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บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครัง้นี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสภาพปจัจุบันการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ด้านการบริหารยุทธศาสตรส์ู่การพฒันาอย่างยั่งยืน  ด้านการบริหารองค์การสมัยใหม่  และด้านการบริหาร 
ทุนมนุษย์  2) เพื่อถอดบทเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่บรหิารประสบความส าเร็จ  3) เพื่อพัฒนา 
ตัวแบบการบรหิารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสู่องค์การสมรรถนะสูง  และ4) เพือ่ถ่ายทอดตัวแบบการบรหิาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสู่องค์การสมรรถนะสงู 

ประชากรการวิจัยได้แก่  ผู้บรหิารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ประกอบด้วย  นายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด  นายกเทศมนตรี  และนายกองค์การบรหิารส่วนต าบล จ านวน 7,853 คน  ก าหนดขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างโดยเปิดตารางส าเรจ็รูปของเครซี่ และมอร์แกน จ านวน 400 คน  ผู้ให้ข้อมูลหลักได้แก่  
นายกองค์การบรหิารส่วนจงัหวัดทีป่ระสบความส าเร็จ 1 คน นายกเทศมนตรทีี่ประสบความส าเรจ็ 1 คน และ
นายกองค์การบรหิารส่วนต าบลที่ประสบความส าเร็จ 1 คน เครื่องมือในการวิจัยได้แก่ แบบสอบถาม และแบบ
สัมภาษณ์ การวิเคราะห์ข้อมลูได้แก่ ความถ่ี ค่าเฉลี่ย ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหเ์นื้อหา 

ผลการวิจัยสรปุได้ดังนี ้
1) ผลการศึกษาสภาพปัจจุบันการบรหิารองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินด้านการบรหิารยุทธศาสตรส์ู่ 

การพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้านการบริหารองค์การสมัยใหม่ และด้านการบริหารทุนมนุษย์ พบว่า องค์การบรหิาร
ส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบรหิารส่วนต าบลมีการด าเนินการทั้ง 3 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการบริหาร
ยุทธศาสตร์สูก่ารพฒันาอย่างยัง่ยืน  ด้านการบริหารองค์การสมัยใหม่  และด้านการบริหารทุนมนุษย์อยู่ใน
ระดับมาก 

2) ผลการถอดบทเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่ประสบความส าเรจ็ พบว่า องค์การบรหิารส่วน
จังหวัดทีป่ระสบความส าเรจ็ได้แก่ องค์การบรหิารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน  เทศบาลที่
ประสบความส าเร็จได้แก่ เทศบาลต าบลนาอ้อ จังหวัดเลย  และองค์การบริหารส่วนต าบลทีป่ระสบ
ความส าเรจ็ได้แก่ องค์การบรหิารส่วนต าบลบ้านหม้อ จงัหวัดเพชรบรุี  มีกระบวนการบรหิารที่ประสบ
ความส าเรจ็ 4 ข้ันตอน ประกอบด้วย จุดประกาย ขายความคิด พิชิตการเปลี่ยนแปลง  และสร้างความ
ต่อเนื่อง  มีเทคนิคการบริหารทีป่ระสบความส าเร็จโดยยึดหลักการธรรมาภิบาล 10 ประการ ประกอบด้วย 
หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักมีส่วนร่วม หลักโปร่งใส หลักความรบัผิดชอบ หลกัความคุ้มค่า หลักองค์การ
แห่งการเรียนรู้ หลักการพฒันาทรพัยากรมนุษย์ หลกัการบรหิารจัดการสมัยใหม่ หลักเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 
 3) ผลการพฒันาตัวแบบการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสู่องค์การสมรรถนะสงู พบว่า ปัจจัยที่
มีผลต่อการเป็นองค์การสมรรถนะสงูขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมี 3 ปัจจัย ประกอบด้วย กระบวนการ
บรหิารการเปลี่ยนแปลง  เทคนิคการบรหิารการเปลี่ยนแปลง  และปัจจัยแหง่ความส าเร็จการบรหิารการ
เปลี่ยนแปลง  การเป็นองค์การสมรรถนะสูงขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินคือ การเป็นองค์การทริปเปิล้เอชที่ 
ประกอบด้วย 3 สมรรถนะ ได้แก่ สมรรถนะที่ 1: การบรหิารยุทธศาสตรส์ู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน (สมองดีเยี่ยม)  
สมรรถนะที่ 2: การบรหิารองค์การสมัยใหม่ (เครื่องมือครบ) สมรรถนะที่ 3: การบรหิารทุนมนุษย ์(ใจเกินร้อย) 



