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บทคัดยอ
การศึกษาครั้งนี้เพื่ออธิบายความสัมพันธระหวางสมรรถนะผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นภาคตะวันออก
และการมีสวนรวมในการจัดการการทองเที่ยวของภูมิภาคเพื่อชี้ใหเห็นความสัมพันธในภาพรวม โดยการวิเคราะหขอมูล
ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ซึ่งเก็บขอมูลเชิงปริมาณผานแบบสอบถามจากผูบริหาร 7 จังหวัด ประกอบดวย จันทบุรี
ชลบุรี ตราด ระยอง ปราจีนบุรี สระแกว และฉะเชิงเทรา และเก็บขอมูลเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณเชิงลึกบุคลากร
ซึ่งมีบทบาทสําคัญดานการจัดการการทองเที่ยวในทองถิ่นภาคตะวันออกรวมทั้งผูที่เกี่ยวของ
ผลการศึกษา พบวา ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบคะแนนการประเมินตนเองระหวางประเด็นสมรรถนะตางๆ ของผูบ ริหาร
องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีระดับคะแนนคอนขางสูงในประเด็นเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางบุคคล ไดแก ความเขาใจ
ในผูอื่น การเปนผูนํา การทํางานเปนทีม และจิตมุงบริการ อยางไรก็ตามมีระดับคะแนนปานกลางในเรื่องการมุงสูผลสัมฤทธิ์
การมุงพัฒนาผูอื่น และความคิดริเริ่ม ทั้งนี้เมื่อวิเคราะหความสัมพันธระหวางคะแนนของแตละประเด็นสมรรถนะกับความ
เกี่ยวของในเรื่องการมีสวนรวมในการจัดการการทองเที่ยวในภูมิภาค พบวา ประเด็นสมรรถนะที่มีความเกี่ยวของกับการ
มีสวนรวมโดยตรงและมีคะแนนสูง ประกอบดวยเรื่องความเขาใจในผูอื่น การเปนผูนํา และการทํางานเปนทีม สวนประเด็น
ที่มีความเกี่ยวของกับการมีสวนรวมโดยตรงแตมีคะแนนปานกลาง คือ การมุงผลสัมฤทธิ์ และความคิดริเริ่ม
ดังนั้น ผูวิจัยเห็นวาผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นควรคงไวซึ่งการมีความเขาใจในผูอื่น การเปนผูนํา และ
การทํางานเปนทีม ซึ่งเปนปจจัยสําคัญตอการยกระดับการทองเที่ยวในภูมิภาคอันเปนผลมาจากการมีสวนรวมระหวาง
องคกรปกครองสวนทองถิ่นกับหนวยงานที่เกี่ยวของ ขณะที่ผูเกี่ยวของเชิงนโยบายควรยกระดับการสรางความเขาใจและ
ความตระหนักเรื่องการมุงผลสัมฤทธิ์ใหกับผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น อีกทั้งกระตุนใหผูบริหารมีความคิดริเริ่ม
เพื่อใหการมีสวนรวมในการจัดการการทองเที่ยวในเรื่องที่สําคัญ ไมไดเปนเพียงการสรางการมีสวนรวม แตจะสามารถ
นําไปสูการขับเคลื่อนความสําเร็จไดตามเปาหมายที่กําหนดไวไดอยางแทจริง
คําสําคัญ: สมรรถนะผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นภาคตะวันออก การมีสวนรวมในการจัดการการทองเที่ยว
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Abstract
This study aims to explain the relation between competencies of leaders in the Eastern Region
Local Administrative Organization (LAO) and participation with tourism management at the overview level.
Quantitative and qualitative data analysis are use. The quantitative data was gathered through questionnaire
from 7 provincial leaders comprising Chanthaburi, Chonburi, Trat, Rayong, Prachinburi, Sa Kaeo, and
Chachoengsao. Beside, the qualitative data was compiled through in-depth interview with personnel
having significant roles in tourism management in the eastern region, and stakeholders.
The findings revealed that self-assessment scores among leader competency topics show relative
high scores in personal-related topics including understanding others, leadership, teamwork and service
orientation, while, the criteria of achievement orientation, developing others, and Initiative gained moderate
scores. Moreover, analysis on relation among each score and participation with tourism management
found that competency topics related to participation directly, and gained high score, consisting of
understanding others, leadership and teamwork. While the topics related to participation directly, but
gained moderate score, including achievement orientation and Initiative.
The author suggests that the leaders in the Eastern Region LAO should maintain the competency
of understanding others, leadership and teamwork which are significant factors for regional tourism
enhancement resulting from participation among LAO and relevant agencies. While, the policy makers
should enhance understanding and awareness on achievement orientation for LAO leaders. Additionally,
they should encourage leaders to gain initiative competency to allow participation in tourism management,
not only just participation, but also truly drive goals achievement.
Keywords: Competencies of Eastern Region Local Administrative Organization, Participation in tourism
management

