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การวิจัยเรื่อง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอประสิทธิภาพการบริหารงานพัฒนาชุมชนของพัฒนาการจังหวัด มี
วัตถุประสงคสปี่ ระการคือ เพือ่ (1.) เพือ่ ศึกษาถึงอิทธิพลของปจจัยทางดานสถานการณ ซึง่ ประกอบดวยการมีสว นรวม
ในการบริหารงาน การจัดการความรู วัฒนธรรมองคการ หลักธรรม ซึง่ เปนคุณลักษณะของคนเกงทีม่ ตี อ ประสิทธิภาพ
ในการบริหารจัดการงานพัฒนาชุมชนของพัฒนาการจังหวัด (2.) เพื่อศึกษาถึงอิทธิพลของปจจัยทางดานจิตลักษณะ
ซึ่งประกอบดวย การมุงอนาคต แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ เหตุผลเชิงจริยธรรม ทัศนคติทางบวก ความเชื่ออำ�นาจในตน
และสุขภาพจิตที่เขมแข็ง ซึ่งเปนคุณลักษณะของคนดีที่มีผลตอประสิทธิภาพการบริหารจัดการงานพัฒนาชุมชนของ
พัฒนาการจังหวัด (3.) เพื่อศึกษาความสอดคลองของตัวแบบประสิทธิภาพการบริหารจัดการงานพัฒนาชุมชนของ
พัฒนาการจังหวัด ทีไ่ ดจากการวิเคราะหขอ มูลทางสถิตกิ บั ความคิดเห็นของผูท รงคุณวุฒิ และ (4.) เพือ่ สรางขอเสนอแนะ
เชิงนโยบายที่เกิดจากตัวแบบการบริหารงานพัฒนาชุมชนของพัฒนาการจังหวัด เพื่อพัฒนาใหพัฒนาการจังหวัด
เปนคนเกง และคนดี สามารถบริหารงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
ผูว จิ ยั ใชเทคนิคการวิจยั แบบผสม ในสวนการวิจยั เชิงปริมาณ ประชากรทีใ่ ชในการศึกษาครัง้ นี้ คือ พัฒนาการ
จังหวัดทัว่ ประเทศ รวมทัง้ สิน้ 75 คน ซึง่ ผูศ กึ ษาไดศกึ ษาจากประชากรทัง้ หมดในสวนการวิจยั เชิงคุณภาพ กลุม ตัวอยาง
ไดแก พัฒนาการจังหวัดจำ�นวน 6 คน โดยใชเกณฑการเลือกตัวอยางแบบเจาะจง โดยตั้งเกณฑวาตองเปนพัฒนา
การจังหวัดที่มีประสบการณทำ�งานไมต่ำ�กวา 15 ป รวมถึงตองยินดีที่จะใหขอมูลและเปดเผยขอมูลอยางเต็มที่ การ
วิเคราะหใชเทคนิคการวิเคราะหเชิงปริมาณเปนหลัก อาศัยการวิเคราะหเสนทาง และการวิจัยเชิงคุณภาพสนับสนุน
โดยอาศัยเทคนิคการสัมภาษณแบบเจาะลึก
ผลการวิเคราะหปจจัยที่มีอิทธิพลตอประสิทธิภาพในการบริหารงานของพัฒนาการจังหวัด พบวาปจจัยที่มี
อิทธิพลรวมตอประสิทธิภาพในการบริหารงานของพัฒนาการจังหวัด อยางมีนัยสำ �คัญทางสถิติในสามลำ�ดับแรก
ไดแก การจัดการความรู การมีทัศนคติที่ดี และการมีสวนรวมในการบริหารงานซึ่งผลดังกลาว สอดคลองกับปจจัย
ที่มีอิทธิพลทางตรง
คำ�สำ�คัญ :

1. ประสิทธิภาพ. 2. การบริหารงานพัฒนาชุมชนจังหวัด.

__________________
นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยสยาม และพัฒนาการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำ�นักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
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Abstract												
A research on factor effect of efficiency administration management in chief community development
provincial officers was aimed at: 1. an investigation into the influence of situational factors including
administrative participation, knowledge management, organizational culture and governance in good staff,
2. an investigation into the influence of psychological factors which includes future orientation, achievement
motivation, ethical reasons, positive attitudes, self-confidence and mental strength that represent good
officers, 3. an exploration into coherences of the model efficiency of administration management in chief
community development provincial officers analyzed using statistical data and academics’ suggestions, and
4. the establishment of comments on a proposal of administrative suggestions made by the model efficiency
of administration management in chief community development provincial officers to train those officers to
become good staff who can work efficiently.			
The research was conducted through quasi-experimental study based upon 75 chief community
development provincial officers from all over Thailand, whilst the qualitative study was selected through a
specific sampling of 6 chief community development provincial officers who have at least 15 years working
experience and who agreed to provide all the information. Quantitative calculation was applied in the analysis
based upon path analysis, qualitative research and deep interviews.		
The factor effect of efficiency of administration management for chief community development provincial
officers analysis found the following factors significantly affect the efficiency of administration: knowledge
management, good attitude and administrative participation. These factors were found to directly influence
the efficiency of administration management.
Keywords : 1. Efficiency. 2. Administration management community development provincial officers.
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บทนำ�

กรมการพั ฒ นาชุ ม ชน มี ห น า ที่ สำ� คั ญ ในการ
พัฒนาชนบท โดยอาศัยหลักการพัฒนาชุมชน โดย
ได กำ � หนดบทบาทหน า ที่ ใ นการดำ � เนิ น งานตามกฎ
กระทรวง ไดแก การกำ�หนดนโยบาย แนวทาง แผน และ
มาตรการในการพัฒนาชุมชน เพื่อเสริมสรางศักยภาพ
และความเขมแข็งของชุมชน การสงเสริมศักยภาพของ
ประชาชน ผูนำ�ชุมชน องคการชุมชน และเครือขาย
องคการชุมชน เพื่อใหมีสวนรวมและเกิดการรวมกลุม
ใหสามารถพึ่งตนเองได การสงเสริมกระบวนการเรียนรู
ของประชาชน ผูนำ�ชุมชน องคการชุมชนและเครือขาย
องคการชุมชน เพื่อพัฒนาและแกไขปญหาของชุมชน
การสงเสริมวิสาหกิจชุมชน เพื่อเสริมสรางเศรษฐกิจ
ชุมชน โดยมีเปาหมายที่สำ�คัญ 3 ประการ ไดแก
การเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน ประชาชนพึ่ง
ตนเองได และครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความสุข
การดำ�เนินงานเพือ่ ใหบรรลุเปาหมายดังกลาวนัน้
บุคลากรของกรมการพัฒนาชุมชนทุกคนมีสวนสำ�คัญ
เปนอยางยิง่ ในการชวยขับเคลือ่ น ผลักดัน ใหการดำ�เนิน
งานบรรลุเปาหมาย แตอยางไรก็ตาม พื้นที่แตกหัก
ซึ่งถือวาเปนเปาหมายสำ�คัญ คือ พื้นที่ในชนบท ซึ่งเปน
พื้นที่ในการดำ�เนินงานของกรมการพัฒนาชุมชน และ
ผูที่มีอำ�นาจสูงสุดในการขับเคลื่อนการดำ�เนินงานใน
ระดับจังหวัด ก็คือ พัฒนาการจังหวัด ซึ่งมีหนาที่สำ�คัญ
เปรียบเสมือนแมทัพที่คอยบัญชาการรบในพื้นที่ ซึ่ง
ตองมีการกำ�หนดเปาหมาย วางยุทธศาสตร และการ
บริหารงานตางๆ เพื่อใหการดำ�เนินงานบรรลุผลตาม
ทีก่ รมการพัฒนาชุมชนกำ�หนดเปาหมายไวทงั้ 3 ประการ
ตามที่กลาวมาแลว ตำ�แหนงของพัฒนาการจังหวัด
จึงถือไดวาเปนตำ�แหนงที่มีความสำ�คัญอยางยิ่ง เพราะ
เปนตัวจักรสำ�คัญในการขับเคลื่อนองคการ เปนผูรับ
นโยบายแปลงสู  ก ารปฏิ บั ติ ใ ห เ กิ ด ผลตามนโยบาย
วิสัยทัศนขององคการ เปนผูกรองงานและใหขอมูล
ในการตั ด สิ น ใจของผู  บ ริ ห ารระดั บ สู ง เป น ตั ว เชื่ อ ม
ผู  บ ริ ห ารระดั บ ต น กั บ ระดั บ สู ง เป น ผู  ป ฏิ บั ติ ภ ารกิ จ
สรางผลงาน สรางบริการ เปนผูสนับสนุนใหผูบริหาร
ระดั บ สู ง บริ ห ารงานคล อ งตั ว มี ผ ลงานมากขึ้ น เป น
ผู  ทำ � ให ห น ว ยงานมี โ อกาสประสานงานกั น มากขึ้ น

เป น ผู  ทำ � ให ผู  ใ ต บั ง คั บ บั ญ ชามี ค วามสามารถสู ง ขึ้ น
ทำ � งานเป น ที ม มากขึ้ น เป น กลไกสำ � คั ญ ในการเพิ่ ม
ผลงาน รักษาคุณภาพมาตรฐานของงาน และการปฏิบตั ิ
งานตามคำ�รับรองการปฏิบัติราชการใหบรรลุเปาหมาย
โดยเฉพาะอยางยิ่งเปนทรัพยากรบุคคลที่มีผลตออนาค
ตของหนวยงาน ขององคการ เปนจุดเชื่อมประสาน
วางรากฐานการพัฒนาบุคคล การบริหารงานบุคคล
รวมถึงการเลื่อนตำ�แหนงสูงขึ้น
แตการประเมินประสิทธิภาพการบริหารงานของ
พัฒนาการจังหวัด จากผลการปฏิบัติราชการตามคำ�
รับรองพบวา ประสิทธิภาพของสำ�นักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดทัง้ 75 จังหวัด ยังมีความแตกตางหลากหลาย โดย
พบวา มีส�ำ นักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
ในระดับต่ำ�ถึงคอนขางต่ำ� รอยละ 20 ระดับปานกลาง
รอยละ 30.7 ระดับคอนขางสูง ถึงสูง รอยละ 49.3 ซึ่ง
แสดงใหเห็นวา สำ�นักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดที่ยังตอง
มีการปรับปรุงระดับประสิทธิภาพในการทำ�งาน มีอยูถึง
38 แหง คิดเปนรอยละ 50.7 (กรมการพัฒนาชุมชน
2552)
ป ญ หาด า นประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห ารงานของ
พัฒนาการจังหวัดนั้น ถือไดวาเปนปญหาเชิงซอนกับ
การบริ ห ารจั ด การที่ ม าจากหลายสาเหตุ และหลาย
เงื่อนไข ดังนั้น ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการซึ่ง
ตองอาศัยตัวแปรหลายตัวชีว้ ดั เพือ่ อธิบายประสิทธิภาพ
ของการบริหารจัดการไดครบทุกมิติ ปญหาประสิทธิภาพ
ของการบริหารจัดการปรากฏอยูอยางตอเนื่องมาตลอด
ระยะเวลา 20 ป ที่ผานมา ภาพรวมของการบริหาร
จัดการแตละจังหวัดดูเสมือนหนึ่งวาไดรับการพัฒนา
ปรั บ ปรุ ง จนแทบไม ป รากฏป ญ หาเกิ ด ขึ้ น แต เ มื่ อ
พิจารณาขอมูลจากฝายวินัย กองการเจาหนาที่ของ
กรมการพัฒนาชุมชน ซึง่ ไดรบั หนังสือรองเรียนเกีย่ วกับ
พฤติกรรมและประสิทธิภาพการบริหารของพัฒนาการ
จังหวัดสูงมากถึงปละ 30 เรื่อง เฉลี่ยเดือนละ 2 เรื่อง
(กรมการพัฒนาชุมชน 2553) ซึ่งแสดงวาปญหาในเชิง
บริหารงานยังคงมีอยู
การแก ไ ขป ญ หาประสิ ท ธิ ภ าพในการบริ ห าร
งานโดยการฝกอบรม/จัดสัมมนา ก็เปนความตั้งใจของ
กรมที่จะชวยชี้แนะแนวทางแกไขปญหาภาพพจนของ
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การบริหารและการยกระดับคุณธรรม จริยธรรมของ
ผูบริหารไดในระดับหนึ่งแตก็ไมสามารถเปนคำ�ตอบใน
การแกไขปญหาประสิทธิภาพของการบริหารจัดการของ
พัฒนาการจังหวัดได เพราะแตละจังหวัดก็มีบุคคลากร
ที่ แ ตกต า งกั น มาก มี ส าเหตุ / เงื่ อ นไขของป ญ หาที่
หลากหลายในแตละพื้นที่ การสรางภาพเพื่อปกปดขอ
บกพร อ งหรื อ จุ ด อ อ นหรื อ ป ญ หาอุ ป สรรคของตั ว
พัฒนาการจังหวัดเองก็ดูเหมือนตองทำ�ซ้ำ�ซาก และ
ไมอาจแกไขไดดวยวิธีการเพียงแคการจัดฝกอบรม
สัมมนาโดยทั่วๆ ไป งานวิจัยฉบับนี้จึงเปนงานวิจัย
ที่ ชี้ เ ป า ในกระบวนการจั ด การแก ไ ขป ญ หา ด า น
ประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห ารงานพั ฒ นาชุ ม ชนของ
พัฒนาการจังหวัดโดยมีกลุมเปาหมายที่ชัดเจนมีการ
ลงไปตรวจสอบข อ เท็ จ จริ ง ในบางพื้ น ที่ เ พื่ อ พบปะ
แลกเปลี่ ย นกั บ ตั ว ผู  บ ริ ห าร คื อ พั ฒ นาการจั ง หวั ด
เพื่อนำ�มาวิเคราะหและออกแบบสอบถามอันจะนำ�ไป
สู  ก ารแก ไ ขป ญ หา/สาเหตุ และเงื่ อ นไขต า งๆ ของ
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการไดตอไป
ดังนั้น เพื่อเปนการสงเสริมใหพัฒนาการจังหวัด
สามารถบริหารงานพัฒนาชุมชนไดอยางมีประสิทธิภาพ
บรรลุเปาหมายตามวิสัยทัศน และพันธะกิจของกรม
การพั ฒ นาชุ ม ชน จึ ง สมควรที่ จ ะได มี ก ารวิ จั ย เพื่ อ
คนหาปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพการบริหารงาน
พัฒนาชุมชนของพัฒนาการจังหวัด ซึ่งเปนปจจัยทาง
ดานสถานการณ และปจจัยทางดานจิตลักษณะเพื่อ
นำ�ไปใชในการสงเสริม สนับสนุน ปรับปรุง และพัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหารงานพัฒนาชุมชนของพัฒนาการ
จังหวัดใหมีประสิทธิภาพตอไป
วัตถุประสงคของการศึกษา
1. เพื่ อ ศึ ก ษาถึ ง อิ ท ธิ พ ลของป จ จั ย ทางด า น
สถานการณ ที่มีตอประสิทธิภาพการบริหารจัดการงาน
พัฒนาชุมชนของพัฒนาการจังหวัด
2. เพื่อศึกษาถึงอิทธิพลของปจจัยทางดานจิต
ลักษณะ ที่มีผลตอประสิทธิภาพการบริหารจัดการงาน
พัฒนาชุมชนของพัฒนาการจังหวัด
3. เพื่ อ ศึ ก ษาความสอดคล อ งของตั ว แบบ
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการงานพัฒนาชุมชนของ
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พัฒนาการจังหวัด ที่ไดจากการวิเคราะหขอมูลทางสถิติ
กับความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ
4. เพื่ อ สร า งข อ เสนอแนะเชิ ง นโยบายที่ เ กิ ด
จากตัวแบบการบริหารงานพัฒนาชุมชนของพัฒนาการ
จังหวัด เพื่อพัฒนาใหพัฒนาการจังหวัดเปนคนเกง และ
คนดี สามารถบริหารงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
ปจจัยเชิงเหตุของประสิทธิภาพการบริหาร
งานพัฒนาชุมชนของพัฒนาการจังหวัด
ป ญ หาด า นประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห ารงานของ
พัฒนาการจังหวัดนั้น ถือไดวาเปนปญหาเชิงซอนกับ
การบริ ห ารจั ด การที่ ม าจากหลายสาเหตุ และหลาย
เงือ่ นไข ดังนัน้ ผูว จิ ยั จึงไดศกึ ษาประสิทธิภาพการบริหาร
งานของพัฒนาการจังหวัดฯ ในฐานะที่เปนพฤติกรรม
รูปแบบหนึ่ง คือ พฤติกรรรมการบริหารงาน ซึ่งจาก
การศึกษาแนวคิดทฤษฎี เพื่อนำ�มาใชเปนกรอบในการ
วิจัย พบวา ทฤษฎีปฏิสัมพันธนิยม (Interactionism
Model) ซึ่ ง เป น ทฤษฎี ที่ มี ลั ก ษณะที่ ก ล า วถึ ง สาเหตุ
ของพฤติกรรมตางๆ ของมนุษยไดอยางกวางขวาง
และครอบคลุม และตอบปญหาเชิงซอนไดเปนอยางดี
โดยทฤษฎีปฏิสัมพันธนิยม เปนการศึกษาสาเหตุของ
พฤติกรรม และความสัมพันธระหวางจิตลักษณะตางๆ
ของมนุษย โดยนักจิตวิทยาสังคมกลุม หนึง่ (Magnusson
and Endler 1977 : 18-21 อางใน ดวงเดือน พันธุม
นาวิน 2543 ก) ไดประมวลทฤษฎีและงานวิจัยตางๆ
ที่ใชรูปแบบปฏิสัมพันธนิยม แลวสรุปวา พฤติกรรม
ของมนุษยมีสาเหตุไดถึง 4 ประเภท คือ 1.) ลักษณะ
ของสถานการณ ป  จ จุ บั น 2.) จิ ต ลั ก ษณะเดิ ม ของ
ผูกระทำ� 3.) จิตลักษณะรวมกับสถานการณ ที่เรียกวา
ปฏิสัมพันธแบบกลไก (Mechanical interaction) และ
สาเหตุประเภทที่สี่ คือ 4.) จิตลักษณะตามสถานการณ
หรือที่เรียกวา ปฏิสัมพันธแบบในตน (Organismic
interaction) เปนลักษณะทางจิตของบุคคลผูกระทำ�ที่
เปนผลของปฏิสัมพันธระหวางสถานการณปจจุบันของ
บุคคลกับจิตลักษณะเดิมของเขา ทำ�ใหเกิดจิตลักษณะ
ตามสถานการณในบุคคลนั้นขึ้น เชน ทัศนคติทางบวก
ต อ สถานการณ นั้ น หรื อ ต อ พฤติ ก รรมที่ จ ะทำ � ความ
วิตกกังวลตามสถานการณ และความเชื่ออำ �นาจใน
ตนในเรื่องนั้น เปนตน นอกจากการศึกษาในรูปแบบ

