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บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับปั จจัยที่ส่งผลต่อความพร้อมการเป็ นองค์กรสมรรถนะสูง
กรณีศกึ ษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 2) ศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปั จจัยทีส่ ่งผลต่อความพร้อม
การเป็ นองค์กรสมรรถนะสูง กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ผู้วิจยั ดาเนินการวิจยั เชิงปริม าณ
ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธ รรมราช จานวน 766 คน เนื่องจากในการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการวิเคราะห์เส้นทาง ขนาดของกลุ่มตัวอย่างจะต้องมีตวั อย่างจานวนอย่างน้อย 300 ตัวอย่าง
จากนัน้ ผูว้ จิ ยั จับสลากรายชื่อแรก ส่วนรายชื่อถัดไปจะห่างกัน 3 รายชื่อ จนครบจานวนตัวอย่างทีต่ อ้ งการคือ 300 คน
ผลการวิจยั พบว่า โมเดลสมการโครงสร้าง มีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีค่าสถิติ
ไค-สแควร์ (2) มีค่าเท่ากับ 237.42 องศาอิสระ (df) มีค่าเท่ากับ 204 ค่า p-value มีค่าเท่ากับ 0.05431 ค่าไค-สแควร์
สัมพัทธ์ (2/ df) มีค่าเท่ากับ 1.298 เมื่อพิจารณาค่าความสอดคล้องจากดัชนีวดั ระดับความกลมกลืน (GFI) มีค่าเท่ากับ
0.990 ค่า AGFI มีค่าเท่ากับ0.946 และค่า RMSEA มีค่าเท่ากับ 0.0235 ซึง่ ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า การเรียนรู้
การสื่อสาร และความพร้อมการเปลี่ยนแปลง มีอทิ ธิพลทางตรงต่อความพร้อมการเป็ นองค์กรสมรรถนะสูง กรณีศกึ ษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 โดยมีอานาจในการพยากรณ์อยู่ทร่ี อ้ ยละ
0.34
คาสาคัญ: ปั จจัยทีส่ ่งผล ความพร้อมในการเปลีย่ นแปลง องค์กรสมรรถนะสูง

Abstract
The objectives of this study are: 1) To study the level of factors affecting the readiness of being a
high-performance organization in the case of Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 2) To study the causal
relationship of factors affecting the readiness of the organization as a competency High case study in Nakhon
Si Thammarat Rajabhat University The researcher conducted quantitative research. Population used in
education Personnel of Nakhon Si Thammarat Rajabhat University, numbering 766 people, due to the analysis
of the data by path analysis, the size of the sample group must be at least 300 samples. As for the next names,
there will be 3 names apart, until the number of samples needed is 300 people.
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The research results structural equation model was found that Being a high-performance organization,
there are factors that affect the readiness of the personnel, namely learning the competence of the personnel.
And the availability of changes. The modified structural equation model (Modified Model) was consistent with
the empirical data. Considering the chi-square ((2) statistic, 237.42 free degrees (df) is 204, the p-value is
0.05431, the relative chi-square ((2/ df) is Considered 1.298, the Consistency Index (GFI) was 0.990, the
AGFI value was 0.946, and the RMSEA value was 0.0235, The results of hypothesis testing showed that
learning, communication, and change readiness had direct influence on being a high-performance organization.
Case Study of Nakhon Si Thammarat Rajabhat University Was statistically significant at the level of 0.05, with
predictive power of 0.34%.
Keyword: The Factors Affecting, The Change Readiness, High-Performing Organization

บทนา
การเปลี่ย นแปลงต่ า งๆ ที่เ กิ ด ขึ้น จากปั จ จัย
แวดล้อมนานัปการ สร้างผลกระทบทีส่ าคัญต่อการดารง
อยู่และการเจริญเติบโตของธุรกิจในทุกกลุ่มผลของการ
เปลี่ยนแปลงทาให้ประเทศไทยจาเป็ นต้องปรับตัวให้เข้า
กับกระแสดังกล่าว การพัฒนาประเทศด้วยการศึกษาจึง
เป็ นสิง่ ทีจ่ าเป็ น เพราะเป็ นเครื่องมือในการยกระดับการ
แข่งขันและคุณภาพชีวติ ของคนในประเทศ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครศรีธรรมราชเป็ นสถาบันการศึกษาทีม่ ภี ารกิจ
ให้การศึกษา ให้ความรูท้ างวิชาการ การบริการวิชาการ
การปฏิบตั ติ ามภารกิจการวิจยั การสร้างองค์ความรู้ และ
การทานุ บารุงศิลปวัฒนธรรม ในฐานะมหาวิทยาลัยเพื่อ
การพัฒนาท้องถิน่ และให้ความสาคัญกับการบริการและ
การพัฒ นานั ก ศึก ษาในฐานะทรั พ ยากรที่ส าคัญ ของ
มหาวิท ยาลัย จึง จ าเป็ นต้ อ งปรับ ตัว ในการผลิต และ
พัฒ นาทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ ใ ห้ต อบสนองการพัฒ นาของ
ประเทศ รวมทัง้ สร้างองค์ความรู้ งานวิจยั การให้บริการ
วิชาการแก่สงั คม และร่วมทานุ บารุงศิลปวัฒนธรรมอันดี
งามของชุ ม ชนท้อ งถิ่น จากการศึก ษาของ (Laksana,
S.,2001) เรื่อ งความคาดหวัง และสภาพปั ญ หา ความ
จ าเป็ น และความต้ อ งการของสัง คม ที่จ ะกระทบต่ อ
ภารกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏ มีอยู่ 5 ประการทีส่ าคัญ
มากที่ สุ ด 1) สั ง คมต้ อ งการทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ท่ี จ บ
การศึกษาระดับปริญญาทีม่ คี วามเชีย่ วชาญในสาขา ต่าง
ๆ อีกมาก 2) ความต้องการกาลังคนในสาขาวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และภาษาต่างประเทศทวีจานวนมากขึน้ ตาม
ลักษณะของการเปลีย่ นแปลงทางการผลิตและการบริการ