บทนํา
จากการที่ภาคตะวันออกของประเทศไทยไดรับความนิยมดานการทองเที่ยวเพิ่มมากขึ้น โดยมีจํานวนนักทองเที่ยว
เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง หนวยงานที่เกี่ยวของจึงทําการพัฒนาและสงเสริมดานการทองเที่ยวในภูมิภาคเพื่อใหเกิดการขยายตัว
ของการทองเที่ยวไดในระยะยาว นโยบายและโครงการขนาดใหญถูกพัฒนาขึ้นโดยบางสวนเกิดจากการพิจารณาถึงโอกาส
ในการพัฒนาภูมภิ าคในมิตทิ างเศรษฐกิจซึง่ รวมถึงมิตดิ า นการทองเทีย่ วดวย เชน การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก
(Eastern Economic Corridor : EEC) ทีม่ งุ พัฒนาพืน้ ที่ 3 จังหวัด คือ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง ใหเปนพืน้ ทีย่ ทุ ธศาสตร
ในการขับเคลือ่ นใหเกิดการลงทุนในอุตสาหกรรมเปาหมาย ตามนโยบายประเทศไทย 4.0 ในโครงการนี้ จะมีการสรางโครงสราง
พื้นฐานที่เกี่ยวของกับการยกระดับคุณภาพของปจจัยพื้นฐานดานการทองเที่ยว สถานที่ทองเที่ยว และการบริการโดยรวม
เชน โครงการพัฒนารถไฟความเร็วสูง และการพัฒนาสนามบิน นอกจากนี้ยังพบโครงการสงเสริมการทองเที่ยวและ
บริการในพืน้ ทีโ่ ดยตรง เชน การกระตุน ใหเกิดกิจกรรมไมซ (MICE : Meetings, incentives, conferences and exhibitions)
ในภูมภิ าค ซึง่ นักทองเทีย่ วในกลุม นีจ้ ะใชจา ยมากกวานักทองเทีย่ วทัว่ ไป ประมาณ 3-4 เทา อีกทัง้ ยังพบการจัดกลุม คลัสเตอร
ซึง่ เปนการใชประโยชนจากพืน้ ทีเ่ ชิงภูมศิ าสตรใหเกิดความไดเปรียบในการแขงขัน (สํานักพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขัน
ทางเศรษฐกิจ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2561) โดยจังหวัดชลบุรีอยูในคลัสเตอร
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ปที่ 19 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2561

การทองเที่ยว จังหวัดจันทบุรี อยูในคลัสเตอรผลไม โครงการเหลานี้ลวนเชื่อมโยง และสงผลกระทบโดยตรงตอการทองเที่ยว
ระดับองคกรปกครองสวนทองถิน่ ซึง่ อยูใ นบทบาททัง้ การเปนผูร ว มขับเคลือ่ น และผูน าํ ทีอ่ ยูใ นพืน้ ทีซ่ งึ่ เปนทีต่ งั้ แหลงทองเทีย่ ว
องคกรปกครองสวนทองถิน่ มีบทบาทสําคัญและมีสว นรวมขับเคลือ่ นนโยบายและโครงการทีร่ ฐั บาลสงเสริม ผูบ ริหาร
องคกรปกครองสวนทองถิ่นจึงมีความสําคัญเนื่องจากตองเปนผูที่ตองวางแผนกลยุทธขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
เชื่อมโยงกับแผนหลักของรัฐบาล พัฒนาระบบงานและทรัพยากรมนุษยภายในองคกรปกครองสวนทองถิ่น รวมถึงประสาน
ความรวมมือกับหนวยงานภายนอก เพื่อใหเกิดการพัฒนาดานการทองเที่ยวไดตามวัตถุประสงคที่กําหนด นอกจากนี้
การที่สภาพแวดลอมดานการทองเที่ยวในระดับทองถิ่นของภาคตะวันออก มีความหลากหลายและความซับซอน รวมทั้ง
มีการเปลีย่ นแปลงอยูต ลอดเวลา ผูบ ริหารจึงตองมีทกั ษะและศักยภาพหลายดานเพือ่ เปนพืน้ ฐานสําหรับการพัฒนาการทองเทีย่ ว
ภายใตบริบทดังกลาวใหเปนไปอยางราบรื่น อันจะไปสูการสรางความสําเร็จในการพัฒนาการทองเที่ยวสําหรับแตละองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นได
สมรรถนะผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนคุณสมบัติภายในตัวผูบริหารที่เปนรากฐานขับเคลื่อนการพัฒนา
การทองเที่ยวในองคกรปกครองสวนทองถิ่น การมีสมรรถนะดานการจัดการการทองเที่ยวที่เหมาะสมจะชวยเพิ่มโอกาส
ในการสรางความสําเร็จของการจัดการการทองเทีย่ วไดอยางเปนรูปธรรม ทัง้ การบริหารบุคลากรภายใน การพัฒนาการทองเทีย่ ว
ใหสอดคลองกับความตองการของนักทองเที่ยว นอกจากนี้กระบวนการพัฒนาดานการทองเที่ยวในระดับทองถิ่นนั้น องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นจําเปนตองทํางานรวมกับหนวยงานอื่นๆ ทั้งหนวยงานสวนกลาง หนวยงานสวนภูมิภาค และหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ ดังนั้นสมรรถนะของผูบริหารจึงมีความเกี่ยวของและมีความสําคัญตอการมีสวนรวมในการจัดการการทองเที่ยว
แบบบูรณาการรวมกับหนวยงานอื่นๆ
จากเหตุผลและความสําคัญดังกลาว ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาความสัมพันธระหวางสมรรถนะผูบริหารองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นและกระบวนการมีสวนรวมในการจัดการการทองเที่ยว ในงานศึกษานี้ จึงมุงศึกษาในเรื่ององคประกอบ
ของสมรรถนะที่เหมาะสมในการจัดการการทองเที่ยว สมรรถนะในการจัดการการทองเที่ยวของผูบริหารองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นภาคตะวันออกแตละดาน รวมทั้งการศึกษาความสัมพันธที่มีตอการมีสวนรวม ผลการศึกษา คาดหวังที่จะนําไปสู
การกําหนดแนวนโยบายสาธารณะเพื่อพัฒนาระบบการจัดการสมรรถนะสําหรับผูบริหาร และการกําหนดแนวทางพัฒนา
ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นภาคตะวันออกใหมีสมรรถนะในการจัดการการทองเที่ยวสวนที่มีความสัมพันธและ
มีความจําเปนตอการจัดการการทองเที่ยวแบบมีสวนรวม และใชเปนแนวทางพัฒนาสําหรับภาคอื่นๆ ไดตอไป

วัตถุประสงค
เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางสมรรถนะของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นภาคตะวันออกและการมีสวนรวม
ในการจัดการการทองเที่ยว

