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ปัจจัยท่ีมีผลต่อความส าเร็จในการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
กรณีศึกษา: องค์การบริหารส่วน  ต าบลคุยม่วง อ าเภอบางระก า จังหวัดพิษณุโลก 

Factors Contributing to the Success of Good Management of Local Goverment: 
Case Study of Kuimuangtambon Administration Organization,  

Bang rakam, Phitsanulok 
 

ศิรัสธร บุญจุ้ย1 และธนัสถา โรจนตระกูล2 
 

1นักศึกษาหลักสตูรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต สาขาการบริหารจัดการภาครัฐ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม 

2อาจารย์ประจ าหลักสตูรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต สาขาการบริหารจดัการภาครัฐ  
คณะมุษยศาสตร์และสังคมศาสตรม์หาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม 

 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาการรับรู้ของประชาชนในการให้บริการสาธารณะ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลคุยม่วง อ าเภอบางระก า จังหวัดพิษณุโลก 2) ศึกษาแนวทางและปัจจัย
การพัฒนาระบบการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลคุยม่วง อ าเภอบางระก า จังหวัด
พิษณุโลก ตามหลักการบริหารการจัดการ McKinsey 7-S Framework 3) เปรียบเทียบปัจจัยที่มีผล
ต่อความส าเร็จในการบริหารจัดการที่ดีขององค์การบริหารส่วนต าบลคุยม่วง อ าเภอบางระก า จังหวัด
พิษณุโลก ตามหลักการบริหารการจัดการ McKinsey 7-S Framework  เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ใช้
การสุ่มตัวอย่างโดยวิธีสุ่มตัวอย่างอย่างง่ายที่กลุ่มตัวอย่างได้จากการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างด้วย
ตารางส าเร็จรูปของ Taro Yamane ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % และที่ระดับความคลาดเคลื่อน ± 5 
% จ านวน 370 คน และบุคลากรภายในองค์การบริหารส่วนต าบลคุยม่วงจ านวน 30 คน รวมเป็นกลุ่ม
ตัวอย่างจ านวน 400 คน  เครื่องมือที่ใช้ส าหรับการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถาม มีค่าความ
เที่ยงตรงของแบบสอบถาม = 0.67  และค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม คือ 0.8  วิเคราะห์ข้อมูล
โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา และสถิติอนุมาน น ามาแจกแจงความถี่ หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ ยงเบน
มาตรฐาน  และวิเคราะห์ค่าสถิติทดสอบ (t-test) และค่าสถิติทดสอบ (F-test)  
 ผลการวิจัยพบว่า  พบว่า 1) การรับรู้ของประชาชนในการให้บริการสาธารณะขององค์การ
บริหารส่วนต าบลคุยม่วง อ าเภอบางระก า จังหวัดพิษณุโลก ทั้งหมด 6 ด้าน โดยภาพรวม อยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการศึกษา และรองลงมาตามล าดับ คือ 
ด้านการส่งเสริมอาชีพ ด้านสาธารณสุข  ด้านที่อยู่อาศัยและจัดระเบียบชุมชน ด้านสวัสดิการสังคม
ทั่วไป มีค่าเฉลี่ยและด้านนันทนาการการพักผ่อนหย่อนใจ  2) แนวทางและปัจจัยการพัฒนาระบบการ
บริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลคุยม่วง อ าเภอบางระก า จังหวัดพิษณุโลก ตามหลักการ
บริหารการจัดการ McKinsey 7-S Framework โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านบุคลากร และรองลงมาตามล าดับ คือ ด้านทักษะ ด้านกลยุทธ์ 
ด้านโครงสร้าง ด้านระบบ ด้านรูปแบบการบริหาร และด้านค่านิยมร่วม และ 3) เปรียบเทียบปัจจัยที่
มีผลต่อความส าเร็จในการบริหารจัดการที่ดีขององค์การบริหารส่วนต าบลคุยม่วง อ าเภอบางระก า 
จังหวัดพิษณุโลก ตามหลักการบริหารการจัดการ McKinsey 7-S Framework จ าแนกตามปัจจัยส่วน
บุคคล พบว่าเพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ มีผลต่อความส าเร็จในการบริหารจัดการที่ดีของ
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลคุยม่วง ส่วน สถานภาพสมรส และรายได้
เฉลี่ย/เดือน ไม่มีผลต่อความส าเร็จในการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของ
องค์การบริหารส่วนต าบลคุยม่วง ตามหลักการบริหารการจัดการ McKinsey 7-S Framework อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
ค าส าคัญ: การบริหารจัดการที่ดี ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จในการบริหารจัดการที่ดี  องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  

Abstract 
The study aims to: 1) study the perception of people in the public services of 

the Kuimaungtambon administration organization, Bang rakam, Phitsanulok 2) to study 
ways and means of developing the system of Kuimaungtambon administration 
organization in principles of Management McKinsey 7-S Framework. This were 
quantitative research. The samples were used to determine by "Taro Yamane Table”. 
The number of 400 was used for collecting data by questionnaire and were analyzed 
using descriptive statistics and statistical inference by frequency, percentage, average, 
and standard deviation, the test (t - test) and the test (F – test). 
 The results showed that the perception of the public services found that the 
overall level was high. Considering each side, the side with the highest average was 
education, followed by the career promotion, publichealth, housing and community 
organizing, social welfare and recreation and leisure respectively. The ways and factors 
of the development Kuimaungtambon administration organization, Bang rakam, 
Phitsanulok according to the McKinsey 7-S Framework Management found that the 
overall level is high. Considering each side, the side with the highest average was the 
staff, followed by the skills, strategy, structure, systems and management style and 
the common values, respectively. Compare the factors affect the success of the good 
management Kuimaungtambon administration organization, Bang rakam, Phitsanulok, 
according to t McKinsey 7-S Framework by personal factors was found gender, age, 
education and occupation influence the success of good management 
Kuimaungtambon administration organization. While marital status and income per 
month were not affect the achievement of good management of Kuimaungtambon 
administration organization according of principles of management  McKinsey 7-S 
Framework statistically significant at the 0.05 level. 
Keywords: good management, factors affect the success of the good management, 
local goverment  

