ด้านการมีขวัญกำลังใจ รายข้อ 

(n=253) 

ข้อที ่ ประเด็น/ข้อคำถาม 
X  S.D. ความหมาย 

1 ท่านภาคภูมใิจต่อการปฏิบัติของผูบริหาร 3.55 0.93 มาก 

2 ท่านพึงพอใจต่อสวัสดิการขององค์การ 3.40 0.89 ปานกลาง 

3 ท่านรู้สกึผูกพันตอองค์การ 3.41 1.05 ปานกลาง 

4 ท่านรูส้ึกมั่นคงและปลอดภัยในการปฏิบัติหนา้ที่ 3.32 0.99 ปานกลาง 

5 ท่านเต็มใจที่ได้รวมงานกับบุคคลอื่นให้องค์การมี

ความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น 3.36 0.97 ปานกลาง 

รวม 3.41 0.71 ปานกลาง 

 

 จากตาราง 6 พบว่า สุขภาพองค์การขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขต

อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ด้านการมขีวัญกำลังใจ โดยภาพรวมอยู่ในระดับ 

ปานกลาง ( X =3.41) เมื่อพจิารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มคี่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ  

ท่านภาคภูมใิจต่อการปฏิบัติของผูบริหาร ( X =3.55) มสีุขภาพองค์การอยู่ในระดับมาก 

รองลงมาคือ ท่านรู้สกึผูกพันตอองค์การ ( X =3.41) มีสุขภาพองค์การอยู่ในระดับปาน

กลาง ส่วนข้อที่มคี่าเฉลี่ยต่ำที่สุด คือ ท่านรูส้ึกมั่นคงและปลอดภัยในการปฏิบัติหน้าที่  

( X =3.32) มีสุขภาพองค์การอยู่ในระดับปานกลาง 
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ตาราง 7 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับสุขภาพองค์การขององค์กร 

            ปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร  

            ด้านความสามารถในการแก้ปัญหา รายข้อ 

(n=253) 

ข้อที ่ ประเด็น/ข้อคำถาม 
X  S.D. ความหมาย 

1 ผูบ้ริหารของท่านสามารถเผชิญปัญหาและแก

ปัญหาไดอยางมปีระสิทธิภาพ 3.61 0.84 มาก 

2 พนักงานในหน่วยงานของท่านมีส่วนรวม 

ในการแก้ปัญหาขององค์การ 3.49 0.82 ปานกลาง 

3 ผูบ้ริหารและพนักงานในหน่วยงานของท่านมีการวิ

เคราะหสาเหตุของปญหาร่วมกัน 3.55 0.93 มาก 

4 ผูบ้ริหารและพนักงานในหน่วยงานของท่าน

สามารถแก้ปัญหาได้โดยใช้ทรัพยากรน้อยและตึง

เครียดน้อย 3.45 0.99 ปานกลาง 

5 ผูบ้ริหารและพนักงานในหน่วยงานของท่าน 

รวมมอืกันเพื่อให้เกิดผลสำเร็จตามเป้าหมายที่

กำหนด 3.42 0.98 ปานกลาง 

รวม 3.50 0.64 ปานกลาง 

 

 จากตาราง 7 พบว่า สุขภาพองค์การขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขต

อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ด้านความสามารถในการแก้ปัญหา โดยภาพรวม 

อยู่ในระดับปานกลาง ( X =3.50) เมื่อพจิารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มคี่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ  

ผูบ้ริหารของท่านสามารถเผชิญปัญหาและแกปัญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ ( X =3.61) 

มีสุขภาพองค์การอยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ ผูบ้ริหารและพนักงานในหนว่ยงานของท่าน

มีการวิเคราะหสาเหตุของปญหาร่วมกัน ( X =3.55) มีสุขภาพองค์การอยู่ในระดับมาก 

ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด คือ ผูบ้ริหารและพนักงานในหน่วยงานของท่านรวมมอืกัน

เพื่อให้เกิดผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด ( X =3.42) มีสุขภาพองค์การอยู่ในระดับ 

ปานกลาง 
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ตาราง 8 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับสุขภาพองค์การขององค์กร 

            ปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร  

            ด้านความสมัครสมานสามัคคี รายข้อ 

(n=253) 

ข้อที ่ ประเด็น/ข้อคำถาม 
X  S.D. ความหมาย 

1 พนักงานในหน่วยงานของท่านมคีวามสามัคคีเป็น

น้ำหนึ่งใจเดียวกัน 3.62 0.99 มาก 

2 พนักงานในหน่วยงานของท่านมคีวามตอ้งการคง

อยู่ในองค์การ 3.47 0.95 ปานกลาง 

3 ผูบ้ริหารและพนักงานในหน่วยงานของท่าน 

มีน้ำใจช่วยเหลอืซึ่งกันและกัน 3.43 0.88 ปานกลาง 

4 พนักงานในหน่วยงานของท่านมคีวามเคารพซึ่งกัน

และกัน 3.32 0.97 ปานกลาง 

5 พนักงานในหน่วยงานของท่านให้อภัยซึ่งกันและกัน

เมื่อบางท่านทำงานบกพร่อง 3.29 1.07 ปานกลาง 

รวม 3.43 0.70 ปานกลาง 

 

 จากตาราง 8 พบว่า สุขภาพองค์การขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขต

อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ด้านความสมัครสมานสามัคคี โดยภาพรวมอยู่ใน

ระดับปานกลาง ( X =3.43) เมื่อพจิารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มคี่าเฉลี่ยสูงที่สุด คอื  

พนักงานในหน่วยงานของท่านมคีวามสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ( X =3.62) มีสุขภาพ

องค์การอยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ พนักงานในหน่วยงานของท่านมคีวามตอ้งการคงอยู่

ในองค์การ ( X =3.47) มีสุขภาพองค์การอยู่ในระดับมาก ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด คือ 

พนักงานในหน่วยงานของท่านให้อภัยซึ่งกันและกันเมื่อบางท่านทำงานบกพร่อง  

( X =3.29) มีสุขภาพองค์การอยู่ในระดับปานกลาง 
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 ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ระดับวัฒนธรรมองค์การขององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 

 ผลการวิเคราะห์ระดับวัฒนธรรมองค์การขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ในเขตอำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร รายละเอียดดังตาราง 9-13 

 

ตาราง 9 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับวัฒนธรรมองค์การขององค์กร 

             ปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร โดยรวมและ 

             รายด้าน 

 (n=253) 

ด้าน

ที ่

วัฒนธรรมองค์การ 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น X  S.D. ความหมาย 

1 วัฒนธรรมส่วนร่วม 3.59 0.70 มาก 

2 วัฒนธรรมเอกภาพ 3.57 0.61 มาก 

3 วัฒนธรรมปรับตัว 3.49 0.62 ปานกลาง 

4 วัฒนธรรมพันธกิจ 3.58 0.68 มาก 

รวม 3.56 0.57 มาก 

 

 จากตาราง 9 พบว่า วัฒนธรรมองค์การขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขต

อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X =3.56) เมื่อ

พิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ด้านวัฒนธรรมส่วนร่วม ( X =3.59)  

รองลงมาคือ ด้านวัฒนธรรมพันธกิจ ( X =3.58) มีวัฒนธรรมองค์การอยู่ในระดับมาก 

ด้านวัฒนธรรมเอกภาพ ( X =3.57) มีวัฒนธรรมองค์การอยู่ในระดับมาก ส่วนด้านที่มี

ค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด คือ วัฒนธรรมปรับตัว ( X =3.49) มีวัฒนธรรมองค์การอยู่ในระดับ 

ปานกลาง 
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ตาราง 10  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับวัฒนธรรมองค์การขององค์กร 

              ปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ด้าน  

วัฒนธรรมส่วนร่วม รายข้อ 

(n=253) 

ข้อที ่ ประเด็น/ข้อคำถาม 
X  S.D. ความหมาย 

1 หน่วยงานของท่าน เนน้การมอบอำนาจ 

ในการปฏิบัติงานใหแ้ก่บุคลากรทุกระดับ 3.77 0.79 มาก 

2 หน่วยงานของท่าน สนับสนุนให้บุคลากร 

เลือกวิธีการปฏิบัติภายใต้กรอบกฎหมาย 3.62 0.91 มาก 

3 บุคลากรในหน่วยงานสามารถเข้าถึงและรับรู้ข้อมูล

ข่าวสารที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานได้อย่าง

กว้างขวาง 3.70 0.93 มาก 

4 หน่วยงานของท่านเน้นการทำงานเป็นทีม 3.45 1.01 ปานกลาง 

5 หน่วยงานของท่านมกีารพัฒนาสมรรถภาพ

บุคลากรทุกระดับ 3.41 1.01 ปานกลาง 

รวม 3.59 0.70 มาก 

 

 จากตาราง 10 พบว่า วัฒนธรรมองค์การขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใน

เขตอำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ด้านวัฒนธรรมส่วนร่วม โดยภาพรวมอยู่ในระดับ

มาก ( X =3.59) เมื่อพจิารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มคี่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ หน่วยงานของท่าน  

เน้นการมอบอำนาจในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรทุกระดับ ( X =3.77) มีวัฒนธรรม

องค์การอยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ บุคลากรในหน่วยงานสามารถเข้าถึงและรับรู้ขอ้มูล

ข่าวสารที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานได้อย่างกว้างขวาง ( X =3.70) มีวัฒนธรรมองค์การ 

อยู่ในระดับมาก ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด คือ หน่วยงานของท่านมกีารพัฒนา

สมรรถภาพบุคลากรทุกระดับ ( X =3.41) มีวัฒนธรรมองค์การอยู่ในระดับปานกลาง 
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ตาราง 11  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับวัฒนธรรมองค์การขององค์กร 

              ปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ด้าน

วัฒนธรรมเอกภาพ รายข้อ 

(n=253) 

ขอ้ที ่ ประเด็น/ข้อคำถาม 
X  S.D. ความหมาย 

1 หน่วยงานของท่าน มีค่านิยมแกนกลาง หรอื

ค่านยิมร่วมอย่างชัดเจน 3.59 0.76 มาก 

2 หน่วยงานของท่าน มีการร่วมกันกำหนดขอ้ตกลงที่

ชัดเจนถึงแนวปฏิบัติที่ถูกต้อง 3.66 0.84 มาก 

3 หน่วยงานของท่าน แสวงหาความร่วมมอืและ

ประสานการทำงานร่วมกันของภาคส่วนต่าง ๆ 3.61 0.88 มาก 

4 หน่วยงานภายในหน่วยงานของท่านมีการบริหาร

จัดการทรัพยากรเป็นแนวทางเดียวกัน 3.55 0.88 มาก 

5 หน่วยงานภายในหน่วยงานของท่านมีการบูรณา

การการปฏิบัติงานร่วมกัน 3.48 1.02 ปานกลาง 

รวม 3.57 0.61 มาก 

 

 จากตาราง 11 พบว่า วัฒนธรรมองค์การขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต

อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ด้านวัฒนธรรมเอกภาพ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

( X =3.57) เมื่อพจิารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มคี่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ หน่วยงานของท่าน  

มีการรว่มกันกำหนดข้อตกลงที่ชัดเจนถึงแนวปฏิบัติที่ถูกต้อง ( X =3.66) มีวัฒนธรรม

องค์การอยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ หน่วยงานของท่าน แสวงหาความร่วมมอืและ

ประสานการทำงานร่วมกันของภาคส่วนต่าง ๆ ( X =3.61) มีวัฒนธรรมองค์การ 

อยู่ในระดับมาก ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด คอื หน่วยงานภายในหน่วยงานของท่าน 

มีการบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกัน ( X =3.48) มีวัฒนธรรมองค์การอยู่ในระดับ 

ปานกลาง 
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ตาราง 12  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับวัฒนธรรมองค์การขององค์กร 

              ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ด้านวัฒนธรรม 

 ปรับตัว รายข้อ 

(n=253) 

ข้อที ่ ประเด็น/ข้อคำถาม 
X  S.D. ความหมาย 

1 หน่วยงานของท่านปรับตัวใหเ้ข้ากับสภาพแวดล้อม

ทั้งภายในและภายนอกที่เปลี่ยนแปลงไป 3.60 0.94 มาก 

2 หนว่ยงานของท่านมักนำผลการวิเคราะห์

สภาพแวดล้อมมาปรับปรุงการดำเนินงาน 3.46 0.90 ปานกลาง 

3 หน่วยงานของท่านนำข้อเสนอต่าง ๆ จาก

ประชาชนมาปรับปรุงใหส้อดคล้องกับความ

ต้องการ 3.55 0.92 มาก 

4 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ซึ่งกันและกัน 3.32 0.99 ปานกลาง 

5 หนว่ยงานของท่าน มีวธิีการทำงานที่ยืดหยุ่น 3.51 0.80 ปานกลาง 

6 หน่วยงานของท่านนำข้อผดิพลาดมาสรุปเป็น

บทเรียนเพื่อหาแนวทางใหม่ ๆ ปรับปรุงวธิีการ

ทำงานอย่างต่อเนื่อง 3.53 0.87 มาก 

รวม 3.49 0.62 ปานกลาง 

 

 จากตาราง 12 พบว่า วัฒนธรรมองค์การขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต

อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ด้านวัฒนธรรมปรับตัว โดยภาพรวมอยู่ในระดับ 

ปานกลาง ( X =3.49) เมื่อพจิารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มคี่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ หน่วยงาน

ของท่านปรับตัวใหเ้ข้ากับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกที่เปลี่ยนแปลงไป  

( X =3.60) มีวัฒนธรรมองค์การอยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ หน่วยงานของท่าน 

นำข้อเสนอต่าง ๆ จากประชาชนมาปรับปรุงใหส้อดคล้องกับความตอ้งการ ( X =3.55)  

มีวัฒนธรรมองค์การอยู่ในระดับมาก ส่วนข้อที่มคี่าเฉลี่ยต่ำที่สุด คอื บุคลากรในหน่วยงาน

ของท่าน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ( X =3.32) มีวัฒนธรรมองค์การ 

อยู่ในระดับปานกลาง 
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ตาราง 13  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับวัฒนธรรมองค์การขององค์กร 

              ปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ด้าน 

วัฒนธรรมพันธกิจ รายข้อ 

(n=253) 

ข้อที ่ ประเด็น/ข้อคำถาม 
X  S.D. ความหมาย 

1 หน่วยงานของท่านกำหนดเป้าประสงค์และทิศทาง

ยุทธศาสตร์ ที่ชัดเจน 3.73 0.86 มาก 

2 ผูบ้ริหารฯ และผูป้ฏิบัติงานในหน่วยงานของท่าน

มุ่งม่ันในการทำงานให้บรรลุเป้าหมายตาม

วัตถุประสงค์ที่ตัง้ไว้ 3.60 0.80 มาก 

3 หน่วยงานของท่านสามารถในการทำงานให้บรรลุ

วิสัยทัศน์ที่ตอ้งการในอนาคต 3.53 0.90 มาก 

4 ผูป้ฏิบัติงานในหน่วยงานของท่าน ตระหนักและยึด

พันธกิจ เป้าหมายขององค์การเป็นกรอบแนวทาง

ในการปฏิบัติงาน 3.49 0.95 ปานกลาง 

รวม 3.58 0.68 มาก 

 

 จากตาราง 13 พบว่า วัฒนธรรมองค์การขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใน

เขตอำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ด้านวัฒนธรรมพันธกิจ โดยภาพรวมอยู่ในระดับ

มาก ( X =3.58) เมื่อพจิารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มคี่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ หน่วยงานของท่าน

กำหนดเป้าประสงค์และทิศทางยุทธศาสตร์ ที่ชัดเจน ( X =3.60) มีวัฒนธรรมองค์การ 

อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ ผูบ้ริหารฯ และผูป้ฏิบัติงานในหน่วยงานของท่านมุ่งมั่น 

ในการทำงานให้บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ( X =3.60) มีวัฒนธรรมองค์การ

อยู่ในระดับมาก ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด คือ ผูป้ฏิบัติงานในหน่วยงานของท่าน ตระหนัก

และยึดพันธกิจ เป้าหมายขององค์การเป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงาน ( X =3.49) 

มีวัฒนธรรมองค์การอยู่ในระดับปานกลาง 
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 ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ระดับประสิทธิผลการจัดบริการสาธารณะของ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 

 ผลการวิเคราะห์ระดับประสิทธิผลการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร รายละเอียดดังตาราง  14-20  

 

ตาราง 14 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับประสิทธิผลการให้บริการ 

 สาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอพรรณานิคม  

 จังหวัดสกลนคร โดยรวม และรายด้าน 

 (n=253) 

ด้าน

ที ่

ประสิทธิผลการจัดบริการสาธารณะ 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น X  S.D. ความหมาย 

1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 3.71 0.68 มาก 

2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 3.54 0.66 มาก 

3 ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความ

สงบเรียบร้อย 3.59 0.80 มาก 

4 ด้านการวางแผนส่งเสริมการลงทุน พาณิชย 

กรรมและการท่องเที่ยว 3.45 0.62 ปานกลาง 

5 ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 3.60 0.82 มาก 

6 ด้านการส่งเสริมศลิปวัฒนธรรมศาสนา จารีต

ประเพณีและภูมปิัญญาท้องถิ่น 3.65 0.59 มาก 

รวม 3.58 0.56 มาก 

 

 จากตาราง 14 พบว่า ประสิทธิผลการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร โดยภาพรวมอยุ่ในระดับมาก 

