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บทคัดย่อ 
รายงานวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการบริหารจัดการภาครัฐแนว

ใหม่ของส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ของ
ส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ประชากรที่ศึกษาได้แก่ ข้าราชการของส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 
(ส่วนกลาง) โดยสุ่มแบบง่าย และก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยอ้างอิงตารางของ Krejcie และ Morgan ได้กลุ่ม
ตัวอย่างจ านวน 108 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา ได้แก่ 
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยผลวิจัย พบว่า 

1. ข้าราชการของส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 31 – 40 ปี 
สถานภาพโสด ระดับการศึกษาปริญญาโท ระยะเวลาในการท างาน 6 – 10 ปี มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,000 – 
20,000 บาท 

2. การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ของส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ในภาพรวมมีความเห็น
ด้วยอยู่ในระดับเห็นด้วย ( ̅ = 4.02, S.D. = 0.030) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับเห็นด้วยทุกด้าน 
โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านกลยุทธ์องค์การ ( ̅ = 4.11, S.D. = 0.039) รองลงมาคือ ด้านระบบงาน
องค์การ ( ̅ = 4.03, S.D. = 0.084) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านบุคลากร ( ̅ = 3.96, S.D. = 0.116) 
ตามล าดับ 

3. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ของส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ตาม
ทฤษฎี 7S McKinsey ดังนี้ ด้านกลยุทธ์องค์การ ผู้บริหารควรมองถึงปัญหา และอุปสรรคที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
วางแผนนโยบายด้านนวัตกรรมให้มากขึ้นเพ่ือให้เหมาะสมต่อการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ ด้านโครงสร้าง
องค์การ ทบทวนโครงสร้างเพ่ือลดความซ้ าซ้อนของหน่วยงาน และภารกิจมีความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม 
ด้านบุคลากร เปิดโอกาสให้บุคลากรเข้ามามีบทบาทในการขับเคลื่อนนโยบายในด้านต่าง ๆ ขององค์การ ด้าน
รูปแบบการบริหาร ปรับรูปแบบการบริหารให้มีความทันสมัย พร้อมรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ด้าน
ระบบการปฏิบัติงาน ควรมีการวางระบบจัดการข้อมูลเชื่อมโยงเป็นฐานข้อมูลเดียวกัน ให้การน าเข้าข้อมูลและการ
ประมวลผลสามารถสืบค้น หาข้อมูลได้อย่างรวดเร็วเพ่ือลดขั้นตอนการท างาน ด้านทักษะ ความรู้ ความสามารถ 
ควรส่งเสริมพัฒนาให้บุคลากรได้รับการพัฒนาทักษะในด้านต่าง ๆ ด้านค่านิยมร่วม กระชับสัมพันธ์ภาพภายใน
องค์การให้มากข้ึนระหว่างผู้บริหารกับบุคลากรปฏิบัติงานให้เข้าถึงกันมากข้ึนเสมือนเป็นครอบครัวเดียวกันมากขึ้น 

 

ค าส าคัญ: การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่, ทฤษฎี 7S McKinsey, ปัจจัยที่ผลต่อความส าเร็จ 
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บทน า 
ประเทศไทย มีการปฏิรูประบบราชการตามแบบแนวคิดทางรัฐประศาสนศาสตร์ดั้งเดิม (Old Public 

Administration : OPA) มาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่เริ่มการเข้าสู่ยุคสมัยของเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชย์ น ามาสู่การเป็นระบอบปกครองแบบรัฐราชการ และแบบระบบประชาธิปไตย ซึ่งมีการ
ผสมผสานกันไปในแต่ละยุคจนถึงปัจจุบันนี้  และมักจะไม่ค่อยประสบความส าเร็จเท่าที่ควรเมื่อเทียบกับตาม
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ และยังส่งผลให้เกิดปัญหาอ่ืน ๆ สะสมตามมา ในระบบที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาระบบ
เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองไทยอีกด้วย จึงน ามาสู่การตั้งค าถามเดี่ยวกับเรื่องของโครงสร้างด้านวัฒนธรรม
องค์การ ด้านกรอบนโยบาย และด้านกลยุทธ์วิธีคิดต่าง ๆ ทั้งด้านการบริหารจัดการและการตัดสินใจเชิงนโยบาย
ในระดับต่าง ๆ รวมถึงระบบราชการไทยนั้น มีการขยายตัวเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว ทั้งที่จัดต้ังหน่วยงานขึ้นเพ่ือปฏิบัติ
ภารกิจ และการจัดต้ังโดยที่มากับการเมืองและการได้เปรียบทางผลประโยชน์ของคนบางกลุ่ม ซึ่งระบบธุรกิจด้าน
การเมืองนั้น เป็นการน าไปสู่การเอ้ือประโยชน์ในด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของระบบราชการ ในส่วนของ
บุคลากรภาครัฐบางคนนั้น มีความขาดในด้านของจริยธรรมและจรรยาบรรณในการปฏิบัติหน้าที่ โดยค านึงถึงแค่
ผลประโยชน์ส่วนตนมากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวม อีกทั้งปัญหาด้านการยึดติดกับค่านิยม ธรรมเนียมที่ยึดถือ
ปฏิบัติ และพฤติกรรมในแบบเดิม ๆ ยิ่งเป็นการตอกย้ าถึงข้อจ ากัดของระบบราชการไทย ว่าไม่สามารถเป็นกลไก
หลักท่ีจะสามารถน าประเทศไปสู่การแข่งขันในโลกาภิวัตน์ได้ตามที่ภาคเอกชนและภาคประชาชนคาดหวังไว้ 