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 การปรับปรุงเปลี่ยนแปลง การพัฒนาระบบราชการให้มีความเหมาะสมตั้งแต่บทบาทหน้าที่ 
โครงสร้างอ านาจในระดับต่างๆ รูปแบบองค์กร ระบบบริหารและวิธีการท างาน ระบบบริหารงาน
บุคคล กฎหมาย กฎ ระเบียบ วัฒนธรรมและค่านิยม เพ่ือเปลี่ยนแปลงให้ระบบการบริหารงานดีขึ้น 
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ระบบราชการมีประสิทธิภาพประสิทธิผลและสมรรถนะเพ่ิมขึ้น สามารถเอ้ือประโยชน์และตอบสนอง
ต่อความต้องการของประชาชนและสังคม และสามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้ในเวทีโลกซ่ึงระบบ
ราชการ ถือได้ว่าเป็น “กลไกรัฐ” ที่ส าคัญในการขับเคลื่อนการบริหารราชการแผ่นดินและพัฒนา
ประเทศ เนื่องจากระบบราชการเป็นองค์กรหลักที่มีอ านาจหน้าที่ในการน านโยบายสาธารณะไป
ปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย  ในหลายประเทศต่างก็ให้ความส าคัญต่อการพัฒนาระบบราชการอย่าง
ต่อเนื่อง ทั้งนี้เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดินเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด การพัฒนา
ระบบระบบราชการในประเทศไทยเป็นเรื่องที่รัฐบาลทุกยุคทุกสมัยให้ความส าคัญ และด าเนินการมา
อย่างต่อเนื่อง สาเหตุที่ท าให้ระบบราชการไทยต้องมีการปฏิรูปก็เนื่องมาจากปัญหาของระบบราชการ
ไทยที่มีการสั่งสมมาอย่างยาวนาน อาทิ ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น ปัญหาเรื่องขนาดขององค์การที่
ใหญ่โต มีความซับซ้อน ผนวกกับจ านวนของบุคลากรที่มีมากส่งผลให้ระบบการบริหารงานไม่คล่องตัว 
การท างานเกิดความล่าช้า เพราะยึดติดอยู่กับกฎ ระเบียบ ที่มากเกินไป รวมถึงการมีวิธีการปฏิบัติงาน
ที่ไม่ทันสมัย ฯลฯ ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์การระบบราชการนับว่าเป็นสิ่งที่มี
ความส าคัญอย่างยิ่งดังจะเห็นได้จากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2546-2550)  
ในยุทธศาสตร์ที่ 5 ได้ก าหนดให้มีการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ วัฒนธรรมและค่านิยมของระบบ
ราชการ โดยเน้นการสร้างรูปแบบกระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงให้เ กิดขึ้นในภาครัฐ 
เสนอแนะการจัดสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ สร้างการมีส่วนร่วมในการแสวงหากระบวนทัศน์ 
วัฒนธรรมและค่านิยมใหม่ที่เอ้ือต่อการพัฒนาระบบราชการ  ปัจจุบันจะเห็นว่าองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในประเทศไทยจะมีจ านวนมากขึ้นแต่ยังขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการที่ดี และยังมาก
ไปด้วยการคอร์รัปชั่น ในการบริหารจัดการบ้านเมืองของข้าราชการระดับต่างๆ ทั้งระบบการเมืองยัง
ไม่ชัดเจนไม่มีความเป็นธรรม โปร่งใสและตรวจสอบได้ จากปัญหาที่เกิดขึ้นในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น แสดงให้เห็นว่าการบริหารบ้านเมืองของไทย ยังไม่ชัดเจนและโปร่งใส องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นยังไม่เข้มแข็ง ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของคนในท้องถิ่นได้และไม่สามารถพัฒนาได้
ต่อไปในอนาคตจึงท าให้รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความ
เข้มแข็ง มีการบริหารจัดการที่ดีเป็นที่ยอมรับ (ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, 2546)  
 ผู้วิจัยมีความสนใจจะศึกษากรอบแนวคิด McKinsey 7-S Framework ซึ่งเป็นแนวคิดหนึ่งที่
ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติว่า เป็นเกณฑ์ที่สามารถประเมินจุดแข็งและโอกาสในการปรับปรุง
ของกระบวนการท างานและผลการ ปฏิบัติงานขององค์กรต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิผลส าหรับ
เครื่องมือ McKinsey 7-S Framework นี้ ได้รับการ เผยแพร่เป็นครั้งแรกในปี ค.ศ. 1980 โดย 
Thomas J. Peters and Robert H. Waterman Jr. ซึ่งท าการค้นคว้าวิจัยและทดลองลักษณะแห่ง
ความเป็นเลิศในเชิงบริหาร 8 ประการของบริษัทอเมริกันชั้นน าของโลกที่ประสบความส าเร็จว่าในการ
ด าเนินงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์นั้น จะมีตัวแปรใดบ้างผลการค้นคว้าวิจัยพบว่า ความส าเร็จในการ
ด าเนินงานขององค์การต่าง ๆ หรือการบริหารงานที่สัมฤทธิ์ผลขึ้นอยู่กับตัวแปรที่มีความสัมพันธ์เกี่ยว
เนื่องกันทั้งหมดอย่างน้อย 7 ตัว ได้แก่ โครงสร้าง กลยุทธ์ ระบบ ทักษะ บุคลากร รูปแบบการบริหาร 
และค่านิยมร่วม และการบริหารที่ดีนั้นควรใช้วิธีการ และเครื่องมืออะไรที่ท าให้องค์กรมีความคล่องตัว 
และตื่นตัวอยู่เสมอ หรือควรจะปฏิบัติต่อพนักงานอย่างไร จึงจะท าให้พนักงานมีความมั่นใจ และ
พร้อมใจกันในการเพ่ิมประสิทธิภาพและผลผลิตให้กับองค์การ หรือควรจะจัดโครงสร้างแบบใดจึงจะ
ท าให้องค์การ สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ในปัจจุบันได้ทันท่วงที หรือควร
จะเลือกใช้กลยุทธ์การขยายธุรกิจแบบใดจึงจะประสบความส าเร็จ (พิทยา บวรวัฒนา, 2558)  
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 ฉะนั้น McKinsey 7-S Frameworkจึงเป็นเครื่องมือการบริหารรูปแบบใหม่ที่มีความ 
เหมาะสมในการประเมินสถานภาพองค์การ ซึ่งองค์ประกอบทั้ง 7 ตัว จะสามารถชี้ ให้เห็นถึงตัวแปร
หรือปัจจัยต่างๆ ที่จะเข้ามาสนับสนุน หรือเป็นอุปสรรคต่อการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วน
ต าบล ท าหน้าที่ในการจัดบริการสาธารณะแส่ประชาชนที่อยู่ใน พ้ืนที่ต าบลคุยม่วง คาดว่าจะช่วย
แก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี และจะสามารถสร้างความพึง
พอใจให้แก่ประชาชนในการรับบริการสาธารณะ หากแต่ความสามารถในการบริหารจัดการองค์การ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลคุยม่วง นั้นยังไม่ประสบความส าเร็จเท่าที่ควรจึงต้องเน้นการพัฒนาด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐานเป็นหลัก ท าให้ประชาชนยังมีความต้องการสูงกว่าความสามารถในการด าเนินงาน 
และงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบล ดังนั้น   การประเมินสถานภาพการบริหารจัดการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลคุยม่วง ตามกรอบแนวคิด McKinsey 7-S Framework จึงเป็นวิธีการหนึ่ง
ที่จะท าให้ทราบถึงสถานภาพการบริหารจัดการที่ แท้จริงขององค์การบริหารส่วนต าบลคุยม่วงในแต่
ละด้านว่าเป็นอย่างไร และในสถานภาพการ บริหารจัดการองค์การที่เป็นอยู่ดังกล่าวนั้น จะสามารถ
สร้างความพึงพอใจให้แก่ประชาชนในเรื่อง การบริหารจัดการเพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน
ว่าได้อยู่ในระดับใด ตลอดจนเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาการบริหารจัดการองค์การให้แก่
องค์การบริหารส่วนต าบลคุยม่วง ให้เป็นองค์การที่มีคุณภาพการบริหารจัดการที่ดี และสามารถพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาการรับรู้ของประชาชนในการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบล
คุยม่วง อ าเภอบางระก า จังหวัดพิษณุโลก 
 2. เพ่ือศึกษาแนวทางและปัจจัยการพัฒนาระบบการบริหารงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลคุยม่วง อ าเภอบางระก า จังหวัดพิษณุโลก ตามหลักการบริหารการจั ดการ McKinsey 7-S 
Framework 
 3. เพ่ือเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จในการบริหารจัดการที่ดีขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลคุยม่วง อ าเภอบางระก า จังหวัดพิษณุโลก ตามหลักการบริหารการจัดการ McKinsey 7-S 
Framework  
 
