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บทคัดย่อ 

การค้นคว้าแบบอิสระนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึง ปัจจัยท่ีมีผลต่อการบริหารงบลงทุนของเหมืองแม่เมาะ  

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ใน 7 ด้าน คือ กลยุทธ์ขององค์กร (Strategy) โครงสร้างองค์กร (Structure)  

ระบบในการด าเนินงาน (System) ความรู้ ความสามารถขององคก์ร (Skill) สมาชกิในองค์กร (Staff) ลักษณะหรือแบบแผน

หรือพฤติกรรมในการบริหารงานของผู้บริหารระดับสูง (Style) ค่านิยมร่วมกันของสมาชิกในองค์กร (Share Values)  

ได้ท าการศึกษาจากผู้ท่ีมีหน้าท่ีในการจัดตั้งงบลงทุนของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเหมืองแม่เมาะ จ านวน 109 

คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังนี้เป็นแบบสอบถาม สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย สถิติเชิงพรรณนา 

(Descriptive Statistics) ได้แก่ ความถี่ (Frequency) รอ้ยละ(Percentage) และตารางไขว้(Cross Tabulation) 

ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 51-55 ปีเป็นผู้บริหารระดับ 9 

ต าแหน่งหัวหน้าแผนก ซึ่งมีระยะเวลาการท างานท่ีเหมืองแม่เมาะ 26-30 ปี จบการศึกษาสูงสุดในระดับปริญญาตรี  

ในดา้นสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ผลการศึกษาปัจจัยท่ีมีผลตอ่การบริหารงบลงทุนของเหมืองแม่เมาะ องค์ประกอบท้ัง 7 ด้านมีผลต่อการบริหาร

งบลงทุนในระดับมาก สามารถเรียงล าดับค่าเฉลี่ยตามมากไปนอ้ยได้ดังนี้ ด้านลักษณะหรอืแบบแผนหรือพฤติกรรมในการ

บริหารงานของผู้บริหารงานระดับสูง (Style)  ด้านค่านิยมร่วมกันของสมาชิกในองค์กร (Shared Value) ด้านกลยุทธ์ 

ขององค์กร (Strategy) ด้านระบบในการด าเนินงาน (System) ด้านสมาชิกองค์กร (Staff) ด้านความรู้ ความสามารถ 

ขององค์กร (Skill) และด้านโครงสร้างองค์กร (Structure) ตามล าดับ 
 

ABSTRACT 

The objective of this independent study is to study  Factors Affecting Capital Budget Management of Mae 

Moh Mine, Electricity Generating Authority of Thailand  in aspects: strategy, structure, system, skill, staff, style and 

shared value. The population of this study is all people 
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assigned to manage capital budget of Mae Moh Mine, Electricity Generating Authority of Thailand.  The 

questionnaires are provided the respondents as a tool for data collecting.  Frequency, percentage, mean and 

Independent Sample t-test  were statistical methods to analyze data. 

The results shown, the most of the respondents of the questionnaires are gentle with 51-55 year-old who 

are head of section position at management level 9  and 2 6 -2 3  working experience in bachelor  degrees of 

engineering. 

According to the study on Factors Affecting Capital Budget Management of Mae Moh Mine, Electricity 

Generating Authority of Thailand in the overall view, the respondents ranked all factors at high level of importance. 

They ranked people factor as the highest level of importance is style followed by shard value, strategy, system, 

staff, skill and structure factors respectively. 

บทน า 

เหมืองแม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเป็นเหมืองถ่านหินลิกไนต์ท่ีใหญ่ ท่ีสุดในประเทศไทย  

ตั้งอยู่ในเขตพื้นท่ีอ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง เป็นหน่วยงานหนึ่งของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)  

มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการผลิตถ่านลิกไนต์ เพื่อเป็นเชื้อเพลิงให้กับโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ส าหรับผลิตกระแสไฟฟ้า 

โดยสายงานทางด้านผู้ช่วยผู้ว่าการเหมืองแม่เมาะ แบ่งเป็น 2 ฝ่าย คือ ฝ่ายการผลิตเหมืองแม่เมาะ มีหน้าท่ีเกี่ยวกับ 