ระเบียบวิธีวิจัย
วิจยั แบบผสมผสาน โดยสวนของการวิจยั เชิงปริมาณ ทําการเก็บขอมูลดวยแบบสอบถามจากผูบ ริหารองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นจังหวัดภาคตะวันออก สวนของการวิจัยเชิงคุณภาพ ใชวิธีการสัมภาษณเชิงลึกบุคลากรซึ่งมีบทบาทสําคัญ
ดานการจัดการการทองเที่ยวในทองถิ่นภาคตะวันออก รวมทั้งการสังเกตการณการทํางานในพื้นองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ภาคตะวันออก
ขัน้ ตอนที่ 1 ศึกษาเชิงปริมาณโดยวิเคราะหผลจากแบบสอบถามเรือ่ งสมรรถนะของผูบ ริหารองคกรปกครองสวนทองถิน่
เลือกกลุมตัวอยางโดยการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage sampling) ประกอบดวยขั้นตอนยอยดังนี้
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1) เลือกพื้นที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นภาคตะวันออก 7 จังหวัด คือ จังหวัดจันทบุรี จังหวัดชลบุรี จังหวัดตราด
จังหวัดระยอง จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดสระแกว และจังหวัดฉะเชิงเทรา
2) แบงกลุม องคกรปกครองสวนทองถิน่ ออกตามประเภทขององคกรปกครองสวนทองถิน่ จํานวน 5 กลุม ไดแก องคการ
บริหารสวนจังหวัด เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลตําบล องคการบริหารสวนตําบล และการปกครองรูปแบบพิเศษเมืองพัทยา
3) จากองคกรปกครองสวนทองถิน่ ประเภทตางๆ ซึง่ ประกอบดวย องคการบริหารสวนจังหวัด จํานวน 7 แหง เทศบาล
นคร จํานวน 3 แหง เทศบาลเมือง จํานวน 23 แหง เทศบาลตําบล จํานวน 175 แหง องคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน
329 แหง และการปกครองรูปแบบพิเศษเมืองพัทยา จํานวน 1 แหง รวมทั้งสิ้น 538 แหง ใชสูตรการหาขนาดกลุมตัวอยาง
ของ ทาโร ยามาเน (Taro Yamane) (Yamane, 1973)
ที่คาความเชื่อมั่นเทากับรอยละ 95 สุมตัวอยาง
แบบทราบความนาจะเปน ไดจํานวนตัวอยาง 229 คน
ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาเชิงคุณภาพโดยสัมภาษณเชิงลึกผูเกี่ยวของ รวม 20 คน ประกอบดวย ผูบริหารองคกรดาน
การทองเที่ยวสวนกลางและสวนภูมิภาค ไดแก ผูบริหารระดับสูงในกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา ผูบริหารในระดับ
จังหวัด รวมทั้งผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น รวมทั้งสังเกตการณการทํางานของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในภาคตะวันออก จํานวน 7 แหง

เครื่องมือในการศึกษา

กรอบแนวคิดในการวิจยั ใชตวั แปรสมรรถนะ 7 ดาน ประกอบดวยการมุง สูผ ลสัมฤทธิ์ (Achievement Orientation)
ความคิดริเริ่ม (Initiative) การมีจิตมุงบริการ (Service Orientation) การมุงพัฒนาผูอื่น (Developing Others) การทํางาน
เปนทีม (Teamwork) ภาวะการเปนผูน าํ (Leadership) และ ความเขาใจในผูอ นื่ (Understanding Others) ตัวแปรสมรรถนะ
ทั้ง 7 ดานดังกลาว ไดจากการศึกษาวิเคราะหเพื่อหาองคประกอบของสมรรถนะ บูรณาการจาก 3 แนวคิด ประกอบดวย
แนวคิดของ Spencer และ Spencer (1993), Boyatzis (1999), และ Zwell (2000)

ประโยชนที่จะไดรับ

ไดทราบถึงความสัมพันธระหวางสมรรถนะกับการมีสวนรวมในการจัดการการทองเที่ยวสวนขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นภาคตะวันออก อันจะนําไปสูการกําหนดนโยบายและแนวทางพัฒนาความรวมมือเพื่อการจัดการการทองเที่ยว
สําหรับผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นภาคตะวันออกและภาคอื่นๆ ตอไป