( X =3.58) เมื่อพจิารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คอื ด้านโครงสร้าง

พืน้ฐาน ( X =3.71) มีประสิทธิผลอยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ ด้านการส่งเสริม

ศลิปวัฒนธรรมศาสนา จารีตประเพณีและภูมปิัญญาท้องถิ่น ( X =3.65) มีประสิทธิผล 

อยู่ในระดับมาก ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 
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( X =3.60) มีประสิทธิผลอยู่ในระดับมาก ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความ

สงบเรียบร้อย ( X =3.59) มีประสิทธิผลอยู่ในระดับมาก ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

( X =3.54) มีประสิทธิผลอยู่ในระดับมาก ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด คอื  

ด้านการวางแผนส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว ( X =3.45) 

มีประสิทธิผลอยู่ในระดับปานกลาง 

 

ตาราง 15 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับประสิทธิผลการให้บริการ 

 สาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอพรรณานิคม  

 จังหวัดสกลนคร ด้านโครงสร้างพื้นฐาน รายข้อ 

(n=253) 

ข้อที ่ ประเด็น/ข้อคำถาม 
X  S.D. ความหมาย 

1 หน่วยงานมีการก่อสร้างและบำรุงรักษาถนนเพื่อ

อำนวยความสะดวก ปลอดภัย ในการใชส้ัญจรไปมา 3.89 0.80 มาก 

2 หน่วยงานมีการจัดเตรียมน้ำสะอาดเพื่อการ

อุปโภคบริโภคแก่ประชาชน 3.68 0.92 มาก 

3 หน่วยงานมีการจัดการแหล่งนำ้เพื่อการเกษตร 

อย่างเพียงพอ และมีการขุดลอกแหล่งน้ำที่ตื้นเขิน 3.73 0.89 มาก 

4 หน่วยงานมีการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างทั่วถึง 

มีการซ่อมแซมและบำรุงรักษาสม่ำเสมอ 3.59 0.99 มาก 

5 หน่วยงานมีการจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำ

ท่วมขัง 3.74 0.81 มาก 

6 หน่วยงานมีการจัดการฝกึซ้อมแผนเฝา้ระวังและ

ป้องกันอัคคีภัย 3.63 0.97 มาก 

รวม 3.71 0.68 มาก 

 

 จากตาราง 15 พบว่า ประสิทธิผลการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน  

โดยภาพรวมอยุ่ในระดับมาก ( X =3.71) เมื่อพจิารณารายข้อ พบว่า มีประสิทธิผล 

อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยข้อที่มคี่าเฉลี่ยสูงที่สุด คอื หน่วยงานมีการก่อสร้างและ 
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บำรุงรักษาถนนเพื่ออำนวยความสะดวก ปลอดภัย ในการใชส้ัญจรไปมา ( X =3.89) 

รองลงมาคือ หน่วยงานมกีารจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง ( X =3.74)  

ส่วนข้อที่มคี่าเฉลี่ยต่ำที่สุด คือ หน่วยงานมกีารขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างทั่วถึง 

มีการซ่อมแซมและบำรุงรักษาสม่ำเสมอ ( X =3.59) 

 

ตาราง 16 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับประสิทธิผลการให้บริการ 

 สาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอพรรณานิคม  

 จังหวัดสกลนคร ด้านการส่งเสริมคุณภาพชวีิต รายข้อ 

(n=253) 

ข้อที ่ ประเด็น/ข้อคำถาม 
X  S.D. ความหมาย 

1 การส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่กลุ่มสตรี 3.67 0.99 มาก 

2 การสนับสนุน และพัฒนาการรวมกลุ่มอาชีพ การ

สร้างและขยายเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง 3.59 0.94 มาก 

3 การส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมผูสู้งอายุ   3.52 0.94 มาก 

4 การส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมผูพ้ิการและด้อย

โอกาส  3.63 0.93 มาก 

5 การส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมผู้ป่วยเอดส์ 3.53 0.96 มาก 

6 การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก  3.46 0.95 ปานกลาง 

7 การส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการ กีฬา ให้

ประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมกีฬา/ออกกำลัง

กาย 3.46 0.97 ปานกลาง 

8 การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศกึษาในระบบ

และนอกระบบของเยาวชน และวัยทำงานที่ขาด

โอกาส 3.47 1.09 ปานกลาง 

รวม 3.54 0.66 มาก 

 

 จากตาราง 16 พบว่า ประสิทธิผลการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต  
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โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X =3.54) เมื่อพจิารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มคี่าเฉลีย่ 

สูงที่สุด คือ การส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่กลุ่มสตรี โอกาส ( X =3.67)  

มีประสิทธิผลอยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ การส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมผูพ้ิการ 

และด้อยโอกาส ( X =3.63) มีประสิทธิผลอยู่ในระดับมาก ส่วนข้อทีม่ีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด คือ 

การส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการ กีฬา ให้ประชาชนในพืน้ที่เข้าร่วมกิจกรรมกีฬา 

/ออกกำลังกาย ( X =3.46) มีประสิทธิผลอยู่ในระดับปานกลาง 

 

ตาราง 17 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับประสิทธิผลการให้บริการ 

 สาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอพรรณานิคม  

 จังหวัดสกลนคร ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย  

 รายข้อ 

(n=253) 

ข้อที ่ ประเด็น/ข้อคำถาม 
X  S.D. ความหมาย 

1 การดำเนินกิจกรรมป้องกันและให้การช่วยเหลอื

ผูป้ระสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ 3.87 0.86 มาก 

2 การส่งเสริมสนับสนุนและป้องกันปัญหา ยาเสพติด

และลดอัตราการตดิยาเสพติดในชุมชน 3.50 0.97 ปานกลาง 

3 การดำเนินการฝกึอบรมเกี่ยวกับการป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัยให้กับประชาชนในพื้นที่ 3.55 0.99 มาก 

4 การอำนวยความสะดวกด้านความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพย์สินของประชาชน 3.52 1.01 มาก 

5 การส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม อปพร.  เพื่อ

รักษาความปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สิน 3.51 1.08 มาก 

รวม 3.59 0.80 มาก 

 

 จากตาราง 17 พบว่า ประสิทธิผลการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ด้านการจัดระเบียบชุมชน 

และการรักษาความสงบเรียบร้อย โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X =3.59) เมื่อพจิารณา 

รายข้อ พบว่า ข้อที่มคี่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ การดำเนินกิจกรรมป้องกันและให้การช่วยเหลอื 
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ผูป้ระสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ ( X =3.87) มีประสิทธิผลอยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ  

การดำเนินการฝกึอบรมเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้กับประชาชน 

ในพืน้ที่ ( X =3.55) มีประสิทธิผลอยู่ในระดับมาก ส่วนข้อที่มคี่าเฉลี่ยต่ำที่สุด คือ  

การส่งเสริมสนับสนุนและป้องกันปัญหา ยาเสพติดและลดอัตราการตดิยาเสพติดในชุมชน  

( X =3.50) มีประสิทธิผลอยู่ในระดับปานกลาง 

 

ตาราง 18 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับประสิทธิผลการให้บริการ 

 สาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอพรรณานิคม  

 จังหวัดสกลนคร ดา้นการวางแผนส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและ 

 การท่องเที่ยว รายข้อ 

(n=253) 

ข้อที ่ ประเด็น/ข้อคำถาม 
X  S.D. ความหมาย 

1 การสนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนาแหล่ง

ท่องเที่ยวในชุมชน 3.57 1.03 มาก 

2 การกำหนดแผนการลงทุนภาคเกษตรกรรมที่

ปลอดภัยได้มาตรฐาน 3.44 1.02 ปานกลาง 

3 การสนับสนุนงบประมาณเพื่อส่งเสริมการสร้าง

รายได้ให้กับประชาชน 3.44 0.95 ปานกลาง 

4 การส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 3.31 0.98 ปานกลาง 

5 การดำเนินการแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจอย่างเป็น

รูปธรรม เช่น การจัดตัง้กลุ่มออมทรัพย์ การจัดตั้ง

กลุ่มอาชีพ 3.59 0.82 มาก 

6 การส่งเสริมสนับสนุนโครงการหนึ่งตำบลหนึ่ง

ผลติภัณฑ์ (OTOP) 3.38 0.98 ปานกลาง 

7 การจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ประชาชนประยุกต์ใช้

หลักเศรษฐกิจพอเพียง 3.43 1.08 ปานกลาง 

รวม 3.45 0.62 ปานกลาง 
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 จากตาราง 18 พบว่า ประสิทธิผลการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ด้านการวางแผนส่งเสริมการ

ลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( X =3.45)  

เมื่อพจิารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มคี่าเฉลี่ยสูงที่สุด คอื การดำเนินการแก้ไขปัญหา 

ทางเศรษฐกิจอย่างเป็นรูปธรรม เช่น การจัดตัง้กลุ่มออมทรัพย์ การจัดตั้งกลุ่มอาชีพ  

( X =3.59) มีประสิทธิผลอยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ การสนับสนุนงบประมาณ 

เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน ( X =3.57) มีประสิทธิผลอยู่ในระดับมาก ส่วนข้อที่มี

ค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด คือ การส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ( X =3.31)  

มีประสิทธิผลอยู่ในระดับปานกลาง 

 

ตาราง 19 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับประสิทธิผลการให้บริการ 

 สาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอพรรณานิคม  

 จังหวัดสกลนคร ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละ 

 สิ่งแวดล้อม รายข้อ 

(n=253) 

ข้อที ่ ประเด็น/ข้อคำถาม 
X  S.D. ความหมาย 

1 การรักษาความสะอาดและจัดระเบียบในการกำจัด

ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 3.73 1.01 มาก 

2  การรณรงค์ให้ประชาชนลดอัตราการสร้างขยะมูล

ฝอย 3.61 0.94 มาก 

3 การจัดสถานที่กำจัดขยะและหรอืมีสถานที่ฝังกลบ

ขยะมูลฝอยที่เหมาะสม 3.60 1.06 มาก 

4 การจัดกิจกรรมการรณรงค์การปลูกต้นไม้  การ

ดูแลรักษา เพื่อเพิ่มพืน้ที่สีเขียวในพืน้ที่ 3.56 1.03 มาก 

5 การรณรงค์ใหป้ระชาชนตระหนักถึงความสำคัญ

ของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 3.53 1.03 มาก 

รวม 3.60 0.82 มาก 
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 จากตาราง 19 พบว่า ประสิทธิผลการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ด้านการบริหารจัดการและ

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X =3.60) เมื่อ

พิจารณารายข้อ พบว่า มีประสิทธิผลอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยข้อที่มคี่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ  

การรักษาความสะอาดและจัดระเบียบในการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ( X =3.73) 

รองลงมาคือ การรณรงค์ให้ประชาชนลดอัตราการสร้างขยะมูลฝอย ( X =3.61)  

ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด คือ การรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการ

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ( X =3.53) 

 

ตาราง 20 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับประสิทธิผลการให้บริการ 

 สาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอพรรณานิคม  

 จังหวัดสกลนคร ดา้นการส่งเสริมศลิปวัฒนธรรมศาสนา จารีตประเพณีและ 

 ภูมปิัญญาท้องถิ่น รายข้อ 

(n=253) 

ข้อที ่ ประเด็น/ข้อคำถาม 
X  S.D. ความหมาย 

1 การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมงาน

ประเพณีประจำปีอย่างต่อเนื่อง  3.95 0.72 มาก 

2 การจัดการดูแลโบราณสถาน โบราณวัตถุ และ

สถานที่สำคัญทางศาสนา 3.66 0.80 มาก 

3 การส่งเสริมอนุรักษ์และสืบทอดภูมปิัญญาท้องถิ่น  3.66 0.87 มาก 

4 การส่งเสริมจรยิธรรมคุณธรรม และศลีธรรมอันดี

ของครอบครัวและชุมชน 3.55 0.95 มาก 

5 การอนุรักษ์ศลิปวัฒนธรรม ศาสนาและประเพณีที่

ดีงามของท้องถิ่น 3.45 0.98 ปานกลาง 

รวม 3.65 0.59 มาก 

 

 จากตาราง 20 พบว่า ประสิทธิผลการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ด้านการส่งเสริมศลิปวัฒนธรรม

ศาสนา จารีตประเพณีและภูมปิัญญาท้องถิ่น โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X =3.65) 
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เมื่อพจิารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มคี่าเฉลี่ยสูงที่สุด คอื การส่งเสริมและสนับสนุนการจัด

กิจกรรมงานประเพณีประจำปีอย่างต่อเนื่อง ( X =3.95) มปีระสิทธิผลอยู่ในระดับมาก 

รองลงมาคือ การจัดการดูแลโบราณสถาน โบราณวัตถุ และสถานที่สำคัญทางศาสนา 

( X =3.66) มีประสิทธิผลอยู่ในระดับมาก ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด คอื การอนุรักษ์

ศลิปวัฒนธรรม ศาสนาและประเพณีที่ดงีามของท้องถิ่น ( X =3.45) มีประสิทธิผล 

อยู่ในระดับปานกลาง 

 

 ตอนที่ 5 ผลการวิเคราะห์อิทธิพลของสุขภาพองค์การ และวัฒนธรรม

องค์การ ที่ส่งผลประสิทธิผลการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 

 ผลการวิเคราะห์อทิธิพลของสุขภาพองค์การ และวัฒนธรรมองค์การ ที่ส่งผล

ประสิทธิผลการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอพรรณา

นิคม จังหวัดสกลนคร รายละเอียดดังตาราง 21-23 

 ในเบือ้งตน้จะทำการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปรในตัวแบบที่ใชใ้น

การศกึษา เพื่อป้องกันการเกิด Multicollinearity คือ การมสีหสัมพันธ์กันเองระหว่างตัวแปร

อิสระ ซึ่งการที่ตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์กันในระดับที่สูงมาก อาจส่งผลใหส้มการ 

ตัวแบบที่ใชใ้นการพยากรณ์ตัวแปรตามมีความคลาดเคลื่อน ดังนั้น จึงตอ้งตรวจสอบ

ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระเพื่อให้แน่ใจว่า ตัวแปรอิสระสามารถคงอยู่ในสมการ 

ตัวแบบได้ โดยกำหนด ระดับนัยสำคัญที่ 0.05 

 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์จะพิจารณาจากค่า Sig. (2-tailed) หากค่า Sig.  

(2-tailed) มีค่าน้อยกว่า 0.05 แสดงว่าตัวแปรสองตัวมีความสัมพันธ์กัน ในทางตรงกันข้าม 

หากค่า Sig. (2-tailed) มีค่ามากกว่ากว่า 0.05 แสดงว่าตัวแปรสองตัวไม่มีความสัมพันธ์

กัน หลังจากนั้นจงึจะทำการวิเคราะห์ระดับความสัมพันธ์ของตัวแปรโดยจะพิจารณาจาก

ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ตามเกณฑ์ต่อไปนี้ (อโนทัย ตรีวานิช, 2552, หน้า 72)  

  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่ระหว่าง 0.91-1.00 แสดงว่ามีความสัมพันธ์

ระดับสูงมาก 

  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่ระหว่าง 0.71-0.90 แสดงว่ามีความสัมพันธ์

ระดับสูง 
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  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่ระหว่าง 0.31-0.70 แสดงว่ามีความสัมพันธ์

ระดับปานกลาง 

  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่ระหว่าง 0.01-0.30 แสดงว่ามีความสัมพันธ์

ระดับต่ำ 

  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0 แสดงว่ามีความสัมพันธ์เชงิเส้นตรง 

 ความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพองค์การ และวัฒนธรรมองค์การ กับประสิทธิผล

การจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอพรรณานิคม 

จังหวัดสกลนคร รายละเอียดดังตาราง 21 
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ตาราง 21 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) ระหว่างสุขภาพองค์การ และวัฒนธรรมองค์การ กับประสิทธิผลการจัดบริการสาธารณะขององค์กร 

 ปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 

ตัวแปร HEA1 HEA2 HEA3 HEA4 HEA5 THEA CUL1 CUL2 CUL3 CUL4 TCUL EFF1 EFF2 EFF3 EFF4 EFF5 EFF6 TEFF 

Mean 3.46 3.49 3.41 3.50 3.43 3.46 3.59 3.57 3.49 3.58 3.56 3.71 3.54 3.59 3.45 3.60 3.65 3.58 

HEA1 1 .670** .606** .708** .649** .641** .544** .595** .598** .518** .648** .200** .426** .234** .522** .133* .332** .386** 

HEA2  1 .685** .660** .621** .657** .545** .515** .600** .508** .626** .220** .438** .254** .555** .147* .281** .400** 

HEA3   1 .649** .561** .635** .482** .451** .458** .466** .532** .159* .393** .183** .535** .137* .263** .353** 

HEA4    1 .677** .670** .451** .556** .521** .469** .572** .217** .403** .195** .607** .080 .247** .371** 

HEA5     1 .634** .595** .590** .605** .544** .672** .299** .479** .275** .667** .214** .338** .477** 

THEA      1 .617** .635** .654** .591** .718** .259** .506** .269** .684** .170** .343** .470** 

CUL1       1 .696** .664** .714** .685** .482** .638** .392** .577** .416** .492** .623** 

CUL2        1 .688** .628** .661** .496** .611** .406** .595** .373** .471** .614** 

CUL3         1 .692** .684** .438** .662** .354** .559** .336** .461** .589** 

CUL4          1 .655** .453** .657** .325** .537** .336** .434** .577** 

TCUL           1 .535** .736** .424** .651** .420** .534** .689** 

EFF1            1 .634** .687** .513** .667** .547** .632** 

EFF2             1 .590** .686** .604** .617** .668** 

EFF3              1 .567** .646** .582** .631** 

EFF4               1 .408** .552** .775** 

EFF5                1 .528** .791** 

EFF6                 1 .761** 

TEFF                  1 
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 จากตาราง 21 พบว่า สุขภาพองค์การ โดยภาพรวม (THEA) มีความสัมพันธ์กับ 

ประสิทธิผลการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอพรรณา

นิคม จังหวัดสกลนคร โดยภาพรวม (TEFF) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมี

ความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง และมีความสัมพันธ์ทางบวก (r=.470) ส่วนวัฒนธรรม

องค์การ โดยภาพรวม (TCUL) มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการจัดบริการสาธารณะ 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร โดยภาพรวม 

(TEFF) อย่างมนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง  

และมีความสัมพันธ์ทางบวก (r=.689) 

 เมื่อพจิารณาความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิผลการจัดบริการสาธารณะ 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร โดยภาพรวม 

(TEFF) กับสุขภาพองค์การ เป็นรายด้าน พบว่า มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญ 

ทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกด้าน ได้แก่  

  1. ด้านความชัดเจนของเป้าหมาย (HEA1) มีความสัมพันธ์กันในระดับ 

ปานกลาง และมีความสัมพันธ์ทางบวก (r=.386) 

  2. ด้านการใช้ทรัพยากรอย่างมคีุณค่า (HEA2) มีความสัมพันธ์กันในระดับ

ปานกลาง และมีความสัมพันธ์ทางบวก (r=.400) 

  3. ด้านการมขีวัญกำลังใจ (HEA3) มีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง 

และมีความสัมพันธ์ทางบวก (r=.353) 

  4. ด้านความสามารถในการแก้ปัญหา (HEA4) มีความสัมพันธ์กันในระดับ

ปานกลาง และมีความสัมพันธ์ทางบวก (r=.671) 

  5. ด้านความสมัครสมานสามัคคี (HEA5) มีความสัมพันธ์กันในระดับ 

ปานกลาง และมีความสัมพันธ์ทางบวก (r=.477) 

 เมื่อพจิารณาความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิผลการจัดบริการสาธารณะของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร โดยภาพรวม 

(TEFF) กับวัฒนธรรมองค์การ เป็นรายด้าน พบว่า มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญ 

ทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกด้าน ได้แก่  

  1. วัฒนธรรมส่วนร่วม (CUL1) มีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง  

และมีความสัมพันธ์ทางบวก (r=.623) 
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  2. วัฒนธรรมเอกภาพ (CUL2) มีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง  

และมีความสัมพันธ์ทางบวก (r=.614) 

  3. วัฒนธรรมปรับตัว (CUL3) มีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง  

และมีความสัมพันธ์ทางบวก (r=.589) 

  4. วัฒนธรรมพันธกิจ (CUL4) มีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง  

และมีความสัมพันธ์ทางบวก (r=.577) 

 จากข้อมูลดังกล่าว พบว่า สุขภาพองค์การ โดยภาพรวม (THEA)  

มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ในเขตอำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร โดยภาพรวม (TEFF) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

ที่ระดับ .01 โดยมีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง และมีความสัมพันธ์ทางบวก 

(r=.470) ส่วนวัฒนธรรมองค์การ โดยภาพรวม (TCUL) มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผล 

การจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอพรรณานิคม 

จังหวัดสกลนคร โดยภาพรวม (TEFF) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมี

ความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง และมีความสัมพันธ์ทางบวก (r=.689) ซึ่งไม่ส่งผล

กระทบรุนแรงในการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ ซึ่งค่าสหสัมพันธ์ ( r ) ไม่มีการ

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระด้วยกันเอง จงึไม่มีปัญหาเรื่องภาวะพหุสัมพันธ์ร่วม จึง

สามารถนำไปวิเคราะห์หาการถดถอยพหุคูณได้  

 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) อิทธิพล

ของสุขภาพองค์การ ที่ส่งผลประสิทธิผลการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร แสดงรายละเอียดดังตาราง 22 
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ตาราง 22 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณของสุขภาพองค์การ ที่ส่งผลประสิทธิผล 

 การจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอ 

 พรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 

ตัวแปร B Std.error (β) t P-value 

(Constant) 2.006 .193  10.404 .000 

ความชัดเจนของเป้าหมาย (HEA1) .057 .075 .066 .760 .448 

การใชท้รัพยากรอย่างมคีุณค่า (HEA2) .106 .077 .121 1.376 .170 

การมขีวัญกำลังใจ (HEA3) .040 .064 .051 .617 .538 

ความสามารถในการแก้ปัญหา 

(HEA4) 
.020 .080 .023 .257 .797 

ความสมัครสมานสามัคคี (HEA5) .276 .065 .347 4.260 .000*** 

R=.499. R2=.249, R2Ad=.233, F=16.336, Sig=.000** 

 

 จากตาราง 22 พบว่า ของสุขภาพองค์การ ด้านความสมัครสมานสามัคคี 

(HEA5) (β=.347) มีอทิธิพลต่อประสิทธิผลการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 

.00 โดยสามารถทำนายระดับประสิทธิผลการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ได้รอ้ยละ 23.30 (R2Ad=.233)  

โดยสามารถสร้างสมการในรูปคะแนนดบิ และคะแนนมาตรฐาน ได้ดังต่อไปนี้ 

  สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดบิ 

   Y  = 2.006+.057(HEA1)+.106(HEA2)+.040(HEA3)+.020(HEA4) 

+.276***( HEA5) 

  สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน 

   ZY  = .066(HEA1)+.121(HEA2)+.051(HEA3)+.023(HEA4) 

+.347***(HEA3) 

 ส่วนสุขภาพองค์การ ด้านอื่น ๆ ไม่มอีิทธิพลต่อประสิทธิผลการจัดบริการ

สาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 
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 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) อิทธิพล

ของวัฒนธรรมองค์การ ที่ส่งผลประสิทธิผลการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร แสดงรายละเอียดดังตาราง 23 

 

ตาราง 23 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณของวัฒนธรรมองค์การ ที่ส่งผลประสิทธิผล 

 การจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอ 

 พรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 

ตัวแปร B Std.error (β) T P-value 

(Constant) 1.173 .165  7.119 .000 

วัฒนธรรมส่วนร่วม (CUL1) .199 .059 .251 3.369 .001** 

วัฒนธรรมเอกภาพ (CUL2) .222 .064 .245 3.453 .001** 

วัฒนธรรมปรับตัว (CUL3) .147 .065 .164 2.268 .024* 

วัฒนธรรมพันธกิจ (CUL4) .108 .060 .131 1.805 .072 

R=.692. R2=.478, R2Ad=.470, F=56.874, Sig=.000** 

 

 จากตาราง 23 พบว่า ของวัฒนธรรมองค์การ ด้านวัฒนธรรมส่วนร่วม (CUL1) 

(β=.251) ด้านวัฒนธรรมเอกภาพ (CUL2) (β=.245) มีอทิธิพลต่อประสิทธิผล 

การจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอพรรณานิคม  

จังหวัดสกลนคร อย่างมนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนด้านวัฒนธรรมปรับตัว (CUL3) 

(β=.164) มอีิทธิพลต่อประสิทธิผลการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 

.05 โดยสามารถร่วมกันทำนายระดับประสิทธิผลการจัดบริการสาธารณะขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ได้ร้อยละ 47.00  

(R2Ad=.470) โดยสามารถสร้างสมการในรูปคะแนนดบิ และคะแนนมาตรฐาน ได้ดังต่อไปนี้ 

  สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดบิ 

   Y  = 1.173+.199**(CUL1)+.222**(CUL2)+.147*(CUL3)+.108(CUL4) 

  สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน 

   ZY  = .251**(CUL1)+.245**(CUL2)+.164*(CUL3)+.131(CUL4) 
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 ส่วนวัฒนธรรมพันธกิจ (CUL4) ไม่มีอทิธิพลต่อประสิทธิผลการจัดบริการ

สาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 

 

 ทั้งนี ้จากผลการวิจัยสามารถสรุปผลการทดสอบสมมติฐานสุขภาพองค์การ 

และวัฒนธรรมองค์การ มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการจัดบริการสาธารณะขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร รายละเอียดดังตาราง 24 
 

ตาราง 24 สรุปผลการทดสอบสมมตฐิาน  

สมมตฐิาน ผลการทดสอบสมมตฐิาน 

สุขภาพองค์การ ด้านความชัดเจนของเป้าหมาย มีอิทธิพล

ต่อประสิทธิผลการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ปฏิเสธ 

สุขภาพองค์การ ด้านการใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่า  

มีอทิธิพลต่อประสิทธิผลการจัดบริการสาธารณะของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอพรรณานิคม 

จังหวัดสกลนคร ปฏิเสธ 

สุขภาพองค์การ ด้านการมีขวัญกำลังใจ มีอทิธิพลต่อ

ประสิทธิผลการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ปฏิเสธ 

สุขภาพองค์การ ด้านความสามารถในการแก้ปัญหา 

มีอทิธิพลต่อประสิทธิผลการจัดบริการสาธารณะของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอพรรณานิคม 

จังหวัดสกลนคร ปฏิเสธ 

สุขภาพองค์การ ด้านความสมัครสมานสามัคคี มีอทิธิพลต่อ

ประสิทธิผลการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ยอมรับ 

วัฒนธรรมองค์การ ด้านวัฒนธรรมส่วนร่วม มีอทิธิพลต่อ

ประสิทธิผลการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ยอมรับ 
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ตาราง 24 (ต่อ)  

สมมตฐิาน ผลการทดสอบสมมตฐิาน 

วัฒนธรรมองค์การ ด้านวัฒนธรรมเอกภาพ มีอทิธิพลต่อ

ประสิทธิผลการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ยอมรับ 

วัฒนธรรมองค์การ ด้านวัฒนธรรมปรับตัว มีอทิธิพลต่อ

ประสิทธิผลการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ยอมรับ 

วัฒนธรรมองค์การ ด้านวัฒนธรรมพันธกิจ มีอทิธิพลต่อ

ประสิทธิผลการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ปฏิเสธ 

 

 จากตาราง 24 ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบว่า 

  1. สุขภาพองค์การ ด้านความสมัครสมานสามัคคี มีอิทธิพลต่อประสิทธิผล

การจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอพรรณานิคม  

จังหวัดสกลนคร จงึยอมรับสมมติฐาน 

  2. สุขภาพองค์การ ความชัดเจนของเป้าหมาย ดา้นการใชท้รัพยากร 

อย่างมีคุณค่า ด้านการมขีวัญกำลังใจ และด้านความสามารถในการแก้ปัญหา ไม่มีอทิธิพล

ต่อประสิทธิผลการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอ

พรรณานิคม จังหวัดสกลนคร จงึปฏิเสธสมมตฐิาน 

  3. วัฒนธรรมองค์การ ด้านวัฒนธรรมส่วนร่วม ด้านวัฒนธรรมเอกภาพ  

และด้านวัฒนธรรมปรับตัว มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการจัดบริการสาธารณะขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร จงึยอมรับสมมติฐาน 

  4. วัฒนธรรมองค์การ ด้านวัฒนธรรมพันธกิจ ไม่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผล

การจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอพรรณานิคม  

จังหวัดสกลนคร จงึปฏิเสธสมมตฐิาน 



 

บทที่  5 

สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 การวิจัยเรื่อง อิทธิพลของสุขภาพองค์การ และวัฒนธรรมองค์การที่ส่งผลต่อ

ประสิทธิผลการจัดบริการสาธารณะ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอ

พรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ได้ผลสรุป ดังนี้ 

  1. สรุปผลการวิจัย 

  2. อภิปรายผลการวิจัย 

  3. ขอ้เสนอแนะการวิจัย 

สรุปผลการวิจัย 

 1. ปัจจัยส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ซึ่งเป็นบุคลากรองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร จำนวน 253 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศ

หญิง จำนวน 155 คน คิดเป็นรอ้ยละ 53.36 มีอายุระหว่าง 41-50 ปี มากที่สุด จำนวน 

114 คน คิดเป็นรอ้ยละ 45.06 มีการศกึษาในระดับปริญญาตร ีมากที่สุด จำนวน 152 คน 

คิดเป็นรอ้ยละ 60.08 มีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 11-20 ปี มากที่สุด จำนวน 116 คน 

คิดเป็นรอ้ยละ 47.43 มตีำแหน่งเป็นข้าราชการ มากที่สุด จำนวน 116 คน คดิเป็นร้อยละ 

45.85 และทำงานในสังกัดองค์กรบริหารส่วนตำบลชา้งมิ่ง มากที่สุด จำนวน 34 คน  

คิดเป็นรอ้ยละ 13.44 

 2. สุขภาพองค์การขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอพรรณานิคม 

จังหวัดสกลนคร โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( X =3.46) เมื่อพิจารณารายด้าน 

พบว่า มีสุขภาพองค์การในระดับปานกลาง ทุกด้าน โดยด้านที่มคี่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ  

ด้านความสามารถในการแก้ปัญหา ( X =3.50) รองลงมาคือ ด้านการใชท้รัพยากร 

อย่างมีคุณค่า ( X =3.49) ด้านความชัดเจนของเป้าหมาย ( X =3.46) ด้านความสมคัร

สมานสามัคคี ( X =3.43) ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด คอื การมีขวัญกำลังใจ ( X =3.41) 

โดยสรุปผลในแต่ละด้านได้ดังนี้ 
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  2.1 ดา้นความชัดเจนของเป้าหมาย มีสุขภาพองค์การโดยภาพรวม 

อยู่ในระดับปานกลาง ( X =3.46) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มคี่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ  

บุคลากรมีความเข้าใจและยอมรับเป้าหมายขององค์การ ( X =3.64) มีสุขภาพองค์การ 

ในระดับมาก รองลงมาคือ เป้าหมายของหน่วยงานสอดคล้องกับความเป็นจริง 

( X =3.56) มสีุขภาพองค์การในระดับมาก ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด คอื เป้าหมาย 

ขององค์การมคีวามเป็นไปได้และเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม ( X =3.30) มสีุขภาพ

องค์การในระดับปานกลาง 

  2.2 ด้านการใชท้รัพยากรอย่างมีคุณค่า มสีุขภาพองค์การโดยภาพรวม 

อยู่ในระดับปานกลาง ( X =3.49) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มคี่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ 

หน่วยงานของท่านได้รับการจัดสรรบุคลากรตรงตามวิชาเฉพาะที่องค์การตองการ  

( X =3.69) มสีุขภาพองค์การในระดับมาก รองลงมาคือ หน่วยงานของท่านกำหนด

ปริมาณงานอย่างเหมาะสมกับความรูค้วามสามารถของพนักงานผูร้ับผิดชอบ ( X =3.49) 

มีสุขภาพองค์การในระดับปานกลาง ส่วนข้อที่มคี่าเฉลี่ยต่ำที่สุด คอื ท่านรูส้ึกมีความสุข 

ในการปฏิบัติงานประจำวัน ( X =3.40) มสีุขภาพองค์การในระดับปานกลาง 

  2.3 ดา้นการมขีวัญกำลังใจ มสีุขภาพองค์การโดยภาพรวมอยู่ในระดับ 

ปานกลาง ( X =3.41) เมื่อพจิารณารายข้อ พบว่า ขอ้ที่มคี่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ  

ท่านภาคภูมใิจต่อการปฏิบัติของผูบริหาร ( X =3.55) มสีุขภาพองค์การในระดับมาก 

รองลงมาคือ ท่านรูส้ึกผูกพันตอองค์การ ( X =3.41) มีสุขภาพองค์การในระดับปานกลาง 

ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด คือ ท่านรูส้ึกมั่นคงและปลอดภัยในการปฏิบัติหน้าที่  

( X =3.32) มสีุขภาพองค์การในระดับปานกลาง 

  2.4 ด้านความสามารถในการแก้ปัญหา มีสุขภาพองค์การโดยภาพรวม 

อยู่ในระดับปานกลาง ( X =3.50) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มคี่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ 

ผูบ้ริหารของท่านสามารถเผชิญปัญหาและแกปัญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ ( X =3.61)  

มีสุขภาพองค์การในระดับมาก รองลงมาคือ ผูบ้ริหารและพนักงานในหน่วยงานของท่าน 

มีการวิเคราะหสาเหตุของปญหาร่วมกัน ( X =3.55) มสีุขภาพองค์การในระดับมาก  

ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด คือ ผูบ้ริหารและพนักงานในหน่วยงานของท่านรวมมอืกัน

เพื่อให้เกิดผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด ( X =3.42) มสีุขภาพองค์การในระดับ 

ปานกลาง 
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  2.5 ดา้นความสมัครสมานสามัคคี มีสุขภาพองค์การโดยภาพรวม 

อยู่ในระดับปานกลาง ( X =3.43) เมื่อพจิารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มคี่าเฉลี่ยสูงที่สุด  

คือ พนักงานในหน่วยงานของท่านมคีวามสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ( X =3.62)  

มีสุขภาพองค์การในระดับมาก รองลงมาคือ พนักงานในหน่วยงานของท่านมคีวามต้องการ

คงอยู่ในองค์การ ( X =3.47) มีสุขภาพองค์การในระดับมาก ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด 