การเปิดหน้าดิน และผลิตถ่าน  และฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ มีหน้าที่ ส ารวจรายละเอียดทางธรณีวิทยา  

และวิศวกรรมธรณี วางแผนการท าเหมืองแม่เมาะ รวมท้ังประมวลผลงานการบริหารงบประมาณ (คณะท างานทบทวนแผน

แมบ่ทของเหมอืงแมเ่มาะ, 2559) 

ขั้นตอนการบริหารงบลงทุน เร่ิมจากการตั้งงบลทุน (ล่วงหน้า 2 ปี) เมื่อหน่วยงานตั้งงบประมาณแล้วจะน าไป

เสนอขอความเห็นชอบต่อผู้บริหารสายงาน คณะกรรมการเพื่อพิจารณากลั่นกรอง (คงป.) คณะกรรมการบริหาร กฟผ. 

(คบ.กฟผ.) คณะกรรมการบริหารของคณะกรรมการ กฟผ. (บอร์ดบริหาร) ปลัดกระทรวงพลังงาน และส านักงาน

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  (สศช.) และเสนอ คณะรัฐมนตรี (ครม.)  เพื่ออนุมัต ิ  

เมื่องบประมาณได้รับการอนุมัติแล้ว แผนกงบประมาณมีหน้าท่ีในการบริหาร ติดตามการเบิกจ่าย และควบคุม

งบประมาณ โดยต้องบริหารภายใต้กรอบวงเงินท่ีได้รับอนุมัติ (แผนกงบประมาณและบัญชีบริหาร กองบัญชีและการเงิน

เหมอืงแม่เมาะ, 2558) 

ปัญหาที่พบคือ หนว่ยงานไม่สามารถด าเนินงานได้ทันตามแผน ท าให้การเบิกจ่ายงบลงทุนล่าช้า ส่งผลตอ่เกณฑ์

การประเมินผลการด าเนินงาน (Performance Acceptance, PA) ท่ีท าให้หน่วยงานไม่สามารถเบิกจ่ายได้ 100% ภายในปี  

และ กฟผ. ถูกปรับจากเงนิลงทุนท่ีต่ ากว่าแผน (Claw Back) ผลคือท าให้พนักงานได้รับผลตอบแทนลดลง 



วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่                       ปีท่ี 5 ฉบับท่ี 1 (มกราคม – มนีาคม 2562) 

 

Vol. 5 No. 1 (January – March 2019)   44 

 

แนวคดิและทฤษฎี 

การศึกษานีเ้ป็นการศกึษาปัจจัยท่ีมีผลตอ่การบริหารงบลงทุนของเหมอืงแม่เมาะ การไฟฟา้ฝ่ายผลิตแห่งประเทศ

ไทย จึงได้น าแนวคิด ทฤษฎี ท่ีเกี่ยวกับ การวิเคราะห์การด าเนินงานขององค์กร McKinsey’7S Framework แนวคิดนี้ 

ได้รับการเผยแพร่คร้ังแรกในปี ค.ศ 1970 โดย Tom Peters และ Robert Waterman ซึ่งท างานเป็นท่ีปรึกษาให้กับบริษัท 

ท่ีปรึกษาด้านการจัดการชื่อ McKinsey  โดยแนวคิดนี้ เสนอว่าประสิทธิภาพขององค์กรขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ 

ขององค์ประกอบต่างๆ 7 ประการ  คือ กลยุทธ์ขององค์กร (Strategy) โครงสร้างองค์กร (Structure) ระบบในการ

ด าเนินงาน (System) ความรู้ ความสามารถขององค์กร (Skill) สมาชิกในองค์กร (Staff)ลักษณะหรือแบบแผนหรือ

พฤติกรรมในการบริหารงานของผู้บริหารระดับสูง (Style)  และค่านิยมร่วมกันของสมาชิกในองค์กร (Shared Values)  

จึงต้องมีการวิเคราะห์ว่าองค์ประกอบท้ัง 7 ประการขององค์กรมีลักษณะและสถานภาพอย่างไร (พักตร์ผจง วัฒนสินธ์ุ 