ของประเทศ 3)ความเจริญก้าวหน้ าทางเศรษฐกิจและ
สังคมของชาติจาเป็ นต้องอาศัยความเข้มแข็งของชุมชน
ท้องถิ่น หัวใจสาคัญคือการพัฒนาคน ให้คนไปพัฒนา
ท้องถิ่น 4) ความจาเป็ นของโลกาภิวตั น์ทาให้เร่งเร้าให้
เกิด การเปลี่ย นแปลงในการจัด หลัก สูตรการเรีย นการ
สอนและการวิจยั ให้ก้าวสู่สากลบนพืน้ ฐานของความเป็ น
ไ ท ย ที่ ต้ อ ง ส่ ง เ ส ริ ม ภู มิ ปั ญ ญ า ไ ท ย แ ล ะ รั ก ษ า
ศิลปวัฒนธรรมไทย 5) กระแสความต้องการของผูเ้ รียน
จะมีอิทธิพลต่อการจัดการศึกษา ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง
คนต้ อ งการวุ ฒิท างปริญ ญาเพื่อ เป็ น ใบเบิก ทางไปสู่
ความก้าวหน้าทางการประกอบอาชีพ จากการจัดอันดับ
ของ Webometrics Ranking of World Universities หรือ
Ranking Web of World Universities ซึ่งเป็ นเว็บไซต์การ
จัดอันดับจากประเทศสเปนของ Cybermetrics Lab หรือ
Internet Lab กลุ่มวิจยั ในสังกัด The Centre for Scientific
Information and Documentation (CINDOC) สภ า วิ จ ั ย
แห่ ง ชาติ โดยใช้ ห ลัก การจัด อัน ดับ จากผลงานทาง
วิชาการทีม่ กี ารเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ต นอกเหนือจาก
ผลงานที่ มี ก ารตี พิ ม พ์ ใ นวารสารหรื อ อื่ น ๆ และวั ด
ความสามารถในการเป็ นมหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์ (Euniversity) ร ว ม ทั ้ง เ ก ณ ฑ์ ก า ร ตั ด สิ น อื่ น ๆ พ บ ว่ า
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช อยู่ในลาดับที่ 8
จาก10 อันดับ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏทีม่ คี ุณภาพทาง
วิชาการดีทส่ี ุด ประจาปี 2019 และอยู่ในอันดับที่ 48 ของ
ประเทศ จากข้อมูลดังกล่าว ผู้วิจยั เล็งเห็นความสาคัญ
ของความพร้อมในการเปลีย่ นแปลงของปั จจัยด้านต่าง ๆ
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ที่ ส่ ง ผ ลต่ อการเป็ นองค์ ก รที่ มี ส มรรถนะสู ง ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เพื่อหาแนวทาง
ไปสู่แนวปฏิบตั ิท่จี ะส่งผลทาให้การดาเนินตามพันธกิจ
วิสยั ทัศน์ สู่การเติบโตได้อย่างยั ่งยืน และต่อเนื่องภายใต้
การเปลี่ ย นแปลงที่ เ กิ ด ขึ้ น ตลอดเวลา โดยการมุ่ ง
พัฒนาการบริหารองค์ก ร บริหารงาน และบริหารคนสู่
การเป็ นองค์ ก รที่ มี ส มรรถนะสู ง ยั ง เป็ นการสนอง
ยุ ท ธศาสตร์ใ หม่ มหาวิท ยาลัย ราชภัฏ เพื่อ การพัฒ นา
ท้องถิ่นตามพระบรมราโชบาย ระยะ 20 ปี (พ.ศ.25602579) พร้อมทัง้ ยืนอยู่ได้ท่ามกลางกระแสแห่งโลกาภิ
วัตน์อย่างมั ่นคงและยั ่งยืน

วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาระดับปั จจัยทีส่ ่งผลต่อความพร้อม
การเป็ นองค์กรสมรรถนะสูง กรณีศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครศรีธรรมราช
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปั จจัย
ที่ ส่ ง ผลต่ อ ความพร้ อ มการเป็ นองค์ ก รสมรรถนะสู ง
กรณีศกึ ษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ทบทวนวรรณกรรม
การเป็ นองค์ ก รที่ มี ส มรรถนะสู ง (Jupp V. &
Younger, M.P., 2004; Holbeche, L., 2005; Buytendijk,
F., 2006; De Waal, A. A., 2007) ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย
1 )วิ สั ย ทั ศ น์ แ ละ กลยุ ท ธ์ 2 ) ผ ลกา รด า เนิ น ง า น
3)นวัตกรรม 4) ค่านิยมร่วม/วัฒนธรรมองค์กร 5) ระบบ
การทางานทีม่ คี วามยืดหยุ่น 6) ความรูค้ วามสามารถของ
พนักงาน 7) การเทียบเคียง
ปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผ ล ต่ อ อ ง ค์ ก ร ส ม ร ร ถ น ะ สู ง
( Wichianpanya, P., 2002; Lorsuwannarat, T., 2005)
ประกอบด้ ว ย 1) การเรี ย นรู้ 2) ภาวะผู้ น าในการ
เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง 3 ) ค ว า ม ส า ม า ร ถ ข อ ง พ นั ก ง า น
4) การสื่อสาร
ค ว า ม พ ร้ อ ม ใ น ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง
( Ratsameechoht, J., 2010; Cummings, T. G., &
Worley, C. G., 2005) ประกอบด้วย 1) ความพร้อมใน
การเปลี่ย นแปลงขององค์ ก ร 2) ความพร้ อ มในการ
เปลี่ย นแปลงของตัว พนั ก งาน 3) ความพร้อ มในการ

เปลี่ย นแปลงเทคโนโลยี และ 4) การยอมรับ และการ
มีส่วนร่วม

วิ ธีการวิ จยั
ประชากรและกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง คื อ บุ ค ลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จานวน 766 คน
เนื่องจากในการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการวิเคราะห์เส้นทาง
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างตัวแปร (Path analysis)
ขนาดของกลุ่ ม ตัว อย่ า งตามแนวทางของโคมเรย์ ลี
(Comrey, A. L., & Lee, H. B., 1992) จะต้องมีตวั อย่าง
จ านวนอย่ า งน้ อ ย 300 ตัว อย่ า งจากนั ้น ผู้ วิจ ัย เลื อ ก
ป ระ ช า กรโ ดย กา รสุ่ ม อย่ า ง มี ร ะ บ บ ( Systematic
Sampling) เมื่อได้รายชื่อมาแล้ว ผู้วจิ ยั จับสลากรายชื่อ
แรก ส่ ว นรายชื่อ ถัด ไปจะห่ า งกัน 3 รายชื่อ จนครบ
จานวนตัวอย่างทีต่ อ้ งการคือ 300 คน
เ ค รื่ อ ง มื อ ที่ ใ ช้ ใ น ก า ร วิ จั ย ค รั ้ ง นี้ เ ป็ น
แบบสอบถาม 2 ส่วน ดังนี้ ส่วนที่ 1 เป็ นแบบสอบถาม
เกี่ยวกับสถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ย วกับความ
พร้ อ มในการเปลี่ ย นแปลง เพื่ อ การเป็ นองค์ ก รที่ มี
สมรรถนะสู ง รวมทัง้ หมด 26 ข้อ และค าถามเพื่อ วัด
ระดั บ ความพร้ อ มในการเปลี่ ย นแปลงขอ งผู้ ต อบ
แบบสอบถาม จานวน 1 ข้อโดยเป็ นสเกลวัดระดับ ความ
พร้อม 0 ถึง 10
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือทีใ่ ช้ในการ
วิจยั มีดงั นี้ 1). การหาค่าความตรง (Validity) ความตรง
เชิ ง เนื้ อ หา (Content validity) แต่ ง ตั ง้ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิท่ี
เชีย่ วชาญในสาขาทีเ่ กีย่ วข้อง จานวน 3 ท่าน โดยทาการ
วั ด ค าถามของแบบสอบถามในส่ ว นที่ 2 ) รวมทั ง้
แ บ บ ส อ บ ถ า ม ทุ ก ข้ อ มี ค่ า IOC ม า ก ก ว่ า 0 . 5
(Kanjanawasi, S., 2001; Dtirakanon, S., 2005) 2. การ
หาค่าความน่าเชื่อถือหรือความเทีย่ ง (Reliability) ในการ
หาค่ า ความเที่ย งโดยใช้สัม ประสิท ธิแ์ อลฟา (Alpha)
พบว่า สัมประสิทธิแอลฟารวมเท่
์
ากับ 0.7527
ส ถิ ติ ท่ี ใ ช้ ใ น กา ร วิ เ ค รา ะ ห์ ข้ อ มู ล ไ ด้ แ ก่
1) ค่าสถิตเิ ชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลีย่ และ ค่าเบีย่ งเบน
มาตรฐาน และ 2) การวิ เ คราะห์ ส มการโครงสร้ า ง
(Structural Equation Model Analysis: SEM) ก า ร
ทดสอบภาวะร่ ว มเส้ น ตรงพหุ (Multicollinearity) การ
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วิเคราะห์ความสอดคล้องกลมกลืนของสมการโครงสร้าง
กับ ข้อ มู ล เชิง ประจัก ษ์ (Measurement of Model Fit)
การวิเคราะห์อทิ ธิพลทางตรงและทางอ้อมของการจัดการ
ที่ย ั ่งยืน และการวิเ คราะห์อ งค์ป ระกอบเชิงยืน ยันของ
ตัวแปรแฝง (Confirmatory Factor Analysis)

