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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้ งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) ศึ กษาการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรกรมสรรพสามิ ต 2)
ศึกษาเปรี ยบเทียบการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรกรมสรรพสามิต จาแนกตามปั จจัยส่ วนบุคคล และ3) เสนอ
แนวทางการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรกรมสรรพสามิตในเขตกรุ งเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่าง คือ บุคลากรกรม
สรรพสามิตในเขตกรุ งเทพมหานคร จานวน 300 คน ซึ่ งได้มาด้วยวิธีการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง เครื่ องมือที่ใช้
ในการวิจยั คือ แบบสอบถาม มีค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.96 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบที และการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว และการทดสอบแอลเอสดี
ผลการวิจยั พบว่า 1) สมรรถนะการทางานของบุคลากรบุคลากรกรมสรรพสามิต พบว่า สมรรถนะทั้ง
7 ด้าน ได้แก่ ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ ด้านการบริ การที่ดี ด้านการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ ด้านการยึด
มัน่ ในความถูกต้องชอบธรรมและจริ ยธรรม ด้านทางานเป็ นที ม ด้านการพัฒนาชุมชน ด้านการคิดวิเคราะห์
โดยรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด คือ ด้านการยึดมัน่ ในความถูกต้องชอบธรรม โดยรวมอยูร่ ะดับมาก คือ จริ ยธรรม
รองลงมา คื อ ด้านการบริ การที่ ดี และน้อ ยที่ สุด คื อ ด้านการพัฒ นาองค์กร 2) ศึ กษาเปรี ยบเที ยบการพัฒนา
สมรรถนะของบุคลากรกรมสรรพสามิตในเขตกรุ งเทพมหานครจาแนกตามปั จจัยส่ วนบุคคล พบว่า ปั จจัยส่ วน
บุคคลมความแตกต่างกัน 2 ด้าน คือ เพศและสถานภาพที่แตกต่างกัน อย่างมีระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ .05 และ3)
เสนอแนวทางการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรกรมสรรพสามิต พบว่า ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ ควรมีการพัฒนา
ผลงานให้สูงกว่ามาตรฐานกรมสรรพสามิตกาหนด ด้านการบริ การ ควรมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการให้บริ การ
ตามขั้นตอนสอดคล้องกับมาตรฐานของกรมสรรพสามิตกาหนด ด้านความเชี่ยวชาญ ควรมีการพัฒนทักษะทาง
เทคโนโลยี และการเรี ยนรู ้เพื่อให้เกิดองค์ความรู ้ใหม่ๆ ด้านหลักยึดมัน่ ในความถูกต้องควรมีการส่ งเสริ มความ
โปร่ งใสในการทางาน อย่างเป้ นระบบและสามารถตรวจสอบได้ ด้านการทางานเป็ นทีม ควรมีการมุ่งเน้นการมี
ส่ วนร่ วมในการทางานเพื่อให้บรรลุเป้ าหมายร่ วมกัน ด้านการพัฒนาองค์กร ควรมรการกาหนดแนวทางการ
ยกระดับมาตรฐานการพัฒนาคุณภาพการบริ หารจัดการให้เป็ นไปตามกรอบการบริ หารจัดการ มุ่งเน้นการส่งเสริ ม
และสนับสนุนแนวทางการปรับปรุ งระบบการบริ หารจัดการกรมสรรพามิตให้มีคุณภาพเทียบเท่ามาตรฐานสากล
และด้านการคิดวิเคราะห์ ควรมีการ การวางแผนการจัดการอย่างเป็ นระบบ และการแก้ไขปั ญหาให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงให้เกิดความพร้อมตามสมรถถนะบุคลากรกรมสรรสามิต
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ABSTRACT
This research aimed to 1) study the competency development of Excise Department personnel in
Bangkok area 2) Comparative study of the competency development of Excise Department personnel in Bangkok
area classified by personal factors 3) Study the competency development guidelines of Excise Department
personnel in Bangkok The sample consisted of 300 Excise Department personnel in Bangkok Metropolitan
Region. The questionnaire tool used a specific sampling method. It had a confidence factor of .962. The statistics
used for data analysis were mean, standard deviation. The independent sample t-test was used to test the difference
between the mean scores of more than 2 groups of variables using one-way ANOVA or F-test. ) Test the
differences individually In the case of statistical significance and the Fisher's Least Significant Difference (LSD)
method was used.
The research findings were as follows: 1) Personal factors of Excise Department personnel in
Bangkok area were found that. Most of the sample were female, aged between 31-40 years old, unmarried status,
bachelor's degree, average income Per month 15,001 - 20,000 baht, working life more than 10 years
2) Personnel performance Overall at the highest level Where the side with the highest mean is Adherence to
righteousness and ethics, followed by Good service And the least is the organizational development. With the
development of performance, it was found that different sexes and statuses developed different competencies.
Recommendations for competency development found that In terms of achievement, work methods should be
improved. To develop work to stand out beyond the standard goals set by the organization In terms of service,
the service provider must feel proud and happy to have the opportunity to satisfy the client. In the areas of
expertise that are responsible for providing personnel with knowledge Able to use technology to transfer
knowledge As for the principles of adherence to the righteousness and ethics, they should comply with the rules
The law is strictly Be honest Work with transparency. Teamwork should help each other to be part of the team.
In order for the team to achieve a common goal Organizational development should have a good understanding
of the structure of the society. According to the concepts, principles and goals of the organization development
The analytical aspect that The work should be planned carefully. And can be adjusted according to the situation
Faculty
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กิตติกรรมประกาศ
การค้นคว้าอิสระฉบับนี้ สาเร็ จได้ดว้ ยความกรุ ณาจากบุคคล และหน่วยงานที่ได้ให้ความ
ร่ วมมือและช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ ตั้งแต่เริ่ มต้นจนสาเร็ จเรี ยบร้อยด้วยดี ผูว้ จิ ยั ขอกราบขอบพระคุณ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ พานสุ วรรณ ประธานกรรมการสอบ รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณวิภา
ไตลั ง คะ กรรมการส อบ (ผู ้ ท รงคุ ณวุ ฒิ ภาย นอก) ดร. แส งจิ ตต์ ไต่ แ ส ง อาจารย์
ที่ปรึ กษาการค้นคว้าอิสระ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ช่วยเหลือ ให้ขอ้ เสนอแนะ และแนะนา อีกทั้งยัง
ได้ตรวจสอบและแก้ไขข้อบกพร่ องต่าง ๆ ทาให้การค้นคว้าอิสระฉบับนี้ เสร็ จสมบูรณ์ และเป็ นไป
ด้วยความเรี ยบร้อย ผูว้ จิ ยั ขอกราบขอบพระคุณเป็ นอย่างสู งมา ณ โอกาสนี้
ขอขอบคุณผูบ้ ริ หาร บุคลากรที่ปฏิบตั ิงาน ณ กรมสรรพสามิตในเขตกรุ งเทพมหานคร ที่
ให้ความร่ วมมือในการค้นคว้าอิสระทุกท่านที่กรุ ณาตอบแบบสอบถามของข้าพเจ้าด้วยความเต็มใจ
พร้อมทั้งให้ขอ้ มูลอันเป็ นประโยชน์แก่การศึกษาค้นคว้าอิสระนี้ เพื่อนามาวิเคราะห์ได้อย่างสมบูรณ์
ตามแผนการทางานที่เป็ นประโยชน์ต่อการศึกษาวิจยั ครั้งนี้
สุ ดท้ า ยนี้ ผู ้วิ จ ั ย กราบขอบพระคุ ณ เจ้ า หน้ า ที่ ห ลั ก สู ตรบริ หารธุ ร กิ จ มหาบั ณ ฑิ ต
มหาวิ ท ยาลัย ราชภัฎ พระนครศรี อ ยุ ธ ยา ขอกราบขอบพระคุ ณ คุ ณ พ่ อ คุ ณ แม่ และทุ ก คนใน
ครอบครัวตลอดจนเพื่อนร่ วมรุ่ นบริ หารธุ รกิ จมหาบัณฑิ ตรุ่ นที่ 17 และรุ่ นพี่มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรี อยุธยา ที่ได้ให้ความช่ วยเหลือ ให้การสนับสนุ นและเป็ นกาลังใจด้วยดี เสมอมา ทาให้
การค้นคว้าอิสระนี้สาเร็ จลุล่วงไปได้ดว้ ยดี จึงขอขอบพระคุณไว้ ณ โอกาสนี้
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บทที่ 1
บทนา
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
การบริ หารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ (Human Resource) แทบทุ ก คนคงจะเคยเห็ น ค าว่ า
Competency ที่ แปลว่า “สมรรถนะ” กันอยู่บ่อยๆ แต่หลายคนมักไม่เข้าใจคานี้ อย่างแท้จริ ง หรื อ
ตี ความสับสนกับคาที่ มีลกั ษะคล้ายกันอย่าง Potential ที่ แปลว่า “ศักยภาพ” หรื อ Performance ที่
แปลว่า “ความสามารถ” อยู่บ่ อยครั้ ง อันที่ จริ ง แล้วค านี้ มี ค วามส าคัญต่ อการบริ หารงานบุ ค คล
ค่อนข้างมาก และเป็ นสิ่ งที่ ฝ่ายทรั พยากรมนุ ษย์ควรทาความเข้าใจให้ถูกต้องอี กด้วย การพัฒนา
สมรรถนะ (Competency) ของบุ คลากร เป็ นหนึ่ งในภารกิ จสาคัญที่ ฝ่ายทรั พยากรบุ คคลต้องการ
พัฒนาบุคลากรให้มีศกั ยภาพเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ทรัพยากรมนุษย์คือปั จจัยสาคัญรวมถึงเป็ นกลยุทธ์ที่ดี
ที่สุดอย่างหนึ่ งที่จะสร้างความได้เปรี ยบในการแข่งขันกับองค์กรอื่นๆ ตลอดจนเป็ นกุญแจสาคัญที่
ทาให้องค์กรประสบความสาเร็ จได้ด้วยนั่นเอง ปั จจุบนั มีการแบ่งประเภทของสมรรถนะออกมา
มากมายหลายองค์ความรู ้ แต่หนึ่ งในการแบ่งประเภทที่น่าสนใจและมีประโยชน์ต่อฝ่ ายทรัพยากร
บุ ค คล (HR) ค่ อนข้า งมากก็ คื อการแบ่ ง สมรรถนะ 6 ประเภทดัง นี้ 1. สมรรถนะส่ วนบุ ค คล 2.
สมรรถนะหลักตามความต้องการขององค์กร 3. สมรรถนะตามหน้าที่รับผิดชอบ 4. สมรรถนะ
ทางด้านธุ รกิจ 5. สมรรถนะด้านการจัดการ 6. สมรรถนะด้านการเป็ นผูน้ า การส่ งเสริ มให้บุคลากร
เพิ่มขีดความสามารถตลอดจนพัฒนาทักษะที่ส่งผลต่อการมีสมรรถนะ (Competency) ยอดเยี่ยมขึ้น
ย่อมทาให้บุคลากรเติบโตอย่างมีศกั ยภาพ และที่สาคัญจะส่ งผลให้องค์กรพัฒนาศักยภาพของตนให้
สู งขึ้นได้เช่นกัน นัน่ เป็ นผลลัพธ์ของการพัฒนาสมรรถนะอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ซึ่ งสมรรถนะนั้นมี
ประโยชน์มากมายหลายด้านอีกด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะประโยชน์ต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ใน
องค์กร(ธาดา รัชกิจ, 2562 สื บค้นจาก https://th.hrnote.asia/orgdevelopment/190624-competency/)
การพัฒนาสมรรถนะของบุ คลากรในปั จจุ บนั จะเห็ นได้ว่าบุ คลากรในองค์กรเกิ ดความ
สับสนในบทบาทหน้าที่ในงานของตนเอง การทางานขาดจุดมุ่งหมายและวัตถุ ประสงค์ที่ชัดเจน
การทางานร่ วมกัน การสื่ อสาร การปฏิ สัมพันธ์ ภายในองค์กร ความขัดแย้งในการทางาน ความ
คิดเห็นที่ต่างกัน ดังนั้นปั จจัยในการทางานที่เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่องค์กร ก็คือ
สมรรถนะ (Competency) โดยเฉพาะการเพิ่มขีดความสามารถในการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ เพราะ
สมรรถนะเป็ นปั จจัยช่วยให้พฒั นาศักยภาพของบุคลากรเพื่อให้ส่งผลไปสู่ การพัฒนาองค์กร องค์กร
ต่าง ๆ จึงพยายามจะดึ งเอาสมรรถนะของบุคคลออกมาใช้ให้มากที่สุด เช่ น การบริ หารทรัพยากร
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มนุษย์ การพัฒนาหลักสู ตร การพัฒนางานบริ การ หรื อการพัฒนาภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ หาร เป็ นต้น ซึ่ง
ในปั จจุ บนั ทรั พยากรมนุ ษย์เป็ นทรั พยากรที่ มีค่า และเป็ นกลไกหลักในการขับ เคลื่ อนให้ก้า วไป
ข้างหน้าด้วยความรู ้ ความสามารถ และทักษะที่แต่ละคนทุ่มเททาเพื่อองค์กร ดังนั้นหากองค์กรใดมี
การบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ที่ดี ตั้งแต่การจัดระบบการสรรหาบุคลากรได้ตรงกับความต้องการของ
องค์กร การพัฒนาให้มีความรู ้ความสามารถในการปฏิบตั ิงานได้ดีที่สุด การมีระบบประเมินผลเพื่อ
จ่ายค่าตอบแทน และเพื่อสร้างความก้าวหน้าในการทางานให้แก่บุคลากรที่ดีก็ย่อมทาให้เป้ าหมาย
ขององค์กรประสบความสาเร็ จได้ (เกษรา โชติช่วง, 2554 หน้า 2)
กรมสรรพสามิตเป็ นส่ วนราชการในสังกัดกระทรวงกลาคลัง ทาหน้าที่จดั เก็บภาษีจากสิ นค้าและ
บริ การและนามาพัฒนาประเทศ ซึ่ งมีเหตุผลสมควรที่จะต้องรับภาระภาษีสูงกว่าปกติ มีวิสัยทัศน์
เป็ นองค์กรพลวัตเพื่อจัดเก็บภาษีที่มีมาตรฐานสากล ปกป้ องสังคมและสิ่ งแวดล้อม มีเป้ าหมายที่จะ
มุ่นเน้นคุณภาพการให้บริ การจึงเห็นความสาคัญของการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร โดยมุ่งหวังให้
บุคลากรมีคุณภาพที่พร้อมจะรองรับการดาเนิ นงานของกรมสรรพสามิตได้ซ่ ึ งปั ญหาที่พบทัว่ ไป คือ
การพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีคุณลักษณะตามตัวชี้ วดั สมรรถนะได้น้ นั จะต้องใช้ท้ งั รู ปแบบการ
ฝึ กอบรมที่หน่วยงานฝ่ ายทรัพยากรบุคคล เป็ นผูจ้ ดั ให้การพัฒนาทักษะความคิดและการปฏิบตั ิของ
หัวหน้างาน โดยการสอนงาน การให้คาปรึ กษาแนะนา และที่สาคัญคือต้องให้พนักงานเรี ยนรู ้ดว้ ย
ตนเอง โดยหัวหน้างานเป็ นผูม้ อบหมายและให้คาปรึ กษาแนะนา และทั้งนี้ องค์กรจะต้องมีแนวคิด
การพัฒนาให้เป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ (Learning Organization) ด้วย แต่พบว่าในข้อเท็จจริ ง มักจะ
ไม่ค่อยได้ทากันในที่สุดก็เหลือเพียงแนวทางเดียวคือ การฝึ กอบรมที่จดั โดยฝ่ ายทรัพยากรบุคคล ซึ่ ง
มีความล่าช้า และมีค่าใช้จ่ายสู ง ผูว้ ิจยั มีความสนใจที่จะศึกษา การพัฒนาสมรรถนะบุคลากร เพื่อ
เป็ นการศึกษาแนวทางการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรและการเพิ่มขีดความสามารถของบุคลกร
ในการตอบสนองความต้องการของกรมสรรพสามิตเพื่อเป็ นการขับเคลื่ อนในการพัฒนาทักษะ
ความรู ้ความสามารถในการทางานให้เกิดประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล ทาให้ระบบงานมีคุณภาพ
เกิดประโยชน์ต่อไป
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรกรมสรรพสามิตในเขตกรุ งเทพมหานคร
2. เพื่ อ ศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บการพัฒ นาสมรรถนะของบุ คลากรกรมสรรพสามิ ต ในเขต
กรุ งเทพมหานครจาแนกตามปั จจัยส่ วนบุคคล
3. เพื่ อ ศึ ก ษาแนวทางการพัฒ นาสมรรถนะของบุ ค ลากรกรมสรรพสามิ ต ในเขต
กรุ งเทพมหานคร
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ขอบเขตของการวิจัย
การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรกรมสรรพสามิ ตในเขตกรุ งเทพมหานคร ผูว้ ิจยั ได้
กาหนดขอบเขตในการวิจยั ดังนี้
1. ขอบเขตด้านประชากร และกลุ่มตัวอย่าง
1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ประกอบด้วย ข้าราชการจานวน 668 คน พนักงาน
ราชการจานวน 174 คน ลูกจ้างประจาจานวน 47 คนและลูกจ้างชัว่ คราวจานวน 302 คน รวมทั้งสิ้ น
จานวน 1,191 คน ในระดับส่ วนกลาง (กรอบอัตรากาลังในภาพรวมกรมสรรพสามิต,2562,หน้า 1 )
1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั คือ บุคลากรกรมสรรพสามิตในเขตกรุ งเทพมหานคร
(ข้าราชการ พนักงาน ลู กจ้างประจา และลู กจ้างชั่วคราว) จานวนทั้งหมด 1,191 คน กลุ่ มตัวอย่างมี
จานวน 300 คน
2. ขอบเขตด้ า นเนื้ อหาการวิ จ ั ย ครั้ งนี้ เป็ นการพั ฒ นาสมรรถนะของบุ ค ลากร
กรมสรรพสามิตในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยกาหนดตัวแปรที่จะศึกษา ดังนี้
2.1 ตัว แปรต้น ได้ แ ก่ ปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คลของบุ ค ลากรกรมสรรพสามิ ต ในเขต
กรุ งเทพมหานคร ประกอบด้วย 1) เพศ 2) อายุ 3) สถานภาพสมรส 4) ระดับการศึกษา 5) รายได้
เฉลี่ ย ต่ อ เดื อ น 6) อายุ ง าน สมรรถนะของบุ ค ลากร ประกอบด้ว ย 1) ด้า นการมุ่ ง ผลสั ม ฤทธิ์
2) ด้านการบริ การที่ดี 3) ด้านการสั่งสมความเชี่ ยวชาญในงานอาชี พ 4) ด้านการยึดมัน่ ในความ
ถู กต้องชอบธรรมและจริ ยธรรม 5) ด้านทางานเป็ นทีม 6) ด้านการพัฒนาชุ มชน 7) ด้านการคิ ด
วิเคราะห์
2.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ การพัฒนาสมรรถนะของบุ คลากรกรมสรรพสามิ ตในเขต
กรุ งเทพมหานคร
3. ขอบเขตสถานที่ ท าการวิ จ ั ย ครั้ งนี้ เป็ นการวิ จ ั ย ในกรมสรรพสามิ ต ในเขต
กรุ งเทพมหานคร
4. ขอบเขตของเวลา ระยะเวลาในการเก็ บข้อมู ลอยู่ระหว่า งเดื อนเดื อนกรกฎาคม ถึ ง
สิ งหาคม พ.ศ.2563
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กรอบแนวคิดการวิจัย
การวิ จ ัยครั้ งนี้ ได้ ศึ กษาค้นคว้าข้อมู ลเกี่ ยวกับการพัฒ นาสมรรถนะของบุ ค ลากร
กรมสรรพสามิตในเขตกรุ งเทพมหานคร รวมทั้งแนวคิด และทฤษฏีเกี่ยวข้องกับสมรรถนะ แนวคิดและ
ทฤษฎี เกี่ ยวกับศักยภาพ แนวคิ ดและทฤษฎี เกี่ ยวกับการพัฒนาบุ คลากร แนวคิ ดเกี่ ยวกับการสั่ งสม
ความเชี่ ยวชาญในงานอาชี พ แนวคิดเกี่ ยวกับการยึดมัน่ ในความถูกต้องชอบธรรมและจริ ยธรรม แนวคิด
เกี่ ยวกับการท างานเป็ นที ม และผลงานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้อง ซึ่ งสามมารถนามาก าหนดเป็ นกรอบแนวคิ ด
ในการวิจยั ในครั้งนี้ เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ดังนี้
ตัวแปรต้ น
ตัวแปรตาม
ปัจจัยส่ วนบุคคล
1. เพศ
2. อายุ
3. สถานภาพสมรส
4. ระดับการศึกษา
5. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
6. อายุงาน
การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร
กรมสรรพสามิตในเขตกรุ งเทมหานคร

สมรรถนะของบุคลากร
1. ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์
2. ด้านการบริ การที่ดี
3. ด้านการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
4. ด้านการยึดมัน่ ในความถูกต้อง
ชอบธรรมและจริ ยธรรม
5. ด้านทางานเป็ นทีม
6. ด้านการพัฒนาองค์กร
7. ด้านการคิดวิเคราะห์