สมมติฐานของการวิจัย  
 องค์การบริหารส่วนต าบลคุยม่วงทราบถึงปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จในการบริหารจัดการที่ดี
น าไปสู่การการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารและบุคลากรในองค์การบริหารส่วน
ต าบลคุยม่วงและประชาชนในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลคุยม่วงอ าเภอบางระก า จังหวัด
พิษณุโลก 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารและบุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบล
คุยม่วง และประชาชนในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลคุยม่วงอ าเภอบางระก า จังหวัดพิษณุโลก 
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ที่ได้จากการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างด้วยตารางส าเร็จรูปของ Taro Yamaneที่ระดับความเชื่อมั่น 
95 % และที่ระดับความคลาดเคลื่อน ± 5 % ผู้วิจัยได้ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
โดยใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งง่ายเพ่ือให้ครอบคลุมพ้ืนที่ และก าหนดจ านวนตัวอย่างด้วยสูตรการค านวณ
ของ Taro Yamane (สมศักดิ์ ศรีสันติสุข, 2548) 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยผู้วิจัยได้แบ่ง
แบบสอบถามออกเป็น 3 ตอน คือ 
 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับ
การศึกษา อาชีพ และรายได้ เป็นแบบสอบถามลักษณะให้เลือกตอบ (Checklists) 
 ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการศึกษาปัจจัยที่มีผลส าเร็จในการบริหารจัดการที่ดีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลคุยม่วง อ าเภอบางระก า จังหวัดพิษณุโลก
โดยแบ่งออกเป็นทั้งหมด 4 ด้าน ซึ่งเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มี 
5 ระดับ 
 ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ เป็นค าถามปลายเปิด  