ดังนั้น การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ จึงได้ถูกกล่าวถึงอย่างแพร่หลายในการบริหารงานของหน่วยงาน
ภาครัฐและภาคเอกชน ผู้บริหารของหน่วยงานภาครัฐจึงมีความคาดหวังและมีความมุ่งหวังที่จะพัฒนาองค์กรของ
ตนให้มีความโดดเด่นและมีความเป็นเลิศ เพ่ือที่จะท าให้องค์กรประสบความส าเร็จอย่างยั่งยืน เพ่ือน าวิธีการและ
รูปแบบมาประยุกต์ใช้เพ่ือให้การปฏิบัติของบุคลากร ให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องการบริหารและจัดการ
องค์การอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถออกแบบวิธีการบริหารองค์การและการจัดการองค์กร ได้ตรงและตอบสนอง
ความต้องการของผู้รับบริการ รวมถึงสามารถสร้างความสุขในการท างานให้แก่ข้ าราชการ บุคลากรทุกคนของ
องค์การได้ อีกท้ังยังเป็นการปลูกจิตส านึกการให้บริการ และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบการบริหารและการ
จัดการองค์การ เพ่ือให้เกิดการบรรลุผลส าเร็จในการด าเนินงานและเป้าหมาย ตลอดจนเป็นองค์การที่สามารถ
ด าเนินไปในทิศทางที่ต้องการ มีการเอาใจใส่ต่อสวัสดิการและมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร และการก าหนดทิศทางการด าเนินงานที่ชัดเจน 

ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจท าวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จในการบริหารจัดการ
ภาครัฐแนวใหม่ กรณีศึกษาส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม” เพ่ือศึกษาถึงการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่
ของส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ภายใต้กรอบแนวคิด 7S McKinsey ซึ่งประกอบด้วย 1) กลยุทธ์ 2) 
โครงสร้าง 3) รูปแบบการบริหาร 4) ระบบงาน 5) บุคลากร 6) ทักษะ ความสามารถ และ 7) ค่านิยมร่วม (อ้างถึง
ใน ชลิดา ศรมณี, 2563 : 113-118) เพ่ือช่วยในการสนับสนุน ส่งเสริม แก้ไขอุปสรรคและปัญหาที่เกิดขึ้นในการ
บริหารจัดการและการปฏิบัติราชการของผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรของส านักงานปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม และเพ่ือจะช่วยในการพัฒนา ปรับปรุง ส่งเสริมให้การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ขององค์การ
ประสบความส าเร็จในด้านการบริหารจัดการต่อไป 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
ในการวิจัยครั้งนี้ ได้ด าเนินการวิจัยประเภทงานวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) ซึ่งประกอบด้วย

ประชากร เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ข้าราชการของส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม (ส่วนกลาง) กระทรวง

อุตสาหกรรม จ านวน 150 คน 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครัง้นี้ ได้แก่ ข้าราชการของส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม (ส่วนกลาง) 

กระทรวงอุตสาหกรรม การก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่าง อ้างอิงจากตารางก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างของ เครจซี่
และมอร์แกน (Krejcie and Morgan, 1970 อ้างถึงใน เฉลิมพล ศรีหงษ์, 2564) โดยใช้วธิีการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย 
(Simple Random Sampling) ในการวิจัยนี้ขนาดกลุ่มตัวอย่างของจ านวนได้แก่ ข้าราชการของส านักงาน
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม (สว่นกลาง) กระทรวงอุตสาหกรรม ได้จ านวนกลุ่มตวัอย่างเท่ากับ 108 คน 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม ผู้วิจัยด าเนิ นการสร้างและตรวจ

คุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้ด าเนินการตามล าดับขั้นตอน ดังนี้  
รวบรวมและเรียบเรียงข้อมูลที่เกี่ยวข้องและสร้างแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยแบบสอบถามแบ่ง

ออกเป็น 3 ตอนดังนี้  
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ 1. เพศ  2. อายุ 3. สถานภาพสมรส 4. ระดับ

การศึกษา 5. ระยะเวลาการท างาน 6. รายได้ต่อเดือน โดยให้กลุ่มตัวอย่างตอบค าตอบตามความเป็นจริงของแต่ละ
คน 

ตอนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลตอ่ความส าเร็จในการบริหารจัดการภาครัฐแนว
ใหม ่ตามแนวทางการบริหารจัดการภาครัฐ (7S McKinsey) 7 ด้าน ประกอบด้วย ด้านกลยุทธ์ ด้านโครงสร้าง
องค์การ ด้านบุคลากร ด้านรูปแบบการบริหาร ด้านระบบงาน ด้านทักษะ ความสามารถ และด้านค่านิยมร่วม โดย
สร้างตามมาตรวัดของลิคเคิร์ท (Likert Scale) (เฉลิมพล ศรีหงษ,์ 2564)  

ตอนที่ 3 แบบสอบถามปลายเปิดเกี่ยวกับข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ เกี่ยวกับการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยใช้วิธีการขอความร่วมมือแจกแบบสอบถามไปยังกลุ่มตัวอย่างได้แก่ 

ข้าราชการของส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม (สว่นกลาง) กระทรวงอุตสาหกรรม จ านวน 108 คน  และน า
แบบสอบถามที่ได้รับคืนมาตรวจสอบความสมบูรณ์และลงรหัสข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
โดยการประมวลผลข้อมูลใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสังคมศาสตร์มีข้ันตอนดังนี้  
1. ตรวจสอบความสมบูรณ์และความถูกต้องของแบบสอบถามหลังจากด าเนินการเก็บรวบรวม

แบบสอบถามที่ได้รับคืนมา  
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2. บันทึกข้อมูลที่เป็นรหัสลงในแบบบันทึกข้อมูลและเครื่องคอมพิวเตอร์ตามล าดับ  
3. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์  
4. ประมวลข้อมูลตามจุดมุ่งหมายของการศึกษาวิจัย 
 
ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
ตัวแปรอิสระ คือ ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ 1. เพศ  2. อายุ 3. สถานภาพสมรส 4. ระดับการศึกษา          

5. ระยะเวลาการท างาน และ 6. รายได้ต่อเดือน  
การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ ตามกรอบแนวคิดการบริหารจัดการภาครัฐ (7S McKinsey) 7 ด้าน 

ประกอบด้วย 1. ด้านกลยุทธ์ 2. ด้านโครงสร้างองค์การ 3. ด้านบุคลากร 4. ด้านรูปแบบการบริหาร 5. ด้าน
ระบบงาน 6. ด้านทักษะ ความรู้ ความสามารถ และ 7. ด้านค่านิยมร่วม 

ตัวแปรตาม คือ การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ ของส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 

สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
การวิเคราะห์ข้อมูลและการน าเสนอผลการวิจัย ก าหนดให้มีการน าเสนอโดยใช้สถิติพ้ืนฐานในการ

วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.) ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 
ผลการวิจัย 
การวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จในการการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ของส านักงาน

ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม” มีวัตถุประสงค์เ พ่ือศึกษาการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ ของส านักงาน
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้เป็นข้าราชการของส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม (ส่วนกลาง) 
กระทรวงอุตสาหกรรม จ านวน 108 คน  

ผู้วิจัย ได้สร้างแบบสอบถามข้ึนจากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้ได้ข้อความที่
ครอบคลุมวัตถุประสงค์ที่ต้องการศึกษาโดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 3 ตอนคือ ตอนที่ 1 เป็นค าถามเกี่ยวกับ
ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามโดยวิธีการแจกแจงความถี่ หาจ านวนและหาค่าร้อยละ 
ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ระยะเวลาการท างาน และรายได้ต่อเดือน ตอนที่ 2 เป็น
ค าถามข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ของส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ตามกรอบ
แนวคิดการบริหารจัดการภาครัฐ (7S McKinsey) 7 ด้าน โดยใช้สถิติพ้ืนฐาน คือ การหาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ประกอบด้วย ด้านกลยุทธ์องค์การ ด้านโครงสร้างองค์การ ด้าน
บุคลากร ด้านรูปแบบการบริหารองค์การ ด้านระบบงานองค์การ ด้านทักษะ ความรู้ ความสามารถ และด้าน
ค่านิยมร่วมองค์การ จ านวน 35 ข้อ ตอนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ ในการศึกษาการบริหารจัดการ
ภาครัฐแนวใหม่ของส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) การเก็บ
รวบรวมข้อมูลผู้วิจัยได้ด าเนินการโดยแจกแบบสอบถามให้กับข้าราชการของส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 
(ส่วนกลาง) จ านวน 108 คนได้กลับคืนมา 108 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100% และผู้วิจัยน าแบบสอบถามที่เก็บ



5 

 

รวบรวมได้มาประมวลและวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือหาค่าสถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
 1. การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามโดยวิธีการแจกแจงความถี่หาจ านวนและ
หาค่าร้อยละ ประกอบด้วย  ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ระยะเวลาการท างาน และ
รายได้ต่อเดือน พบว่าข้าราชการของส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม (ส่วนกลาง) กระทรวงอุตสาหกรรม ส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 31 - 40 ปี สถานภาพโสด การศึกษาระดับปริญญาโท ระยะเวลาการท างาน 6 - 10 ปี มีรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน 15,001 - 20,000 บาท  
 2. ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ของส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม โดยรวม
และรายด้าน พบว่า มีระดับความเห็นด้วยเกี่ยวกับการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ของส านักงานปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม อยู่ในระดับมาก แยกเป็นรายด้านได้ดังนี้ 

  2.1 ด้านกลยุทธ์องค์การ พบว่า มีระดับความเห็นด้วยต่อการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่อยู่ในระดับ
มาก 

  2.2 ด้านโครงสร้างองค์การ พบว่า มีระดับความเห็นด้วยต่อการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่อยู่ใน
ระดับมาก 

  2.3 ด้านบุคลากร พบว่า มีระดับความเห็นด้วยต่อการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหมอ่ยู่ในระดับมาก 

  2.4 ด้านรูปแบบการบริหารองค์การ พบว่า มีระดับความเห็นด้วยต่อการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่อยู่
ในระดับมาก 

  2.5 ด้านระบบงานองค์การ พบว่า มีระดับความเห็นด้วยต่อการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่อยู่ใน
ระดับมาก 

  2.6 ด้านทักษะ ความรู้ ความสามารถ พบว่า มีระดับความเห็นด้วยต่อการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่
อยู่ในระดับมาก 

  2.7 ด้านค่านิยมร่วมองค์การ พบว่า มีระดับความเห็นด้วยต่อการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่อยู่ใน
ระดับมาก ตามล าดับ 

3. ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ เกี่ยวกับความคิดเห็นของข้าราชการของส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมต่อการ
บริหารจัดการภาครัฐแนวใหม ่ดังนี้  
  ความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ ในการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ของส านักงานปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม พบว่า มีผู้ให้ความเห็นในส่วนของด้านการมุ่งเน้นบุคลากร มากที่สุด โดยมีพิจารณาเป็นรายด้าน ดังนี้  

ด้านที่ 1 ด้านกลยุทธ์องค์การ มีความเห็นว่า ผู้บริหารควรมองถึงปัญหา อุปสรรคและสิ่งที่จะ
เกิดข้ึนในอนาคต ควรต้องวางแผนนโยบายการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการท างาน โดยกลยุทธ์องค์การจะต้องมีความ
สอดคล้องกับภารกิจหลักขององค์การ มีความเป็นไปได้และเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน และผู้บริหารควรเน้น
ด้านนวัตกรรมให้มากขึ้นเพ่ือให้เหมาะสมต่อการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่       

ด้านที่  2 ด้านโครงสร้างองค์การ มีความเห็นว่า โครงสร้างองค์การจะต้องสามารถตอบโจทย์ต่อ
การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ทั้งจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก รวมถึงจากกระแสโลก ควรมีการ
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บรรจุข้าราชการเพ่ือทดแทนในอัตราต าแหน่งที่ว่าง เพ่ือพัฒนาศักยภาพขององค์การให้มีความต่อเนื่อง รวมถึงควร
มีการทบทวนโครงสร้างองค์การเพ่ือไม่ให้เกิดความซ้ าซ้อนกันของแต่ละหน่วยงาน และเพ่ือให้ภารกิจขององค์การมี
ความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน      