ปจจัยที่มีอิทธิพลตอประสิทธิภาพการบริหารงานพัฒนาชุมชนของพัฒนาการจังหวัด
ธัชฤทธิ์ ปนารักษ

ปฏิสัมพันธนิยม (Interactionism Model) แลว การ
วิจัยในครั้งนี้จะไดนำ�ทฤษฎีตนไมจริยธรรม (ดวงเดือน
พันธุมนาวิน 2543 ข) ซึ่งเปนทฤษฎีที่ตั้งอยูบนพื้นฐาน
ทางวิชาการที่ทันสมัยและเขามาตรฐานใน 2 ดาน คือ
การวิจัยที่เปนการวิเคราะหสาเหตุทางดานจิตใจของ
พฤติกรรมตางๆ ของคนไทยนั้น จะใชการวิจัยที่เปนรูป
แบบปฏิสัมพันธนิยม (Interactionism Model) ซึ่งจะ
ดำ�เนินการวิเคราะหสาเหตุของพฤติกรรม โดยพิจารณา
จากสาเหตุภายนอกหรือสาเหตุทางดานสถานการณ
เขามาประกอบกับสาเหตุภายในคือ จิตลักษณะตางๆ
โดยไดวิจัยเปรียบเทียบจิตลักษณะบางประการของผูที่
อยูในสถานการณเดียวกัน หรือสถานการณที่คลายกัน
แต ยั ง มี พ ฤติ ก รรมที่ แ ตกต า งกั น นั่ น แสดงว า ย อ มมี
สาเหตุทสี่ �ำ คัญจากจิตใจ จึงไดมวี ธิ กี ารวิจยั โดยการเลือก
ผูถูกศึกษาในกลุมเปรียบเทียบตางๆ ซึ่งมีพฤติกรรม
ในปริมาณตางกัน โดยใหกลุมที่วิจัยมีความเทาเทียม
กันทางดานสถานการณ และลักษณะทางชีวสังคมของ
ผูถูกศึกษา ทั้งนี้เพื่อขจัดอิทธิพลของสถานการณออก
จากปรากฏการณที่ศึกษาอยูเสียกอน นอกจากนี้แลว
การวิจยั ในรูปแบบปฏิสมั พันธนยิ มนี้ จะตองมีการศึกษา
อิทธิพลรวมระหวางลักษณะทางจิตใจของผูกระทำ�กับ
ลักษณะของสถานการณที่พฤติกรรมนั้นปรากฏ โดย
จะศึ ก ษาได ใ น 2 วิ ธี คื อ วิ ธี ก ารศึ ก ษาปฏิ สั ม พั น ธ
เชิ ง สถิ ติ และวิ ธี ก ารศึ ก ษาปฏิ สั ม พั น ธ ใ นรู ป ของจิ ต
ลักษณะบางประการ ทีเ่ กีย่ วกับสถานการณของผูก ระทำ�
นั้น เชน ทัศนคติทางบวกตอสถานการณนั้น การรับรู
หรือการเห็น ความสำ �คัญของสถานการณนั้ น การ
ใหความหมายแกสถานการณนั้น ซึ่งเปนจิตลักษณะที่
แตกตางกันไปไดมากในแตละบุคคลที่ถูกศึกษา ทั้งๆ ที่
อยูใ นสถานการณเดียวกัน หรือคลายคลึงกัน ทัง้ นีเ้ พราะ
ประสบการณเดิมทำ�ใหการเรียนรู และการรับรูใ นปจจุบนั
แตกตางกัน
จิตลักษณะในทฤษฎีตนไมจริยธรรม ซึ่งพบวา
เปนสาเหตุส�ำ คัญดานตัวผูก ระทำ�ทีม่ อี ยู 8 ประการ ซึง่ ถา
พิจารณาตามแนวของรูปแบบปฏิสมั พันธนยิ ม อาจกลาว
ไดวา เปนจิตลักษณะเดิมของผูกระทำ� คือ (1.) เหตุผล
เชิงจริยธรรม (2.) การมุง อนาคต (3.) แรงจูงใจใฝสมั ฤทธิ์
(4.) สติปญญา (5.) ลักษณะประสบการณทางสังคม

(6.) คุณธรรมของผูกระทำ� (7.) ความเชื่ออำ�นาจในตน
โดยทั่วไป และ (8.) สุขภาพจิตที่เขมแข็งโดยรวมหรือ
โดยทั่วไป สวนจิตลักษณะตามสถานการณในทฤษฎี
ตนไมจริยธรรม มีดงั นี้ (1.) ทัศนคติทางบวกและคานิยม
ที่เกี่ยวกับพฤติกรรมนั้น (2.) ความเชื่ออำ�นาจในตน
เฉพาะพฤติกรรมหรือสถานการณ เชน ความเชือ่ อำ�นาจ
ในตนในการปลูกฝงอบรมเด็ก ความเชื่ออำ�นาจในตน
ดานรักษาสุขภาพ เปนตน และ (3.) สุขภาพจิตที่
เขมแข็งตามสถานการณ เชน สุขภาพจิตที่เขมแข็งใน
การทำ�งาน
โดยสรุปแลว การวิจัยในครั้งนี้จะไดนำ�ทฤษฎี
ปฏิสัมพันธนิยม (Interactionism Model) เปนกรอบ
ในการวิ จั ย โดยทำ � การศึ ก ษาทั้ ง ทางด า นลั ก ษณะ
สถานการณ ควบคูกับจิตลักษณะเดิมและจิตลักษณะ
ตามสถานการณ ดังตอไปนี้
ปจจัยทางดานสถานการณกับประสิทธิภาพ
การบริหารงานพัฒนาชุมชนของพัฒนาการจังหวัด
การประมวลเอกสารในสวนนี้ จะเปนการประมวล
เอกสารเกีย่ วกับ ลักษณะทางดานสถานการณ 3 ดาน ที่
มีความเกีย่ วของกับประสิทธิภาพการบริหารงานพัฒนา
ชุมชนของพัฒนาการจังหวัด ในดานการอยูใ นองคการที่
มีการเรียนรู การใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน
และการจัดการความรู โดยมีรายละเอียดดังนี้
การมี ส  ว นร ว มในการบริ ห ารงาน กั บ
ประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห ารงานพั ฒ นาชุ ม ชนของ
พัฒนาการจังหวัด
การมี ส  ว นร ว มในการบริ ห ารงาน ถื อ ได ว  า
เป น ป จ จั ย ด า นสถานการณ ป  จ จั ย หนึ่ ง ตามทฤษฎี
ปฏิสัมพันธนิยมที่สงผลตอประสิทธิภาพการบริหารของ
พัฒนาการจังหวัด เพราะการมีสวนรวมของประชาชน
จะทำ�ใหพฒ
ั นาการจังหวัดรูส ถานการณ รูค วามตองการ
และปญหาของประชาชน จะสามารถแกปญ
 หาประชาชน
ไดตรงประเด็น ตรงจุดของปญหา ซึง่ การบริหารองคการ
ในปจจุบันเปนที่ยอมรับแลววา การบริหารงานแบบ
ประชาธิปไตย ซึ่งมีลักษณะที่ใหประชาชนไดมีสวนรวม
ในการแสดงความคิดเห็นตางๆ เปนการบริหารงานที่มี
ประสิทธิภาพสูงสุด เพราะนอกจากจะทำ�ใหการทำ�งาน
ไดบรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพแลว การสงเสริม
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การมีสวนรวมในการบริหารงานจะชวยทำ�ใหรับทราบ
ความคิดเห็น ไดแนวทางปฏิบัติงานที่มีความละเอียด
รอบคอบในทุกดาน จะสงเสริมใหเกิดการสรางระบบ
การเรียนรูใหกับบุคลากร ซึ่งจะเปนการสรางศักยภาพ
และคุณคาใหเกิดขึ้นกับบุคลากรในระยะยาว
นิรันดร จงวุฒิเวศย (2527) ใหความหมายของ
การมีสว นรวม (Participation) หมายถึง การทำ�งานรวมกัน
กับกลุม เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคดวยความรวมมือ
รวมใจโดยการกระทำ�ดังกลาวในหวงเวลาและลำ�ดับ
การณที่ทรงประสิทธิภาพ คือถูกจังหวะและเหมาะสม
กั บ ทั้ ง กระทำ � การงานดั ง กล า วด ว ยความรู  สึ ก ผู ก พั น
ใหประจักษวาเชื่อถือไดแสดงวา การมีสวนรวมเปนผล
ของความรวมมือรวมใจ การประสานงานและความ
รับผิดชอบ การมีสว นรวมในการบริหารงานนี้ มีลกั ษณะ
คลายการปกครองในแบบประชาธิปไตย ซึ่งตองมีการ
ใชเหตุผล แสดงการสนับสนุนและหวังดีอยางจริงใจ กับ
ผูที่อยูใตการปกครองหรือประชาชน ที่จะไปทำ�งานดวย
ซึ่งการปกครองกลุมแบบนี้ตรงกับลักษณะ การศึกษา
ทางดานระบบพฤติกรรมไทยในตัวแปรที่เกี่ยวกับการ
อบรมเลีย้ งดูแบบรักสนับสนุนและใชเหตุผล ซึง่ ผูป กครอง
ตองแสดงความมีเหตุผลตางๆ ตลอดจนแสดงความรัก
และหวังดีอยางจริงใจ ใหการสนับสนุนทั้งทางดานจิตใจ
วัสดุอุปกรณในการปฏิบัติงานตางๆ ตลอดจนเปนที่
ปรึกษาในการทำ�งาน
การจั ด การความรู  กั บ ประสิ ท ธิ ภ าพการ
บริหารงานพัฒนาชุมชนของพัฒนาการจังหวัด
การจั ด การความรู  ถื อ ได ว  า เป น ป จ จั ย ด า น
สถานการณปจจัยหนึ่ง ตามทฤษฎีปฏิสัมพันธนิยม ที่
ส ง ผลต อ ประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห ารพั ฒ นาชุ ม ชนของ
พั ฒ นาการจั ง หวั ด เพราะการจั ด การความรู  ภ ายใน
องคการ จะทำ�ใหพัฒนาการจังหวัด บุคลากร และ
ประชาชน มีความรูมากขึ้น เกิดการเรียนรู และสามารถ
ตอยอดความคิดเพื่อทำ�ใหเกิดการพัฒนางานไดอยาง
มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้แลวการจัดความรูยังชวย
ให บุ ค ลากรเกิ ดความภาคภูมิใจในตนเอง สงผลต อ
ความพึ ง พอใจในการทำ � งานและทำ � ให ก ารทำ � งานมี
ประสิทธิภาพ
วนิดา ชูวงษ (2542) ไดใหความหมายวา
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องค ก ารแห ง การเรี ย นรู  หมายถึ ง องค ก ารที่ มี ก าร
ดำ�เนินการใหบุคคล ทีม หรือกลุม ในองคการไดมี
โอกาสเพิ่มพูนความรูความสามารถในการเรียนรูใน
การปรับเปลีย่ นตนเอง ทัง้ นี้ เพือ่ นำ�องคการไปสูเ ปาหมาย
ที่ กำ � หนดไว การเรี ย นรู  ต  อ งเป น ไปอย า งเป น ระบบ
ตอเนือ่ งและเปนไปอยางพรอมเพรียงทัว่ ทัง้ องคการ โดย
มีลักษณะองคการแหงการเรียนรู ไดแก 1.) โครงสราง
หนวยงานที่ไมมีสายการบังคับบัญชามาก ยืดหยุน จัด
ทีมงานไดและใช Competencies แทน Job Description
2.) มีวัฒนธรรมการเรียนรู เจาหนาที่ใฝรู ศึกษา และ
เผยแพร 3.) เพิ่มอำ�นาจการปฏิบัติแกเจาหนาที่ให
สามารถตัดสินใจแกไขปญหาและเรียนรูไปดวย 4.) ทัน
กับการเปลี่ยนแปลง 5.) ทุกคนมีสวนสรางและถายโอน
ความรู มีระบบการเรียนรูรวมกันและใชประโยชนจาก
การเรี ย นรู  6.) ใช เ ทคโนโลยี ส นั บ สนุ น การเรี ย นรู 
7.) มุงเนนคุณภาพของผลิตภัณฑตามความพึงพอใจ
ของลูกคา 8.) มีบรรยากาศที่เกื้อหนุน เชน บรรยากาศ
ประชาธิปไตย บรรยากาศของการมีสวนรวม 9.) มีการ
ทำ�งานเปนทีม ใชคณะทำ�งานจากหลายสวน 10.) มี
วิสัยทัศนรวมกัน 11.) ผูบริหารเปนพี่เลี้ยงที่ปรึกษา
ผูชี้แนะ ผูเกื้อหนุนการเรียนรู 12.) มีมุมมองในภาพรวม
และเปนระบบ 13.) ใหมีการเรียนรูจากประสบการณ
ในเรื่องการบริหารจัดการความรูนั้น เมื่อป ค.ศ.
1990 ศาสตราจารยทางวิชาการบริหารของสถาบัน
MIT คือ Peter M. Senge (1990) ผูเขียนหนังสือ The
Fifth Discipline : The Art and Science of the Learning
Organization ไดใหวิสัยทัศนตอองคการแหงการเรียนรู
เสมื อ นกั บ กลุ  ม คนที่ มี ก ารสร า งสรรค ศั ก ยภาพอย า ง
ตอเนื่อง ซึ่งเขาไดใหแนวทางการพัฒนาองคการแหง
การเรียนรูไว 5 ประการ ซึ่งเขาไดมองเห็นศูนยกลาง
ของการเรียนรูสูองคการแหงการเรียนรู โดยไดนำ�เสนอ
ประเด็นคำ�ถามจากทฤษฎีและการปฏิบตั ไิ ปสูก ารพัฒนา
เปนองคการแหงการเรียนรู โดยที่ Senge (1990)
ไดใหความหมายพื้นฐานขององคการแหงการเรียนรูคือ
องคการ ซึ่งเพิ่มขีดความสามารถในการสรางอนาคต
อยางตอเนื่อง การสนับสนุนใหคนเรียนรูมากๆ นั้นยัง
ไมเพียงพอ คนเรียนรูแลวตองสามารถเชื่อมตอความรู
ของบุคลากรไปเปนความรูขององคการโดยรวมไดดวย