และพสุ เดชะรนิทร์, 2542) มาเป็นกรอบในการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีได้จากการศึกษา 

วิธีการศึกษา 

1. ขอบเขตการศึกษา 

1.1 ขอบเขตเนื้อหา เนื้อหาในการศึกษาคร้ังนี้ประกอบด้วยการศึกษา ปัจจัยท่ีมีผลต่อการบริหาร

งบประมาณลงทุนของเหมืองแม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โดยใช้แนวคิดการวิเคราะห์การด าเนินงาน  

ขององค์กร McKinsey’7S Framework เพื่อน าไปใช้เป็นข้อเสนอแนะ หรือเป็นข้อมูลในการปรับปรุงการบริหารงบลงทุน 

ของเหมอืงแม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยของทางสายงานท่ีเกี่ยวข้อตอ่ไป 

1.2 ขอบเขตประชากร ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังนี้ คือ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ

ไทย เหมอืงแม่เมาะ ท่ีมีหน้าท่ีในการจัดตั้งงบประมาณทัง้หมด โดยการศกึษาในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาจาก ประชากร จ านวน 

109 คน (แผนกพัฒนาระบบสารสนเทศ กองประมวลผลและวิเคราะห์ ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ , 2558) 

ตัง้แตต่ าแหนง่ผู้ช่วยผู้วา่การเหมอืงแม่เมาะ จนถึงต าแหน่งหัวหนา้แผนก 

2. วธีิการศึกษา 

2.1 การเก็บรวบรวมข้อมูล  ข้อมูล ท่ี ใช้ ในการศึกษาคร้ังนี้  ใช้ข้อมูลปฐมภูมิ  (Primary Data)  

โดยการใช้แบบสอบถาม จากพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเหมืองแม่เมาะ ท่ีมีหน้าท่ีในการจัดตั้ง

งบประมาณ จ านวน 109 คน สังกัดผู้ช่วยผู้วา่การเหมอืงแม่เมาะ (ชชม.) จ านวน 8 คน ฝ่ายการผลิตเหมอืงแม่เมาะ (อผม.) 

จ านวน 63 และฝ่ายวางแผนและบริหารเหมอืงแม่เมาะ (อบม.) จ านวน 38 คน 

2.2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา เป็นแบบสอบถามท่ีผู้ศึกษาได้พัฒนาขึ้นมา ลักษณะของแบบสอบถาม

เป็นชนิดตอบด้วยตนเอง (Self-administrative) ซึ่งครอบคลุมข้อมูลท่ีต้องการศึกษา และมีความสอดคล้องกับเร่ืองท่ีวิจัย 

แบ่งออกเป็น 3 ส่วนดังนี้ 
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ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ส่วนท่ี 2 ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยท่ีมีผลต่อการบริหารงบทุนของ

เหมอืงแม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โดยใช ้Mckinsey’ 7S Framework 

ส่วนท่ี 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารงบลงทุน

ของเหมอืงแม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เป็นค าถามปลายเปิด 

ผลการศึกษา 

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม จากการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชายจ านวน 

93 คน เป็นเพศหญิงจ านวน 16 คน มีอายุระหว่าง 51-55 ปี  ระดับต าแหน่ง 9 เป็นหัวหน้าแผนก ซึ่งมีระยะเวลาการ

ท างานที่เหมอืงแม่เมาะ 26-30 ป ีและจบการศึกษาสูงสุดในระดับปริญญาตรี ในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ 

ส่วนท่ี  2 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยท่ีมีผลต่อการบริหารงบลงทุนของเหมืองแม่ เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต 

แห่งประเทศไทย  พบว่า องค์ประกอบท้ัง 7 ด้าน ของ McKinsey’7S Framework มีผลต่อการบริหารงบลงทุนของเหมือง 

แม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.95 เมื่อพิจารณาในรายละเอียด  

พบว่า องค์ประกอบแต่ละด้านมีผลต่อการบริหารงบลงทุนในระดับมากทุกด้าน เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ได้แก่  