ผลการวิจัย
1. สมรรถนะการจัดการการทองเที่ยวของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นภาคตะวันออก
1.1 ประเด็นวิเคราะหสมรรถนะผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น
จากการศึกษาวิเคราะหแนวคิดเรื่องสมรรถนะในงานศึกษาของ Spencer และ Spencer (1993), Boyatzis
(1999) และ Zwell (2000) เมือ่ วิเคราะหและบูรณาการความสอดคลองของประเด็นสมรรถนะ สามารถสรุปประเด็นสมรรถนะ
ที่สําคัญได 7 ประเด็นสมรรถนะ ประกอบดวย
1) การมุง สูผ ลสัมฤทธิ์ (Achievement Orientation) ประกอบดวยเรือ่ ง ความเขาใจและดําเนินการวิเคราะห
จุดออน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรคของการจัดการการทองเที่ยว การจัดทําแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการ การพัฒนา
ทัศนคติ รวมทั้งการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
2) ความคิดริเริ่ม (Initiative) เกี่ยวของกับการมีสวนในการกําหนดแผนการตลาด กําหนดแนวทางใหมๆ
ดานการจัดการการทองเที่ยว การปรับปรุงประสิทธิภาพในงาน การเชื่อมโยงเสนทางการทองเที่ยวไปยังแหลงทองเที่ยวอื่น
รวมทั้งการสรางชองทางใหมๆ เพื่อการเขาถึงขอมูลแหลงทองเที่ยว
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3) การมีจิตมุงบริการ (Service Orientation) เกี่ยวของกับการมุงโครงสรางพื้นฐาน และการมุงยกระดับ
บริการดานการทองเที่ยวเพื่อใหนักทองเที่ยวเกิดความประทับใจ
4) การมุง พัฒนาผูอ นื่ (Developing Others) เปนเรือ่ งการสนับสนุนและสงเสริมใหผใู ตบงั คับบัญชาไดแสดง
ความคิดเห็นในการปรับปรุงและพัฒนาการทองเที่ยว พัฒนาทักษะที่จําเปนการในการปฏิบัติงาน และเปดโอกาสใหแสดง
ศักยภาพของตนเองอยางอิสระในขอบเขตการทํางาน
5) การทํางานเปนทีม (Teamwork) เกี่ยวกับการสรางความรวมมือ สรางบรรยากาศ การกระตุนจูงใจ
การพัฒนาชองทางสื่อสาร การขยายเครือขายและการประสานกับหนวยตางๆ ที่เกี่ยวของ
6) ภาวะการเปนผูนํา (Leadership) เปนเรื่องทักษะในการแกไขปญหาตางๆ การมีความพรอมทํางาน
ภายใตการกดดันของผูม สี ว นเกีย่ วของ การมุง สรางความผูกพันภายในองคกร และการมีทกั ษะในเรือ่ งการกําหนดภาระหนาที่
และมอบหมายงานตามความสามารถ
7) ความเขาใจในผูอ นื่ (Understanding Others) เปนเรือ่ งการเคารพความคิดเห็นของผูอ นื่ การปรับเปลีย่ น
วิธกี ารปฏิบตั งิ านใหสอดคลองกับสถานการณ การมีความยืดหยุน ในการทํางาน รวมทัง้ การใหกาํ ลังใจผูอ นื่ ในการปฏิบตั งิ าน
1.2 การประเมินสมรรถนะผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น
จากการศึกษาสมรรถนะของผูบ ริหารองคกรปกครองสวนทองถิน่ ทัง้ 7 ดาน โดยใชผลการประเมินสมรรถนะ
ตนเองของผูบริหาร (แสดงในตารางที่ 1) เมื่อไดผลการประเมินโดยเฉลี่ยทั้ง 7 ดาน แลวนํามาจัดเรียงลําดับคะแนน พบวา
คะแนนของทั้ง 7 สมรรถนะอยูระหวาง 3.03 ถึง 3.52 ผูวิจัยจึงแบงกลุมสมรรถนะเปน 2 กลุม เพื่อสะทอนใหเห็นภาพรวม
กลุม ของคะแนนทีม่ กี ารเกาะกลุม กัน โดยกําหนดใหสมรรถนะทีค่ ะแนน 3.00-3.24 หมายถึงระดับ “ปานกลาง” และสมรรถนะ
ที่คะแนน 3.25 ขึ้นไป หมายถึงระดับ “มาก”
ตารางที่ 1 ผลการประเมิ น ตนเองเรื่ อ งสมรรถนะการจั ด การการท อ งเที่ ย วของผู  บ ริ ห ารองค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น
ภาคตะวันออกเรียงตามลําดับคะแนน
อันดับ
1
2
3
4
5
6
7

หัวขอสมรรถนะการจัดการการทองเที่ยว
ดานการเขาใจในผูอื่น
ดานการเปนผูนํา
ดานการทํางานเปนทีม
ดานการมีจิตมุงบริการ
ดานความคิดริเริ่ม
ดานการมุงพัฒนาผูอื่น
ดานการมุงสูผลสัมฤทธิ์
รวม

X
3.52
3.44
3.26
3.25
3.10
3.07
3.03
3.24

คะแนนการประเมินตนเอง
S.D.
ระดับ
0.85
มาก
0.88
มาก
0.89
มาก
0.89
มาก
0.79
ปานกลาง
0.87
ปานกลาง
0.82
ปานกลาง
0.73
ปานกลาง

จากผลการประเมินสมรรถนะผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น รวมทั้งการสัมภาษณและสังเกตการณ พบวา
ผูบริหารมีระดับคะแนนการประเมินตนเองอยูระดับ “มาก” ในหัวขอสมรรถนะ 4 ดาน คือ ดานการเขาใจในผูอื่น ดานการ
เปนผูน าํ ดานการทํางานเปนทีม และดานการมีจติ มุง บริการ โดยสมรรถนะดานความเขาใจในผูอ นื่ แสดงใหเห็นไดในลักษณะ
ของศักยภาพดานการสื่อสารภายในองคกร สวนปจจัยเรื่องการเปนผูนํานั้นเกี่ยวของกับการมีคุณลักษณะที่พรอมสําหรับ
การทํางานในทุกสถานการณได ในขณะทีป่ จ จัยดานการทํางานเปนทีมนัน้ เกีย่ วของกับการไดรบั ความรวมมือ ความชวยเหลือ
และการสรางบรรยากาศที่ดีในการทํางานรวมกับบุคคลทุกระดับ ทั้งภายในและภายนอกองคกร ประเด็นดังกลาวผูบริหาร
สวนใหญมองวาสมาชิกในองคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกคนปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ที่ไดรับอยางดีที่สุด ปจจัยดังกลาว
จึงมีความสําคัญ เพราะทุกคนตางก็ทํางานตามอํานาจหนาที่ที่ไดรับ สวนสมรรถนะเรื่องการมีจิตมุงบริการนั้น เนื่องจาก
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ในแบบสอบถามนี้ไดทําการสอบถามองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่สวนใหญมีโครงสรางการจัดการแบบระบบราชการ
ดวยเหตุนใี้ นประเด็นเรือ่ งจิตมุง บริการนัน้ ผูต อบสอบถามสวนใหญ จึงใหคะแนนอยูใ นระดับคะแนนปานกลาง ทัง้ นีก้ ารบริการ
ตางๆ ที่ระบุในแบบสอบถามสวนใหญอยูอํานาจหนาที่หลักหรือภาระงานที่ไดมีการระบุไวในงานประจําของแตสวนงาน
อยางชัดเจนอยูแลว
หัวขอสมรรถนะที่มีระดับคะแนนการประเมินตนเองระดับ “ปานกลาง” ประกอบดวย สมรรถนะดานความคิดริเริ่ม
การพัฒนาผูอื่น รวมทั้งการมุงผลสัมฤทธิ์ สําหรับเรื่องความคิดริเริ่ม ผูบริหารสวนใหญใหคะแนนในระดับปานกลาง
โดยสวนหนึ่งเห็นวาการทํางานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเนนการทําตามกรอบที่รัฐบาลกําหนด ซึ่งไมไดเปดโอกาส
ใหเกิดการใชความคิดริเริ่มมากนัก ขณะที่อีก 2 หัวขอสมรรถนะ ถึงแมวาจะมีคะแนนปานกลาง แตถือวาไดคะแนนจาก
การประเมินนอยที่สุดเมื่อเทียบกับขออื่นๆ คือ การมุงผลสัมฤทธิ์ และการพัฒนาผูอื่น ซึ่งผูบริหารสวนใหญยังอาจจะขาด
ความมั่นใจวาองคกรของตนนั้นจะสามารถเขาถึงการพัฒนาและการสัมฤทธิผลของงานไดมากนอยเพียงใด สวนหนึ่งเปนผล
มาจากระบบการทํางานทีส่ ว นใหญองคกรปกครองสวนทองถิน่ จะตองสรางความรวมมือกับหนวยงานอืน่ ทัง้ หนวยงานในพืน้ ที่
และหนวยงานภาคสวนอื่นๆ ดวยเหตุนี้ในแตละพื้นที่จึงไมแนวาการจะขับเคลื่อนใหเกิดผลสัมฤทธิ์ในงานแตละงานนั้น
เปนผลจากหนวยงานใดอยางแทจริง นอกจากนี้ในประเด็นดานการพัฒนาผูอื่น ผูบริหารเห็นวาสวนใหญจะจัดตามที่ไดรับ
งบประมาณจากรัฐบาล จึงเห็นวาเปนเรื่องที่ไมตองพึ่งพาสมรรถนะในตัวผูบริหารมากนัก
2. สมรรถนะผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นกับการมีสวนรวมในการจัดการการทองเที่ยว
2.1 หนวยงานหลักที่มีบทบาทและอํานาจหนาที่ในการจัดการการทองเที่ยวของภาคตะวันออก
กิจกรรมดานการจัดการการทองเที่ยว มีตั้งแตการกําหนดนโยบาย การจัดการงบประมาณ การพัฒนา
และปรับปรุงสถานที่ทองเที่ยว การจัดการโครงสรางพื้นฐาน การประชาสัมพันธ การควบคุมจัดการสถานที่ทองเที่ยวใหเปน
ไปตามวัตถุประสงค มีหนวยงานที่เกี่ยวของ 3 สวน คือ 1) หนวยงานสวนกลาง 2) หนวยงานสวนภูมิภาค 3) องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น แสดงไดดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 หนวยงานหลักที่มีบทบาทในการจัดการการทองเที่ยวภาคตะวันออก
หนวยงานสวนกลาง หนวยงานหลักคือกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา มีหนวยงานยอยที่สําคัญ คือ
กรมการทองเทีย่ ว มีหนาทีพ่ ฒ
ั นาแหลงทองเทีย่ ว บริการทองเทีย่ ว ธุรกิจนําเทีย่ ว เปนตน สวนการทองเทีย่ วแหงประเทศไทย
เปนศูนยกลางขอมูลและประชาสัมพันธการทองเที่ยว หนวยงานสวนกลางยังประกอบดวย กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และกระทรวงเกษตรและสหกรณการเกษตร เปนตน มีหนาที่ดูแลสถานที่ทองเที่ยว
ใหอยูในสภาพที่สมบูรณ มีหนวยงานยอยที่รับผิดชอบ เชน กรมศิลปากร กรมปาไม กรมอุทยาน เปนตน นอกจากนี้ยังมี
หนวยงานสนับสนุน ไดแก กรมการปกครอง ทําหนาที่ดานการปกครองซึ่งรวมถึงการดูแลดานการทองเที่ยว และกระทรวง
คมนาคมดูแลโครงสรางพื้นฐานสําหรับการคมนาคม ซึ่งมีความจําเปนอยางยิ่งตอการทองเที่ยว
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หนวยงานสวนภูมภิ าค ประกอบดวยหนวยงานระดับจังหวัดทีร่ บั ผิดชอบดานการทองเทีย่ ว รับผิดชอบกิจกรรม
ที่สวนกลางมอบหมาย มี 2 กลุม คือ 1) หนวยงานขึ้นตรงกับกระทรวงที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยว เชน สํานักงานทองเที่ยว
และกีฬาจังหวัด สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด เปนตน 2) หนวยงานในสังกัดกรมการปกครอง