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ตัวแปรอิสระ ด้านลักษณะส่วนบุคคลของ
ผู้ให้ข้อมูล ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ โดยผู้วิจัยใช้
สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) น ามาแจกแจงความถี่ และหาค่าร้อยละ (Percentage)  
 2. วิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง เกี่ยวกับการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อ
ความส าเร็จ ในการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษา: องค์การบริหารส่วน
ต าบลคุยม่วง อ าเภอบางระก า จังหวัดพิษณุโลก ทั้งหมด 5 ด้าน โดยผู้วิจัยได้ใช้สถิติเชิงพรรณนา 
(Descriptive Statistics) น ามาแจกแจงความถี่หาค่าร้อยละ (Percentage) หาค่าเฉลี่ย (Mean) และ
หาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 3. วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จในการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น กรณีศึกษา: องค์การบริหารส่วนต าบลคุยม่วง อ าเภอบางระก า จังหวัดพิษณุโลกโดยใช้สถิติ
อนุมานในการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร คือ การทดสอบค่าที (t-test) ส าหรับตัวแปร
ต้นที่มีการแบ่งกลุ่มเป็น 2 กลุ่ม และทดสอบค่าเอฟ (F-test) ส าหรับตัวแปรที่มีการแบ่งกลุ่มเป็น 3 
กลุ่มข้ึนไป ถ้าพบว่ามีความแตกต่างกันให้ใช้การทดสอบรายคู่โดยวิธีการของเชฟเฟ่ (Sheffe’) 
 
สรุปผลการวิจัย 

1.ผลการศึกษาการรับรู้ของประชาชนในการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วน
ต าบลคุยม่วง อ าเภอบางระก า จังหวัดพิษณุโลก ปรากฎดังตารางที่ 1  
 
 
 
 

Th
e 2

nd
 Ka

mph
ae

ng
 Ph

et 
Ra

jab
ha

t U
niv

erc
ity

 

Na
tio

na
l C

on
fer

en
ce



399 
 

ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย (x̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรู้ของ
ประชาชนในการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลคุยม่วง อ าเภอบางระก า จังหวัด
พิษณุโลก  

การรับรู้ของประชาชนในการให้บริการสาธารณะ (x̅) S.D. ระดับความคิดเห็น 
1. ด้านการศึกษา 4.19 .74 มาก 
2. ด้านสาธารณสุข 3.72 .82 มาก 
3. ด้านที่อยู่อาศัยและจัดระเบียบชุมชน 3.19 .67 ปานกลาง 
4. ด้านการส่งเสริมอาชีพ 3.93 .72 มาก 
5. ด้านสวัสดิการสังคมทั่วไป 
6. ด้านนันทนาการการพักผ่อนหย่อนใจ 

3.12 
2.46 

.84 

.68 
ปานกลาง 

น้อย 

รวม 3.58 .78 มาก 
 จากตาราง การรับรู้ของประชาชนในการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบล
คุยม่วง อ าเภอบางระก า จังหวัดพิษณุโลก ทั้งหมด 6 ด้าน โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก x̅ = 3.58, 
S.D. = .78 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการศึกษา  x̅ = 4.19, S.D. 
= .74 และรองลงมาตามล าดับ คือ ด้านการส่งเสริมอาชีพ x̅ = 3.93, S.D. = .72 ด้านสาธารณสุข 
x̅ = 3.72, S.D. = .82 ด้านที่อยู่อาศัยและจัดระเบียบชุมชน x̅ = 3.19, S.D. = .67 ด้านสวัสดิการ
สังคมท่ัวไป x̅ = 3.12, S.D. = .84 และด้านนันทนาการการพักผ่อนหย่อนใจ x̅ = 2.46, S.D. = .78 
 
 2. ผลการศึกษาแนวทางและปัจจัยการพัฒนาระบบการบริหารงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลคุยม่วง อ าเภอบางระก า จังหวัดพิษณุโลก ตามหลักการบริหารการจัดการ McKinsey 7-S 
Framework ปรากฏดังตารางที่ 2  
 
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย (x̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับความคิดเห็นของบุคลากรภายใน
องค์การบริหารส่วนต าบลคุยม่วง อ าเภอบางระก า จังหวัดพิษณุโลก ตามหลักการบริหารการจัดการ 
McKinsey 7-S Framework 
หลักการบริหารการจัดการ McKinsey 7-S Framework x̅ S.D. ระดับความคิดเห็น 
1. ด้านโครงสร้าง  3.89 .74 มาก 
2. ด้านกลยุทธ์  4.02 .82 มาก 
3. ด้านระบบ  3.32 .67 ปานกลาง 
4. ด้านทักษะ  4.09 .72 มาก 
5. ด้านบุคลากร  
6. ด้านรูปแบบการบริหาร  
7. ด้านค่านิยมร่วม 

4.17 
3.26 
2.98 

.84 

.68 

.76 

มาก 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

รวม 3.88 .98 มาก 

Th
e 2

nd
 Ka

mph
ae

ng
 Ph

et 
Ra

jab
ha

t U
niv

erc
ity

 

Na
tio

na
l C

on
fer

en
ce



400 
 

 จากตารางที่ 2 พบว่าแนวทางและปัจจัยตามหลักการบริหารการจัดการ McKinsey 7-S 
Framework ในองค์การบริหารส่วนต าบลคุยม่วง อ าเภอบางระก า จังหวัดพิษณุโลก โดยภาพรวม อยู่
ในระดับมาก (x̅ = 3.88, S.D. = .98) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้าน
บุคลากร x̅ = 4.17, S.D. = .84 และรองลงมาตามล าดับ คือ ด้านทักษะ x̅ = 4.09, S.D. = .72ด้าน
กลยุทธ์ x̅ = 4.02, S.D. = .82  ด้านโครงสร้าง x̅ = 3.89, S.D. = .74 ด้านระบบx̅ = 3.32, S.D. = 
.67 ด้านรูปแบบการบริหาร x̅ = 3.26, S.D. = .68 และด้านค่านิยมร่วม x̅ = 2.98, S.D. = .76 
 3. ผลการเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จในการบริหารจัดการที่ดีขององค์การ
บริหารส่วนต าบลคุยม่วง อ าเภอบางระก า จังหวัดพิษณุโลก ตามหลักการบริหารการจัดการ 
McKinsey 7-S Framework จ าแนกตามเพศ ปรากฏผลดังตารางที่ 3-  
 
ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จในการบริหารจัดการที่ดีขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลคุยม่วง อ าเภอบางระก า จังหวัดพิษณุโลก ตามหลักการบริหารการจัดการ McKinsey 7-S 
Framework จ าแนกตามเพศ 
 หลักการบริหารการจัดการ McKinsey 7-S Framework t df P-value 
 ด้านโครงสร้าง 2.930* 398 .004 

 ด้านกลยุทธ์ 1.574 377.207 .116 

 ด้านระบบ 2.793* 398 .005 
 ด้านทักษะ  3.060* 398 .002 

 ด้านบุคลากร  2.202* 398 .028 
 ด้านรูปแบบการบริหาร  2.920 386.358 .005 
 ด้านค่านิยมร่วม 1.574 377.207 .116 

 รวม 2.728* 398 .007 
*นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05. 
 
 จากตารางที่ 3 พบว่า เพศที่แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จในการ
บริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลคุยม่วง อ าเภอบาง
ระก า จังหวัดพิษณุโลก ตามหลักการบริหารการจัดการ McKinsey 7-S Framework โดยภาพรวม
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้าน
โครงสร้าง ด้านระบบ ด้านทักษะ ด้านบุคลากร แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  ส่วน
ด้านกลยุทธ์ ด้านรูปแบบการบริหาร  และด้านค่านิยมร่วมที่ไม่แตกต่างกัน 
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ตารางที่ 4 การเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จในการบริหารจัดการที่ดีขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลคุยม่วง อ าเภอบางระก า จังหวัดพิษณุโลก ตามหลักการบริหารการจัดการ McKinsey 7-S 
Framework จ าแนกตามอายุ 
 หลักการบริหารการจัดการ McKinsey 7-S Framework F df P-value 
 ด้านโครงสร้าง 1.249 395 .290 

 ด้านกลยุทธ์ 1.863 395 .116 

 ด้านระบบ 2.994* 395 .019 
 ด้านทักษะ  2.609 395 .135 

 ด้านบุคลากร  1.664 395 .162 
 ด้านรูปแบบการบริหาร  2.351 395 .071 
 ด้านค่านิยมร่วม 1.984 395 .116 
*นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05. 
 
 จากตารางที่ 4 พบว่า อายุที่แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จในการ
บริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลคุยม่วง อ าเภอบาง
ระก า จังหวัดพิษณุโลก ตามหลักการบริหารการจัดการ McKinsey 7-S Framework มีเพียงด้าน
ระบบ ที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนด้านโครงสร้าง ด้านกลยุทธ์ ด้าน
ทักษะ ด้านบุคลากร ด้านรูปแบบการบริหาร  และด้านค่านิยมร่วมที่ไม่แตกต่างกัน 
 
ตารางที่ 5 การเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จในการบริหารจัดการที่ดีขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลคุยม่วง อ าเภอบางระก า จังหวัดพิษณุโลก ตามหลักการบริหารการจัดการ McKinsey 7-S 
Framework จ าแนกตามสถานภาพสมรส  
 หลักการบริหารการจัดการ McKinsey 7-S Framework F df P-value 
 ด้านโครงสร้าง 3.170 395 .184 

 ด้านกลยุทธ์ 2.184 395 .076 

 ด้านระบบ 1.864 395 .064 
 ด้านทักษะ  1.528 395 .179 

 ด้านบุคลากร  1.542 395 .151 
 ด้านรูปแบบการบริหาร  2.352 395 .058 
 ด้านค่านิยมร่วม 1.278 395 .082 
*นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05. 
 
 จากตารางที่ 5 พบว่า สถานภาพสมรสที่แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีผลต่อ
ความส าเร็จในการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลคุย
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ม่วง อ าเภอบางระก า จังหวัดพิษณุโลก ตามหลักการบริหารการจัดการ McKinsey 7-S Framework 
ทุกด้านที่ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05. 
 
ตารางที่ 6 การเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จในการบริหารจัดการที่ดีขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลคุยม่วง อ าเภอบางระก า จังหวัดพิษณุโลก ตามหลักการบริหารการจัดการ McKinsey 7-S 
Framework จ าแนกตามระดับการศึกษา  
 หลักการบริหารการจัดการ McKinsey 7-S Framework F df P-value 
 ด้านโครงสร้าง 1.952 395 .120 

 ด้านกลยุทธ์ 3.508* 395 .028 

 ด้านระบบ 1.347 395 .132 
 ด้านทักษะ  2.467 395 .328 

 ด้านบุคลากร  1.542 395 .127 
 ด้านรูปแบบการบริหาร  2.143 395 .158 
 ด้านค่านิยมร่วม 2.278 395 .104 
*นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05. 
 