ผลการศึกษา
ข้อมูลทัวไปที
่ เ่ ป็ นกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เพศ ส่วน
ใหญ่เป็ นหญิง ร้อยละ 70.7 รองลงมาเป็ นชาย ร้อยละ
29.3 อายุตวั ส่วนใหญ่ ตัง้ แต่ 35 ปี แต่ไม่ถงึ 50 ปี ร้อย
ละ 49.0 รองลงมา ตัง้ แต่ 25 ปี แต่ไม่ถงึ 35 ปี ร้อยละ
42.6 และน้อยทีส่ ุดน้อยกว่า 25 ปี ร้อยละ 1.3 อายุงาน
ส่ ว นใหญ่ ตัง้ แต่ 10 ปี แต่ ไ ม่ ถึง 15 ปี ร้อ ยละ 32.67
รองลงมา ตัง้ แต่ 15 ปี ขึ้น ไป ร้อ ยละ 31.67 และน้ อ ย
ทีส่ ุด น้อยกว่า 1 ปี ร้อยละ 5.66
ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นความพร้อม
ในการเปลี่ ย นแปลงของปั จ จัย ต่ า ง ๆ เพื่ อ การเป็ น
องค์การทีม่ สี มรรถนะสูง ประกอบด้วย องค์การสมรรถนะ
สูง ความพร้อมการเปลี่ยนแปลง การเรียนรู้ ภาวะผู้นา
ความสามารถของบุคลากร การสื่อสาร พบว่า ปั จจัยด้าน
ความสามารถของบุ ค ลากร มีค่ า เฉลี่ย สู ง ที่สุ ด 3.66
รองลงมาด้านความพร้อมการเปลีย่ นแปลง ค่าเฉลีย่ 3.49
อันดับ 3 องค์การสมรรถนะสูง ค่าเฉลี่ย 3.30 อันดับ 4
การสื่อสาร ค่าเฉลี่ย 3.27 อันดับ 5 ภาวะผู้นา ค่าเฉลี่ย
และน้อยทีส่ ุดด้านการเรียนรูค้ ่าเฉลีย่ 3.17
ผลการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างพบว่า
1. การเรียนรูม้ อี ทิ ธิพลทางบวกต่อความพร้อม
การเปลี่ย นแปลง และองค์ ก รสมรรถนะสู ง โดยมีค่ า
สัมประสิทธิเส้
์ นทางเท่ากับ 0.37 และ 0.93