ด้านลักษณะหรือแบบแผนหรือพฤติกรรมในการบริหารงานของผู้บริหารงานระดับสูง (Style) ด้านค่านิยมร่วมกันของ

สมาชิกในองค์กร (Shared Value) ด้านกลยุทธ์ขององค์กร (Strategy) ด้านระบบในการด าเนินงาน (System) ด้านสมาชิก

องคก์ร (Staff) ด้านความรู้ ความสามารถขององคก์ร (Skill) และด้านโครงสร้างองค์กร (Structure) ตามล าดับ 

ส่วนท่ี 3 เปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยท่ีมีผลต่อการบริหารงบลงทุนของเหมืองแม่เมาะ การไฟฟ้า  

ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจ าแนกตามประเภทต าแหน่ง พบว่าองค์ประกอบทุกด้านของพนักงานในระดับหัวหน้าแผนก  

และระดับสูงกวา่หัวหนา้แผนก ในภาพรวมมผีลตอ่การบริหารงบลงทุนอยูใ่นระดับมาก 

ส่วนท่ี 4 ข้อมูลปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกระบวนการในการบริหารงบลงทุนของเหมอืงแมเ่มาะ 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พบว่าปัญหาและข้อเสนอแนะท่ีผู้ตอบแบบสอบถามให้ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ

มากท่ีสุด คือ ด้านระบบในการด าเนินงาน (System) รองลงมาคือ ด้านสมาชิกองค์กร (Staff)  ด้านค่านิยมร่วมกัน 

ของสมาชิกในองค์กร (Share Value) ด้านกลยุทธ์ขององค์กร (Strategy) ด้านความรู้ ความสามารถขององค์กร (Skill)  

ด้านลักษณะหรือแบบแผนหรือพฤติกรรมในการบริหารงานของผู้บริหารงานระดับสูง (Style) และด้านโครงสร้างองค์กร 

(Structure) 
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การอภิปรายผลการศึกษา 

การศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการบริหารงบลงทุนของเหมืองแม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  

สามารถอภปิรายผลการศึกษาได้ดังนี้ 

ด้ านกลยุทธ์ขององค์กร (Strategy) ผลการศึกษาพบว่า องค์ประกอบด้านกลยุท ธ์ขององค์กร  

มีผลต่อการบริหารงบลงทุนในภาพรวมอยู่ในระดับมาก องค์ประกอบย่อยด้านกลยุทธ์ขององค์กรท่ีมีผลต่อการบริหาร 

งบลงทุน มากท่ีสุด 3 ล าดับแรก คือ แผนการท าเหมืองและทิศทางการด าเนินงานท่ีชัดเจน รองลงมาคือการตั้งงบลงทุน  

ท่ีสอดคล้องกับแผนการท าเหมือง และมีการทบทวนงบลงทุนล่วงหน้า 1 ปี ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ ฐาปณีย ์  

ปกแก้ว (2556) ท่ีได้ท าการศึกษา กลยุทธ์การจัดการโดยตัวแบบ 7S Mckinsey ท่ีมีผลต่อกระบวนการบริหารงาน  

ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านดง อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง ผลการศึกษาพบว่า ด้านกลยุทธ์โดยภาพรวม  

อยู่ในระดับมากและเมื่อพิจารณาในปัจจัยย่อยพบว่า อยู่ในระดับมาก ได้แก่ มีการจัดท าแผนปฏิบัติการท่ีสอดคล้อง 

กับยุทธศาสตร์ มีการทบทวนแผนงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน 

ด้านโครงสร้างองค์กร (Structure) ผลศึกษาพบว่า องค์ประกอบด้านโครงสร้างองค์กร (Structure)  

มีผลต่อการบริหารงบลงทุนในภาพรวมอยู่ในระดับมาก องค์ประกอบย่อยด้านโครงสร้างองค์กรท่ีมีผลต่อการบริหาร 

งบลงทุน มากท่ีสุด 3 ล าดับแรก คือ มีการให้อ านาจตัดสินใจในการก าหนดทิศทางแผนการท าเหมืองอย่างชัดเจน 