คือ พนักงานในหน่วยงานของท่านให้อภัยซึ่งกันและกันเมื่อบางท่านทำงานบกพร่อง  

( X =3.29) มสีุขภาพองค์การในระดับปานกลาง 

 3. วัฒนธรรมองค์การขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอ 

พรรณานิคม จังหวัดสกลนคร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X =3.56) เมื่อพิจารณา 

รายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ วัฒนธรรมส่วนร่วม ( X =3.59) รองลงมาคือ 

วัฒนธรรมพันธกิจ ( X =3.58) มีวัฒนธรรมองค์การในระดับมาก วัฒนธรรมเอกภาพ 

( X =3.57) มวีัฒนธรรมองค์การในระดับมาก ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด คือ วัฒนธรรม

ปรับตัว ( X =3.49) มีวัฒนธรรมองค์การในระดับปานกลาง โดยสามารถสรุปผล 

ในแต่ละด้านได้ดังนี้ 

  3.1 วัฒนธรรมส่วนร่วม มีวัฒนธรรมองค์การโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

( X =3.59) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ขอ้ที่มคี่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ หน่วยงานของท่าน  

เน้นการมอบอำนาจในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรทุกระดับ ( X =3.77) มวีัฒนธรรม

องค์การในระดับมาก รองลงมาคือ บุคลากรในหน่วยงานสามารถเข้าถึงและรับรู้ข้อมูล

ข่าวสารที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานได้อย่างกว้างขวาง ( X =3.70) มวีัฒนธรรมองค์การ 

ในระดับมาก ส่วนข้อที่มคี่าเฉลี่ยต่ำที่สุด คอื หน่วยงานของท่านมีการพัฒนาสมรรถภาพ

บุคลากรทุกระดับ ( X =3.41) มีวัฒนธรรมองค์การในระดับปานกลาง 

  3.2 วัฒนธรรมเอกภาพ มีวัฒนธรรมองค์การโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

( X =3.57) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ขอ้ที่มคี่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ หน่วยงานของท่าน  

มีการร่วมกันกำหนดข้อตกลงที่ชัดเจนถึงแนวปฏิบัติที่ถูกต้อง ( X =3.66) มวีัฒนธรรม

องคก์ารในระดับมาก รองลงมาคือ หน่วยงานของท่าน แสวงหาความร่วมมอืและประสาน

การทำงานร่วมกันของภาคส่วนต่าง ๆ ( X =3.61) มวีัฒนธรรมองค์การในระดับมาก  

ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด คือ หน่วยงานภายในหน่วยงานของท่านมกีารบูรณาการ 

การปฏิบัติงานร่วมกัน ( X =3.48) มวีัฒนธรรมองค์การในระดับปานกลาง 
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  3.3 วัฒนธรรมปรับตัว มีวัฒนธรรมองค์การโดยภาพรวมอยู่ในระดับ 

ปานกลาง ( X =3.49) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ขอ้ที่มคี่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ หน่วยงาน

ของท่านปรับตัวใหเ้ข้ากับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกที่เปลี่ยนแปลงไป  

( X =3.60) มวีัฒนธรรมองค์การในระดับมาก รองลงมาคือ หน่วยงานของท่านนำข้อเสนอ

ต่าง ๆ จากประชาชนมาปรับปรุงใหส้อดคล้องกับความต้องการ ( X =3.55) มวีัฒนธรรม

องค์การในระดับมาก ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด คอื บุคลากรในหน่วยงานของท่าน  

มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ( X =3.32) มวีัฒนธรรมองค์การในระดับปานกลาง 

  3.4 วัฒนธรรมพันธกิจ มีวัฒนธรรมองค์การโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  

( X =3.58) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ขอ้ที่มคี่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ หน่วยงานของท่าน

กำหนดเป้าประสงค์และทิศทางยุทธศาสตร์ ที่ชัดเจน ( X =3.60) มวีัฒนธรรมองค์การ 

ในระดับมาก รองลงมาคือ ผูบ้ริหารฯ และผูป้ฏิบัติงานในหน่วยงานของท่านมุ่งมั่น 

ในการทำงานให้บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ( X =3.60) มวีัฒนธรรมองค์การ 

ในระดับมาก ส่วนข้อที่มคี่าเฉลี่ยต่ำที่สุด คอื ผูป้ฏิบัติงานในหน่วยงานของท่าน ตระหนัก

และยึดพันธกิจ เป้าหมายขององค์การเป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงาน ( X =3.49)  

มีวัฒนธรรมองค์การในระดับปานกลาง 

 4. ประสิทธิผลการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขต

อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X =3.58)  

เมื่อพจิารณารายด้าน พบว่า ดา้นที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน  

( X =3.71) มปีระสิทธิผลในระดับมาก รองลงมาคือ ด้านการส่งเสริมศลิปวัฒนธรรม

ศาสนา จารีตประเพณีและภูมปิัญญาท้องถิ่น ( X =3.65) มปีระสิทธิผลในระดับมาก  

ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ( X =3.60)  

มีประสิทธิผลในระดับมาก ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษา ความสงบเรียบร้อย 

( X =3.59) มปีระสิทธิผลในระดับมาก ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวติ ( X =3.54)  

มีประสิทธิผลในระดับมาก ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด คือ ดา้นการวางแผนส่งเสริม 

การลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว ( X =3.45) มปีระสิทธิผลในระดับปานกลาง 

โดยสามารถสรุปผลในแต่ละด้านได้ดังนี้ 

  4.1 ดา้นโครงสร้างพื้นฐาน มีประสิทธิผลโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  

( X =3.71) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า มปีระสิทธิผลในระดับมากทุกข้อ โดยข้อที่มี

ค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คอื หน่วยงานมกีารก่อสร้างและบำรุงรักษาถนนเพื่ออำนวยความสะดวก 
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ปลอดภัย ในการใชส้ัญจรไปมา ( X =3.89) รองลงมาคือ หน่วยงานมีการจัดการป้องกัน

และแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง ( X =3.74) ส่วนข้อที่มคี่าเฉลี่ยต่ำที่สุด คอื หน่วยงาน 

มีการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างทั่วถึงมีการซ่อมแซมและบำรุงรักษาสม่ำเสมอ ( X =3.59) 

  4.2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชวีิต มีประสิทธิผลโดยภาพรวมอยู่ในระดับ

มาก ( X =3.54) เมื่อพจิารณารายข้อ พบว่า ขอ้ที่มคี่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ การส่งเสริมอาชีพ

และสร้างรายได้ให้แก่กลุ่มสตร ีโอกาส ( X =3.67) มปีระสิทธิผลในระดับมาก รองลงมา

คือ การส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมผูพ้ิการและดอ้ยโอกาส ( X =3.63) มปีระสิทธิผล 

ในระดับมาก ส่วนข้อที่มคี่าเฉลี่ยต่ำที่สุด คอื การส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการ กีฬา  

ให้ประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมกีฬา/ออกกำลังกาย ( X =3.46) มีประสิทธิผลในระดับ

ปานกลาง 

  4.3 ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษา ความสงบเรียบร้อย 

มีประสิทธิผลโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X =3.59) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ขอ้ที่มี

ค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คอื การดำเนินกิจกรรมป้องกันและให้การช่วยเหลอืผูป้ระสบภัยพิบัติ 

ทางธรรมชาติ ( X =3.87) มปีระสิทธิผลในระดับมาก รองลงมาคือ การดำเนินการ

ฝกึอบรมเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยใหก้ับประชาชนในพื้นที่ ( X =3.55)  

มีประสิทธิผลในระดับมาก ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด คือ การส่งเสริมสนับสนุนและ

ป้องกันปัญหา ยาเสพติดและลดอัตราการติดยาเสพติดในชุมชน ( X =3.50) มปีระสิทธิผล

ในระดับปานกลาง 

  4.4 ด้านการวางแผนส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว  

มีประสิทธิผลโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X =3.45) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ขอ้ที่มี

ค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คอื การดำเนินการแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจอย่างเป็นรูปธรรม เช่น  

การจัดตัง้กลุ่มออมทรัพย์ การจัดตั้งกลุ่มอาชีพ ( X =3.59) มปีระสิทธิผลในระดับมาก 

รองลงมาคือ การสนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน ( X =3.57)  

มีประสิทธิผลในระดับมาก ส่วนข้อที่มคี่าเฉลี่ยต่ำที่สุด คือ การส่งเสริมสนับสนุนการ

พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ( X =3.31) มปีระสิทธิผลในระดับปานกลาง 

  4.5 ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

มีประสิทธิผลโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X =3.60) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า  

มีประสิทธิผลในระดับมากทุกข้อ โดยข้อที่มคี่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ การรักษาความสะอาด

และจัดระเบียบในการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ( X =3.73) รองลงมาคือ  
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การรณรงค์ใหป้ระชาชนลดอัตราการสร้างขยะมูลฝอย ( X =3.61) ส่วนข้อที่มคี่าเฉลี่ยต่ำ

ที่สุด คอื การรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

( X =3.53) 

  4.6 ดา้นการส่งเสริมศลิปวัฒนธรรมศาสนา จารีตประเพณีและภูมิปัญญา

ท้องถิ่น มปีระสิทธิผลโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X =3.65) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า 

ข้อที่มคี่าเฉลี่ยสูงที่สุด คอื การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมงานประเพณีประจำปี

อย่างต่อเนื่อง ( X =3.95) มปีระสิทธิผลในระดับมาก รองลงมาคือ การจัดการดูแล

โบราณสถาน โบราณวัตถุ และสถานที่สำคัญทางศาสนา ( X =3.66) มปีระสิทธิผล 

ในระดับมาก ส่วนข้อที่มคี่าเฉลี่ยต่ำที่สุด คอื การอนุรักษ์ศลิปวัฒนธรรม ศาสนาและ

ประเพณีที่ดงีามของท้องถิ่น ( X =3.45) มปีระสิทธิผลในระดับปานกลาง 

 5. ผลการวิเคราะห์อทิธิพลของสุขภาพองค์การ และวัฒนธรรมองค์การ  

ที่ส่งผลประสิทธิผลการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอ

พรรณานิคม จังหวัดสกลนคร สามารถสรุปผลได้ดังนี้ 

  5.1 สุขภาพองค์การ ด้านความสมัครสมานสามัคคี (HEA5) (β=.347)  

มีอทิธิพลต่อประสิทธิผลการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขต 

อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร อย่างมนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .00 โดยสามารถ

พยากรณ์ระดับประสิทธิผลการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใน

เขตอำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ได้ร้อยละ 23.30 (R2Ad=.233) ส่วนสุขภาพ

องค์การ ด้านอื่น ๆ ไม่มอีิทธิพลต่อประสิทธิผลการจัดบริการสาธารณะขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 

  5.2 วัฒนธรรมองค์การ วัฒนธรรมส่วนร่วม (CUL1) (β=.251)  

วัฒนธรรมเอกภาพ (CUL2) (β=.245) มีอทิธิพลต่อประสิทธิผลการจัดบริการสาธารณะ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร อย่างมี

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนวัฒนธรรมปรับตัว (CUL3) (β=.164) มอีิทธิพลต่อ

ประสิทธิผลการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอพรรณา

นิคม จังหวัดสกลนคร อย่างมนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยสามารถร่วมกันพยากรณ์

ระดับประสิทธิผลการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอ

พรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ได้ร้อยละ 47.00 (R2Ad=.470) ส่วนวัฒนธรรมพันธกิจ 
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(CUL4) ไม่มอีิทธิพลต่อประสิทธิผลการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น ในเขตอำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 
 

อภิปรายผลการวจิัย 

 1. ผลการวิจัยจากการศกึษาระดับสุขภาพองค์การขององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ตามการรับรู้ของบุคลากรองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร พบว่า สุขภาพองค์การ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร โดยภาพรวม

อยู่ในระดับปานกลาง ( X =3.46) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า มีสุขภาพองค์การในระดับ

ปานกลาง ทุกด้าน โดยด้านที่มคี่าเฉลี่ยสูงที่สุด คอื ด้านความสามารถในการแก้ปัญหา 

( X =3.50) รองลงมาคือ ดา้นการใชท้รัพยากรอย่างมคีุณค่า ( X =3.49) ด้านความชัดเจน

ของเป้าหมาย ( X =3.46) ด้านความสมัครสมานสามัคคี ( X =3.43) ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ย

ต่ำที่สุด คอื การมขีวัญกำลังใจ ( X =3.41) ตามลำดับ 

  โดยด้านความสามารถในการแก้ปัญหา ซึ่งเป็นด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด  

เมื่อพจิารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มคี่าเฉลี่ยสูงที่สุด คอื ผูบ้ริหารของท่านสามารถเผชิญ

ปัญหาและแกปัญหาไดอยางมปีระสิทธิภาพ ( X =3.61) มสีุขภาพองค์การในระดับมาก 

รองลงมาคือ ผูบ้ริหารและพนักงานในหน่วยงานของท่านมกีารวิเคราะหสาเหตุของปญหา

ร่วมกัน ( X =3.55) มสีุขภาพองค์การในระดับมาก ส่วนข้อที่มคี่าเฉลี่ยต่ำที่สุด คือ 

ผูบ้ริหารและพนักงานในหน่วยงานของท่านรวมมอืกันเพือ่ให้เกิดผลสำเร็จตามเป้าหมาย 

ที่กำหนด ( X =3.42) มสีุขภาพองค์การในระดับปานกลาง ส่วนด้านการมขีวัญกำลังใจ  

ซึ่งเป็นด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุดเมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มคี่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ  

ท่านภาคภูมใิจต่อการปฏิบัติของผูบริหาร ( X =3.55) มสีุขภาพองค์การในระดับมาก 

รองลงมาคือ ท่านรูส้ึกผูกพันตอองค์การ ( X =3.41) มีสุขภาพองค์การในระดับปานกลาง 

ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด คือ ท่านรูส้ึกมั่นคงและปลอดภัยในการปฏิบัติหน้าที่   

( X =3.32) มีสุขภาพองค์การในระดับปานกลาง 

  จากผลการวิจัย ที่สุขภาพองค์การขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขต

อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ตามการรับรู้ของบุคลากรองค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 

แสดงใหเ้ห็นว่า เป็นองค์การที่มสีุขภาพไม่สมบูรณ์ (Unhealthy Organization) (Foryer and  
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Well, 1971 อ้างถึงใน ภูรพิัฒน์ บุญมา, 2552) ซึ่งองค์การที่มีสุขภาพไม่สมบูรณ์ 

จะมีลักษณะที่สมาชิกไม่มสี่วนร่วมในการทำงาน บรรยากาศในการทำงาน ไม่เอื้ออำนวย 

ในการส่งขวัญและกำลังใจในการทำงาน ผูบ้ริหารเข้มงวดเกินไปหรอืไม่ใส่ใจในการทำงาน 

องค์การไม่มีความเจริญก้าวหน้า ผลผลติของการทำงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้  

อันเกิดจากปัญหาการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกิดขึ้น ได้แก่ 1) ปัญหา

ผูบ้ริหารมอีำนาจมากเกินไป (Tremendous) มากจนข้าราชการตอ้งยอม มิเช่นนั้นจะเสีย

สิทธิเจรญิก้าวหน้า เช่น อำนาจการบริหารงานบุคคล งานพัสดุฯ การตัดสินใจอยู่ที่นายก

คนเดียว เห็นว่าการบริหารงานบุคคลควรเป็นอำนาจของปลัดท้องถิ่นช่วยกลั่นกรอง 

ตรวจสอบตามระเบียบฯ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หลายแห่งบุตรหลานผู้บริหารท้องถิ่น

เต็มสำนักงานการสั่งการบังคับบัญชาไม่มีวินัยสั่งการยาก บริหารงานคนล้นเกินงาน  

แต่งานจรงิก็ยังขาดอยู่ เพราะเอาคนไม่ตรงงานมาอัดไว้เกิน เป็นปัญหาในแต่ละท้องที่ 

ไม่เหมอืนกัน 2) ขาดความยุติธรรมตามระบบคุณธรรมมากที่สุด ขาดความก้าวหน้าในสาย

งาน ขาดการ “เติบโตตามสายงานอาชีพ” (Career Path) ความก้าวหน้าในสายงาน 

ไม่มีอยู่จรงิ ย้ายยาก ปัญหาการพิจารณาความดีความชอบ มกีารเลือกปฏิบัติ ผูน้ำ 

ผูบ้ังคับบัญชา หัวหน้างานต้องเป็นกลางอย่าลำเอียง ปัญหาข้าราชการที่ไม่สนองนโยบาย

โดนกลั่นแกล้ง ถูกแป้กขั้น ไม่เลื่อนระดับ ไม่ใหก้ำหนดกรอบตำแหน่งชำนาญการ ชำนาญ

การพิเศษ ชำนาญงาน อาวุโส เจา้หน้าที่จะปฏิบัติงานดีเพียงใดก็ถูกตำหน ิแม้พยายาม

อดทนเพื่อให้การเลอืกตั้งผ่านไปได้นายกคนใหม่อาจจะดีขึ้น แต่ก็ได้แต่เฝา้รอการเลือกตั้ง 