 จากตารางที่ 6 พบว่า ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีผลต่อ
ความส าเร็จในการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลคุย
ม่วง อ าเภอบางระก า จังหวัดพิษณุโลก ตามหลักการบริหารการจัดการ McKinsey 7-S Framework 
มีเพียงด้านกลยุทธ์ ที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนด้านโครงสร้าง ด้าน
ระบบ ด้านทักษะ ด้านบุคลากร ด้านรูปแบบการบริหาร  และด้านค่านิยมร่วมที่ไม่แตกต่างกัน 
 
ตารางที่ 7 การเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จในการบริหารจัดการที่ดีขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลคุยม่วง อ าเภอบางระก า จังหวัดพิษณุโลก ตามหลักการบริหารการจัดการ McKinsey 7-S 
Framework จ าแนกตามอาชีพ  
 หลักการบริหารการจัดการ McKinsey 7-S Framework F df P-value 
 ด้านโครงสร้าง 1.756 395 .137 

 ด้านกลยุทธ์ 2.210 395 .067 

 ด้านระบบ 1.893 395 .421 
 ด้านทักษะ  3.257* 395 .012 

 ด้านบุคลากร  0.837 395 .502 
 ด้านรูปแบบการบริหาร  0.707 395 .587 
 ด้านค่านิยมร่วม 2.327 395 .143 
*นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05. 
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 จากตารางที่ 7 พบว่า อาชีพที่แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จในการ
บริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลคุยม่วง อ าเภอบาง
ระก า จังหวัดพิษณุโลก ตามหลักการบริหารการจัดการ McKinsey 7-S Framework มีเพียงด้าน
ทักษะ ที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนด้านโครงสร้าง ด้านกลยุทธ์ ด้าน
ระบบ ด้านบุคลากร ด้านรูปแบบการบริหาร  และด้านค่านิยมร่วมที่ไม่แตกต่างกัน 
 
ตารางที่ 8 การเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จในการบริหารจัดการที่ดีขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลคุยม่วง อ าเภอบางระก า จังหวัดพิษณุโลก ตามหลักการบริหารการจัดการ McKinsey 7-S 
Framework จ าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน  
 หลักการบริหารการจัดการ McKinsey 7-S Framework F df P-value 
 ด้านโครงสร้าง 2.756 395 .061 

 ด้านกลยุทธ์ 1.210 395 .218 

 ด้านระบบ 1.513 395 .143 
 ด้านทักษะ  1.481 395 .110 

 ด้านบุคลากร  3.146 395 .154 
 ด้านรูปแบบการบริหาร  1.381 395 .421 
 ด้านค่านิยมร่วม 1.517 395 .271 
*นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05. 
 
 จากตารางที่ 8 พบว่า รายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีผลต่อ
ความส าเร็จในการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลคุย
ม่วง อ าเภอบางระก า จังหวัดพิษณุโลก ตามหลักการบริหารการจัดการ McKinsey 7-S Framework 
ทุกด้านที่ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05. 
 
 อภิปรายผลการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จในการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลคุยม่วง อ าเภอบางระก า จังหวัดพิษณุโลก  ตามหลักการ
บริหารการจัดการ McKinsey 7-S Framework พบว่า 
 1. การรับรู้ของประชาชนในการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลคุยม่วง 
อ าเภอบางระก า จังหวัดพิษณุโลก ทั้งหมด 6 ด้าน โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ในส่วนของรายข้อใน
แต่ละด้าน พบว่า ด้านการศึกษา ด้านที่ประชาชนรับรู้มากที่สุดคือ มีการดูแลเรื่องอาหารกลางวัน 
อาหารเสริม(นม)  ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอย่างเพียงพอตามความต้องการของประชาชน  ด้าน
สาธารณสุข มีการให้บริการตรวจรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคความดันโลหิต เบาหวานอย่างทั่วถึงและ
เพียงพอ ด้านที่อยู่อาศัยและจัดระเบียบชุมชน มีการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน 
(อปพร.) และสนับสนุนการด าเนินงานของศูนย์ อปพร. ด้านการส่งเสริมอาชีพ มีการสนับสนุนให้
ผู้สูงอายุมีการท างานประกอบอาชีพหรือผลิตสิ่งของโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านสวัสดิการสังคม
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ทั่วไป มีการให้ความช่วยเหลือเด็กก าพร้าที่พ่อแม่เสียชีวิตไม่มีที่พ่ึงพิง อย่างทั่วถึง ด้านนันทนาการการ
พักผ่อนหย่อนใจ มีสนามกีฬาครอบคลุมและทั่วถึงทุกพ้ืนที่ รวมถึง การจัดหาอุปกรณ์กีฬา การ
ก่อสร้าง บ ารุงรักษาสนามกีฬา  
 จากผลของการวิจัยข้างต้นนี้ สะท้อนให้เราเห็นชัดเจนถึงความส าคัญในการการรับรู้ของ
ประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลคุยม่วง อ าเภอบางระก า จังหวัด
พิษณุโลก ทั้งหมด 6 ด้าน โดยเฉพาะด้านการศึกษาที่ประชาชนให้ความส าคัญเป็นอันดับต้นๆ ซึ่งสิ่ง
เหล่านี้ถือเป็นส่วนส าคัญท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลคุยม่วงจะต้องตระหนักและใส่ใจ ดังจะเห็นได้จาก 
อ านาจหน้าที่ในการพัฒนาต าบลทั้งในด้านการศึกษา เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ซึ่งบัญญัติไว้ตาม
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2537 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายของ
องค์การบริหารส่วนต าบล เพราะเป็นที่ทราบกันดีว่า การศึกษานั้นถือเป็นรากฐานส าคัญในการขัด
เกลา สร้าง และพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีคุณภาพสูงสุด ไม่ว่าจะเป็นในด้านของความรู้  
ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ รวมถึงคุณธรรมจริยธรรมที่จะต้องปลูกฝังให้ตัวบุคคลเป็นทั้งผู้ที่ 
“ รู้ทั้งตน รู้ทั้งคน และรู้ทั้งงาน” อันจะเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพในการเข้ามาพัฒนาชุมชน 
สังคม ประเทศชาติให้มีความเจริญก้าวหน้าและยั่งยืน (กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น, 2550) 
สอดคล้องกับ ศุจิรัตน์ แสงแก้ว และพินิจ ดวงจินดา (2557) ท าการศึกษาความพึงพอใจของประชาชน
ต่อการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลต าบลแม่ขรี อ าเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุงพบว่า ระดับความ
พึงพอใจภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีความพอใจด้านการศึกษามากที่สุด รองลงมาคือ  ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านเศรษฐกิจ  และมีความพึงพอใจด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
ตามล าดับ  
 2. แนวทางและปัจจัยการพัฒนาระบบการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลคุยม่วง 
อ าเภอบางระก า จังหวัดพิษณุโลก ตามหลักการบริหารการจัดการ McKinsey 7-S Framework 
พบว่าโดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้าน
บุคลากร และรองลงมาตามล าดับ คือ ด้านทักษะ ด้านกลยุทธ์ ด้านโครงสร้าง ด้านระบบ ด้านรูปแบบ
การบริหาร และด้านค่านิยมร่วม และในส่วนของรายข้อในแต่ละด้าน พบว่า ด้านโครงสร้าง ความ
คิดเห็นที่อยู่ในอันดับต้นๆ คือ องค์การมีการก าหนดขอบเขตของงานที่ชัดเจนและเข้าใจง่าย  ด้านกล
ยุทธ์ มีการก าหนดนโยบาย เป้าหมาย ทิศทางและแผนกลยุทธ์มีความสอดคล้องกับปัญหาและ
เชื่อมโยงกับสภาพแวดล้อมได้เป็นอย่างดี ด้านระบบ มีความสนใจที่จะน าเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ๆ 
มาใช้ในการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ ด้านทักษะ มีทักษะในการท างานเป็นทีม ได้รับการยกย่องและ
เคยได้รับรางวัลดีเด่นด้านผลงาน ด้านบุคลากร มีการก าหนดนโยบายและบทบาทการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลไว้อย่างชัดเจน เป็นลายลักษณ์อักษร ด้านรูปแบบการบริหาร ผู้บริหารเป็นผู้ก าหนด
เป้าหมายโครงสร้างการบริหารและการท างาน พร้อมทั้งวิสัยทัศน์ที่สามารถเชื่อมโยงกับสภาวะ
แวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม ด้านค่านิยมร่วม มีวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งผลต่อพฤติกรรมและเป็นแรงจูงใจ
ของสมาชิกให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 จากผลของการวิจัยแนวทางการพัฒนาระบบการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล  
คุยม่วง อ าเภอบางระก า จังหวัดพิษณุโลก ตามหลักการบริหารการจัดการ McKinsey 7-S 
Framework สิ่งที่บุคลากรให้ความส าคัญเป็นอย่างยิ่งนั่นคือ “ด้านบุคลากร” ซึ่งผลของการวิจัยมี
ความสอดคล้องกับงานวิจัยของ รุ่งนภา ตาอินทร์ (2551) ที่ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่เอ้ือต่อ
ความส าเร็จในการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลบริหารจัดการที่ดี: กรณีศึกษา
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องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว อ าเภอแม่รินจังหวัดเชียงใหม่ ” โดยผลการวิจัยพบว่า ปัจจัย
ทางการบริหารตามแบบจ าลอง 7 ’S (McKinsey 7-S Framework) นั้น ทุกปัจจัยล้วนเป็นปัจจัยที่
เอ้ือต่อความส าเร็จในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว กล่าวคือ จากการ
สัมภาษณ์ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้วให้ความส าคัญกับปัจจัยทางการบริหารทั้ง 7 
ด้านอยู่ในระดับมาก และจากแบบสอบถามเจ้าหน้าที่ พบว่าเจ้าหน้าที่ให้ความส าคัญกับปัจจัยทางการ
บริหารตามแบบจ าลอง 7’S (McKinsey 7-S Framework) ว่าเป็นปัจจัยเอ้ือต่อความส าคัญในการ
บริหารองค์การในภาพรวมระดับมากเช่นกัน  รวมถึงผลการศึกษาวิจัยของ มะยุรี สุดตา และ ธนัช 
กนกเทศ (2553) ที่ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จในการบริหารจัดการที่ดีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษา : องค์การบริหารส่วนต าบลป่ามะคาบอ าเภอเมืองจังหวัดพิจิตร 
พบว่า แบบจ าลอง 7’S (McKinsey 7-S Framework) นั้น ถือว่าเป็นปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จใน
การบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลป่ามะคาบ ซึ่งผลอยู่ในระดับมากโดยจะให้ความส าคัญกับปัจจัย
ด้านผู้น าว่ามีผลต่อความส าเร็จขององค์กรมากที่สุด ซึ่งเฉกเช่นเดียวกันกับแนวคิดของ แชมป์แมน 
(E.N. Chapman) ที่ได้แสดงทัศนะ ไว้อย่างน่าสนใจว่า การขับเคลื่อนงานภายในองค์กรให้เดินไป
ข้างหน้า สิ่งที่ส าคัญที่สุดคือ จะต้องตระหนักถึงคือ ภาวะของความเป็นผู้น า (Leadership) นอกจากนี้
องค์ประกอบที่ต้องใส่ใจควบคู่ไปด้วยนั่นคือ การแนะแนว (Guiding) และการกระตุ้น (Motivative) 
ความเพียรของผู้อ่ืนเพ่ือสู่เป้าหมายขององค์กรและยังรวมไปถึงการให้ก าลังใจ (Inspiring) การสื่อสาร 
(communicating) การวางแผน (Planning) และการจัดการ(Management) เพราะองค์ประกอบ
เหล่านี้ถือเป็นปัจจัยที่จะน าไปสู่เป้าหมายหลักขององค์กร ตลอดจนการน ามาซึ่งประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลขององค์กรในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็น ด้านโครงสร้าง กลยุทธ์ ระบบ  ทักษะ บุคลากร 
รูปแบบการบริหาร และค่านิยมร่วม เพราะทุกองค์ประกอบต่างก็เป็นส่วนส าคัญในการขับเคลื่อน
องค์กร ชุมชน สังคม ประเทศชาติ จนถึงโลกทั้งใบต่อไป  เช่นเดียวกันกับ พวงผกา มะเสนา และ 
ประณต นันทิยะกุล (2557)  ท าการศึกษาวิจัย “การบริหารจัดการการบริการที่มีคุณภาพใน
โรงพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข”  ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารในโรงพยาบาลศูนย์และ 
โรงพยาบาลทั่วไป ให้ความส าคัญในด้านกลยุทธ์องค์กร อันดับแรก รองลงมาในด้านโครงสร้างองค์กร 
ด้านระบบ การปฏิบัติงานและด้านบุคลากร ส่วนผู้บริหารใน โรงพยาบาลชุมชนให้ความส าคัญการ
บริหารจัดการทั้ง 7 ด้าน แต่จะเน้นด้านกลยุทธ์ขององค์กรส าคัญเป็น อันดับแรก ส่วนผู้บริหารใน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ต าบลให้ความส าคัญการบริหารจัดการทั้ง 7 ด้าน แต่จะเน้น ด้านกลยุทธ์
ขององค์กรส าคัญเป็นอันดับแรกเช่นกัน ซึ่งตรงกับกรอบแนวคิด McKinsey 7-S Framework 
 