ปจจัยที่มีอิทธิพลตอประสิทธิภาพการบริหารงานพัฒนาชุมชนของพัฒนาการจังหวัด
ธัชฤทธิ์ ปนารักษ

แตสำ�หรับองคการแหงการเรียนรูนั้น การเรียนรูเพื่อ
ความอยูรอดจะตองเชื่อมโยงกับการเรียนรูเพื่อเพิ่มพูน
ความสามารถขององคการในการสรางสรรค ซึง่ หัวใจของ
องคการแหงการเรียนรูค อื การปรับเปลีย่ นกระบวนทัศน
(A Shift of Mind)
ถ า เปรี ย บเที ย บองค ก ารแห ง การเรี ย นรู  เ ป น
นวั ต กรรมทางวิ ศ วกรรม เช น เครื่ อ งบิ น เครื่ อ ง
คอมพิวเตอร ซึ่งอาศัยองคประกอบทางเทคโนโลยีแลว
นวัตกรรมทางพฤติกรรมมนุษยจะอาศัย Discipline ซึ่ง
ไมไดหมายความถึง วินัย แตเปนทฤษฎีและเทคนิค
หรือแนวทางพัฒนา ซึ่งจะเรียนรูเพื่อใหเกิดทักษะหรือ
Competency แมไมมีพรสวรรคก็สามารถฝกฝนได
วัฒนธรรมองคการ กับประสิทธิภาพการ
บริหารงานพัฒนาชุมชนของพัฒนาการจังหวัด
วั ฒ นธรรมองค ก าร ถื อ ได ว  า เป น ป จ จั ย ด า น
สถานการณปจจัยหนึ่ง ตามทฤษฎีปฏิสัมพันธนิยมที่
สงผลตอประสิทธิภาพการบริหารของพัฒนาการจังหวัด
เพราะการสรางวัฒนธรรมองคการเปนเครื่องมือที่มี
ประสิทธิภาพอยางหนึ่งในการบริหารงาน เชน การ
สงเสริมใหประชาชน ยึดคานิยมทางวัฒนธรรม ซึ่ง
แสดงใหเห็นถึงความสำ �คัญของประสิทธิภาพในการ
บริหารงาน โดยเฉพาะการที่มีบุคคลเห็นความสำ�คัญ
ในเรื่องตางๆ รวมกัน เชนคานิยมที่สงเสริมคติในวิถี
ปฏิ บั ติ ซึ่ ง สนั บ สนุ น ให อ งค ก ารเจริ ญ ก า วหน า ก็ จ ะ
ใหบุคคลในองคการมีพฤติกรรมเพื่อไปสูเปาหมายของ
องคการ ไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงคาดไดวา พัฒนาการ
จังหวัดที่มีการสงเสริมวัฒนธรรมองคการที่สรางสรรค
มากเปนผูมีประสิทธิภาพในการบริหารงานมากกวา
พัฒนาการจังหวัดที่มีการสงเสริมวัฒนธรรมองคการ
ที่สรางสรรคที่นอย
จากการศึกษางานวิจัยหลายฉบับ ดาน อาทิ
Gutknecht (1982) ; Hellrigel (1995) ; วรนุช เนตรพิศาล
วนิช (2538) และ สุนทร วงศไวศยวรรณ (2540) พบวา
วัฒนธรรมองคการเปนเครือ่ งมือทีช่ ว ยเพิม่ ประสิทธิภาพ
การดำ�เนินงานขององคการและทำ�ใหบคุ ลากรในองคการ
เปนอันหนึ่งอันเดียวกันที่จะมุงมั่นปฏิบัติงานใหบรรลุ
วัตถุประสงคอยางเปนระบบและทำ�งานรวมกันอยาง
มีความสุข นอกจากนี้ยังชวยพัฒนาองคการในการ

ปรับตัวเขาการเปลี่ยนแปลงที่มีอยูตลอดเวลาดวย
สัญญา สัญญาวิวัฒน (2549) ไดนำ�เสนอ
เกี่ยวกับ ความรูเรื่องวัฒนธรรมองคการ (Organization
culture) เปนเรื่องที่ไดรับความสนใจอยางกวางขวาง
ในหมู  นั ก วิ ช าการของสหรั ฐ และยุ โ รปหลายสาขา
เชน นักทฤษฏีองคการ นักพฤติกรรมองคการ นัก
รัฐประศาสนศาสตร นักบริหารการศึกษา เพราะความ
รูเ รือ่ งนีท้ �ำ ใหมององคการในมุมทีแ่ ตกตางจากเดิมทีม่ อง
องคการในแงโครงสราง การเมืองในองคการ ขั้นตอน
หรือกระบวนการทำ�งานแบบตางๆ เชน กระบวนการ
ตัดสินใจ กระบวนการสื่อสาร ไปเปนการมององคการ
ในฐานะที่เปนสังคมหนึ่งที่มีวัฒนธรรมเปนวิถีชีวิตหรือ
กระบวนการปฏิบัติตัวของสมาชิกในองคการ โดยที่
วัฒนธรรมมีองคประกอบ เชน ความรู ความเชือ่ คานิยม
อุ ด มการณ คุ ณ ธรรม บรรทั ด ฐานทางสั ง คมและ
สัญลักษณ เชนเดียวกับวัฒนธรรมของสังคมนั้นเอง
มุมมองวัฒนธรรมองคการชวยใหพฤติกรรมในหนวยงาน
หลายแงหลายมุมทีถ่ กู มองขามจากแนวความคิดองคการ
ในอดีต อาทิ เรื่องเลา พิธีกรรม วามีความสำ�คัญตอการ
เรียนรูและการถายทอดวัฒนธรรมในองคการอยางไร
นอกจากนั้น มุมมองนี้ยังชวยใหตระหนักวา พฤติกรรม
หลายอยางในองคการ เชน การออกแบบโครงสราง
ความเปนผูนำ� ซึ่งนอกจากจะเปนเรื่องทางเทคนิคแลว
ยังมีความหมายทางวัฒนธรรมรวมอยูดวย ดังนั้น ใน
ทัศนะหนึง่ วัฒนธรรมองคการจึงเปนเรือ่ งนาสนใจมากเพ
ราะจะชวยเสริมมุมมององคการแบบเดิมใหหลากหลาย
ยิ่งขึ้น มององคการอยางกระจางแจงยิ่งขึ้น และทาย
ทีส่ ดุ ความรูน กี้ ช็ ว ยเสริมสรางประสิทธิภาพขององคการ
ใหเพิ่มมากขึ้นอีกดวย
คานิยมสรางสรรคของกรมการพัฒนาชุมชน
การดำ�เนินงานเพื่อการสรางวัฒนธรรมองคการ
เพื่อทำ�ใหองคการสามารถเรียนรู และพัฒนาไดอยาง
ยั่งยืนนั้น กรมการพัฒนาชุมชน (2550) ไดดำ�เนินการ
กำ�หนดคานิยมนักพัฒนาที่ พึงประสงค เพือ่ ใหสอดคลอง
กับแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย พ.ศ.
2546 - 2550 ซึ่งมุงหมายใหเปนกระบวนการที่จะ
ขับเคลื่อนใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในลักษณะของการ
สร า งการเรี ย นรู  ใ ห ข  า ราชการสามารถปรั บ เปลี่ ย น
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กระบวนทัศนดวยตนเอง เพื่อใหเกิดการปรับเปลี่ยน
วิ ธี ก ารทำ � งาน โดยค า นิ ย มสำ � หรั บ นั ก พั ฒ นานั้ น
ไดกำ�หนดมาจาก หลักการพัฒนาชุมชน ซึ่งมีทั้งหมด
จำ�นวน 6 ดาน หรือคานิยม A-B-C-D-E-F ไดแก การชืน่ ชม
(Appreciate) ความกลาหาญ (Bravery) การคิดริเริ่ม
สรางสรรค (Creative) การศึกษาคนควา (Discovery)
ความสามารถในการเขาใจผูอื่น (Empathy) และการ
เอื้ออำ�นวย (Facilitation) โดยมีรายละเอียดดังนี้
การชื่นชม (Appreciate) หมายถึง การยกยอง
ยินดี ยิม้ แยม ยอมรับโดยนักพัฒนาตองเรียนรูว า จะตอง
ชื่นชมผูอื่นไดอยางไร ในการทำ�งานพัฒนาชุมชน ถา
เราไมสามารถชื่นชมบุคคลอื่นได ลักษณะการทำ�งาน
แบบ Work With จะไมเกิดขึ้น
ความกลาหาญ (Bravery) หมายถึง อยาใหความ
กลัว อยูเ หนือความจริง โดยนักพัฒนาตองมีความกลาที่
จะตัดสินใจ ในการทำ�งาน กลาที่จะเสนอความคิดเห็นที่
เปนประโยชนตอ การทำ�งานทัง้ ในเชิงสรางสรรคและเชิง
คัดคาน
การคิดริเริม่ สรางสรรค (Creative) หมายถึง การ
ปลอยความคิด ควบคูไปกับจินตนาการ โดยนักพัฒนา
ตองมีความกลาทีจ่ ะคิดริเริม่ สรางสรรค กระตุน ผลักดัน
ใหความคิดริเริ่มสรางสรรค ปรากฏผลเปนรูปธรรม
การศึกษาคนควา (Discovery) หมายถึง ไมมี
คำ�วาสุดทายสำ�หรับการเรียนรู โดยนักพัฒนาตองมี
ความกระตือรือรนในการใฝหาความรูกอน แลวจึงจะ
ค น พบสิ่ ง ที่ เ ป น ประโยชน ต  อ การทำ � งานจากการนำ �
ความรูนั้นมาเปนพื้นฐาน
ความสามารถในการเขาใจผูอื่น (Empathy)
หมายถึง ยอมรับในสิ่งที่เขาเปน เขาใจในสิ่งที่เขาทำ�
โดยนักพัฒนา ตองมี ความสามารถในการเขาใจผูอื่น
การรูจ กั เอาใจเขามาใสใจเราโดยพยายามเขาใจวาทำ�ไม
เขาเปนอยางนั้น
การเอื้ออำ�นวย (Facilitation) หมายถึง ความ
สำ�เร็จของทาน คือความปรารถนาของเรา โดยนักพัฒนา
จะตองมีวธิ กี ารไปเอือ้ อำ�นวยใหชาวบานสามารถดำ�เนิน
กิจกรรมใหบรรลุผลได
โดยสรุ ป การศึ ก ษาวั ฒ นธรรมองค ก ารกั บ
ประสิทธิภาพในการบริหารงานของพัฒนาการจังหวัด
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ในครั้งนี้ เปนการศึกษาในประเด็นเกี่ยวกับการสงเสริม
และสนั บ สนุ น ให เ จ า หน า ที่ พั ฒ นาชุ ม ชน ซึ่ ง เป น นั ก
พัฒนา เห็นความสำ�คัญ ตลอดจนมีพฤติกรรมตามคา
นิยม และวัฒนธรรมองคการทั้ง 6 ดานไดแก การชื่นชม
(Appreciate) ความกลาหาญ (Bravery) การคิดริเริ่ม
สรางสรรค (Creative) การศึกษาคนควา (Discovery)
ความสามารถในการเขาใจผูอื่น (Empathy) และการ
เอื้ออำ�นวย (Facilitation)
หลักธรรมกับประสิทธิภาพการบริหารงาน
พัฒนาชุมชนของพัฒนาการจังหวัด
หลักธรรม ถือไดวาเปนปจจัยดานสถานการณ
ป จ จั ย หนึ่ ง ตามทฤษฎี ป ฏิ สั ม พั น ธ นิ ย มที่ ส  ง ผลต อ
ประสิทธิภาพการบริหารของพัฒนาการจังหวัด
สำ�หรับแนวคิด ทีเ่ กีย่ วกับการสงเสริมหลักธรรม
นั้ น ได มี ท  า นผู  รู  ไ ด ใ ห แ นวความคิ ด เกี่ ย วกั บ การใช
พุทโธโลยี เพือ่ การสำ�รวจและแกปญ
 หาโดยธรรม เพือ่ การ
บริหารงานทีม่ ปี ระสิทธิภาพ โดยพระธรรมสิงหบุราจารย
(2541) ไดกลาวถึงพุทโธโลยีวา ทุกวันนีค้ นมักเจริญทาง
ดานวัตถุ มักจะเสาะแสวงหาวิชาความรูตางๆ นอกตัว
เพื่อนำ�เอามาทำ�มาหาเลี้ยงกาย ตางแขงขันกันในดาน
การศึกษา มีปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก
กระทั่ ง ถึ ง ศาสตร ใ นด า นต า งๆ ที่ เ รี ย กกั น โก ห รู ว  า
“เทคโนโลยี”
ความรู  ต  า งๆ เหล า นี้ เ ป น ป ญ ญานอกกาย
เสาะแสวงหาเอาไดทุกหนทุกแหง นาอนาถเปนที่สุด
เทคโนโลยีเจริญถึงขีดสุดแตจิตใจต่ำ�ทรามและเลวลง
จนถึงขีดสุดเชนกัน ทั้งนี้ เพราะละเลยปญญาภายใน
คือ การรูถูก รูผิด รูเมตตา รูจักรักใครเพื่อนมนุษย
รวมโลก รูจักละอายตอบาปและรูจักประมาณ สิ่งที่
เรียกวาปญญาภายใน เรียกใหทันสมัยก็คือ “พุทโธโลยี”
ซึ่งจะกำ�กับ “เทคโนโลยี” ใหเปนไปอยางถูกตองและ
เปนไปเพื่อใหสังคมโดยรวมดีขึ้น ไมแกงแยงกัน ไม
เบียดเบียนทำ�ลายกันจนเกิดกลียุค ปญญาภายใน หรือ
“พุทโธโลยี” ใชสำ�รวจความถูกตองของตนพิสูจนความ
ถู ก ต อ งของตนเองได ว  า ตนเองได ป ระพฤติ ป ฏิ บั ติ
ตนเปนอยางไร
ชาย สัญญาวิวัฒน และสัญญา สัญญาวิวัฒน
(2551) ไดนำ�เสนอวัฒนธรรมองคการแนวพุทธ ซึ่งมี