รองลงมาคือ มีการมอบอ านาจเพื่อท าการแทนการอนุมัติขอจัดสรรงบลงทุนอย่างชัดเจน และมีการก าหนดผู้รับผิดชอบ  

ในการจัดตั้งงบลงทุนตามโครงสายอยา่งชัดเจน ซึ่งสอดคล้องกับบทความของ Ashu Singh (2013) ท่ีได้ศึกษา บทบาทของ 

กรอบแนวคิด 7S ของ McKinsey ในการบรรลุความเป็นเลิศขององค์กร ผลการศึกษาพบว่าการตัดสินใจท่ีดี  

ท้าทายกับเป้าหมายขององค์กร ต้องมาจากการวางโครงสร้างขององค์กรท่ีเอื้อให้มีผู้อ านาจการตัดสินใจเพียงหนึ่งเดียว

อย่างชัดเจนเพื่อป้องกันการครอบง าจากอทิธิพลตา่งๆ รวมท้ังองค์กรไมค่วรมหีลายล าดับชัน้มากเกินไปเพื่อความคล่องตัว

และลดความขัดแย้งระหว่างล าดับชัน้ 

ด้านระบบในการด าเนินงาน (System) ผลการศึกษาพบว่า องค์ประกอบด้านระบบในการด าเนินงาน 

(System) มีผลตอ่การบริหารงบลงทุนในภาพรวมอยู่ในระดับมาก องค์ประกอบย่อยด้านระบบในการด าเนนิงาน (System) 

ท่ีมีผลต่อการบริหารงบลงทุนของเหมืองแม่เมาะ มากท่ีสุด 3 ล าดับแรก คือ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างควรมีความ

คล่องตัว รองลงมาคือระเบียบการเขียนขอบเขตงาน (TOR :Term of Reference) ควรมีความเหมาะสมและสะดวก 

ต่อผู้ใช้งาน และระเบียบการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ฉบับท่ี 143 ควรมีความสะดวก และเอื้อต่อผู้ใช้งาน  

ซึ่งสอดคล้องกับบทความของ Ashu Singh (2013) ท่ีได้ศึกษา บทบาทของกรอบแนวคิด 7S ของ McKinsey ในการบรรลุ

ความเป็นเลิศขององค์กร ผลการศึกษาพบว่าระบบการท างานท่ีดีควรลดความซับซ้อนและตัดสิ่งท่ีไม่จ าเป็นออกจาก

กระบวนการท างาน อีกทั้งตอ้งปรับปรุงระบบให้งา่ยต่อการท าความเข้าใจเพ่ิมการใชน้วัตกรรมและเทคโนโลยใีห้เหมาะสม

เพื่อช่วยในการตัดสินใจให้เร็วขึ้น เมื่อระบบงานเกิดปัญหาควรมุ่งเน้นกระบวนการหาสาเหตุและแก้ไข ป้องกันปัญหา

มากกวา่การหาผู้กระท าผิดโดยการสื่อสารแบบตรงไปตรงมา 
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ด้านความรู้ ความสามารถขององค์กร (Skill) ผลการศึกษาพบว่า องค์ประกอบด้านความรู้ ความสามารถ

ขององค์กร (Skill) มีผลต่อการบริหารงบลงทุนในภาพรวมอยู่ในระดับมาก องค์ประกอบย่อยด้านความรู้ ความสามารถ

ขององค์กร (Skill) มีผลต่อการบริหารงบลงทุนของเหมืองแม่เมาะ มากท่ีสุด 3 ล าดับแรก คือ มีความรู้และความช านาญ  

ในการเขียนขอบเขตงาน(TOR: Term of Reference) รองลงมาคือ ความรู้ ประสบการณ์ ความช านาญในวชิาชีพของแผนก

งบประมาณ (หปม-บ.) และมีการพัฒนาความรู้และเพิ่มพูนประสบการณ์บริหารงบลงทุนได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้อง

กับการศึกษาของ ฐาปณีย์ ปกแก้ว (2556) ท่ีได้ท าการศึกษา กลยุทธ์การจัดการโดยตัวแบบ 7S Mckinsey ท่ีมีผล 