ด้านที่  3 ด้านบุคลากร มีความเห็นว่า ผู้บริหารควรมีการสร้างแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงาน ต่อการปฏิบัติงาน
ในทุกระดับ โดยการส่งเสริมให้มีสันทนาการในด้านต่าง ๆ อาทิ การส่งเสริมสุขภาพ เช่น จัดให้มีสถานที่ออกก าลัง
กายภายในองค์การที่สะอาดและทันสมัย เป็นต้น การสนับสนุนให้คนยุคใหม่เข้ามามีบทบาทในการบริหารจัดการ
ขับเคลื่อนนโยบายขององค์การมากขึ้น ควรเพ่ิมหลักสูตรในส่วนของการพัฒนาบุคลากรในต าแหน่งนั้น ๆ ให้
บุคลากรได้รับการฝึกฝนเรียนรู้อยู่ตลอด เช่น การส่งบุคลากรเข้าร่วมการอบรมด้านต่าง ๆ อยู่เป็นประจ า ทั้งใน
ระดับสูงจนมาถึงระดับปฏิบัติการให้มีความเสมอภาคกัน เพ่ือให้บุคลากรสามารถปรับตัวให้ทันต่อยุคสมัยที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน ตลอดจนการส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรมีความเจริญก้าวหน้าอย่าง
เหมาะสม และพัฒนาให้ทันต่อผู้รับบริการ นอกจากนี้เห็นควรให้ผู้บริหารพิจารณาอัตราก าลังของบุคลากรให้มี
ความเหมาะสม และเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ซึ่งในบางหน่วยงาน บุคลากรบางต าแหน่งต้องปฏิบัติงานในหลาย
หน้าที่ จึงท าให้ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานไม่ดีเท่าท่ีควร 

  ด้านที่  4 ด้านรูปแบบการบริหารองค์การ มีความเห็นว่า ควรมีช่องทางในการแจ้งข้อมูลข่าวสารที่
สะดวกรวดเร็ว เข้าถึงง่ายอย่างเป็นทางการ เพ่ือให้การบริหารมีการพัฒนาให้ทันกับยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลา เพ่ือให้บุคลากรสามารถก้าวข้ามการบริหารในรูปแบบเดิม ๆ นอกจากนี้ ผู้บริหารควรมีการกระจายการ
ปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับโครงสร้างหน่วยงาน บุคลากร และมีความชัดเจน ควรมีการประชาสัมพันธ์ภาพรวมของ
เป้าหมายและยุทธศาสตร์องค์การให้เป็นปัจจุบัน เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานได้ทราบถึงแนวทางการด าเนินงานของ
องค์การ 

 ด้านที่  5 ด้านระบบการปฏิบัติงานองค์การ มีความเห็นว่า องค์การควรมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่
พร้อมใช้งานและมีปริมาณเพียงพอต่อบุคลากรในการใช้งาน มีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบในการ
ปฏิบัติงาน เพ่ือบูรณาการและการพัฒนาประสิทธิภาพการท างานในทุก ๆ ด้าน จัดการอบรมให้ความรู้ในงานด้าน
ต่าง ๆ เช่น  ด้าน พรบ. ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง การสรรหาบุคลากร เป็นต้น ส่งเสริมให้มีการน าระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้จริงจังมากขึ้น เพ่ือการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานระดับกรม และควรมีการระบบจัดการ
ข้อมูลเชื่อมโยงเป็นฐานข้อมูลเดียวกัน เพ่ือไม่ให้เกิดความซ้ าซ้อนในการน าเข้าข้อมูลและการประมวลผล , 
นอกจากนี้ ยังมีช่องว่างในการประสานการท างาน และงานด้านสารบัญ งานด้านเอกสารต่าง ๆ รวมถึงระบบการ
เดินงานเอกสารที่มากมายเกินความจ าเป็น ซึ่งสมควรต้องได้รับการแก้ไข ปรับเปลี่ยนเป็นระบบสารบัญ
อิเล็กทรอนิกส์ อย่างเร่งด่วน 

ด้านที่  6 ด้านทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเห็นว่า องค์การควรมีการพัฒนาทักษะในด้านต่าง ๆ 
อาทิ ด้านภาษา ด้านเทคโนโลยี เพ่ือให้บุคลากรสามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการพัฒนาทักษะในด้านต่าง 
ๆ จะท าให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างหลากหลาย ครอบคลุม และรวดเร็ว  ตลอดจนการส่งบุคลากรเข้า
ร่วมในการอบรม สัมมนา หรือเข้าร่วมการสร้างเครือในหน่วยงานต่าง ๆ ให้มากขึ้น หน่วยงานควรมีการหมุนเวียน
การปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรเพ่ือให้เกิดความรอบรู้ที่หลากหลาย สนับสนุนให้ความรู้ในทุกด้านที่เกี่ยวข้อง และ
ความรู้สมัยใหม่ เสริมทักษะที่เป็นประโยชน์ให้บุคลากร ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ด้านภาษาต่างประเทศเพ่ิมมาก
ขึ้น รวมถึงการจัดหาบุคลากรให้ตรงกับความต้องการของต าแหน่ง เนื่องจากบุคลากรบางต าแหน่งได้รับภาระงานที่ 
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load หนักอยู่แค่บางคน อาจท าให้คนที่ท างานที่ได้รับมอบหมาย หนักเกินต าแหน่งหน้าที่รับผิดชอบ จึงเกิดการ 
burn out ก่อนเวลาอันควร 

ด้านที่  7 ด้านค่านิยมร่วม มีความเห็นว่า ควรมีการรณรงค์เพ่ือปลูกฝังเรื่องค่านิยมองค์กรอย่างต่อเนื่อง 
สร้างการท างานแบบบูรณาการทุกระดับชั้น ควรเน้นเรื่องสัมพันธ์ภาพภายในองค์กรในการกระชับมิตรกันให้มาก
ขึ้นระหว่างผู้บริหารกับคนที่ท างานให้เข้าถึงกันมากขึ้นเสมือนเป็นครอบครัวเดียวกันมากขึ้น เปิดโอกาสให้บุคลากร
ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียบรู้ พบปะเพ่ือเชื่อมความสัมพันธ์ภายในหน่วยงาน มีความซื่อสัตย์ สุจริต รักองค์กร 
ผู้บริหารควรประกาศนโยบายชัดเจน และปฏิบัติตาม และส่งเสริมให้มีการเพ่ิมแรงจูงใจ ในการปฏิบัติงานเพ่ือ
เป้าหมายร่วมกันขององค์การ 

การอภิปรายผล 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ของส านักงานปลัดกระทรวง