ไดแก จังหวัด อําเภอ และตําบล เปนผูต ดั สินใจดานการปกครอง รวมถึงการปฏิบตั งิ านดานการทองเทีย่ วตามทีร่ ฐั บาลกําหนด
องคกรปกครองสวนทองถิน่ เปนหนวยงานทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ตามพระราชบัญญัตกิ าํ หนดแผนและขัน้ ตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 ในการสงเสริมการจัดการการทองเที่ยวในเขตพื้นที่รับผิดชอบ เชน ดูแล
ทรัพยากรดานการทองเที่ยวของทองถิ่นใหอยูในภาพสมบูรณ และมีหนาที่สนับสนุนงบประมาณในการจัดการทองเที่ยวของ
รัฐบาล ซึง่ ทีม่ าของงบประมาณมาจากภาษีทที่ อ งถิน่ จัดเก็บเอง ไดแก ภาษีโรงเรือน ภาษีทดี่ นิ ภาษีปา ย และภาษีบาํ รุงทองที่
ภาคเอกชน/องคกรอิสระ/และภาคประชาชน กลุมเหลานี้ คือ องคประกอบหลักที่ขับเคลื่อนกิจกรรมตางๆ
ดานการทองเที่ยว โดยเปนกลุมผูที่ดําเนินกิจการหรือไดรับผลกระทบโดยจากการดําเนินงานดานการทองเที่ยว
การประสานงานรวมกันของหนวยงานทั้ง 4 สวน ในดานการนํานโยบายไปปฏิบัติ เริ่มจากสวนกลางกําหนด
นโยบายพัฒนาการทองเทีย่ ว จากนัน้ มอบหมายใหกระทรวงทีเ่ กีย่ วของรับผิดชอบ วางแผนและประสานหนวยงานสวนภูมภิ าค
ดําเนินการรวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยมีการรับฟงขอมูลจากหนวยงานสวนทองถิ่นเพื่อพัฒนาแหลงทองเที่ยว
และกิจกรรมดานการทองเที่ยวใหสอดคลองกับความตองการที่แทจริงของแตละพื้นที่ ซึ่งตองรับฟงผูเกี่ยวของในพื้นที่
ทั้งผูประกอบการ ประชาชนในพื้นที่ ซึ่งรวมไปถึงความตองการของนักทองเที่ยวดวย
2.2 สมรรถนะผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นกับการมีสวนรวมในการจัดการการทองเที่ยว
จากการศึกษาเกี่ยวกับสมรรถนะผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นตามแนวคิดของ Boyatzis (1999)
Goleman (1998) Hellriegel และคณะ (2001) Rosier (1994) Spencer และ Spencer (1993) และ Zwell (2000)
การศึกษาวิเคราะหผลการสัมภาษณรวมทั้งการสังเกตการณในพื้นที่ภาคตะวันออก พบวา โดยพื้นฐานแลวนั้น สมรรถนะ
ผูบริหารมีความสัมพันธการมีสวนรวมในการจัดการการทองเที่ยวกับหนวยงานภายนอก กลุมสมรรถนะที่มีความสัมพันธ
กับการมีสวนรวมโดยตรงเมื่อจัดลําดับจากสมรรถนะที่มีความสัมพันธมากที่สุด ประกอบดวย การทํางานเปนทีม การเขาใจ
ในผูอื่น การมุงสูผลสัมฤทธิ์ การเปนผูนํา และความคิดริเริ่ม ทั้งนี้สมรรถนะดานการทํางานเปนทีมคือพื้นฐานสําคัญที่สุดของ
การสรางความรวมมือและการประสานงาน ซึ่งตองการการสรางบรรยากาศ การกระตุนจูงใจ การพัฒนาชองทางสื่อสาร
(Spencer และ Spencer, 1993) สมรรถนะดานการเขาใจในผูอื่นเปนปจจัยภายในตัวผูบริหารที่กอใหเกิดความราบรื่น
ในการทํางานรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ ซึ่งตองมีการเคารพความคิดเห็นและใหกําลังใจผูอื่นในการปฏิบัติงาน รวมทั้ง
สามารถปรับเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติงานใหสอดคลองกับความเห็นสวนรวมได (Goleman, 1998) สมรรถนะดานการมุงสู
ผลสัมฤทธิ์สงผลตอความรวมมือในดานการมีสวนกระตุนใหกิจกรรมตางๆ สําเร็จไดในเวลาที่กําหนด (Boyatzis, 1999)
ขณะที่สมรรถนะดานการเปนผูนํามีความสําคัญในเรื่องการมีวุฒิภาวะทางอารมณซึ่งการทํางานรวมกันจําเปนตองสราง
บรรยากาศที่ดี (Rosier, 1994) นอกจากนี้สมรรถนะดานความคิดริเริ่มก็ยังมีสวนสําคัญตอความรวมมือในเรื่องการกําหนด
แนวทางใหมๆ ดานการจัดการการทองเที่ยว (Boyatzis, 1999) ซึ่งตองการมุมมองใหมๆ เชนเดียวกัน อยางไรก็ตามพบวา
มี 2 สมรรถนะทีม่ คี วามเกีย่ วของทางออม ประกอบดวยสมรรถนะดานการมุง พัฒนาผูอ นื่ ซึง่ จะเกีย่ วของกับความใสใจบุคลากร
ภายในหนวยงานเปนหลัก ขณะทีส่ มรรถนะดานการมีจติ มุง บริการ จะเกีย่ วของกับการใหความสําคัญตอนักทองเทีย่ วเพือ่ ให
นักทองเที่ยวเกิดความประทับใจมากกวาการเชื่อมโยงกับกระบวนการสรางความรวมมือ
จากประเด็นสมรรถนะที่เกี่ยวของกับการมีสวนรวมดานการจัดการการทองเที่ยว ผูวิจัยไดทําการสังเกตการณ
และสัมภาษณผูเกี่ยวของเพื่อยืนยันระดับคะแนนสมรรถนะที่เปนผลจากการประเมินตนเองของผูบริหารองคกรปกครอง
สวนทองถิน่ ทําใหสามารถเชือ่ มัน่ ไดวา ผลการประเมินตนเองในสมรรถนะประเด็นตางๆ นัน้ มีความสอดคลองกับความเปนจริง
ผลการสังเกตการณและสัมภาษณผูเกี่ยวของ แสดงในตารางที่ 2 ซึ่งจากตารางตัวอยางผลการสังเกตการณและสัมภาษณ
ผูเกี่ยวของ ชี้ใหเห็นวาขอมูลสวนใหญจากการสัมภาษณและสังเกตการณ มีความสอดคลองกับคะแนนสมรรถนะแตละดาน
ที่ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดทําการประเมินตนเอง
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ขั้นตอนตอมา ผูวิจัยไดนําประเด็นสมรรถนะพรอมผลคะแนนมาทําการวิเคราะหความสัมพันธกับเรื่อง
การมีสวนรวม โดยความสัมพันธระหวางสมรรถนะผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นภาคตะวันออกตอการมีสวนรวม
สามารถสรุปรูปแบบได ตามภาพที่ 2
ตารางที่ 2 ตัวอยางผลการสังเกตการณและสัมภาษณผูเกี่ยวของเพื่อยืนยันระดับคะแนนสมรรถนะ
ประเด็นสมรรถนะ