ต่อกระบวนการบริหารงาน ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านดง อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง ผลการศึกษาพบว่า 

ด้านความรู้ ความสามารถขององค์กร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากและเมื่อพิจารณาในปัจจัยย่อยพบว่า อยู่ในระดับมาก 

ได้แก่ ผู้บริหารและบุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้และเพิ่มพูนประสบการณ์ในการท างาน เช่น การประชุม สัมมนา 

ศกึษาดูงาน 

ด้านสมาชิกองค์กร (Staff) ผลการศึกษาพบว่า องค์ประกอบด้านสมาชิกองค์กร (Staff) มีผลต่อการบริหาร 

งบลงทุนในภาพรวมอยู่ในระดับมาก องค์ประกอบย่อยด้านสมาชิกองค์กร (Staff) มีผลต่อการบริหารงบลงทุนของเหมือง

แม่เมาะ มากท่ีสุด 3 ล าดับแรก คือ การถ่ายทอดงานบริหารงบลงทุนเมื่อมีการปรับเปลี่ยนต าแหน่ง รองลงมาคือ  

การมีส่วนร่วมในการตั้งงบลงทุนของผู้ใต้บังคับบัญชา และการถ่ายทอดงานบริหารงบลงทุนให้ผู้ใต้บังคับบัญชา  

ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ ฐาปณีย์ ปกแก้ว (2556) ที่ได้ท าการศึกษา กลยุทธ์การจัดการโดยตัวแบบ 7S Mckinsey  

ท่ีมีผลต่อกระบวนการบริหารงาน ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลบ้านดง อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง ผลการศึกษาพบว่า

ด้านสมาชิกองค์กร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากและเมื่อพิจารณาในปัจจัยย่อยพบว่า บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจใน

บทบาทหน้าท่ีของตนเองและมีการถ่ายทอดงานอย่างเป็นระบบ 

ด้านลักษณะหรือแบบแผนหรือพฤติกรรมในการบริหารงานของผู้บริหารงานระดับสูง (Style)  

ผลการศึกษาพบว่า องค์ประกอบด้านลักษณะหรือแบบแผนหรือพฤติกรรมในการบริหารงานของผู้บริหารงานระดับสูง 

(Style)มีผลต่อการบริหารงบลงทุนของเหมืองแม่เมาะในภาพรวมอยู่ในระดับมาก องค์ประกอบย่อยด้านลักษณะหรือ  

แบบแผนหรือพฤติกรรมในการบริหารงานของผู้บริหารงานระดับสูง (Style) มีผลต่อการบริหารงบลงทุนของเหมือง 

แม่เมาะ มากท่ีสุด 3 อันดับแรก คือการสร้างแรงผลักดันจากผู้บริหารระดับสูงเมื่อผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผน 

รองลงมาคือ การติดตามแผนการเบิกจ่ายงบลงทุนของผู้บริหารระดับสูง (ระดับฝ่ายขึ้นไป)  และการกระจายอ านาจ  

และมอบอ านาจ ของผู้บริหารระดับสูง (ระดับฝ่ายขึ้นไป) ในการบริหารงบลงทุน ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษา  

ของ ฐาปณีย์ ปกแก้ว (2556) ท่ีได้ท าการศึกษา กลยุทธ์การจัดการโดยตัวแบบ 7S Mckinsey ท่ีมีผลต่อกระบวนการ

บริหารงาน ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านดง อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง ผลการศึกษาพบว่า ด้านลักษณะหรือ

แบบแผนหรือพฤติกรรมในการบริหารงานของผู้บริหารงานระดับสูง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากและ เมื่อพิจารณา 

ในปัจจัยย่อยพบว่า อยู่ในระดับมาก คือ ผู้บริหารมีส่วนผลักดันให้งานส าเร็จ ผู้บริหารมุ่งเน้น ติดตาม ในกระบวนการ  

หาสาเหตุ แก้ไข และป้องกัน เมื่อเกิดปัญหาขึ้น 
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ด้านค่านิยมร่วมกันของสมาชิกในองค์กร (Share Value) ผลการศึกษาพบว่า องค์ประกอบด้านค่านิยม