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดทีใ่ ช้ ในการวิจัย

5

สมมติฐานการวิจัย
บุคลากรที่มีปัจจัยส่ วนบุคคลต่างกันมีการพัฒนาสมรรถนะแตกต่างกัน
ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับ
1. ทาให้ทราบถึงสภาพทัว่ ไปของการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรกรมสรรพสามิ ตใน
เขตกรุ งเทพมหานคร เพื่อปรับปรุ ง เปลี่ยนแปลงให้การพัฒนาสมรรถนะเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน
2. ท าให้ ท ราบถึ ง ปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คลที่ มี ผ ลต่ อ การพัฒ นาสมรรถนะของบุ ค ลากร
กรมสรรพสามิ ต ในเขตกรุ ง เทพมหานคร เพื่ อ เสริ ม สร้ า งศัก ยภาพให้ ส อดคล้อ งกับ ภารกิ จ ที่
ปฏิบตั ิงาน ทาให้การบริ หารงานบุคคลเป็ นไปอย่างมีมาตรฐาน
3. ท าให้ท ราบถึ ง แนวทางการพัฒนาสมรรถนะของบุ คลากรกรมสรรพสามิ ตในเขต
กรุ งเทพมหานคร เพื่อนาไปเป็ นข้อมูลสารสนเทศสาหรับการกาหนดกรอบ วิสัยทัศน์ และเป้ าหมาย
ขององค์การ
4. นาไปใช้ในการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรมสรรพสามิตต่อไป
นิยามศัพท์เฉพาะ
ปั จจัยส่ วนบุคคล หมายถึ ง คุ ณลักษณะส่ วนตัวของกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย เพศ อายุ
สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดื อน และอายุงาน ของบุคลากรกรมสรรพสามิต
ในเขตกรุ งเทพมหานคร ซึ่ งใช้เป็ นแหล่งของข้อมูลเพื่อประกอบการวิจยั
การพัฒนาสมรรถนะ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงของคุณลักษณะที่บุคลากรในองค์การเพื่อ
เพิ่ ม ขี ด ความสามารถและทัก ษะในการปฏิ บ ัติ ง านที่ มี ผ ลต่ อ ความส าเร็ จ ของกรมสรรพสามิ ต
ประกอบด้วยการมุ่งผลสัมฤทธิ์ การบริ การที่ดี การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ การยึดมัน่ ใน
ความถูกต้องชอบธรรมและจริ ยธรรม การทางานเป็ นทีม การพัฒนาองค์กร และการคิดวิเคราะห์
การมุ่ ง ผลสั ม ฤทธิ์ หมายถึ ง ความมุ่ ง มัน่ ในการปฏิ บ ตั ิ ง านให้ ต รงตามเป้ า หมาย ตาม
มาตรฐานเพื่อให้การปฏิบตั ิงานของกรมสรรพสามิตสาเร็ จลุล่วง
การบริ ก ารที่ ดี หมายถึ ง การเพิ่ ม ทัก ษะด้า นการให้ บ ริ ก ารด้ว ยความตั้ง ใจ มี ค วาม
รับผิดชอบ และสามารถแก้ปัญหาให้ประชาชนผูต้ ิดต่อได้
การสั่งสมความเชี่ ยวชาญในงานอาชี พ หมายถึ ง การนาเอาความรู ้ จากการฝึ กอบรมและ
การปฏิบตั ิงานมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ในการทางาน
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การยึดมัน่ ในความถูกต้องชอบธรรมและจริ ยธรรม หมายถึง การประพฤติตนให้ถูกต้อง
ตามจรรยาบรรณข้า ราชการ ถู ก ต้อ งตามกฎหมาย มี ค วามประพฤติ ที่ ซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต เสี ย สละ
ประโยชน์ส่วนตนเพื่อส่ วนรวม
การทางานเป็ นทีม หมายถึง ทักษาการทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น สามารถเสนอความคิดเห็ นกล้า
ตัดสิ นใจเพื่อให้การปฏิบตั ิงานร่ วมกันเกิดประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด
การพัฒ นาองค์ ก ร หมายถึ ง การเสริ มสร้ า งความเจริ ญภายในองค์ ก ร โดยอาศัย
ความสามารถของบุคลากรที่เข้าไปบริ หารจัดการ
การคิดวิเคราะห์ หมายถึ ง ความสามารถในการคิ ดจาแนกแจกแจงองค์ประกอบต่าง ๆ
ของข้อมูลหรื อปั ญหาต่าง ๆ ออกเป็ นประเด็นย่อย ๆ ในหลาย ๆ แง่มุม เพื่อหาสาเหตุของปั ญหาและ
ปรับปรุ งให้การทางานดีข้ ึน
แนวทางการพัฒนา หมายถึง แนวคิดในการก่อให้เกิ ดการเปลี่ ยนแปลงความรู ้ ทัศนคติ
และพฤติกรรมของบุคลากรในการพัฒนาสมรรถนะ
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
การวิจยั เรื่ อง การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรกรมสรรพสามิตในเขตกรุ งเทพมหานคร
ผูว้ ิจยั ได้คน้ คว้าจากตารา เอกสารและงานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้องตามหัวข้อต่ อไปนี้ ที่เกี่ ย วข้องเพื่ อ เป็ น
พื้นฐานและแนวทางในการวิจยั โดยแบ่งออกเป็ นหัวข้อเรี ยงลาดับดังต่อไปนี้
1. ประวัติความเป็ นมาของกรมสรรพสามิต
2. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับสมรรถนะ
3. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร
4. ผลงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
1. ประวัติความเป็ นมาของกรมสรรพสามิต
กรมสรรพสามิต เป็ นหน่ วยงานระดับกรม สังกัดกระทรวงการคลัง เป็ นหน่ วยงานที่
ดาเนิ นการจัดเก็บ ภาษี สรรพสามิ ต เป็ นภาษี ที่จดั เก็บจากสิ นค้าและบริ การซึ่ งมีเหตุ ผลสมควรที่
จะต้องรับภาระภาษีสูงกว่าปกติ เช่น บริ โภคแล้วอาจก่อให้เกิดผลเสี ยต่อสุ ขภาพและศีลธรรมอันดี มี
ลักษณะฟุ่ มเฟื อย และสิ นค้าและบริ การที่ได้รับผลประโยชน์เป็ นพิเศษจากกิ จการของรัฐ เป็ นต้น
การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตในประเทศไทย สันนิษฐานว่ามีการจัดเก็บตั้งแต่สมัยกรุ งสุ โขทัยเป็ นราช
ธานี แต่ไม่มีหลักฐาน แต่พบหลักฐานปรากฏว่าในสมัยกรุ งศรี อยุธยาตอนต้น สมัยพระเจ้าปราสาท
ทอง ราว พ.ศ. 2178 มี ก ฎหมายลักษณะพระธรรมนู ญก าหนดว่า ได้เก็บ อากรจากสุ รา โดยมิ ไ ด้
กาหนดอัตราและวิธีก ารจัดเก็บ อย่างไร แต่ปรากฏหลัก ฐานชัดเจนในสมัย สมเด็จพระนารายณ์
มหาราช
ภาษี สรรพสามิ ตของไทย มี ตน้ กาเนิ ดมาจาก ฝิ่ น และสุ รา ซึ่ งมี หน่ วยงานที่ รับผิดชอบ
การจัดเก็บภาษีดงั กล่าวแยกจากกัน คือ กรมฝิ่ น และกรมสุ รา
ใน พ.ศ. 2474 กรมสุ ราได้รับมอบหมายให้เป็ นผูค้ วบคุมและจัดเก็บภาษีไม้ขีดไฟที่ทาขึ้น
ในราชอาณาจักรอีกอย่างหนึ่งด้วย จึงมีการเปลี่ยนชื่อกรมจากเดิมเป็ น "กรมสรรพสามิตต์" เมื่อวันที่
17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2474 และได้ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งหม่อมเจ้าจิตรโภคทวี เกษมศรี
ดารงตาแหน่งอธิ บดีกรมสรรพสามิตต์ เป็ นคนแรก
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ในปี พ.ศ. 2476 ได้มีพระราชกฤษฎีกาจัดวางระเบียบกรมในกระทรวงการคลัง ให้แยก
งานสรรพสามิตต์และงานฝิ่ นออกจากกรมสรรพากร แล้วรวมกันเป็ น “กรมสรรพสามิตต์และฝิ่ น”
และในปี เดี ยวกันนั้นได้มีพระราชบัญญัติปรั บปรุ งกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2476 ให้แก้นาม “กรม
สรรพสามิตต์และฝิ่ น” เป็ น “กรมสรรพสามิต” และเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2560 ราชกิจจานุเบกษาได้มี
การประกาศใช้พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติ
ฉบับ นี้ คื อ โดยที่ ก ฎหมายว่า ด้วยภาษี ส รรพสามิ ต กฎหมายว่า ด้วยพิ ก ัดอัต ราภาษี ส รรพสามิ ต
กฎหมายว่าด้วยสุ รา กฎหมายว่าด้วยยาสู บ กฎหมายว่าด้วยไพ่ กฎหมายว่าด้วยการจัดสรรเงิ นภาษี
สรรพสามิ ต และกฎหมายว่า ด้ว ยการจัด สรรเงิ น ภาษี สุ ร า ใช้บ ัง คับ มาเป็ นระยะเวลานานแล้ว
บทบัญญัติในบางส่ วนจึงไม่สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ ยนแปลงไป นอกจากนี้
การกาหนดบทบัญญัติเกี่ยวกับภาษีสรรพสามิตไว้ในกฎหมายหลายฉบับ ทาให้เกิดความไม่สะดวก
ในการใช้ท้ งั แก่ ประชาชน ผูม้ ี หน้า ที่ ป ฏิ บตั ิ ตามกฎหมายและส่ วนราชการผูป้ ฏิ บ ตั ิ งาน สมควร
ปรั บ ปรุ ง กฎหมายว่า ด้วยภาษี ส รรพสามิ ตทั้ง ระบบเพื่อให้ก ารบัง คับ ใช้ก ฎหมายเป็ นไปอย่างมี
ประสิ ทธิภาพ จึงจาเป็ นต้องตราพระราชบัญญัติน้ ี (นงลักษณ์ ผลโคกสู ง,2559 : 22 - 25)
วิสัยทัศน์
ผูน้ าการจัดเก็บภาษีเพื่อสังคม สิ่ งแวดล้อม และพลังงาน
พันธกิจ
1. สร้างความร่ วมมือเพื่อการจัดเก็บภาษีอย่างยัง่ ยืน
2. นานวัตกรรมมาใช้เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการบริ หารการจัดเก็บภาษี
3. ผลักดันนโยบายภาษีเพื่อความผาสุ กของประชาชน
4. พัฒนาองค์กรตามระบบราชการ 4.0 และสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล
ประเด็นยุทธศาสตร์
1. เชื่อมโยงข้อมูลและส่ งเสริ มความร่ วมมือเพื่อการจัดเก็บภาษีอย่างยัง่ ยืน
2. ส่ งเสริ มการใช้นวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการบริ หารการจัดเก็บภาษี
3. ขับเคลื่ อนนโยบายภาษี ด้านสั งคมสิ่ งแวดล้อมและพลังงานเพื่ อความผาสุ ก ของ
ประชาชน
4. บริ หารองค์กรตามระบบราชการ 4.0 และสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล
การแบ่งส่ วนราชการ
กรมสรรพสามิตแบ่งส่ วนราชการตามกฎกระทรวงแบ่งส่ วนราชการ กระทรวงการคลัง
พ.ศ. 2551 ดังนี้ สานักงานเลขานุ การกรม ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สานักกฎหมาย สานักงาน
สรรพสามิตพื้นที่ ตามที่รัฐมนตรี ประกาศกาหนด สานักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา ตามรัฐมนตรี
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ประกาศก าหนด ส านัก งานสรรพาสามิ ต ภาคที่ 1 - 10 ตามที่ รั ฐ มนตรี ป ระกาศก าหนด ส านัก
ตรวจสอบ ป้ องกันและ ปราบปราม สานักงานมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1 สานักงาน
มาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 สานักบริ หารการคลังและรายได้สานักบริ หารทรั พยากร
บุคคล สานักแผนภาษี (นงลักษณ์ ผลโคกสู ง,2559 : 26)
การพัฒนาโครงสร้างและอัตรากาลัง
1. การจัดทาแผนการกาหนดตาแหน่ งเพื่อปรั บปรุ ง การกาหนดตาแหน่ งของกรม
สรรพสามิต เป็ นการล่วงหน้า ระยะเวลา 3 ปี
2. การประเมิ นผลงานบุ คคลเพื่อเปลี่ ยนสายงาน โอน รั บเงิ นประจาตาแหน่ ง และ
เลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชานาญการ และชานาญการพิเศษ จานวน
55 ราย
3. ใช้ระบบการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลและ ผลงาน เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้ง
ในระดับชานาญการพิเศษ
4. การดาเนิ นการปรั บปรุ ง แบบบรรยายลัก ษณะงาน (รู ปแบบ Role-Profile กรม
สรรพสามิต) ของกรมสรรพสามิต
5. การกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลื อกบุคคล เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อ
เลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง ชานาญการพิเศษ โดยขึ้นบัญชีผผู ้ า่ นการคัดเลือก
6. การขออนุ มตั ิเปลี่ ยนชื่ อตาแหน่ งในสายงาน จานวน 1 สายงาน คือ จากสายงาน
นายช่ า งเครื่ องกล ระดับ ปฏิ บ ตั ิ ก าร หรื อชานาญการ เป็ นสายงานวิศวกร ระดับปฏิ บตั ิ ก ารหรื อ
ชานาญการ เพื่อปรับเปลี่ยนตามภารกิจที่เปลี่ยนแปลงไป
7. การอนุ ม ตั ิ ตาแหน่ งลู กจ้างชั่วคราวประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 จานวน 2,150
ตาแหน่ง
8. การดาเนินการตามระบบข้าราชการผูม้ ีผลสัมฤทธิ์ สูง รุ่ นที่ 14 ประจาปี งบประมาณ
พ.ศ. 2561 จานวน 2 นาย
2. แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับสมรรถนะ
แนวคิดเกี่ ยวกับสมรรถนะเริ่ มจากการนาเสนอบทความทางวิชาการของเดวิด แมคเคิล
แลนด์ (David C. McClelland) นักจิตวิทยาแห่ งมหาวิทยาลัยฮาววาร์ ดเมื่ อปี ค.ศ.1960ซึ่ งกล่ าวถึ ง
ความสัมพันธ์ระหว่างคุ ณลักษณะที่ดีของบุคคล(excellent performer) ในองค์การกับระดับทักษะ
ความรู ้ ความสามารถ โดยกล่าวว่า การวัด IQ และการทดสอบบุคลิกภาพ ยังไม่เหมาะสมในการ
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ทานายความสามารถ หรื อสมรรถนะของบุคคลได้ เพราะไม่ได้สะท้อนความสามารถที่ แท้จริ ง
ออกมาได้
ในปี ค.ศ.1970 US State Department ได้ติดต่อบริ ษทั McBer ซึ่งแมคเคิลแลนด์เป็ นผูบ้ ริ หาร
อยู่ เพื่อให้หาเครื่ องมือชนิ ดใหม่ที่สามารถทานายผลการปฏิ บตั ิงานของเจ้าหน้าที่ได้อย่างแม่นยา
แทนแบบทดสอบเก่า ซึ่ งไม่สัมพันธ์กบั ผลการปฏิบตั ิงาน เนื่ องจากคนได้คะแนนดีแต่ปฏิบตั ิงาน
ไม่ประสบผลสาเร็ จ จึงต้องเปลี่ยนแปลงวิธีการใหม่ แมคเคิลแลนด์ได้เขียนบทความ “Testing for
competence rather than for intelligence” ในวารสาร American Psychologist เพื่ อ เผยแพร่
แนวคิดและสร้างแบบประเมินแบบใหม่ที่เรี ยกว่า Behavioral Event Interview (BEI) เป็ นเครื่ องมือ
ประเมินที่คน้ หาผูท้ ี่มีผลการปฏิบตั ิงานดี ซึ่ งแมคเคิลแลนด์ เรี ยกว่า สมรรถนะ (Competency) ใน
ปี ค.ศ.1982 ริ ชาร์ ด โบยาตซิ ส (Richard Boyatzis) ได้เขียนหนังสื อชื่อ The Competen Manager
: A Model of Effective Performance และได้นิยามคาว่า competencies เป็ นความสามารถใน
งานหรื อเป็ นคุณลักษณะที่อยูภ่ ายในบุคคลที่นาไปสู่ การปฏิบตั ิงานให้เกิดประสิ ทธิ ภาพ
ปี ค.ศ.1994 แกรี แฮเมลและซี เค.พราฮาราด (Gary Hamel และ C.K.Prahalad) ได้เขียน
หนังสื อชื่ อ Competing for The Future ซึ่ งได้นาเสนอแนวคิดที่สาคัญ คือ Core Competencies
เป็ นความสามารถหลักของธุ รกิจ ซึ่ งถือว่าในการประกอบธุ รกิจนั้นจะต้องมีเนื้อหาสาระหลัก เช่น
พื้นฐานความรู ้ ทักษะ และความสามารถในการทางานอะไรได้บา้ ง และอยูใ่ นระดับใด จึงทางาน
ได้มีประสิ ทธิภาพสู งสุ ดตรงตามความต้องการขององค์การ
ความหมายของสมรรถนะ
สุ รชัย พรหมพันธุ์ (2554 หน้า 188) กล่ า วว่า สมรรถนะ หมายถึ ง การแสดงออกถึ ง
ความสามารถที่จาเป็ นในการปฏิบตั ิงานให้สาเร็ จตามวัตถุประสงค์และเป้ าหมายของงานนั้น ๆ
พยัต วุฒิรงค์ (2555 หน้า 4 - 5) ให้ความหมาย สมรรถนะว่า หมายถึง กลุ่มของมิติ ผลการ
ปฏิ บ ัติ ง านที่ ส ามารถสั ง เกตเห็ น ได้ รวมถึ ง ความรู ้ ทัก ษะ ทัศ นคติ และพฤติ ก รรมของบุ ค คล
กลุ่ม กระบวนการ และองค์กรที่เชื่ อมโยงกับผลการปฏิบตั ิงานที่สูง ทาให้องค์กรมีความได้เปรี ยบ
ใน การแข่งขันอย่างถาวร
พันธุ์ พรหม รั งสิ ธารานนท์ (2558 หน้า 42) ได้สรุ ปความหมาย สมรรถนะว่ า หมายถึ ง
ความสามารถ ทักษะ ความรู ้ ทัศนคติ ของบุคคลแต่ละคนในการปฏิบตั ิงานให้ได้ประสิ ทธิ ผลตรงตาม
วัตถุประสงค์ขององค์กรหรื อมากกว่า โดยสมรรถนะสามารถพัฒนาได้ เพื่อให้ตรงตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้
Hay Group (อ้างถึงใน ดุจเดือน พิงคยางกูล, 2555 หน้า 12) ให้ความหมายของ สมรรถนะ
ว่า คือ ชุดของแบบแผนพฤติกรรม ความสามารถ และคุณลักษณะที่ผปู ้ ฏิบตั ิงานควรมีใน การปฏิบตั ิ
หน้าที่ให้ประสบความสาเร็ จ สาหรับนามาใช้ในการบริ หารทรัพยากรบุคคล การบริ หารงาน และ
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การพัฒนาองค์การ เพื่อให้สมาชิกขององค์การได้พฒั นาตนเองเพื่อให้การปฏิบตั ิงานในปั จจุบนั และ
อนาคตได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพตามที่องค์การต้องการ
พชรวิทย์ จันทร์ ศิริสิร (2554 หน้า 14) ได้สรุ ปความหมายของสมรรถนะ หมายถึ ง กลุ่ม
พฤติ กรรมในการทางานของบุ คคลที่ เกิ ดจากความรู ้ เจตคติ หรื อคุ ณลักษณะแต่ละบุ คคลอันเป็ น
ปั จจัยสาคัญในการผลักดันให้บุคคลนั้น สามารถปฏิบตั ิงานในหน้าที่ให้สาเร็ จลุล่วง ตามเป้ าหมายที่
กาหนด ทั้งนี้สมรรถนะต้องสามารถวัดได้ สังเกตและสามารถพัฒนาได้
Shermon (อ้างถึ งใน กิ ติคุณ ตั้งคา, 2556 หน้า 18) ได้ให้ความหมายของสมรรถนะไว้ 2
ความหมาย คือ 1. สมรรถนะ หมายถึง ความสามารถของแต่ละบุคคลที่จะสามารถทางานได้ อย่างมี
ประสิ ท ธิ ภ าพในขอบเขตงานที่ ต นเองรั บ ผิ ด ชอบ 2. สมรรถนะ หมายถึ ง คุ ณ สมบัติ ที่ บุ ค คล
จาเป็ นต้องมีเพื่อให้สามารถทางานได้ อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
Spencer and Spencer (1993 : 9) ให้ความหมายว่า สมรรถนะ เป็ นคุณลักษณะส่ วนลึ กอยู่
ภายในของบุคคลที่มีความสัมพันธ์อย่างมีเหตุผลกับประสิ ทธิ ผลตามเกณฑ์มาตรฐาน และหรื อผล
การปฏิบตั ิงานที่สูงกว่าในการทางานหรื อในสถานการณ์หนึ่ง
Boyatzis (1982 : 21) ให้ค วามหมายว่า สมรรถนะ หมายถึ ง คุ ณลัก ษณะเบื้ องลึ ก ที่ อยู่
ภายในบุคคล หมายรวมถึง แรงจูงใจ (Motive) คุณลักษณะ (Trait) ทักษะ (Skill) มโนทัศน์ต่อตนเอง
(Salf – Image) บทบาททางสังคม (Social Role) และความรู ้ (Knowledge) ที่บุคคลใช้เพื่อก่อให้เกิด
ประสิ ทธิ ผลในการทางานให้ประสบความสาเร็ จหรื อสาเร็ จได้ดียงิ่ ขึ้น
จากความหมายดังกล่ าวข้างต้น อาจพอสรุ ปได้ว่า สมรรถนะหมายถึ ง พฤติ กรรมของ
บุ คคลหรื อกลุ่ ม คนที่ ท างานได้อย่า มี ป ระสิ ทธิ ภาพตามความสามารถ คุ ณลักษณะที่ อยู่ใ นแต่ ล ะ
บุคคลใช้เพื่อก่อให้เกิดประสิ ทธิ ผลในการทางานให้ประสบความสาเร็ จหรื อสาเร็ จได้ดียงิ่ ขึ้น
ประเภทของสมรรถนะ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2553 หน้า 25) กล่าวว่าสมรรถนะที่จาเป็ นในการ
ปฏิ บ ัติ ง าน ของครู ผู ้ส อนระดับ การศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐาน จากการสั ง เคราะห์ ส ามารถสรุ ป ได้ว่า
สมรรถนะครู สานักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย สมรรถนะหลัก และ
สมรรถนะประจาสายงาน ดังนี้
1. สมรรถนะหลัก (core competency) ประกอบด้วย 5 สมรรถนะ คือ
1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์ ในการปฏิบตั ิงาน
1.2 การบริ การที่ดี
1.3 การพัฒนาตนเอง
1.4 การทางานเป็ นทีม
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1.5 จริ ยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู
2. สมรรถนะประจาสายงาน (functional competency) ประกอบด้วย 6 สมรรถนะ คือ
2.1 การบริ หารหลักสู ตรและการจัดการเรี ยนรู ้
2.2 การพัฒนาผูเ้ รี ยน
2.3 การบริ หารจัดการชั้นเรี ยน
2.4 การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการวิจยั เพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยน
2.5 ภาวะผูน้ าครู
2.6 การสร้างความสัมพันธ์และความร่ วมมือกับชุมชนเพื่อการจัดการเรี ยนรู ้
ชูชยั สมิทธิไกร (2556 หน้า 30 – 31) จาแนกสมรรถนะบุคลากรได้ 3 ประเภท
1. สมรรถนะหลัก (Core competency) คือสมรรถนะที่บุคลากรในองค์กรจาเป็ นต้อง
มีเหมือนกันทุกคนไม่วา่ จะอยูใ่ นสายงานใด หรื อระดับตาแหน่งใดก็ตาม
2. สมรรถนะตามสายาน (Functional Competency) คื อ สมรรถนะที่ เ ป็ นความรู ้
ความสามารถ ทักษะที่จาเป็ นในการปฏิบตั ิงานตามสายงาน
3. สมรรถนะตามบทบาท (Role Competency) คือสมรรนถะที่บุคคลในระดับบริ หาร
จาเป็ นต้องมี เพื่อให้สามารถปฏิบตั ิหน้าที่และบทบาทการเป็ นผูบ้ ริ หารได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
วาสนา แสงงาม (2552 หน้า 12 - 13) กล่าวว่าสมรรถนะจาแนกได้เป็ น 5 ประเภท คือ
1. สมรรถนะองค์ก าร (organization competency) หมายถึ ง ความสามารถพิ เ ศษ
เฉพาะองค์การนั้นเท่านั้น เช่น บริ ษทั เนชัน่ แนล (ประเทศไทย) จากัด เป็ นบริ ษทั ที่มีความสามารถ
ในการผลิตเครื่ องใช้ไฟฟ้ า หรื อบริ ษทั ฟอร์ ด (มอเตอร์ ) จากัด เป็ นบริ ษทั ที่มีความสามารถในการ
ผลิต รถยนต์ หรื อบริ ษทั ที โอ เอ (ประเทศไทย) จากัด มีความสามารถในการผลิตสี เป็ นต้น
2. สมรรถนะหลัก (core competency) หมายถึง ความสามารถสาคัญที่บุ คคลต้องมี
หรื อต้องทาเพื่อให้บรรลุผลตามเป้ าหมายที่ต้ งั ไว้ เช่น พนักงานเลขานุการสานักงานต้องมีสมรรถนะ
หลัก คือ การใช้คอมพิวเตอร์ ได้ ติดต่อประสานงานได้ดีเป็ นต้น หรื อผูจ้ ดั การบริ ษทั ต้องมีสมรรถนะ
หลัก คือ การสื่ อสาร การวางแผน การบริ หารจัดการ และการท างานเป็ นทีม เป็ นต้น
3. สมรรถนะในงาน (functional competency) หมายถึง ความสามารถของบุคคล ที่มี
ตามหน้ า ที่ ที่ รั บ ผิ ด ชอบ ต าแหน่ ง หน้ า ที่ อ าจเหมื อ นแต่ ค วามสามารถตามหน้ า ที่ ต่ า งกัน เช่ น
ข้าราชการตารวจ เหมือนกัน แต่มีความสามารถต่างกัน บางคนมีสมรรถนะทางการสื บสวน บางคน
มีสมรรถนะปราบปราม เป็ นต้น
4. สมรรถนะเฉพาะงาน (job competency) หมายถึ ง สมรรถนะของบุคคลกับ การ
ท างานในตาแหน่ ง หรื อบทบาทเฉพาะตัว เช่ น อาชี พ นัก ส ารวจ ก็ ต้องมี ค วามสามารถในการ
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วิเคราะห์ ตัวเลข การคิดคานวณ ความสามารถในการทาบัญชี เป็ นต้น
5. สมรรถนะส่ วนบุ คคล (personal competency) หมายถึ ง สมรรถนะที่ แต่ละคนมี
เป็ นความสามารถเฉพาะตัว คนอื่นไม่สามารถลอกเลี ยนแบบได้ เช่ น ความสามารถของนักดนตรี
นักกายกรรม และนักกีฬา เป็ นต้น ลักษณะเหล่านี้ยากที่จะเลียนแบบหรื อต้องมีความพยายามสู งมาก
บุญสื บ เทียมหยิน (2553 หน้า 19) ได้สรุ ปประเภทของสมรรถนะไว้ 3 ประเภท ได้แก่
1. สมรรถนะหลัก เป็ นความสามารถในระดับแก่นขององค์การ หรื อสมรรถนะที่
บุคลากร ทุกคนทุกระดับในองค์การจะต้องมีร่วมกัน
2. สมรรถนะของงาน เป็ นความสามารถเฉพาะบุคคลที่ตาแหน่งนั้น ๆ ต้องการ เพื่อ
ทาให้งานนั้นบรรลุความสาเร็ จตามที่กาหนดไว้
3. สมรรถนะของบุคคล เป็ นบุคลิกลักษณะของคนที่แสดงให้เห็นถึงความรู ้ ทักษะ
ทัศ นคติ ค วามเชื่ อและอุ ป นิ สั ย ที่ ท าให้บุ ค คลนั้นมี ค วามสามารถในการท างาน กล่ า วโดยสรุ ป
สมรรถนะที่จาเป็ นในการปฏิบตั ิงานของครู ผสู ้ อน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สามารถแบ่งออกเป็ น
2 ประเภท คือ สมรรถนะหลัก ซึ่ งเป็ นความสามารถพื้นฐานของครู ทุกคนต้องมี เพื่อที่จะส่ งผลให้
การปฏิ บ ัติ ง านในหน้ า ที่ ข องครู ประสบผลส าเร็ จ และสมรรถนะประจ าสายงาน หมายถึ ง
ความสามารถเฉพาะที่ เกี่ ยวกับการปฏิ บตั ิ งานของครู ที่ จะทาให้ครู สามารถปฏิ บตั ิ งานต่าง ๆ ได้
สาเร็ จตามเป้าหมาย
กรมส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่น (2557 หน้า 2) ได้กล่าวถึง สมรรถนะหลัก ว่าหมายถึง
คุณลักษณะเชิ งพฤติกรรมที่กาหนดเป็ นคุณลักษณะ ร่ วมของข้าราชการส่ วนท้องถิ่นทั้งระบบที่ตอ้ ง
มีเพื่อเป็ นการหล่อหลอมค่านิยมและพฤติกรรม ที่พึงประสงค์ร่วมกันเพื่อที่จะทาให้องค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่นสามารถดา เนินงานได้สาเร็ จ ลุล่วงตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนงาน และโครงการต่างๆ
ขององค์ก รปกครองส่ วนท้องงถิ่ นให้เกิ ดประโยชน์ สู ง สุ ดต่ อองค์ก รปกครองส่ ว นท้องถิ่ นและ
ประชาชน โดยสมรรถนะหลัก ประกอบด้วย
1. การมุ่งสัมฤทธิ์
2. การยึดมัน่ ในความถูกต้องและจริ ยธรรม
3. ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
4. การบริ การเป็ นเลิศ
5. การทางานเป็ นทีม
สมรรถนะประจ าต าแหน่ ง งาน หมายถึ ง คุ ณ ลัก ษณะเชิ ง พฤติ ก รรมที่ ก าหนดเฉพาะ
สาหรับสายงานหรื อกลุ่มงานที่ปฏิ บตั ิ เพื่อสนับสนุ นและส่ งเสริ มให้ขา้ ราชการท้องถิ่นในสายงาน
หรื อกลุ่ มงานนั้น ๆ มี พฤติ กรรมที่ เหมาะสมแก่ การปฏิ บตั ิ งานให้สามารถปฏิ บตั ิ งานในหน้า ที่ ที่
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รั บ ผิ ด ชอบได้อ ย่ า งเหมาะสมและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง สุ ด โดยสมรรถนะประจ าต าแหน่ ง งาน
ประกอบด้วย
1. การคิดวิเคราะห์
2. การค้นหาและการจัดการฐานข้อมูล
3. การแก้ไขปั ญหาแบบมืออาชีพ
4. ศิลปะการโน้มน้าวจูงใจ
5. การหึความรู ้และการสร้างสัมพันธ์
6. การแก้ไขปั ญหาและการดาเนินการเชิงรุ ก
7. การบริ หารความเสี่ ยง
8. การบริ หารทรัพยากร
9. การวาแผนและการจัดการ
10. การวิเคราะห์และการบูรณาการ
11. ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
12. การยึดมัน่ ในหลักเกณฑ์
13. การสร้างให้เกิดการมีส่วนร่ วมในทุกภาคส่ วน
14. การคิดสร้างสรรค์
15. การมุ่งความปลอดภัยและการระวังภัย
16. การกาหนดติดตามอย่างสม่าเสมอ
17. การสั่งสมความรู ้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ
18. การควบคุมและจัดการสถานการณ์อย่างสร้างสรรค์
19. จิตสานึกและรับผิดชอบต่อสิ่ งแวดล้อม
20. ความเข้าใจพื้นที่การเมืองท้องถิ่น
21. การสร้างสรรค์เพื่อประโยชน์ของท้องถิ่น
22. ความเข้าใจผูอ้ ื่นและตอบสนองอย่างสร้างสรรค์
สมรรถนะหลัก ของข้า ราชการพลเรื อนทุ ก คน (Core Competency) ประกอบด้ว ย
(สานักงานศึกษาจังหวัดลาปาง,2563 หน้า 14)
1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation)
2. การบริ การที่ดี (Service Mind)
3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ (Expertise)
4. จริ ยธรรม (Integrity)
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5. ความร่ วมแรงร่ วมใจ (Teamwork)
สมรรถนะประจ ากลุ่ ม ต าแหน่ ง /งาน (Core Function Competency) ประกอบด้ ว ย
สมรรถนะจานวน 12 รายการ โดยแต่ละกลุ่มตาแหน่งจะต้องมีสมรรถนะกลุ่มตาแหน่งอย่างน้อย 3
รายการ ได้แก่
1. การคิดวิเคราะห์ (Analytical Thinking)
2. การมองภาพองค์รวม (Conceptual Thinking)
3. การพัฒนาศักยภาพคน (Caring & Developing Others)
4. การสั่งการตามอานาจหน้าที่ (Holding People Accountable)
5. การสื บเสาะหาข้อมูล (Information Seeking)
6. ความเข้าใจผูอ้ ื่น (Interpersonal Understanding)
7. การดาเนินการเชิงรุ ก (Proactiveness)
8. ความถูกต้องของงาน (Concern for Order)
9. ความยืดหยุน่ ผ่อนปรน (Flexibility)
10. ศิลปะการสื่ อสารจูงใจ (Communication & Influencing)
11. สุ นทรี ยภาพทางศิลปะ (Aesthetic Quality)
12. การควบคุมตนเอง (Self Control)
อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์ (2553 หน้า 59 - 62) ได้อธิ บายการจัดแบ่งสมรรถนะ (Competency)
ที่ใช้กนั อยูใ่ นองค์การ โดยส่ วนใหญ่จะแบ่งเป็ น 3 ประเภท ดังนี้
1. ความสามารถหลัก (Core Competency : CC) หมายถึง พฤติกรรมที่พึงประสงค์
หลักที่คาดหวัง ต้องการให้พนักงานทุกคนมีเหมือนกัน ซึ่ งความสามารถหลักที่กาหนดขึ้นนั้นจะ
วิ เ คราะห์ ม าจากวิ สั ย ทัศ น์ ภารกิ จ / พัน ธกิ จ หรื อ นโยบายขององค์ ก าร ผู ้ที่ ท าหน้ า ที่ ก าหนด
ความสามารถหลัก เพื่อใช้เป็ นกรอบในการแสดงพฤติ กรรมของพนักงาน ได้แก่ ผูบ้ ริ หารระดับ
สู งสุ ดขององค์กร และผูบ้ ริ หารระดับสู งแต่ละสายงานหรื อกลุ่มงานต่าง ๆ จะร่ วมกันวิเคราะห์และ
กาหนดความสามารถหลักที่เหมาะสมของแต่ละองค์กร ทั้งนี้ ความสามารถหลัก ที่กาหนดขึ้นนั้นจะ
มีจานวนไม่มากนัก ไม่เกิน 5 ข้อ ซึ่ งความสามารถหลักของแต่ละสายองค์กรที่กาหนดขึ้นนั้นจะไม่
เหมือนกัน
2. ความสามารถด้านบริ หารจัดการองค์ก ร (Managerial Competency : MC) หรื อ
Professional Competency (PC) หรื อ Structural Competency (SC) อย่างไรก็ตามถึ งแม้จะ เรี ยกชื่ อ
ไม่เหมือนกัน แต่แนวคิดเหมือนกัน คือ เป็ นความสามารถที่คาดหวังจากผูบ้ ริ หารหรื อ หัวหน้างาน
ขึ้นไปที่ตอ้ งดู แลผูใ้ ต้บงั คับบัญชา ความสามารถด้านบริ หารจัดการ เป็ นพฤติกรรมที่ พึงประสงค์
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และคาดหวังจากผูบ้ ริ หารขององค์กร ทั้งนี้ ความสามารถด้านบริ หารจัดการ ที่กาหนด ขึ้นในองค์กร
จะมีจานวนไม่มากนักประมาณไม่เกิน 5 ข้อ ผูท้ ี่ทาหน้าที่วเิ คราะห์ความสามารถด้าน บริ หารจัดการ
ที่คาดหวังจากผูบ้ ริ หารขององค์กร ได้แก่ ผูบ้ ริ หารระดับสู งสุ ดขององค์กรและ ผูบ้ ริ หารระดับสู ง
ของแต่ละกลุ่ มงานหรื อสายงานต่าง ๆ พบว่าโดยส่ วนใหญ่ความสามารถด้าน บริ หารจัดการ ที่
กาหนดขึ้ นสาหรั บผูบ้ ริ หารขององค์ก ร เช่ น ความเป็ นผูน้ า การแก้ไขปั ญหาและ ตัดสิ นใจ การ
วางแผนงาน วิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์ การบริ หารเปลี่ยนแปลง การสอนและการพัฒนา ทีมงาน ความคิด
เชิงวิเคราะห์ เป็ นต้น
3. ความสามารถที่เกี่ ยวข้องกับงานเฉพาะ (Functional Competency : FC) หมายถึง
ด้าน ตาแหน่ งที่มีหน้าที่ ต่างกัน FC ของแต่ละตาแหน่ งงานจะไม่เหมื อนกันพบว่าการกาหนด FC
สามารถแบ่งแยกได้ 2 ส่ วน ได้แก่
3.1 ความสามารถตามสายงาน/ สายวิชาชีพ (Common Functional Competency)
องค์กรจะกาหนดสายงาน/ สายวิชาชี พ โดยพิจารณาลักษณะงานที่เหมือนกัน จัดให้อยูใ่ นสายงาน/
สายวิชาชีพเดียวกัน เช่น สายงานผลิต สายงานบุคคลและธุ รการ สายงานบัญชี และการเงิน สายงาน
ขายและการตลาด เป็ นต้น หลังจากนั้น จึงกาหนดความสามารถที่เหมาะสมกับ สายวิชาชี พ โดยทุก
ตาแหน่ งงานที่อยู่ในสาขาวิชาชี พนั้นจะมี Common Functional Competency ที่ เหมือนกัน ซึ่ งจะมี
จานวนข้อไม่มากนักประมาณ 2 - 3 ข้อ อาทิ เช่ น Common Functional Competency ของสายงาน
บุคคลและธุ รการ ได้แก่ ความรู ้เกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน การติดต่อประสานงาน และ การมีมนุษย
สัมพันธ์ เป็ นต้น
3.2 ความสามารถเฉพาะงานที่ไม่เหมือนกัน (Specific Functional Competency)
เน้นแตกต่ า งกัน ตามขอบเขตที่ รับ ผิ ด ชอบ (Job Description JD) ของแต่ ล ะตาแหน่ ง งาน พบว่า
Specific Functional Competency จะมี จ านวนข้อ ไม่ ม ากนั ก ประมาณ 2 - 3 ข้อ ตามขอบเขตที่
แตกต่ า ง กัน ไปในแต่ ล ะต าแหน่ ง งาน ผู ้ป ฏิ บ ัติ ง านจะเป็ นผู ้วิ เ คราะห์ ห า Specific Functional
Competency ก่ อน หลัง จากนั้น จึ ง ให้ผูบ้ งั คับ บัญชาตรวจสอบความถู ก ต้องอี ก ครั้ ง ดัง ตัวอย่า ง
ตาแหน่ ง พนัก งาน ฝึ กอบรมจะมี ค วามสามารถเฉพาะงานตามตาแหน่ ง ได้แก่ ความรู ้ ด้า นการ
ฝึ กอบรม ทักษะ การบริ หารงานฝึ กอบรม ความละเอียดรอบครอบ เป็ นต้น ซึ่ งแตกต่างจากพนักงาน
สรรหาจะมีความสามารถเฉพาะงาน ได้แก่ ความรู ้ดา้ นการสรรหาคัดเลือก ทักษะการสัมภาษณ์งาน
และ การควบคุมอารมณ์และบุคลิกภาพ เป็ นต้น
กล่าวโดยสรุ ปสมรรถนะ หมายถึง พฤติกรรมในการทางานของแต่ละบุคคล การที่องค์กร
ต้องกาหนดให้มีสมรรถนะต่างๆ ก็เพื่อให้บุคลากรขององค์กรมี พฤติ กรรมการทางานในแบบที่
องค์กรต้องการ เนื่ องจากจะทาให้บุคคลากรขององค์กรมีผลการปฏิบตั ิงานที่ดี และส่ งผลถึงองค์กร