ผลจากการสังเกตการณ/สัมภาษณผูเกี่ยวของ

1. ดานการเขาใจในผูอื่น
(3.52)

“…ผูนํา อปท. รับฟงปญหาที่เกิดขึ้นจากชุมชน และเปดโอกาสใหประชาชนในพื้นที่
เสนอแนวทางแกปญหา…” [C] [D]
“…การหารือระหวาง อปท.กับระดับจังหวัด มักมีขอโตแยงเรื่องการจัดสรร
งบประมาณ แตสวนใหญก็สามารถใชเหตุผลเรื่องความจําเปนมาเปนเกณฑตัดสิน
รวมกัน…” [A] [B] [D]
2. ดานการเปนผูนํา
“…ผูนําทองถิ่นมีสวนสําคัญในการกําหนดนโยบายเพราะโครงสรางระบบราชการไทย
(3.44)
ยังคงเนนในดานการออกคําสั่งและปฏิบัติตามอํานาจหนาที่…” [A] [B]
“…ภาวะผูนํามีความสําคัญตอการพัฒนาทองถิ่นเพราะผูนําในทองถิ่นมีความรู
ความเขาใจดีวาทองถิ่นตองการอะไร และควรจะบริหารจัดการทรัพยากร
ในพื้นที่อยางไร…” [A] [B] [C]
3. ดานการทํางานเปนทีม “…การทํางานเปนทีมภายในองคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนสิ่งสําคัญ
(3.26)
เพราะการจัดการทองเที่ยวจําเปนตองมีการบูรณาการทั้งทางดานความคิด
และทรัพยากร...” [B] [C]
“…การจัดการดานการทองเที่ยวไมใชเรื่องของใครของมัน แตจําเปนตองมีการ
บูรณาการทางดานหนวยงาน และความรวมมือระหวางภาคสวนทั้งภาครัฐ
ภาคประชาสังคม...” [A] [B] [C]
4. ดานความคิดริเริ่ม
“…ความเห็นในเรื่องการปรับปรุงแหลงทองเที่ยว หรือรูปแบบการทองเที่ยว
(3.10)
แบบใหมๆ เกิดจากผูนํา อปท.โดยเฉพาะผูนําที่เปนคนรุนใหม…” [B] [C] [D]
“…หลาย อปท. ไมกลาแสดงความคิดเห็นในการประชุมกับหนวยงานสวนกลาง
หรือและหนวยงานระดับจังหวัด…” [A] [B] [C] [D]
5. ดานการมุงสูผลสัมฤทธิ์ “…ทุก อปท.ตางใหความสําคัญตอผลสําเร็จของงาน...” [B] [C] [D]
(3.03)
“…จุดยืนในการทํางานสวนใหญเห็นวาเปนหนาที่มากกวาการมุงเปา
ดานความสําเร็จ...” [B] [C] [D]
หมายเหตุ: A = สัมภาษณหนวยงานสวนกลาง (กระทรวงทองเที่ยวและกีฬา/กรมการทองเที่ยว/ททท.)
B = สัมภาษณหนวยงานสวนภูมิภาค (ผูวาราชการจังหวัด/นายอําเภอ/กํานัน)
C = สัมภาษณภาคเอกชน/ภาคประชาชน (นักวิชาการ/ตัวแทนสมาคมดานการทองเที่ยว)
D = สังเกตการณ

ระดับ
สมรรถนะ
มาก

มาก

มาก

ปานกลาง

ปานกลาง
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ภาพที่ 2 ความสัมพันธระหวางระดับคะแนนการประเมินตนเองของสมรรถนะ
และความสัมพันธของสมรรถนะตอการมีสวนรวม
จากภาพที่ 2 ซึ่งจัดกลุมสมรรถนะเปน 4 พื้นที่ พบวาสมรรถนะในพื้นที่ 1 คือเรื่องที่ผูบริหารมีอยูในระดับที่ดีและ
เกี่ยวของกับการมีสวนโดยตรง ประกอบดวย สมรรถนะดานการเขาใจในผูอื่น ดานการเปนผูนํา และดานการทํางานเปนทีม
(สัญลักษณในภาพที่มีขนาดใหญกวา แสดงถึงระดับความโดดเดนที่มากกวา) สมรรถนะในพื้นที่ 2 คือเรื่องที่ผูบริหารมีอยูใน
ระดับปานกลางและเกี่ยวของกับการมีสวนรวมโดยตรง ประกอบดวย สมรรถนะดานความคิดริเริ่มและดานการมุงสู
ผลสัมฤทธิ์ ขณะทีส่ มรรถนะในพืน้ ที่ 3 และ 4 ถือวามีความเกีย่ วของกับการมีสว นรวมทางออม ประกอบดวยประเด็นสมรรถนะ
ดานการมีจิตมุงบริการ และสมรรถนะดานการพัฒนาผูอื่น