ปจจัยที่มีอิทธิพลตอประสิทธิภาพการบริหารงานพัฒนาชุมชนของพัฒนาการจังหวัด
ธัชฤทธิ์ ปนารักษ

สาระสำ�คัญ ไดแก (1.) คานิยม สิ่งที่องคการแนวพุทธ
จะต อ งให ค วามสำ � คั ญ มี ไ ด ห ลายอย า ง อาทิ สั น ติ
ธรรม เมตตาธรรม ความเอื้ออาทร สมาธิ สติ ปญญา
ความเพียร ความสุจริต กุศลธรรม และกัลยาณธรรม
(2.) ประเพณี หรือแนวปฏิบัติ เทียบกับประเพณีทาง
ศาสนา เชน การบวชเรียน การทอดผาปา การทอดกฐิน
งานศพ แตในองคการของฆราวาส เชน บริษัท โรงงาน
กระทรวง ควรมีประเพณีการทำ �บุญสำ�นักงาน การ
อนุญาตใหพนักงานบวชเรียน การสนับสนุนการศึกษา
หาความรูทางศาสนา และทางโลก การสงเสริมการ
ปฏิบัติธรรม การนิมนตพระมาเทศน การสงเสริมการ
สนทนาธรรม (3.) บุคลากร บุคลากรในวัฒนธรรม
องค ก ารแนวพุ ท ธ ได แ ก ส มาชิ ก องค ก ารโดยทั่ ว ไป
แตเปนบุคคลที่มีความรูทั้งทางโลกและทางธรรม นำ�
ธรรมมาเปนแนวปฏิบตั งิ าน เชน คิดดี พูดดี ทำ�ดี มีเมตตา
กรุณา มุทิตา อุเบกขา มีอิทธิบาท 4 เปนกัลยาณธรรม
ประกอบบุญกิรยิ า 10 การถือ ศีล 5 ศีล 8 ศีล 10 เพิม่ เติม
จากการปฏิบัติธรรม (4.) พุทโธโลยี ในสวนวัฒนธรรม
ทางวั ต ถุ ข องวั ฒ นธรรมองค ก ารแนวพุ ท ธ เรี ย กว า
พุทโธโลยี (พุทธ+เทคโนโลยี) ตามปกติเทคโนโลยี
สามารถแบงหยาบๆ ออกเปน 1.) เทคโนโลยีทางวัตถุ
(Material technology) เชน เครือ่ งจักรเครือ่ งกลทัง้ หลาย
2.) เทคโนโลยีทไี่ มใชวตั ถุ (Non - material technology)
ซึ่งอาจแบงยอยออกเปน 2.1) เทคโนโลยีทางสังคม
(Social technology) เชน การวางแผนยุทธศาสตร การ
จัดการเชิงกลยุทธ การวางนโยบาย 2.2) เทคโนโลยีทาง
จิตวิทยา (Psychological technology) อาทิ มนุษย
สัมพันธ การประชาสัมพันธ ภาวะผูนำ� 2.3) เทคโนโลยี
ทางจิตวิญญาณ (Spiritual technology) ซึง่ ก็คอื พุทโธโล
ยี ไดแก ธรรมะ และหมวดตางๆ ที่ชวยใหการทำ�งาน
บรรลุเปาหมาย ขององคการ เชน สติ ปญญา ฉันทะ
วิ ริ ย ะ จิ ต ตะ วิ มั ง สา ศรั ท ธา เวสารั ช ชกรณธรรม
(ธรรมทำ�ใหกลา) นาถกรณธรรม (ธรรมทำ�ใหพึ่งตนเอง
ได) อปริหานิยชายะ (ธรรมทำ�ใหมั่นคงยั่งยืน) (5.)
สภาพแวดลอม ซึ่งแบงเปน 2 ดาน ไดแก สภาพแวด
ลอมภายในและสภาพแวดลอมภายนอก สภาพแวดลอม
ภายใน เชน ความสงบรมเย็น บรรยากาศแหงความ
เปนมิตรไมตรี การกระทำ�ที่เปนบุญกิริยา 10 เชน การ

ใหทานแบงปน การใหธรรม การใหอภัย การชวยเหลือ
เกื้อกูลกันของคนในองคการ สภาพแวดลอมภายนอก
ไดแก การทำ�รายคนอื่น สิ่งแวดลอม การชวยกันรักษา
สมดุลของระบบนิเวศ (Ecological system)
กลาวโดยสรุป การบริหารจัดการแนวพุทธ เปน
เรื่องของจิตใจ มีความกวางขวางและสามารถเสริมการ
บริหารจัดการองคการกระแสหลักไดอีกทางหนึ่ง โดย
การทำ�งานประกอบไปดวย สติรูตัว ปญญารูคิด และ
พลังวิริยะ ซึ่งจะทำ�ใหทำ�งานไดมาก ผลงานใชการ
ได (Outcome) และดวยสันโดษ รูจักพอใจในผลงาน
ที่ทำ�ไดทุกวัน การทำ�งานก็จะมีประสิทธิภาพและเกิด
ความพึงพอใจระยะยาว เราพูดอยูเสมอถึงคำ�วา “สติ”
“ปญญา” เราใชปญญาอยูเสมอก็จริง แตสตินั้นแทจริง
แลวเรานำ�ออกมาใชนอ ยนักทัง้ ทีส่ ติมคี ณ
ุ คาแกชวี ติ และ
จำ�เปนแกชีวิต มีคุณคาอยางเหลือที่จะประมาณได
ปจจัยทางดานจิตลักษณะกับประสิทธิภาพ
การบริหารงานพัฒนาชุมชนของพัฒนาการจังหวัด
การวิ จั ย เรื่ อ ง ประสิ ท ธิ ภ าพในการบริ ห ารงานของ
พั ฒ นาการจั ง หวั ด นั้ น ถื อ ได ว  า เป น พฤติ ก รรมของ
คนเกง ซึ่งทฤษฎีตนไมจริยธรรมไดแสดงถึงสาเหตุของ
พฤติกรรม ของคนดี และคนเกง (ดวงเดือน พันธุม
นาวิน 2543 ข) โดยไดทำ�การศึกษาวิจัยจากคนไทย
อายุ 6 ถึง 60 ป จำ�นวนรวมหลายพันคน โดยที่ทฤษฎี
ต น ไม จ ริ ย ธรรมนี้ ส ามารถแบ ง ออกได เ ป น 3 ส ว น
ในสวนแรก คือ ดอกและผล ซึง่ เปรียบเสมือนพฤติกรรม
ของคนดี และพฤติกรรมของคนเกง การทำ�งานอยาง
ขยั น ขั น แข็ ง เพื่ อ ส ว นรวม ซึ่ ง เป น พฤติ ก รรมที่ พึ ง
ปรารถนา มีสาเหตุจาก 2 กลุม แรก เปนสาเหตุทางจิตใจ
ซึ่งเปนสวนของตนไม อันประกอบดวย จิตลักษณะ 5
ดาน คือ 1.) เหตุผลเชิงจริยธรรม 2.) การมุงอนาคต
3.) ความเชื่ออำ�นาจในตน 4.) แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ 5.)
ทัศนคติทางบวก คานิยม และคุณธรรม (ที่เกี่ยวของ
กั บ พฤติ ก รรมหรื อ สถานการณ นั้ น ) ส ว นที่ ส องของ
ตนไมจริยธรรม ประกอบดวย รากของตนไม ซึ่งเปน
จิตลักษณะกลุมที่สองมี 3 ดาน คือ 1.) สติปญญา 2.)
ประสบการณทางสังคม และ 3.) สุขภาพจิตที่เขมแข็ง
โดยที่จิตลักษณะทั้ง 3 ประการ เปนพื้นฐานหรือสาเหตุ
ของจิตลักษณะทั้ง 5 ประการ บริเวณลำ�ตนก็ได กลาว
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คือ ถาบุคคลมีความพรอมทั้งดานจิตใจ ทั้ง 3 ประการ
และอยูในสภาพแวดลอมทางบาน โรงเรียน และสังคม
ทีเ่ หมาะสมทีจ่ ะสามารถพัฒนาจิตลักษณะ ทัง้ 5 ประการ
ไดโดยอัตโนมัติ นอกจากนี้ จิตลักษณะที่อยูในสวน
รากของตนไม ทั้ง 3 ประการ และจิตลักษณะที่บริเวณ
ลำ�ตนทั้ง 5 ประการนี้ ก็จะสามารถรวมกันทำ�นาย
พฤติกรรมของคนดีและคนเกง ตลอดจนใชเปนเครือ่ งมือ
พัฒนาบุคคลไปดวยในตัว การวิจัยลักษณะทางจิตและ
สถานการณที่เกี่ยวของกับประสิทธิภาพในการบริหาร
งานของพั ฒ นาการจั ง หวั ด ในครั้ ง นี้ จ ะได นำ� ทฤษฎี
ต น ไม จ ริ ย ธรรมมาเป น กรอบความคิ ด ในการศึ ก ษา
รวมกับ ตัวแปรทางดานลักษณะสถานการณอื่นๆ เพื่อ
ทีจ่ ะศึกษาถึงสาเหตุของประสิทธิภาพในการบริหารงาน
ของพัฒนาการจังหวัดตอไป
การมุงอนาคตกับประสิทธิภาพการบริหาร
งานพัฒนาชุมชนของพัฒนาการจังหวัด
การมุง อนาคต (Future orientation) หมายความถึง
ความสามารถในการควบคุมตนเองของบุ คคล และ
แสดงใหเห็นถึงความสามารถในการอดทนได รอไดใน
สถานการณตางๆ หรือความพยายามในปจจุบัน เพื่อ
จุดมุงหมายที่สำ�คัญในอนาคต การมุงอนาคต ตรงกัน
ขามกับลักษณะมุงปจจุบัน และถือไดวาเปนบุคลิกภาพ
ของบุคคลได ความสามารถในการควบคุมตนของบุคคล
จะประกอบไปดวย ลักษณะทางจิตหลายประการคือ
การมองเห็นความสำ�คัญของประโยชนในอนาคตที่จะ
มีมากกวาในปจจุบัน และความสามารถในการควบคุม
ตนนี้ ยังเกี่ยวกับการไมหวังผลประโยชนจากภายนอก
แตบุคคลสามารถใหรางวัลแกตนเอง และลงโทษตนเอง
ได ซึ่งรางวัลนั้นอาจหมายถึง ความภาคภูมิใจในตนเอง
สวนการลงโทษตนเอง ก็คือ ความไมสบายใจวิตกกังวล
และละอายใจ (Mitchel 1974)
แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ กับประสิทธิภาพการ
บริหารงานพัฒนาชุมชนของพัฒนาการจังหวัด
แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ เปนจิตลักษณะที่จะชวย
เสริมสรางความมุมานะ บากบั่นฝาฟนอุปสรรคในการ
ทำ � งาน หรื อ แก ป  ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น จนประสบผลสำ� เร็ จ
ไดอยางถาวร เนื่องจากผูที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สูง
เป น ผู  ที่ ตั้ ง ใจทำ � งานเพื่ อ ให ไ ด ผ ลงานที่ มี คุ ณ ภาพสู ง
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โดยผลงานจะมีลักษณะหลายประการ คือ เปนงานที่
ทำ�สำ�เร็จอยางรวดเร็ว มีประโยชนมาก มีคุณสมบัติ
พิ เ ศษ และสามารถนำ � ไปใช ไ ด ใ นระยะยาว ผู  ที่ มี
แรงจู ง ใจใฝ สั ม ฤทธิ์ สู ง จะเห็ น ว า รางวั ล ที่ ต นได จ าก
การทำ�งานนัน้ คือ ความชืน่ ใจในความสำ�เร็จอยางดีของ
ผลงานของตนมากกวาที่จะเห็นความสำ�คัญของรางวัล
ทีเ่ ปนเงินทอง ลาภยศ หรือคำ�ชมเชยจากบุคคลอืน่ เปน
ผูที่ทำ�งานเพื่องานเปนหลัก และเพื่อผลประโยชนอื่นๆ
เปนรอง (McClelland and Winter 1971)
ผู  ที่ มี แ รงจู ง ใจใฝ สั ม ฤทธิ์ สู ง จึ ง มี ลั ก ษณะที่ มี
ความพรอมที่จะพึ่งตนเองไดมาก คือ 1.) เปนผูที่รับรู
เหตุการณตางๆ ทางดานที่เกี่ยวกับการทำ�งานเพื่อให
เกิดความสำ�เร็จมากกวาทีจ่ ะรับรูเ หตุการณนนั้ ในแงอนื่ ๆ
2.) เปนผูท ยี่ อมรับปญหาและดำ�เนินการแกปญ
 หาตางๆ
ที่เกิดขึ้น โดยจะมองสถานการณที่เปนปญหา ในแงมุม
ที่ตนจะเขาไปดำ�เนินการแกไขไดดวยความเขาใจใน
สถานการณ เขาใจทางเลือก มองเห็นทางออกในรูปแบบ
ตางๆ 3.) เปนผูที่เพียรพยายามสรางสภาพแวดลอม
ใหสามารถทำ�งานเปนผลสำ�เร็จอยางงดงาม เชน ตั้ง
เปาหมายในการทำ�งานใหเหมาะสมกับขีดความสามารถ
ของตนและเหมาะกับสถานการณดวย 4.) ดำ�เนินงาน
หรือแกปญหาอยางมีระเบียบขั้นตอน มีความบากบั่น
อดทนทำ�งานอยางวองไวและมีประสิทธิภาพสูง และ
5.) มีความพึงพอใจในผลงานของตน ในขณะเดียวกัน
ก็ พ ร อ มที่ จ ะรั บ การประเมิ น ผลที่ จ ะชี้ ข  อ ดี ข  อ เสี ย
ของผลงานของตน เพื่อนำ�ไปปรับปรุงแกไขอีกดวย
(McClelland and Winter 1971)
เหตุผลเชิงจริยธรรมกับประสิทธิภาพการ
บริหารงานพัฒนาชุมชนของพัฒนาการจังหวัด
จริยธรรมหมายถึง ระบบของการกระทำ�ดีและ
ละเวนชั่ว ซึ่งการกระทำ�ดีและละเวนชั่วของบุคคลนั้น
จากการศึกษาวิจัยแลวพบวาการที่บุคคลจะมีจริยธรรม
ไดนนั้ คือความสามารถในการใชเหตุผลเชิงจริยธรรม โดย
เหตุผลเชิงจริยธรรม หมายถึงการที่บุคคลใชเหตุผลใน
การทีจ่ ะเลือกกระทำ� หรือเลือกทีจ่ ะไมกระทำ�พฤติกรรม
อยางใดอยางหนึ่ง ซึ่งแสดงใหเห็นถึงแรงจูงใจที่อยู
เบื้องหลังการกระทำ�ของบุคคล โดยบุคคลที่มีจริยธรรม
ในระดับแตกตางกัน มีเหตุผลเบื้องหลังการกระทำ�ที่