 3. เปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จในการบริหารจัดการที่ดีขององค์การบริหารส่วน
ต าบลคุยม่วง อ าเภอบางระก า จังหวัดพิษณุโลก ตามหลักการบริหารการจัดการ McKinsey 7-S 
Framework  กับปัจจัยส่วนบุคคล  พบว่า  เพศ อายุ  ระดับการศึกษา อาชีพ ที่แตกต่างกันมีความ
คิดเห็นต่อปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จในการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของ
องค์การบริหารส่วนต าบลคุยม่วง อ าเภอบางระก า จังหวัดพิษณุโลก ตามหลักการบริหารการจัดการ 
McKinsey 7-S Framework แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  ส่วน สถานภาพ
สมรส  รายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จในการบริหาร
จัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลคุยม่วง อ าเภอบางระก า 
จังหวัดพิษณุโลก ตามหลักการบริหารการจัดการ McKinsey 7-S Framework ไม่มีความแตกต่างกัน 
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อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  สอดคล้องกับงานวิจัย ทิพย์วรรณ จูมแพง กุหลาบ รัตนสัจ
ธรรม และ วัลลภ ใจดี (2555) ท าการศึกษา “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความส าเร็จในการพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ ตามการรับรู้ของบุคลากรในหน่วยงานระดับเขต กระทรวงสาธารณสุข”  
ผลการวิจัยพบว่า บุคลากรรับรู้ความส าเร็จในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับปาน
กลาง ปัจจัยที่มีอิทธิพลอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (P< .05) กับความส าเร็จในการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐโดยรวมและรายด้าน คือ ค่านิยมร่วมองค์การ (X1) กลยุทธ์องค์การ 
(X2) ระบบงาน (X3) ทักษะบุคลากร (X4) และโครงสร้างองค์การ (X5 ) 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 

การศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จในการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลคุยม่วง อ าเภอบางระก า จังหวัดพิษณุโลก  ตามหลักการ
บริหารการจัดการ McKinsey 7-S Framework มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 1. จากผลของการวิจัยด้านการรับรู้ของประชาชนในการให้บริการสาธารณะขององค์การ
บริหารส่วนต าบลคุยม่วง อ าเภอบางระก า จังหวัดพิษณุโลก ที่พบว่า ด้านสวัสดิการสังคมทั่วไป  และ
ด้านนันทนาการการพักผ่อนหย่อนใจ ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นถึงการรับรู้อยู่ในระดับปานกลาง
และอยู่ในระดับน้อยนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลคุยม่วง อ าเภอบาง
ระก า จังหวัดพิษณุโลก ควรมีการประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วน
ร่วมมากข้ึน เพ่ือน าไปสู่การรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ทั่วถึงและเป็นธรรม  

2. ส าหรับแนวทางและปัจจัยการพัฒนาระบบการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล
คุยม่วง อ าเภอบางระก า จังหวัดพิษณุโลก ตามหลักการบริหารการจัดการ McKinsey 7-S 
Framework ที่พบว่า ด้านรูปแบบการบริหาร และด้านค่านิยมร่วม บุคลากรให้ความส าคัญในระดับ
ปานกลาง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลคุยม่วง อ าเภอบางระก า จังหวัด
พิษณุโลก ควรมีการมุ่งเน้นและให้ความส าคัญในเรื่องนี้ให้มากขึ้น เนื่องด้วยรูปแบบการบริหารและ
ค่านิยมร่วม ถือเป็นส่วนส าคัญในการขับเคลื่อนองค์กร และน ามาซึ่งการท างานเป็นทีม และความรู้รัก
สามัคคีเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกันของคนในองค์กร 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการวิจัยอย่างต่อเนื่องถึงปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จใน
การบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลคุยม่วง อ าเภอบาง
ระก า จังหวัดพิษณุโลก ตามหลักการบริหารการจัดการ McKinsey 7-S Framework อันจะมุ่งไปสู่
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารจัดการขององค์กร 
 2. ควรมีการศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จในการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลคุยม่วง อ าเภอบางระก า จังหวัดพิษณุโลก  ตามหลักการ
บริหารการจัดการ McKinsey 7-S Framework ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เพ่ือ
ท าให้ทราบถึงรายละเอียดเชิงลึกเกี่ยวกับปัจจัยต่างๆ ที่มีความสัมพันธ์กับความส าเร็จขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการให้บริการสาธารณะต่อประชาชน อันจะน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตให้
ประชาชนทุกคนอยู่ดี กินดี และมีความสุข อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
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