2. ภาวะผู้น าไม่ มีอิท ธิพ ลทางบวกต่ อ ความ
พร้อมการเปลีย่ นแปลง และองค์กรสมรรถนะสูง โดยมีค่า
สัมประสิทธิเส้
์ นทางเท่ากับ 0.11 และ 0.10
3. ความสามารถของบุ ค ลากร ไม่ มีอิท ธิพ ล
ทางบวกต่อความพร้อมการเปลี่ยนแปลง ค่าสัมประสิทธิ ์
เส้ น ทางเท่ า กับ 0.11 ความสามารถของบุ ค ลากรมี
อิทธิพลทางบวกต่อองค์กรสมรรถนะสูง ค่าสัมประสิทธิ ์
เส้นทางเท่ากับ 0.21
4. การสื่อสาร มีอทิ ธิพลทางบวกต่อความพร้อม
การเปลี่ย นแปลง ค่ า สัม ประสิท ธิเ์ ส้น ทางเท่ ากับ 0.27
การสื่อสารไม่มอี ิทธิพลทางบวกต่อองค์กรสมรรถนะสูง
ค่าสัมประสิทธิเส้
์ นทางเท่ากับ 0.05
5. ความพร้ อ มการเปลี่ย นแปลง มีอิ ท ธิพ ล
ทางบวกต่อองค์กรสมรรถนะสูง ค่าสัมประสิทธิเส้
์ นทาง
เท่ากับ 0.34
ผลการวิจยั แสดงว่า โมเดลสมการโครงสร้างที่
ปรั บ ใหม่ (Modified Model) สอดคล้ อ งกั บ ข้ อ มู ล เชิ ง
ประจักษ์ หลังทาการปรับโมเดล 127 ครัง้ แสดงว่ายอมรับ
สมมติ ฐ านหลั ก ที่ ว่ า โม เดลตามทฤษฎี ส อดคล้ อ ง
กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ทัง้ นี้พจิ ารณาจากค่าสถิติ
ไค-สแควร์ (2) มีค่าเท่ากับ 237.42 องศาอิสระ (df) มี
ค่ า เท่ า กั บ 204 ค่ า p-value มี ค่ า เท่ า กั บ 0.05431 ค่ า
ไค-สแควร์ สั ม พั ท ธ์ (2/ df) มี ค่ า เท่ า กั บ 1.298 เมื่ อ
พิจ ารณาค่ า ความสอดคล้ อ งจากดัช นี ว ัด ระดับ ความ
กลมกลืน (GFI) มีค่าเท่ากับ 0.990 ค่า AGFI มีค่าเท่ากับ
0.946 และค่า RMSEA มีค่าเท่ากับ 0.0235 ดังภาพที่ 1
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0.38