17

ให้ ส ามารถบรรลุ เ ป้ า หมายที่ ต้ งั ไว้ไ ด้ใ นที่ สุ ด ตัว อย่า งเช่ น การก าหนดให้ ก ารบริ ก ารที่ ดี เ ป็ น
สมรรถนะของข้าราชการทุกคน เพราะหน้าที่หลักขององค์กรภาครัฐคือ การให้บริ การแก่ประชาชน
ถ้าข้าราชการทุกคนมีการให้การบริ การที่ดีก็จะทาให้องค์กรบรรลุ วตั ถุ ประสงค์ คือ การทาให้เกิด
ประโยชน์ สุ ข แก่ ป ระชาชน แบ่ ง เป็ น 3 ประเภท คื อ 1) สมรรถนะหลัก (Core competency) คื อ
สมรรถนะที่บุคลากรในองค์กรจาเป็ นต้องมีเหมือนกันทุกคนไม่วา่ จะอยู่ในสายงานใด หรื อระดับ
ตาแหน่ งใดก็ตาม 2) สมรรถนะตามสายาน (Functional Competency) คือสมรรถนะที่เป็ นความรู ้
ความสามารถ ทัก ษะที่ จาเป็ นในการปฏิ บ ัติ งานตามสายงาน 3) สมรรถนะตามบทบาท (Role
Competency) คือสมรรนถะที่บุคคลในระดับบริ หารจาเป็ นต้องมี เพื่อให้สามารถปฏิบตั ิหน้าที่และ
บทบาทการเป็ นผูบ้ ริ หารได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ องค์ประกอบของสมรรถนะ หมายรวมถึง ความรู ้
(Knowledge) ทักษะ (Skill) และ ความสามารถ (Ability) ซึ่ งถือเป็ นสมรรถนะที่ “Hard” เป็ นส่ วน
ยอดของภูเขาน้ าแข็งที่มีความชัดเจนเอื้อต่อการสังเกต การพัฒนาและการประเมิน มีความเกี่ยวข้อง
กับงานและบุคคล นอกจานี้ คุณลักษณะอื่นๆ (Others-O) ที่เป็ นลักษณะเฉพาะบุคคล ส่ วนของภูเขา
น้ าแข็งที่จมอยู่ใต้น้ าทะเล อาทิ เช่ น ลักษณะนิ สัย แรงจูงใจ ความสนใจ เจตคติ ความเชื่ อ ค่านิ ยม
ภาพพจน์ของตน ซึ่งถือเป็ นสมรรถนะที่ “Soft” ที่แปรผัน ยากแก่การวัด การฝึ กฝนพัฒนา
องค์ประกอบของสมรรถนะ
องค์ประกอบของสมรรถนะ หลักตามแนวคิดของแมคเคิลแลนด์ (McClelland, 1991)
มี 5 ส่ วนคือ
1. ความรู ้ (Knowledgeคือ ความรู ้เฉพาะในเรื่ องที่ตอ้ งรู ้ เป็ นความรู ้ที่เป็ นสาระสาคัญ
เช่น ความรู ้ดา้ นเครื่ องยนต์ เป็ นต้น
2. ทัก ษะ Skill คื อ สิ่ ง ที่ ต้อ งการให้ ท าได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เช่ น ทัก ษะทาง
คอมพิวเตอร์ ทักษะ ทางการถ่ายทอดความรู ้ เป็ นต้น ทักษะที่เกิ ดได้น้ นั มาจากพื้นฐานทางความรู ้
และสามารถปฏิบตั ิได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
3. ความคิดเห็นเกี่ยวกับตนเอง (Self – concept) คือ เจตคติ ค่านิยม และความคิดเห็น
เกี่ยวกับภาพลักษณะของตน หรื อสิ่ งที่บุคคลเชื่อว่าตนเองเป็ น เช่น ความมัน่ ใจในตนเอง เป็ นต้น
4. บุคลิ กลักษณะประจาตัวของบุคคล Traits เป็ นที่ อธิ บายถึ งบุคคลนั้น เช่ น คนที่
น่าเชื่อถือ และไว้วางใจได้หรื อมีลกั ษณะเป็ นผูน้ า เป็ นต้น
5. แรงจูงใจ / เจตคติ (Motives / attitude) เป็ นแรงจูงใจ หรื อแรงขับภายใน ซึ่ งทาให้
บุคคลแสดงพฤติกรรมที่มุ่งไปสู่ เป้ าหมาย หรื อมุ่งสู่ ความสาเร็ จ เป็ นต้น
สุ รชัย พรหมพันธุ์ (2554 หน้า 188 - 217) กล่าวว่า สมรรถนะมีองค์ประกอบหลัก 3 ประการ
ได้แก่
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1. ความรู ้ (Knowledge) หมายถึ ง สิ่ ง ที่ สั่ ง สมมาจากการศึ ก ษา การค้น คว้า หรื อ
ประสบการณ์รวมถึง ความสามารถเชิงปฏิบตั ิทกั ษะความเข้าใจ สิ่ งที่ได้รับมาจากประสบการณ์หรื อ
สารสนเทศที่นา ไปสู่ การปฏิบตั ิ
2. ทักษะ (Skill) หมายถึ ง การกระทา ในเรื่ องที่เกี่ ยวข้องของชี วิตและวิชาชี พซ้ า ๆ
หลายครั้งจนเกิด ความชานาญ ทักษะในองค์กรประกอบด้วย
2.1 ทักษะเฉพาะงาน คือ ทักษะพื้นฐานของงานซึ่ งในแต่ละ หน่ วยงานมีภารกิ จที่
แตกต่างกัน
2.2 ทักษะการบริ หาร คื อ ความชานาญในการดาเนิ นงานตามภารกิ จที่ ไ ด้รับ
มอบหมายจากองค์กรโดยใช้ทรัพยากรที่มีอยูผ่ า่ นกระบวนการบริ หารอย่างมีระบบ
2.3 ทักษะชี วิต คือ ทักษะ ที่มนุ ษย์ทุกคนจาเป็ นต้องมีและใช้ในชี วิตประจาวัน
เพื่อให้ตนเองมีความสุ ข สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้และ ประสบความสาเร็ จ
3. คุณลักษณะของบุคคล หรื อพฤติกรรมของบุคคล (Attributes) หมายถึง ความคิด
ความรู ้สึกเจตคติทศั นคติแรงจูงใจความต้องการส่ วนบุคคล ภาพลักษณ์ของตนหรื อสิ่ งที่บุคคลเชื่ อ
ว่าตน เป็ น คุณลักษณะของบุคคลที่สาคัญ ได้แก่การควบคุมอารมณ์การมองโลกในแง่ดีความเครี ยด
การมี กาลเทศะ ความกระตือรื อร้น ความเชื่อมัน่ ในตนเองการรักษาความลบ
ชูชยั สมิทธิไกร (2552 หน้า 30 – 33) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของสมรรถนะไว้ 5 ด้าน ดังนี้
1. ด้านแบบสมรรถนะ (Competency Model) เป็ นกรอบแนวคิดที่จะแสดงให้เห็น ถึง
ความเชื่ อมโยง และเหตุผลของการจัดทาระบบสมรรถนะของหน่ วยงาน ซึ่ งจะเริ่ มต้นจากการนา
วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ วัฒนธรรมองค์การและปั จจัยแวดล้อมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมาเป็ นตัวตั้ง เพื่อ
นาไปเป็ นหลักในการพิจารณาว่า เมื่อองค์การมีวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และเป้ าหมายเป็ นอย่างนี้
แล้วสมรรถนะขององค์การต้องเป็ นอย่างไร เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์
และเป้ าหมายดังกล่าว เมื่อได้ขอ้ สรุ ปแล้วว่าสมรรถนะขององค์การต้องเป็ นอย่างไร เพราะฉะนั้น
บุคลากรขององค์การต้องมีสมรรถนะอย่างไรบ้าง เพื่อที่จะทาให้องค์การบรรลุผลสาเร็ จดังกล่าว
2. ประเภทของสมรรถนะ (Competency Categories) ซึ่ งประกอบไปด้วยสมรรถนะ
3 ประเภท ได้แก่ สมรรถนะหลัก สมรรถนะตามสายงาน และสมรรถนะตามบทบาท
3. ชื่ อและนิ ยามของสมรรถนะ (Competency Name and Definition) สมรรถนะ แต่
ละด้านจะต้องมีชื่อเรี ยกและมีคานิยามหรื อความหมายที่ชดั เจน เพื่อที่จะสื่ อให้ผทู ้ ี่เกี่ยวข้องทุกคน มี
ความเข้าใจตรงกัน
4. ระดับความเชี่ยวชาญ (Proficiency Scale) คือ ระดับของความสามารถ หรื อ ระดับ
พฤติกรรมของสมรรถนะในแต่ละด้าน ซึ่ งจะนาไปใช้เป็ นหลักในการกาหนดว่าบุคลากรในองค์การ
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จาเป็ นต้องมีความเชี่ยวชาญในสมรรถนะแต่ละด้านมากน้อยเพียงไร ซึ่ งโดยทัว่ ไปจะกาหนดระดับ
ของพฤติกรรมไว้ 4 – 5 ระดับ
5. ตัวชี้ วดั เชิ งพฤติกรรม (Behavioral Indicators) คือ สิ่ งที่จะบ่งบอกว่าบุคลากร แต่
ละคนมีระดับของเชี่ยวชาญหรื อระดับของพฤติกรรมอยูใ่ นระดับที่ตอ้ งการหรื อไม่
หลักในการประเมินสมรรถนะ
สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรื อน (2552 หน้า 17 - 23) ได้ให้รายละเอียดของ
สมรรถนะหลักในแต่ละด้านดังนี้
1. การมุ่ ง ผลสั ม ฤทธิ์ (Achievement Motivation) หมายถึ ง ความมุ่ ง มั่น จะปฏิ บ ัติ
หน้าที่ราชการให้ดีหรื อให้เกิ ดมาตรฐานที่มีอยู่โดยมาตรฐานนี้ อาจเป็ นผลการปฏิ บตั ิงานที่ผา่ นมา
ของตนเอง หรื อเกณฑ์วดั ผลสัมฤทธิ์ ที่ส่วนราชการกาหนดขึ้น อีกทั้งยังหมายรวมถึงการสร้างสรรค์
พัฒนาผลงานหรื อกระบวนการปฏิ บตั ิงานตามเป้ าหมายที่ยากและท้าทายชนิ ดที่อาจไม่ เคยมีผูใ้ ด
สามารถกระทาได้มาก่อน
ระดับที่ 0: ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้หรื อแสดงอย่างไม่ชดั เจน
ระดับที่ 1: แสดงความพยายามในการปฏิบตั ิหน้าที่ราชการให้ดี
1. พยายามทางานในหน้าที่ให้ถูกต้อง
2. พยายามปฏิบตั ิงานให้แล้วเสร็ จตามกาหนดเวลา
3. มานะอดทน ขยันหมัน่ เพียรในการทางาน
4. แสดงออกว่าต้องการทางานให้ได้ดีข้ ึน
5. แสดงความเห็ นในเชิ งปรั บปรุ งพัฒนาเมื่ อเห็ นความสู ญเปล่ า หรื อหย่อน
ประสิ ทธิภาพ ในงาน
ระดับ ที่ 2 : แสดงสมรรถนะระดับ ที่ 1 และสามารถท างานได้ผ ลงานตาม
เป้าหมายที่วางไว้
1. กาหนดมาตรฐาน หรื อเป้ าหมายในการทางานเพื่อให้ได้ผลงานที่ดี
2. ติดตาม และประเมินผลงานของตน โดยเทียบเคียงกับเกณฑ์มาตรฐาน
3. ท างานได้ต ามเป้ า หมายที่ ผู ้บ ัง คับ บัญ ชาก าหนด หรื อ เป้ า หมายของ
หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
4. มีความละเอียดรอบคอบ เอาใจใส่ ตรวจตราความถูกต้อง เพื่อให้ได้งานที่
มีคุณภาพ
ระดับที่ 3 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และสามารถปรับปรุ งวิธีการทางานเพื่อให้
ได้ผลงานที่มีประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น
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1. ปรั บ ปรุ งวิ ธี ก ารที่ ท าให้ ท างานได้ ดี ข้ ึ น เร็ วขึ้ น มี คุ ณ ภาพดี ข้ ึ น มี
ประสิ ทธิ ภาพมาก ขึ้น หรื อทาให้ผรู ้ ับบริ การพึงพอใจมากขึ้น
2. เสนอหรื อทดลองวิ ธี ก ารท างานแบบใหม่ ที่ ค าดว่ า จะท าให้ ง านมี
ประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น
ระดับ ที่ 4 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และสามรถก าหนดเป้ า หมาย รวมทั้ง
พัฒนางาน เพื่อให้ได้ผลงานที่โดดเด่น หรื อแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญ
1. กาหนดเป้ าหมายที่ ทา้ ทายและเป็ นไปได้ยากเพื่อให้ได้ผลงานที่ ดีกว่าเดิ ม
อย่างเห็น ได้ชดั
2. พัฒนาระบบ ขั้นตอน วิธี ก ารท างาน เพื่ อให้ไ ด้ผ ลงานที่ โดดเด่ น หรื อ
แตกต่างไม่ เคยมีผใู ้ ดทาได้มาก่อน
ระดับที่ 5 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และกล้าตัดสิ นใจแม้วา่ การตัดสิ นใจนั้นจะ
มีความเสี่ ยง เพื่อให้บรรลุเป้ าหมายของหน่วยงาน หรื อส่ วนราชการ
1. ตัดสิ นใจได้โดยมี การคานวณผลได้ผลเสี ยอย่างชัดเจน และดาเนิ นการ
เพื่อให้ ภาครัฐและประชาชนได้ประโยชน์สูงสุ ด
2. บริ หารจัดการและทุ่มเทเวลา ตลอดจนทรั พยากร เพื่อให้ได้ประโยชน์
สู งสุ ดต่อ ภารกิจของหน่วยงานตามที่วางแผนไว้
2. การบริ การที่ดี (Service Mind) หมายถึงความตั้งใจและความพยายามของ ข้าราชการ
ในการให้บริ การต่อประชาชน ข้าราชการ หรื อหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ระดับที่ 0 : ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้หรื อแสดงอย่างไม่ชดั เจน
ระดับที่ 1 : สามารถให้บริ การที่ผรู ้ ับบริ การต้องการได้ดว้ ยความเต็มใจ
1. ให้การบริ การที่เป็ นมิตร สุ ภาพ
2. ให้ขอ้ มูลข่าวสาร ที่ถูกต้อง ชัดเจนแก่ผรู ้ ับบริ การ
3. แจ้งให้ผรู ้ ับบริ การทราบความคืบหน้าในการดาเนินเรื่ อง หรื อขั้นตอนงานต่าง
ๆ ที่ให้บริ การอยู่
4. ประสานงานภายในหน่ ว ยงาน และหน่ ว ยงานอื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ ให้
ผูร้ ับบริ การ ได้รับ บริ การที่ต่อเนื่องและรวดเร็ ว
ระดับที่ 2 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และช่วยแก้ปัญหาให้แก่ผรู ้ ับบริ การ
1. รับเป็ นธุ ระ ช่ วยแก้ปัญหาหรื อแนวทางแก้ไขปั ญหาที่ เกิ ดขึ้ นแก่ผูร้ ั บบริ การ
อย่าง รวดเร็ วไม่บ่ายเบี่ยงไม่แก้ตวั หรื อปั ดภาระ
2. ดู แ ลให้ ผู ้รั บ บริ ก ารได้รั บ ความพึ ง พอใจและน าข้อ ขัด ข้อ งใด ๆ ในการ
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ให้บริ การ ไป พัฒนาการให้บริ การให้ดียงิ่ ขึ้น
ระดับที่ 3 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และให้บริ การที่เกิ นความคาดหวังแม้ตอ้ งใช้
เวลา หรื อความพยายามอย่างมาก
1. ให้เวลาแก่ผรู ้ ับบริ การเป็ นพิเศษ เพื่อช่วยแก้ปัญหาให้แก่ผรู ้ ับบริ การ
2. ให้ขอ้ มูลข่าวสาร ที่เกี่ยวข้องกับงานที่กาลังให้บริ การอยูซ่ ่ ึ งเป็ นประโยชน์แก่
ผูร้ ับบริ การแม้วา่ ผูร้ ับบริ การจะไม่ได้ถามถึง หรื อไม่ทราบมาก่อน
3. นาเสนอวิธีการในการให้บริ การที่ผรู ้ ับบริ การจะได้รับประโยชน์สูงสุ ด
ระดับ ที่ 4 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และเข้าใจและให้บ ริ ก ารที่ ต รงตามความ
ต้องการ ที่แท้จริ งของผูร้ ับบริ การได้
1. เข้าใจ หรื อพยายามทาความเข้าใจด้วยวิธีการต่าง ๆ เพื่อให้บริ การได้ตรงตาม
ความ ต้องการที่แท้จริ งของผูร้ ับบริ การ
2. ให้คาแนะนาที่เป็ นประโยชน์แก่ผูร้ ับบริ การ เพื่อตอบสนองความจาเป็ นหรื อ
ความ ต้องการที่แท้จริ งของผูร้ ับบริ การ
ระดับที่ 5 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และให้บริ การที่ เป็ นประโยชน์อย่างแท้จริ ง
ให้แก่ผรู ้ ับบริ การ
1. คิดถึงผลประโยชน์ของผูร้ ับบริ การในระยะยาวและพร้อมที่จะเปลี่ยนวิธีหรื อ
ขั้นตอน การให้บริ การ เพื่อประโยชน์สูงสุ ดของผูร้ ับบริ การ
2. เป็ นที่ปรึ กษาที่มีส่วนช่วยในการตัดสิ นใจที่ผรู ้ ับบริ การไว้วางใจ
3. สามารถให้ความเห็นที่แตกต่างจากวิธีการ หรื อขั้นตอนที่ผรู ้ ับบริ การต้องการ
ให้ สอดคล้องกับความจาเป็ น ปั ญหาโอกาส เพื่อเป็ นประโยชน์อย่างแท้จริ งของผูร้ ับบริ การ
3. การสั่งสมความเชี่ ยวชาญในงานอาชี พ (Expertise) หมายถึ งความสนใจใฝ่ รู ้ สั่ ง สม
ความรู ้ความสามารถของตนในการปฏิบตั ิหน้าที่ราชการด้วยการศึกษาค้นคว้าและพัฒนา ตนเอง
อย่างต่อเนื่ องจนสามารถประยุกต์ใช้ความรู ้ เชิ งวิชาการและเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ากับการ ปฏิ บตั ิ
ราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์
ระดับที่ 0 : ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้หรื อแสดงอย่างไม่ชดั เจน
ระดับที่ 1 : แสดงความสนใจและติดตามความรู ้ใหม่ ๆ ในสาขาอาชี พของตนหรื อที่
เกี่ยวข้อง
1. ศึกษาหาความรู ้สนใจเทคโนโลยีและองค์ความรู ้ใหม่ ๆ ในสาขาอาชีพของตน
2. พัฒนาความรู ้ความสามารถของตนให้ดียงิ่ ขึ้น
3. ติดตามเทคโนโลยีและความรู ้ใหม่ ๆ อยูเ่ สมอด้วยการสื บค้นข้อมูลจากแหล่ง
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ต่าง ๆ ที่จะเป็ นประโยชน์ต่อการปฏิบตั ิราชการ
ระดับที่ 2 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และมีความรู ้ในวิชาการและเทคโนโลยีใหม่ๆ
ในสาขาอาชีพของตน
1. รอบรู ้ ใ นเทคโนโลยี ห รื อ งค์ค วามรู ้ ใ หม่ ๆ ในสาขาอาชี พ ของตน หรื อ ที่
เกี่ยวข้อง ซึ่ งอาจมีผลกระทบต่อการปฏิบตั ิหน้าที่ราชการของตน
2. รับรู ้ถึงแนวโน้มวิทยาการที่ทนั สมัยและเกี่ยวข้องกับงานของตนอย่างต่อเนื่ อง
ระดับ ที่ 3 : แสดงสมรรถนะระดับ ที่ 2 และสามารถน าความรู ้ วิ ท ยาการ หรื อ
เทคโนโลยีใหม่ๆ มา ปรับใช้กบั การปฏิบตั ิหน้าที่ราชการ
1. สามารถนาวิชาการความรู ้หรื อเทคโนโลยีใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั ิ หน้าที่
ราชการได้
2. สามารถแก้ไขปั ญหาที่อาจเกิ ดจากการน าเทคโนโลยีใหม่มาใช้ในการปฏิ บตั ิ
หน้าที่ ราชการได้
ระดับที่ 4 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และศึกษา พัฒนาตนเองให้มีความรู ้และ ความ
เชี่ยวชาญ ในงานมากขึ้น ทั้งในเชิงลึกและเชิงกว้างอย่างต่อเนื่อง
1. มีความรู ้ ความเชี่ ยวชาญในเรื่ องที่มีลกั ษณะเป็ นสหวิทยาการและสามารนา
ความรู ้ ไป ปรับใช้ได้อย่างกว้างขวาง
2. สามารถนาความรู ้ เชิ งบูรณาการของตนไปใช้ในการสร้ างวิสัยทัศน์เพื่ อการ
ปฏิบตั ิงานในอนาคต
ระดับ ที่ 5 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และสนับ สนุ นการท างานของคนในส่ ว น
ราชการ ที่เน้นความ เชี่ยวชาญในวิทยาการด้านต่าง ๆ
1. สนับสนุ นให้เกิดบรรยากาศแห่ งการพัฒนาความเชี่ ยวชาญในองค์กร ด้วยการ
จัดสรร ทรัพยากรเครื่ องมืออุปกรณ์ที่เอื้อต่อการพัฒนา
2. บริ หารจัดการให้ส่วนราชการน าเทคโนโลยีความรู ้หรื อวิทยาการใหม่ๆ มาใช้
ใน การ ปฏิบตั ิหน้าที่ราชการในงานอย่างต่อเนื่อง
4. การยึดมัน่ ในความถูกต้องชอบธรรม และจริ ยธรรม (Integrity) หมายถึงการดารง ตน
และประพฤติปฏิบตั ิอย่างถูกต้องเหมาะสมทั้งตามกฎหมายคุณธรรม จรรยาบรรณแห่ งวิชาชี พ และ
จรรยาข้าราชการเพื่อรักษาศักดิ์ศรี แห่งความเป็ นข้าราชการ
ระดับที่ 0 : ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้หรื อแสดงอย่างไม่ชดั เจน
ระดับที่ 1 : มีความสุ จริ ต
1. ปฏิ บตั ิ หน้าที่ ด้วยความสุ จริ ต ไม่เลื อกปฏิ บตั ิ ถูกต้องตามกฎหมายและวินัย
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ข้าราชการ
2. แสดงความคิดเห็นตามหลักวิชาชีพอย่างสุ จริ ต
ระดับที่ 2 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และมีสัจจะเชื่อถือได้
1. รักษาคาพูด มีสัจจะและเชื่อถือได้
2. แสดงให้ปรากฏถึงความมีจิตสานึ กในความเป็ นข้าราชการ
ระดับที่ 3 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และยึดมัน่ ในหลักการ
1. ยึดมัน่ ในหลักการจรรยาบรรณแห่ งวิชาชี พ และจรรยาข้าราชการไม่เบี่ยงเบน
ด้วย อคติหรื อผลประโยชน์กล้ารับผิด และรับผิดชอบ
2. เสี ยสละความสุ ขส่ วนตน เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทางราชการ
ระดับที่ 4 : แสดงสมรรถนะระดับที่3 และยืนหยัดเพื่อความถูกต้อง
1. ยืนหยัดเพื่อความถูกต้องโดยมุ่งพิทกั ษ์ผลประโยชน์ของทางราชการแม้ตกอยู่
ใน สถานการณ์ที่อาจยากลาบาก
2. กล้าตัดสิ นใจ ปฏิ บตั ิ หน้าที่ ราชการด้วยความถู ก ต้อง เป็ นธรรม แม้อาจก่ อ
ความไม่ พึงพอใจให้แก่ผเู ้ สี ยประโยชน์
ระดับที่ 5 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และอุทิศตนเพื่อความยุติธรรม
1. ยืนหยัดพิทกั ษ์ผลประโยชน์และชื่อเสี ยงของประเทศชาติแม้ในสถานการณ์ที่
อาจ เสี่ ยงต่อความมัน่ คงในตาแหน่งหน้าที่การงาน หรื ออาจเสี่ ยงภัยต่อชีวติ
5. การทางานเป็ นทีม (Teamwork) หมายถึงความตั้งใจที่จะทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น เป็ นส่ วน
หนึ่ งของทีม หน่ วยงาน หรื อส่ วน ราชการ โดยผูป้ ฏิ บตั ิมีฐานะเป็ นสมาชิ กไม่จาเป็ นต้องมี ฐานะ
หัวหน้าทีม รวมทั้งความสามารถในการสร้างและรักษาสัมพันธภาพกับสมาชิกในทีม
ระดับ 0 : ไม่แสดงสรรถนะด้านนี้หรื อแสดงอย่างไม่ชดั เจน
ระดับที่ 1 : ทาหน้าที่ของตนในทีมให้เสร็ จ
1. สนับสนุนการตัดสิ นใจของทีม และทางานในส่ วนที่ตนได้รับมอบหมาย
2. รายงานให้สมาชิกทราบความคืบหน้าของการดาเนิ นงานของตนในทีม
3. ให้ขอ้ มูล ที่เป็ นประโยชน์ต่อการทางานของทีม
ระดับที่ 2 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และให้ความร่ วมมือในการทางานกับเพื่อนรวมงาน
1. สร้างสัมพันธ์เข้ากับผูอ้ ื่นในกลุ่มได้ดี
2. ให้ความร่ วมมือกับผูอ้ ื่นในทีมด้วยดี
3. กล่าวถึ งเพื่อนร่ วมงานในเชิ งสร้ างสรรค์และแสดงความเชื่ อมัน่ ในศักยภาพ
ของ เพื่อน ร่ วมทีมทั้งต่อหน้าและลับหลัง
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ระดับที่ 3 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และประสานความร่ วมมือของสมาชิกในทีม
1. รับฟังความเห็นของสมาชิกในทีม และเต็มใจเรี ยนรู ้จากผูอ้ ื่น
2. ตัดสิ นใจหรื อวางแผนงานร่ วมกันในทีมจากความคิดเห็นของเพื่อนร่ วมทีม
3. ประสานและส่ ง เสริ ม สั ม พัน ธภาพอัน ดี ใ นที ม เพื่ อ สนับ สนุ น การท างาน
ร่ วมกันให้ มีประสิ ทธิ ภาพยิง่ ขึ้น
ระดับที่ 4 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และสนับสนุ น ช่วยเหลือเพื่อนร่ วมทีม เพื่อให้
งานประสบความสาเร็ จ
1. ยกย่องและให้กาลังใจเพื่อนร่ วมทีมอย่างจริ งใจ
2. ให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลแก่เพื่อนร่ วมทีม แม้ไม่มีการร้องขอ
3. รักษามิตรภาพอันดีกบั เพื่อนร่ วมทีม เพื่อช่วยเหลือกันในวาระต่าง ๆ ให้งานสาเร็ จ
ระดับที่ 5 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และสามารถนาทีมให้ปฏิบตั ิภารกิจให้ได้ผล สาเร็ จ
1. เสริ มสร้างความสามัคคีในทีม โดยไม่คานึงความชอบหรื อไม่ชอบส่ วนตน
2. คลี่คลาย หรื อแก้ไขข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้นในทีม
3. ประสานสัมพันธ์สร้างขวัญกาลังใจของทีมเพื่อปฏิบตั ิภารกิจของส่ วนราชการ
ให้บรรลุผล
สมรรถนะหลัก (core competency) หมายถึ ง คุ ณลักษณะเชิ งพฤติ ก รรม ที่ กาหนดเป็ น
คุ ณลักษณะร่ วมของข้าราชการทั้งระบบที่ตอ้ งมี เพื่อเป็ นการหล่อหลอมค่านิ ยมและพฤติกรรม ที่
คาดหวังร่ วมกัน เพื่อที่จะทาให้กรมส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่นสามารถดาเนิ นงานได้สาเร็ จลุ ล่วง
ตาม วิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนงาน และโครงการต่างๆ ของกรมส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่น ให้เกิด
ประโยชน์ สู งสุ ดต่อองค์ก รประชาชน โดยสมรรถนะหลัก มี 7 สมรรถนะ ประกอบด้วย (คู่มื อ
คาอธิ บายสมรรถนะ ของกรมส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่น,2560 หน้า 2)
1. สมรรถนะการมุ่ ง ผลสั ม ฤทธิ์ การมุ่ ง ผลสั ม ฤทธิ์ คื อ ความตั้ง ใจ และความ
ขยันหมัน่ เพียรปฏิบตั ิงานเพื่อให้ได้ผลงานตามเป้ าหมายและมาตรฐานที่องค์กรกาหนด ไว้อย่างดี
ที่สุด อีกทั้งหมายความรวมถึงความมุ่งมัน่ ในการปรับปรุ งพัฒนาผลงานและกระบวนการปฏิบตั ิงาน
ให้ มี คุ ณ ภาพและประสิ ท ธิ ภ าพสู ง สุ ด อยู่เ สมอการมุ่ ง ผลสั ม ฤทธิ์ อาจวัด หรื อ เที ย บจากผลการ
ปฏิบตั ิงานของตนเองที่ ผ่านมาหรื ออาจหมายถึ งมาตรฐานตามเกณฑ์วดั ผลสัมฤทธิ์ ที่ส่วนราชการ
ขึ้ นก็ ไ ด้ นอกจากนี้ ก ารมุ่ ง ผลสั ม ฤทธิ์ ยัง หมายรวมถึ ง การรั ง สรรค์ก ารพัฒนาผลงาน หรื อการ
ปฏิบตั ิงานที่ยากและท้าทายอีกด้วย
2. บริ ก ารที่ ดี เกี่ ย วกับ สมรรถนะตามลักษณะงาน ที่ ป ฏิ บ ตั ิ ความตั้ง ใจและความ
พยายามของข้าราชการในการให้บ ริ การ ใฝ่ รู ้ ที่จะแสวงหาข้อมู ล เกี่ ยวกับ สถานการณ์ ประเด็ น
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ปั ญหา ในการให้บริ การต่อประชาชน ข้าราชการ หรื อหน่ วยงานอื่ นๆ ที่ เกี่ ยวข้อง การคิ ดในเชิ ง
สังเคราะห์ มองภาพองค์รวม เชื่ อมโยงหรื อประยุกต์แนวทางจากสถานการณ์ ข้อมูล หรื อทัศนะ
ต่างๆ จนได้เป็ นกรอบความคิดหรื อแนวคิดใหม่ การดาเนิ นการเชิ งรุ กเล็งเห็ นปั ญหาหรื อ โอกาส
พร้อมทั้งจัดการเชิงรุ กกับปั ญหานั้นโดยอาจไม่มีใครร้องขอและอย่างไม่ยอ่ ท้อ หรื อใช้โอกาสนั้นให้
เกิ ดประโยชน์ต่องาน มีศิลปะการสื่ อสารจูงใจสามารถสื่ อความด้วยการเขียน พูด โดยใช้สื่อต่างๆ
เพื่ อ ให้ ผูอ้ ื่ น เข้า ใจ ยอมรั บ และสนับ สนุ น ความคิ ด ของตน การตรวจสอบความถู ก ต้อ งตาม
กระบวนงาน ความใส่ ใจที่จะปฏิ บตั ิให้ถูกต้อง ครบถ้วน มุ่งเน้นความชัดเจนของบทบาท หน้าที่
และลดข้อบกพร่ อง ที่อาจเกิดจากสภาพแวดล้อม
3. การสัง่ สมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ ความสนใจใฝ่ รู ้สงั่ สม ความรู ้ ความสามารถ
ของตนในการปฏิ บ ตั ิ หน้า ที่ ร าชการด้วยการศึ ก ษาค้น คว้า และพัฒนาตนเองอย่า งต่ อเนื่ อง จน
สามารถประยุกต์ใช้ความรู ้ เชิ งวิชาการและเทคโนโลยีต่างๆ เข้ากับ การปฏิ บตั ิราชการให้เกิ ดผล
สัมฤทธิ์
4. การยึดมัน่ ในความถู กต้องและจริ ยธรรม การดารงตนและประพฤติ ปฏิ บตั ิ อย่าง
ถู กต้องเหมาะสมทั้งตามกฎหมายคุ ณธรรม จรรยาบรรณ แห่ งวิชาชี พ และจรรยาข้าราชการเพื่อ
รักษาศักดิ์ศรี แห่งความเป็ นข้าราชการ
5. การทางานเป็ นที ม ความตั้งใจที่ จะทางาน ร่ วมกับผูอ้ ื่ น เป็ นส่ วนหนึ่ งของที ม
หน่ วยงาน หรื อส่ วนราชการ โดยผูป้ ฏิ บ ตั ิ มี ฐานะเป็ นสมาชิ ก ไม่ จาเป็ นต้องมี ฐานะหัวหน้าที ม
รวมทั้งความสามารถในการสร้างและรักษาสัมพันธภาพกับสมาชิกในทีม
6. ความเข้าใจองค์กรและระบบราชการ ความสามารถในการเข้าใจความสัมพันธ์เชิง
อานาจตามกฎหมาย และอานาจที่ไม่เป็ นทางการ ในองค์กรของตนและองค์กรอื่นที่เกี่ ยวข้องเพื่อ
ประโยชน์ในการปฏิ บตั ิหน้าที่ให้บรรลุ เป้ าหมาย รวมทั้ง ความสามารถที่จะเข้าใจสาเหตุพ้ืนฐาน
ของพฤติกรรมองค์กรในหน่วยงานของตนและของภาครัฐโดยรวมตลอดจนปั ญหาและโอกาสที่มี
อยูแ่ ละนาความเข้าใจนี้ มาขับเคลื่อนการปฏิบตั ิงานในส่ วนที่ตนดูแล รับผิดชอบอยูอ่ ย่าง เป็ นระบบ
เข้าใจประเด็นปั ญหาทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ทั้งภายในและ ภายนอกประเทศที่มีผลกระทบ
ต่อนโยบายภาครัฐและภารกิ จขององค์กร เพื่อแปลงวิกฤติเป็ นโอกาส กาหนดจุดยืนและท่าทีตาม
ภารกิจในหน้าที่ได้อย่างสอดคล้องเหมาะสมโดยมุ่งประโยชน์ของชาติ เป็ นสาคัญ
7. ภาวะผู น้ า การแสดงออกถึ ง ความรั บ ผิด ชอบต่ อ ตนเอง ที ม งานและองค์ก ร
สามารถเป็ นผูน้ าทีมที่ได้รับการยอมรับโดยจูงใจหรื อโน้มน้าวผูอ้ ื่นให้ปฏิบตั ิ ตามเพื่อให้งานบรรลุ
เป้ าหมาย บังคับบัญชาทีมงานอย่างเสมอภาคและยุติธรรม ดาเนินกลยุทธ์การพัฒนา บุคลากรเพื่อให้
เกิ ดขวัญกาลังใจ และเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการท างานอย่างต่อเนื่ อง โดยทาให้สมาชิ กในทีม และ
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บุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องมีความคิดคล้อยตามและพร้อมที่จะปฏิบตั ิตามภายใต้เงื่อนไข ที่กาหนดขึ้น นา
ทีมงานให้ช่วยกันแก้ไขปั ญหาที่ยงุ่ ยากซับซ้อนได้ และนาเสนอประเด็นที่เป็ นผลกระทบต่อ องค์กร
แก่ สมาชิ กที ม ปรั บเปลี่ ยนกลยุทธ์ ในการทางานของที มได้ตามสถานการณ์ หรื อปั ญหาที่ เกิ ดขึ้ น
สามารถให้คาปรึ กษาแนะนาในการบริ หารงาน และบริ หารคนได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
สานักงานคณะกรรมการข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา (2553 : 52) ได้กาหนด
สมรรถนะของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาออกเป็ น 2 ประการได้แก่
1. สมรรถนะหลักกาหนดให้ทุกวิทยฐานะและสายงานการสอน สายงานการนิ เทศ
การศึ ก ษาและสายงานการบริ หารสถานศึ ก ษา หรื อการบริ หารการศึ ก ษาต้องมี และได้รั บ การ
ประเมิน 4 สมรรถนะได้แก่ การมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Achievment Motivation) การบริ หารที่ดี (Service
Mind) การพัฒนาตนเอง (Self Development) การทางานเป็ นทีม (Teamwork)
2. สมรรถนะประจาสายงาน ได้แก่ ความสามารถการวิเคราะห์ การสังเคราะห์การ
ออกแบบ การเรี ยนรู ้การพัฒนาผูเ้ รี ยน การบริ หารจัดการชั้นเรี ยน
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (2556 หน้า 2) กล่าวว่า สมรรถนะหลัก
(Core Competency) คือ คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมของข้าราชการพลเรื อน สามัญที่สานักงาน ก.พ.
กาหนดให้ขา้ ราชการพลเรื อนสามัญทุ กคนจะต้องมี คุณลักษณะเชิ งพฤติ กรรมดังกล่ าว เพื่อหล่ อ
หลอมค่ า นิ ย มและพฤติ ก รรมที่ พึ ง ประสงค์ใ นการปฏิ บ ัติ ร าชการร่ ว มกัน โดยสมรรถนะหลัก
ประกอบด้วย 5 สมรรถนะ ได้แก่
1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation-ACH)
2. การบริ การที่ดี (Service Mind –SERV)
3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงาน (Expertise –EXP)
4. การยึดมัน่ ในความถูกต้องชอบธรรม และจริ ยธรรม (Integrity – ING)
5. การทางานเป็ นทีม (Teamwork – TW)
องค์ประกอบสมรรถนะตามระดับความยากง่ายของการพัฒนาว่าส่ วนที่เป็ นความรู ้และ
ทัก ษะ ถื อว่า เป็ นส่ วนที่ แต่ ล ะคน พัฒนาให้มี ไ ด้ไ ม่ ย ากนัก ความคิ ดเห็ นเกี่ ย วกับ ตนเอง (Self –
concept) คือ เจตคติ ค่านิยม และความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณะของตน บุคลิกลักษณะประจาตัว
ของบุคคล Traits เป็ นที่อธิ บายถึงบุคคลนั้น เช่น คนที่น่าเชื่อถือ และไว้วางใจได้หรื อมีลกั ษณะเป็ น
ผูน้ า เป็ นต้น แรงจูงใจ / เจตคติ (Motives / attitude) เป็ นแรงจูงใจ หรื อแรงขับภายใน ซึ่งทาให้บุคคล
แสดงพฤติกรรมที่มุ่งไปสู่ เป้ าหมาย หรื อมุ่งสู่ ความสาเร็ จ
กล่าวโดยสรุ ป สมรรถนะหลักสามารถแบ่งเป็ น 5 ด้าน ประกอบด้วย
1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ เป็ นความมุ่นมุ่นที่จะปฏิบตั ิราชการให้ดีหรื อให้เกินมาตรฐานที่
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มีอยู่ โดยมาตรฐานนี้ อาจเป็ นผลการปฏิ บตั ิงานที่ผา่ นมาของตนเองหรื อเกณฑ์การวัดผลสัมฤทธิ์ ที่
ส่ ว นราชการก าหนดขึ้ น อี ก ทั้ง ยัง หมายรวมถึ ง การสร้ า งสรรค์พ ฒ
ั นาผลงานหรื อ กระบวนการ
ปฏิบตั ิงานตามเป้ าหมายที่ยากและท้าทายชนิดที่อาจไม่เคยมีผใู ้ ดสามารถกระทาได้มาก่อน
2. การบริ ก ารที่ ดี เป็ นสมรรถนะที่ ม ัก ก าหนดไว้ส าหรั บ ลัก ษณะของงานที่ ต้อ ง
ให้บริ การหรื อให้ความช่วยเหลือกับผูอ้ ื่น ซึ่ งงานนี้ขา้ ราชการพลเรื อนเป้ าหมายหลักประการหนึ่ งคือ
การให้บริ การกับประชาชนในขณะที่ มีขา้ ราชการพลเรื อนบางกลุ่มให้บริ การกับข้าราชการหรื อ
หน่ วยงานอื่ น ๆ ที่ เกี่ ย วข้อง ดัง นั้นการบริ ก ารที่ ดีจึง ก าหนดไว้เป็ นหนึ่ ง ในสมรรถนะหลักของ
ข้าราชการพลเรื อน
3. การสั่งสมความเชี่ ยวชาญในงานอาชี พ เป็ นความใฝ่ รู ้ สั่งสมความรู ้ความสามารถ
ของตนในการปฏิบตั ิราชการด้วยการศึกษา ค้นคว้า และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
4. การยึดมัน่ ในความถู กต้องชอบธรรมและจริ ยธรรม เป็ นการดารงและประพฤติ
อย่างถูกต้องเหมาะสมทั้งตามกฎหมาย คุณธรรม จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ และจรรยาข้าราชการเพื่อ
ศักดิ์ศรี แห่งความเป็ นข้าราชการ
5. การทางานเป็ นทีม เป็ นความตั้งใจที่จะทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น เป็ นส่ วนหนึ่ งของทีม
หน่วยงานหรื อส่ วนราชการ โดยผูป้ ฏิบตั ิมีฐานะเป็ นสมาชิกไม่จาเป็ นต้องมีฐานะหัวหน้าทีม รวมทั้ง
ความสามารถในการสร้างและรักษาสัมพันธภาพกับสมาชิกทีม
การสั่ ง สมความเชี่ ย วชาญในงานอาชี พ (Expertise) หมายถึ ง ความสนใจใฝ่ รู ้ สั่ ง สม
ความรู ้ ความสามารถของตนในการปฏิบตั ิหน้าที่ราชการด้วยการศึกษา ค้นคว้าและพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่ อง จนสามารถประยุกต์ใช้ ความรู ้ เชิ งวิชาการ และเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ากับการปฏิ บตั ิ
ราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ (กองฝึ กอบรม กรมที่ดิน,2555 : 3)
การสั่งสมความเชี่ ยวชาญในงานอาชี พ หมายถึ ง ความสนใจใฝ่ รู ้ อนั ที่ จะสั่งสมความรู ้
ความสามารถของตนด้วยการศึกษา ค้นหว้า และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่ องจนประยุกต์ใช้ความรู ้
ทางวิ ช าการและเทคโนโลยี ต่ า ง ๆ เพื่ อ ใช้ใ นการปฏิ บ ัติ ห น้า ราชการให้ เ กิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด
(สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรื อน,2553 : 17)
การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ เป็ นสมรรถนะในกลุ่มกระบวนการคิด (Cognitive)
หรื อความลาด อย่างไรก็ดีสมรรถนะนี้ ไม่ได้วดั ความฉลาด (IQ) โดยตรง แต่เป็ นการวัดแนวโน้ม
ของการที่ผดู ้ ารงตาแหน่งจะใช้ความลาดของตนให้มีประโยชน์ต่อการทางานให้ประสบความสาเร็ จ
กล่ าวอี กอย่างหนึ่ งก็ คื อ เป็ นการวัดทั้งความสามารถและแรงจู งใจ โดยทัว่ ไปสมรรถนะการคิ ด
วิเคราะห์ และการมองภาพองค์รวมจะสัมพันธ์โดยตรงกับความฉลาดมากกว่าสมรรถนะการสั่งสม
ความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ แต่จากงานวิจยั สนับสนุนว่า ความลาดมีความสัมพันธ์กบั ความรู ้ในงาน
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เพราะบุคคลที่มีความฉลาดจะสามารถเรี ยนรู ้และเก็บข้อมูลเกี่ยวกับความรู ้ในงานได้ดี
การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ รวมองค์ความรู ้ที่เกี่ยวข้องกับงานได้แก่
1. ความรู ้เชิงเทคนิค วิชาการหรื อการจัดการ
2. แรงจูงใจที่จะเรี ยนรู ้เพิม่ ขึ้น