อุตสาหกรรม ในภาพรวมผลการศึกษาพบว่า การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ของส านักงานปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม ตามกรอบแนวคิดการบริหารจัดการภาครัฐ (7S McKinsey) อยู่ในระดับมากทุกด้าน สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ปัณฑารีย์ ฟองแพร่ (2559) ได้วิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาองค์กรให้มีศักยภาพการท างาน
สูง : กรณีศึกษาธนาคารยูโอบี” ผลการศึกษาพบว่า บุคลากรของธนาคารยูโอบี มีความเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผล
ต่อความส าเร็จในการเป็นองค์กรที่มีศักยภาพการท างานสูง (7S McKinsey) พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
โดยมีค่าเฉลี่ย 4.16 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน ระดับความส าเร็จในด้านทักษะ 
ความรู้ ความสามารถ สูงที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.23 รองลงมาคือ ด้านระบบการปฏิบัติงาน มีค่าเฉลี่ย 4.21 ด้าน
รูปแบบการบริหาร มีค่าเฉลี่ย 4.19 ด้านโครงสร้างองค์กร มีค่าเฉลี่ย 4.18 ด้านบุคลากร มีค่าเฉลี่ย 4.17 ด้าน
ค่านิยมร่วม มีค่าเฉลี่ย 4.16 ส่วนในด้านกลยุทธ์องค์การ มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.01 ตามล าดับ 

1. ด้านกลยุทธ์องค์การ โดยภาพรวม พบว่า ข้าราชการส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม มีความ
คิดเห็นต่อการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ของส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม อยู่ในระดับความเห็นด้วย
มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.11 โดยเฉพาะประเด็นองค์การมีการจัดท าแผนปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือให้
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และสถานการณ์ในปัจจุบัน มีระดับความเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ         
ในประเด็นองค์การมีการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนและการบรรลุเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ และการ
รายงานผลสู่การพัฒนา ปรับปรุง และแก้ไข ในประเด็นองค์การมีการวางแผนกลยุทธ์ที่ชัดเชน ครอบคลุม ความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ และมีความเหมาะสมกับภารกิจ ในประเด็นองค์การมีการกระจายแผนการปฏิบัติงาน   
ที่ครอบคลุมทุกส่วนงานอย่างชัดเจน จากระดับผู้บริหารลงสู่ระดับปฏิบัติการ และประเด็นองค์การมีการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก เพ่ือหาจุดอ่อนและจุดแข็ง ในการรับมือต่อการเปลี่ยนแปลง ตามล าดับ 
ส่งผลให้ข้าราชการและบุคลากร ส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม มีเป้าหมายในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและ
สามารถปฏิบัติงานได้ตามแผนงานที่วางไว้ ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดของ McKinsey' s (อ้างถึงใน วิโรจน์ ก่อสกุล, 
2564, หน้า 37-39) ที่อธิบายไว้ว่า กลยุทธ์ (Strategy) เป็นกระบวนการอย่างหนึ่งที่จะช่วยให้ผู้บริหารตอบค าถาม
ที่ส าคัญ อาทิ ขณะนี้องค์การมีเป้าหมายอยู่ที่ไหน พันธกิจขององค์การคืออะไร ใครเป็นผู้รับบริการขององค์การ 
กลยุทธ์ขององค์การมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง ที่จะช่วยให้องค์การได้เปรียบในการแข่งขัน และเป็นแนวทางที่
บุคคลภายในองค์การรู้ว่าจะใช้ความพยายามไปในทิศทางใดจึงจะประสบความส าเร็จ และสอดคล้องกับแนวคิด
ของ ศิริลักษม์ ตันตยกุล (2564, หน้า 14) ได้อธิบายว่า กลยุทธ์ต้องมีจุดเน้นที่ชัดเจน เพราะกลยุทธ์ที่กว้างเกินไป
นั้นจะเป็นกลยุทธ์ที่เลื่อนลอย มีความคล่องตัวต่อการเปลี่ยนแปลงและสามารถตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมได้ดี
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และต้องค านึงถึงความสอดคล้องกับภารกิจหรือ พันธกิจและวัตถุประสงค์ขององค์การ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ ปัณฑารีย์ ฟองแพร่ (2559) ได้วิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาองค์กรให้มีศักยภาพการท างานสูง : 
กรณีศึกษาธนาคารยูโอบี” พบว่า บุคลากรของธนาคารยูโอบี มีความเห็นเกี่ยวกับระดับความส าเร็จของปัจจัยที่มี
ผลต่อความส าเร็จในการเป็นองค์กรที่มีศักยภาพการท างานสูงของธนาคารยูโอบี ในด้านกลยุทธ์องค์การ อยู่ใน
ระดับมาก 