ปจจัยที่มีอิทธิพลตอประสิทธิภาพการบริหารงานพัฒนาชุมชนของพัฒนาการจังหวัด
ธัชฤทธิ์ ปนารักษ

แตกตางกันไดมาก Kohlberg (1976) ไดแบงเหตุผลเชิง
จริยธรรมออกเปน 6 ขั้น โดยวิเคราะหลักษณะคำ�ตอบ
ของเยาวชนอเมริกันอายุ 10 ถึง 16 ป ในเหตุผลของ
การเลือกกระทำ�พฤติกรรมในสถานการณความขัดแยง
ระหวางความตองการสวนบุคคล และกฎระเบียบของ
กลุม หรือสังคม แลวพิจารณาถึงเหตุผลทีต่ อบไปตามอายุ
แลวเรียงเหตุผลประเภททีผ่ ตู อบอายุ 10 ป ตอบมากทีส่ ดุ
ไปจนถึงเหตุผลทีผ่ ตู อบอายุ 16 ปใชตอบมากกวาผูต อบ
ที่อายุต่ำ�กวาทั้งหมด โดยมีขั้นการพัฒนาจริยธรรมทั้ง
6 ขั้น และ Kohlberg ไดแบงขั้นทางจริยธรรมทั้ง 6 ขั้น
เปน 3 ระดับ คือ ระดับที่ 1 คือ ระดับกอนกฎเกณฑ
หมายถึง การเลือกกระทำ�ในสิง่ ทีเ่ ปนประโยชนแกตนเอง
และมิไดคิดถึงผลที่จะเกิดกับผูอื่น สำ�หรับขั้นที่สอง
เปนการเลือกกระทำ�ที่จะนำ�ความพอใจมาสูตน ระดับ
ที่ 2 คือ ระดับตามกฎเกณฑ หมายถึง การกระทำ�ตาม
กฎระเบียบของกลุมยอยของตน หรือตามหลักการทาง
ศาสนา โดยในขั้นที่ 3 บุคคลยังไมเปนตัวของตัวเอง
ชอบคลอยตามผูอื่น สวนในขั้นที่ 4 เปนขั้นที่บุคคลมี
ความรูถึงบทบาทหนาที่ของตนในฐานะ เปนหนวยหนึ่ง
ของสังคม จึงมีพฤติกรรมตามกฎเกณฑที่สังคมกำ�หนด
สวนระดับที่ 3 คือ ระดับ เหนือเกณฑ ขั้นที่ 5 คือการ
กระทำ�ในสิ่งที่ตนเอง เห็นวาถูกและสมควร หรือเปน
การกระทำ � เพื่ อ ส ว นรวม มี ค วามเป น ตั ว ของตั ว เอง
ละอายใจเมื่อตนเองทำ�ชั่ว และภูมิใจในตนเองเมื่อทำ�ดี
สวนขั้นที่ 6 คือ การมีเจตนาที่จะยึดหลักอุดมคติสากล
(Piaget 1932 , Kohlberg 1976)
ทัศนคติทางบวกกับประสิทธิภาพการบริหาร
งานพัฒนาชุมชนของพัฒนาการจังหวัด
ดวงเดือน พันธุมนาวิน (2544) ไดกลาวถึง
การศึกษาทัศนคติทางบวกที่ใชทำ�นายพฤติกรรมนั้น
เปนเรื่องที่มีการศึกษาคนควาและวิจัยกันมากในวิชา
จิตวิทยาสังคม ไดมีผูเสนอทฤษฎีหลายทฤษฎีวาดวย
การชักจูงและเปลี่ยนแปลงทัศนคติทางบวก และในชวง
หลัง (ค.ศ.1970-1985) เปนการสรางทฤษฎีและการวิจยั
ความสัมพันธระหวางทัศนคติทางบวกกับพฤติกรรม
ใหไดแมนยำ�มากที่สุด
การให ค วามหมายของทั ศ นคติ ท างบวกนั้ น
ไดมีผูสรุปจากผูที่เคยใหความหมายของทัศนคติทาง

บวกไวมากมาย โดยแบงเปนองคประกอบของทัศนคติ
ทางบวก 3 ดานนั้นตองมุงเนนการใชชีวิตที่เติมเต็ม
ในแตละวันใหมีคุณคาเปนไปตามเปาหมายที่มีกำ�หนด
ระยะเวลาแนนอน สอดคลองกับจริยธรรม คือ องคประกอบ
ทางดานทัศนคติ ความรูส กึ องคประกอบของพฤติกรรม
และองคประกอบของผลลัพธที่ตามออกมา
ความเชื่ออำ�นาจในตนกับประสิทธิภาพการ
บริหารงานพัฒนาชุมชนของพัฒนาการจังหวัด
ความเชื่ออำ�นาจในตน หมายถึง ความเชื่อและ
การคาดหวังของบุคคลวา ผลดีและผลเสียที่เกิดกับตน
นั้น มีตนเองเปนสาเหตุมากกวา ที่จะเปนเพราะคนอื่น
โชคเคราะห ความบังเอิญ (ดวงเดือน พันธุมนาวิน และ
คณะ 2540)
ลักษณะความเชื่ออำ�นาจภายในตนนี้มีผูเชื่อวา
เกิดจากการเรียนรูท างสังคมตัง้ แตเด็ก เมือ่ บุคคลกระทำ�
พฤติกรรมใดแลวไดรบั ผลตอบแทน ตอมาบุคคลนัน้ ก็จะ
คาดหวังที่จะไดรับผลตอบแทนประเภทเดียวกันถาเขา
ทำ�พฤติกรรมนั้นซ้ำ�อีก หรือกระทำ�พฤติกรรมใหมที่จัด
อยูใ นประเภทเดียวกันกับพฤติกรรมเดิมนัน้ ถาเขาไดรบั
รางวัลตอบแทนอีกเขาก็จะมีความเชื่อมั่นในการแสดง
พฤติกรรม เรียกวา มีความเชือ่ อำ�นาจในการกระทำ�จาก
ภายในตนวากระทำ�ความดีแลวไดผลดีตอบแทน แตถา
บุคคลกระทำ�พฤติกรรมแลวมักไมไดรับผลตอบแทน
หรือไดรบั ผลตางๆ กัน หรือมีบอ ยครัง้ ทีไ่ ดรบั ผลตอบแทน
โดยไมทำ�อะไรเลย ก็จะทำ�ใหบุคคลเรียนรูวาตนอยู
ภายใตการควบคุมจากภายนอก ทำ�ใหเกิดความรูสึก
หมดกำ�ลังใจที่จะพยายามกระทำ�สิ่งใด กลายเปนผูมี
ความเฉื่อยชา ทอแทหมดหวังไปในที่สุด (ดวงเดือน
พันธุมนาวิน, อรพินทร ชูชม และงามตา วนินทานนท
2528)
สุขภาพจิตที่เขมแข็งกับประสิทธิภาพการ
บริหารงานพัฒนาชุมชนของพัฒนาการจังหวัด
สุ ข ภาพจิ ต ที่ เ ข ม แข็ ง หมายถึ ง สภาวะทาง
อารมณ ที่เกี่ยวของกับความรูสึกทุกขใจ ซึ่งมีสาเหตุมา
จากความวิตกกังวล ความเครียด หรือความไมสบายใจที่
มีตอ สถานการณตา งๆ (ดวงเดือน พันธุมนาวิน และคณะ
2540) นอกจากนี้ สุภา มาลากุล ณ อยุธยา (2521 อางถึง
ใน นวลละออ สุภาผล 2534) ไดกลาวถึง สุขภาพจิตที่

125

วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับภาษาไทย
ปีที่ 32 ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2555

เขมแข็งวา ไมใชการปราศจากโรคจิตหรือโรคประสาท
แตเพียงอยางเดียว แตตองรูจักปรับสภาพจิตใจของ
ตนเองและรู  จั ก ตอบสนองความต อ งการของตนเอง
รวมทั้ ง รู  จั ก ปรั บ ตั ว เข า กั บ บุ ค คลอื่ น และสิ่ ง แวดล อ ม
ตางๆ ไดดวย ดังนั้น ผูที่มีสุขภาพจิตที่เขมแข็งดี จะมี
ความรูส กึ และการกระทำ�ทีแ่ สดงถึงความมัน่ คงทางจิตใจ
ปรับตัวเขากับครอบครัว เพือ่ นรวมเรียน เพือ่ นรวมงาน
ไดเปนอยางดี สามารถที่จะเปนผูให ผูรับ รูจักตัดสินใจ
และรับผิดชอบ เผชิญปญหา ความสำ�เร็จ และความ
ลมเหลวไดอยางสงบ มีความวิตกกังวลแตนอยหรือ
มีอยูในปริมาณที่เหมาะสมกับเหตุการณ
วิธีการวิจัย
การวิจยั เรือ่ ง “ปจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลตอประสิทธิภาพ
การบริ ห ารงานพั ฒ นาชุ ม ชนของพั ฒ นาการจั ง หวั ด ”
เป น การวิ จั ย แบบผสม โดยเริ่ ม ต น จากการวิ จั ย เชิ ง
คุ ณ ภาพ โดยอาศั ย การวิ เ คราะห เ นื้ อ หาจากการ
ทบทวนวรรณกรรม ควบคูไปกับการสัมภาษณเจาะลึก
ผูทรงคุณวุฒิเพื่อสรางเครื่องมือในการเก็บขอมูล หลัง
จากนัน้ ใชการวิจยั เชิงปริมาณ ดวยเหตุทวี่ า เปนการวิจยั
ทางสังคมศาสตร เพือ่ ทราบความเบีย่ งเบน เปลีย่ นแปลง
ทางพฤติกรรมของคน และการมีปฏิสมั พันธกบั บุคคลอืน่
ตลอดจนสิ่งแวดลอมที่มีอิทธิพลตอมนุษย สามารถนำ�
ผลที่ไดจากการวิจัย ไปใชประโยชนไดอยางถูกตอง
ตรงตามความเปนจริงมากที่สุด ลักษณะของการวิจัย
เปนการศึกษาความสัมพันธเปรียบเทียบ (Correlation
Study) ระหวางตัวแปรทางดานสถานการณ และปจจัย
ทางดานจิตลักษณะกับประสิทธิภาพในการบริหารงาน
โดยการศึกษานั้น ไดมีการสรางแบบวัดใหมีคุณภาพสูง
เพื่อใหไดขอมูลที่นาเชื่อถือ แลวนำ�ขอมูลที่ไดมาทำ�การ
วิเคราะหผลทางสถิติโดยใชการวิเคราะหเสนทาง (Path
Analysis) ตามตัวแบบที่ผานการสังเคราะหรวมกันจาก
การวิจัยเชิงคุณภาพ หลังจากที่ไดผลการวิเคราะหแลว
นำ � ผลที่ ใ นแต ล ะเส น ทาง สอบยั น ด ว ยการวิ จั ย เชิ ง
คุณภาพ โดยอาศัยเทคนิคการสัมภาษณเจาะลึกจาก
กลุมพัฒนาการจังหวัดที่มีความเชี่ยวชาญ จำ�นวน 6
ทาน
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ประชากร ที่ใชในการศึกษา
ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ พัฒนาการ
จังหวัดทัว่ ประเทศ รวมทัง้ สิน้ 75 คน ซึง่ ผูศ กึ ษาไดศกึ ษา
จากประชากรทั้งหมด ในสวนการวิจัยเชิงคุณภาพ กลุม
ตัวอยางไดแก พัฒนาการจังหวัดจำ�นวน 6 คน โดย
ใชเกณฑการเลือกตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive
selection) โดยตั้งเกณฑวาตองเปนพัฒนาการจังหวัด
ที่มีประสบการณทำ�งานไมต่ำ�กวา 15 ป รวมถึงตอง
ยินดีที่จะใหขอมูลและเปดเผยขอมูลอยางเต็มที่ โดย
ผูเชี่ยวชาญดังกลาวไดแก
(1.)		 นายสมเดช ไพจิตรกุญชร 		
			 พัฒนาการจังหวัดแมฮองสอน
(2.)		 นางเพ็ญสุภา ศิริวัฒน 			
			 พัฒนาการจังหวัดขอนแกน
(3.)		 นางปราณี รัตนประยูร 			
			 พัฒนาการจังหวัด นราธิวาส
(4.)		 นางศิริ กำ�ปนทอง 			
			 พัฒนาการจังหวัดสมุทรสงคราม
(5.)		 นางอารี คีรีวรรณ 			
			 พัฒนาการจังหวัด สระบุรี
(6.)		 นายสุทิน มณีพรหม			
			 พัฒนาการจังหวัดปตตานี
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือวัดตัวแปรในการวิจัยนี้ เปนแบบวัด
ที่ถามเกี่ยวกับลักษณะทางชีวสังคมและภูมิหลังของ
พั ฒ นาการจั ง หวั ด โดยการวั ด ตั ว แปรตาม ได แ ก
ประสิทธิภาพการบริหารงาน ในสวนตัวแปรทางดาน
สถานการณ มีแบบวัด 4 แบบวัด สำ�หรับตัวแปรทางดาน
จิตลักษณะ มีแบบวัด 6 แบบวัด โดยแบบวัดแตละฉบับ
มีรายละเอียดดังนี้
แบบวัดลักษณะทางชีวสังคมและภูมิหลัง
เปนแบบสอบถามที่สรางขึ้น มีเนื้อหาเกี่ยวกับ
ลักษณะของพัฒนาการจังหวัด คือ เพศ อายุ สถานภาพ
การสมรส และประสบการณในการทำ�งาน โดยมีค�ำ ตอบ
ใหเลือกตอบและเติมคำ�ลงในชองวางที่กำ�หนดให