3. ใช้ความรู ้น้ นั ในงาน
4. สอนความรู ้น้ นั ๆ ให้กบั บุคคลอื่น ๆ ด้วย
การสั่งสมความเชี ยวชาญในงานอาชี พ (Expertise) อาจเรี ยกในชื่ ออื่ น ๆ ได้แก่ การตะ
หนักด้านกฎหมาย (Legal Awareness) ความรู ้ดา้ นผลิตภัณฑ์ (Product Knowledge) ภาพลักษณ์ของ
ผูช้ ่วยเหลือที่เชี่ ยวชาญ (Expert-Helper Image) ทักษะการวินิจฉัย (Diagnostic Skill) และการยึดมัน่
ต่อการเรี ยนรู ้ (Continuous Learning)
สมรรถนะการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพมี 4 มิติ ได้แก่
1. อธิบายในรู ปของระดับวุฒิการศึกษา
2. ระดับการบริ หารจัดการความรู ้ เช่น ระดับบุคคล กลุ่มงาน หรื อหน่วยงาน เป็ นต้น
3. ความพยายามที่จะคงไว้และได้มาซึ่งความรู ้ความเชี่ยวชาญในงาน
4. ขอบเขตหน่วยงานหรื อตีพิมพ์ผลงานวิชาการ เป็ นต้น
การสัง่ สมความเชี่ยวชาญในงาน เป็ นการขวนขวาย สนใจใฝ่ รู ้ เพื่อเพิ่มความรู ้ความสามารถ
ของตนในการปฏิบตั ิราชการ ด้วยการศึกษา หาความรู ้เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่ อง อีกทั้งรู ้จกั พัฒนา
ปรับปรุ ง ประยุกต์ใช้ความรู ้เชิงวิชาการและเทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์
การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ เป็ นสมรรถนะในกลุ่มกระบวนการคิด (Cognitive)
หรื อความฉลาด อย่างไรก็ดีสมรรถนะนี้ ไม่ได้วดั ความฉลาด (IQ) โดยตรง แต่เป็ นการวัดแนวโน้ม
ของการที่ ผู ้ด ารงต าแหน่ ง จะใช้ ค วามฉลาดของตนให้ มี ป ระโยชน์ ต่ อ การท างานให้ ป ระสบ
ความสาเร็ จกล่าวอีกอย่างหนึ่ งก็คือ เป็ นการวัดทั้งความสามารถและแรงจูงใจ โดยทัว่ ไปสมรรถนะ
การคิดวิเคราะห์และการมองภาพองค์รวมจะสัมพันธ์โดยตรงกับความฉลาดมากกว่าสมรรถนะการ
สั่งสมความเชี่ ยวชาญในงานอาชี พ แต่จากงานวิจยั สนับสนุ นว่า ความฉลาดมี ความสัมพันธ์ ก ับ
ความรู ้ในงาน เพราะบุคคลที่มีความฉลาดจะสามารถเรี ยนรู ้และเก็บข้อมูลเกี่ยวกับความรู ้ในงานได้
ดี ซึ่ งการสัง่ สมความเชี่ยวชาญในอาชีพนั้น ข้าราชการแต่ละคนต้องมีความรับผิดชอบต่อการพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่ อง ศึกษาหาความรู ้ ฝึ กฝนตนเองอยูเ่ สมอ เป็ นสมรรถนะหลักที่ขา้ ราชการทุกคน
จาเป็ นต้องมี และสมควรที่จะต้องพัฒนาตนเองให้มีสมรรถนะทุก ๆ ด้าน เพื่อทาให้เกิดการทางาน
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพต่อตนเองและองค์กรหรื อหน่วยงาน
การยึดมัน่ ในความถูกต้องชอบธรรม และจริ ยธรรม (Integrity) หมายถึง การดารงตน และ
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ประพฤติ ปฏิ บตั ิ อย่างถู กต้องเหมาะสมทั้งตามกฎหมาย คุ ณธรรม จรรยาบรรณแห่ งวิชาชี พ และ
จรรยาข้าราชการเพื่อรักษาศักดิ์ศรี แห่งความเป็ นข้าราชการ (กองฝึ กอบรม กรมที่ดิน,2555 : 3)
การยึดมัน่ ในความถู กต้องชอบธรรมและจริ ยธรรม คื อ การดารงตนและการประพฤติ
ปฏิ บตั ิตนในวิถีแห่ งความดีงาม ความ ถูกต้อง ทั้งในกรอบของกฎหมาย คุ ณธรรม จริ ยธรรม และ
จรรยาบรรณ แห่งวิชาชีพ เพื่อภาพลักษณ์ ศักดิ์ศรี ชื่อเสี ยง และเกียรติยศของความเป็ นข้าราชการที่ดี
(สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรื อน,2553 : 23)
การยึดมัน่ ในความถูกต้องชอบธรรม และจริ ยธรรม มาจากคาว่า Integrity ที่มีนยั ของการ
แสดงพฤติกรรมที่สอดคล้องกับคาพูด (เท่ากับการยึดมัน่ ในความถูกต้องชอบธรรมและจริ ยธรรม
ระดับที่ 2) ซึ่ งคาพูดที่วา่ นี้ เป็ นค่านิ ยมของบุคคลนั้น ๆ (สิ่ งที่เห็นว่าดี) และค่านิ ยมที่วา่ นี้ อาจมาจาก
หน่วยงาน (ค่านิ ยมองค์กร) สังคม หรื อหลักทางด้านศีลธรรมของบุคคล สิ่ งนี้ ทาให้สมรรถนะการ
ยึดมัน่ ในความถู ก ต้องชอบธรรมและจริ ย ธรรมแตกต่ า งไปจากสมรรถนะอื่ น ๆ ที่ เน้นผลการ
ปฏิบตั ิงานที่ดี แต่ Integrity เน้นที่ค่านิยมมากว่า
อย่างไรก็ดีกรยึดมัน่ ในความถู กต้องชอบธรรม และจริ ยธรรมในโมเดลสมรรถนะของ
ราชการพลเรื อนไม่ได้เน้นแค่การแสดงพฤติ กรรมที่ สอดคล้องกับคาพูด แต่เน้นกลุ่ มพฤติ กรรม
ตั้งแต่มีความสุ จริ ต (ระดับที่ 1) จนถึงการอุทิศตนเพื่อผดุงความยุติธรรม (ระดับที่ 5)
นอกจากนี้ ยงั มี ประเด็นที่ ว่า แต่ละระดับของการยึดมัน่ ในความถู กต้องชอบธรรมและ
จริ ย ธรรมนั้น สอดคล้องกับ วินัย และจรรยาข้า ราชการ ดัง นั้น ข้า ราชการทุ ก คนควรถู ก กาหนด
สมรรถนะนี้ที่ระดับ 5 ทั้งหมดนั้น ในเรื่ องนี้มีประเด็นทีเกี่ยวข้อง 2 ประเด็น กล่าวคือ
ประเด็นแรก สมรรถนะและวินยั ข้าราชการมีวตั ถุประสงค์แตกต่างกัน สมรรถนะเป็ นการ
กาหนดมาตรฐานเชิงพฤติกรรม ที่เมื่อแสดงแล้วหน่วยงานจะเสริ มแรงเพื่อให้พฤติกรรมนั้น ๆ คงอยู่
ส่ วนวินยั ข้าราชการเป็ นเรื่ องของการบอกว่าอะไรห้ามทา ถ้าทาจะถูกลงโทษ หรื ออะไรต้องทาถ้าไม่
ทาจะถูกลงโทษ
ประเด็นที่สอง การกาหนดระดับสมรรถนะใช้หลักของการรับรู ้ ความแตกต่างระหว่าง
ระดับ (Just Noticeable Difference (JND)) ซึ่ งแต่ละระดับมี ความยากง่ ายแตกต่างกันอย่างชัดเจน
การนาไปใช้จึงต้องกาหนดให้สอดคล้องกับระดับตาแหน่ ง ดังนั้น ระดับตาแหน่ งที่มีหน้าที่ความ
รับผิดชอบและขนาดงานที่ต่ ากว่า จึงควรกาหนดระดับสมรรถนะต่ ากว่าระดับตาแหน่ งที่มีหน้าที่
ความรับผิดชอบและขนาดงานที่สูงกว่า การกาหนดให้ทุกระดับตาแหน่งงานมีสมรรถนะในระดับ
เดียวกันทั้งหมดจึงอาจไม่เหมาะสม
การยึดมัน่ ในความ ถู ก ต้องชอบธรรมและจริ ย ธรรม ก็ คื อ การดารงตนและประพฤติ
ปฏิ บ ตั ิ อย่า ง ถู ก ต้องเหมาะสม ทั้ง ตามกฎหมาย คุ ณธรรม จรรยาบรรณแห่ ง วิช าชี พ และ จรรยา
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ข้าราชการเพื่อศักดิ์ศรี แห่งความเป็ นข้าราชการ
การยึดมัน่ ในความถูกต้องชอบธรรมและจริ ยธรรมจึงหมายถึง การปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความ
สุ จริ ต ไม่เลื อกปฏิ บตั ิ ถู กต้องตามกฎหมายและวินยั ข้าราชการ การแสดงความคิดเห็ นตามหลัก
วิชาชีพอย่างสุ จริ ต การรักษา คาพูด มีสัจจะและเชื่อถือได้ การแสดงให้ปรากฏถึงความมีจิตสานึกใน
ความ เป็ นข้าราชการ การยึดมัน่ ในหลักการ จรรยาบรรณแห่ ง วิชาชี พและจรรยา ข้าราชการไม่
เบี่ยงเบน ตัวอคติหรื อผลประโยชน์ กล้ารับผิดและรับผิดชอบ การเสี ยสละความสุ ขส่ วนตน เพื่อให้
เกิ ดประโยชน์แก่ ทางราชการ การยืน หยัดเพื่อความถู กต้องโดยมุ่งพิทกั ษ์ผลประโยชน์ของทาง
ราชการ แม้ตกอยู่ ในสถานการณ์ ที่อาจมีความยากลาบาก การกล้าตัดสิ นใจ ปฏิบตั ิหน้าที่ ราชการ
ด้วยความถู กต้อง เป็ นธรรม แม้อาจก่ อความไม่พึงพอใจให้แก่ ผูเ้ สี ย ประโยชน์ และการยืนหยัด
พิทกั ษ์ผลประโยชน์และชื่ อเสี ยงของประเทศชาติ แม้ในสถานการณ์ ที่อาจเสี่ ยงต่อความมัน่ คงใน
ตาแหน่งหน้าที่การงานหรื อ อาจเสี่ ยงภัยต่อชีวติ
การทางานเป็ นทีม
ไพโรจน์ บาลัน (2553 : 18) ได้ให้ความหมายไว้วา่ ทีม คือกลุ่มคนที่ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อ
ทางานร่ วมกัน หรื อกลุ่มคนที่ทางานร่ วมกัน หรื อกลุ่มคนที่ทางานคล้ายคลึงกัน หรื อกลุ่มคนที่ข้ ึน
ตรงกับผูบ้ งั คับบัญชาคนเดียวกัน
ทองประเสริ ฐ ใจตรง (2553 : 26 - 28) คาว่า ทีมงาน มีนกั วิชาการได้ให้ความหมาย
หลาย ลักษณะแต่ความหมายหลาย ๆ ความหมายจะเน้นความสาคัญอยูท่ ี่กลุ่มของบุคคลที่จะร่ วมใน
กิจกรรมมี การเกี่ยวข้องซึ่ งกันและกันมีการวางแผนร่ วมกัน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้
ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์ (2556 : 62) ให้ความหมายว่าที มงาน คื อ กลุ่ มคนที่ ตอ้ งมา
ทางาน ร่ วมกันโดยมีวตั ถุประสงค์เดียวกัน และเป็ นการรวมตัวกันที่จะต้องอาศัยความเข้าใจ ความ
ผูกพัน และ ความร่ วมมือซึ่ งกันและกัน ของสมาชิ กในกลุ่ม เพื่อสมาชิ กแต่ละคนจะสามารถทางาน
ร่ วมกัน จน ประสบผลสาเร็ จและบรรลุเป้ าหมายสู งสุ ดของทีมได้ในทางปฏิบตั ิทีมงานอาจมีขนาด
ใหญ่หรื อเล็กก็ได้ แต่ส่วนมากแล้วจะประกอบด้วยหัวหน้าทีมที่อาจจะมาจากหน่วยงานต่าง ๆ กัน
แต่ทุกคนจะต้องพยายามปฏิบตั ิงานให้สอดคล้องและประสานกันอย่างเป็ นเอกภาพ โดยมีเป้ าหมาย
สู งสุ ดของทีมเป็ น เครื่ องกาหนด
องค์ประกอบที่สาคัญในการทางานเป็ นทีม
การสร้ า งที ม งานขึ้ นมานั้น เป็ นสิ่ ง ที่ ง่ า ย ถ้า เราไม่ ค านึ ง ถึ ง ผลของการปฏิ บ ัติง านของ
ที มงาน เพราะที มงานนั้นเป็ นเรื่ องของการทางานร่ วมกันของบุ คคลตั้ง แต่สองคนขึ้ นไปเพื่ อให้
บรรลุวตั ถุประสงค์ที่กาหนดไว้ แต่สิ่งหนึ่งที่เป็ นปั ญหาในการพัฒนาทีมงานโดยทัว่ ไปผูร้ ่ วมงานใน
ทีมงานแต่ละทีมจะทางานเพียงตามที่ได้รับคาสั่งมาเท่านั้นหรื อทาไปเพื่อให้รู้สึกว่ามีทีมงานเท่านั้น
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(จีระ งอกศิลป์ ,2553 : 39)
ปั ญหาดังกล่าวทาให้การสร้ างทีมงานไม่ก่อให้เกิ ดประโยชน์อย่างแท้จริ ง และการที่จะ
สร้างทีมงานให้เกิดประโยชน์ในการบริ หารโครงการอย่างแท้จริ ง จาเป็ นต้องมีองค์ประกอบพื้นฐาน
ที่สาคัญของการทางานเป็ นทีมดังนี้
1. ต้องประกอบด้วยบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไป
2. บุคคลในกลุ่มต้องมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน
3. บุคคลในกลุ่มต้องมีสัมพันธ์ต่อกันอย่างมีแบบแผน
4. บุคคลในกลุ่มต้องพึ่งพากันในการปฏิบตั ิงาน
5. บุคคลในกลุ่มถือว่าตนเองต้องเป็ นสมาชิกของทีมงาน
6. บุคคลในกลุ่มมีวตั ถุประสงค์และเป้ าหมายเดียวกัน
7. บุคคลในกลุ่มคิดว่าการทางานร่ วมกันช่วยให้งานสาเร็ จ
8. บุคคลในกลุ่มมีความสมัครใจที่จะทางานร่ วมกัน
9. บุคคลในกลุ่มมีความเพลิเพลินที่จะทางานกันและผลิตผลงานคุณภาพสู ง
10. บุคคลในกลุ่มพร้อมที่จะเผชิญปั ญหาร่ วมกัน
กล่าวโดยสรุ ป การทางานเป็ นทีม หมายถึง ความตั้งใจและความพร้อมที่จะทางานร่ วมกับ
ผูอ้ ื่น หรื อเป็ นส่ วนหนึ่ งของทีม หน่ วยงาน หรื อส่ วนราชการ โดยผูป้ ฏิ บตั ิมีฐานะเป็ นสมาชิ ก ไม่
จาเป็ นต้องอยู่ใ นฐานะหรื อตาแหน่ ง หัวหน้า ที ม แต่ เพี ย งตาแหน่ ง เดี ย ว ความเป็ นสมาชิ ก ในที ม
ดังกล่าว หมายความรวมถึงความสามารถในการสร้างและรักษาสัมพันธภาพกับสมาชิกในทีมด้วย
3. แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับการพัฒนาบุคลากร
ธัญญาพันธ์ สิ ทธิพงษ์ (2553 หน้า 10) ได้อธิบายความหมายของการพัฒนาบุคลากร หมายถึง
กระบวนการวางแผนล่วงหน้า เพื่อเพิ่มพูนความรู ้ ทักษะ ความสามารถ และปรับปรุ งพฤติกรรมของ
บุคลากรในการทางานให้แก่บุคลากรนั้น โดยองค์การเป็ นผูจ้ ดั ขึ้นให้แก่บุคลากร
วราภรณ์ แต่งผล (2554 หน้า 11) ได้อธิ บายถึ งความสาคัญของ การพัฒนาบุ คลากร นั้นมี
ความจาเป็ นและมีความสาคัญต่อตัวบุคลากรเอง และองค์การเป็ นอย่างยิง่ เพราะเป็ นกรรมวิธีที่จะช่ วย
เพิ่มพูนความรู ้ ส่ งเสริ มความสามารถและทักษะ ตลอดถึงเจตคติที่ดีในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรให้
บังเกิดผลดี มีท้ งั ประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล ช่วยให้บรรลุท้ งั เป้ าหมายส่ วนบุคคลและเป้ าหมายของ
องค์การ
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จุดมุ่งหมายของการพัฒนาบุคลากร
ธันญาพันธ์ สิ ทธิ พงษ์ (2553 : 14) กล่าวว่าจุดมุ่งหมายของ การพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์เป็ น
เรื่ องของกลไกที่ จะช่ วยให้การดาเนิ นงานทั้งในด้านองค์การและด้านบุ คลากรเป็ นไปในทิ ศทาง
เดี ยวกัน เพื่อนามาซึ่ งความสาเร็ จสู่ องค์การหรื อหน่ วยงานโดยรวม หรื ออาจกล่าวได้ว่า การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์เป็ นการเพิ่มพูนคุณค่าให้กบั ตัวบุคคลทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม
การบริ หารทรัพยากรมนุษย์
แนวคิดพื้นฐานในการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ ไม่วา่ จะเป็ นการดาเนินงานขององค์การจะ
มีขนานเล็กหรื อขนานใหญ่ ย่อมต้องการบุคลากรที่มีความรู ้ ความสามารถ และประสบการณ์ เป็ น
พื้นฐาน เพื่อสามารถควบคุ มการดาเนิ นงานให้ทนั กับการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ นด้าน
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยี โดยจะต้องคานึ งว่ามนุ ษย์มิใช่เครื่ องจักร แต่เป็ นผูส้ ร้ าง
ความสาเร็ จให้แก่องค์การย่อมต้องการขวัญกาลังใจรวมทั้งแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานด้วยกันทุกคน
ดังนั้นจึงจาเป็ นที่จะให้บุคลากรในองค์การได้แสดงความสามารถของตนเอง พร้อมทั้งเปิ ดโอกาส
ให้แ สดงความคิ ด เห็ น ในการปฏิ บ ัติ ง าน เพื่ อ ส่ ง เสริ ม และสนับ สนุ น ให้ บุ ค ลากรได้ใ ช้ค วามรู ้
ความสามารถอย่างเต็มที่ นอกจากนี้ ยังต้องคานึ งถึ งค่านิ ยม วัฒนธรรม จริ ยธรรม และวินยั ใยการ
ปฏิบตั ิงานขององค์การเป็ นสาคัญ (วิลาวรรณ รพีพิศาล, 2554 หน้า 1 – 9).
เฉลิมพงศ์ มีสมนัย (2553 หน้า 1 - 7) ได้กล่าวไว้วา่ ในทัศนะของ De Cenzo และ Robbins
เห็ นว่าการบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์เป็ นส่ วนหนึ่ งขององค์กรที่ จะพิจารณาจากมิ ติของคนโดยเป็ น
หน้าที่ที่ให้การสนับสนุ น (staff function) การดาเนิ นงานขององค์การโดยการบริ หารทรัพ ยากร
มนุษย์มีบทบาทให้การช่วยเหลือให้การดาเนิ นงานขององค์การจะบรรลุเป้ าหมายทั้งในด้านการผลิต
สิ นค้าและ/หรื อบริ การ
พิชิต เทพวรรณ์ (2554 : 26) ให้นิยามการบริ หารทรั พยากรมนุ ษย์ว่า เป็ นนโยบายและ
วิธีการ ปฏิ บตั ิงานที่บอกถึ งกิ จกรรมที่เป็ นการจัดหา การใช้ การรักษาไว้ซ่ ึ งทรัพยากรมนุ ษย์ ผูซ้ ่ ึ ง
เป็ นผูป้ ฏิ บตั ิ งานและ ส่ งผลต่อความสาเร็ จขององค์กร การบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์เป็ นมากกว่า
แนวทางปฏิ บ ัติ แ ละถื อ ได้ ว่า เป็ นกรอบ กลยุท ธ์ ใ หญ่ ข องการบริ ห ารองค์ ก รโดยภาพรวม ซึ่ ง
แนวความคิ ด การจัด การงานบุ ค คลแบบเก่ า นั้น เป็ นการ ปฏิ บ ัติ ใ นกิ จ กรรมทุ ก อย่า งที่ เ กี่ ย วกับ
พนักงานในองค์กร และเป็ นเพียงเครื่ องมือที่ทาให้เกิ ดการปฏิ บตั ิ งาน ซึ่ ง คานึ งถึงเฉพาะการวาง
ระเบียบและแนวปฏิบตั ิต่าง ๆ เป็ นส่ วนใหญ่
ปรัชญาการบริ หารทรัพยากรมนุษย์
โดยปกติมนุ ษย์จะตัดสิ นใจทาสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ งนั้นตามความคิด ความเชื่ อ และค่านิ ยมที่อยูใ่ น
ตัวของเขา โดยมี แนวความคิ ดที่ เป็ นพื้ นฐานว่าสิ่ งที่ เลื อกท าเป็ นสิ่ งที่ มี ค่ ามากที่ สุ ด ซึ่ งสิ่ งที่ เป็ น
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พื้นฐานของความคิ ดก็คือ ปรัชญาประจาตัวนั้นเอง การบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ก็เช่ นกัน ผูบ้ ริ หาร
หรื อผูจ้ ดั การก็จะต้องมี ปรั ชญาการบริ หารทรั พยากรมนุ ษย์เป็ นแนวทางในการปฏิ บตั ิ ปรั ชญาการ
บริ หารทรัพยากรมนุษย์ประกอบด้วย
หลักคุณธรรม (Merit - Based)
หลักสมรรถนะ (Competency - Based)
หลักผลงาน (Performance - Based)
หลักการกระจายอานาจและความรับผิดชอบ (HR Decentralization)
หลักคุณภาพชีวติ ในการทางาน (Quality of Work Life)
1. หลักคุ ณธรรม (Merit - Based) : หลักคุ ณธรรมหรื อระบบคุ ณธรรมใช้ในการบริ หาร
ทรัพยากรบุคคลทั้งภาครัฐและภาคธุ รกิจ หลักคุณธรรมประกอบด้วย 4 หลักใหญ่ คือ
1.1 หลักความเสมอภาค คือ เสมอภาค ไม่เลือกปฏิบตั ิ ไม่คานึ งถึงผิวพรรณ เชื้ อชาติ
เพศ ฯลฯ
1.2 หลักความสามารถ การบริ หารคนหมู่มากต้องมีวิธีวดั ความสามารถ ซึ่ งปั จจุบนั
เปลี่ยนมาเป็ นหลักผลงาน และหลักสมรรถนะ
1.3 หลักความเป็ นกลาง หมายถึง การปฏิบตั ิหน้าที่โดยไม่คานึ งถึงฝ่ ายใด ข้าราชการ
เป็ นกลไกรัฐ ต้องทางานตามนโยบายของรัฐบาล แต่บางครั้งถูกมองว่ารับใช้หรื อเข้าข้างฝ่ ายใดฝ่ าย
หนึ่ง ซึ่ งอาจมีผลกระทบกับความมัน่ คงในอาชีพราชการ
1.4 หลัก ความมั่น คง หมายถึ ง การรั บ รองการเป็ นอาชี พ มี ท างก้ า วหน้ า มี
ค่าตอบแทน และสวัสดิการที่เหมาะสม ที่เกียรติและศักดิ์ศรี
2. หลัก สมรรถนะ (Competency - Based) : หมายถึ ง ใช้ค นให้ต รงกับ ความรู ้ ค วาม
สามารถ (Put the Right Man on the Right Job) โดยการศึกษา และกาหนดความรู ้ ความสามารถที่
ต้องการสาหรับตาแหน่งต่างๆ แล้วนาไปสรรหาพัฒนาให้ได้บุคคลที่เหมาะสมมาดารงตาแหน่ง
3. หลักผลงาน (Performance - Based) : คือ การบริ หารโดยยึดผลงานเป็ นหลัก
หมายความว่าจะให้คุณให้โทษใครให้ดูที่ผลงาน ตรงนี้ มาจากภาคธุ รกิจ ถามว่าราชการยึดผลงาน
อย่างเดียวได้ไหม คาตอบคือคงไม่ได้ จะต้องมีปัจจัยอื่นๆ หรื อแม้แต่ทางธุ รกิจเหมือนกันต้องมอง
ทั้ง Input ที่ใส่ เข้าไปในการทางาน Output ที่เกิดขึ้น รวมทั้งทัศนคติ (Attitude) และวิธีการทางาน
ของเขา ต้องโปร่ งใส แต่อย่างไรก็ตาม ก็ให้เน้นผลงาน ให้ยดึ ผลงานเป็ นหลัก
4. หลักการกระจายอานาจและความรับผิดชอบ (HR Decentralization) : คือให้ร่วมกัน
รับผิดชอบ เวลาถามว่าใครเป็ น HR Manager ใครเป็ น Personnel Manager ถ้าเป็ นยุคก่อนคาตอบคือ
หัวหน้าการเจ้า หน้าที่ แต่คาตอบยุคนี้ คื อผูบ้ ริ หารนั้นเอง หรื อ Line Manager นั้นเอง ที่ เป็ น HR
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Manager ในตัวเอง ต้องรู ้หลักต้องบริ หารได้
5. หลักคุ ณภาพชี วิตในการทางาน (Quality of Work Life) : คือ ในการทางานมี Work
Life กับ Home Life ทาอย่างไรให้สมดุลกัน (Balance)
การพัฒนาบุ คลากร มี จุดมุ่งหมายเพื่อเสริ มสร้ างความรู ้ ความสามารถ และเจตคติ ที่ดีต่อ
วิชาชี พ การพัฒนาดังกล่าวเพื่อให้บุคลากรสามารถปฏิบตั ิงานในหน้าที่ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ส่ งผล
ต่ อความก้าวหน้าในหน้าที่ การงาน เกิ ดประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลสู งสุ ดต่ อองค์กร อันเกิ ด
ประโยชน์แก่บุคลากรในการพัฒนาฝี มือ บุคลิกภาพ สิ่ งที่เป็ นพื้นฐานของความคิดปรัชญาการบริ หาร
ทรัพยากรมนุ ษย์คือ หลักคุ ณธรรม หลักสมรรถนะ หลักผลงาน หลักการกระจายอานาจและความ
รับผิดชอบ หลักคุณภาพชีวติ ในการทางาน
4. ผลงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
เกษรา โชติช่วง (2554 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรส่ วนการ
คลังในเขตอาเภอเมือง จังหวัดยะลา ผลการศึกษาพบว่า ส่ วนใหญ่มีความคิดเห็ นว่าเจ้าหน้าที่ส่วน
การคลังผูป้ ฏิ บตั ิงาน ควรมีการพัฒนาสมรรถนะโดยรวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก โดยสมรรถนะ
ด้านการมีคุณธรรมจริ ยธรรมมีความสาคัญเป็ นอันดับแรก คือ รักษาวาจา มีสัจจะเชื่ อถื อได้ พูด
อย่างไรทาอย่างนั้น ไม่บิดเบื อนอ้างข้อยกเว้นให้คนเอง และสมรรถนะด้านการทางานเป็ นทีมที่
จาเป็ นต้องมีมากที่สุดคือ สร้างสัมพันธ์เข้ากับผูอ้ ื่นในกลุ่มได้ดี และรองลงมาคือสมรรถนะด้านการ
ทางานมุ่งผลสาเร็ จคือ พยายามปฏิบตั ิราชการตามหน้าที่ให้ดีที่สุดและถู กต้อง สมรรถนะด้านการ
ให้ บ ริ ก าร คื อ เล็ ง เห็ น ผลประโยชน์ ที่ จ ะเกิ ด ขึ้ นกับ ผู ้รั บ บริ ก ารในระยะยาวและพร้ อ มที่ จ ะ
เปลี่ ยนแปลงวิธีหรื อขั้นตอนการให้บริ การ เพื่อให้ผูร้ ับบริ การได้ประโยชน์สูงสุ ด และสมรรถนะ
ด้านการสั่งสมความเชี่ ยวชาญในงานคือ ให้การสนับสนุ น ชมเชย เมื่อมีผแู ้ สดงออกถึงความตั้งใจที่
จะพัฒนาความเชี่ ยวชาญในงาน (ร้ อยละ 48.0) ปั จจุบนั บุคลากรส่ วนการคลัง ในเขตอาเภอเมื อง
จังหวัดยะลา มีสมรรถนะด้านการมีคุณธรรมจริ ยธรรมในระดับมาก ได้แก่ การธารงความถูกต้อง
ยืนหยัดพิทกั ษ์ผลประโยชน์และชื่ อเสี ยงชื่ อเสี ยงของหน่วยงานและประเทศชาติแม้ในสถานการณ์ที่
อาจส่ งต่อความมัน่ คงในตาแหน่งหน้าที่การงาน และ สมรรถนะด้านการให้บริ การ ได้แก่ ให้บริ การ
ที่เป็ นมิตร สุ ภาพ เต็มใจต้อนรับด้วยอัธยาศัยไมตรี อนั ดี และสร้างความประทับใจแก่ผูร้ ับบริ การ
โดยในส่ วนระดับสมรรถนะที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั ที่มีอยู่นอ้ ยสมควรให้มีการพัฒนาเป็ นอันดับแรก คือ
สมรรถนะด้านการทางานมุ่งผลสาเร็ จ
สุ ดใจ ทัศจันทร์ (2554 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาสมรรถนะของ
ข้าราชการองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดชลบุรี ผลการศึกษาพบว่า ระดับสมรรถนะของข้าราชการใน
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ภาพรวมอยูใ่ นระดับสู ง โดยสมรรถนะหลักมีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด รองลงมาคือ ด้านสมรรถนะในงาน และ
สมรรถนะด้านบริ หารและสมรรถนะด้านการนาตามลาดับ ระดับความคิดเห็นต่อปั จจัยที่ส่งผลต่อ
สมรรถนะข้าราชการ พบว่าในภาพรวมอยูใ่ นระดับสู ง เมื่อพิจารณาสมรรถนะเป็ นรายด้าน พบว่า
ด้านการพัฒนาตนเองมีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดและรองลงมาตามลาดับคือ ด้านค่าตอบแทน ด้านการจัดการ
ความรู ้ และด้านนโยบายขององค์กร การเปรี ยบเทียบความคิดเห็ นต่อสมรรถนะข้าราชการพบว่ามี
ความแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทุกด้าน ด้านความสัมพันธ์ของปั จจัยที่มีผล
ต่อสมรรถนะและประสิ ทธิ ภาพของข้าราชการองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดชลบุรี พบว่าปั จจัยด้าน
การพัฒนาตนเองมีความสัมพันธ์เชิ งบวกในระดับสู ง ด้านค่าตอบแทนมีความสัมพันธ์เชิ งบวกใน
ระดับสู ง ด้านนโยบายขององค์กรและด้านการจัดการความรู ้ มีความสั มพันธ์ กบั สมรรถนะของ
ข้าราชการเชิงบวกในระดับปานกลาง อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
ชลารักษ์ นุ ชแดง (2555 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการพัฒนาสมรรถนะหลักของข้าราชการพล
เรื อนกรมการพัฒนาชุ มชน ผลการศึกษาวิจยั พบว่า สมรรถนะหลักที่คาดหวังกับสมรรถนะหลักที่
เป็ นจริ งของข้าราชการพลเรื อนกรมการพัฒนาชุ มชนในภาพรวมสมรรถนะหลักที่คาดหวังอยู่ใน
ระดับ มากที่ สุ ด สมรรถนะหลัก ที่ เป็ นจริ ง อยู่ใ นระดับ มาก ผลการวิเคราะห์ เปรี ย บเที ย บผลต่ าง
ระหว่างสมรรถนะหลักที่คาดหวังกับสมรรถนะหลักที่เป็ นจริ งพบว่า การมุ่งผลสัมฤทธิ์ การสั่งสม
ความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ การคิดวิเคราะห์ การพัฒนาชุมชน การบริ การที่ดีการงานเป็ นทีม และ
จริ ยธรรมมีความแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติที่ระดับ .05 วิธีการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ของข้าราชการพลเรื อนกรมการพัฒนาชุมชนในภาพรวมอยูใ่ นระดับมากทุกด้าน โดยการสอนงานมี
ค่าเฉลี่ ยมากที่ สุด รองลงมาคื อการให้คาปรึ กษาแนะนา การเรี ยนรู ้ ด้วยตนเอง การฝึ กอบรม การ
ฝึ กอบรมในขณะทางาน การประชุ ม/สัมมนา และการมอบหมายโครงการมี ค่าเฉลี่ ยเท่ากัน การ
หมุนเวียนงาน การให้ทุนการศึกษาทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ ตามลาดับ แนวทางการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลของข้าราชการพลเรื อนกรมการพัฒนาชุ มชน มีการพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่
หลากหลายวิธีทาให้บุคลากรสามารถเรี ยนรู ้สิ่งต่าง ๆ ได้เพิ่มมากขึ้น
ชาตรี เทียนทอง (2556 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาแนวทางส่ งเสริ มการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร
กองการเจ้าหน้าที่กรมควบคุมโรค ผลการวิจยั พบว่า บุคลากรกองการเจ้าหน้าที่ มีระดับสมรรถนะ
โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ( X = 3.94, S.D. = 0.41) บุคลากรกองการเจ้าหน้าที่ จาแนกตามสถานภาพ
การดารงตาแหน่ง ให้ความสาคัญกับปั จจัยส่ งเสริ มความสาเร็ จในการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรกอง
การเจ้าหน้าที่ กรมควบคุมโรคโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ( X = 3.83, S.D. = 0.62) บุคลากรกองการ
เจ้าหน้าที่ มีสถานภาพการดารงตาแหน่ งต่า งกัน มี สมรรถนะ ที่ นาไปสู่ ความสาเร็ จของกองการ
เจ้าหน้าที่ ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน (t = -1.282, p = 0.21) บุคลากรกองการเจ้าหน้าที่มีสถานภาพ
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การดารงตาแหน่ ง ต่า งกัน ให้ความสาคัญกับปั จจัยส่ ง เสริ มความสาเร็ จในการพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรกองการเจ้าหน้าที่ กรมควบคุมโรค ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน (t = -0.834, p = 0.41) ปัจจัย
ส่ งเสริ มความสาเร็ จในการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร ด้านความสาเร็ จ ของงาน ด้านการยอมรับนับ
ถื อ ด้านลักษณะงาน ด้านความรั บผิดชอบ ด้านโอกาสที่ จะ เจริ ญก้าวหน้า ด้านนโยบายและการ
บริ หารองค์การ ด้านการบังคับบัญชา ด้านความสัมพันธ์ ระหว่างผูร้ ่ วมงาน ด้านสถานภาพการ
ท างานและด้า นค่ า ตอบแทน มี ค วามสั ม พันธ์ ก ับ สมรรถนะ ที่ นาไปสู่ ค วามส าเร็ จของกองการ
เจ้าหน้าที่ ได้แก่ สมรรถนะหลักด้านการยึดมัน่ ในความถูกต้อง ชอบธรรม และจริ ยธรรม ด้านการ
ให้บริ การที่ดี ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ ด้านการมีน้ าใจ ด้านการทางานเป็ นทีม และสมรรถนะเฉพาะ
ตามลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ ด้านการคิดวิเคราะห์ ด้านการตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนงาน
ด้า นความยืดหยุ่นผ่อนปรน อย่า งมี นัย ส าคัญทาง สถิ ติที่ ระดับ .05 แนวทางส่ ง เสริ ม การพัฒนา
สมรรถนะบุคลากรกองการเจ้าหน้าที่ กรมควบคุมโรค ประกอบด้วย 1) การเสริ มสร้างแรงจู งใจสู่
ความเป็ นมืออาชี พ (Motivation: M) การเสริ มสร้างความสุ ขในการปฏิบตั ิงาน (Happiness: H) 3)
การจัดการความรู ้ (Knowledge Management: KM) โดยจัดทาเป็ นรู ปแบบ “เกลียวสมรรถนะ”
พัชรมัย แก้วบรรจง (2556 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาแนวทางการพัฒนาสมรรถนะหลักในการ
ปฏิบตั ิงานของข้าราชการพลเรื อนสานักงานศึกษาธิการภาค 1 – 13 ผลการวิ จ ัย พบว่ า 1) ระดับ
สมรรถนะหลักการปฏิบตั ิงานในปั จจุบนั ตามทัศนะของกลุ่มผูอ้ านวยการสานักงานศึกษาธิ การภาค
ภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.23 ตามทัศนะของผูอ้ านวยการกลุ่มงาน ภาพรวมอยูใ่ น
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.08 ตามทัศนะของกลุ่มข้าราชการผูป้ ฏิบตั ิหน้าที่ ภาพรวมอยูใ่ นระดับ
มาก มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กับ 3.98 2) ระดับ ความต้อ งการพัฒนาสมรรถนะหลัก ตามทัศ นะของกลุ่ ม
ผูอ้ านวยการสานักงานศึกษาธิ การภาค ภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.66 ตามลาดับ
ตามทัศนะของผูอ้ านวยการกลุ่มงาน ภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.93 3)แนวทางการ
พัฒ นาสมรรถนะหลัก ในการปฏิ บ ัติ ง านเรี ย งล าดับ รายด้า นที่ ต รงกับ ความต้อ งการของกลุ่ ม
ข้าราชการผูป้ ฏิบตั ิหน้าที่ ด้านการสั่งสมความเชี่ ยวชาญในอาชีพ จัดให้มีการส่ งเสริ ม สนับสนุ นให้
เข้ารับการพัฒนา ถ่ายทอดองค์ความรู ้ จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ จัดทาคู่มือการปฏิบตั ิงาน กาหนดให้
มีแผนการพัฒนาบุคลากร ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ มีการกาหนดเป้ าหมาย การมีส่วนร่ วม การกากับ
ดู แล รายงานความก้าวหน้า ด้านการทางานเป็ นทีม มีการมอบหมายงาน ร่ วมกิ จกรรมจัดกิ จกรรม
ย้าย สับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน สัมมนาทางวิชาการ ด้านการบริ การที่ดี สร้างความตระหนัก ปลูก
จิตสานึ กเพิ่มช่ องทางในการให้บริ การ มีการประเมิน ศึกษาดูงาน ด้านการยึดมัน่ ในความถู กต้อง
ชอบธรรม และจริ ยธรรม เน้นย้าปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณ จัดกิจกรรม อบรม ยกย่องชมเชย
วรรณรัตน์ ศรี กนก (2556 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษา การพัฒนากรอบสมรรถนะของบุคลากร
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วิท ยาลัย พยาบาลกองทัพ บก พบว่า สมรรถนะหลัก ของบุ ค ลากร วิท ยาลัย พยาบาลกองทัพ บก
ประกอบด้วย 5 สมรรถนะ ได้แก่ การมุ่งสัมฤทธิ์ การบริ การที่ดี การสั่งสมความเชี่ ยวชาญในงาน
อาชี พ จริ ยธรรม และการทางานเป็ นทีม ส่ วนสมรรถนะการบริ หารของบุคลากร วิทยาลัยพยาบาล
กองทัพบก ประกอบด้วย 5 สมรรถนะ ได้แก่ การคิดวิเคราะห์ ศิลปะการสื่ อสารจูงใจ ภาวะผูน้ า
วิสัยทัศน์ ศักยภาพเพื่อนาการเปลี่ ยนแปลง การควบคุ มตนเอง และการให้อานาจแก่ผูอ้ ื่น สาหรับ
สมรรถนะของงาน ของบุคลากรวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก จานวน 13 สายงาน ประกอบด้วย
สมรรถนะระหว่าง 2 ถึ ง 8 สมรรถนะ โดยมี สมรรถนะที่ ควรจะมี ในบุ คลากรของแต่ละสายงาน
ส่ วนมากจะเป็ นสมรถนะด้านความถูกต้องในงาน และด้านการคิดวิเคราะห์ (จานวน 10 สายงาน)
รองลงมาคือ สมรรถนะด้านการสื บเสาะหาข้อมูล (จานวน 7 สายงาน)
ศศิกาญจน์ สามัคคีนนท์ (2556 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาความคาดหวังและความพึงพอใจใน
ประสิ ทธิ ภาพการทางานตามหลักสมรรถนะหลัก (Core Compertency) ของพนักงานธนาคารออม
สิ นภาค 3 การศึ ก ษาครั้ งนี้ มี ว ัต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษาความคาดหวัง และความพึ ง พอใจใน
ประสิ ทธิ ภาพการทางานตามหลักสมรรถนะหลัก (Core Compertency) ของพนักงานธนาคารออม
สิ น ภาค 3 จ านวน 270 คน เก็ บ ข้อ มู ล โดยใช้แ บบสอบถาม ใช้โ ปรแกรมส าเร็ จ รู ป SPSS เพื่ อ
ประมวลผลข้อมูล ผลการศึกษาพบว่า 1. พนักงานธนาคารออมสิ นภาค 3 ส่ วนใหญ่ เป็ นเพสหญิง
คิดเป็ นร้อยละ 58.82 โดยมีอายุระหว่าง 26 – 30 ปี มีสถานภาพโสด มีระดับการศึกษาสู งสุ ดในระดับ
ปริ ญญาตรี ตาแหน่ ง พนัก งานปฏิ บ ตั ิ ก าร 4 – 5 มี ระดับเงิ นเดื อน 15,001 – 25,000 บาท และมี
ระยะเวลาในการปฏิ บ ัติ ง าน 1 – 5 ปี 2. จากการศึ ก ษาความคาดหวัง และความพึ ง พอใจใน
ประสิ ทธิ ภาพการทางานตามหลักสมรรถนะหลัก (Core Compertency) ของพนักงานธนาคารออม
สิ นภาค 3 ได้แก่ ด้านการบริ การด้วยใจ ด้านการยึดมัน่ ในคุ ณธรรม ด้านการใส่ ใจ ใฝ่ รู ้ ด้านการบูร
ณาการทีม ด้านมุ่งสัมฤทธิ์ และด้านความเชี่ ยวชาญผลิตภัณฑ์ โดยภาพรวมพบว่า พนักงานมีความ
คาดหวังอยูใ่ นระดับมากที่สุด และความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก 3. จากการศึกษาเปรี ยบเทียบความ
คาดหวัง และความพึ ง พอใจในประสิ ทธิ ภ าพการท างานตามหลั ก สมรรถนะหลั ก ( Core
Compertency) ของพนักงานธนาคารออมสิ นภาค 3 พบว่า ระดับความคาดหวังและความพึงพอใจ
แตกต่างกัน อย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.05
สุ รศักดิ์ ศุภเมธี วรกุล (2557 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษารู ปแบบการพัฒนาสมรรถนะผูน้ าการ
เปลี่ ย นแปลง สู่ ค วามเป็ นเลิ ศตามมาตรฐานสากลใน การบริ หารสถานศึ ก ษาขั้นพื้นฐาน สั ง กัด
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสมรรถนะ
ผูน้ าการเปลี่ ยนแปลงสู่ ความเป็ นเลิ ศตาม มาตรฐานสากลในการบริ หารสถานศึ กษาขั้นพื้ น ฐาน