2. ด้านโครงสร้างองค์การ โดยภาพรวม พบว่า ข้าราชการส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม มีความ
คิดเห็นต่อการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ของส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม อยู่ในระดับความเห็นด้วย
มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.01 โดยเฉพาะประเด็นองค์การมีโครงสร้างสายบังคับบัญชา และขอบเขตของงานที่
รับผิดชอบอย่างชัดเจน มีระดับความเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ในประเด็นองค์การมี การจัดวาง
ต าแหน่ง กลุ่ม กอง เพ่ือการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ประเด็นองค์การมีโครงสร้างที่เน้นให้ความส าคัญต่อ
การมีส่วนร่วมของบุคลากร ประเด็นองค์การมีการจัดโครงสร้าง ปรับเปลี่ยนขนาดขององค์การอย่างเหมาะสม และ
ประเด็นองค์การมีการจัดโครงสร้างพื้นฐาน ลดความซ้ าซ้อน และข้ันตอนการท างาน เพ่ือความคล่องตัว ตามล าดับ 
ส่งผลให้ข้าราชการและบุคลากร ส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดของ McKinsey' s (อ้างถึงใน วงพักตร์ ภู่พันธ์ศรี, 2563, หน้า 166) ที่อธิบายว่า ควรมีการ
ปรับปรุงโครงสร้างองค์การ การแบ่งหน่วยงาน การรวมอ านาจ และการกระจายอ านาจ ที่เหมาะสม ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ ปัณฑารีย์ ฟองแพร่ (2559) ได้วิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาองค์กรให้มีศักยภาพการ
ท างานสูง : กรณีศึกษาธนาคารยูโอบี” พบว่า บุคลากรของธนาคารยูโอบี มีความเห็นเกี่ยวกับระดับความส าเร็จ
ของปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จในการเป็นองค์กรที่มีศักยภาพการท างานสูงของธนาคารยูโอบี ในด้านโครงสร้าง
องค์การ อยู่ในระดับมาก 
 3. ด้านบุคากร โดยภาพรวม พบว่า ข้าราชการส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม มีความคิดเห็นต่อ
การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ของส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม อยู่ในระดับความเห็นด้วยมาก  มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.96 โดยเฉพาะประเด็นองค์การมีระบบการพัฒนาบุคลากรที่สร้างคนให้มีคุณธรรม จริยธรรม มี
ความรู้ มีทักษะในการแก้ปัญหาและความรอบรู้ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีระดับความเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด 
รองลงมาคือ ในประเด็นองค์การมีการจัดโครงสร้างการท างานและการจัดวางบุคลากรที่เหมาะสมกับความรู้และ
ประสบการณ์ ประเด็น องค์การมีการสร้างวัฒนธรรมในการท างานที่เป็นมืออาชีพ ด้วยการเปิดโอกาสให้บุคลากร
น าเสนอความคิดริเริ่มและสนับสนุนความคิดสร้างสรรค์ ประเด็นองค์การมีการสร้างสภาพแวดล้อมในการท างานที่
ปลอดภัยสนับสนุนการท างานที่มีประสิทธิภาพ มีความคล่องตัว ร่วมกันท างานให้เกิดประสิทธิผล และประเด็น 
องค์การมีระบบการสรรหา ว่าจ้าง บรรจุ และจัดวางคนไปยังต าแหน่งงานที่ตรงกับความถนัด และความต้องกา ร 
เพ่ือประโยชน์สูงสุดของการปฏิบัติงาน ตามล าดับ ซึ่งมีการจัดสรรบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถตรงกับสายงาน
และเพียงพอในการปฏิบัติงาน รวมถึงข้าราชการและบุคลากรในหน่วยงานให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ให้
เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดของ McKinsey' s (อ้างถึงใน วิโรจน์ ก่อสกุล, 2564, 
หน้า 37-39) ที่อธิบายว่า บุคลากรนับเป็นปัจจัยที่มีความส าคัญต่อการด าเนินงานขององค์การ องค์การจะประสบ
ความส าเร็จหรือไม่ส่วนหนึ่งจะขึ้นอยู่กับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management) ซึ่งเป็น
ผลให้เกิดกระบวนการก าหนดคุณลักษณะ การคัดเลือก และการจัดวางบุคลากรได้อย่างเหมาะสม ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ปัณฑารีย์ ฟองแพร่ (2559) ได้วิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาองค์กรให้มีศักยภาพการท างาน
สูง : กรณีศึกษาธนาคารยูโอบี” พบว่า บุคลากรของธนาคารยูโอบี มีความเห็นเกี่ยวกับระดับความส าเร็จของปัจจัย
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ที่มีผลต่อความส าเร็จในการเป็นองค์กรที่มีศักยภาพการท างานสูงของธนาคารยูโอบี ในด้านบุคลากร อยู่ในระดับ
มาก 
 4. ด้านรูปแบบการบริหารองค์การ โดยภาพรวม พบว่า ข้าราชการส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 
มีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ของส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม อยู่ในระดับ
ความเห็นด้วยมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 โดยเฉพาะประเด็นองค์การมีการกระจายอ านาจและแบ่งการบริหารงาน
ในแต่ละระดับอย่างชัดเจน มีระดับความเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ในประเด็นองค์การมีการทบทวน
การด าเนินงานและผลการด าเนินงานในทุก ๆ ด้านอยู่ตลอดเวลา ประเด็นองค์การมีการปรับเปลี่ยน พัฒนาให้ทัน
ต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน ประเด็นองค์การมีผู้บริหารที่มีภาวะเป็นผู้น าสูง กล้าตัดสินใจ และมี
เทคนิคในการจูงใจในการท างาน และประเด็นองค์การมีผู้บริหารที่มีหลักธรรมาภิบาลในการบริหาร และเป็น
แบบอย่างที่ดีต่อผู้ใต้บังคับบัญชา ตามล าดับ โดยมีการวางแผนการปฏิบัติงานและก าหนดแนวทางการปฏิบัติงาน
ให้ข้าราชการและบุคลากรในหน่วยงาน รวมทั้งเปิดโอกาสให้ข้าราชการและบุคลากรได้แสดง ความคิดเห็น 
เสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาในการท างาน และส่งเสริมให้ข้าราชการและบุคลากรในหน่วยงานท างานรวมกัน
เป็นทีม และมีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนงานกันเป็นระยะ ๆ ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดของ McKinsey' s (อ้างถึงใน 
วิโรจน์ ก่อสกุล, 2564, หน้า 37-39) ที่อธิบายว่า สไตล์ (Style) เป็นรูปแบบการบริหารจัดการ แบบแผนพฤติกรรม
ในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญอย่างหนึ่งของสภาพแวดล้อมในองค์การ ความเป็นผู้น า
จะมีบทบาทที่ส าคัญต่อความส าเร็จหรือล้มเหลวขององค์การ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปัณฑารีย์ ฟองแพร่ 
(2559) ได้วิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาองค์กรให้มีศักยภาพการท างานสูง : กรณีศึกษาธนาคารยูโอบี” 
พบว่า บุคลากรของธนาคารยูโอบี มีความเห็นเกี่ยวกับระดับความส าเร็จของปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จในการเป็น
องค์กรที่มีศักยภาพการท างานสูงของธนาคารยูโอบี ในด้านรูปแบบการบริหาร อยู่ในระดับมาก 