ข 
 

 4) ผลการถ่ายทอดตัวแบบการบรหิารองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินสู่องค์การสมรรถนะสูง พบว่า 
องค์การบรหิารส่วนจังหวัดปทมุธานี เทศบาลต าบลธัญบรุี  และองค์การบริหารส่วนต าบลคลองสี่  ผู้เข้ารบัการ
ฝึกอบรมมีความรูห้ลงัการฝึกอบรมถ่ายทอดตัวแบบการบรหิารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสู่องค์การสมรรถนะ
สูงทัง้ 3 ตัวแบบ ได้แก่ ตัวแบบการบรหิารยทุธศาสตรส์ู่การพัฒนาอย่างยัง่ยืน  ตัวแบบการบรหิารองค์การ
สมัยใหม่  และตัวแบบการบริหารทุนมนุษย์  อยู่ในระดบัมาก  มีความพึงพอใจต่อการฝกึอบรมมิติใหมท่รปิเปิ้ล
ไฟฟ์โมเดลอยู่ในระดับมาก  
 
ค าส าคัญ   องค์การสมรรถนะสูง  การพฒันา  ตัวแบบ  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
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Abstract  
 

The purposes of this research were 1) to study current circumstance of Local 
Government Organization Administration in the following aspects; strategic management 
towards sustainable development, modern organization management and human capital 
management 2) to visualize lesson learned from successful local government organization 3) 
to develop model for Local Government Organization to high competency organization and 
4) to pass on models for local government organization to high competency organization. 

The population in this study was a number of 7,853 Local Government Organization 
administrators that included Chief Executives of Provincial Administration Organization, 
Mayors and Chief Executives of Subdistrict  Administration Organization.  The Krejcie & 
Morgan table was used to determine a number of 400 samples.  Key informants were one 
successful Mayara and  Chief Executive of Provincial Administration Organization and another 
successful Chief Executive of Subdistrict Administration Organization.  The research tools 
were questionnaire and interview form.  The obtained data was analyzed by frequency, 
mean, standard deviation and content analysis. 

Results of the study were concluded as follows. 
1) Results of the study on current circumstance of strategic management towards 

sustainable development, modern organization management and human capital 
management, it was found both of Provincial Administration Organization and 
Subdistrict Administration Organization had undertaken all of the mentioned   
three aspects on strategic management towards sustainable development,  
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modern organization management and human capital management at high level. 
2) As for lesson learned visualizing from successful Local Government Organization, 

it was discovered the successful provincial administration organization such as 
Mae Hong Son Provincial Administration Organization in Mae Hong Son Province, 
successful municipality was Subdistrict Na Or Municipality in Loei Province and 
successful Subdistrict Administration Organization was Ban Mor Subdistrict 
Administration Organization in Phetchburi Province.  The successful administration 
Technique composed of 4 components i.e. spark, sale idea, overcome change 
and create continuation.  Also the successful administration process adopted the 
principle of good governance that composed of 10 principles namely principle of 
good governance, principle of virtue, principle of participation, principle of 
transparency, principle of accountability, principle of break even, principle of 
learning organization, principle of human resource development, principle of 
modern management, as well as principle of information technology and 
communication. 

3) Results of the model development for Local Government Organization to high 
competency organization found 3 factors affecting the high competency 
organization of local government organization which included change 
management process, change management technique and factor of change 
management success.  In other words, being the high competency organization 
for Local Government Organization was to become Triple H organization with 3 
competencies i.e. Competency 1: strategic management towards sustainable 
development (excellence brain), Competency 2: Modern Organization (fully 
equipped) and Competency 3: human capital management (more than 100% 
mind).  

4) Results of experiment models for local government organization to high 
competency organization, apparently Prathumthani Provincial Administration 
Organization, Thanyaburi Subdistrict Municipality and Khlong Si Subdistrict  
Administration Organization were found acquired more knowledge at high level 
after completed training on passing on 3 models for Local Government 
Organization to high competency organization i.e. model for strategic 
management towards sustainable development, model for modern organization 
and model for human capital management, while their satisfaction over the new 
training dimension on Triple 5 Model was rated at high level. 
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