การเปลีย่ นแปลง
พฤติกรรม

0.46

การสร้างความรู้

0.28
0.33

การแสวงหาความรู้

การแลกเปลีย่ น
เรียนรู้

0.79
0.74
0.85

สร้างผูน้ า

0.89

0.30

มีคุณธรรม

0.84

โน้มน้าวใจ
วิสยั ทัศน์

0.70

0.43

ขีดความสามารถ
ในงาน

0.76

ขีดความสามารถ
หลัก

0.65

0.58

ตัวพนักงาน

องค์กร

0.92

0.76

0.68

0.56

0.40
ความรูข้ อง
พนักงาน

0.78

0.20

0.86
0.10

ความพร้อม
การ
เปลีย่ นแปลง

0.34

**

วิสยั ทัศน์และกลยุทธ์
0.46

องค์กร
สมรรถนะ

0.77
นวัตกรรม

สูง
0.82
0.85

0.21**

0.92

0.32
ผลการดาเนินงาน
0.33

พฤติกรรม
ค่านิยม

-0.27**
0.46

การยอมรับและ
ร่วมมือ

0.46

ภาวะผูน้ า

ความ
สามารถ
บุคลากร

0.79

เทคโนโลยี

0.11

0.11

0.65

0.16

0.37

0.65

0.51

0.58

0.93

0.82

0.20

0.58

การ
เรียนรู้

0.27

ทแยงมุม

0.21

ล่างขึน้ บน

0.22

แนวนอน

0.74
0.89
0.88

0.05
การสื่อสาร

0.56

0.60
การเทียบเคียง
0.43

0.27

บนลงล่าง

0.85
ระบบการทางานที่
มีความยืดหยุ่น

ภาพที่ 1 ตัวแบบสมการโครงสร้างทีส่ ร้างตามสมมติฐานแสดงตัวแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปั จจัยทีส่ ่งผลต่อ
ความพร้อมการเป็ นองค์กรสมรรถนะสูง
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สรุปและอภิ ปรายผลการวิ จยั
1. การเรียนรูม้ อี ทิ ธิพลทางบวกต่อความพร้อม
การเปลี่ย นแปลง และองค์ ก รสมรรถนะสู ง โดยมีค่ า
สัมประสิทธิเส้
์ นทางเท่ากับ 0.37 และ 0.93 สอดคล้องกับ
( Sinlarat, P., 2006; Jitarree, D., 2004) ไ ด้ ก ล่ า ว ถึ ง
ความสาเร็จและความล้มเหลวของการพัฒนาอาจารย์ใน
สถาบัน อุดมศึกษาไทยประการหนึ่งว่ามีสาเหตุจากบาง
สถาบันกาหนดให้อาจารย์ทางานด้านบริหารควบคู่กบั
การสอน ทาให้อาจารย์ไม่มีเวลาพอที่จะพัฒนาตนเอง
หรือขาดโอกาสในการเข้าร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์
ปั ญหาและอุปสรรคในการพัฒนา อาจารย์ คือ อาจารย์
เข้า ร่ ว มกิจ กรรมไม่ ท วั ่ ถึง มีช วั ่ โมงสอนมาก แสดงว่ า
ภาระงานสอนมีผ ลต่ อ การปฏิบ ัติง านด้า นอื่น ๆ ของ
อาจารย์ค่อนข้างมาก ดังนัน้ การพัฒนาอาจารย์ โดยมี
การส่งเสริมสนับสนุ นให้อาจารย์มโี อกาสเพิม่ พูนความรู้
ด้านการสอนการวิจยั ตลอดจนกาหนดภาระงานสอนทีม่ ี
สัดส่วนพอเหมาะต่อการปฏิบตั ิงานในหน้าที่อ่นื จึงเป็ น
ภารกิจที่มหาวิทยาลัยต้องคานึงถึงและให้ความสาคัญ
ด้วยเช่นกัน
2. ภาวะผู้น าไม่ มีอิท ธิพ ลทางบวกต่ อ ความ
พร้อมการเปลีย่ นแปลง และองค์กรสมรรถนะสูง โดยมีค่า
สัมประสิทธิเส้
์ นทางเท่ากับ 0.11 และ 0.10 สอดคล้องกับ
งานวิจ ัย ของ (Piwngern, M., 2011) พบว่ า ภาวะผู้น า
การการสร้างแรงบันดาลใจ ไม่มสี มั ประสิทธิสหสั
์ มพันธ์
กับประสิทธิผลการบริหารงานขององค์การบริหารส่วน
ตาบล
3. ความสามารถของบุ ค ลากร ไม่ มีอิท ธิพ ล
ทางบวกต่อความพร้อมการเปลี่ยนแปลง ค่าสัมประสิทธิ ์
เส้ น ทางเท่ า กับ 0.11 ความสามารถของบุ ค ลากรมี
อิทธิพลทางบวกต่อองค์กรสมรรถนะสูง ค่าสัมประสิทธิ ์
เส้นทางเท่ากับ 0.21 สอดคล้องกับ (McClelland, D.C. ,
1973) กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะทีด่ ขี อง
บุคคลในองค์กรกับระดับความรู้และความสามารถทัง้ นี้
การทานายความสามารถไม่ควรทานาย จากการวัด IQ
และการทดสอบบุคลิกภาพ ความรู้ และ ความมุ่งมั ่นสู่
ความสาเร็จ ไม่ใช่ตวั ชีว้ ดั ทีด่ ขี องผลงาน และความสาเร็จ
และ (Stone, R.J., 1998) มีแนวคิดว่าขีดความสามารถ
ของบุคคลเป็ นสิง่ ทีส่ ามารถคาดหมายความสาเร็จในงาน
ได้ดกี ว่าซึ่งสะท้อนให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่า ผู้ท่ที างาน

เก่ ง มิไ ด้ห มายถึง ผู้ท่ีเ รีย นเก่ งเสมอไป แต่ ผู้ท่ปี ระสบ
ผลสาเร็จในการทางานต้องเป็ นผูท้ ม่ี คี วามสามารถในการ
ประยุกต์ใช้หลักการ หรือวิชาการที่มีอยู่ในตัวเอง เพื่อ
ก่อให้เกิดประโยชน์ในงานทีต่ นทาจึงจะกล่าวได้ว่าบุคคล
นัน้ มีขดี ความสามารถ
4. การสื่อสาร มีอทิ ธิพลทางบวกต่อความพร้อม
การเปลี่ย นแปลง ค่ า สัม ประสิท ธิเ์ ส้น ทางเท่ ากับ 0.27
การสื่อสารเป็ นสมรรถนะหลักที่สาคัญประการหนึ่งของ
ผู้บริหารหรือผู้นาพึงมี ยิ่งไปกว่านัน้ ต้องสามารถนาไป
พัฒ นาบุ ค ลากรขององค์ ก ารให้ ส ามารถเลือ กใช้ก าร
ติดต่อสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และ
ดาเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์ขององค์การที่ตงั ้ ไว้ ซึ่ง
สอดคล้ อ งกับ แนวคิด ของ (Robbins, S. P. & Coulter,
M., 2008; George, J. M. & Jones, G. R., 2005) ทีก่ ล่าว
ว่ า การสื่อ สารมีค วามส าคัญ ต่ อ ผู้บ ริห ารและองค์ ก าร
เพราะการสื่อสารนัน้ ทาหน้าทีท่ ส่ี าคัญ ๆ คือ 1) ควบคุม
พฤติกรรมของพนักงานในสายการบังคับบัญชาของทุก
องค์การ 2) จูงใจพนักงาน 3) เป็ นสิง่ ทีพ่ นักงานใช้สาหรับ
พูดคุยแสดงความรู้สกึ ต่าง ๆ รวมถึงใช้ปรับทุกข์สุขกัน
4) ใช้ แลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล ข่ า วสาร ที่ เ กี่ ย วกั บ งาน
หน่ ว ยงาน เพื่อ นร่ ว มงาน สิท ธิป ระโยชน์ และข้อ มู ล
ข่าวสารอื่น ๆ และ 5) การให้ความรูแ้ ก่สมาชิกองค์การ
การสื่ อ สารไม่ มีอิ ท ธิพ ลทางบวกต่ อ องค์ ก ร
สมรรถนะสูง ค่าสัมประสิทธิเ์ ส้นทางเท่ากับ 0.05 อาจ
เนื่องมาจากการสื่อสารเป็ นเครื่องมือทีส่ าคัญอย่างยิง่ ใน
การบริห ารการเปลี่ย นแปลง การสร้า งจิต สานึ ก ความ
เร่งด่วนในการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นแก่พนักงาน ทัง้ นี้
องค์กรต้องจัดให้มีการสื่อสารในช่องทางต่าง ๆ อย่าง
ทัว่ ถึ ง และสม่ า เสมอเกี่ ย วกับ ความเคลื่ อ นไหวการ
เปลีย่ นแปลงจากภายนอกทีส่ าคัญ (Force of change) ที่
มีผลต่อการดาเนินกิจการขององค์กร
5. ความพร้ อ มการเปลี่ย นแปลง มีอิ ท ธิพ ล
ทางบวกต่อองค์กรสมรรถนะสูง ค่าสัมประสิทธิเส้
์ นทาง
เท่ากับ 0.34 สอดคล้องกับ (Brokaw, G. S., & Mullins,
J. M., 2 0 0 6 ; De Waal, A. A., 2007) ไ ด้ อ ธิ บ า ย ถึ ง
องค์ ป ระกอบขององค์ ก รที่ มี ส มรรถนะสู ง ( High
Performance Organization-HPO) ว่ า อ ง ค์ ก ร ที่ มี
สมรรถนะสูง จะต้อ งมีค วามสาเร็จ ในการด าเนิ น ธุ ร กิจ
อย่างต่อเนื่อง ผลประกอบการโดดเด่นเป็ นทีย่ อมรับ โดย