 5. ด้านระบบการปฏิบัติงานขององค์การ โดยภาพรวม พบว่า ข้าราชการส านักงานปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม มีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ของส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม อยู่ใน
ระดับความเห็นด้วยมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.03 โดยเฉพาะประเด็น องค์การมีการจัดกระบวนการและล าดับ
ขั้นตอนการปฏิบัติงานทุกอย่างที่เป็นระบบอย่างต่อเนื่อง เพ่ือการประสานงานให้สอดคล้องกันทุกระดับ มีระดับ
ความเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ในประเด็นองค์การมีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ใน
การด าเนินงานอย่างครอบคลุมทุกพ้ืนที่ เพ่ือประสิทธิภาพในการด าเนินงาน ประเด็นองค์การมีการวางโครงสร้าง
การบริหารอย่างชัดเจน และน าระบบการบริหารจัดการรูปแบบใหม่ ๆ มาปรับใช้ภายในองค์การ ประเด็นองค์การ
มีการก าหนดวิธีการด าเนินงานให้มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับลักษณะงานที่ปฏิบัติภายในองค์การ และประเด็น
องค์การมีการบริหารจัดการความเสี่ยงเพ่ือป้องกันข้อผิดพลาดที่อาจเกิดได้ในองค์การ ตามล าดับ ส่งผลให้ การ
จัดระบบการท างานที่มีความชัดเจน และการแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานเป็นหน้าที่ของทุกคนร่วมกัน รวมถึงมี
ระบบการประเมินผลงานของผู้ปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดของ McKinsey' s (อ้างถึงใน 
วิโรจน์ ก่อสกุล, 2564, หน้า 37-39) ที่อธิบายว่า ระบบการปฏิบัติงานในการปฏิบัติงานตามกลยุทธ์ เพ่ือให้บรรลุ
เป้าประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ นอกจากการจัดโครงสร้างที่เหมาะสมและมีกลยุทธ์ที่ดีแล้ว การจัดระบบการท างาน 
(Working System) ก็มีความส าคัญยิ่ง เช่นระบบบัญชีการเงิน ระบบพัสดุ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบการ
ติดตามประเมินผล ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปัณฑารีย์ ฟองแพร่ (2559) ได้วิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อการ
พัฒนาองค์กรให้มีศักยภาพการท างานสูง : กรณีศึกษาธนาคารยูโอบี” พบว่า บุคลากรของธนาคารยูโอบี มี
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ความเห็นเกี่ยวกับระดับความส าเร็จของปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จในการเป็นองค์กรที่มีศักยภาพการท างานสูง
ของธนาคารยูโอบี ในด้านระบบการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมาก 

 6. ด้านทักษะ ความสามารถ โดยภาพรวม พบว่า ข้าราชการส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม มี
ความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ของส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม อยู่ในระดับความเห็น
ด้วยมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.01 โดยเฉพาะประเด็น องค์การมีบุคลากรที่มีศักยภาพ ทักษะ ความรู้ความสามารถ
เหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่ตามภารกิจความรับผิดชอบ มีระดับความเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ใน
ประเด็นองค์การมีบุคลากรมีที่ความโดดเด่นเฉพาะด้าน และสามารถปฏิบัติงานด้วยความเชี่ยวชาญ ประเด็น
องค์การมีการพัฒนาองค์ความรู้ เพ่ิมพูนประสบการณ์ในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรอย่างสม่ าเสมอ เช่น การจัด
ประชุมสัมมนา การศึกษาดูงาน เป็นต้น ประเด็นองค์การมีการส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงานของตนเองอยู่ตลอดเวลา และประเด็นองค์การมีการส่งเสริมให้บุคลากรหมุนเวียนต าแหน่งการ
ปฏิบัติงาน เพ่ือเรียนรู้งานในด้านต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาศักยภาพของตนเอง ตามล าดับ หากงานที่ข้าราชการและ
บุคลากร ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติอยูน่ั้น เป็นงานที่เหมาะสมกับความรู้ ความสามารถและทักษะตรงกับความถนัด 
และหน่วยงานได้เปิดโอกาสให้ข้าราชการและบุคลากร ปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ ซึ่งเป็นไปตามแนวคิด
ของ McKinsey' s (อ้างถึงใน วงพักตร์ ภู่พันธ์ศรี, 2563, หน้า 167) ที่อธิบายว่า ทักษะ (Skills) เป็นเรื่องเกี่ยวกับ
ความช านาญ ความสามารถพิเศษของบุคลากร การพัฒนาทักษะการท างานและส่งเสริมการท างานเป็นทีม  ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปัณฑารีย์ ฟองแพร่ (2559) ได้วิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาองค์กรให้มี
ศักยภาพการท างานสูง : กรณีศึกษาธนาคารยูโอบี” พบว่า บุคลากรของธนาคารยูโอบี มีความเห็นเกี่ยวกับระดับ
ความส าเร็จของปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จในการเป็นองค์กรที่มีศักยภาพการท างานสูงของธนาคารยูโอบี ในด้าน
ทักษะ ความรู้ ความสามารถ อยู่ในระดับมาก 

7. ด้านค่านิยมร่วม โดยภาพรวม พบว่า ข้าราชการส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม มีความคิดเห็น
ต่อการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ของส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม อยู่ในระดับความเห็นด้วยมาก  มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.01 โดยเฉพาะประเด็นองค์การมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงาน เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้
ร่วมกัน มีระดับความเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ในประเด็นองค์การมีการก าหนดวิสัยทัศน์ นิยาม และ
ค่านิยมร่วมกันของบุคลากรอย่างชัดเจน ประเด็นองค์การมีผู้บริหารเป็นต้นแบบในการประพฤติ ปฏิบัติตนที่ดี เพ่ือ
เป็นแบบอย่างให้บุคลากรปฏิบัติตาม ประเด็นองค์การมีวัฒนธรรมที่ส่งผลต่อพฤติกรรมและแรงจูงใจให้บุคลากร
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประเด็นองค์การมีการจัดกิจกรรมสัมพันธ์ เพ่ือสร้างบรรยากาศความเป็น
กันเองระหว่างบุคลากรภายในองค์การ ตามล าดับ โดยบุคลากรสามารถท างานร่วมกันเป็นทีมเพ่ือให้งานบรรลุผล
ส าเร็จเป็นไปตามเป้าหมายขององค์การ และมีความรู้สึกส านึกในความเป็นเจ้าขององค์การและภาคภูมิใจที่เป็น
ส่วนหนึ่งขององค์การ ซึ่งตรงกับแนวคิดของ McKinsey' s (อ้างถึงใน วิโรจน์ ก่อสกุล, 2564, หน้า 37-39) ที่
อธิบายว่า ค่านิยมร่วม (Shared values) เป็นเรื่องของค่านิยมและบรรทัดฐานที่ยึดถือร่วมกันโดยสมาชิกของ
องค์การที่ได้กลายเป็นรากฐานของระบบการบริหาร และวิธีการปฏิบัติของบุคลากรและผู้บริหารภายในองค์การ 
หรืออาจเรียกว่าวัฒนธรรมองค์การ เมื่อค่านิยมและความเชื่อได้ถูกยอมรับทั่วทั้งองค์การ และบุคลากรกระท าตาม
ค่านิยมเหล่านั้นแล้ว ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปัณฑารีย์ ฟองแพร่ (2559) ได้วิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อการ
พัฒนาองค์กรให้มีศักยภาพการท างานสูง : กรณีศึกษาธนาคารยูโอบี” พบว่า บุคลากรของธนาคารยูโอบี มี
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ความเห็นเกี่ยวกับระดับความส าเร็จของปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จในการเป็นองค์กรที่มีศักยภาพการท างานสูง
ของธนาคารยูโอบี ในด้านค่านิยมร่วม อยู่ในระดับมาก 