องคฺ์การบริหารส่วนตำบลที่จะมีขึ้นอีกนาน สุดท้ายก็ต้องย้ายหนี ชำนาญการก็ไม่ได้ทำ 

เพราะย้ายไปตำแหน่งที่ไม่เกือ้กูล ขา้ราชการสายงานผู้บริหาร ปลัด ผูอ้ำนวยการกอง  

เป็นคนของนักการเมอืง ข้าราชการสายปฏิบัติอยู่ยาก 3) ขาดบุคลากรตามกรอบ

อัตรากำลัง เช่น ผูอ้ำนวยการกอง พัสดุ ช่าง จัดเก็บรายได้ฯ มไีม่ครบ บริบทของผู้บริหาร 

ข้าราชการ พนักงานจ้าง บางรายยังไม่เข้าใจข้อกฎหมายและหนา้ที่ของตนเอง ยังมีระบบ

เส้นสายอุปถัมภ์เด็กฝาก หรอืได้ตำแหน่งแต่ไม่เหมาะสมกับปริมาณงานที่ทำ (ไม่ทำงาน) 

การขาดบุคลากรเฉพาะทางนายช่างโยธาควรสรรหาด่วนที่สุด ขาดอัตราตำแหน่งสายงาน

ผูบ้ริหารที่ว่างนานมาก การชะลอสอบยิ่งยาวนาน ควรใหม้ีโอนย้ายก่อน (ปลดล็อก

ตำแหน่ง) ปัญหาบุคลากรส่วนเกิน เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกินจำเป็น เพราะการกำหนดกรอบ

โครงสรา้งที่ไม่สมดุล เช่น พนักงานจ้างหรอืลูกจ้าง (เหมาบริหาร) 4) ปัญหาสมรรถนะ 

ประสิทธิภาพของเจา้หนา้ที่ เช่น สมรรถนะต่ำ ทำงานไม่เป็น ทำเฉพาะเรื่องเอาหน้า 
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ออกอีเวนต์ หาผลประโยชน์ส่วนตน นยิมทุจริต คนล้นงาน เจ้าหน้าที่เช้าชามเย็นชาม 

หลายคนขีเ้มา ขาดขวัญกำลังใจ นายช่างเป็นผู้รับเหมา ไม่มวีินัย ชู้สาว มาสาย 

ขาดความรับผดิชอบ ฯลฯ ในสายงานผู้บริหารฝ่ายประจำ เป็นเจ้าที่อยู่โยงนานเกินไป 

ผูกขาด อิทธิพล รากงอก ฯลฯ  

 2. ผลการวิจัยจากการศกึษาระดับวัฒนธรรมองค์การขององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร พบว่า วัฒนธรรมองค์การของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร โดยภาพรวม 

อยู่ในระดับมาก ( X =3.56) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คอื 

วัฒนธรรมส่วนร่วม ( X =3.59) รองลงมาคือ วัฒนธรรมพันธกิจ ( X =3.58) มีวัฒนธรรม

องค์การในระดับมาก วัฒนธรรมเอกภาพ ( X =3.57) มวีัฒนธรรมองค์การในระดับมาก 

ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด คอื วัฒนธรรมปรับตัว ( X =3.49) มีวัฒนธรรมองค์การ 

ในระดับปานกลาง 

  จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอ

พรรณานิคม จังหวัดสกลนคร มีการบริหารจัดการวัฒนธรรมองค์การที่ดี ซึ่งคณะผูบ้ริหาร

รวมถึงปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร  

ส่วนใหญ่จะปลูกฝังค่านิยมให้พนักงานมีความซื่อสัตย์สุจรติ ไม่ทุจริตคอรัปช่ันในการ

ปฏิบัติ ราชการ มีความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน รวมถึงส่งเสรมิให้ประชาชนเข้ามามีส่วน

ร่วมในการบริหารจัดการ พัฒนาองค์การและชุมชนตั้งแต่กระบวนการจัดทำแผนพัฒนา

ท้องถิ่น โดยการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเสนอปัญหาความตอ้งการของตนเพื่อ

จัดทำเป็นแผนพัฒนาตำบล เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามาร่วมรับฟังการประชุมสภา  

นอกจากนีอ้งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 

ให้ความสำคัญกับพนักงาน ถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สุดขององค์กร โดยใช้ 

หลักประชาธิปไตยในการบริหารจัดการองค์การ พนักงานทุกคนสามารถเสนอ 

ความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานได้อย่างเท่าเทียมกัน  

  ผลการวิจัยในครั้งนีส้อดคล้องกับงานวิจัยของ กมลลักษณ์ ธนานันต์เมธี 

(2558, บทคัดย่อ) ได้ทำการวิจัยอิทธิพลของธรรมาภบิาลและวัฒนธรรมองค์การที่ส่งผล

ต่อประสิทธิผลองค์การขององค์การบริหารส่วนตำบล ในเขตภาคเหนอืของประเทศไทย 

ผลการศกึษาพบว่า ระดับค่าเฉลี่ยของวัฒนธรรมองค์การขององค์การบริหารส่วนตำบล 
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ในเขตภาคเหนือ มีค่าเฉลี่ยในระดับสูง สอดคล้องกับงานวิจัยของ นพดล ไชยสุระ (2560) 

ทีไ่ด้ทำการวิจัย อิทธิพลของภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง วัฒนธรรมองค์การ  

และธรรมาภบิาลต่อประสิทธิผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตอนบน 2 พบว่า วัฒนธรรมองค์การขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคะวันออกเฉียง

เหนอืตอนบน 2 โดยรวมในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ ยศวดี เชื้อวงศ์พรหม 

(2563) ได้ทำการวิจัย อิทธิพลของภาวะผูน้ำเชิงกลยุทธ์ และวัฒนธรรมองค์การที่ส่งผลต่อ

ประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 

พบว่า วัฒนธรรมองค์กรโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X =4.03) สอดคล้องกับงานวิจัย

ของ พรอนันต์ แสนศรี (2563) ได้ทำการวิจัย อิทธิพลของการรับรู้วัฒนธรรมองค์การ 

และธรรมาภบิาลที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการดำเนินงานของที่ทำการปกครองอำเภอนาแก 

จังหวัดนครพนม พบว่า การรับรู้ระดับวัฒนธรรมองค์การของที่ทำการปกครองอำเภอ 

นาแก จังหวัดนครพนม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X =3.92) สอดคล้องกับงานวิจัย 

ของ พรรณปพร สื่อกลาง (2563) ได้ทำการวิจัย จิตวิญญาณในการทำงาน และการรับรู้

วัฒนธรรมองค์การที่ส่งผลต่อความผูกพันในงานของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ในเขตอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี พบว่า การรับรู้วัฒนธรรมองค์การโดยภาพรวม 

อยู่ในระดับมาก ( X =3.73) และสอดคล้องกับงานวิจัยของ เอือ้งคำ จันทะพรม (2564)  

ได้ทำการวิจัยปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการทำงานของพนักงานองค์การบริหาร 

ส่วนจังหวัดสกลนคร พบว่า วัฒนธรรมองค์การขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร 

โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X =3.80)  

 3. ผลการวิจัยจากการศกึษาระดับประสิทธิผลการจัดบริการสาธารณะ 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร พบว่า 

ประสิทธิผลการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอ 

พรรณานิคม จังหวัดสกลนคร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X =3.58) เมื่อพิจารณา 

รายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ( X =3.71)  

มีประสิทธิผลในระดับมาก รองลงมาคือ ด้านการส่งเสริมศลิปวัฒนธรรมศาสนา จารีต

ประเพณีและภูมปิัญญาท้องถิ่น ( X =3.65) มปีระสิทธิผลในระดับมาก ด้านการบริหาร

จัดการและอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ( X =3.60) มปีระสิทธิผล 

ในระดับมาก ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษา ความสงบเรียบร้อย ( X =3.59)  

มีประสิทธิผลในระดับมาก ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ( X =3.54) มปีระสิทธิผล 
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ในระดับมาก ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด คอื ดา้นการวางแผนส่งเสริมการลงทุน 

พาณชิยกรรมและการท่องเที่ยว ( X =3.45) มปีระสิทธิผลในระดับปานกลาง ตามลำดับ 

  จากผลการวิจัยในครั้งนี้ แสดงให้เห็นว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขต

อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร มีการกำหนดและจัดทำแผนเชิงกลยุทธ์ สอดคล้อง

กับความตอ้งการของสภาพแวดล้อมจากภายนอก เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นว่าแผนมีการ

บริหารที่เหมาะสม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 

มีลักษณะรวมศูนย์อำนาจและมีความเป็นทางการ มีการทำงานและควบคุมตามสาย 

การบังคับบัญชาเปิดโอกาสให้ผูป้ฏิบัติงานสามารถตัดสินใจและทำงานได้อย่างอิสระ 

แต่ยังยึดกฎ ระเบียบเป็นสำคัญ การดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขต

อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร มีการนำเอาเทคโนโลยีไปใช้โดยการแปลง

งบประมาณ คน และทรัพยากรต่าง ๆ ให้เป็นผลผลิตหรอืบริการต่าง ๆ เพื่อช่วย 

ในการพัฒนาองค์การ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอพรรณานิคม  

จังหวัดสกลนคร มีการบริหารทรัพยากรมนุษย์อย่างเป็นกระบวนการ ตั้งแต่การวาง

นโยบายจนถึงการพัฒนาศักยภาพใหบุ้คลากรทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็น

กระบวนการต่อเนื่องที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอพรรณานิคม  

จังหวัดสกลนคร มีการดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้มีความ

เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอ 

พรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ทุกแห่งเห็นว่าความสามารถในการตอบสนองความต้องการ 

ของประชาชนมคีวามสำคัญต่อองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอพรรณานิคม 

จังหวัดสกลนคร เนื่องจากเป็นความสามารถหลักที่สอดคล้องกับการดำเนินภารกิจ 

ในการจัดทำและส่งมอบบริการสาธารณะ โดยคำนึงถึงความตอ้งการของประชาชน 

เป็นหลัก และจะส่งผลโดยตรงต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอพรรณานิคม 

จังหวดัสกลนคร ให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ในเขตอำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร มีการเสริมสร้างความสามารถทางการแข่งขัน 

เพื่อพัฒนาการปรับปรุงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอพรรณานิคม  

จังหวัดสกลนคร ให้ทันสมัย และมีระบบที่สามารถปรับตัวได้อย่างรวดเร็ว สอดคล้องกับ 

สภาพงานในทุก ๆ ลักษณะ และเพิ่มการทำงานให้มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพสูงสุด 

โดยส่งเสริมให้มกีารคิดค้นหาเทคนิควิธีการในการปรับปรุงใหด้ียิ่งขึน้ตลอดเวลา  

จงึส่งผลให้ประสิทธิผลการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขต 
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อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

  ผลการวิจัยในครั้งนีส้อดคล้องกับงานวิจัยของ รัฐกิจ หิมะคุณ (2557)  

ได้ทำการวิจัย การบริหารจัดการกิจการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.)  

ผลการวิจัย พบว่าการบริหารจัดการกิจการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบล 

หนองเต่า จังหวัดอุบลราชธานี โดยรวมค่าเฉลี่ยในระดับมาก ( X =4.20) และเมื่อพจิารณา 

ค่าเฉลี่ย เป็นรายด้าน โดยเรียงลำดับความคิดเห็นจากระดับมากที่สุดลงไปหาน้อยที่สุด 

ดังนี้ 1) ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย ค่าเฉลี่ย 

ในระดับมากที่สุด ( X =4.36) 2) ด้านศลิปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมปิัญญา

ท้องถิ่น ค่าเฉลี่ยในระดับมากที่สุด ( X =4.28) 3) ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวติ ค่าเฉลี่ย 

ในระดับมากที่สุด ( X =4.20) 4) ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากร 

ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ค่าเฉลี่ยในระดับมาก ( X =3.91) 5) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ค่าเฉลี่ย

ในระดับมาก ( X =3.89) 6) ด้านการบริหารจัดการ และสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจ 

ของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ค่าเฉลี่ยในระดับปานกลาง ( X =3.40) 

และ 7) ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว ค่าเฉลี่ย 

ในระดับปานกลาง ( X =2.94) ตามลำดับ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ธัมมาภรณ์  

ศรเีคลือบ (2559) ได้ทำการวิจัย การบริการสาธารณะของเทศบาล ศกึษากรณีเทศบาล

ตำบลเมืองบัว อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ผลการศกึษาพบว่า 1) ประชาชน 

มีความคิดเห็นว่าการบริการสาธารณะของเทศบาลตำบลเมืองบัว อำเภอเกษตรวิสัย 

จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมและทุกด้านในระดับมาก โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมาก 

ไปหาน้อย คือ ด้านการศกึษาและวัฒนธรรม ด้านสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม  

ด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ และด้านงานให้บริการ ตามลำดับ สอดคล้องกับ

งานวิจัยของ โกเสก กุดตุ้ม (2563) ที่ได้ทำการวิจัย อิทธิพลของการบริหารงาน 

ตามหลักธรรมาภบิาลต่อประสิทธิผลการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร พบว่า ประสิทธิผลการจัดบริการ

สาธารณะดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x =3.94) สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุรชาติ  

เขตนคร (2563) อิทธิพลของการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลต่อประสิทธิผล 

ในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอนาทม จังหวัดนครพนม พบว่า 

ประสิทธิผลในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยภาพรวม ในระดับมาก ( X =

3.68) และสอดคล้องกับงานวิจัยของ วนิดา พรมไทย (2563) ธรรมาภบิาลที่มผีลต่อ 
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ประสิทฺธิผลการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ในเขตอำเภอเมอืง จังหวัด 

นครพนม พบว่า ประสิทธิผลการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขต 

อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x =3.95) 

 4. ผลการวิเคราะห์อิทธิพลของสุขภาพองค์การที่ส่งผลประสิทธิผล 

การจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอพรรณานิคม  

จังหวัดสกลนคร พบว่า สุขภาพองค์การ ด้านความสมัครสมานสามัคคี (β=.347)  

มีอทิธิพลต่อประสิทธิผลการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ในเขตอำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .00 

โดยสามารถพยากรณ์ระดับประสิทธิผลการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ได้รอ้ยละ 23.30 (R2Ad=.233)  

  จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า สุขภาพองค์การมคีวามสำคัญต่อ 

องค์การและเป็นตัวชี้วัดอย่างหนึ่งที่บ่งบอกถึงประสิทธิผลขององค์การ สุขภาพองค์การ

เป็นสิ่งที่สำคัญที่จะทำใหอ้งค์การมสีุขภาพสมบูรณ์ ทำใหอ้งค์การได้รับความไว้วางใจ 

จากสังคมหรอืผูม้ารับบริการหรอืผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทำให้เกิดการเช่ือถอืและการยอมรับ

เกิดขึ้น ช่วยทำให้องค์การเติบโตและอยู่รอดอย่างยั่งยืน สมาชิกในองค์การก็จะมีความสุข 

ส่งผลใหอ้งค์การดำเนินการบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิผล หากองค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นมีการปฏิบัติงานตามแนวทางของสุขภาพองค์การที่ดี ย่อมทำให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติงานอย่างมปีระสิทธิผล ในทางกลับกันหากไม่ได้ปฏิบัติตาม

แนวทางของสุขภาพองค์การที่ดีก็ย่อมทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติงาน 

อย่างไม่มปีระสิทธิผล สุขภาพองค์การเป็นเกณฑ์หนึ่งที่เป็นตัวชีว้ัดประสิทธิผลขององค์การ 

เป็นการประเมนิกระบวนการปฏิบัติงานภายในองค์การ องค์การสุขภาพดีแสดงว่า 

การบริหารประสบความสำเร็จองค์การสามารถใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

มีการทำงานร่วมกันอย่างราบรื่น สมาชิกในองค์การมคีวามสุข มีความพึงพอใจ 

ในการปฏิบัติงาน ระบบงานย่อยในองค์การมกีิจกรรมร่วมกัน และสานสัมพันธ์กันดี 

และองค์การมีผลผลิตในระดับสูง ซึ่ง Hoy & Forsyth (1986, p. 156) ได้ให้ความหมาย 

ของสขุภาพองค์การไว้อย่างน่าสนใจว่าเป็นภาวการณ์ปฏิบัติงานขององค์การตามภารกิจ 

และการได้ตอบสนองการกระทำตามหน้าที่สำคัญของระบบสังคมด้านการปรับตัว  

การทำให้บรรลุเป้าหมาย การบูรณาการ และการรักษาระเบียบแบบแผนขององค์การ  

 ทำให้องค์การมคีวามพร้อมที่จะคงอยู่ท่ามกลางสภาพแวดล้อมและสภาวการณ์ต่าง ๆ  
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ในระบบสังคมได้อย่างเหมาะสม และมีโอกาสที่จะปรับปรุงหรอืเปลี่ยนแปลงใหอ้งค์การ 

มีการพัฒนาก้าวหนา้ได้อย่างต่อเนื่อง เป็นระยะเวลานาน  โดยที่สุขภาพองค์การยังเป็น 

ตัวบ่งช้ีอย่างหนึ่งของความสำเร็จหรอืประสิทธิผลขององค์การได้ด้วย โดยที่องค์การใด 

มีสุขภาพดีก็จะทำใหก้ารบริหารองค์การนั้นมปีระสิทธิผล  ในทางตรงข้าม ถ้าองค์การใด

สุขภาพไม่ดี ก็จะทำให้การบริหารองค์การนั้นไม่มปีระสิทธิผล   

  ผลการวิจัยในครั้งนี้สอดคล้องกับแนวคิดของ Hoy and Miskel (1991,  

pp. 394-395) ที่ว่าองค์การที่มีสุขภาพดีจะเป็นสิ่งที่บ่งชี้ให้เห็นว่าเป็นองค์การที่มกีาร