ปจจัยที่มีอิทธิพลตอประสิทธิภาพการบริหารงานพัฒนาชุมชนของพัฒนาการจังหวัด
ธัชฤทธิ์ ปนารักษ

แบบวัดประสิทธิภาพในการบริหารงาน
การวั ด ประสิ ท ธิ ภ าพในการบริ ห ารงานของ
พัฒนาการจังหวัด ในครั้งนี้ วัดจากการแสดงบทบาท
ความพร อ ม ความสามารถที่ แ สดงออกในรู ป ของ
พฤติ กรรมในการบริหารงานพัฒนาชุมชนให ป ระสบ
ความสำ�เร็จ ไดแก งานบริหารยุทธศาสตร 3 ประการ
ได แ ก (1.) การกำ � หนดทิ ศ ทาง และกำ � กั บ ดู แ ล
ยุทธศาสตรการบริหารงานพัฒนาชุมชน ระดับจังหวัด
ในภาพรวม (2.) การบริหารการพัฒนาในสวนทีเ่ กีย่ วของ
กับสำ�นักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด และ (3.) บริหาร
ผลการปฏิ บั ติ ง านของหน ว ยงาน นอกจากนี้ แ ล ว
พัฒนาการจังหวัดยังมีบทบาท ในการบริหารงานวิชาการ
อีก 4 ประการ ไดแก (1.) กำ�หนดกรอบแนวทาง ทิศทาง
ในการ ศึกษา วิเคราะห วิจัย คนควาทางวิชาการ ตลอด
จนกำ�กับดูแล และบริหารจัดการความรูในหนวยงาน
(2.) กำ�หนดเปาหมาย กรอบแนวทาง ตลอดจนกำ�กับ
ดูแล และพัฒนาผลการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา
(3.) คิดคน ริเริ่ม สงเสริมและสนับสนุนนวัตกรรม ที่
เกี่ยวของในงานพัฒนาชุมชน และ (4.) กำ�กับดูแลการ
บริหารจัดเก็บขอมูล เพื่อการพัฒนาชุมชน และสงเสริม
การใชประโยชนจากขอมูลสารสนเทศชุมชน โดยแบบวัด
ชุดนี้มีจำ�นวน 14 ขอ แตละขอมีมาตรประเมิน 6 หนวย
ประกอบ ตัง้ แต “จริงทีส่ ดุ ” ถึง “ไมจริงเลย” มีคา ความเชือ่
มั่นของแบบสอบถาม (Reliability Coefficients) = 0.81
เกณฑการใหคะแนน มีการใหคะแนน 2 กรณีคือ กรณี
ขอความทางบวก การใหคะแนนจาก 6 5 4 3 2 1 ตาม
ลำ�ดับ จากจริงที่สุดถึงไมจริงเลย สำ�หรับขอความทาง
ลบจะใหคะแนนในทิศทางกลับกัน พิสัยของคาคะแนน
อยูระหวาง 14 – 84 คะแนน
แบบวัดการมีสวนรวมในการบริหารงาน
มีเนื้อหาเกี่ยวกับ สภาพขององคการที่มีการ
ใช ห ลั ก ความมี ส  ว นร ว มในการบริ ห าร ซึ่ ง เป น การ
มีสวนรวมในเชิงกระบวนการ ไดแก การมีสวนรวมใน
การคิด ตัดสินใจ การวางแผนดำ�เนินงาน การดำ�เนินงาน
และรวมติดตามประเมินผลการดำ �เนินโครงการหรือ
กิ จ กรรมต า งๆ ภายในองค ก าร ซึ่ ง เป น แบบวั ด ที่
สรางขึ้นเองโดยมีขอคำ�ถามจำ�นวน 10 ขอ แตละขอมี
มาตรประเมิน 6 หนวยประกอบ ตั้งแต “จริงที่สุด”

ถึง “ไมจริงเลย” มีคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม
(Reliability Coefficients) = 0.87 มีคาอำ�นาจจำ�แนก
รายขอ (t-test) ระหวาง 3.18 – 7.49
เกณฑการใหคะแนน ขอความในแบบวัดการ
มีสวนรวมในการบริหารงาน พิสัยคาคะแนนอยูระหวาง
10 – 60 คะแนน
แบบวัดการจัดการความรู
มี เ นื้ อ หาเกี่ ย วกั บ การที่ อ งค ก ารได มี ก ารจั ด
กระบวนการจัดการความรู (Knowledge Management
Process) ขององคการ 7 ประการ ไดแก (1) การบงชี้
ความรู (2) การสรางและแสวงหาความรู (3) การจัด
ความรูใ หเปนระบบ (4) การประมวลและกลัน่ กรองความ
รู (5) การเขาถึงความรู (6) การแบงปนแลกเปลี่ยน
ความรู และ (7) การเรียนรู เปนแบบวัดที่สรางขึ้นเอง
มีจำ�นวน 18 ขอ แตละขอมีมาตรประเมิน 6 หนวย
ประกอบ ตั้งแต “จริงที่สุด” ถึง “ไมจริงเลย” มีคาความ
เชื่อมั่นของแบบสอบถาม (Reliability Coefficients) =
0.96 มีคาอำ�นาจจำ�แนกรายขอ (t-test) ระหวาง 3.65
- 7.99 เกณฑการใหคะแนน ขอความในแบบวัด การ
จัดการความรูในองคการ มีการใหคะแนน จาก 6 5 4
3 2 1 ตามลำ�ดับ จาก จริงที่สุด ถึง ไมจริงเลย พิสัยคา
คะแนนอยูระหวาง 18 - 108 คะแนน
แบบวัดวัฒนธรรมองคการ
มี เ นื้ อ หาที่ เ กี่ ย วกั บ การส ง เสริ ม ให เ จ า หน า ที่
พัฒนาชุมชนมีพฤติกรรมตามคานิยมเพื่อใหเกิดพัฒนา
องค ก าร ในด า นการยึ ด หลั ก ปรั ช ญาในการทำ � งาน
พั ฒ นาชุ ม ชน การพั ฒ นากระบวนการทำ � งาน การ
พัฒนาคุณภาพของบุคลากร และการสรางกระบวนการ
เรียนรูและพัฒนาอยางตอเนื่อง เปนแบบวัดที่สรางขึ้น
เองมีจำ�นวน 10 ขอ แตละขอมีมาตรประเมิน 6 หนวย
ประกอบ ตัง้ แต “จริงทีส่ ดุ ” ถึง “ไมจริงเลย” มีคา ความเชือ่
มั่นของแบบสอบถาม (Reliability Coefficients) = 0.90
มีคาอำ�นาจจำ�แนกรายขอ (t-test) ระหวาง 4.15 – 9.00
เกณฑ ก ารให ค ะแนน ข อ ความในแบบวั ด การสร า ง
วัฒนธรรมองคการ มี 2 ลักษณะคือขอความทางบวก
และขอความทางลบ การใหคะแนน มี 2 กรณีคือ กรณี
ขอความทางบวก การใหคะแนนจาก 6 5 4 3 2 1 ตาม
ลำ�ดับ จากจริงที่สุดถึงไมจริงเลย สำ�หรับขอความทาง
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ลบจะให ค ะแนนในทิ ศ ทางกลั บ กั น พิ สั ย ค า คะแนน
อยูระหวาง 10 - 60 คะแนน
แบบวัดหลักธรรม
มี เ นื้ อ หาเกี่ ย วกั บ การส ง เสริ ม ให อ งค ก ารใช
ธรรมะตางๆ ที่เกี่ยวของใหการทำ�งานบรรลุเปาหมาย
ขององคการ ไดแก พรหมวิหารธรรมและเวสารัชชกรณ
ธรรม (ธรรมทำ�ใหกลา) เปนหลักการสำ�คัญในการปฏิบตั ิ
งานในองคการ เปนแบบวัดที่สรางขึ้นเองมีจำ�นวน 10
ขอ แตละขอมีมาตรประเมิน 6 หนวยประกอบ ตั้งแต
“จริ ง ที่ สุ ด ” ถึ ง “ไมจริงเลย” มีคาความเชื่อมั่ น ของ
แบบสอบถาม (Reliability Coefficients) = 0.79 มีคา
อำ�นาจจำ�แนกรายขอ (t-test) ระหวาง 3.10 - 13.17
เกณฑการใหคะแนน ขอความในแบบวัดกา
รสงเสริมหลักธรรม มีการใหคะแนน จาก 6 5 4 3 2 1
ตามลำ�ดับ จากจริงที่สุดถึงไมจริงเลย พิสัยคาคะแนน
อยูระหวาง 10 - 60 คะแนน
แบบวัดการมุงอนาคต
มี เ นื้ อ หาที่ เ กี่ ย วกั บ ความสามารถในการคาด
การณไกลของบุคคล เห็นความสำ�คัญของสิ่งที่จะเกิด
ขึ้นในอนาคตนั้น และมีความสามารถในการควบคุม
ตนใหดำ�เนินไปในแนวทางที่ถูกตองเหมาะสม มีความ
รั บ ผิ ด ชอบ อดทนได รอได เพื่ อ ผลที่ ยิ่ ง ใหญ ก ว า
ในอนาคต โดยใชแบบวัดของ ดวงเดือน พันธุมนาวิน,
งามตา วนินทานนท และคณะ (2536) ซึ่งประกอบดวย
ประโยคตางๆ 10 ขอ แตละขอประกอบดวยมาตร
ประเมิน 6 หนวยประกอบ จาก “จริงที่สุด” ถึง “ไมจริง
เลย” มีคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม (Reliability
Coefficients) = 0.67 มีคาอำ�นาจจำ�แนกรายขอ (t-test)
ระหวาง 2.03 - 8.82
เกณฑการใหคะแนน ขอความในแบบวัดลักษณะ
มุง อนาคต มี 2 ลักษณะคือขอความทางบวกและขอความ
ทางลบ การใหคะแนน มี 2 กรณีคือ กรณีขอความทาง
บวก การใหคะแนนจาก 6 5 4 3 2 1 ตามลำ�ดับ จากจริง
ที่สุดถึงไมจริงเลย สำ�หรับขอความทางลบจะใหคะแนน
ในทิศทางกลับกัน พิสัยคาคะแนนอยูระหวาง 10 - 60
คะแนน
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แบบวัดแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์
มีเนื้อหาเกี่ยวกับปริมาณความเพียรพยายาม
ของพัฒนาการจังหวัดที่จะพัฒนาตนเองและงานของ
ตนใหประสบความสำ�เร็จ โดยไมยอทอตออุปสรรคและ
ความลมเหลว รูจักกำ�หนดเปาหมายใหเหมาะสมกับ
ความสามารถของตน อดทนทำ�งานที่ยากลำ�บากได
เปนเวลานาน และมุงแสวงหาความรูสิ่งใหมๆ ในการ
แกปญหาในการทำ�งานอยูเสมอ เปนคุณสมบัติคนดี
ตลอดจนชอบเลื อ กคบเพื่ อ นที่ มี ค วามสามารถเป น
อันดับแรก โดยใชแบบวัดของสภาวิจยั แหงชาติ มีจำ�นวน
20 ขอ แตละขอประกอบดวยมาตรประเมิน 6 หนวย
ประกอบ จาก “จริงที่สุด” ถึง “ไมจริงเลย” มีคาความ
เชื่อมั่นของแบบสอบถาม (Reliability Coefficients) =
0.88 มีคาอำ�นาจจำ�แนกรายขอ (t-test) ระหวาง 1.79
- 7.49
เกณฑการใหคะแนน ขอความในแบบวัดแรง
จูงใจใฝสัมฤทธิ์ มี 2 ลักษณะคือขอความทางบวกและ
ขอความทางลบ การใหคะแนน มี 2 กรณีคือ กรณีขอ
ความทางบวก การใหคะแนนจาก 6 5 4 3 2 1 ตาม
ลำ�ดับ จากจริงที่สุดถึงไมจริงเลย สำ�หรับขอความทาง
ลบจะให ค ะแนนในทิ ศ ทางกลั บ กั น พิ สั ย ค า คะแนน
อยูระหวาง 20 - 120 คะแนน
แบบวัดเหตุผลเชิงจริยธรรม
เปนแบบวัดที่ผูวิจัยนำ �มาจากแบบวัดเหตุผล
เชิงจริยธรรมของ โกศล มีคุณ และณรงค เทียมเมฆ
(2543) ลักษณะของแบบวัดเปนแบบวัดชนิดใหผูตอบ
เลือกตอบจากเรื่องจำ�นวน 7 เรื่อง เรื่องละ 2 ขอ ซึ่ง
มีลักษณะเสนอเปนเรื่องหรือสถานการณขัดแยงทาง
จริยธรรม แตละเรื่องมีเหตุผลใหประเมิน 2 เหตุผล เปน
เหตุผลที่ตรงกับเหตุผลเชิงจริยธรรมขั้นที่ 5 และขั้นที่
6 ในทฤษฎีของโคลเบอรก ผูตอบจะตองประเมินทั้ง
สองเหตุผลจากมาตรประเมิน 6 ระดับ ตั้งแต “เห็นดวย
อยางยิ่ง” ถึง “ไมเห็นดวยอยางยิ่ง” มีคาความเชื่อมั่น
ของแบบสอบถาม (Reliability Coefficients) = 0.90
มีคาอำ�นาจจำ�แนกรายขอ (t-test) ระหวาง 1.81 - 7.39
เกณฑการใหคะแนน ขอความในแบบวัดเหตุผล