การอภิปรายผล
จากการศึกษาเกี่ยวกับสมรรถนะผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น พบวา ผูบริหารสวนใหญพิจารณาตอบ
แบบสอบถามบนวิจารณญาณของตนเอง ภายใตบริบทแวดลอมที่มีพื้นฐานการทํางานของระบบราชการ มีลักษณะ
การสั่งการจากขางบนลงสูเบื้องลาง (Top-down) โดยผูบังคับชาจะมอบหมายอํานาจหนาที่ใหกับผูใตบังคับบัญชา เพื่อให
เกิดการดําเนินการไปตามคําสัง่ เหลานัน้ เมือ่ นําคะแนนสมรรถนะมาวิเคราะหรว มกับระดับความสัมพันธทมี่ ตี อ การมีสว นรวม
ในการจัดการการทองเที่ยว โดยเชื่อมโยงประเด็นตางๆ ภายใตการบูรณาการแนวคิดของ Boyatzis (1999), Spencer
และ Spencer (1993) และ Zwell (2000) สามารถแยกสมรรถนะไดเปน 3 กลุม กลุมแรกคือสมรรถนะที่ผูบริหารมีอยูใน
ระดับสูงและเกี่ยวของกับการมีสวนรวมโดยตรง ประกอบดวย สมรรถนะดานการเขาใจในผูอื่น ดานการเปนผูนํา และ
ดานการทํางานเปนทีม สมรรถนะกลุมนี้ผูบริหารตองคงไวเพื่อเปนปจจัยขับเคลื่อนในการสรางความมีสวนรวมกับ
หนวยงานอื่นๆ ซึ่งสอดคลองกับ วรยุทธ สถาปนาศุภกุล (2560) ที่ศึกษาผลสัมฤทธิ์การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น และพบวา ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะมีกระบวนการบริหารงาน
แบบมีสวนรวมในระดับที่มากซึ่งเปนสิ่งที่สําคัญ และผลการศึกษากลุมตอมาคือสมรรถนะที่ผูบริหารมีอยูในระดับปานกลาง
แตมีความเกี่ยวของกับการมีสวนรวมโดยตรง ประกอบดวยสมรรถนะดานความคิดริเริ่มและดานการมุงสูผลสัมฤทธิ์
สมรรถนะกลุมนี้จําเปนอยางยิ่งที่จะตองถูกยกระดับใหมีมากขึ้น เนื่องจากเปนจุดออนในการสรางความรวมมือ โดยเฉพาะ
การมุง ผลสัมฤทธิน์ นั้ หากผูบ ริหารไมไดใหความสําคัญเปนลําดับตนๆ ก็จะสงผลตอพลังในการขับเคลือ่ นกระบวนงานภายใต
ความรวมมือกับหนวยงานอื่น ขณะที่กลุมสุดทายเปนกลุมของสมรรถนะที่มีความเกี่ยวของกับการมีสวนรวมทางออม
คือ สมรรถนะดานการมีจิตมุงบริการและการพัฒนาผูอื่น ซึ่งแมวาสมรรถนะดานการมีจิตมุงบริการก็อาจมีความเกี่ยวของ
กับกระบวนการมีสว นรวมไดแบบทางออมแตกค็ วรรักษาในสวนนีไ้ ว ขณะทีส่ มรรถนะดานการพัฒนาผูอ นื่ นัน้ มีความเกีย่ วของ
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กับภายในองคกร ซึ่งหากยกระดับความสามารถบุคลากรในองคกรได ก็จะมีสวนชวยใหผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น
สามารถทุมเทเวลาในการพัฒนาความรวมมือกับหนวยงานภายนอกไดดีขึ้น

บทสรุปและขอเสนอแนะ
การศึกษาสมรรถนะผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น พบวามีคะแนนสมรรถนะ 4 ดานอยูในระดับสูง คือ
ดานการเขาใจในผูอื่น ดานการเปนผูนํา ดานการทํางานเปนทีม และดานการมีจิตมุงบริการ สวนสมรรถนะที่มีคะแนน
ปานกลางประกอบดวยดานความคิดริเริ่ม ดานการมุงพัฒนาผูอื่น และดานการมุงสูผลสัมฤทธิ์ ซึ่งเมื่อนําสมรรถนะ
มาเชื่อมโยงกับการมีสวนรวมนั้น จะเห็นไดวาสมรรถนะสวนหนึ่งมีความสัมพันธกับการมีสวนรวมโดยตรง ประกอบดวย
การทํางานเปนทีม การเขาใจในผูอื่น การมุงผลสัมฤทธิ์ การเปนผูนํา และความคิดริเริ่ม สมรรถนะเหลานี้จะสงเสริม
ใหการทํางานเปนทีมมีคุณภาพและนําไปสูความสําเร็จได แตทั้งนี้พบวาบางสมรรถนะผูบริหารยังใหมีสมรรถนะอยูในระดับ
ที่นอยกวาที่ควรจะเปนทั้งที่มีความสําคัญอยางยิ่งตอการมีสวนรวมระหวางหนวยงาน ซึ่งการมีสวนรวมในการจัดการ
การทองเที่ยวเปนหนาที่ของทั้งผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งตองมีการประสานงานสรางความมีสวนรวมกับ
หนวยงานสวนกลาง หนวยงานสวนภูมิภาค รวมทั้งภาคเอกชน องคกรอิสระและภาคประชาชน
จากการศึกษาครั้งนี้จึงมีขอเสนอแนะวา ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นจึงจําเปนตองคงไวซึ่งสมรรถนะ
ทีม่ คี วามโดดเดนทัง้ ดานการเขาใจในผูอ นื่ ดานการเปนผูน าํ และดานการทํางานเปนทีม ขณะเดียวกันตองยกระดับสมรรถนะ
ที่เกี่ยวของกับการมีสวนรวมโดยตรง แตยังมีระดับคะแนนที่ปานกลาง ประกอบดวยดานความคิดริเริ่ม และดานการมุงสู
ผลสัมฤทธิ์ ใหอยูใ นระดับดีกวาทีเ่ ปนอยู เพือ่ ใหการสรางความมีสว นรวมในการทํางานเพือ่ ขับเคลือ่ นการทองเทีย่ วเกิดผลลัพธ
ไดตามที่ทองถิ่นตองการอยางแทจริง
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