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2) เปรี ยบเทียบความแตกต่างของสมรรถนะ
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ผูน้ าการเปลี่ ยนแปลงสู่ ความเป็ นเลิ ศตามมาตรฐานสากล จาแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึ ก ษา และรายได้เฉลี่ ยต่ อเดื อน ของผูอ้ านวยการสถานศึ กษา ขั้นพื้ นฐาน สั ง กัดส านัก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3) ศึกษาปั จจัยสมรรถนะผูน้ าการ เปลี่ยนแปลงสู่ ความเป็ นเลิศ
ตามมาตรฐานสากล ในการบริ หารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงาน คณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานและ 4) เพื่อสร้างรู ปแบบ และวิธีการพัฒนาสมรรถนะผูน้ าการ เปลี่ยนแปลงสู่ ความเป็ น
เลิ ศตามมาตรฐานสากล ในการบริ หารสถานศึ กษาขั้นพื้ นฐาน สังกัดสานักงาน คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน วิธีดาเนิ นการวิจยั เป็ นการวิจยั แบบผสมเชิ งปริ มาณและเชิ งคุ ณภาพ (Mixed
Method Research) กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย โรงเรี ยนมัธยมศึกษาในต่างจังหวัดที่เข้าร่ วมโครงการ
โรงเรี ยนมาตรฐานสากล สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จานวน 325 โรงเรี ยน
โดยการสุ่ มอย่างง่าย เครื่ อง มือที่ใช้ในการวิจยั คือ แบบสอบถามความคิดเห็น แบบสัมภาษณ์เชิ งลึก
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์
องค์ป ระกอบ (Factor Analysis) ด้วย วิธี ก ารวิเคราะห์ อ งค์ป ระกอบหลัก (Principal Component
Analysis) ผลการวิจยั พบว่า 1. สมรรถนะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงสู่ ความเป็ นเลิศตามมาตรฐานสากล
ในการบริ หารสถานศึ ก ษาขั้น พื้นฐาน สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้นพื้ นฐาน ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับค่อนข้าง มาก และเมื่ อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่ามี ความเป็ นจริ งที่ ตรงกับ
สภาพปั จจุบนั และความเป็ น ไปได้ของการใช้สมรรถนะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงสู่ ความเป็ นเลิศตาม
มาตรฐานสากลในการบริ หาร สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน อยู่ในระดับค่อนข้าง มากทุกด้าน 2. ผูอ้ านวยการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ ยต่อ
เดื อน แตกต่างกัน มีสมรรถนะผูน้ าการ เปลี่ ยนแปลงสู่ ความเป็ นเลิ ศตามมาตรฐานสากล ในการ
บริ หารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไม่แตกต่างกัน
3. ปั จจัยสมรรถนะผูน้ าการเปลี่ ยนแปลงสู่ ความเป็ นเลิ ศตามมาตรฐานสากลในการบริ หารสถาน
ศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มี 16 องค์ประกอบที่ สามารถ
อธิ บ ายความแปรปรวนได้ร้อยละ 79.938 โดยองค์ประกอบที่ 1 และองค์ประกอบที่ 2 สามารถ
อธิ บ ายความแปรปรวนทั้ง หมดได้ ม ากกว่ า ปั จ จัย อื่ น ๆ (ร้ อ ยละ 21.168 และร้ อ ยละ 15.000
ตามลาดับ) 4. ได้รูปแบบและวิธีการพัฒ นาสมรรถนะผูน้ าการเปลี่ ยนแปลงสู่ ค วามเป็ นเลิ ศ ตาม
มาตรฐานสากลในการบริ หารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้ นฐานของ 5 สมรรถนะหลัก คื อ การจัดการเรี ย นรู ้ ตามรู ปแบบสากล การสื่ อสาร การจัดการ
สารสนเทศ การ มุ่งเน้นบุคลากร และการพัฒนานวัตกรรมใหม่ โดยมีแนวทางในการพัฒนาใน 4
ด้าน ได้แก่ 1) เนื้อหาสมรรถนะ 2) วัตถุประสงค์ 3) กระบวนการพัฒนา และ 4) การประเมินผลการ
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พัฒนา
เสาวลักษณ์ ฉายรุ ้ง (2557 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาสมรรถนะการปฏิบตั ิงานของบุคลากรใน
ธุ รกิ จโรงแรมเขตอาเภอเมื อง จัง หวัดสงขลา ผลการวิจยั พบว่า ระดับสมรรถนะของบุ คลากร
โรงแรม เขตอาเภอเมือง จังหวัดสงขลา ในภาพรวมและทุกด้านอยูใ่ นระดับมาก ระดับสมรรถนะ
ของบุคลากรธุ รกิจโรงแรม เขตอาเภอเมือง จังหวัดสงขลา จาแนกตามเพศไม่แตกต่างกัน ส่ วนระดับ
สมรรถนะของบุคลากรโรงแรม เขตอาเภอเมือง จังหวัดสงขลา จาแนกตามรายได้ต่อเดือน แตกต่าง
กันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และระดับสมรรถนะของบุคลากรโรงแรม เขตอาเภอเมือง
จังหวัดสงขลา จาแนกตามอายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการทางาน และตาแหน่งงาน แตกต่าง
กันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แนวทาง การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรโรงแรม เขตอาเภอ
เมื อง จังหวัดสงขลา พบว่าควรได้รับการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู ้ ที่เกี่ ยวข้องกับงานอยู่เสมอ ๆ
ตลอดจนการจัดกิ จกรรมเพื่อให้เกิ ดความรั กความสามัค คี มี ก ารสอนงานจากหัวหน้า งานอย่าง
ต่อเนื่อง มีการประเมินการทางานตามระยะเวลาที่กาหนด การมีสวัสดิการที่ดี เป็ นต้น
อัจ ฉรา หล่ อ ตระกู ล (2557 : บทคัด ย่ อ ) ได้ ศึ ก ษาการพัฒ นาสมรรถนะพนั ก งาน
มหาวิทยาลัยของรัฐ ผลการวิจยั พบว่า ผลการศึกษาสภาพและปั ญหาอุปสรรคของสมรรถนะของ
พนักงานมหาวิทยาลัยของ รัฐ ในปั จจุบนั พบว่า ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญเห็นว่า การพัฒนาสมรรถนะของ
พนักงานมหาวิทยาลัยของรัฐมี ปั ญหาและอุ ปสรรคในเรื่ องของเวลา เนื่ องจาก ภารกิ จหลักของ
พนักงานมหาวิทยาลัยในปั จจุบนั ประกอบไปด้วย งานสอน งานวิจยั งานบริ การวิชาการ งานทานุ
บารุ งศิลปวัฒนธรรม ซึ่ งได้รับ มอบหมายภาระงานมาจากผูบ้ งั คับบัญชา จึงทาให้ไม่มีเวลาในการ
พัฒนาตนเอง หรื อเข้ารับการพัฒนา และจากแบบสอบถามพนักงานมหาวิทยาลัยของรัฐพบว่าใน
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่ อ พิจารณารายด้านพบว่า อยู่ในระดับปานกลางในด้านการมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ การบริ การที่ดี และการทางาน เป็ นทีม ด้านที่มีระดับความคิดเห็นเฉลี่ยมีปัญหาน้อยที่สุด
คือ การยึดมัน่ ในความถูกต้องชอบธรรม
ผลการศึ ก ษาแนวคิ ด ทฤษฎี และหลัก พุ ท ธธรรม ส าหรั บ การพัฒ นาสมรรถนะของ
พนักงานมหาวิทยาลัยของรัฐ จากการสัมภาษณ์ผใู ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญและจากความคิดเห็นของพนักงาน
มหาวิทยาลัยของรัฐ พบว่า การฝึ กอบรมเชิงปฏิบตั ิการ เป็ นรู ปแบบการพัฒนาที่เหมาะสม เพราะจะ
ทาให้ผรู ้ ับการพัฒนา ได้เรี ยนรู ้จากการฟั งและการปฏิบตั ิจริ งอย่างถูกต้องและเกิ ดประโยชน์สูงสุ ด
นอกจากนี้ การฝึ กอบรมยังเป็ นกระบวนการเพิ่มพูนความรู ้ และทักษะให้แก่ผูเ้ ข้ารับการอบรมเพื่อ
การ พัฒนาตนเอง นาไปเป็ นประโยชน์ต่อการปฏิบตั ิงานของตน ความคิดเห็นของผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญ
และ ระดับความคิดเห็ นของพนักงานมหาวิทยาลัยของรั ฐ ที่ มีต่อการพัฒนาสมรรถนะพนักงาน
มหาวิทยาลัย ตามหลักไตรสิ กขา โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก และ มีระดับความคิดเห็นในทุกด้าน
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อยู่ ในระดับมาก ความคิดเห็นของผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญ ว่าหลักไตรสิ กขาเป็ นเครื่ องมือในการพัฒนาคน
ให้ เป็ นผูท้ ี่พร้ อมทั้งด้านศีล สมาธิ และปั ญญา โดยการนาคาสอนของพระพุทธเจ้ามาเป็ นหลักคิด
เพื่อให้ พนักงานมหาวิทยาลัยที่เข้ารับการพัฒนาด้วยหลักไตรสิ กขานี้มีความรู ้ความเชี่ยวชาญในการ
ปฏิ บ ัติ ง าน มี ค วามเจริ ญเติ บ โตทั้ง ทางด้ า นพฤติ ก รรม จิ ต ใจ และปั ญ ญา ผลการวิ เ คราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยันของตัวบ่งชี้ การพัฒนาสมรรถนะพนักงาน มหาวิทยาลัยพบว่า ในการพัฒนา
สมรรถนะพนักงานมหาวิทยาลัยของรั ฐตามหลักไตรสิ กขานี้ ตัวบ่งชี้ ในการพัฒนาทุ กตัวบ่งชี้ มี
ความสัมพันธ์กนั อย่างมีนยั สาคัญ ตัวแปรมีความสัมพันธ์กนั สามารถนามา วิเคราะห์องค์ประกอบ
ได้ ข้อมูลเหมาะสมที่จะทาการวิเคราะห์องค์ประกอบดีมาก ผลการทดสอบ ความสอดคล้องของ
โมเดลเชิ งสาเหตุของปั จจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาสมรรถนะของพนักงาน มหาวิทยาลัยของรัฐพบว่า
โมเดลมี ค วามสอดคล้องกับ ข้อมู ล เชิ ง ประจัก ษ์ผ ลการพัฒ นาโมเดลเชิ ง สาเหตุ ข องการพัฒ นา
พนักงานมหาวิทยาลัยของรัฐ พบว่า การพัฒนาสมรรถนะด้วยไตรสิ กขานั้นจะมีอิทธิ พลต่อตัวแปร
การสั่งสมความเชี่ ยวชาญในงานอาชี พมากที่สุด รองลงมา คือ ตัวแปรการมุ่ง ผลสัมฤทธิ์ การยึดมัน่
ในความถูกต้องชอบธรรม การบริ การที่ดี และการทางานเป็ นทีม ตามลาดับ รู ปแบบการพั ฒ นา
สมรรถนะของพนัก งานมหาวิ ท ยาลัย ของรั ฐ เป็ นการพัฒ นา สมรรถน ะหลัก ทั้ง 5 ด้า น มี
ส่ วนประกอบ 4 ส่ วนคื อ ส่ วนที่ 1 สมรรถนะหลัก 5 ด้าน ส่ วนที่ 2 คือ หลักพุทธธรรมไตรสิ กขา
ส่ วนที่ 3 หลักการของรู ปแบบ และส่ วนที่ 4 กระบวนการพัฒนา ซึ่งรู ปแบบ ที่นาเสนอในงานวิจยั นี้
คือ การพัฒนาสมรรถนะพนักงานมหาวิทยาลัยด้วยไตรสิ กขา
รุ่ งฤดี สมประสงค์ (2558 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร สานักงาน
เลขานุ การ สานักการโยธา ผลการศึกษาพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุ
ระหว่าง 21 – 40 ปี มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ตาแหน่ งเจ้าพนักงาน มีระยะเวลาในการทางาน
มากกว่า 10 ปี และมีอตั ราเงินเดือน 10,001 – 20,000 บาท มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุ ง
ระบบการบริ หารงาน (การพัฒนาที่เป็ นทางการ) ในภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง ( = 2.78) และ
ระดับความคิ ดเห็ นเกี่ ยวกับการปรั บปรุ งระบบการบริ หารงาน (การพัฒนาที่ ไม่เป็ นทางการ) ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( = 3.07) ส่ วนระดับความคิดเห็ นเกี่ ยวกับสมรรถนะหลักของฝ่ าย
บริ หารงานทัว่ ไป สานักงานเลขานุ การ สานักการโยธา พบว่า ระดับความคิดเห็ นต่อสมรรถนะหลัก
ของฝ่ ายบริ หารงานทัว่ ไป สานักงานเลขานุการ สานักการโยธา ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ( = 3.63)
ผลการเปรี ยบเทียบปั จจัยการปรับปรุ งระบบบริ หารงานและสมรรถนะหลักของฝ่ ายบริ หารงาน
ทัว่ ไป สานักงานเลขานุ การ สานักการโยธา จาแนกตามปั จจัยส่ วนบุคคลที่แตกต่างกัน พบว่า ไม่มี
ความแตกต่างกัน มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สุ พจน์ นาโพตอง (2558 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาแนวทางการพัฒนาสมรรถนะหลัก ของ
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ข้าราชการศาลยุติธรรม ผลการศึกษา พบว่า สมรรถนะหลักของข้าราชการศาลยุติธรรมส่ วนกลาง
โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ได้แก่ ด้านจริ ยธรรม ด้านการทางานเป็ นทีม ด้านจิตสานึกในการให้บริ การ
ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ และด้านการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ ตามลาดับ แนวทางการพัฒนา
ทรั พ ยากร มนุ ษ ย์เ พื่ อ เพิ่ ม สมรรถนะหลัก ของข้า ราชการศาลยุ ติ ธ รรม พบว่ า หน่ ว ยงานควร
สนับสนุนให้บุคลากร ทุกระดับตาแหน่งได้รับการพัฒนาอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่องมากทุกด้านคือ
ด้านการฝึ กอบบรม ด้านการศึกษาและด้านการพัฒนา รวมทั้งการปลูกฝังคุณธรรม จริ ยธรรม และ
ความมีระเบียบวินยั ควบคู่กนั ไปด้วย พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ภาษาท้องถิ่นของประเทศในกลุ่ม
ประชาคมอาเซี ยน การใช้คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีจดั หาวัสดุ อุปกรณ์ ที่มี ความทันสมัย และ
เพียงพอในการใช้ปฏิบตั ิงาน จัดสรรเงิ นทุนให้บุคลากรทุกระดับตาแหน่ งได้รับการศึ กษาต่อใน
ระดับที่สูงขึ้นอย่างเสมอภาคและเป็ นธรรม ปรับปรุ งระบบการให้ค่าตอบแทนและสวัสดิการให้ดี
ขึ้นเพื่อเป็ นขวัญและกาลังใจแกข้าราชการ ซึ่ งจะส่ งผลให้เกิดความกระตือรื อร้นในการปฏิบตั ิหน้าที่
และพัฒนาศักยภาพตนเองอยูเ่ สมอ
พิ ส มัย ชัย มหา (2558 : บทคัด ย่อ ) ได้ศึ ก ษาสมรรถนะการปฏิ บ ัติ ง านของบุ ค ลากร
หน่วยงานสานักงานอัยการสู งสุ ด ภาค 1 การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสมรรถนะการ
ปฏิบตั ิงานของบุคลากรหน่วยงานสานักงานอัยการสู งสุ ด ภาค 1 และ 2) เปรี ยบเทียบสมรรถนะการ
ปฏิบตั ิงานของบุคลากรหน่วยงานสังกัดสานักงานอัยการสู งสุ ด ภาค 1 จาแนกตามปั จจัยส่ วนบุคคล
กลุ่มตัวอย่างคือ บุคลากรหน่วยงานสังกัดสานักงานอัยการสู งสุ ด ภาค 1 จานน 108 คน เครื่ องมือที่
ใช้ในการวิจยั คือ แบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
การทดสอบค่าที และการทดสอบค่าเอฟ และการวิเคราะห์ความแตกต่างรายคู่ โดยวิธี แอล เอส ดี
โดยกาหนดนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ผลกาวิจยั พบว่า 1) สมรรถนะการปฏิ บตั ิงานนของบุคลากรหน่ วยงานสังกัดสานักงาน
อัยการสู งสุ ด ภาค 1 โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน เรี ยงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหา
น้อย ได้แก่ ด้านการยึดมัน่ ในความถูกต้อง ชอบธรรมและจริ ยธรรม ด้านการทางานเป็ นทีม ด้านการ
บริ การที่ดี ด้านการสั่งสมความเชี่ ยวชาญในงานอาชี พ และด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ และ 2) บุคลากร
หน่วยงานสังกัดสานักงานอัยการสู งสุ ด ภาค 1 ที่มีเพศ อายุ ระยะเวลาการปฏิบตั ิงาน อัตราเงินเดือน
และภู มิ ล าเนาต่ า งกัน มี ส มรรถนะในการปฏิ บ ตั ิ ง านโดยรวมและรายด้า นไม่ แ ตกต่ า งกัน และ
บุคลากรหน่วยงานสังกัดสานักงานอัยการสู งสุ ด ภาค 1 ที่มีตาแหน่งงานต่างกันมีการมุ่งผลสัมฤทธิ์
แตกต่างกัน
จามรี บัวทุม (2558 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาสมรรถนะบุคลากรของเทศบาลตาบลทับมา
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาระดับสมรรถนะหลักของพนักงานเทศบาลตาบลทับมา
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(2) ศึกษาระดับสมรรถนะตามหน้าที่งานของพนักงานเทศบาลตาบลทับมา (3) เปรี ยบเทียบระดับ
สมรรถนะหลักของพนักงานเทศบาลตาบลทับมา จาแนกตามปั จจัยส่ วนบุ คคล (4) เปรี ยบเที ยบ
สมรรถนะตามหน้าที่งานของพนักงานเทศบาลตาบลทับมาจาแนก ตามปั จจัยส่ วนบุคคล
การวิจยั นี้เป็ นการวิจยั เชิงสารวจ ประชากร คือ พนักงานเทศบาลตาบลทับมา จานวน143
คน คานวณกลุ่มตัวอย่างได้ 120 คน ตามวิธี ยามาเน่ เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั คือ แบบสอบถาม
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข ้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การ
ทดสอบค่าที การทดสอบค่าเอฟ
ผลการศึกษาพบว่า (1) สมรรถนะหลักพนักงานเทศบาลตาบลทับมา ในภาพรวม มีระดับ
สมรรถนะมาก เมื่ อพิจารณารายด้า นพบว่า ทุ กด้าน อยู่ในระดับสมรรถนะมาก คื อ ด้านการมุ่ ง
ผลสัมฤทธิ์ ค่าเฉลี่ยต่าที่สุด คือ ด้านการสั่งสมความเชี่ ยวชาญในงานอาชี พ และด้านการยึดมัน่ ใน
ความถูกต้องชอบธรรมและจริ ยธรรม (2) สมรรถนะตามหน้าที่งานพนักงานเทศบาลตาบลทับมา
สายงานบริ การ ในภาพรวมมีระดับสมรรถนะมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ทุกด้าน มีระดับ
สมรรถนะมาก โดยค่าเฉลี่ยสู งที่สุด คือ ด้านความเข้าใจผูอ้ ื่น ค่าเฉลี่ยต่าที่สุด คือ ด้านความเข้าใจ
องค์กรและระบบราชการ (3) สมรรถนะหลัก ด้านอายุ ด้านการระดับการศึกษา และด้านอายุงาน
แตกต่างกันตามปั จจัยส่ วนบุ คคล อย่างมี นัยสาคัญที่ ระดับ 0.05 (4) สมรรถนะตามหน้า ที่ ง าน
แตกต่างกันทุกด้าน ด้านเพศ ด้านอายุ ด้านสถานภาพ ด้านตาแหน่ งงาน และด้านอัตราเงิ นเดือน
แตกต่างกันตามปั จจัยส่ วนบุคคล อย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ 0.05
อัจฉรา พยัคฆ์เกษม (2558 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาแนวทางการพัฒนาสมรรถนะผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษาในอาเภอคลองขลุง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาแพงเพชร เขต 2
การวิจยั ครั้ งนี้ มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อศึ กษาสมรรถนะผูบ้ ริ หารสถานศึกษาและนาเสนอแนวทางการ
พัฒนา สมรรถนะผูบ้ ริ หารสถานศึกษาในอาเภอคลองขลุง จังหวัดกาแพงเพชร สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา ประถมศึกษากาแพงเพชร เขต 2 ประกอบด้วย 2 ขั้นตอน คือ 1) ศึกษาสมรรถนะ
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา กลุ่ม ตัวอย่าง ได้แก่ ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา จานวน 23 คน และข้าราชการครู
จานวน 164 คน รวมทั้ง สิ้ น 187 คน เครื่ องมื อที่ ใ ช้ใ นการเก็ บ รวบรวมข้อมู ล คื อ แบบสอบถาม
ประมาณค่า 5ระดับ วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิติพ้นื ฐาน คือ ค่าร้อยละค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2)
นาเสนอแนวทางการพัฒนาสมรรถนะผูบ้ ริ หารสถานศึกษา โดยการ จัดสนทนากลุ่มโดยผูเ้ ชี่ยวชาญ
จานวน 7 คน
ผลการวิจยั พบว่า สมรรถนะผูบ้ ริ หารสถานศึ กษา โดยภาพรวมพบว่าอยู่ในอันดับมาก
อันดับสู งสุ ด ได้แก่ ด้านการมีวิสัยทัศน์และอันดับต่าสุ ดได้แก่ ด้านการทางานเป็ นทีม แนวทางการ
พัฒนาสมรรถนะผูบ้ ริ หาร สถานศึกษา มี 8 ด้าน ดังนี้ 1) ด้านมุ่งผลสัมฤทธิ์ หน่วยงานต้นสังกัด จัด
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ศึกษาดูงานโรงเรี ยนที่มีผลการปฏิบตั ิงานเป็ นเลิศ จัดทาคู่มือสาหรับผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ในการใช้
ทฤษฎี เทคนิ ค วิธี ก ารทางด้านบริ หารสถานศึ ก ษาสู่ สถานศึ ก ษาต้นแบบ 2) ด้านการบริ ก ารที่ดี
หน่ วยงานต้นสังกัดจัดทาแบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริ การ ให้สถานศึกษานาไปให้
ผูร้ ับบริ การประเมินความพึงพอใจ และสถานศึกษานาผลการสรุ ปแบบสอบถามมาพัฒนา ปรับปรุ ง
ระบบการให้บริ การ 3) ด้านการพัฒนาตนเอง หน่วยงานต้นสังกัดจัดอบรมสัมมนาพัฒนาความคิด
ในการ วิเคราะห์ และสังเคราะห์สร้างเครื อข่ายผูบ้ ริ หารสถานศึกษา จัดทาคู่มือผูบ้ ริ หารยุคใหม่กบ
การปรับตัวสู่ โลกยุค ดิ จิตอลและเทคโนโลยี 4) ด้านการทางานเป็ นทีม หน่วยงานต้นสังกัดส่ งเสริ ม
ให้ผบู ้ ริ หารสถานศึกษา ระดมความ คิดเห็นของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย เพื่อพัฒนาแกไขปั ญหาร่ วมกัน
กระจายอานาจบริ หาร 4 ฝ่ าย คือฝ่ ายบริ หารงานวิชาการ ฝ่ ายบริ หารงานบุคคล ฝ่ ายบริ หารงาน
การเงิน และฝ่ ายบริ หารงานทัว่ ไป โดยสนับสนุนงบประมาณอย่างเพียงพอ 5) ด้านการวิเคราะห์และ
สังเคราะห์ หน่ วยงานต้นสังกัดนิ เทศ ติดตามการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อให้ผูบ้ ริ หารตะ
หนัก และตื่ นตัวถึ ง การพัฒนาและแกไขการบริ หารสถานศึ ก ษาอย่า งต่ อเนื่ อง มอบนโยบายให้
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษานิ เทศภายในชั้นเรี ยนอย่างเป็ นระบบและต่อเนื่อง 6) ด้านการสื่ อสารและจูงใจ
มอบนโยบาย ให้ผูบ้ ริ หารสถานศึกษานาเทคโนโลยีมาใช้ในการบริ หารสถานศึกษา จัดอบรมเชิ ง
ปฏิบตั ิการฝึ กทักษะการใช้ เทคโนโลยีเพื่อการบริ หารจัดการงานในสถานศึกษา 7) ด้านการพัฒนา
ศัก ยภาพบุ ค ลากร หน่ ว ยงานต้นสั ง กัด ส่ ง เสริ ม ให้ผูบ้ ริ หารสถานศึ ก ษาวิเ คราะห์ บุ คลากรเป็ น
รายบุคคล วางบุคลากรให้เหมาะสมกับงานตาแหน่ง เสริ มแรงให้ผใู ้ ต้บงั คับบัญชาด้วยความเต็มใจ
นิ เทศการเรี ยนการสอนโดยใช้หลักกัลยาณมิตร 8) ด้านการมีวิสัยทัศน์ หน่วยงานต้นสังกัดส่ งเสริ ม
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา วิเคราะห์ สภาพแวดล้อมสถานศึ ก ษา เพื่อกาหนด วิสัยทัศน์สอดคล้อ งกบ
เหตุการณ์ปัจจุบนั จัดประชุมผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อสามารถจัดการเรี ยนการสอนตามความต้องการ
เพ็ ญ จะชานรั ม ย์ (2559 : บทคัด ย่ อ ) ได้ ศึ ก ษาสมรรถนะของเจ้ า หน้ า ที่ ส่ ง เสริ ม
อุตสาหกรรมด้านการลงทุนในยุคประชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ยนของศูนย์ส่งเสริ มอุตสาหกรรมภาค
ตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ วัต ถุ ป ระสงค์ก ารวิจ ัย เพื่ อ 1) ศึ ก ษาความคิ ดเห็ น เกี่ ย วกับ สมรรถนะของ
เจ้าหน้าที่ส่งเสริ มอุตสาหกรรมด้านการลงทุนในยุคประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน ของศูนย์ส่งเสริ ม
อุตสาหกรรมภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ 2) เพื่อเปรี ยบเที ยบความคิ ดเห็ นเกี่ ยวกับสมรรถนะของ
เจ้าหน้าที่ส่งเสริ มอุตสาหกรรม ด้านการลงทุนในยุคประชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ยน ของศูนย์ส่งเสริ ม
อุตสาหกรรมภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ โดยจาแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษาและประสบการณ์
ในการทางาน และ 3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะของเจ้าหน้าที่ส่งเสริ มอุตสาหกรรมกับ
สมรรถนะของผูป้ ระกอบการที่เจ้าหน้าที่เข้าส่ งเสริ มอุตสาหกรรมในยุคประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน
ประชากรคือ เจ้าหน้าที่ ศูนย์ส่งเสริ มอุตสาหกรรมภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ จานวนกลุ่มตัวอย่าง
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จานวน 136 คน สุ่ มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ เครื่ องมือที่ใช้ คือแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในคือ ค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การแจกแจงแบบที การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ ผลการวิจยั พบว่า 1.
สมรรถนะของเจ้าหน้าที่ส่งเสริ มอุตสาหกรรม ด้านการลงทุนในยุคประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยนใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกด้านและทุกข้อ ได้แก่ ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ ด้านการบริ การที่ดี ด้าน
การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ ด้านการยึดมัน่ ในความถูกต้องชอบธรรม และจริ ยธรรม และ
ด้านการทางานเป็ นทีม 2. เจ้าหน้าที่ ส่งเสริ ม อุ ตสาหกรรม ที่ มีเพศ และอายุ แตกต่างกันมี ค วาม
คิดเห็ นด้านการลงทุน ในยุคประชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ยนไม่แตกต่างกัน การศึกษาต่างกันมี ค วาม
คิดเห็น ด้านการลงทุนในยุคประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยนแตกต่างกัน ที่มีประสบการณ์ในการทางาน
ต่างกัน มีความคิดเห็ นในรายด้าน ด้านการสั่งสมความเชี่ ยวชาญในงานอาชี พแตกต่างกัน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3. สมรรถนะของเจ้าหน้าที่ส่งเสริ มอุตสาหกรรมมีความสัมพันธ์กบั
สมรรถนะของการเป็ นผูป้ ระกอบการในยุคประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยนในเชิ งบวก อย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05
ณั ฐ นั น ท์ มั่น คง (2560 : บทคัด ย่ อ ) ได้ ศึ ก ษาการพัฒ นาสมรรถนะของบุ ค ลากร
ภาคอุ ต สาหกรรมในเขตจัง หวัด สมุ ท รปราการ ผลการวิ จ ัย พบว่ า สมรรถนะของบุ ค ลากร
ภาคอุตสาหกรรมในเขตจังหวัดสมุทรปราการต้องการพัฒนาโดยจาแนกตามประเภทอุตสาหกรรม
พบว่า ด้านคุ ณธรรม จริ ยธรรม ด้านความรู ้ ความสามารถพื้นฐานและด้า นจรรยาบรรณ มี ความ
ต้องการพัฒนาสมรรถนะที่ แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ 0.5 ส่ วนด้านความรู ้ ความสามารถ
ทางวิ ช าการมี ค วามต้ อ งการพั ฒ นาสมรรถนะที่ ไ ม่ แ ตกต่ า งกั น ผู ้บ ริ หารและบุ ค ลากร
ภาคอุตสาหกรรมมีความต้องการพัฒนาหลักสู ตรของบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมในเขตจังหวัด
สมุ ทรปราการที่ แตกต่างกัน คื อ บุ คลากรมีความต้องการพัฒนาแต่ละหลักสู ตรมากกว่าผูบ้ ริ หาร
โดยบุคลากรมีความต้องการพัฒนาในหลักสู ตร 5 อันดับแรก ดังนี้ โลจิ สติ ก ภาษาอังกฤษธุ รกิ จ
ทรัพยากรบุคคล วิศวะกรรมไฟฟ้ า และวิศวะกรรมอุตสาหการ ผูบ้ ริ หารมีความต้องการพัฒนาใน
หลักสู ตร 5 อันดับแรก ดังนี้ คอมพิวเตอร์ ธุ รกิ จ การจัดการ การตลาด การจัดการอุ ตสาหกรรม
และโลจิสติคส์
สุ นิษา เพ็ชรจันทร์ (2560 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาแนวทางการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของ
สานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ผลการวิจยั พบว่า ผูบ้ ริ หาร
ของมหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ ภู เ ก็ ต มี ค วามคิ ด เห็ น ต่ อ สมรรถนะในการปฏิ บ ตั ิ ง าน คื อ ต้อ งการให้
บุ ค ลากรมี ค วามรู ้ แ ละทัก ษะทางวิ ช าชี พ อยู่ใ นระดับ สู ง และมี คุ ณ ลัก ษณะส่ ว นบุ ค คลทั้ง ด้า น
พฤติกรรมและเจตคติที่เป็ นประโยชน์ต่อการปฏิ บตั ิงาน อยู่ในระดับสู งมาก ปั ญหา อุปสรรค ใน
การพัฒนาสมรรถนะบุคลากร ยังขาดความชัดเจนของแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล ความก้าวหน้า
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ในสายงาน งบประมาณที่ ได้รับไม่เพียงพอต่อการพัฒนา และทัศนคติ การพัฒนาสมรรถนะของ
บุคลากรแตกต่างกัน มีปริ มาณงานเกิ นภาระงานที่เป็ นอยู่ ช่ วงเวลาการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร
องค์ความรู ้ คู่มือการปฏิ บตั ิงาน ยังไม่มีความสมบูรณ์ และเทคโนโลยีที่สนับสนุ นการปฏิ บตั ิ งาน
ค่อนข้างล้าสมัย ผูบ้ ริ หารของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มีความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนา
สมรรถนะบุคลากรของสานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดย
การฝึ กอบรม การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้จากเพื่อนร่ วมงาน และการศึกษาดูงาน
ศตววรษ กล่ าดิ ษฐ (2560 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาสมรรถนะที่ส่งผลต่อการปฏิบตั ิงานของ
พนักงานฝ่ ายผลิตใน อุตสาหกรรมการผลิตสายไฟฟ้า กรณี ศึกษาบริ ษทั สายไฟฟ้าไทย-ยาซากิ จากัด
การศึกษาครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาสมรรถนะที่ส่งผลต่อการปฏิบตั ิงานของพนักงาน ฝ่ าย
ผลิ ต ของบริ ษ ัท สายไฟฟ้ า ไทย-ยาซากิ จ ากัด (2) เพื่ อ เปรี ย บเที ย บสมรรถนะที่ ส่ ง ผลต่ อ การ
ปฏิบตั ิงานของพนักงานฝ่ ายผลิตของบริ ษทั สายไฟฟ้ าไทย - ยาซากิ จากัด การศึกษาครั้งนี้ ใช้กลุ่ม
ตัวอย่างจากพนักงานฝ่ ายผลิ ตบริ ษทั สายไฟฟ้ าไทย-ยาซากิ จากัด สาขาพระประแดง สาขาวัดแค
และสาขาสุ วรรณภูมิ จานวน 209 ตัวอย่าง การเก็บข้อมูลใช้แบบสอบถาม ปลายปิ ด การวิเคราะห์
ข้อมูลทางสถิติใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่ วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน (SD)
การทดสอบสมมติ ฐาน (t-test) ค่ า ความแตกต่ างของค่า เฉลี่ ย (One-way ANOVA) ผลการศึกษา
พบว่าภาพรวมในทุกด้านของสมรรถนะที่ส่งผลต่อการปฏิบตั ิงานของพนักงาน ฝ่ ายผลิตของบริ ษทั
สายไฟฟ้าไทย - ยาซากิ จากัด อยูใ่ นระดับที่ส่งผลมาก เมื่อทาการพิจารณา ในสมรรถนะแต่ละด้าน
พบว่าสมรรถนะที่ส่งผลต่อการปฏิบตั ิงานมากที่สุดคือด้านทักษะ รองลงมาคือ ด้านความรู ้ และใน
ด้านคุ ณลักษณะพึงประสงค์น้ นั มี ระดับสมรรถนะที่ ส่งผลมากเท่ ากัน สุ ดท้ายคื อ ด้านทัศนคติ มี
ระดับสมรรถนะที่ส่งผลปานกลาง และทาการพิจารณาหัวข้อของสมรรถนะที่ส่งผล มากที่สุดในแต่
ละด้านพบว่าหัวข้อที่ส่งผลมากที่สุดในด้านของความรู ้ คือ มีความรู ้ เกี่ ยวกับการใช้ เครื่ องมือหรื อ
อุปกรณ์ ในการปฏิ บตั ิงานได้เป็ นอย่างดี ในด้านของทักษะคือ มีทกั ษะการแก้ไขปั ญหา ที่เกิ ดจาก
การปฏิบตั ิงานได้อย่างรวดเร็ วและถูกต้อง ในด้านของทัศนคติคือ มีความคิดที่จะพัฒนา สมรรถนะ
ของตนเองให้สูงขึ้ นอยู่เสมอ สุ ดท้ายในด้านคุ ณลักษณะพึงประสงค์คือ มีความซื่ อสัตย์ ยุติธรรม
และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองสู ง เมื่อทาการพิจารณาเปรี ยบเทียบสมรรถนะที่ส่งผลต่อ
การปฏิบตั ิงานของพนักงานฝ่ ายผลิต ของบริ ษทั สายไฟฟ้าไทย - ยาซากิ จากัด โดยจาแนกตามข้อมูล
ส่ วนบุคคลได้แก่ เพศ อายุ ระดับ การศึกษา อายุการทางาน รายได้เฉลี่ ยต่อเดื อน และสถานภาพ
สมรส พบว่าทุกหัวข้อมีความคิดเห็น ต่อระดับสมรรถนะที่ส่งผลต่อการปฏิบตั ิงานไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5
ชุติกาญจน์ ฉลาดสกุล (2562 หน้า 245 – 246) ได้ศึกษารู ปแบบการพัฒนาสมรรถนะตาม
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สายงาน ของพนักงานรักษาความปลอดภัยภาคเอกชน บทความวิจยั มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษา
ระดับสมรรถนะตามสายงานของพนักงาน รักษาความปลอดภัยภาคเอกชน 2) เปรี ยบเทียบปั จจัย
ส่ วนบุคคลของพนักงานรักษาความ ปลอดภัยที่มีผลต่อสมรรถนะตามสายงานของพนักงานรักษา
ความปลอดภัย และ 3) ศึกษา สภาพปัญหาสมรรถนะตามสายงานของพนักงานรักษาความปลอดภัย
ภาคเอกชน กลุ่ ม ตั ว อย่ า ง ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จ ั ย ได้ แ ก่ พนั ก งานรั ก ษาความปลอดภั ย ในเขต
กรุ งเทพมหานคร โดยการคานวณ ด้วยสู ตร Taro Yamane ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง จานวน 400 คน
และกลุ่ มผูใ้ ห้สัมภาษณ์ เชิ งลึ ก ได้แก่ ผูม้ ี บทบาททาหน้าที่ เป็ นเจ้าของธุ รกิ จรั กษาความปลอดภัย
จานวน 7 คน และผูม้ ี บ ทบาท ท าหน้า ที่ เป็ นผูจ้ ดั การของแต่ ล ะบริ ษ ทั จานวน 30 คน และกลุ่ ม
ผูเ้ ข้าร่ วมสนทนากลุ่ ม จานวน 6 คน เพื่อประเมินรู ปแบบการพัฒนาสมรรถนะตามสายงานของ
พนักงานรักษาความปลอดภัย ภาคเอกชน ซึ่ งทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริ มาณ และเชิงคุณภาพ ผ่าน
โปรแกรมสาเร็ จรู ป เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั คือ แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์เชิงลึก ผลการวิจยั
พบว่า 1) พบว่า ระดับสมรรถนะด้านความรู ้ ด้านคุณลักษณะ อยูใ่ นระดับน้อย ส่ วนสมรรถนะ ด้าน
ทักษะอยูใ่ นระดับปานกลาง 2) พบว่า ปั จจัยส่ วนบุคคลด้านเพศ และอายุงาน ไม่มีความ แตกต่างกับ
สมรรถนะตามสายงาน ปั จจัยส่ วนบุคคลด้านอายุ การศึกษา และรายได้ มีความ แตกต่างในด้าน
ภาพรวม และด้านทักษะ ส่ วนด้านสถานะภาพมีความแตกต่างในด้านภาพรวม และ 3) พบว่า สภาพ
ปั ญหาและอุปสรรคในการทางานส่ วนหนึ่ งเกิดขึ้นจากพนักงานยังขาด ความเอาใจใส่ ในการปฏิบตั ิ
หน้าที่ และได้นาแนวคิด SWOT และเทคนิค Tows Matrix เพื่อมา วิเคราะห์สาเหตุของปั ญหา พบว่า
ด้านระบบการบริ หารที่ไม่ได้เสริ มสร้ างให้เกิ ดมาตรฐานและ ประสิ ทธิ ภาพ และด้านนโยบายใน
เรื่ องงบประมาณที่จากัด
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สานักงานศึกษาจังหวัดลาปาง 2563

สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและ
กีฬา 2556

กรมส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่น 2557

การมุ่งผลสัมฤทธิ์
ในการปฏิบตั ิงาน
การบริ การที่ดี
การสัง่ สมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
การยึดมัน่ ในความถูกต้องชอบธรรมและจริ ยธรรม
การทางานเป็ นทีม
การพัฒนาองค์กร
การคิดวิเคราะห์

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2553

รายการ

สานักงานคณะกรรมการข้าราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษา 2553

ตารางที่ 1 สรุ ปสังเคราะห์แนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะ











































รวม

5
5
4
4
4
4
4

ชุติกาญจน์ ฉลาดสกุล
2562







ศตววรษ กล่าดิษฐ 2560








พิสมัย ชัยมหา 2558

เพศ
อายุ
สถานภาพ
ระดับการศึกษา
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
อายุงาน

สุ รศักดิ์ ศุภเมธีวรกุล 2557

ตัวแปรต้น

ศศิกาญจน์ สามัคคีนนท์ 2556

ตารางที่ 2 สรุ ปสังเคราะห์งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรกรมสรรพสามิตใน
เขตกรุ งเทพมหานคร





















รวม

5
5
4
4
5
4

วรรณรัตน์ รี กนก 2556

อัจฉรา พยัคฆ์เกษม 2558

สุ พจน์ นาโตทอง 2558

การมุ่งผลสัมฤทธิ์ ในการปฏิบตั ิงาน
การบริ การที่ดี
การสัง่ สมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
การยึดมัน่ ในความถูกต้องชอบธรรมและจริ ยธรรม
การทางานเป็ นทีม
การพัฒนาองค์กร
การคิดวิเคราะห์

ชลารักษ์ นุชแดง 2555

ตัวแปรต้น

ชาตรี เทียนทอง 2556
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รวม

5
5
4
4
5
4
4

จากตารางที่ 2 สรุ ป สั ง เคราะห์ ง านวิจยั ที่ เกี่ ย วข้องการพัฒนาสมรรถนะของบุ ค ลากร
กรมสรรพสามิตในเขตกรุ งเทพมหานคร เป็ นการสังเคราะห์เพื่อกาหนดตัวแปรต้น ได้แก่ ปั จจัยส่ วน
บุคคล และสมรรถนะของบุคลากร ดังนี้
ปั จจัยส่ วนบุคคล จากกรอบแนวคิดของนักวิจยั จานวน 5 คน ประกอบด้วย ศศิกาญจน์
สามัคคีนนท์, สุ รศักดิ์ ศุภเมธี วรกุล, พิสมัย ชัยมหา, ศตวรรษ กล่ าดิษฐ และชุ ติกาญจน์ ฉลาดสกุล
พบว่า ปั จจัยส่ วนบุคคล ที่มีความถี่มากที่สุด คือ 6 ด้าน คือ เพศ, อายุ, สถานภาพ, ระดับการศึกษา,
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และอายุงาน ดังนั้นผูว้ จิ ยั จึง มาเป็ นตัวแปรในการศึกษาครั้งนี้
สมรรถนะของบุคลากร จากกรอบแนวคิดของนักวิจยั จานวน 5 คน ประกอบด้วย ชาตรี
เทียนทอง, ชลารักษ์ นุชแดง, วรรณรัตน์ ศรี กนก, อัจฉรา พยัคฆ์เกษม และสุ พจน์ นาโตทอง พบว่า
สมรรถนะของบุคลากร ที่มีความถี่ มากที่สุด คือ 7 ด้าน คือ การมุ่งผลสัมฤทธิ์ ในการปฏิ บตั ิ งาน,
การบริ การที่ดี, การสั่งสมความเชี่ ยวชาญในงานอาชี พ, การยึดมัน่ ในความถู กต้องชอบธรรมและ
จริ ยธรรม, การทางานเป็ นทีม, การพัฒนาองค์กร และการคิดวิเคราะห์ ดังนั้นผูว้ จิ ยั จึง มาเป็ นตัวแปร
ในการศึกษาครั้งนี้
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บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจยั เรื่ อง การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรกรมสรรพสามิตในเขตกรุ งเทพมหานคร
มีการกาหนดกลุ่มตัวอย่าง การสร้างและทดสอบเครื่ องมือในการวิจยั การเก็บรวบรวมข้อมูล และ
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลในการวิจยั ดังนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
2. เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
4. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
1. ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง
1.1 ประชากรที่ ใ ช้ ใ นการวิ จ ัย คื อ บุ ค ลากรกรมสรรพสามิ ต ในระดับ ส่ ว นกลาง
ประกอบด้วย ข้าราชการ 668 คน พนักงานราชการ 174 คน ลูกจ้างประจา 47 คนและลูกจ้างชัว่ คราว
302 คน รวมทั้งสิ้ น 1,191 คน (กรอบอัตรากาลังในภาพรวมกรมสรรพสามิต,2562:หน้า1 )
ตารางที่ 3 แสดงจานวนประชากร
ร้ อยละ

ข้าราชการ
พนักงานราชการ
ลูกจ้างประจา

จานวน
(คน)
668
174
47

56.09
14.61
3.95

กลุ่ม
ตัวอย่าง
168
44
12

ลูกจ้างชัว่ คราว

302

25.36

76

รวม
1,191
ที่มา : กรอบอัตรากาลังในภาพรวมกรมสรรพสามิต,2562:หน้า1

100

300

กลุ่มตัวอย่ างประชากร

1.2 กลุ่ ม ตัวอย่า งที่ ใ ช้ใ นการวิจยั คื อ ประชากรทั้ง หมด จานวน 1,191 คน มี ก ลุ่ ม
ตัวอย่าง จานวน 300 คน ซึ่ งเป็ นบุคลากรกรมสรรพสามิตในเขตกรุ งเทพมหานคร (ข้าราชการ 168 คน
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พนักงานราชการ 43 คน ลูกจ้างประจา 12 คนและลูกจ้างชัว่ คราว 77 คน) โดยใช้สูตรคานวณกรณี
ทราบจานวนประชากรที่แน่นอนที่ระดับความเชื่ อมัน่ 95% ค่าความคลาดเคลื่อน ± 5% ตามแนวคิด
ของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) (Yamane,1973 P.125)
N =
N
1 + Ne2
ความหมายของสัญลักษณ์ในสู ตร ได้แก่
n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
N = ขนาดของประชากร
e = ความคลาดเคลื่ อ นของการสุ่ ม ตัว อย่า งที่ ย อมรั บ ให้ เ กิ ดขึ้ นได้
กาหนดให้เท่ากับ .05
เมื่อแทนค่าลงในสู ตรจะได้ผลดังต่อไปนี้
N =

1,191
1 + 1,191 (0.052 )
= 299.43

จากการแทนค่ า สู ตรดัง กล่ า ว ได้เท่ า กับ 299.43 เพื่ อเพิ่ ม ความเชื่ อมัน่ ของกลุ่ ม
ตัวอย่างในการสารวจแบบสอบถามผูว้ จิ ยั จึงเพิ่มกลุ่มตัวอย่างเป็ นจานวนทั้งสิ้ น 300 คน
1.3 การสุ่ มตัวอย่าง
การสุ่ มตัวอย่างในการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั เลือกเฉพาะหน่วยงานสรรพสามิตส่ วนกลาง
มี จ านวนพนั ก งานจ านวน 1,191 คน ซึ่ งเป็ นผู ้ที่ ป ฏิ บ ัติ ง านภายในกรมสรรพสามิ ต ดั ง นี้
(1) กลุ่มตรวจสอบภายใน (2) กลุ่มพัฒนาระบบบริ หาร (3) กลุ่มพัฒนาและตรวจสอบทางเทคนิ ค
ส านั ก กฎหมาย (4) กลุ่ ม วิ เ คราะห์ สิ นค้ า และของกลาง (5) ส านั ก งานเลขานุ ก ารกรม
(6) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (7) สานักบริ หารการคลังและรายได้ (8) สานักบริ หารทรัพยากร
บุ ค คล (9) ส านัก แผนภาษี (10) ส านัก กฎหมาย (11) ส านัก ตรวจสอบป้ องกันและปราบปราม
(12) สานักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1 (13) สานักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2
แล้วใช้วธิ ี การสุ่ มตัวอย่างแบบเจาะจง
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ตารางที่ 4 แสดงกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่ างประชากร
กลุ่มตรวจสอบภายใน
กลุ่มพัฒนาระบบบริ หาร
กลุ่มพัฒนาและตรวจสอบทางเทคนิคสานักกฎหมาย

จานวน (คน) ร้ อยละ กลุ่มตัวอย่ าง
14
1.17
3
18
1.52
4
72
6.04
19

กลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลาง

68

5.71

17

สานักงานเลขานุการกรม

57

4.78

15

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

60

5.04

15

สานักบริ หารการคลังและรายได้

152

12.76

38

สานักบริ หารทรัพยากรบุคคล

136

11.42

34

สานักแผนภาษี

85

7.14

22

สานักกฎหมาย

102

8.56

25

สานักตรวจสอบป้ องกันและปราบปราม

158

13.27

39

สานักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี

130

10.91

33

สานักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2

139

11.68

36

1,191

100

300

รวม

ที่มา : กรอบอัตรากาลังในภาพรวมกรมสรรพสามิต,2562:หน้า1
2. เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ เป็ นแบบสอบถาม (Questionnaires) มีลกั ษณะ
เป็ นการตรวจสอบรายการ (Checklist) แบบมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยแบ่งเป็ น 2 ส่ วนคือ
ส่ วนที่ 1 เป็ นข้อมู ลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบถามประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส
ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และอายุงาน
ส่ ว นที่ 2 สมรรถนะที่ น าไปสู่ ค วามส าเร็ จ ประกอบด้ว ยสมรรถนะหลัก ด้า นการมุ่ ง
ผลสัมฤทธิ์ ด้านการบริ การที่ดี ด้านการสั่งสมความเชี่ ยวชาญในงานอาชี พ ด้านการยึดมัน่ ในความ
ถูกต้องชอบธรรมและจริ ยธรรม ด้านทางานเป็ นทีม ด้านการพัฒนาชุมชน และด้านการคิดวิเคราะห์
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แบบวัดมีลกั ษณะเป็ นมาตรส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ ใช้มาตรส่ วนประมาณค่า Rating Scale
ตามมาตรวัดแบบลิเคิร์ท (Likert’s Scale) ในการวัดระดับความคิดเห็ น ไว้ดงั นี้ (Likert’s Scale, 1932
P.140) ซึ่ งมีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้
5
หมายความว่า
มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมากที่สุด
4
หมายความว่า
มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก
3
หมายความว่า
มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับปานกลาง
2
หมายความว่า
มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับน้อย
1
หมายความว่า
มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับน้อยที่สุด
เกณฑ์การประเมิ นค่าวัดระดับความคิ ดเห็ นแบ่งเป็ น 5 ระดับ แปลความหมายค่าเฉลี่ ยโดย
ผูว้ จิ ยั เลือกวิธีลิเคิร์ท (Likert’s Scale) ใช้เกณฑ์การประเมิน ดังนี้
อันตรภาคชั้น
=
คะแนนสู งสุ ด - คะแนนต่าสุ ด
จานวนชั้นที่ตอ้ งการแบ่ง
=
(5-1)/5
= 0.8
ระดับคะแนน
4.21 – 5.00 หมายถึงมีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมากที่สุด
ระดับคะแนน
3.41 – 4.20
หมายถึงมีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก
ระดับคะแนน
2.61 – 3.40
หมายถึงมีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับปานกลาง
ระดับคะแนน
1.81 – 2.60
หมายถึงมีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับน้อย
ระดับคะแนน
1.00 – 1.80
หมายถึงมีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับน้อยที่สุด
ส่ วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ
กำรสร้ ำงและพัฒนำเครื่ องมือทีใ่ ช้ ในกำรวิจัย
วิธี ก ารสร้ า งและพัฒนาเครื่ องมื อ ที่ ใ ช้ใ นการวิ จยั มี ข้ นั ตอนการสร้ า งและตรวจสอบ
คุณภาพเครื่ องมือ ดังนี้
1. ศึ ก ษาค้น คว้า และรวบรวมข้อ มู ล จากต าราแนวคิ ด ทฤษฎี หนัง สื อ หรื อ เอกสาร
ทางวิช าการ วิท ยานิ พ นธ์ ผลงานวิจยั ต่ า งๆ และเอกสารอื่ นๆ ที่ เกี่ ย วข้อง เพื่ อก าหนดขอบเขต
ในการศึกษา และเป็ นแนวทางในการสร้างข้อคาถาม เพื่อให้ตรงกับวัตถุประสงค์ของการศึกษา
2. รวบรวมเนื้ อหาและสาระต่างๆ ที่ได้จากเอกสารงานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้อง เพื่อนามาสร้ าง
แบบสอบถาม ก าหนดโครงสร้ า งแบบสอบถาม โดยก าหนดขอบเขตและเนื้ อหาให้ค รอบคลุ ม
ตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา
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3. สร้างแบบสอบถามการวิจยั เรื่ อง การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรกรมสรรพสามิต
ในเขตกรุ งเทพมหานคร
4. นาแบบสอบถามที่สร้างขึ้นให้อาจารย์ผเู ้ ชี่ยวชาญตรวจสอบ ปรับปรุ งแก้ไข ตามคาแนะนา
5. นาแบบสอบถามที่ ป รั บปรุ ง แล้ว เสนออาจารย์ที่ป รึ กษาอี กครั้ งหนึ่ ง ถ้ามี ขอ้ แก้ไ ข
ดาเนินการตามคาแนะนา จากนั้นดาเนินการจัดทาเป็ นแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์
การตรวจสอบเครื่ องมือ
ผูว้ จิ ยั ได้ทาการตรวจสอบเครื่ องมือ ดังนี้
1. นาแบบสอบถามที่ได้รับการปรับปรุ งแก้ไขสมบูรณ์ แล้ว เสนอให้อาจารย์ผเู ้ ชี่ ยวชาญ
เพื่อตรวจสอบเครื่ องมือโดยวิเคราะห์เพื่อหาความเชื่ อมัน่ ด้วยวิธีดชั นี ความสอดคล้อง (IOC) และ
ปรับปรุ งแก้ไข เพื่อหาภาษาที่ใช้ให้มีความชัดเจน เข้าใจตรงกันสาหรับผูต้ อบแบบสอบถามตาม
คาแนะนาของอาจารย์ผเู ้ ชี่ยวชาญ
2. นาแบบสอบถามไปลองใช้ (Try Out) กับ กลุ่ ม ที่ ไ ม่ ใ ช่ ป ระชากรกลุ่ ม ตัวอย่า งแต่มี
คุ ณ ลัก ษณะใกล้เ คี ย งกับ ประชากรกลุ่ ม ตัว อย่ า งจริ ง ได้แ ก่ บุ ค ลากรที่ ป ฏิ บ ัติ ง านภายในกรม
สรรพสามิต จานวน 30 คน
3. นาข้อมูลจากแบบสอบถามมาวิเคราะห์ความเชื่ อมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถาม
โดยใช้ค่าแอลฟ่ าของครอนบาค ในการหาความเชื่อมัน่ รายข้อ และความเชื่อมัน่ รวม
3. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การสร้างแบบสอบถามเพื่อใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั ดาเนินการดังนี้
1. ผู ้ วิ จ ั ย น าแบบสอบถามไปแจกให้ ก ั บ บุ ค ลากรของกรมสรรพสามิ ต ในเขต
กรุ ง เทพมหานครโดยตรงด้วยตนเอง และนัดหมายวันที่จะไปขอรั บแบบสอบถามกลับคืนภาย
ในระยะเวลาที่ ก าหนด ในกรณี ที่ ไ ม่ ไ ด้รับ แบบสอบถามกลับ คื น ผูว้ ิจยั จะติ ดต่ อประสานทาง
โทรศัพท์และส่ งแบบสอบถามซ้ าต่อไปจนครบจานวน ผูป้ ฏิบตั ิงานที่ใช้ในการสุ่ มตัวอย่างในการ
ตอบแบบสอบถามครบ จานวน 300 คน
2. ตรวจสอบความถู กต้องและความครบถ้วนสมบูรณ์ของแบบสอบถามก่อนที่จะนามา
ประมวลผล
3. ผูว้ จิ ยั นาแบบสอบถามที่ผา่ นการตรวจสอบความถูกต้องและข้อความครบถ้วนคัดเลือก
เฉพาะฉบับที่มีความสมบูรณ์ ตามเกณฑ์ของเครื่ องมื อแต่ละส่ วนนาไปประมวลผลและวิเคราะห์
ข้อมูลตามขั้นต่อไป
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4. การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูว้ ิจยั นาแบบสอบถามทั้ง หมดมาวิเคราะห์ และประมวลผลด้วยเครื่ องคอมพิ วเตอร์
โดยใช้โปรแกรมสถิติสาเร็ จรู ป ซึ่ งมีข้ นั ตอนการวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังนี้
1. ตรวจสอบความสมบู ร ณ์ ข องแบบสอบถามทุ ก ฉบับ จ านวน 300 ฉบับ จากนั้น
จัดหมวดหมู่ ของข้อมูลเพื่อทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลต่อไป
2. นาข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามมาลงรหัส (Coding Sheet) ตามที่กาหนดรหัสไว้ล่วงหน้า
3. ทาการกรอกข้อมูลตามรหัสลงในโปรแกรมสาเร็ จรู ปทางสถิติ
4. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดจากการกรอกข้อมูล
5. วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยโปรแกรมสาเร็ จรู ปทางสถิติ
สถิติทใี่ ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลในครั้งนี้ใช้การวิเคราะห์ดว้ ยสถิติ ดังต่อไปนี้
1. สถิ ติ ที่ ใช้ในการวิ เคราะห์ ข ้อมู ล ทั่วไปของผู ้ตอบแบบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ
สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และอายุงาน ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) และค่า
ร้อยละ (Percentage)
2. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับสมรรถนะที่นาไปสู่ ความสาเร็ จ ประกอบด้วย
สมรรถนะหลัก ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ ด้านการบริ การที่ ดี ด้านการสั่งสมความเชี่ ยวชาญในงาน
อาชี พ ด้านการยึดมัน่ ในความถูกต้องชอบธรรมและจริ ยธรรม ด้านทางานเป็ นทีม ด้านการพัฒนา
ชุ ม ชน และด้า นการคิ ด วิเ คราะห์ คื อ ค่ าเฉลี่ ย (Mean) และค่ าส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation)
3. สถิ ติในการทดสอบสมมติฐาน เปรี ยบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ ยของกลุ่มตัวอย่าง
2 กลุ่ม ที่เป็ นอิสระต่อกัน โดยทดสอบด้วยค่าที (Independent Sample t - test) ทดสอบความแตกต่ าง
ระหว่างคะแนนเฉลี่ ยของตัวแปรมากกว่า 2 กลุ่ มขึ้ นไป โดยใช้การทดสอบแบบวิ เคราะห์ ความ
แปรปรวน 1 ตัวแปร (One – way ANOVA) หรื อค่าเอฟ (F - test) ทดสอบความแตกต่างเป็ นรายคู่ ใน
กรณี ที่มีนยั สาคัญทางสถิติและใช้วธิ ีการของ Fisher’s Least Significant Difference (LSD)
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การศึกษาเรื่ อง การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรกรมสรรพสามิตในเขต
กรุ งเทพมหานครผูว้ ิจยั ได้นาเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลในรู ปแบบตารางประกอบคาอธิบาย
แบ่งเป็ น 4 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ปัจจัยส่ วนบุคคลของบุคลากรกรมสรรพสามิตในเขต
กรุ งเทพมหานคร ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับสมรรถนะการทางานของบุคลากร
ตอนที่ 3 การเปรี ยบเทียบสมรรถนะการทางานของบุคลากรจาแนกตามปั จจัยส่ วนบุคคล
ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาสมรรถนะ
สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ผูว้ จิ ยั ได้กาหนดสัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูลดังนี้
̅
𝒙
แทน ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับความคิดเห็น
S.D. แทน ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
n
แทน ขนาดกลุ่มตัวอย่าง
t
แทน ค่าสถิติทดสอบ t-test
F
แทน ค่าสถิติทดสอบ F-test
*
แทน ความมีนยั สาคัญทางสถิติที่ .05
ตอนที่ 1 กำรวิเครำะห์ ปัจจัยส่ วนบุคคลของบุคลำกรกรมสรรพสำมิตในเขตกรุ งเทพมหำนคร
ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่ วนบุคคลของบุคลากรกรมสรรพสามิตในเขตกรุ งเทพมหานคร
จาแนกตามเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และอายุงาน แสดงดังตาราง 5
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ตาราง 5 จ านวนและร้ อ ยละของปั จ จั ย ส่ วนบุ ค คลของบุ ค ลากรกรมสรรพสามิ ต ในเขต
กรุ งเทพมหานคร
ปั จจัยส่ วนบุคคล