ร่วมกันของสมาชิกในองค์กร (Share Value)มีผลต่อการบริหารงบลงทุนของเหมืองแม่เมาะในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

องคป์ระกอบย่อยด้านค่านิยมร่วมกันของสมาชกิในองค์กร (Share Value)  มผีลตอ่การบริหารงบลงทุนของเหมืองแม่เมาะ 

มากท่ีสุด 3 ล าดับแรก คือการบริหารงบลงทุนโดยมุ่งผลส าเร็จของงานอย่างมีประสิทธิภาพ รองลงมาคือ การบริหาร 

งบลงทุนอย่างถูกต้อง โปร่งใส และการบริหารงบลงทุนโดยนึกถึงผลประโยชน์ขององค์กรเป็นท่ีตั้ง ซึ่งสอดคล้องกับ

การศึกษาของ ฐาปณี ย์  ปกแก้ ว (2556) ท่ี ได้ท าการศึกษา กลยุท ธ์การจัดการโดยตัวแ บบ 7S Mckinsey  

ท่ีมีผลตอ่กระบวนการบริหารงาน ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลบ้านดง อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง ผลการศึกษาพบว่า 

ด้านค่านิยมร่วมกันของสมาชิกในองค์กร โดยภาพรวมอยู่ ในระดับมากและเมื่อพิจารณาในปัจจัยย่อยพบว่า  

อยู่ในระดับมาก ได้แก่ การมีความมุ่งมั่นท่ีจะปฏิ บัติงานให้บรรลุเป้าหมายท่ีได้ก าหนดร่วมกัน การมีคุณธรรมและ

จรยิธรรมในการท างาน การมคีวามซื่อสัตย์สุจริตในการปฏบัิตงิาน มีการอุทิศตนให้กับงานและองคก์ร 

ข้อเสนอแนะ 

ด้านกลยุทธ์ขององค์กร (Strategy) 1. รองผู้ว่าการเชื้อเพลิง(รวช.) ควรก าหนดยุทธศาสตร์อย่างชัดเจน  

เพื่อท าให้ผู้บริหารสามารถท าความเข้าใจได้อย่างถูกต้อง โดยค านึงถึงโครงสร้างขององค์กร ลักษณะหรือแบบแผนหรือ

พฤติกรรมในการบริหารงานของผู้บริหารงานระดับสูง และระบบงานท่ีเรามีอยู่ ว่าสามารถรองรับกลยุทธ์นั้นได้หรือไม ่  

จึงจะสามารถก าหนดทิศทางของแผนงานหลักท่ีสะท้อนถึงสิ่งท่ีองค์กรต้องการได้ และ2. ผู้บริหารต าแหน่งหัวหน้าแผนก

จะต้องเตรียมข้อมูลท่ีจ าเป็นต่อการใช้งบลงทุนให้พร้อม เช่น แบบก่อสร้าง ร่าง TOR การก าหนดราคากลาง  

เพื่อใชใ้นกระบวนการทบทวนงบลงทุนลว่งหน้า 1 ป ี

ด้านโครงสร้างองค์กร (Structure) กฟผ. ควรวางโครงสร้างขององค์กรให้มีความคล่องตัว เพื่อให้ผู้มีอ านาจ 

ในการตัดสินใจสามารถก าหนดเป้าหมายและทิศทางของแผนการท าเหมืองได้อย่างถูกต้องและเบ็ดเสร็จ (ปราศจาก  

การครอบง าการตัดสนิใจด้วยปัจจัยภายนอกที่ไมถู่กต้อง) 

ด้านระบบในการด าเนินงาน (System)  1. หน่วยงานด้านพัสดุและจัดหาควรมกีารปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อ

จัดจ้างให้มีความคล่องตัวและสอดคล้องกับลักษณะงานท่ีมีความแตกต่างกันในแต่ละลักษณะงาน 2. ผู้บริหารต าแหน่ง