วารสารการจัดการสมัยใหม่ ปี ท่ี 18 ฉบับที่ 2 เดือน กรกฎาคม – ธันวาคม 2563

93

( Brokaw, G. S., & Mullins, J. M., 2 0 0 6 ) มี แ น ว คิ ด
สอดคล้ อ งกั น ว่ า องค์ ก รที่ มี ส มรรถนะสู ง จะต้ อ งมี
วิ สั ย ทั ศ น์ และกลยุ ท ธ์ ท่ี ช ั ด เจน ทั ง้ นี้ (Jupp, V., &
Younger, M. P., 2004; Holbeche, L., 2005; De Waal,
A. A., 2007) มี แ นวคิ ด สอดคล้ อ งกั น ว่ า องค์ ก รที่ มี
สมรรถนะสูง จะต้องมีการกาหนดวิสยั ทัศน์ กลยุทธ์ และ
เป้ าหมาย ทีช่ ดั เจนสามารถดาเนินการ และมีการบริหาร
จัดการทีพ่ ร้อมรับการเปลีย่ นแปลง

อภิ ปรายผล
การเป็ นองค์การทีม่ สี มรรถนะสูง (HPO) อย่าง
ยั ่งยืน องค์การต้องดาเนินการ/พัฒนา ด้านการนาองค์กร
มิ ติ ก ารบริ ห ารจัด การองค์ ก ารอย่ า งเป็ นระบบ การ
วิ เ คราะห์ ส ภาพแวดล้ อ ม และการท างานเป็ นที ม
สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จ ั ย ของ (Eul-Im, O., Gu, K., &
Young-Tae, B., 2009) ให้ ค วามเห็ น ว่ า การเพิ่ ม ขี ด
ความสามารถในการเตรีย มความพร้อ มรับ มือ ในการ
เปลี่ยนแปลงให้กับองค์กร ทัง้ การเปลี่ยนแปลงภายใน
และภายนอก รวมถึงการแข่งขัน ซึ่งเป็ นสิง่ ทีย่ ากในการ
รับมือกับการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะอย่างยิง่ สิง่ ใหม่ ๆ
ที่น าเข้า มาในองค์ ก รเพื่อ ท าให้เ กิด การเปลี่ย นแปลง
เ ช่ น เ ดี ย ว กั บ ( Jupp, V., & Younger, M. P., 2004;
Holbeche, L., 2005; DeWaal, 2007) กล่าวว่า องค์กร
ทีม่ สี มรรถนะสูง จะต้องมีการกาหนดวิสยั ทัศน์ กลยุทธ์
และเป้ าหมาย ที่ชดั เจนสามารถดาเนินการ และมีการ
บริหารจัดการทีพ่ ร้อมรับการเปลีย่ นแปลง