จานวน (คน)
300

ร้อยละ
100.0

107
193

35.7
64.3

95
122
58
25

31.7
40.7
19.3
8.3

170
124
6

56.7
41.3
2.0

3
6
7
34
201
49

1.0
2.0
2.3
11.3
67.0
16.3

1. เพศ
ชาย
หญิง
2. อายุ
20 – 30 ปี
31 – 40 ปี
41 – 50 ปี
51 ปี ขึ้นไป
3. สถานภาพสมรส
โสด
สมรส
หม้าย/หย่าร้าง
4. ระดับการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง (ปวส.)
ปริ ญญาตรี
สู งกว่าปริ ญญาตรี
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ตาราง 5 (ต่อ)
ปั จจัยส่ วนบุคคล
5. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ต่ากว่า 10,000 บาท
10,001 – 15,000 บาท
15,001 – 20,000 บาท
20,001 บาทขึ้นไป
6. อายุงาน
น้อยกว่า 1 ปี
1 – 3 ปี
4 – 6 ปี
7 – 9 ปี
มากว่า 10 ปี

จานวน (คน)
300

ร้อยละ
100.0

8
94
107
91

2.7
31.3
35.7
30.3

45
76
70
36
73

15.0
25.3
23.3
12.0
24.3

จากตาราง 5 ผลการวิ เ คราะห์ ปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คลของบุ ค ลากรกรมสรรพสามิ ต ในเขต
กรุ งเทพมหานคร พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จานวน 193 คน คิดเป็ นร้อยละ 64.3
อายุ 31 – 40 ปี จานวน 122 คน คิดเป็ นร้อยละ 40.7 สถานภาพสมรสโสด จานวน 170 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 56.7 ระดับการศึกษา ปริ ญญาตรี จานวน 201 คน คิดเป็ นร้อยละ 67.0 รายได้เฉลี่ยต่อเดื อน
15,001 – 20,000 บาท จานวน 107 คน คิดเป็ นร้อยละ 35.7 อายุงาน มากว่า 10 ปี จานวน 73 คน คิด
เป็ นร้อยละ 24.3
ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ ข้อมูลเกีย่ วกับสมรรถนะการทางานของบุคลากร
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ ยวกับสมรรถนะการทางานของบุคลากร ที่ตอบแบบสอบถาม
จาแนกตาม ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ ด้านการบริ การที่ดี ด้านการสั่งสมความเชี่ ยวชาญในงานอาชี พ
ด้านการยึดมัน่ ในความถู กต้องชอบธรรมและจริ ยธรรม ด้านทางานเป็ นทีม ด้านการพัฒนาชุ มชน
(ภายในองค์กร) และด้านการคิดวิเคราะห์ แสดงดังตาราง 6- 13
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ตาราง 6 ค่ า เฉลี่ ย และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานสมรรถนะการท างานของบุ คลากร ด้า นการมุ่ ง
ผลสัมฤทธิ์
ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์
1. สามารถทางานได้ตามเป้าหมายที่ผบู ้ งั คับบัญชากาหนด
2. มีความมุ่งมัน่ อดทน ขยันหมัน่ เพียรในการทางาน
3. สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในการทางานได้เป็ นอย่างดี
4. สามารถทางานตามนโยบายเร่ งด่วนได้
5. รักษามาตรฐานการปฏิบตั ิอย่างสม่าเสมอ
โดยรวม

x̅
4.39
4.41
4.18
4.23
4.34
4.31

S.D.
.632
.635
.715
.716
.648
.565

ระดับคิดเห็น
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

จากตาราง 6 พบว่า โดยรวม สมรรถนะการท างานของบุ คลากร ด้านการมุ่ งผลสั มฤทธิ์
̅ = 4.31,S.D. = 0.565) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ ย
โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (𝒙
̅ = 4.39) รองลงมา คือ รักษา
สู งสุ ดคือ สามารถทางานได้ตามเป้ าหมายที่ผบู ้ งั คับบัญชากาหนด (𝒙
̅ = 4.23) และน้อยที่สุด คือ สามารถแก้ไขปั ญหาเฉพาะหน้า
มาตรฐานการปฏิบตั ิอย่างสม่าเสมอ (𝒙
̅ = 4.18)
ในการทางานได้เป็ นอย่างดี (𝒙
ตาราง 7 ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสมรรถนะการทางานของบุคลากร ด้านการบริ การที่ดี
ด้านการบริ การที่ดี
1. ให้ขอ้ มูลข่าวสารด้านการบริ การชัดเจนถูกต้อง
2. มีความกระตือรื อร้นในการบริ การด้วยอัธยาศัยที่ดี
3. มีการให้บริ การด้วยความโปร่ งใสและเท่าเทียมกัน
4. ให้ความช่วยเหลือผูร้ ับบริ การอย่างทันท่วงที
5. ปฏิบตั ิงานตามมาตรฐานการให้บริ การในหน่วยงาน
โดยรวม

x̅
4.17
4.34
4.36
4.34
4.35
4.31

S.D.
.680
.637
.678
.673
.640
.537

ระดับคิดเห็น
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
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จากตาราง 7 พบว่า โดยรวม สมรรถนะการทางานของบุคลากร ด้านการบริ การที่ดี โดยรวม
̅ = 4.31 ,S.D. = 0.537) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดคือ มี
อยูใ่ นระดับมากที่สุด (𝒙
̅ = 4.36) รอลงมา คือ ปฏิบตั ิงานตามมาตรฐาน
การให้บริ การด้วยความโปร่ งใสและเท่าเทียมกัน (𝒙
̅ = 4.35) และน้อยที่สุด คือ ให้ขอ้ มูลข่าวสารด้านการบริ การชัดเจน
การให้บริ การในหน่วยงาน (𝒙
ถูกต้อง (x̅= 4.17)
ตาราง 8 ค่าเฉลี่ ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสมรรถนะการทางานของบุ คลากร ด้านการสั่งสม
ความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
ด้านการสัง่ สมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
1. มีการพัฒนาประสิ ทธิ ภาพความรู ้ความสามารถของตนให้ดียิ่งขึ้น
2. มีการนาความรู ้หรื อเทคโนโลยีใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบตั ิงาน
3. มีการส่ งเสริ มให้มีการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น
4. ถ่ายทอดความรู ้ใหม่ ๆ ให้ผรู ้ ่ วมปฏิบตั ิงานอยูเ่ สมอ
5. จัดทาคู่มือมาตรฐานการปฏิบตั ิงานในสายงานต่าง ๆ ในหน่วยงาน
โดยรวม

x̅ S.D. ระดับคิดเห็น
4.29 .673 มากที่สุด
4.24 .711 มากที่สุด
4.15
4.07
3.95
4.13

.817
.750
.913
.646

มาก
มาก
มาก
มาก

จากตาราง 8 พบว่า โดยรวม สมรรถนะการทางานของบุคลากร ด้านการสั่งสมความเชี่ยวชาญ
ในงานอาชีพ โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก (x̅ = 4.13 = ,S.D. = 0.646) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ข้อที่มี
ค่ า เฉลี่ ย สู ง สุ ดคื อ มี ก ารพัฒนาประสิ ท ธิ ภาพความรู ้ ค วามสามารถของตนให้ดียิ่ง ขึ้ น (x̅= 4.29)
รองลงมาคือ มีการนาความรู ้หรื อเทคโนโลยีใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั ิงาน (x̅= 4.24) และ
น้อยที่สุด คือ จัดทาคู่มือมาตรฐานการปฏิบตั ิงานในสายงานต่าง ๆ ในหน่วยงาน (x̅= 3.95)
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ตาราง 9 ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสมรรถนะการทางานของบุคลากร ด้านการยึดมัน่ ใน
ความถูกต้องชอบธรรมและจริ ยธรรม
ด้านการยึดมัน่ ในความถูกต้องชอบธรรมและจริ ยธรรม
1. ท่านปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความรับผิดชอบ โปร่ งใสและเป็ นธรรม
2. ท่านยึดมัน่ ในหลักการและจรรยาบรรณของข้าราชการ
3. ท่านปฏิบตั ิตามกฎระเบียบวินยั อย่างเคร่ งครัด
4. คานึกถึงผลประโยชน์ขององค์กรเป็ นสาคัญ
5. มีจิตสานึกที่ดีในการปฏิบตั ิงาน
โดยรวม

x̅
4.53
4.53
4.49
4.49
4.53
4.51

S.D.
.619
.635
.636
.657
.661
.559

ระดับคิดเห็น
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

จากตาราง 9 พบว่า โดยรวม สมรรถนะการท างานของบุ คลากร ด้านการยึดมัน่ ในความ
̅ = 4.51,S.D. = 0.559) เมื่อพิจารณา
ถูกต้องชอบธรรมและจริ ยธรรม โดยรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด (𝒙
รายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดคือ ท่านปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความรับผิดชอบ โปร่ งใสและเป็ นธรรม
̅ = 4.53) รองลงมา คือ ท่านปฏิบตั ิตามกฎระเบียบวินยั อย่างเคร่ งครัด (𝒙
̅ = 4.49)
(𝒙
ตาราง 10 ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสมรรถนะการทางานของบุคลากร ด้านทางานเป็ นทีม
ด้านทางานเป็ นทีม
1. มีการสนับสนุนช่วยเหลือผูร้ ่ วมงานอยูเ่ สมอ
2. มีความสามัคคีในหน่วยงานโดยไม่คานึงถึงผลประโยชน์ส่วนตัว
3. มีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจภายในหน่วยงาน
4. มีการกาหนดเป้าหมายการทางานร่ วมกัน
5. มีการรับฟังความคิดเห็นส่ วนรวม
โดยรวม

̅
𝒙
4.29
4.24
4.09
4.16
4.28
4.21

S.D. ระดับคิดเห็น
.725 มากที่สุด
.768 มากที่สุด
.831
มาก
.810
มาก
.772 มากที่สุด
.668 มากที่สุด

จากตาราง 10 พบว่า โดยรวม สมรรถนะการทางานของบุคลากร ด้านทางานเป็ นทีมโดย
̅ = 4.21 ,S.D. = 0.668) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด
รวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด (𝒙
̅ = 4.29) รองลงมา คื อ มี ความสามัคคี ใ น
คื อ มี ก ารสนับ สนุ นช่ วยเหลื อผูร้ ่ วมงานอยู่เสมอ (𝒙
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̅ = 4.24) และน้อยที่สุด คือ มีส่วนร่ วมในการ
หน่ วยงานโดยไม่คานึ งถึ งผลประโยชน์ส่วนตัว (𝒙
̅ = 4.09)
ตัดสิ นใจภายในหน่วยงาน (𝒙
ตาราง 11 ค่าเฉลี่ ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสมรรถนะการทางานของบุคลากร ด้านการพัฒนา
ชุมชน (ภายในองค์กร)
ด้านการพัฒนาชุมชน (ภายในองค์กร)
1. มีส่วนร่ วมในการให้ขอ้ เสนอแนะในองค์กร
2. มีการวางแผนพัฒนาบุคลากรในองค์กร
3. สามารถเป็ นผูป้ ระสานงานติดต่อกับคนในองค์กรได้
4. สามารถนาความรู ้ที่มีไปพัฒนาบุคลากรได้
5. สามารถนาเทคโนโลยีเป็ นเครื่ องมือในการพัฒนาบุคลากรได้
โดยรวม

̅
𝒙
3.89
3.93
4.12
4.06
4.13
4.02

S.D.
.886
.910
.756
.782
.765
.713

ระดับคิดเห็น
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตาราง 11 พบว่า โดยรวม สมรรถนะการทางานของบุคลากร ด้านการพัฒนาชุ มชน
(ภายในองค์กร)โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก (x̅= 4.02 ,S.D. = 0.713) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยสู งสุ ดคือ สามารถนาเทคโนโลยีเป็ นเครื่ องมือในการพัฒนาบุคลากรได้ (x̅= 4.13) รองลงมา
คือ สามารถเป็ นผูป้ ระสานงานติดต่อกับคนในองค์กรได้ (x̅= 4.12) และน้อยที่สุด คือ มีส่วนร่ วมใน
การให้ขอ้ เสนอแนะในองค์กร (x̅= 3.89)
ตาราง 12 ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสมรรถนะการทางานของบุคลากร ด้านการคิดวิเคราะห์
ด้านการคิดวิเคราะห์
1. สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในหน่วยงานได้ดี
2. สามารถวางแผนและจัดลาดับความสาคัญของงานได้เป็ นอย่างดี
3. สามารถกาหนดขั้นตอนการปฏิบตั ิงานได้เป็ นอย่างดี
4. สามารถบริ หารจัดการความเสี่ ยงที่จะเกิดขึ้นได้เป็ นอย่างดี
5. สามารถกาหนดแผนปฏิบตั ิงานล่วงหน้าเพื่อรองรับเป้าหมายของ
องค์กรในอนาคตได้
โดยรวม

x̅
4.10
4.20
4.24
4.13
4.12

S.D. ระดับคิดเห็น
.722
มาก
.659
มาก
.627 มากที่สดุ
.677
มาก
.770
มาก

4.16 .588

มาก
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จากตาราง 12 พบว่า โดยรวม สมรรถนะการทางานของบุ คลากร ด้านการคิดวิเคราะห์
̅ = 4.16 ,S.D. = 0.588) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด
โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก (𝒙
̅ = 4.24) รองลงมา คือ สามารถวางแผน
คือ สามารถกาหนดขั้นตอนการปฏิบตั ิงานได้เป็ นอย่างดี (𝒙
̅ = 4.20) และน้อยที่สุด คือ สามารถแก้ไขปั ญหา
และจัดลาดับความสาคัญของงานได้เป็ นอย่างดี (𝒙
̅ = 4.10)
ที่เกิดขึ้นในหน่วยงานได้ดี (𝒙
ตาราง 13 ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสมรรถนะการทางานของบุคลากร โดยรวม
สมรรถนะบุคลากร
1. ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์
2. ด้านการบริ การที่ดี
3. ด้านการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
4. ด้านการยึดมัน่ ในความถูกต้องชอบธรรมและจริ ยธรรม
5. ด้านทางานเป็ นทีม
6. ด้านการพัฒนาชุมชน (ภายในองค์กร)
7. ด้านการคิดวิเคราะห์
โดยรวม

̅
𝒙
4.31
4.31
4.13
4.51
4.21
4.02
4.16
4.23

S.D.
.565
.537
.646
.559
.668
.713
.588
.499

ระดับคิดเห็น
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มาก
มากที่สุด

จากตาราง 13 พบว่า โดยรวม สมรรถนะการทางานของบุคลากร โดยรวม อยู่ในระดับ
̅ = 4.23 ,S.D. = 0.499) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดคือ ด้านการยึด
มากที่สุด (𝒙
̅ = 4.51) รองลงมา คือ ด้านการบริ การที่ดี (𝒙
̅=
มัน่ ในความถู กต้องชอบธรรมและจริ ยธรรม (𝒙
̅ = 4.02)
4.31) และน้อยที่สุด คือ ด้านการพัฒนาชุมชน (ภายในองค์กร) (𝒙
ตอนที่ 3 กำรเปรี ยบเทียบสมรรถนะกำรทำงำนของบุคลำกรจำแนกตำมปัจจัยส่ วนบุคคล
ผลการเปรี ย บเที ย บสมรรถนะการท างานของบุ ค ลากร จาแนกตามปั จจัย ส่ วนบุ ค คล
ประกอบด้วย ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ ด้านการบริ การที่ดี ด้านการสั่งสมความเชี่ ยวชาญในงานอาชีพ
ด้านการยึดมัน่ ในความถู กต้องชอบธรรมและจริ ยธรรม ด้านทางานเป็ นทีม ด้านการพัฒนาชุ มชน
(ภายในองค์กร) และด้านการคิดวิเคราะห์ แสดงดังตาราง 12-28
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Ho : บุคลากรกรรมสรรพสามิตที่มีปัจจัยส่ วนบุคคลแตกต่างกันมีการพัฒนาสมรรถนะ
การทางาน ไม่ต่างกัน
H1 : บุคลากรกรรมสรรพสามิตที่มีปัจจัยส่ วนบุคคลแตกต่างกันมีการพัฒนาสมรรถนะ
การทางาน ต่างกัน
ตาราง 14 เปรี ยบเทียบสมรรถนะการทางานของบุคลากร จาแนกตาม เพศ
เพศ
ชาย
หญิง
สมรรถนะการทางาน
n = 107
n = 193
̅ S.D. 𝒙
̅ S.D.
𝒙
ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์
4.23 .615 4.35 .532
ด้านการบริ การที่ดี
4.27 .597 4.33 .501
ด้านการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ 4.01 .732 4.20 .584
ด้า นการยึดมัน่ ในความถู ก ต้อ งชอบธรรม 4.39 .609 4.58 .520
และจริ ยธรรม
ด้านทางานเป็ นทีม
4.14 .773 4.24 .601
ด้านการพัฒนาชุมชน (ภายในองค์กร)
3.95 .749 4.06 .672
ด้านการคิดวิเคราะห์
4.17 .677 4.18 .533
โดยรวม
4.16 .565 4.28 .455

t

Sig.

-1.723
-.836
-2.465
-2.773

.086
.404
.014*
.006*

-1.276
-1.338
-.940
-1.982

.203
.182
.348
.048*

จากตาราง 14 ผลการเปรี ยบเทียบความคิดเห็นของสมรรถนะการทางานของบุคลากร
จ าแนกตาม เพศ ด้ว ยค่ า สถิ ติ Independent sample t-test ที่ ร ะดับ นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ .05 พบว่า
โดยรวมค่า Sig. ที่คานวณได้มีค่าเท่ากับ 0.048 ซึ่ งน้อยกว่าค่านัยสาคัญทางสถิติที่กาหนดไว้ที่ α =
.05 และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านมี 5 ด้าน ที่ค่า Sig. มีค่ามากกว่าค่านัยสาคัญทางสถิติ ได้แก่ ด้าน
การมุ่งผลสัมฤทธิ์ ด้านการบริ การที่ดี ด้านทางานเป็ นทีม ด้านการพัฒนาชุมชน (ภายในองค์กร) ด้าน
การคิ ดวิเคราะห์ แสดงว่า บุ ค ลากรของกรมสรรพสามิ ต ที่ มี เพศแตกต่ า งกันมี ค วามคิ ด เห็ น ต่ อ
สมรรถนะการทางานของบุคลากร ต่างกัน แต่มี 2 ด้านมีค่า Sig น้อยกว่าค่านัยสาคัญทางสถิ ติ คือ
ด้านการสั่งสมความเชี่ ยวชาญในงานอาชีพ ด้านการยึดมัน่ ในความถูกต้องชอบธรรมและจริ ยธรรม แสดง
ว่า บุ คลากรของกรมสรรพสามิ ตที่ มีเพศต่างกัน มี ความคิ ดเห็ นต่อสมรรถนะการทางานของบุ คลากร
ต่างกัน
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ตาราง 15 เปรี ยบเทียบสมรรถนะการทางานของบุคลากร จาแนกตาม อายุ
สมรรถนะการทางาน
ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์

ด้านการบริ การที่ดี

ด้านการสัง่ สมความ
เชี่ยวชาญในงานอาชีพ
ด้านการยึดมัน่ ในความ
ถูกต้องชอบธรรมและ
จริ ยธรรม
ด้านทางานเป็ นทีม

ด้านการพัฒนาชุมชน
(ภายในองค์กร)
ด้านการคิดวิเคราะห์

โดยรวม

แหล่งความแปรปรวน
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

SS
2.258
93.334
95.592
.072
86.154
86.227
.098
124.838
124.936
1.329
92.401
93.729
1.627
132.063
133.690
1.743
150.385
152.127
.682
102.974
103.656
.312
74.318
74.630

DF
3
296
299
3
296
299
3
296
299
3
296
299
3
296
299
3
296
299
3
296
299
3
296
299

* ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

MS
.753
.315

F
2.387

Sig
.069

.024
.291

.083

.969

.033
.422

.078

.972

.443
.312

1.419

.237

.542
.446

1.216

.304

.581
.508

1.114

.332

.227
.348

.653

.582

.104
.251

.415

.743
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จากตาราง 15 ผลการเปรี ยบเทียบความคิดเห็ นของสมรรถนะการทางานของบุคลากร
จาแนกตาม อายุ ด้วยค่าสถิติ One - Way ANOVA ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ .05 พบว่าโดยรวมค่า
Sig. ที่คานวณได้มีค่าเท่ากับ .743 ซึ่ งมากกว่าค่านัยสาคัญทางสถิติที่กาหนดไว้ที่ α = .05 และเมื่อ
พิ จ ารณาเป็ นรายด้า นมี 7 ด้า น ที่ ค่ า Sig. มี ค่ า มากกว่า ค่ า นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ได้แ ก่ ด้า นการมุ่ ง
ผลสัมฤทธิ์ ด้านการบริ การที่ดี ด้านการสั่งสมความเชี่ ยวชาญในงานอาชี พ ด้านการยึดมัน่ ในความ
ถูกต้องชอบธรรมและจริ ยธรรม ด้านทางานเป็ นทีม ด้านการพัฒนาชุมชน (ภายในองค์กร) และด้าน
การคิดวิเคราะห์ แสดงว่า บุคลากรกรมสรรพสามิตที่มีอายุแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อสมรรถนะ
การทางานของบุคลากรทุกด้านไม่ต่างกัน
ตาราง 16 เปรี ยบเทียบสมรรถนะการทางานของบุคลากร จาแนกตาม สถานภาพ
สมรรถนะการทางาน
ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์

ด้านการบริ การที่ดี

ด้านการสั่งสมความ
เชี่ยวชาญในงานอาชีพ
ด้านการยึดมัน่ ในความ
ถูกต้องชอบธรรมและ
จริ ยธรรม
ด้านทางานเป็ นทีม

ด้านการพัฒนาชุมชน
(ภายในองค์กร)

แหล่งความแปรปรวน
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

SS
.184
95.408
95.592
2.567
83.659
86.227
2.251
122.685
124.936
9.180
84.550
93.729
6.388
127.302
133.690
3.258
148.870
152.127

DF
2
297
299
2
297
299
2
297
299
2
297
299
2
297
299
2
297
299

MS
.092
.321

F
.286

Sig
.751

1.284 4.557
.282

.011*

1.125 2.724
.413

.067

4.590 16.123 .000*
.285
3.194 7.452
.429

.001*

1.629 3.250
.501

.040*
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ด้านการคิดวิเคราะห์

โดยรวม

ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

2.227
101.429
103.656
2.826
71.804
74.630

2
297
299
2
297
299

1.114 3.261
.342

.040*

1.413 5.845
.242

.003*

* ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตาราง 16 ผลการเปรี ยบเทียบความคิดเห็ นของสมรรถนะการทางานของบุคลากร
จาแนกตาม สถานภาพ ด้วยค่าสถิ ติ One - Way ANOVA ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิ ติที่ .05 พบว่า
โดยรวมค่า Sig. ที่คานวณได้มีค่าเท่ากับ .003 ซึ่ งน้อยกว่าค่านัยสาคัญทางสถิ ติที่กาหนดไว้ที่ α =
.05 และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้า นมี 2 ด้าน มี ค่ามากกว่าค่านัยสาคัญทางสถิ ติ ได้แก่ ด้านการมุ่ ง
ผลสัมฤทธิ์ และการสั่งสมความเชี่ ยวชาญในงานอาชี พ และมี 5 ด้าน ที่ ค่า Sig. มี ค่าน้อยกว่า ค่ า
นัยสาคัญทางสถิ ติ ได้แก่ ด้านการบริ การที่ ดี ด้าน ด้านการยึดมัน่ ในความถู กต้องชอบธรรมและ
จริ ยธรรม ด้านทางานเป็ นทีม ด้านการพัฒนาชุมชน (ภายในองค์กร) และด้านการคิดวิเคราะห์ แสดง
ว่า บุคลากรกรมสรรพสามิตที่มีสถานภาพแตกต่างกันมีความคิดเห็ นต่อสมรรถนะการทางานของ
บุ ค ลากรทุ ก ด้า นต่ า งกัน ดัง นั้น จึ ง ทดสอบความแตกต่ า งเป็ นรายคู่ ด้ว ยวิ ธี ข อง Fisher ’s LSD
procedure ได้ผลแสดงดังตาราง 15 – 19
ตาราง 17 การทดสอบค่าความแตกต่างของสมรรถนะการทางานของบุคลากร ด้านการบริ การที่ดี
จาแนกตาม สถานภาพ เป็ นรายคู่ ด้วยวิธีของ Fisher ’s LSD
สถานภาพ

โสด

โสด
สมรส
หม้าย/หย่าร้าง
* ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

สมรส

หม้าย/หย่าร้าง
.655*
.665*
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จากตาราง 17 ผลการทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยของสมรรถนะการทางานของบุคลากร
ด้านการบริ การที่ดี เป็ นรายคู่ดว้ ยวิธี Fisher’s LSD พบว่า มีคู่ที่แตกต่างกัน ได้แก่ 1) บุคลากรกรม
สรรพสามิตที่มีสถานภาพโสด มีความคิดเห็นต่อสมรรถนะการทางานของบุคลากร ด้านการบริ การ
ที่ ดี มากกว่ า บุ ค ลากรกรมสรรพสามิ ต ที่ มี ส ถานภาพหม้า ย/หย่ า ร้ า ง (.655) 2) บุ ค ลากรกรม
สรรพสามิ ตที่ มีสถานภาพสมรส มี ความคิ ดเห็ นต่ อสมรรถนะการทางานของบุ คลากร ด้านการ
บริ การที่ดี มากกว่าบุคลากรกรมสรรพสามิตที่มีสถานภาพหม้าย/หย่าร้าง (.665)
ตาราง 18 การทดสอบค่าความแตกต่างของสมรรถนะการทางานของบุคลากร ด้านการยึดมัน่ ใน
ความถูกต้องชอบธรรมและจริ ยธรรม จาแนกตาม สถานภาพ เป็ นรายคู่ ด้วยวิธีของ Fisher ’s LSD
สถานภาพ
โสด
สมรส
หม้าย/หย่าร้าง

โสด

สมรส
.184*

หม้าย/หย่าร้าง
.992*
.117*

* ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตาราง 18 ผลการทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยของสมรรถนะการทางานของบุคลากร
ด้านการยึดมัน่ ในความถูกต้องชอบธรรมและจริ ยธรรม เป็ นรายคู่ดว้ ยวิธี Fisher’s LSD พบว่า มีคู่ที่
แตกต่างกัน ได้แก่ 1) บุคลากรกรมสรรพสามิตที่มีสถานภาพโสด มี ความคิดเห็นต่อสมรรถนะการ
ทางานของบุคลากร ด้านการบริ การที่ ดี มากกว่าบุคลากรกรมสรรพสามิ ตที่ มีสถานภาพสมรส (.
184) 2) บุคลากรกรมสรรพสามิ ตที่มีสถานภาพโสด มีความคิดเห็ นต่อสมรรถนะการทางานของ
บุคลากร ด้านการบริ การที่ดี มากกว่าบุคลากรกรมสรรพสามิตที่มีสถานภาพหม้าย/หย่าร้าง (.992) 3)
บุคลากรกรมสรรพสามิตที่มีสถานภาพสมรส มีความคิดเห็นต่อสมรรถนะการทางานของบุคลากร
ด้านการบริ การที่ดี มากกว่าบุคลากรกรมสรรพสามิตที่มีสถานภาพหม้าย/หย่าร้าง (.117)
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ตาราง 19 การทดสอบค่าความแตกต่างของสมรรถนะการทางานของบุคลากร ด้านการทางานเป็ น
ทีม จาแนกตาม สถานภาพ เป็ นรายคู่ ด้วยวิธีของ Fisher ’s LSD
สถานภาพ

โสด

สมรส

โสด
สมรส
หม้าย/หย่าร้าง

หม้าย/หย่าร้าง
1.04*
1.00*

* ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตาราง 19 ผลการทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยของสมรรถนะการทางานของบุคลากร
ด้านการทางานเป็ นทีม เป็ นรายคู่ดว้ ยวิธี Fisher’s LSD พบว่า มีคู่ที่แตกต่างกัน ได้แก่ 1) บุคลากร
กรมสรรพสามิตที่มีสถานภาพโสด มีความคิดเห็ นต่อสมรรถนะการทางานของบุคลากร ด้านการ
ทางานเป็ นทีม มากกว่าบุคลากรกรมสรรพสามิตที่มีสถานภาพหม้าย/หย่าร้ าง (1.04) 2) บุคลากร
กรมสรรพสามิตที่มีสถานภาพสมรส มีความคิดเห็นต่อสมรรถนะการทางานของบุคลากร ด้านการ
ทางานเป็ นทีม มากกว่าบุคลากรกรมสรรพสามิตที่มีสถานภาพหม้าย/หย่าร้าง (1.00)
ตาราง 20 การทดสอบค่าความแตกต่างของสมรรถนะการทางานของบุคลากร ด้านการพัฒนาชุมชน
(ภายในองค์กร) จาแนกตาม สถานภาพ เป็ นรายคู่ ด้วยวิธีของ Fisher ’s LSD
สถานภาพ

โสด

โสด
สมรส
หม้าย/หย่าร้าง

สมรส

หม้าย/หย่าร้าง
.730*
.753*

* ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตาราง 20 ผลการทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยของสมรรถนะการทางานของบุคลากร
ด้านการพัฒนาชุมชน (ภายในองค์กร) เป็ นรายคู่ดว้ ยวิธี Fisher’s LSD พบว่า มีคู่ที่แตกต่างกัน ได้แก่
1) บุคลากรกรมสรรพสามิตที่มีสถานภาพโสด มีความคิดเห็นต่อสมรรถนะการทางานของบุคลากร
ด้านการพัฒนาชุมชน (ภายในองค์กร)มากกว่าบุคลากรกรมสรรพสามิตที่มีสถานภาพหม้าย/หย่าร้าง
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(.730) 2) บุคลากรกรมสรรพสามิตที่มีสถานภาพสมรส มีความคิดเห็นต่อสมรรถนะการทางานของ
บุคลากร ด้านการพัฒนาชุ มชน (ภายในองค์กร) มากกว่าบุคลากรกรมสรรพสามิ ตที่มีสถานภาพ
หม้าย/หย่าร้าง (.753)
ตาราง 21 การทดสอบค่าความแตกต่างของสมรรถนะการทางานของบุคลากร ด้านการคิดวิเคราะห์
จาแนกตาม สถานภาพ เป็ นรายคู่ ด้วยวิธีของ Fisher ’s LSD
สถานภาพ