หัวหน้าแผนกควรมกีารแบ่งหน้าที่การเขียน TOR ตามพื้นฐานความรู้ของผู้ท่ีเกี่ยวข้อง เช่น ข้อก าหนดในการส่งมอบสินค้า 

(Commercial Term) ควรมอบหมายหน้าท่ีให้กับหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้จัดท า และข้อก าหนดทาง

เทคนิคหรือเงื่อนไขเฉพาะงาน (Technical Term)  ควรมอบหมายหน้าท่ีให้กับเจ้าของงานเป็นผู้จัดท า โดยมีรูปแบบ 

ของ TOR ท่ีชัดเจนและง่ายต่อการท าความเข้าใจตรงกันทุกหน่วยงาน 3. ควรมีการปรับปรุงระเบียบการไฟฟ้าฝ่ายผลิต 

แห่งประเทศไทย ฉบับท่ี 143 ให้สอดคล้องกับยุคสมัยท่ีเปลี่ยนแปลงไป 4.หน่วยงานทางด้านจัดหาควรจัดตั้งกลุ่มงาน  

ท่ีมีความรู้ทางด้านเทคนิค (Procurement Engineering) เพื่อชว่ยวเิคราะห์ขอ้มูลของคุณภาพซื้องานจ้าง 
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ด้านความรู้ ความสามารถขององค์กร (Skill) 1. หนว่ยงานด้านพัฒนาบุคลากรควรจัดท าหลักสูตรมาตรฐาน

การเขียน TOR เพื่อให้ผู้ ท่ีเกี่ยวข้องจัดท า TOR ได้ตรงตามระเบียบหรือข้อก าหนด 2. ฝึกอบรมให้พนักงานในแผนก  

หปม-บ. ให้มีความรู้ความเข้าใจในภารกิจหลักของแต่ละหน่วยงานซึ่งมีความหลากหลายแตกต่างกันออกไป  

เพื่อให้สามารถเชื่อมโยงภารกิจหลักของหน่วยงานกับงานบริหารงบลงทุนได้  เช่นเชิญบุคคลากรในหน่วยงานต่างๆ  

มาบรรยายให้ความรู้ถึงภารกิจหลักในงานท่ีท า หรือ จัดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างงานของหน่วยงานกับงาน

บริหารงบลงทุน 

ด้านสมาชิกองค์กร (Staff) 1. ผู้บริหารต าแหน่งหัวหน้ากองควรมีการเสนอให้ก าหนดหลักสูตรอบรม 

การบริหารงบลงทุนให้กับพนักงานระดับปฏิบัติการ 6-8 (ระดับท่ีเตรียมเป็นหัวหน้าแผนกในอนาคต) เช่น ให้พนักงาน

ระดับปฏิบัติการมีส่วนร่วมในการตั้งงบลงทุนตั้งแต่ขั้นตอนแรกของการตั้งงบ  2.ผู้ท่ีด ารงต าแหน่งเดิมก่อนโยกย้ายหรือ

สลับเปลี่ยนต าแหน่งควรมกีารจัดท าแบบฟอร์มหรือ Checklist ส าหรับตดิตามและถ่ายถอดรายการงบลงทุนให้แก่ผู้ที่จะมา

รับต าแหนง่ตอ่จากตนเอง 

ด้านลักษณะหรือแบบแผนหรือพฤติกรรมในการบริหารงานของผู้บริหารงานระดับสูง (Style) ผู้บริหาร

ต าแหน่งผู้อ านวยการฝ่ายขึ้นไปควรมีสร้างแรงกระตุ้นในการหาค าตอบเพื่ออธิบาย ปัญหา สาเหตุ และวิธีการจัดการกับ

สาเหตุเหลา่นั้น โดยก าหนดผู้รับผิดชอบและเวลาท่ีแล้วเสร็จอยา่งครบถ้วน  ด้านค่านิยมร่วมกันของสมาชิกในองค์กร 

(Shared Value) ผู้บริหารต าแหน่งหัวหน้าแผนกท่ีต้องการตั้งงบลงทุนควรมีการศึกษาความคุ้มค่าจากการลงทุนอย่าง

จรงิจัง และทวนสอบได้โดยผู้เชี่ยวชาญ 
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