ข้อเสนอแนะ
1.1 ข้อเสนอแนะเพื่อการนาไปใช้
1. การเรียนรูม้ อี ทิ ธิพลทางบวกต่อความพร้อม
การเปลี่ ย นแปลงและองค์ ก รสมรรถนะสู ง โดยมีค่ า
สัม ประสิ ท ธิ เ์ ส้ น ทางเท่ า กั บ 0.37 และ 0.93 หาก
พิจารณาค่าสัมประสิทธิเส้
์ นทางน้ อยที่สุดคือ การสร้าง
ความรู้ 0.74 ดังนัน้ มหาวิทยาลัยควรเน้นการสร้างความรู้
โดยนาความรูจ้ ากภายใน ภายนอกมาประยุกต์ใช้ในการ
ทางาน การบริหารงาน เพื่อให้เกิดการนาความรูไ้ ปใช้ใน
การสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ และเกิดประโยชน์ สูงสุดแก่
องค์กร

2. ความพร้ อ มการเปลี่ย นแปลง มีอิ ท ธิพ ล
ทางบวกต่อองค์กรสมรรถนะสูง ค่าสัมประสิทธิเส้
์ นทาง
เท่ากับ 0.34 ควรเริ่มจากการสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้
พร้อมรับการเปลีย่ นแปลงวัฒนธรรมองค์กร จะเป็ นสิง่ ทีม่ ี
ความสาคัญต่อองค์กร ทัง้ ในด้านการสร้างความรูส้ กึ การ
เป็ นเอกลักษณ์แก่สมาชิกขององค์กร การกระตุ้น ความ
ผู ก พัน ร่ ว มกัน ในองค์ ก รนั น้ ๆ รวมถึง วัฒ นธรรมจะมี
อิ ท ธิ พ ลต่ อ พฤติ ก รรมที่ ช่ ว ยให้ บุ ค คลเข้ า ใจเหตุ ผ ล
สิง่ แวดล้อมของสมาชิกในองค์กรนัน้ ๆ
3. การเป็ น องค์ ก ารที่มีส มรรถนะสู ง (HPO)
อย่างยั ่งยืน อันดับ 1 การบริหารจัดการองค์การอย่างเป็ น
ระบบ อันดับ 2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม และน้ อย
ที่สุดการทางานเป็ นทีม การเป็ น องค์กรสมรรถนะสูง ใน
ภาครัฐสามารถผลักดันองค์การไปสู่ภารกิจและวิสยั ทัศน์
ที่ ก า ห น ด ซึ่ ง ส ะ ท้ อ น ค ว า ม ส า ม า ร ถ จั ด ก า ร กา ร
เปลีย่ นแปลง สร้างพลัง และเสริมสร้างความต้องการไปสู่
จุดหมายปลายทางใหม่ ๆ โดยวิสยั ทัศน์ทม่ี คี วามต่อเนื่อง
ในการสร้างและยกระดับความคาดหวัง องค์กรสมรรถนะ
สูงควรเน้นผลลัพธ์มากกว่ากิจกรรม
1.2 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิ จยั ครัง้ ต่อไป
1. ควรศึกษามิติในด้านปั จจัยอื่นๆ ที่ส่งผลต่อ
ความพร้อมในการเปลีย่ นแปลง (Readiness to change)
เพื่อการเป็ นองค์กรสมรรถนะสูง เป็ นระยะ ๆ เนื่องจาก
พฤติก รรมต่า ง ๆ มีก ารเปลี่ย นแปลงตามสถานการณ์
ระยะเวลา โอกาส รวมไปถึ ง ตั ว บุ ค คล หรื อ อื่ น ๆ
นอกเหนือจากผู้วจิ ยั เสนอไปเพื่อให้เกิดแนวความคิดที่
หลากหลายเพิ่มมากขึ้น ซึ่ง เป็ น ประโยชน์ ต่อผู้ท่สี นใจ
ต่อไป
2. ควรขยายกลุ่มตัวอย่างหรือการเทียบเคียง
องค์กรสมรรถสูงในบริบทเดียวกัน เพื่อเปรียบเทียบใน
มิตขิ อ้ ค้นพบต่าง ๆ ทาให้สามารถวิเคราะห์เปรียบเทียบ
ผลการวิจยั ว่าเป็ นไปในทิศทางใด
3. จากการศึกษาวิจยั ดังกล่าวผลจากการวิจยั
พบว่า การเรียนรูม้ ผี ลต่อความพร้อมและการเป็ นองค์กร
สมรรถนะสูง ทัง้ นี้สามารถนาผลการศึกษาไปขยายต่อใน
มิติ ต่ า ง ๆ ที่ส ะท้ อ นถึ ง การเป็ นองค์ ก รสมรรถนะสู ง
เพิม่ ขึน้
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