บริหารอย่างมปีระสิทธิภาพและประสิทธิผล และหากองค์การใดที่มสีุขภาพดีแลว้ องค์การ

นั้นย่อมมปีระสิทธิภาพในการดำเนินงานตามไปด้วย สอดคล้องกับงานวิจัยของ วันวิสาข์ 

ยิฏฐะสริิ (2559) ได้ทำการวิจัย สุขภาพองค์การกับการดำเนินงานของโรงเรียนในโครงการ

มาตรฐานต้านสิ่งเสพติด ของสภากาชาดไทย พบว่า สุขภาพองค์การกับการดำเนินงานของ

โรงเรียนในโครงการมาตรฐานต้านสิ่งเสพติดของ สภากาชาดไทย มีความสัมพันธ์กัน 

เชงิบวกในระดับสูงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และสอดคล้องกับงานวิจัยของ 

นงนุช สุรวิงค์ (2559) ได้ทำการวิจัย การศกึษาความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพองค์การ 

กับประสิทธิผลของสถานศึกษาเอกชนในจังหวัดพิจติร ผลการวิจัย พบว่า โดยภาพรวม

สุขภาพองค์การของสถานศึกษาเอกชนในจังหวัดพิจติร มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผล 

ของสถานศกึษาเอกชนในจังหวัดพิจิตรในทางบวก อย่างมนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

โดยมีความสัมพันธ์ในระดับต่ำ เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพองค์การ 

ของสถานศกึษาเอกชนในจังหวัดพิจิตรรายด้าน กับประสิทธิผลของสถานศกึษาเอกชน 

ในจังหวัดพิจิตรในภาพรวม พบว่า สุขภาพองค์การของสถานศกึษาเอกชนในจังหวัดพิจติร 

มคีวามสัมพันธ์กับประสิทธิผลของสถานศกึษาเอกชนในจังหวัดพิจติรในทางบวก ระหว่าง 

.046-.383 โดยสุขภาพองค์การด้านบริหารแบบมิตรสัมพันธ์ของผู้บริหารสถานศกึษา

เอกชนในจังหวัดพิจติร มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับประสิทธิผลของสถานศกึษามากกว่า

สุขภาพองค์การด้านอื่น ๆ 

  ส่วนสุขภาพองค์การ ดา้นอื่น ๆ อันได้แก่ ด้านความสามารถในการ

แก้ปัญหา การมขีวัญกำลังใจ ความชัดเจนของเป้าหมาย และการใชท้รัพยากรอย่างมี

คุณค่า ไม่มีอทิธิพลต่อประสิทธิผลการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ที่เป็นเช่นนีอ้าจเป็นเพราะว่า 

บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร  
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มีความเข้าใจชัดเจน และยอมรับเป้าหมายขององค์การตามแผนงานอยู่แล้ว องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นมกีารจัดสรรบุคลากรได้ตรงลักษณะงานที่องค์การตอ้งการ 

นอกจากนั้นผูบ้ริหารและพนักงานในหน่วยงานบางส่วน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

บางแห่งขาดความรวมมอืกันในการทำงานขาดความสามัคคี เพื่อให้เกิดผลสำเร็จ 

ตามเป้าหมายที่กำหนด ขาดการมสี่วนรวมในการแก้ปัญหาขององค์การ ทำใหเ้กิด 

ความตงึเครียดในหน่วยงานและการทำงาน พนักงานบางส่วนท่านรูส้ึกไม่มั่นคงและ

ปลอดภัยในการปฏิบัติหน้าที่ บางครัง้ขาดความเต็มใจที่ได้รวมงานกับบุคคลอื่น ทำให้ขาด

ความสุขในการปฏิบัติงานประจำวัน เป้าหมายขององค์การบางแห่งไม่มคีวามเหมาะสม

และสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม ภายในและภายนอกองค์การ องค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นบางแห่งขาดวัสดุ อุปกรณก์ารทำงานอย่างเหมาะสม 

 5. ผลการวิเคราะห์อทิธิพลของวัฒนธรรมองค์การ ที่ส่งผลประสิทธิผล 

การจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอพรรณานิคม 

จังหวัดสกลนคร พบว่า วัฒนธรรมองค์การ วัฒนธรรมส่วนร่วม (β=.251) วัฒนธรรม

เอกภาพ  (β=.245) มอีิทธิพลต่อประสิทธิผลการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ 

.01 ส่วนวัฒนธรรมปรับตัว (β=.164) มอีิทธิพลต่อประสิทธิผลการจัดบริการสาธารณะ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร อย่างมี

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยสามารถร่วมกันพยากรณ์ระดับประสิทธิผลการ

จัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอพรรณานิคม จังหวัด

สกลนคร ได้รอ้ยละ 47.00 (R2Ad=.470)  

  จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า แบบวัฒนธรรมองค์กรก็เป็นหัวใจของ

ความสำเร็จในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนื่องจากวัฒนธรรมองค์กร

เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความเช่ือค่านิยมของสมาชิกในองค์การที่ยึดถือร่วมกันองค์การใด ๆ  

ที่มกีารกำหนดระบบในการบริหารที่ดีมรีะเบียบปฏิบัติงานที่ชัดเจนย่อมนำพามาสู่ 

การดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ แต่อาจพบว่า คนในองค์การขาดพลังในการขับเคลื่อน 

ในการทำงานขาดความสามัคคีไม่ไว้วางใจซึ่งกันและกันก็จะไม่สามารถดำเนินงานได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ เพราะหนึ่งวัฒนธรรมที่อ่อนแอและเป็นอุปสรรคต่อการทำงาน ดังนั้น

ผูบ้ริหารจงึต้องมคีวามเข้าใจเรื่องรูปแบบวัฒนธรรมองค์กรซึ่งเป็นตัวแปรที่สำคัญที่ทำให้

องคก์ารที่มีลักษณะการดำเนินงานเหมอืนกันแต่ประสบความสำเร็จแตกต่างกัน  
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องค์การหลายแห่งทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจมักให้ความสำคัญต่อวัฒนธรรมองค์การ 

และการมีอุดมการณ์ร่วมกันในการทำงานอย่างสร้างสรรค์ ให้สามารถตอบสนอง 

ความตอ้งการของลูกค้าและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้ามากขึ้น ทำให้องค์การธุรกิจ

เหล่านัน้ประสบความสำเร็จและสามารถยืนหยัดสร้างรากฐานที่มั่นคงมาได้จนถึงทุกวันนี้ 

ความสำเร็จขององค์การเหล่านัน้สามารถวัดได้จาก “ผลการดำเนินงาน” หรอื “ผลสัมฤทธิ์

การดำเนินงาน” ขององค์การ 

  ผลการวิจยัในครั้งนีส้อดคล้องกับงานวิจัยของ พรอนันต์ แสนศรี (2563)  

ได้ทำการวิจัย อิทธิพลของการรับรู้วัฒนธรรมองค์การและธรรมาภบิาลที่ส่งผลต่อ 

ประสิทธิภาพการดำเนินงานของที่ทำการปกครองอำเภอนาแก จังหวัดนครพนม  

ผลการวิจัย พบว่า วัฒนธรรมองค์การวัฒนธรรมส่วนร่วม วัฒนธรรมเอกภาพ  

และวัฒนธรรมปรับตัว มอีิทธิพลต่อประสิทธิภาพการดำเนินงานของที่ทำการปกครอง

อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม อย่างมนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยสามารถร่วมกัน

พยากรณ์ประสิทธิภาพการดำเนนิงานของที่ทำการปกครองอำเภอนาแก จังหวัดนครพนม 

ได้รอ้ยละ 81.50 สอดคล้องกับงานวิจัยของ ยศวดี เชือ้วงศ์พรหม (2563) ได้ทำการวิจัย 

อิทธิพลของภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ และวัฒนธรรมองค์การ ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอเมอืงสกลนคร จังหวัดสกลนคร พบว่า  

ภาวะผูน้ำเชงิกลยุทธ์ของผู้บริหาร และวัฒนธรรมองค์กร มีอทิธิพลต่อประสิทธิภาพ 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ได้อย่างมี

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยผลด้านวัฒนธรรมองค์การมอีิทธิพลสูงสุด (β เท่ากับ 

.873) รองลงมาคือ ภาวะผู้นำเชงิกลยุทธ์ (β เท่ากับ .360) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์พยากรณ์ 

เท่ากับ .689 ซึ่งภาวะผูน้ำเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ริหาร และวัฒนธรรมองค์กร ร่วมกันพยากรณ์

ได้ร้อยละ 68.90 สอดคล้องกับงานวิจัยของ นพดล ไชยสุระ (2560) ที่ได้ทำการวิจัย 

อิทธิพลของภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์การ และธรรมาภบิาลต่อ

ประสิทธิผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 

ผลการวิจัย พบว่า ตัวแปรที่มีอทิธิพลทางตรง คือ ด้านภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลง (0.06) 

ด้านวัฒนธรรมองค์การ (0.09) ด้านธรรมาภบิาล (0.89) ตัวแปรที่มอีิทธิพลทางอ้อม คือ 

ด้านภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลง (0.62) ด้านวัฒนธรรมองค์การ (0.29) โดยปัจจัย 

เชงิสาเหตุทั้ง 3 ปัจจัย สามารถอธิบายประสิทธิผลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนอืตอนบน 2 ได้รอ้ยละ 33.05 สอดคล้องกับงานวิจัยของ  
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อุษณี มงคลพิทักษ์สุข (2560) ได้ทำการวิจัย วัฒนธรรมองค์การกับประสิทธิผลขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พบว่า วัฒนธรรมองค์การมีสหสัมพันธ์ระดับสูงกับประสิทธิผล

องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (ค่าสหสัมพันธ์คาโนนิคอลเท่ากับ 

0.88) ทั้งยังพบด้วยว่า รูปแบบวัฒนธรรมองค์การที่แตกต่างกัน สามารถพยากรณ์

ประสิทธิผลองค์การขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละตัวแบบ อย่างมีนัยสำคัญ 

ทางสถิติ โดยวัฒนธรรมพันธกิจเป็นวัฒนธรรมโดดเด่นที่สุดในบรรดารูปแบบวัฒนธรรม

องค์การที่ส่งเสริมให้เกิดประสิทธิผลองค์การขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกตัวแบบ 

และสอดคล้องกับงานวิจัยของ กมลลักษณ์ ธนานันต์เมธี (2558, บทคัดย่อ) ได้ทำการวิจัย

อิทธิพลของธรรมาภบิาลและวัฒนธรรมองค์การที่ส่งผลต่อประสิทธิผลองค์การ 

ขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตภาคเหนือของประเทศไทย ผลการศกึษาพบว่า  

ธรรมาภิบาลและวัฒนธรรมองค์การมอีิทธิพลต่อประสิทธิผลองค์การอย่างมนีัยสำคัญ 

ทางสถิติ  

  ส่วนวัฒนธรรมพันธกิจไม่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการจัดบริการสาธารณะ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ที่ผลการวิจัย

เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่าหน่วยงานมีการกำหนดเป้าประสงค์ ทิศทางยุทธศาสตร์ตาม

แผนพัฒนาประจำปีที่ชัดเจนอยู่แล้ว รวมทั้งผูป้ฏิบัติงานในหน่วยงานต่างตระหนักและยึด

พันธกิจ เป้าหมายขององค์การเป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงาน 
 

ข้อเสนอแนะการวิจัย 

 1. ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้  

  1.1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 

ควรเสริมสร้างและพัฒนาสุขภาพองค์การขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอ

พรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ด้านการมขีวัญกำลังใจ โดยผู้บริหารควรส่งเสริมและ

ปลูกฝังให้บุคลากรในหน่วยงานรู้สกึมั่นคงและปลอดภัยในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้

บุคลากรมีความรู้สกึเต็มใจที่ได้รวมงานกับบุคคลอื่นให้องค์การมคีวามเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น 

และด้านความสมัครสมานสามัคคี โดยการปลูกฝังให้บุคลากรในหน่วยงานรู้จักใหอ้ภัย 

ซึ่งกันและกันเมือ่บางท่านทำงานบกพร่อง และมีความเคารพซึ่งกันและกัน 

  1.2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 

ควรเสริมสร้างและพัฒนาวัฒนธรรมองค์การ วัฒนธรรมปรับตัว โดยการส่งเสริม 
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และปลูกฝังใหบุ้คลากรในหน่วยงาน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน และนำ 

ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมมาปรับปรุงการดำเนินงาน และวัฒนธรรมเอกภาพ  

โดยการส่งเสริมและปลูกฝังใหบุ้คลากรในหน่วยงานมกีารบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกัน 

และให้มกีารบริหารจัดการทรัพยากรเป็นแนวทางเดียวกัน 

  1.3 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 

ควรเน้นการพัฒนาประสิทธิผลการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ในเขตอำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ด้านการวางแผนส่งเสริมการลงทุน  

พาณชิยกรรมและการท่องเที่ยว เกี่ยวกับการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 

และการส่งเสริมสนับสนุนโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลติภัณฑ์ (OTOP) และด้านการส่งเสริม

คุณภาพชีวติ โดยควรเน้นและใหค้วามสำคัญเกี่ยวกับการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการ กีฬา ให้ประชาชนในพื้นที่เข้าร่วม

กิจกรรมกีฬา/ออกกำลังกาย และการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศกึษาในระบบ 

และนอกระบบของเยาวชน และวัยทำงานที่ขาดโอกาสมากที่สุด 

  1.4 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 

ควรใหค้วามสำคัญเกี่ยวกับสุขภาพองค์การ ดา้นความสมัครสมานสามัคคี เนื่องจาก 

เป็นตัวแปรที่มอีิทธิพลต่อประสิทธิผลการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 

  1.5 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 

ควรใหค้วามสำคัญเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์การ วัฒนธรรมส่วนร่วม วัฒนธรรมเอกภาพ 

และวัฒนธรรมปรับตัว เนื่องจากเป็นตัวแปรที่มอีิทธิพลต่อประสิทธิผลการจัดบริการ

สาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 

ตามลำดับ 

 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 

  2.1 ควรทำการศกึษาวิจัยเรื่องดังกล่าว โดยทำการเปรียบเทียบกบัองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภออื่น ๆ ในเขตจังหวัดสกลนคร เพื่อที่จะได้ทราบ 

อิทธิพลของสุขภาพองค์การ และวัฒนธรรมองค์การที่ส่งผลประสิทธิผลการจัดบริการ

สาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของแต่ละพืน้ที่ 

  2.2 ควรมีการศึกษาเชิงคุณภาพ เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลกึเกี่ยวกับอิทธิพล 

ของสุขภาพองค์การ และวัฒนธรรมองค์การที่ส่งผลประสิทธิผลการจัดบริการสาธารณะ  
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ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 

  2.3 ควรมีการศกึษาตัวแปรอื่น ๆ เช่น ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลง ภาวะผูน้ำ

เชงิจริยธรรม ภาวะผูน้ำเชงิกลยุทธ์ของผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ส่งผลต่อ

ประสิทธิผลการจัดบริการสาธารณะ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอ 

พรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 
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รายนามผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือการวจิัย 

 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชาคริต ชาญชิตปรีชา ตำแหน่ง รองอธิการบดีฝ่าย

บริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

 2. รองศาสตราจารย์ ดร.จิตติ กิตติเลิศไพศาล ตำแหน่ง ประธานหลักสูตร 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร 

 3. นายผดุงเกียรต ิทองภู ท้องถิ่นอำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 

 4. ว่าที่ ร.ต.วัฒนา กุลอัก ปลัดเทศบาลตำบลพรรณานคร อำเภอพรรณานิคม 

จังหวัดสกลนคร 

 5. นายวนกร รัตนสีหา ปลัดเทศบาลตำบลพอกน้อย อำเภอพรรณานิคม 

จังหวัดสกลนคร 
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แบบสอบถามการวจิัย 
เรื่อง 

อิทธิพลของสุขภาพองค์การ และวัฒนธรรมองค์การที่ส่งผลประสิทธิผล 

การจัดบรกิารสาธารณะ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ในเขตอำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 

******************************* 

คำชี้แจง 

 1. แบบสอบถามฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศกึษา “อิทธิพลของสุขภาพ

องค์การ และวัฒนธรรมองค์การที่ส่งผลประสิทธิผลการจัดบริการสาธารณะ ขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร” คำตอบจาก

แบบสอบถามฉบับนีจ้ะเก็บเป็นความลับ ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อท่านแต่ประการใด เพื่อให้ได้

ข้อมูลที่ถูกต้องจงึขอความอนุเคราะห์ให้ท่านตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริงมากที่สุด 

 2.  แบบสอบถามฉบับนีแ้บ่งออกเป็น 5 ตอน ได้แก่ 

  ตอนที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 

  ตอนที่ 2 สุขภาพองค์การขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอ

พรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 

  ตอนที่ 3 วัฒนธรรมองค์การขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอ

พรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 

  ตอนที่ 4 ประสิทธิผลการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น ในเขตอำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 

  ตอนที่ 5 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนา

ประสิทธิผลการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอพรรณา

นิคม จังหวัดสกลนคร 

 3. คำตอบของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการศกึษาวิจัยในครั้งนี้ 

***ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือด้วยดี*** 

              นายรัฐพล  สุขประเสริฐ 

                                       นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ รุ่นที่ 12 

                  คณะวทิยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
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 ตอนที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย  ลงใน  หรอืข้อความลงในช่องว่าง ตาม

ความเป็นจริง 

 

               1. เพศ 

      ชาย                 

      หญิง 

  2. อายุ 

      ไม่เกิน 30  ปี        

      31-40  ปี 

      41-50  ปี          

      51-60 ปี  

  3. ระดับการศกึษา 

      ต่ำกว่าปริญญาตรี  

      ปริญญาตร ี 

       สูงกว่าปริญญาตรี 

  4. ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 

      1-5  ปี    

      6-10 ปี 

      11-20 ปี   

      21 ปี ขึน้ไป 

  5. ตำแหน่ง 

      ข้าราชการ   

      ลูกจ้างประจำ 

      พนักงานจ้างตามภารกิจ  

      พนักงานจ้างทั่วไป 

  6. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สังกัด 

   ระบุ................................................................. 
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 ตอนที่ 2 สุขภาพองค์การขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตอำเภอ 

พรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 

 คำชี้แจง ท่านมคีวามคิดเห็นเกี่ยวกับสุขภาพองค์การในหน่วยงานของท่าน ว่า

มสีุขภาพองค์การ อยู่ในระดับมากน้อยเพียงใด โดยให้ท่านทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องที่

ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด ซึ่งกำหนดระดับสุขภาพองค์การขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 

  ระดับ 5 หมายถึง เห็นดว้ยในระดับมากที่สุด 

  ระดับ  4 หมายถึง เห็นดว้ยในระดับมาก 

  ระดับ 3 หมายถึง เห็นด้วยในระดับปานกลาง 

  ระดับ 2 หมายถึง เห็นดว้ยในระดับน้อย 

  ระดับ  1 หมายถึง เห็นดว้ยในระดับน้อยที่สุด 

ประเด็น/ข้อคำถาม 

ระดับความคิดเห็น 
5 

(มาก

ท่ีสุด) 

4 

(มาก) 

3 

(ปาน

กลาง) 

2 

(น้อย) 

1 

(น้อย

ท่ีสุด) 

ความชัดเจนของเป้าหมาย      

1 บุคลากรมีความเข้าใจและยอมรับเป้าหมาย

ขององค์การ 

     

2 เป้าหมายของหน่วยงานสอดคล้องกับความ

เป็นจรงิ 

     

3 เป้าหมายของหน่วยงานสอดคล้องกับ

สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์การ 

     

4 เป้าหมายขององค์การมคีวามเป็นไปได้และ

เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม 
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ประเด็น/ข้อคำถาม 

ระดับความคิดเห็น 
5 

(มาก

ท่ีสุด) 

4 

(มาก) 

3 

(ปาน

กลาง) 

2 

(น้อย) 

1 

(น้อย

ท่ีสุด) 

การใชท้รัพยากรอย่างมคีุณค่า      

1 หน่วยงานของท่านได้รับการจัดสรร

บุคลากรตรงตามวิชาเฉพาะที่องค์การ 

ตองการ 

     

2 หน่วยงานของท่านกำหนดปริมาณงาน

อย่างเหมาะสมกบัความรู้ความสามารถ

ของพนักงานผู้รบัผิดชอบ 

     

3 ผู้บริหารจัดสรรวัสดุ อปุกรณ์การทำงาน

อย่างเหมาะสม 

     

4 ผูบ้ริหารส่งเสริมใหพนักงานมอีิสระในการ

ปฏิบัติงาน 

     

5 ท่านรูส้ึกมีความสุขในการปฏิบัติงาน

ประจำวัน 

     

การมขีวัญกำลังใจ      

1 ท่านภาคภูมใิจต่อการปฏิบัติของผูบริหาร      

2 ท่านพึงพอใจต่อสวัสดิการขององค์การ      

3 ท่านรู้สกึผูกพันตอองค์การ      

4 ท่านรูส้ึกมั่นคงและปลอดภัยในการปฏิบัติ

หนา้ที่ 

     

5 ท่านเต็มใจที่ได้รวมงานกับบุคคลอื่นให้

องค์การมคีวามเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น 
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ประเด็น/ข้อคำถาม 

ระดับความคิดเห็น 
5 

(มาก

ท่ีสุด) 

4 

(มาก) 

3 

(ปาน

กลาง) 

2 

(น้อย) 

1 

(น้อย

ท่ีสุด) 

ความสามารถในการแก้ปัญหา      

1 ผูบ้ริหารของท่านสามารถเผชิญปัญหาและ

แกปัญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ 

     

2 พนักงานในหน่วยงานของท่านมีส่วนรวม 

ในการแก้ปัญหาขององค์การ 

     

3 ผูบ้ริหารและพนักงานในหน่วยงานของท่านมี

การวิเคราะหสาเหตุของปญหาร่วมกัน 

     

4 ผูบ้ริหารและพนักงานในหน่วยงานของท่าน

สามารถแก้ปัญหาได้โดยใช้ทรัพยากรน้อย

และตึงเครียดน้อย 

     

5 ผูบ้ริหารและพนักงานในหน่วยงานของท่าน 

รวมมอืกันเพื่อให้เกิดผลสำเร็จตามเป้าหมาย

ที่กำหนด 

     

ความสมัครสมานสามัคคี      

1 พนักงานในหน่วยงานของท่านมีความสามัคคี

เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน 

     

2 พนักงานในหน่วยงานของท่านมคีวาม

ต้องการคงอยู่ในองค์การ 

     

3 ผูบ้ริหารและพนักงานในหน่วยงานของท่าน 

มีน้ำใจช่วยเหลอืซึ่งกันและกัน 

     

4 พนักงานในหน่วยงานของท่านมีความเคารพ

ซึ่งกันและกัน 

     

5 พนักงานในหน่วยงานของท่านให้อภัยซึ่งกัน

และกันเมื่อบางท่านทำงานบกพร่อง 
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 ตอนที่ 3 วัฒนธรรมองค์การขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขต

อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 

 คำชี้แจง ท่านมคีวามคิดเห็นเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์การในหน่วยงานของท่าน 

ว่ามีวัฒนธรรมองค์การ อยู่ในระดับมากน้อยเพียงใด โดยให้ท่านทำเครื่องหมาย ✓ ลงใน

ช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด ซึ่งกำหนดระดับวัฒนธรรมองค์การ ดังนี้ 

  ระดับ 5 หมายถึง เห็นดว้ยในระดับมากที่สุด 

  ระดับ  4 หมายถึง เห็นดว้ยในระดับมาก 

  ระดับ 3 หมายถึง เห็นดว้ยในระดับปานกลาง 

  ระดับ 2 หมายถึง เห็นดว้ยในระดับน้อย 

  ระดับ  1 หมายถึง เห็นดว้ยในระดับน้อยที่สุด 

 

ประเด็น/ข้อคำถาม 

ระดับความคิดเห็น 

5 

(มาก

ท่ีสุด) 

4 

(มาก) 

3 

(ปาน

กลาง) 

2 

(นอ้ย) 

1 

(นอ้ย

ท่ีสุด) 

วัฒนธรรมส่วนร่วม      

1 หน่วยงานของท่าน เนน้การมอบอำนาจ 

ในการปฏิบัติงานใหแ้ก่บุคลากรทุกระดับ 

     

2 หน่วยงานของท่าน สนับสนุนให้บุคลากร 

เลือกวิธีการปฏิบัติภายใต้กรอบกฎหมาย 

     

3 บุคลากรในหน่วยงานสามารถเข้าถึงและรับรู้

ข้อมูลข่าวสารที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานได้

อย่างกว้างขวาง 

     

4 หน่วยงานของท่านเน้นการทำงานเป็นทีม      

5 หนว่ยงานของท่านมกีารพัฒนาสมรรถภาพ

บุคลากรทุกระดับ 
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ประเด็น/ข้อคำถาม 

ระดับความคิดเห็น 

5 

(มาก

ท่ีสุด) 

4 

(มาก) 

3 

(ปาน

กลาง) 

2 

(นอ้ย) 

1 

(นอ้ย

ท่ีสุด) 

วัฒนธรรมเอกภาพ      

1 หน่วยงานของท่าน มีค่านิยมแกนกลาง หรอื

ค่านยิมร่วมอย่างชัดเจน 

     

2 หน่วยงานของท่าน มีการร่วมกันกำหนด

ข้อตกลงที่ชัดเจนถึงแนวปฏิบัติที่ถูกต้อง 

     

3 หน่วยงานของท่าน แสวงหาความร่วมมอื 

และประสานการทำงานร่วมกันของภาคส่วน 

ต่าง ๆ 

     

4 หน่วยงานภายในหน่วยงานของท่าน  

มีการบริหารจัดการทรัพยากรเป็นแนวทาง

เดียวกัน 

     

5 หน่วยงานภายในหน่วยงานของท่าน  

มีการบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกัน 

     

วัฒนธรรมปรับตัว      

1 หน่วยงานของท่านปรับตัวใหเ้ข้ากับ

สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกที่

เปลี่ยนแปลงไป 

     

2 หน่วยงานของท่านมักนำผลการวิเคราะห์

สภาพแวดล้อมมาปรับปรุงการดำเนินงาน 

     

3 หน่วยงานของท่านนำข้อเสนอต่าง ๆ จาก

ประชาชนมาปรับปรุงใหส้อดคล้องกับความ

ต้องการ 

     

4 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน 
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ประเด็น/ข้อคำถาม 

ระดับความคิดเห็น 

5 

(มาก

ท่ีสุด) 

4 

(มาก) 

3 

(ปาน

กลาง) 

2 

(นอ้ย) 

1 

(นอ้ย

ท่ีสุด) 

วัฒนธรรมปรับตัว (ต่อ)      

5 หน่วยงานของท่าน มีวธิีการทำงานที่ยืดหยุ่น      

6 หน่วยงานของท่านนำข้อผดิพลาดมาสรุปเป็น

บทเรียนเพื่อหาแนวทางใหม่ ๆ ปรับปรุง

วิธีการทำงานอย่างต่อเนื่อง 

     

วัฒนธรรมพันธกิจ      

1 หน่วยงานของท่านกำหนดเป้าประสงค์และ

ทิศทางยุทธศาสตร์ ที่ชัดเจน 

     

2 ผูบ้ริหารฯ และผูป้ฏิบัติงานในหน่วยงานของ

ท่านมุ่งมั่นในการทำงานให้บรรลุเป้าหมาย

ตามวัตถุประสงค์ที่ตัง้ไว้ 

     

3 หน่วยงานของท่านสามารถในการทำงานให้

บรรลุวิสัยทัศน์ที่ตอ้งการในอนาคต 

     

4 ผูป้ฏิบัติงานในหน่วยงานของท่าน ตระหนัก

และยึดพันธกิจ เป้าหมายขององค์การเป็น

กรอบแนวทางในการปฏิบัติงาน 
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 ตอนที่ 4 ประสิทธิผลการจัดบรกิารสาธารณะขององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 

 คำชี้แจง ท่านมคีวามคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลการจัดบริการสาธารณะของ

หน่วยงานของท่าน ว่ามีประสิทธิผลการให้บริการ อยู่ในระดับมากน้อยเพียงใด โดยให้ท่าน

ทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด ซึ่งกำหนดระดับ

ประสิทธิผลการจัดบริการสาธารณะ ดังนี้ 

  ระดับ 5 หมายถึง เห็นดว้ยในระดับมากที่สุด 

  ระดับ  4 หมายถึง เห็นดว้ยในระดับมาก 

  ระดับ 3 หมายถึง เห็นดว้ยในระดับปานกลาง 

  ระดับ 2 หมายถึง เห็นดว้ยในระดับน้อย 

  ระดับ  1 หมายถึง เห็นดว้ยในระดับน้อยที่สุด 

ประเด็น/ข้อคำถาม 

ระดับความคิดเห็น 
5 

(มาก

ท่ีสุด) 

4 

(มาก) 

3 

(ปาน

กลาง) 

2 

(น้อย) 

1 

(น้อย

ท่ีสุด) 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน      

1 หน่วยงานมีการก่อสร้างและบำรุงรักษาถนน

เพื่ออำนวยความสะดวก ปลอดภัย ในการใช้

สัญจรไปมา 

     

2 หน่วยงานมีการจัดเตรียมน้ำสะอาดเพื่อการ

อุปโภคบริโภคแก่ประชาชน 

     

3 หน่วยงานมีการจัดการแหล่งนำ้เพื่อ

การเกษตร อย่างเพียงพอ และมีการขุดลอก

แหล่งน้ำที่ตื้นเขิน 

     

4 หน่วยงานมีการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง

ทั่วถึง  มีการซ่อมแซมและบำรุงรักษา

สม่ำเสมอ 
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ประเด็น/ข้อคำถาม 

ระดับความคิดเห็น 
5 

(มาก

ท่ีสุด) 

4 

(มาก) 

3 

(ปาน

กลาง) 

2 

(น้อย) 

1 

(น้อย

ท่ีสุด) 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ต่อ)      

5 หน่วยงานมีการจัดการป้องกันและแก้ไข

ปัญหาน้ำท่วมขัง 

     

6 หน่วยงานมีการจัดการฝกึซ้อมแผนเฝา้ระวัง

และป้องกันอัคคีภัย 

     

ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต      

1 การส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่กลุ่ม

สตร ี

     

2 การสนับสนุน และพัฒนาการรวมกลุ่มอาชีพ 

การสรา้งและขยายเครอืข่ายอย่างต่อเนื่อง 

     

3 การส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมผูสู้งอายุ        

4 การส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมผูพ้ิการ

และด้อยโอกาส  

     

5 การส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมผู้ป่วย

เอดส์ 

     

6 การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก  

     

7 การส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการ กีฬา ให้

ประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมกีฬา/ออก

กำลังกาย 

     

8 การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศกึษาใน

ระบบและนอกระบบของเยาวชน และวัย

ทำงานที่ขาดโอกาส 
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ประเด็น/ข้อคำถาม 

ระดับความคิดเห็น 
5 

(มาก

ท่ีสุด) 

4 

(มาก) 

3 

(ปาน

กลาง) 

2 

(น้อย) 

1 

(น้อย

ท่ีสุด) 

ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษา 

ความสงบเรียบร้อย 

     

1 การดำเนนิกิจกรรมป้องกันและให้การ

ช่วยเหลอืผูป้ระสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

     

2 การส่งเสริมสนับสนุนและป้องกันปัญหา ยา

เสพติดและลดอัตราการตดิยาเสพติดใน

ชุมชน 

     

3 การดำเนนิการฝกึอบรมเกี่ยวกับการป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัยให้กับประชาชนใน

พืน้ที่ 

     

4 การอำนวยความสะดวกด้านความปลอดภัย

ในชีวติและทรัพย์สินของประชาชน 

     

5 การส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม อปพร.  

เพื่อรักษาความปลอดภัยในชีวติและ

ทรัพย์สิน 

     

ด้านการวางแผนส่งเสริมการลงทุน 

พาณชิยกรรมและการท่องเที่ยว 

     

1 การสนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนาแหล่ง

ท่องเที่ยวในชุมชน 

     

2 การกำหนดแผนการลงทุนภาคเกษตรกรรมที่

ปลอดภัยได้มาตรฐาน 

     

3 การสนับสนุนงบประมาณเพื่อส่งเสริมการ

สร้างรายได้ให้กับประชาชน 

     

4 การส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาแหล่ง

ท่องเที่ยว 
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ประเด็น/ข้อคำถาม 

ระดับความคิดเห็น 
5 

(มาก

ท่ีสุด) 

4 

(มาก) 

3 

(ปาน

กลาง) 

2 

(น้อย) 

1 

(น้อย

ท่ีสุด) 

ด้านการวางแผนส่งเสริมการลงทุน 

พาณชิยกรรมและการท่องเที่ยว (ต่อ) 

     

5 การดำเนนิการแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ

อย่างเป็นรูปธรรม เช่น การจัดตัง้กลุ่มออม

ทรัพย์ การจัดตั้งกลุ่มอาชีพ 

     

6 การส่งเสริมสนับสนุนโครงการหนึ่งตำบล

หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) 

     

7 การจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ประชาชน

ประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง 

     

ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 

     

1 การรักษาความสะอาดและจัดระเบียบในการ

กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

     

2  การรณรงค์ให้ประชาชนลดอัตราการ 

 สรา้งขยะมูลฝอย 

     

3 การจัดสถานที่กำจัดขยะและหรอืมีสถานที่

ฝังกลบขยะมูลฝอยที่เหมาะสม 

     

4 การจัดกิจกรรมการรณรงค์การปลูกต้นไม้  

การดูแลรักษา เพื่อเพิ่มพืน้ที่สเีขียวในพืน้ที่ 

     

5 การรณรงค์ใหป้ระชาชนตระหนักถึง

ความสำคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
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ประเด็น/ข้อคำถาม 

ระดับความคิดเห็น 
5 

(มาก

ท่ีสุด) 

4 

(มาก) 

3 

(ปาน

กลาง) 

2 

(น้อย) 

1 

(น้อย

ท่ีสุด) 

ด้านการส่งเสริมศลิปวัฒนธรรมศาสนา 

จารีตประเพณีและภูมปิัญญาท้องถิ่น 

     

1 การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรม

งานประเพณีประจำปีอย่างต่อเนื่อง  

     

2 การจัดการดูแลโบราณสถาน โบราณวัตถุ 

และสถานที่สำคัญทางศาสนา 

     