ข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จในการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ กรณีศึกษาส านักงาน
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม มีข้อเสนอแนะจากการวิจัย ดังต่อไปนี้ 

ด้านที่ 1 กลยุทธ์องค์การ เห็นว่า ในการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ของส างานปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม ผู้บริหารองค์การควรให้ความส าคัญถึงการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึนในอนาคต ควรน าเทคโนโลยีมาใช้
เพ่ือประสิทธิภาพในการท างาน โดยกลยุทธ์ขององค์การจะต้องสอดคล้องกับภารกิจหลัก มีความเป็นไปได้ 
เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันและสามารถปรับเปลี่ยนได้เมื่อเกิดอุปสรรคในอนาคต 

ด้านที่ 2 โครงสร้างองค์การ เห็นว่า ในการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ของส างานปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม โครงสร้างทั้งด้านหน่วยงานและด้านบุคลากรขององค์การ จะต้องสามารถตอบโจทย์ต่อการพัฒนา 
และการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึนในอนาคต ทั้งจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก รวมถึงจากกระแสโลกาภิวัฒน์ 
เพ่ือพัฒนาศักยภาพขององค์การให้มีความต่อเนื่อง รวมถึงควรมีการทบทวนโครงสร้างองค์การเพ่ือไม่ให้เกิดความ
ซ้ าซ้อนกันของแต่ละหน่วยงาน และเพ่ือให้ภารกิจขององค์การมีความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน 

ด้านที่ 3 ด้านบุคลากร เห็นว่า ในการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ของส างานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 
ควรมีการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในทุกระดับงาน ควรสนับสนุนให้บุคลากรยุคใหม่ เข้ามามี
บทบาทในการบริหารจัดการขับเคลื่อนนโยบายในด้านต่าง ๆ ขององค์การมากขึ้น ยอมรับฟังความคิดเห็นนโยบาย
จากหลายภาคส่วน การพัฒนาบุคลากรในต าแหน่งต่าง ๆ  ให้ได้รับการฝึกฝนเรียนรู้อยู่ตลอด เพ่ือเรียนรู้ให้ทันต่อ
ยุคสมัยที่รวดเร็วในปัจจุบัน  

ด้านที่ 4 ด้านรูปแบบการบริหาร เห็นว่า ในการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ของส างานปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม ควรปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารให้มีความทันสมัยใหม่ พร้อมรับมือในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลา ก้าวข้ามการบริหารแบบเดิม ๆ มีการกระจายอ านาจการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับโครงสร้างและมี
ความชัดเจน เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและยุทธศาสตร์องค์การ เพ่ือน าไปสู่ผลลัพธ์ที่ต้องการ 

ด้านที่ 5 ด้านระบบการปฏิบัติงานองค์การ เห็นว่า ในการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ของส างาน
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม องค์การควรมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่พร้อมใช้งานและเพียงพอต่อบุคลากรใน
การใช้งาน มีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบในการปฏิบัติงาน เพ่ือบูรณาการและการพัฒนาประสิทธิภาพ
การท างานในทุก ๆ ด้าน ส่งเสริมให้มีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้จริงจังมากขึ้น  เพ่ือการเชื่อมโยง
ข้อมูลระหว่างหน่วยงานระดับกรม และควรมีการวางระบบจัดการข้อมูลเชื่อมโยงเป็นฐานข้อมูลเดียวกัน หรือ Big 
Data เพ่ือไมใ่ห้เกิดความซ้ าซ้อนในการน าเข้าข้อมูลและการประมวลผล สามารถสืบค้น หาข้อมูล ได้อย่างรวดเร็ว
เพ่ือลดขั้นตอนการท างาน 

ด้านที่ 6 ด้านทักษะ ความรู้ ความสามารถ เห็นว่า ในการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ของส างาน
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ผู้บริหารองค์การควรมีการเพ่ิมทักษะในด้านต่าง ๆ ทั้งด้านทักษะต าแหน่ง และด้าน
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ความสามารถพิเศษ ให้แก่บุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพ่ือส่งเสริมพัฒนาให้บุคลากรมีทักษะในด้านต่าง ๆ ที่
นอกเหนือจากความรู้ ความสามารถเดิมเพ่ิมมากข้ึน อาทิ ทุนเรียนต่อ การฝึกงานต่างประเทศ 

ด้านที่ 7 ด้านค่านิยมร่วม เห็นว่า ในการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ของส างานปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม องค์การควรมีการรณรงค์เพ่ือปลูกฝังเรื่องค่านิยมองค์การอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้บุคลากรซึมซับ
กิจกรรมต่าง ๆ  สร้างการท างานแบบบูรณาการทุกระดับชั้น กระชับสัมพันธ์ภาพภายในองค์การให้มากขึ้นระหว่าง
ผู้บริหารกับบุคลากรปฏิบัติงานให้เข้าถึงกันมากขึ้นเสมือนเป็นครอบครัวเดียวกันมากข้ึน เปิดโอกาสให้บุคลากรได้มี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ภายในหน่วยงาน และส่งเสริมให้มีการเพ่ิมแรงจูงใจ ในการปฏิบัติงาน
เพ่ือเป้าหมายร่วมกัน 
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