ปจจัยที่มีอิทธิพลตอประสิทธิภาพการบริหารงานพัฒนาชุมชนของพัฒนาการจังหวัด
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เชิงจริยธรรม จะใหคะแนนจาก 6 5 4 3 2 1 ตามลำ�ดับ
จาก เห็นดวยอยางยิง่ ถึง ไมเห็นดวยอยางยิง่ โดยมีชว ง
คะแนนตั้งแต 14 - 84
แบบวัดทัศนคติทางบวก
มีเนือ้ หาทีเ่ กีย่ วของกับจิตลักษณะของพัฒนาการ
จังหวัด ที่อยูในรูปความรูสึกพอใจหรือไมพอใจ การ
ตระหนักและมองเห็นประโยชนของการบริหารงาน และ
การมองเห็นโทษของการละเลยการปฏิบัติหนาที่ และ
ความพรอมในการบริหารงาน เปนแบบวัดทีส่ รางขึน้ เอง
มีจ�ำ นวน 10 ขอ แตละขอมีลกั ษณะเปนประโยคประกอบ
มาตรประเมิน 6 หนวยประกอบ ตั้งแต “จริงที่สุด”
ถึง “ไมจริงเลย” มีคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม
(Reliability Coefficients) = 0.94 มีคาอำ�นาจจำ�แนก
รายขอ (t-test) ระหวาง 4.85 - 11.30
เกณฑการใหคะแนน ขอความในแบบวัดทัศนคติ
ทางบวกที่ดีตอประสิทธิภาพในการบริหารงาน มี 2
ลักษณะคือขอความทางบวกและขอความทางลบ การ
ใหคะแนน มี 2 กรณีคือ กรณีขอความทางบวก การ
ใหคะแนนจาก 6 5 4 3 2 1 ตามลำ�ดับ จากจริงที่สุด
ถึงไมจริงเลย สำ�หรับขอความทางลบจะใหคะแนนใน
ทิศทางกลับกัน พิสัยคาคะแนนอยูระหวาง 10 - 60
คะแนน
แบบวัดความเชื่ออำ�นาจในตน
มีเนือ้ หาเกีย่ วกับ ความรูส กึ นึกคิดของพัฒนาการ
จังหวัดเกี่ยวกับผลสำ�เร็จของการบริหารงาน วาผล
เหลานั้นเกิดจากความรู ความสามารถของตนเอง หรือ
เกิดจากปจจัยอื่นๆ ที่นอกเหนือจากความสามารถของ
ตนเองมากนอยเพียงใด เปนแบบวัดที่สรางขึ้นเองมี
จำ�นวน 9 ขอ แตละขอมีลักษณะเปนประโยคประกอบ
มาตรประเมิน 6 หนวยประกอบ ตั้งแต “จริงที่สุด”
ถึง “ไมจริงเลย” มีคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม
(Reliability Coefficients) = 0.73 มีคาอำ�นาจจำ�แนก
รายขอ (t-test) ระหวาง 0.49 - 11.09
เกณฑการใหคะแนน ขอความในแบบความ
เชื่ออำ�นาจในตนมี 2 ลักษณะคือขอความทางบวกและ
ขอความทางลบ การใหคะแนน มี 2 กรณีคือ กรณีขอ
ความทางบวก การใหคะแนนจาก 6 5 4 3 2 1 ตาม
ลำ�ดับ จากจริงทีส่ ดุ ถึงไมจริงเลย สำ�หรับขอความทางลบ

จะให ค ะแนนในทิ ศ ทางกลั บ กั น พิ สั ย ค า คะแนนอยู 
ระหวาง 9 - 54 คะแนนโดยผูที่ไดคะแนนนอยกวาคา
เฉลี่ยจัดเปนผูที่มีความเชื่ออำ�นาจในตนต่ำ� สวนผูที่
ไดคะแนนมากกวาคาเฉลีย่ จัดเปนผูท มี่ คี วามเชือ่ อำ�นาจ
ในตนสูง
แบบวัดสุขภาพจิตที่เขมแข็ง
มีเนื้อหาเกี่ยวกับ ความรูสึกในการทำ�งานใน
อาชีพพัฒนาการจังหวัด ที่มีลักษณะการตอบสนองตอ
สิ่งเราในทำ�นองที่เบี่ยงเบนจากปกติ เชน ตื่นเตนงาย
โกรธงาย ตกใจงาย อารมณรุนแรงเกินกวาเหตุ วิตก
กังวลในเรื่องตางๆ คิดมาก รูสึกอึดอัด เปนตน สุขภาพ
จิตที่เขมแข็งในความหมายของความรูสึกทางลบของ
บุคคลนี้ แสดงใหเห็นถึงอาการของความมีสุขภาพจิต
ที่เสื่อม ประกอบดวยประโยคบอกเลา จำ�นวน 10 ขอ
แตละขอมีมาตรประเมิน 6 หนวย จาก “จริงที่สุด” ถึง
“ไมจริงเลย” ในขั้นที่ 1 และมาตรประเมิน 3 หนวยจาก
“เกิดนอย” ถึง “เกิดมาก” ในขั้นที่ 2 มีคาความเชื่อมั่น
ของแบบสอบถาม (Reliability Coefficients) = 0.93 มีคา
อำ�นาจจำ�แนกรายขอ (t-test) ระหวาง 4.12 – 6.96
เกณฑการใหคะแนน ขอความในแบบวัดสุขภาพ
จิตที่เขมแข็งในการทำ�งานมีการใหคะแนน จาก 1 2 3 4
5 6 ตามลำ�ดับ จากจริงทีส่ ดุ ถึงไมจริงเลย และตองมีการ
ประเมินในขั้นที่สอง โดยมีมาตรประเมิน 3 หนวยจาก
“เกิดนอย” ถึง “เกิดมาก” จะใหคะแนน 3 - 1 คะแนน
ตามลำ�ดับ ตอจากนัน้ จึงนำ�คะแนนในสวนที่ 1 มาคูณกับ
สวนที่ 2 พิสัยคาคะแนนอยูระหวาง 10 - 180 คะแนน
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
สำ�หรับการวิเคราะหขอมูลในการวิจัยในครั้งนี้
จะใชเครื่องคอมพิวเตอร และใชโปรแกรมการวิเคราะห
ขอมูลทางสถิติสำ�หรับการวิจัยทางสังคมศาสตร SPSS
โดยใชสถิติดังนี้
1. สถิตเิ ชิงพรรณา (Descriptive Statistics) เพือ่
จัดขอมูลเปนหมวดหมูแ ละเพือ่ ใหทราบลักษณะพื้นฐาน
ทั่วไปของกลุมเปาหมาย และสรุปลักษณะตัวแปรอิสระ
กับตัวแปรตาม โดยใชคารอยละ คาเฉลี่ย (Mean) และ
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D. - Standard Deviation)
2. สถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน จะใชการ
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วิเคราะหเสนทาง(Path analysis) เพือ่ ทดสอบคาอิทธิพล
ทั้ ง ทางตรงและทางอ อ มที่ มี ผ ลต อ ประสิ ท ธิ ภ าพการ
บริหารงานพัฒนาชุมชนของพัฒนาการจังหวัด มีการ
ทดสอบคุณสมบัติของตัวแปรเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติ
ตางๆ วา ขอมูลเหมาะสมกับเทคนิคการวิเคราะหความ
สั ม พั น ธ โ ครงสร า งเชิ ง เส น หรื อ ไม ด ว ยการทดสอบ
คาสหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson’s Coefficient
Correlation) ระหวางกลุมตัวแปรแฝง การหาเมตริก
ความสั ม พั น ธ ระหว า งตั ว แปรแฝงแต ล ะคู  ก็ เ พื่ อ
หลี ก เลี่ ย งป ญ หาความสั ม พั น ธ ร ะหว า งตั ว แปรที่ สู ง
จนเกิดปญหาการรวมเสนตรงพหุ (Multicollinearity)
โดยพิจารณาประกอบ การทดสอบคาความทนทาน
(tolerance) และคา VIF (variance inflation factors)
ของตัวแปรแฝงแตละตัว เพราะปญหาการรวมเสน
ตรงพหุจะไมเกิดขึ้น ถาคาความทนทานมากกวา 0.1
(Hair, ... et al. 1995 : 127) และคา VIF ไมเกิน 10
(Belsley 1991)
ผลการวิจัยและการอภิปรายผล
จากการวิเคราะหขอมูล ไดพบผลการวิจัยที่
สำ�คัญดังนี้
1. ผลการวิเคราะห ตัวแปรอิสระและตัวแปร
ตาม พบผลดังนี้ (รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 1.1)
(1.1) การมีสว นรวมในการบริหารงาน มีคา คะแนนเฉลีย่
(Mean) = 49.12 คะแนน และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
= 6.70 คะแนน ซึ่งแสดงวามีการมีสวนรวมในการ
บริหารงานในระดับมาก (1.2) การจัดการความรู มี
คาเฉลีย่ (Mean) = 92.65 คะแนน คาเบีย่ งเบนมาตรฐาน
= 11.43 ซึ่งแสดงวามีการจัดการความรูอยูในระดับมาก
(1.3) วัฒนธรรมองคการ มีคาเฉลี่ย (Mean) = 52.71
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คะแนน และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 4.50 ซึ่งแสดงวา
มีการสงเสริมวัฒนธรรมองคการอยูในระดับ มาก (1.4)
หลักธรรม มีคาเฉลี่ย (Mean) = 53.48 คะแนน และคา
เบี่ยงเบนมาตรฐาน = 4.82 ซึ่งแสดงวามีการสงเสริม
การใชหลักธรรมในการบริหารองคการอยูในระดับ มาก
(1.5) การมุง อนาคต มีคา เฉลีย่ (Mean) = 51.35 คะแนน
และคาเบีย่ งเบนมาตรฐาน = 5.09 ซึง่ แสดงวาพัฒนาการ
จังหวัดโดยรวมมีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน อยูใน
ระดับสูง (1.6) แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ มีคาเฉลี่ย (Mean) =
101.92 คะแนน และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 8.62 ซึ่ง
แสดงวาพัฒนาการจังหวัดโดยรวมมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์
อยูในระดับสูง (1.7) เหตุผลเชิงจริยธรรม มีคาเฉลี่ย
(Mean) = 66.07 คะแนน และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
= 8.47 ซึ่งแสดงวาพัฒนาการจังหวัดโดยรวมมีเหตุผล
เชิงจริยธรรม อยูในระดับสูง (1.8) ทัศนคติทางบวก
มีคาเฉลี่ย (Mean) = 53.85 คะแนน และคาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน = 4.83 ซึง่ แสดงวาพัฒนาการจังหวัดโดยรวม
มีทัศนคติที่ดีในการบริหารงาน อยูในระดับมาก (1.9)
ความเชื่ออำ�นาจในตน มีคาเฉลี่ย (Mean) = 40.70
คะแนน และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 4.66 ซึ่งแสดงวา
พัฒนาการจังหวัดโดยรวมมีความเชื่ออำ�นาจในตนใน
การทำ�งาน อยูในระดับสูง (1.10) สุขภาพจิตที่เขมแข็ง
มีคาเฉลี่ย (Mean) = 45.78 คะแนน และคาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน = 19.75 ซึ่งแสดงวาพัฒนาการจังหวัดโดย
รวมมีสขุ ภาพจิตทีด่ ใี นการทำ�งาน อยูใ นระดับมาก (1.11)
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการงานพัฒนาชุมชนของ
พัฒนาการจังหวัด มีคาเฉลี่ย (Mean) = 70.72 คะแนน
และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 7.33 คะแนน ซึ่งแสดงวา
พัฒนาการจังหวัดโดยรวม มีประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการงานพัฒนาชุมชนอยูในระดับมาก
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ตารางที่ 1. ลักษณะขอมูลของตัวแปรที่ใชในงานวิจัย
ตัวแปรอิสระ

Min

Max

Mean

S.D.

ระดับ

1. การมีสวนรวมในการบริหารงาน

32

60

49.12

6.70

มาก

2. การจัดการความรู

48

108

92.65

11.3

มาก

3. วัฒนธรรมองคการ

42

60

52.71

4.50

มาก

4. หลักธรรม

39

60

53.48

4.82

มาก

5. การมุงอนาคต

38

60

51.35

5.09

สูง

6. แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์

78

120

101.92

8.62

สูง

7. เหตุผลเชิงจริยธรรม

50

84

66.07

8.47

สูง

8. ทัศนคติทางบวก

35

60

53.85

4.83

มาก

9. ความเชื่ออำ�นาจในตน

28

54

40.70

4.66

สูง

10. สุขภาพจิตที่เขมแข็ง

22

97

45.78

19.5

มาก

51

84

70.72

7.33

มาก

ตัวแปรอิสระดานสถานการณ

ตัวแปรอิสระดานจิตลักษณะ

ตัวแปรตาม
ประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการงานพัฒนาชุมชน

2. ผลการวิ เ คราะห ตั ว แบบประสิ ท ธิ ภ าพใน
การบริหารงานของพัฒนาการจังหวัด พบวาปจจัยที่
มีอิทธิพลรวม อยางมีนัยสำ�คัญทางสถิติในสามลำ�ดับ
แรกไดแก การจัดการความรู ทัศนคติทางบวก และกา
รมีสวนรวมในการบริหารงานตามลำ�ดับ สอดคลองกับ
ปจจัยที่มีอิทธิพลทางตรง ผลที่นาสนใจประการหนึ่งก็
คือ ปจจัยดานวัฒนธรรมองคการ จะสงผลทางออมมายัง
ประสิทธิภาพในการบริหารงานของพัฒนาการจังหวัด
ผานกลุมปจจัยดานจิตลักษณะในเชิงผกผัน (แตยังไมมี
นัยสำ�คัญทางสถิติ) สรุปไดวาปจจัยดานสถานการณสง
ผลตอประสิทธิภาพในการบริหารงานของพัฒนาการจัง
หวัดสองปจจัย และปจจัยดานจิตลักษณะสงผลตอปร
ะสิ ท ธิ ภ าพในการบริ ห ารงานของพั ฒ นาการจั ง หวั ด
หนึ่งปจจัย ผลการวิเคราะหอิทธิพลในกลุมปจจัยดาน
สถานการณทมี่ ตี อ ปจจัยดานจิตลักษณะแยกตามตัวแปร
แลวพบวา ตัวแปรที่สงผลตอตัวแปรกลุมอื่นมากที่สุด
ไดแกตวั แปรวัฒนธรรมองคการซึง่ สงอิทธิพลทางตรงตอ

การมุง อนาคต (b = 0.64) แรงจูงใจใฝสมั ฤทธิ์ (b= 0.68)
เหตุผลเชิงจริยธรรม (b = 0.46) และ การมีทศั นคติทที่ าง
บวก (b = 0.75) ในขณะที่ปจจัยดานการจัดการความ
รูจ ะสงผลตอ เหตุผลเชิงจริยธรรม (b = 0.34) ตามลำ�ดับ
(รายละเอียดตามภาพที่ 1)
3. ผลการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงของ Model ที่ไดจากการวิเคราะห จาก
การสัมภาษณ ผูเชี่ยวชาญทั้ง 6 ทานซึ่ง มีความเห็น
สอดคลองกันวา ปจจัยที่มีอิทธิพลตอประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการงานพัฒนาชุมชนของพัฒนาการจังหวัด มี
จำ�นวน 3 ปจจัย คือ การมีสวนรวมในการบริหารงาน
การจัดการความรู และทัศนคติทางบวก สวนปจจัย
ที่ไมมีอิทธิพลตอประสิทธิภาพการบริหารจัดการงาน
พัฒนาชุมชน ของพัฒนาการจังหวัด มีจำ�นวน 7 ปจจัย
คือ วัฒนธรรมองคการ หลักธรรม การมุงอนาคต แรง
จูงใจใฝสัมฤทธิ์ เหตุผลเชิงจริยธรรม ความเชื่ออำ�นาจ
ในตนและสุขภาพจิตที่เขมแข็ง ซึ่งสามารถสรุปไดวา
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ภาพที่ 1. อิทธิพลรวมและความสัมพันธระหวางปจจัยดานสถานการณ และปจจัยดานจิตลักษณะ
กับประสิทธิภาพการบริหารจัดการงานพัฒนาชุมชน

ผลจากการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญทั้ง 6 ทานมีความ
สอดคลองกับ Model ที่ไดจากการวิเคราะหขอมูลทาง
สถิติ (Path Analysis) ซึง่ ผูว จิ ยั จะไดน�ำ Model ทีไ่ ดจาก
การวิเคราะหขอ มูลทางสถิติ และผานการสัมภาษณจาก
ผูเชี่ยวชาญเพื่อนำ�ไปสูการสรางขอเสนอแนะตอไป
การอภิปรายผลตามทฤษฎีปฏิสัมพันธนิยม
ผลการวิเคราะหขอมูล พบวาปจจัยทางดาน
สถานการณ ไดแก การสงเสริมการมีสวนรวมในการ
บริหารงาน การจัดการความรูเปนปจจัยที่มีความสัม
พันธกับการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพของพัฒนาการ
จังหวัด ซึ่งมีความสอดคลองกับทฤษฎีปฏิสัมพันธนิยม
ซึ่ ง ทฤษฎี ป ฏิ สั ม พั น ธ นิ ย มกล า วว า พฤติ ก รรมของ
มนุษยมีสาเหตุไดถึง 4 ประเภท คือ 1.) ลักษณะ
ของสถานการณ ป  จ จุ บั น 2.) จิ ต ลั ก ษณะเดิ ม ของ
ผูกระทำ� 3.) จิตลักษณะรวมกับสถานการณ ที่เรียกวา
ปฏิสัมพันธแบบกลไก (Mechanical interaction) และ
สาเหตุประเภทที่สี่ คือ 4.) จิตลักษณะตามสถานการณ
หรื อ ที่ เ รี ย กว า ปฏิ สั ม พั น ธ แ บบในตน (Organism
interaction) เปนลักษณะทางจิตของบุคคลผูก ระทำ�ทีเ่ ปน
ผลของปฏิสมั พันธระหวางสถานการณปจ จุบนั ของบุคคล
กั บ จิ ต ลั ก ษณะเดิมของเขาทำ � ใหเกิดจิตลักษณะตาม
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สถานการณ ในบุคคลนั้นขึ้น เชน ทัศนคติทางบวกตอ
สถานการณนนั้ หรือตอพฤติกรรมทีจ่ ะทำ� ซึง่ จากผลการ
วิจัยในครั้งนี้ ก็พบวา ปจจัยทางดานสถานการณไดแก
การสงเสริมการมีสว นรวมในการบริหารงาน การจัดการ
ความรู  เ ป น ป จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต อ การบริ ห ารงานที่ มี
ประสิทธิภาพของพัฒนาการจังหวัด
การอภิปรายผลตามทฤษฎีตนไมจริยธรรม
การอภิปรายผลในสวนนี้ จะเปนการอภิปราย
ผลตามทฤษฎีตน ไมจริยธรรม ซึง่ ทฤษฎีตน ไมจริยธรรม
กลาววา ทฤษฎีตน ไมจริยธรรมนีส้ ามารถแบงออกไดเปน
3 สวน ในสวนแรก คือ ดอกและผล ซึ่งเปรียบเสมือน
พฤติกรรมของคนดี และพฤติกรรมของคนเกง ซึง่ เปนพ
ฤติกรรมที่นาปรารถนา มีสาเหตุจากลักษณะทางจิต 2
กลุม กลุมแรกเปนสวนของลำ�ตนไม อันประกอบดวย
จิตลักษณะ 5 ดาน คือ (1.) เหตุผลเชิงจริยธรรม (2.)
ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน (3.) ความเชื่ออำ�นาจใน
ตน (4.) แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ (5.) ทัศนคติตอพฤติกรรม
คานิยม และคุณธรรม (ที่เกี่ยวของกับพฤติกรรม หรือ
สถานการณ นั้ น ) ส ว นสาเหตุ ท างจิ ต กลุ  ม ที่ ส องของ
ตนไมจริยธรรม ประกอบดวย รากของตนไม มี 3 ดาน
คือ (1.) สติปญญา (2.) ประสบการณทางสังคม และ

ปจจัยที่มีอิทธิพลตอประสิทธิภาพการบริหารงานพัฒนาชุมชนของพัฒนาการจังหวัด
ธัชฤทธิ์ ปนารักษ

(3.) สุขภาพจิต ซึง่ จากผลการวิจยั ในครัง้ นีไ้ ดใช ตัวแปร
ทางจิตลักษณะที่มาจากทฤษฎีตนไมจริยธรรม จำ�นวน
6 ปจจัย โดยจำ�แนกเปนจิตลักษณะในสวนลำ�ตนของ
ทฤษฎีตนไมจริยธรรม จำ�นวน 5 ดาน ไดแก ลักษณะ
มุงอนาคตควบคุมตน แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ เหตุผลเชิง
จริยธรรม ทัศนคติทางบวก และความเชื่ออำ�นาจในตน
สวนจิตลักษณะ ในสวนรากของทฤษฎีตนไมจริยธรรม
จำ�นวน 1 ปจจัย ไดแก ปจจัยทางดานสุขภาพจิตที่เขม
แข็ง ซึง่ ผลการวิเคราะหขอ มูล ในการวิจยั นี้ พบวา ปจจัย
ในสวนลำ�ตนของทฤษฎีตนไมจริยธรรม จำ�นวน 1 ดาน
ไดแก ทัศนคติทางบวก เปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอการบริ
หารงานที่มีประสิทธิภาพของพัฒนาการจังหวัด
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. นโยบายทางด า นการปรั บ ปรุ ง สภาพ
แวดลอมในการบริหารงานของพัฒนาการจังหวัด
ประกอบดวย
		 1.1 การสงเสริมใหสำ�นักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดทุกแหง ดำ�เนินการสงเสริมการมีสวนรวมในการ
บริหารงานใหมาก ไดแก การมีสวนรวมของบุคลากร
ทุกระดับ การมีสวนรวมของผูนำ�ชุมชน องคกรชุมชน
และเครือขาย ในการดำ�เนินกิจกรรมพัฒนาชุมชนตางๆ
จนเปนเปนวัฒนธรรมขององคการ
		 1.2 การสงเสริมใหสำ�นักงานพัฒนาชุมชน
จั ง หวั ด ทุ ก แห ง เป น องค ก ารแห ง การเรี ย นรู  จั ด การ
ความรู โดยอาจจัดใหมีการประกวด องคความรูของ
สำ�นักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดทุกแหง เพือ่ เปนการสราง
แรงจูงใจ ในการจัดองคความรู เพื่อใหเกิดกระบวนการ
จัดการความรูที่ตอเนื่องและยั่งยืน
2. นโยบายดานการพัฒนาคุณลักษณะที่พึง
ประสงคของพัฒนาการจังหวัด ประกอบดวย
		 2.1 ดำ�เนินการพัฒนาจิตลักษณะ ไดแก
ทัศนคติทางบวก โดยอาจใชวธิ กี ารฝกอบรมแบบเขมขน
เพื่อพัฒนาแสวงหาแรงขับเคลื่อนจากภายในตัวตนเอง
โดยสามารถขอชุดการฝกและบทเรียนทางไกลไดจาก
สภาวิจัยแหงชาติ ระบบพฤติกรรมไทย

		 2.2 ดำ�เนินการฝกอบรม พัฒนาการจังหวัด
ให มีทักษะ ในดานการจัดการความรูในองคการ ตลอด
จนวิธีการนำ�หลักธรรมทางศาสนามาประยุกตใชในการ
บริหารงานพัฒนาชุมชน
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
เพื่อใหการศึกษา ปจจัยที่มีความเกี่ยวของกับ
ประสิ ท ธิ ภ าพในการบริ ห ารงานระดั บ สู ง ทั้ ง ในภาค
ราชการและเอกชน มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นผูศึกษา
มีขอเสนอแนะดังนี้
1. ควรไดมีการศึกษา ปจจัยตางๆ ที่เกี่ยวของ
กับประสิทธิภาพในการบริหารงานของผูบ ริหารระดับสูง
เพิ่ ม เติ ม เพื่ อ ค น หาตั ว แปรที่ มี ค วามเกี่ ย วข อ งกั บ
ประสิทธิภาพในการบริหารงานของผูบริหารระดับสูง
ใหเกิดความหลากหลาย
2. ควรไดมกี ารวิจยั เชิงทดลอง เพือ่ ศึกษาสาเหตุ
ตางๆ เชน การชักจูงใหเปลี่ยนทัศนคติทางบวกตอ
การบริหารงาน และศึกษาผลที่เกิดจากสาเหตุเหลานี้
ใหเจาะจงและละเอียดลึกซึ้งยิ่งขึ้น
3. ควรไดมีการศึกษา จากกลุมผูบริหารที่มี
ลักษณะของประชากรที่มีจำ�นวนมาก เพื่อสามารถเก็บ
ขอมูลจากกลุมตัวอยางที่มากขึ้น ซึ่งจะสามารถทำ�ให
ใชสถิติวิเคราะหขอมูลที่ครอบคลุมและใหคำ�ตอบทาง
วิชาการไดลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น
ขอเสนอแนะดานการนำ�ไปประยุกตใช
1. ขอคนพบจากรายงานการวิจยั ฉบับนี้ สามารถ
นำ�ไปใชประโยชนเปนแบบวัดประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการของผูบริหารในระดับภูมิภาค และทองถิ่น ภาค
เอกชน ภาคสถาบันการศึกษา เพื่อคนหาปจจัยเสี่ยง
ในการบริหารงานของผูบริหารตอไป
2. ประเด็นสำ�คัญที่คนพบใหมในงานวิจัยนี้ คือ
การนำ�เอา Knowledge Assets มาสกัดเปนแกนความรู
(Core competency) ไดแก การสรางระบบควบคุม
ปจจัยดานสถานการณภายนอก ซึ่งเรียกวาประสิทธิผล
ไดแก นโยบาย กฎ ระเบียบคำ�สัง่ แนวคิด ทฤษฎี นำ�มา
วางแผน (Plan) สูก ลยุทธเพือ่ นำ�ไปสูก ารปฏิบตั ิ (Do) คือ
การนำ�มาแปลงสูการปฏิบัติ ก็จะไดผลงานเพียงแค
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แคประสิทธิผล เปนปจจัยพลังสรางสรรค ไดแก ความรู
ความชำ�นาญ เปนเทคโนโลยี
สวนคนดี เปนประสิทธิภาพ (Efficiency) เปน
ปจจัยประคับประคอง หนุนนำ �ความเกงไปในทางที่
อำ�นวยประโยชนอันพึงประสงค เปนการทำ�ใหสำ�เร็จ
(Do the Right Things) เปนความพึงพอใจระยะยาว
(Long run Impact) เชน แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ เหตุผลเชิง
จริยธรรม คุณธรรม จริยธรรม ทั้งคนเกง (ประสิทธิผล)
คนดี (ประสิทธิภาพ) จึงตองทำ�ใหเกิดขึ้น อยูในคนๆ
เดียวกัน
สรุปขอคนพบจากงานวิจยั ดังกลาวนี้ จึงเปนงาน
วิจัยที่เนนประสิทธิภาพ เพื่อนำ�ไปตรวจสอบและแกไข
ประสิทธิผล เพราะพัฒนาการจังหวัด โดยสวนใหญแลว
จะเปนคนเกง คือทำ �งานแลวไดประสิทธิผล แตยัง
ขาดการเป น คนดี คื อ ยั ง ขาดประสิ ท ธิ ภ าพ ดั ง นั้ น
สำ�นักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตางๆ จึงควรพิจารณา
นำ�แนวคิดดังกลาวนี้วางเปน กลยุทธในการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรของกรมทัง้ 5 ดาน ดังนัน้ การสรางผูบ ริหาร
ทุ ก ระดั บ เป น คนเก ง คนดี ให อ ยู  ใ นตั ว บุ ค คลคนๆ
เดียวกันนั้น จึงตองเปนนโยบายสำ�คัญ เรงดวนและ
เป น วิ ถี ข องนั ก บริ ห ารงานพั ฒ นาชุ ม ชน ทุ ก คนต อ ง
ประพฤติปฏิบัติ

Out put สวนการสรางระบบการควบคุมภายใน ไดแก
อารมณ จิตใจ หรือที่เราเรียกวา ประสิทธิภาพ คือ
การมีสติ รูตัว มีปญญา รูคิด มีจิตสำ�นึกรับผิดชอบ
โดยเฉพาะอยางยิ่งการตรวจสอบ (check) แกไข (Act)
ดวยความเปนตัวตนทีแ่ ทจริงของตนเอง นัน่ คือ จริยธรรม
ซึ่งเปนการใชวัฒนธรรมทางปญญาแกไขปญหา ก็จะ
สามารถนำ�ไปประยุกตคือ การออกแบบ (Redesign)
ทำ � ให ค นของกรมการพั ฒ นาชุ ม ชน เป น คนเก ง
(ประสิทธิผล) และเปนคนดี (มีประสิทธิภาพ) ในคนๆ
เดียวกัน เพือ่ บริหารราชการใหบรรลุผลตามภารกิจหลัก
ในการพัฒนาชนบท 3 ประการ คือ 1. เสริมสรางความ
เขมแข็งของชุมชน ดวยความสามารถ คิดได ทำ�เปน
2. การใชวัฒนธรรมทางปญญา แกไขปญหาดวยตนเอง
มุงอนาคต ควบคุมตนเองได 3. เพื่อใหครอบครัวมี
คุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข
สรุปวา ประสิทธิผล (Effectiveness) คือ การ
ลงมือทำ�ตามสิ่งที่คิดวาถูกตอง ทำ�ตามที่ไดรับคำ�สั่ง
ใหบรรลุผลตามที่กำ�หนดไว แตไมตรงเปา ไมคำ�นึงถึง
ผลสัมฤทธิ์ (Do the Things Right) คือวางแผน (Plan)
แลวทำ�ทันที (Do) จึงเกิดผลที่เรียกวา ทำ�ใหเสร็จๆ ไป
สุกเอา เผากิน (Immediately Results) เปนคุณสมบัติ
ของคนเกง เชน ชางไมลงมือ ตอกตะปู แตไมรูเรื่อง
การออกแบบเป น สถาปนิ ก ดั ง นั้ น คนเก ง จึ ง เป น
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ธัชฤทธิ์ ปนารักษ
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