3 การส่งเสริมอนุรักษ์และสืบทอดภูมปิัญญา

ท้องถิ่น  

     

4 การส่งเสริมจรยิธรรมคุณธรรม และ

ศลีธรรมอันดขีองครอบครัวและชุมชน 

     

5 การอนุรักษ์ศลิปวัฒนธรรม ศาสนาและ

ประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่น 
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 ตอนที่ 5 ความคดิเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนา

ประสิทธิผลการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตอำเภอ 

พรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 

 คำชี้แจง ท่านมีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนา

ประสิทธิผลการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอพรรณา

นิคม จังหวัดสกลนคร อย่างไรบ้าง โปรดระบุ 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

            

 

************************* 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 

ค่าความเชื่อมั่นและค่าอำนาจจำแนกของแบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
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ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม 

เรื่อง 

อิทธิพลของสุขภาพองค์การ และวัฒนธรรมองค์การที่ส่งผลประสิทธิผล 

การจัดบรกิารสาธารณะ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ในเขตอำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 

แบบสอบถาม ค่าความเชื่อม่ัน แปลผล 

1. สุขภาพองค์การขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ในเขตอำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร .929 ใช้ได้ 

 1.1 ความชัดเจนของเป้าหมาย .799 ใช้ได้ 

 1.2 การใชท้รัพยากรอย่างมีคุณค่า .847 ใช้ได้ 

 1.3 การมขีวัญกำลังใจ .759 ใช้ได้ 

 1.4 ความสามารถในการแก้ปัญหา .884 ใช้ได้ 

 1.5 ความสมัครสมานสามัคคี .718 ใช้ได้ 

2. วัฒนธรรมองค์การขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น ในเขตอำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร .920 ใช้ได้ 

 2.1 วัฒนธรรมส่วนร่วม .848 ใช้ได้ 

 2.2 วัฒนธรรมเอกภาพ .762 ใช้ได้ 

 2.3 วัฒนธรรมปรับตัว .769 ใช้ได้ 

 2.4 วัฒนธรรมพันธกิจ .976 ใช้ได้ 
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แบบสอบถาม ค่าความเชื่อม่ัน แปลผล 

3. ประสิทธิผลการจัดบริการสาธารณะขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอพรรณานิคม 

จังหวัดสกลนคร .849 ใช้ได้ 

 3.1 ด้านโครงสรา้งพื้นฐาน .737 ใช้ได้ 

 3.2 ดา้นการส่งเสริมคุณภาพชวีิต .771 ใช้ได้ 

 3.3 ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษา 

     ความสงบเรียบร้อย .796  

 2.4 ด้านการวางแผนส่งเสริมการลงทุน  

     พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว .788 ใช้ได้ 

 2.5 ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ 

     ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม .915 ใชไ้ด้ 

 2.6 ด้านการส่งเสริมศลิปวัฒนธรรมศาสนา 

     จารีตประเพณีและภูมปิัญญาท้องถิ่น .776 ใช้ได้ 

ภาพรวมทั้งฉบับ .943 ใช้ได้ 
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ค่าอำนาจจำแนกของแบบสอบถาม 

เรื่อง 

อิทธิพลของสุขภาพองค์การ และวัฒนธรรมองค์การที่ส่งผลประสิทธิผล 

การจัดบรกิารสาธารณะ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ในเขตอำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 

 ตอนที่ 2 สุขภาพองค์การขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตอำเภอ 

พรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 

ความชัดเจนของเป้าหมาย ค่าอำนาจจำแนก 

1 บุคลากรมีความเข้าใจและยอมรับเป้าหมายขององค์การ .404 

2 เป้าหมายของหน่วยงานสอดคล้องกับความเป็นจริง .458 

3 เป้าหมายของหน่วยงานสอแดคล้องกับสภาพแวดล้อมภายในและ

ภายนอกองค์การ .555 

4 เป้าหมายขององค์การมคีวามเป็นไปได้และเหมาะสมกับ

สภาพแวดล้อม .456 

การใชท้รัพยากรอย่างมคีุณค่า ค่าอำนาจจำแนก 

1 หน่วยงานของท่านได้รับการจัดสรรบุคลากรตรงตามวชิา

เฉพาะที่องค์การตองการ .432 

2 หน่วยงานของท่านกำหนดปริมาณงานอย่างเหมาะสมกับ

ความรู้ความสามารถของพนักงานผูร้ับผิดชอบ .563 

3 ผู้บริหารจัดสรรวัสดุ อปุกรณ์การทำงานอย่างเหมาะสม .555 

4 ผูบ้ริหารส่งเสริมใหพนักงานมอีิสระในการปฏิบัติงาน .362 

5 ท่านรู้สกึมีความสุขในการปฏิบัติงานประจำวัน .443 
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การมขีวัญกำลังใจ ค่าอำนาจจำแนก 

1 ท่านภาคภูมิใจต่อการปฏิบัติของผูบริหาร .373 

2 ท่านพึงพอใจต่อสวัสดิการขององค์การ .649 

3 ท่านรู้สกึผูกพันตอองค์การ .396 

4 ท่านรู้สกึมั่นคงและปลอดภัยในการปฏิบัติหนา้ที่ .392 

5 ท่านเต็มใจทีไ่ด้รวมงานกับบุคคลอื่นให้องค์การมคีวาม

เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น .780 

ความสามารถในการแก้ปัญหา ค่าอำนาจจำแนก 

1 ผูบ้ริหารของท่านสามารถเผชิญปัญหาและแกปัญหาไดอยางมี

ประสิทธิภาพ .803 

2 พนักงานในหน่วยงานของท่านมีส่วนรวมในการแก้ปัญหาของ

องค์การ .776 

3 ผูบ้ริหารและพนักงานในหน่วยงานของท่านมีการวิเคราะหสาเหตุ

ของปญหาร่วมกัน .680 

4 ผูบ้ริหารและพนักงานในหน่วยงานของท่านสามารถแก้ปัญหาได้

โดยใช้ทรัพยากรน้อยและตึงเครียดน้อย .566 

5 ผูบ้ริหารและพนักงานในหน่วยงานของท่าน 

รวมมอืกันเพื่อให้เกิดผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด .659 

ความสมัครสมานสามัคคี ค่าอำนาจจำแนก 

1 พนักงานในหน่วยงานของท่านมคีวามสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจ

เดียวกัน .832 

2 พนักงานในหน่วยงานของท่านมคีวามตอ้งการคงอยู่ในองค์การ .689 

3 ผูบ้ริหารและพนักงานในหน่วยงานของท่าน 

มีน้ำใจช่วยเหลอืซึ่งกันและกัน .789 

4 พนักงานในหน่วยงานของท่านมคีวามเคารพซึ่งกันและกัน .376 

5 พนักงานในหน่วยงานของท่านให้อภัยซึ่งกันและกันเมื่อบางท่าน

ทำงานบกพร่อง .435 
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 ตอนที่ 3 วัฒนธรรมองค์การขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอ 

พรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 

วัฒนธรรมส่วนร่วม ค่าอำนาจจำแนก 

1 หน่วยงานของท่าน เนน้การมอบอำนาจในการปฏิบัติงานใหแ้ก่

บุคลากรทุกระดับ .406 

2 หน่วยงานของท่าน สนับสนุนให้บุคลากรเลือกวิธีการปฏิบัติ

ภายใต้กรอบกฎหมาย .419 

3 บุคลากรในหน่วยงานสามารถเข้าถึงและรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่

จำเป็นต่อการปฏิบัติงานได้อย่างกว้างขวาง .531 

4 หน่วยงานของท่านเน้นการทำงานเป็นทีม .526 

5 หน่วยงานของท่านมกีารพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรทุกระดับ .756 

วัฒนธรรมเอกภาพ ค่าอำนาจจำแนก 

1 หน่วยงานของท่าน มีค่านิยมแกนกลาง หรอืค่านิยมร่วมอย่าง

ชัดเจน .623 

2 หน่วยงานของท่าน มีการร่วมกันกำหนดขอ้ตกลงที่ชัดเจนถึงแนว

ปฏิบัติที่ถูกต้อง .362 

3 หน่วยงานของท่าน แสวงหาความร่วมมอืและประสานการทำงาน

ร่วมกันของภาคส่วนต่าง ๆ .362 

4 หน่วยงานภายในหน่วยงานของท่าน มีการบริหารจัดการ

ทรัพยากรเป็นแนวทางเดียวกัน .436 

5 หน่วยงานภายในหน่วยงานของท่านมีการบูรณาการการ

ปฏิบัติงานร่วมกัน .438 
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วัฒนธรรมปรับตัว ค่าอำนาจจำแนก 

1 หน่วยงานของท่านปรับตัวใหเ้ข้ากับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและ

ภายนอกที่เปลี่ยนแปลงไป .400 

2 หน่วยงานของท่านมักนำผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมมา

ปรับปรุงการดำเนนิงาน .437 

3 หน่วยงานของท่านนำข้อเสนอต่าง ๆ จากประชาชนมาปรับปรุงให้

สอดคล้องกับความต้องการ .569 

4 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและ

กัน .435 

5 หน่วยงานของท่าน มีวธิีการทำงานที่ยืดหยุ่น .815 

6 หน่วยงานของท่านนำข้อผดิพลาดมาสรุปเป็นบทเรียนเพื่อหา

แนวทางใหม่ ๆ ปรับปรุงวธิีการทำงานอย่างต่อเนื่อง .837 

วัฒนธรรมพันธกิจ ค่าอำนาจจำแนก 

1 หน่วยงานของท่านกำหนดเป้าประสงค์และทิศทางยุทธศาสตร์ ที่

ชัดเจน .780 

2 ผูบ้ริหารฯ และผูป้ฏิบัติงานในหน่วยงานของท่านมุ่งมั่นในการ

ทำงานให้บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ที่ตัง้ไว้ .762 

3 หน่วยงานของท่านสามารถในการทำงานให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่

ต้องการในอนาคต .787 

4 ผูป้ฏิบัติงานในหน่วยงานของท่าน ตระหนักและยึดพันธกิจ 

เป้าหมายขององค์การเป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงาน .814 
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 ตอนที่ 4 ประสิทธิผลการจัดบรกิารสาธารณะขององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ค่าอำนาจจำแนก 

1 หน่วยงานมีการก่อสร้างและบำรุงรักษาถนนเพื่ออำนวยความ

สะดวก ปลอดภัย ในการใช้สัญจรไปมา .843 

2 หน่วยงานมีการจัดเตรียมน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภคแก่

ประชาชน .894 

3 หน่วยงานมีการจัดการแหล่งนำ้เพื่อการเกษตร อย่างเพียงพอ 

และมีการขุดลอกแหล่งน้ำที่ตื้นเขิน .449 

4 หน่วยงานมีการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างทั่วถึง  มกีารซ่อมแซม

และบำรุงรักษาสม่ำเสมอ .417 

5 หน่วยงานมีการจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง .410 

6 หน่วยงานมีการจัดการฝกึซ้อมแผนเฝา้ระวังและป้องกันอัคคีภัย .459 

ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ค่าอำนาจจำแนก 

1 การส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่กลุ่มสตรี .452 

2 การสนับสนุน และพัฒนาการรวมกลุ่มอาชีพ การสร้างและขยาย

เครือข่ายอย่างต่อเนื่อง .440 

3 การส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมผูสู้งอายุ   .394 

4 การส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมผูพ้ิการและด้อยโอกาส  .431 

5 การส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมผู้ป่วยเอดส์ .369 

6 การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  .426 

7 การส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการ กีฬา ให้ประชาชนในพืน้ที่เข้า

ร่วมกิจกรรมกีฬา/ออกกำลังกาย .409 

8 การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศกึษาในระบบและนอกระบบ

ของเยาวชน และวัยทำงานที่ขาดโอกาส .400 
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ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษา ความสงบเรียบร้อย ค่าอำนาจจำแนก 

1 การดำเนินกิจกรรมป้องกันและให้การช่วยเหลอืผูป้ระสบภัยพิบัติ

ทางธรรมชาติ .418 

2 การส่งเสริมสนับสนุนและป้องกันปัญหา ยาเสพติดและลดอัตรา

การตดิยาเสพติดในชุมชน .40 

3 การดำเนินการฝกึอบรมเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณ

ภัยให้กับประชาชนในพื้นที่ .363 

4 การอำนวยความสะดวกด้านความปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สิน

ของประชาชน .417 

5 การส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม อปพร.  เพื่อรักษาความ

ปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สิน .440 

ด้านการวางแผนส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว ค่าอำนาจจำแนก 

1 การสนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน .399 

2 การกำหนดแผนการลงทุนภาคเกษตรกรรมที่ปลอดภัยได้

มาตรฐาน .407 

3 การสนับสนุนงบประมาณเพื่อส่งเสริมการสร้างรายได้ให้กับ

ประชาชน .388 

4 การส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว .431 

5 การดำเนินการแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจอย่างเป็นรูปธรรม เช่น 

การจัดตัง้กลุ่มออมทรัพย์ การจัดตั้งกลุ่มอาชีพ .403 

6 การส่งเสริมสนับสนุนโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) .456 

7 การจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ประชาชนประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจ

พอเพียง .460 
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ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ค่าอำนาจจำแนก 

1 การรักษาความสะอาดและจัดระเบียบในการกำจัดขยะมูลฝอย

และสิ่งปฏิกูล .502 

2  การรณรงค์ให้ประชาชนลดอัตราการ สร้างขยะมูลฝอย .418 

3 การจัดสถานที่กำจัดขยะและหรอืมีสถานที่ฝังกลบขยะมูลฝอยที่

เหมาะสม .481 

4 การจัดกิจกรรมการรณรงค์การปลูกต้นไม้  การดูแลรักษา เพื่อ

เพิ่มพืน้ที่สีเขียวในพืน้ที่ .552 

5 การรณรงค์ใหป้ระชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อม .555 

ด้านการส่งเสริมศลิปวัฒนธรรมศาสนาจารีตประเพณี 

และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ค่าอำนาจจำแนก 

1 การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมงานประเพณีประจำปี

อย่างต่อเนื่อง  .472 

2 การจัดการดูแลโบราณสถาน โบราณวัตถุ และสถานที่สำคัญทาง

ศาสนา .571 

3 การส่งเสริมอนุรักษ์และสืบทอดภูมปิัญญาท้องถิ่น  .446 

4 การส่งเสริมจรยิธรรมคุณธรรม และศลีธรรมอันดีของครอบครัว

และชุมชน .689 

5 การอนุรักษ์ศลิปวัฒนธรรม ศาสนาและประเพณีที่ดงีามของ

ท้องถิ่น .436 
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ประวัตยิ่อของผู้วิจัย 
 

ชื่อ-สกุล   รัฐพล   สุขประเสริฐ 

วัน เดือน ปีเกิด   วันที่ 8 เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2514 

สถานที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่  206  ถ.ศุภกิจวาทะศลิป์  ตำบลพรรณา   

  อำเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 47130 

  โทรศัพท์ 081-810-8381 

ตำแหน่งปัจจุบัน ผูบ้ริหาร ร้านอาร์เอสสเตช่ันเนอร์รี่ 

สถานที่ทำงาน ร้านอาร์เอสสเตช่ันเนอร์รี่ อำเภอพรรณานิคม    

  122 หมู่ที่ 2 ตำบลพรรณา อำเภอพรรณานิคม  จังหวัด

สกลนคร 47310 

ประวัติการศกึษา 

 พ.ศ 2521-2527 ช้ันประถมศกึษาปีที่ 1- 6 โรงเรียนอนุบาลพรรณานิคม 

   อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 

 พ.ศ. 2527-2530 ช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 1-3 โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 

 พ.ศ. 2531 ช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 4-6 สอบเทียบ 

 พ.ศ. 2558-2562 ปริญญาตรี รัฐประศาสนสาตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนคร 

ประวัติการทำงาน  

  พ.ศ. 2528-2529  บ.เซ็นทรัลพัฒนา ตำแหน่งพนักงานทั่วไป 

     พ.ศ. 2529-2530  บ.เลอมา อินเตอร์เนช่ันแนล ตำแหน่ง พนักงานขาย  

   ประจำ.จ.นครสวรรค์  

      พ.ศ. 2531-2532 บ.ดีลแฮลม์ ตำแหน่ง พนักงานขาย ต่างจังหวัด 

ภาคเหนือ (พนักงานดีเด่น) 

      พ.ศ. 2532-2533  บ.ไบโอ คอนซูเมอร์ โปรดักส์ 

  ตำแหน่ง พนักงานขาย ต่างจังหวัด ภาคเหนอื 

   พ.ศ. 2533-2538 บ.บี.เค.พี ซัพพลาย จำกัด  

  ตำแหน่ง พนักงานขายต่างจังหวัด ภาคเหนือ  
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   พ.ศ. 2538-2565  บ.คลังสมุดยงค์สวัสดิ์ จำกัด 

  ตำแหน่งพนักงานขายต่างจังหวัด ภาคอีสาน 

 พ.ศ. 2546- ถึงปัจจุบัน ผูบ้ริหาร ร้านอาร์เอสสเตช่ันเนอร์รี่ 



 

 

 

อทิธิพลของสุขภาพองค์การ และวัฒนธรรมองค์การท่ีส่งผลต่อประสิทธิผล 

การจัดบริการสาธารณะ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ในเขตอำเภอพรรณานคิม จังหวัดสกลนคร 

 

 

 

 

 

 

 

วทิยานิพนธ์ 

ของ 

รัฐพล สุขประเสรฐิ 
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