โสด

โสด
สมรส
หม้าย/หย่าร้าง

สมรส

หม้าย/หย่าร้าง
.544*
.609*

* ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตาราง 21 ผลการทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยของสมรรถนะการทางานของบุคลากร
ด้านการคิดวิเคราะห์ เป็ นรายคู่ดว้ ยวิธี Fisher’s LSD พบว่า มีคู่ที่แตกต่างกัน ได้แก่ 1) บุคลากรกรม
สรรพสามิ ตที่ มีสถานภาพโสด มี ความคิ ดเห็ นต่อสมรรถนะการทางานของบุคลากร ด้านการคิด
วิเคราะห์ มากกว่าบุคลากรกรมสรรพสามิ ตที่มีสถานภาพหม้าย/หย่าร้ าง (.544) 2) บุคลากรกรม
สรรพสามิตที่มีสถานภาพสมรส มีความคิดเห็ นต่อสมรรถนะการทางานของบุคลากร ด้านการคิด
วิเคราะห์ มากกว่าบุคลากรกรมสรรพสามิตที่มีสถานภาพหม้าย/หย่าร้าง (.609)
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ตาราง 20 เปรี ยบเทียบสมรรถนะการทางานของบุคลากร จาแนกตาม ระดับการศึกษา
สมรรถนะการทางาน
ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์

ด้านการบริ การที่ดี

ด้านการสัง่ สมความ
เชี่ยวชาญในงานอาชีพ
ด้านการยึดมัน่ ในความ
ถูกต้องชอบธรรมและ
จริ ยธรรม
ด้านทางานเป็ นทีม

ด้านการพัฒนาชุมชน
(ภายในองค์กร)
ด้านการคิดวิเคราะห์

โดยรวม

แหล่งความแปรปรวน
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

SS
2.296
93.296
95.592
1.659
84.568
86.227
5.634
119.302
124.936
2.796
90.934
93.729
5.578
128.112
133.690
3.375
148.752
152.127
6.319
97.337
103.656
2.690
71.940
74.630

DF
5
294
299
5
294
299
5
294
299
5
294
299
5
294
299
5
294
299
5
294
299
5
294
299

* ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

MS
.459
.317

F
1.447

Sig
.207

.332
.288

1.153

.332

1.127 2.777
.406

.018*

.559
.309

1.808

.111

1.116 2.560
.436

.028*

.675
.506

1.334

.250

1.264 3.817
.331

.002*

.538
.245

.054

2.199
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จากตาราง 22 ผลการเปรี ยบเทียบสมรรถนะของบุคลากร จาแนกตาม ระดับการศึกษา
ด้วยค่าสถิ ติ One - Way ANOVA ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิ ติที่ .05 พบว่าที่ คานวณได้มีค่ าเท่ า กับ
.054 ซึ่ งมากกว่าค่านัยสาคัญทางสถิติที่กาหนดไว้ที่ α = .05 และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านมี 4 ด้าน
มีค่ามากกว่าค่านัยสาคัญทางสถิ ติ ได้แก่ ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ ด้านการบริ การที่ดี ด้านการยึดมัน่
ในความถูกต้องชอบธรรมและจริ ยธรรม และด้านการพัฒนาชุมชน (ภายในองค์กร) และมี 3 ด้าน ที่
ค่า Sig. มีค่าน้อยกว่าค่านัยสาคัญทางสถิติ ได้แก่ ด้านการสั่งสมความเชี่ ยวชาญในงานอาชี พ ด้าน
ทางานเป็ นที ม และด้านการคิ ดวิเคราะห์ แสดงว่า บุ คลากรกรมสรรพสามิ ตที่ มีระดับการศึ ก ษา
แตกต่างกันมีความคิดเห็ นต่อสมรรถนะการทางานของบุคลากรไม่ต่างกัน ดังนั้นจึงทดสอบความ
แตกต่างเป็ นรายคู่ ด้วยวิธีของ Fisher ’s LSD prodcedure ได้ผลแสดงดังตาราง 23 – 25
ตาราง 23 การทดสอบค่าความแตกต่างของสมรรถนะการทางานของบุคลากร ด้านการสั่งสมความ
เชี่ยวชาญในงานอาชีพ จาแนกตาม ระดับการศึกษา เป็ นรายคู่ ด้วยวิธีของ Fisher ’s LSD
ระดับการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.)
ประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ปริ ญญาตรี
สูงกว่าปริ ญญาตรี

มัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ประกาศนียบัตร ประกาศนียบัตร ปริ ญญา สูงกว่า
ตอนต้น ตอนปลาย วิชาชีพ (ปวช.) วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ตรี ปริ ญญาตรี
.933*

1.247*

.814*
.667*

.611*

* ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตาราง 23 ผลการทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยของสมรรถนะการทางานของบุคลากร
ด้านการสั่งสมความเชี่ ยวชาญในงานอาชี พ จาแนกตาม ระดับการศึกษา เป็ นรายคู่ดว้ ยวิธี Fisher’s
LSD พบว่า มี คู่ ที่ แตกต่ า งกัน ดัง นี้ 1) บุ ค ลากรกรมสรรพสามิ ตที่ มี ระดับ การศึ กษามัธ ยมศึ กษา
ตอนต้น มีความคิดเห็นต่อสมรรถนะการทางานของบุคลากร ด้านการสั่งสมความเชี่ ยวชาญในงาน
อาชี พ มากกว่า บุ ค ลากรกรมสรรพสามิ ต ที่ มี ร ะดับ การศึ ก ษามัธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย (.933) 2)
บุคลากรกรมสรรพสามิตที่มีระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น มีความคิดเห็ นต่อสมรรถนะการ
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ทางานของบุคลากร ด้านการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ มากกว่าบุคลากรกรมสรรพสามิตที่
มีระดับการศึกษาประกาศนี ยบัตรวิชาชี พ (ปวช.) (1.247) 3) บุคลากรกรมสรรพสามิตที่มีระดับ
การศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น มีความคิดเห็นต่อสมรรถนะการทางานของบุคลากร ด้านการสั่งสม
ความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ มากกว่าบุคลากรกรมสรรพสามิตที่มีระดับการศึกษาสู งกว่าปริ ญญาตรี
(.814) 4) บุ ค ลากรกรมสรรพสามิตที่ มีระดับการศึ กษาประกาศนี ยบัตรวิชาชี พ (ปวช.) มี ความ
คิดเห็ นต่อสมรรถนะการทางานของบุคลากร ด้านการสั่งสมความเชี่ ยวชาญในงานอาชี พ มากกว่า
บุ ค ลากรกรมสรรพสามิ ตที่ มี ร ะดับ การศึ ก ษาประกาศนี ย บัต รวิ ช าชี พ ชั้น สู ง (ปวส.) (.667) 5)
บุคลากรกรมสรรพสามิ ตที่มี ระดับการศึกษาประกาศนี ยบัตรวิชาชี พ (ปวช.) มี ความคิ ดเห็ น ต่ อ
สมรรถนะการทางานของบุคลากร ด้านการสัง่ สมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ มากกว่าบุคลากรกรม
สรรพสามิตที่มีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี (.611)
ตาราง 24 การทดสอบค่าความแตกต่างของสมรรถนะการทางานของบุคลากร ด้านการทางานเป็ น
ทีม จาแนกตาม ระดับการศึกษา เป็ นรายคู่ ด้วยวิธีของ Fisher ’s LSD
ระดับการศึกษา
ธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.)
ประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ปริ ญญาตรี
สูงกว่าปริ ญญาตรี

มัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ประกาศนียบัตร ประกาศนียบัตร ปริ ญญา สูงกว่า
ตอนต้น ตอนปลาย วิชาชีพ (ปวช.) วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ตรี ปริ ญญาตรี
.788*
.702*

.588*
.502*

.624*
.538*

* ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตาราง 24 ผลการทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยของสมรรถนะการทางานของบุคลากร
ด้านการทางานเป็ นที ม จาแนกตาม ระดับการศึ กษา เป็ นรายคู่ด้วยวิธี Fisher’s LSD พบว่า มี คู่ที่
แตกต่างกัน ดังนี้ 1) บุ คลากรกรมสรรพสามิ ตที่ มีระดับการศึ กษามัธยมศึกษาตอนปลาย มี ความ
คิ ด เห็ น ต่ อ สมรรถนะการท างานของบุ ค ลากร ด้า นการท างานเป็ นที ม มากกว่า บุ ค ลากรกรม
สรรพสามิตที่มีระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู ง (ปวส.) (.788) 2) บุคลากรกรมสรรพสามิตที่มี
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ระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย มีความคิดเห็นต่อสมรรถนะการทางานของบุคลากร ด้านการ
ทางานเป็ นทีม มากกว่าบุคลากรกรมสรรพสามิตที่มีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี (.588) 3) บุคลากร
กรมสรรพสามิตที่มีระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย มีความคิดเห็นต่อสมรรถนะการทางาน
ของบุคลากร ด้านการทางานเป็ นทีม มากกว่าบุคลากรกรมสรรพสามิตที่มีระดับการศึกษาสู งกว่า
ปริ ญญาตรี (.624) 4) บุคลากรกรมสรรพสามิตที่มีระดับการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) มี
ความคิดเห็ นต่อสมรรถนะการทางานของบุคลากร ด้านการทางานเป็ นทีม มากกว่าบุคลากรกรม
สรรพสามิ ตที่ มี ระดับ การศึ ก ษาประกาศนี ย บัตรวิช าชี พ ชั้นสู ง (ปวส.) (.702) 5) บุ ค ลากรกรม
สรรพสามิตที่มีระดับการศึกษาประกาศนี ยบัตรวิชาชี พ (ปวช.) มีความคิ ดเห็ นต่อสมรรถนะการ
ทางานของบุคลากร ด้านการทางานเป็ นทีม มากกว่าบุคลากรกรมสรรพสามิตที่มีระดับการศึกษา
ปริ ญญาตรี (.502) 6) บุคลากรกรมสรรพสามิตที่มีระดับการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) มี
ความคิดเห็ นต่อสมรรถนะการทางานของบุคลากร ด้านการทางานเป็ นทีม มากกว่าบุคลากรกรม
สรรพสามิตที่มีระดับการศึกษาสู งกว่าปริ ญญาตรี (.538)
ตาราง 25 การทดสอบค่าความแตกต่างของสมรรถนะการทางานของบุคลากร ด้านการคิดวิเคราะห์
จาแนกตาม ระดับการศึกษา เป็ นรายคู่ ด้วยวิธีของ Fisher ’s LSD
ระดับการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.)
ประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ปริ ญญาตรี
สูงกว่าปริ ญญาตรี

มัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ประกาศนียบัตร ประกาศนียบัตร ปริ ญญา สูงกว่า
ตอนต้น ตอนปลาย วิชาชีพ (ปวช.) วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ตรี ปริ ญญาตรี
.713*
.804*

.638*
.728*

.582*
.673*

* ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตาราง 25 ผลการทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยของสมรรถนะการทางานของบุคลากร
ด้า นการคิ ด วิ เ คราะห์ จ าแนกตาม ระดับ การศึ ก ษา เป็ นรายคู่ ด้ว ยวิ ธี Fisher’s LSD พบว่า มี คู่ ที่
แตกต่างกัน ดังนี้ 1) บุ คลากรกรมสรรพสามิ ตที่ มีระดับการศึ กษามัธยมศึกษาตอนปลาย มี ความ
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คิดเห็นต่อสมรรถนะการทางานของบุคลากร ด้านการคิดวิเคราะห์ มากกว่าบุคลากรกรมสรรพสามิต
ที่ มี ระดับ ประกาศนี ย บัต รวิช าชี พ ชั้นสู ง (ปวส.) (.713) 2) บุ ค ลากรกรมสรรพสามิ ตที่ มี ร ะดับ
การศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย มีความคิดเห็ นต่อสมรรถนะการทางานของบุคลากร ด้านการคิด
วิเคราะห์ มากกว่าบุคลากรกรมสรรพสามิตที่มีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี (.638) 3) บุคลากรกรม
สรรพสามิตที่มีระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย มีความคิดเห็นต่อสมรรถนะการทางานของ
บุคลากร ด้านการคิดวิเคราะห์ มากกว่าบุคลากรกรมสรรพสามิตที่มีระดับการศึกษาสู งกว่าปริ ญญา
ตรี (.582) 4) บุคลากรกรมสรรพสามิตที่มีระดับการศึกษาประกาศนี ยบัตรวิชาชี พ (ปวช.) มีความ
คิดเห็นต่อสมรรถนะการทางานของบุคลากร ด้านการคิดวิเคราะห์ มากกว่าบุคลากรกรมสรรพสามิต
ที่มีระดับการศึกษาประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู ง (ปวส.) (.804) 5) บุคลากรกรมสรรพสามิ ตที่มี
ระดับการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) มีความคิดเห็นต่อสมรรถนะการทางานของบุคลากร
ด้านการคิ ดวิเคราะห์ มากกว่าบุ คลากรกรมสรรพสามิ ตที่ มีระดับการศึ กษาปริ ญญาตรี (.728) 6)
บุคลากรกรมสรรพสามิ ตที่ มี ระดับการศึ กษาประกาศนี ยบัตรวิชาชี พ (ปวช.) มี ความคิ ดเห็ น ต่ อ
สมรรถนะการทางานของบุคลากร ด้านการคิดวิเคราะห์ มากกว่าบุคลากรกรมสรรพสามิตที่มีระดับ
การศึกษาสู งกว่าปริ ญญาตรี (.673)
ตาราง 26 เปรี ยบเทียบสมรรถนะการทางานของบุคลากร จาแนกตาม รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
สมรรถนะการทางาน
ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์

ด้านการบริ การที่ดี

ด้านการสั่งสมความ
เชี่ยวชาญในงานอาชีพ

แหล่งความแปรปรวน
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

SS
3.257
92.335
95.592
1.018
85.208
86.227
3.576
121.360
124.936

DF
3
296
299
3
296
299
3
296
299

MS
F
1.086 3.480
.312

Sig
.016*

.339
.288

1.179

.318

1.192 2.907
.410

.035*
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ตาราง 26 (ต่อ)
สมรรถนะการทางาน
ด้านการยึดมัน่ ในความ
ถูกต้องชอบธรรมและ
จริ ยธรรม
ด้านทางานเป็ นทีม

ด้านการพัฒนาชุมชน
(ภายในองค์กร)
ด้านการคิดวิเคราะห์

โดยรวม

แหล่งความแปรปรวน
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

SS
2.877
90.852
93.729
1.795
131.895
133.690
1.752
150.376
152.127
1.059
102.596
103.656
1.290
73.341
74.630

DF MS
3
.959
296 .307
299
3
.598
296 .446
299
3
.584
296 .508
299
3
.353
296 .347
299
3
.430
296 .248
299

F
3.125

Sig
.026*

1.343

.261

1.149

.329

1.019

.385

1.735

.160

* ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตาราง 26 ผลการเปรี ยบเที ยบสมรรถนะของบุ คลากร จาแนกตาม รายได้เฉลี่ ยต่อ
เดื อน ด้วยค่ า สถิ ติ One - Way ANOVA ที่ ระดับนัย ส าคัญทางสถิ ติที่ .05 พบว่า ที่ ค านวณได้มีค่า
เท่ากับ .160 ซึ่ งมากกว่าค่านัยสาคัญทางสถิติที่กาหนดไว้ที่ α = .05 และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านมี
4 ด้าน มี ค่ามากกว่าค่านัยสาคัญทางสถิ ติ ได้แก่ ด้านการบริ การที่ ดี ด้านทางานเป็ นที ม ด้านการ
พัฒนาชุมชน (ภายในองค์กร) และด้านการคิดวิเคราะห์ มี 3 ด้าน ที่ค่า Sig. มีค่าน้อยกว่าค่านัยสาคัญ
ทางสถิติ ได้แก่ ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ ด้านการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ ด้านการยึดมัน่ ใน
ความถู กต้องชอบธรรมและจริ ยธรรม แสดงว่า บุคลากรกรมสรรพสามิตที่มีรายได้เฉลี่ ยต่อเดื อน
แตกต่างกันมีความคิดเห็ นต่อสมรรถนะการทางานของบุคลากรไม่ต่างกัน ดังนั้นจึงทดสอบความ
แตกต่างเป็ นรายคู่ ด้วยวิธีของ Fisher ’s LSD prodcedure ได้ผลแสดงดังตาราง 27 – 29
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ตาราง 27 การทดสอบค่ า ความแตกต่ า งของสมรรถนะการท างานของบุ ค ลากร ด้า นการมุ่ ง
ผลสัมฤทธิ์ จาแนกตาม รายได้เฉลี่ยต่อเดือน เป็ นรายคู่ ด้วยวิธีของ Fisher ’s LSD
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน

ต่ากว่า
10,000 บาท

10,001 –
15,000 บาท

15,001 –
20,000 บาท

ต่ากว่า 10,000 บาท
10,001 – 15,000 บาท
15,001 – 20,000 บาท
20,001 บาทขึ้นไป

20,001 บาท
ขึ้นไป
.242*
.212*

* ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตาราง 27 ผลการทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยของสมรรถนะการทางานของบุคลากร
ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ จาแนกตาม รายได้เฉลี่ยต่อเดือน เป็ นรายคู่ดว้ ยวิธี Fisher’s LSD พบว่า มีคู่ที่
แตกต่างกัน ดังนี้ 1) บุคลากรกรมสรรพสามิตที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001 – 15,000 บาท มีความ
คิ ด เห็ น ต่ อ สมรรถนะการท างานของบุ ค ลากร ด้า นการมุ่ ง ผลสั ม ฤทธิ์ มากกว่ า บุ ค ลากรกรม
สรรพสามิตที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 บาทขึ้นไป (.242) และ 2) บุคลากรกรมสรรพสามิตที่มี
รายได้เฉลี่ ยต่อเดื อน 15,001 – 20,000 บาท มีความคิดเห็ นต่อสมรรถนะการทางานของบุคลากร
ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ มากกว่าบุคลากรกรมสรรพสามิตที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 บาทขึ้นไป
(.212)
ตาราง 28 การทดสอบค่าความแตกต่างของสมรรถนะการทางานของบุคลากร ด้านการสั่งสมความ
เชี่ยวชาญในงานอาชีพ จาแนกตาม รายได้เฉลี่ยต่อเดือน เป็ นรายคู่ ด้วยวิธีของ Fisher ’s LSD
ต่ากว่า
10,001 –
15,001 –
20,001 บาท
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
10,000 บาท
15,000 บาท
20,000 บาท
ขึ้นไป
ต่ากว่า 10,000 บาท
.518*
10,001 – 15,000 บาท
15,001 – 20,000 บาท
.217*
20,001 บาทขึ้นไป
* ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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จากตาราง 28 ผลการทดสอบความแตกต่ า งค่ า เฉลี่ ย ของสมรรถนะการท างานของ
บุคลากร ด้านการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ จาแนกตาม รายได้เฉลี่ยต่อเดือน เป็ นรายคู่ดว้ ย
วิธี Fisher’s LSD พบว่า มีคู่ที่แตกต่างกัน ดังนี้ 1) บุคลากรกรมสรรพสามิตที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดื อน
ต่ า กว่า 10,000 บาท มี ค วามคิ ดเห็ นต่ อสมรรถนะการท างานของบุ ค ลากร ด้า นการสั่ ง สมความ
เชี่ ยวชาญในงานอาชี พมากกว่าบุคลากรกรมสรรพสามิตที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 บาทขึ้นไป
(.518) และ 2) บุ คลากรกรมสรรพสามิ ตที่ มีรายได้เฉลี่ ยต่อเดื อน 15,001 – 20,000 บาท มีความ
คิดเห็ นต่อสมรรถนะการทางานของบุคลากร ด้านการสั่งสมความเชี่ ยวชาญในงานอาชี พ มากกว่า
บุคลากรกรมสรรพสามิตที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 บาทขึ้นไป (.217)
ตาราง 29 การทดสอบค่าความแตกต่างของสมรรถนะการทางานของบุคลากร ด้านการยึดมัน่ ใน
ความถูกต้องชอบธรรมและจริ ยธรรม จาแนกตาม รายได้เฉลี่ยต่อเดือน เป็ นรายคู่ ด้วยวิธีของ Fisher
’s LSD
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน

ต่ากว่า
10,000 บาท

10,001 –
15,000 บาท

15,001 –
20,000 บาท

20,001 บาท
ขึ้นไป

.165*

.243*

ต่ากว่า 10,000 บาท
10,001 – 15,000 บาท
15,001 – 20,000 บาท
20,001 บาทขึ้นไป
* ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

จากตาราง 29 ผลการทดสอบความแตกต่า งค่า เฉลี่ ย ของสมรรถนะการทางานของ
บุค ลากร ด้า นการยึดมัน่ ในความถู ก ต้อ งชอบธรรมและจริ ย ธรรม จาแนกตาม รายได้เ ฉลี่ ย ต่อ
เดื อน เป็ นรายคู่ดว้ ยวิธี Fisher’s LSD พบว่า มีคู่ที่แตกต่างกัน ดังนี้ 1) บุคลากรกรมสรรพสามิตที่
มีร ายได้เ ฉลี ่ย ต่อ เดือ น 10,001 – 15,000 บาท มีค วามคิด เห็ น ต่อ สมรรถนะการท างานของ
บุค ลากร ด้า นการยึด มัน่ ในความถู ก ต้อ งชอบธรรมและจริ ย ธรรม มากกว่า บุค ลากรกรม
สรรพสามิต ที ่ม ีร ายได้เ ฉลี ่ ย ต่อ เดื อ น 15,001 – 20,000 บาท (.165) และ 2) บุค ลากรกรม
สรรพสามิต ที่มีร ายได้เ ฉลี่ย ต่อ เดื อ น 10,001 – 15,000 บาท มีค วามคิด เห็ น ต่อ สมรรถนะการ
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ทางานของบุค ลากร ด้า นการยึดมัน่ ในความถู กต้องชอบธรรมและจริ ย ธรรม มากกว่า บุคลากร
กรมสรรพสามิตที่มีรายได้เฉลี่ ยต่อเดื อน 20,001 บาทขึ้นไป (.243)
ตาราง 30 เปรี ยบเทียบสมรรถนะการทางานของบุคลากร จาแนกตาม อายุงาน
สมรรถนะการทางาน
ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์

ด้านการบริ การที่ดี

ด้านการสัง่ สมความ
เชี่ยวชาญในงานอาชีพ
ด้านการยึดมัน่ ในความ
ถูกต้องชอบธรรมและ
จริ ยธรรม
ด้านทางานเป็ นทีม

ด้านการพัฒนาชุมชน
(ภายในองค์กร)
ด้านการคิดวิเคราะห์

โดยรวม

แหล่งความแปรปรวน
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

SS
1.275
94.316
95.592
2.555
83.672
86.227
1.080
123.855
124.936
.510
92.219
93.729
3.775
129.915
133.690
2.964
149.164
152.127
.731
102.925
103.656
.800
73.830
74.630

DF
4
295
299
4
295
299
4
295
299
4
295
299
4
295
299
4
295
299
4
295
299
4
295
299

* ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

MS
.319
.320

F
.997

Sig
.409

.639
.284

2.252

.064

.270
.420

.643

.632

.128
.316

.404

.806

.944
.440

2.143

.076

.741
.506

1.465

.213

.183
.349

.524

.719

.200
.250

.799

.527
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จากตาราง 30 ผลการเปรี ยบเทียบสมรรถนะของบุคลากร จาแนกตาม อายุงาน ด้วยค่าสถิติ
One - Way ANOVA ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ .05 พบว่าที่คานวณได้มีค่าเท่ากับ .527 ซึ่ งมากกว่า
ค่านัยสาคัญทางสถิติที่กาหนดไว้ที่ α = .05 และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านมี 7 ด้าน มีค่ามากกว่าค่า
นัยสาคัญทางสถิติ ได้แก่ ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ ด้านการบริ การที่ดี ด้านการสั่งสมความเชี่ ยวชาญ
ในงานอาชี พ ด้านการยึดมัน่ ในความถู กต้องชอบธรรมและจริ ยธรรม ด้านทางานเป็ นทีม ด้านการ
พัฒนาชุ มชน (ภายในองค์กร) และด้านการคิดวิเคราะห์ แสดงว่า บุคลากรกรมสรรพสามิตที่มีอายุ
งานแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อสมรรถนะการทางานของบุคลากรไม่ต่างกัน
ตอนที่ 4 แนวทำงกำรพัฒนำสมรรถนะ
บุคลากรกรมสรรพสามิตมีแนวทางการพัฒนาสมรรถนะการทางานเป็ นดังนี้
1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ งานที่สาเร็ จตามเป้ าหมาย บุคลากรกรมสรรพสามิตเห็นว่า ควรมีการ
ปรับปรุ งวิธีการทางานเพื่อพัฒนาผลงานให้โดดเด่นเกินกว่าเป้ าหมายมาตรฐานที่องค์กรกาหนดโดย
การวางแผนขั้นตอนดาเนิ นงาน กาหนดขอบเขต กาหนดกรอบระยะเวลา และเป้ าหมายที่ชดั เจน
เพื่อให้งานจบสาเร็ จตรงตามเป้ าหมาย มีการกากับติดตาม การประเมินผล นอกจากนี้ ความอดทน
ขยันหมัน่ เพียร ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบ ปรับปรุ งประยุกต์วิธีการทางาน ลงมือทา ตัดสิ นใจ
วิเคราะห์คานวณความคุ ม้ ค่ามีประโยชน์สูงสุ ดตามแผนงาน มีส่วนช่ วยให้ทางานสัมฤทธิ์ ผลตาม
เป้ าหมายที่กาหนดไว้
2. การบริ การด้านงานที่รับผิดชอบ บุคลากรกรมสรรพสามิตเห็นว่า ผูใ้ ห้บริ การต้องรู ้สึก
ภาคภูมิใจและเป็ นสุ ขที่มีโอกาสทาให้ผูร้ ับบริ การเกิ ดความพอใจ มีความใส่ ใจการสร้างมาตรฐาน
การบริ การ มีจิตบริ การ รวดเร็ ว คุณธรรมจริ ยธรรม แสดงความเต็มใจให้บริ การช่วยเหลือ ตรงตาม
ต้องการที่เป็ นประโยชน์ไม่วา่ จะเป็ นการตอบข้อมูลทางโทรศัพท์ เพื่อให้ตรงตามความต้องการของ
ลูกค้าการกาหนดว่าลูกค้าที่เขาให้บริ การเป็ นกลุ่มใด เพื่อที่ผใู ้ ห้บริ การจะได้ตอบข้อซักถามได้ตรง
ตามความต้องการของผูใ้ ช้บริ การ
3. ความเชี่ยวชาญในสายงานที่รับผิดชอบ บุคลากรกรมสรรพสามิตเห็นว่า การที่บุคลากร
มีองค์ความรู ้ สามารถใช้เทคโนโลยีถ่ายทอดความรู ้ และเผยแพร่ ความรู ้ มีการพัฒนาการทางานให้
รวดเร็ ว ถู กต้องแม่นยา การตรวจสอบภาษี ข้อกฎหมาย ระเบี ยบในการทางานโดยการศึ กษาหา
ความรู ้ สนใจเทคโนโลยีและองค์ความรู ้ใหม่ ๆ ในสาขาของตนเองที่ตอ้ งรับผิดชอบเพื่อให้บุคลากร
ปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
หลักยึดมัน่ ในความถู กต้อง ชอบธรรม และจริ ยธรรม บุคลากรกรมสรรพสามิ ตเห็ นว่า
การปฏิ บตั ิ ตนตามกฎระเบียบ กฎหมายอย่างเคร่ งครั ด มี ความซื่ ออสัตย์สุจริ ต มี ความรั บผิดชอบ
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ปฏิ บ ัติ ต ามกรอบจริ ยธรรม ปฏิ บ ัติ ง านด้ ว ยความโปร่ งใส มี ม าตรฐาน ไม่ ฝ่ าฝื นก าหมาย
ตรงไปตรงมา ปฏิบตั ิตนตามระเบียบของกรมสรรพสามิต และหน้าที่การทางานอย่างเคร่ งครัด อย่าง
ถูกต้องเหมาะสมตามกฎหมายเพื่อให้ก่อประโยชน์สูงสุ ดแก่องค์กร
การทางานเป็ นทีม ที่ใช้ความสามัคคีช่วยเหลือกันทางาน บุคลากรกรมสรรพสามิตเห็นว่า
การทางานเป็ นทีมเวิร์ค ช่วยเหลือกัน การรับฟั งความคิดเห็นของกันและกัน ให้อภัย เอาใจเขามาใส่
ใจเรา มีจิตสานึกในความสมานฉันท์ ร่ วมแรงร่ วมใจ เป็ นส่ วนหนึ่งของทีมเพื่อให้ทีมบรรลุเป้ าหมาย
ร่ วมกัน รับฟั งความคิดเห็ นของผูอ้ ื่น มีการสื่ อสารที่มีประสิ ทธิ ภาพ รู ้ จกั บทบาทหน้าที่ของแต่ละ
บุคคล มีความร่ วมมือร่ วมใจในการทางานให้บรรลุ เป้ าหมาย มุ่งมัน่ ฝึ กฝนพัฒนาทักษะการทางาน
เป็ นทีมอย่างจริ งจัง เพื่อก่อประโยชน์สูงสุ ดแก่องค์กร
การพัฒนาชุ มชนที่ท่านช่วยเหลือสังคม บุคลากรกรมสรรพสามิตเห็ นว่า บุคลากรควรมี
ความรู ้ ความเข้าใจในโครงสร้ างของสังคม แนวคิดหลักการและเป้ าหมายของการพัฒนาชุ มชน
ความสัมพันธ์ทางด้านวัฒนธรรม สั งคม เศรษฐกิจ และการเมือง เพื่อใช้ในชุ มชน สังคม ประโยชน์
สู งสุ ด ให้ความร่ วมมื อช่ วยเหลื อ ประชาชนการให้ขอ้ มูลข่าวสาร รั บฟั งความคิ ดเห็ น ให้ความรู ้
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ประชาสัมพันธ์เรื่ องที่เป็ นประโยชน์ รับฟั งความคิดเห็น รวบรวมและ
สรุ ปเพื่อเป็ นแนวคิดในการตัดสิ นใจ เพื่อสรุ ปเป็ นแนวทางในการเรี ยนรู ้ และแก้ปัญหา การพัฒนา
คน การพัฒนาสิ่ งแวดล้อม ความมี น้ าใจ ช่ วยเหลื อ เสี ยสละ ถ่ ายทอดความรู ้ ที่เป็ นประโยชน์ต่อ
ชุมชน ช่วยเหลือสาธารณะ
การคิ ดวิเคราะห์ ด้านงานที่ ท่า นรั บผิดชอบที่ มี การตัดสิ นใจในการทางานแล้วประสบ
ความสาเร็ จ บุคลากรกรมสรรพสามิ ตเห็ นว่า ควรมี การวางแผนการทางานอย่างรอบคอบ และ
สามารถปรั บ เปลี่ ย นตามสถานการณ์ ระบุ ปัญหาหรื อข้อมู ล ที่วิเคราะห์ใ ห้ชัดเจน รวบรวมและ
ประมวลผลข้อมู ล พัฒนาแนวทางการแก้ปั ญหาที่ เ ป็ นได้ นาเสนอแก้ปั ญหาไปทดสอบ เลื อก
แนวทางที่ ดีที่ สุ ด แยกแยะประเด็นปั ญหา แนวคิ ด ล าดั บความส าคัญ ใช้เทคนิ คความรู ้ ใ นการ
วิเคราะห์ ใช้หลักสถิติ ข้อดีขอ้ เสี ย บูรณาการความรู ้ใหม่ ๆ IT ซึ่ งการวิเคราะห์งานมีความสาคัญยิ่ง
ต่อกิจกรรมหรื องานต่าง ๆ โดยเริ่ มตั้งแต่การวางแผน การจัดทรัพยากรมนุ ษย์ การออกแบบ การจัด
สถานที่ทางานให้เหมาะสมซึ่ งสานสนเทศเกี่ ยวกับการวิเคราะห์งานที่ถูกต้องจะเป็ นประโยชน์ให้
องค์การพัฒนาไปถึงเป้ าหมายได้อย่างมีคุณภาพ นาความรู ้ดา้ นกฎระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทักษะ
ในการปฏิบตั ิงานมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด
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บทที่ 5
สรุป อภิปรำยผล และข้ อเสนอแนะ
การวิจยั เรื่ อง การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรกรมสรรพสามิตในเขตกรุ งเทพมหานคร มี
วัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพทัว่ ไปของการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรกรมสรรพสามิตในเขต
กรุ งเทพมหานคร 2) ศึกษาเปรี ยบเทียบการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรกรมสรรพสามิตในเขต
กรุ งเทพมหานครจาแนกตามปั จจัยส่ วนบุ คคล และ 3) ศึกษาแนวทางการพัฒนาสมรรถนะของ
บุคลากรกรมสรรพสามิตในเขตกรุ งเทพมหานคร จาแนกตามปั จจัยส่ วนบุคคล และสมรรถนะของ
บุ ค ลากร กลุ่ ม ตัว อย่า งที่ ใ ช้ใ นการวิ จ ัย คื อ บุ ค ลากรกรมสรรพสามิ ต ในเขตกรุ ง เทพมหานคร
(ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างประจา และลูกจ้างชัว่ คราว) จานวน 300 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
คือ แบบสอบถามชนิ ดมาตราส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ ที่มีค่าความเชื่ อมัน่ ของแบบสอบถาม ด้าน
สมรรถนะของบุคลากร เท่ากับ .962 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และทดสอบด้ว ยค่ า ที (Independent Sample t - test) ทดสอบความแตกต่ า งระหว่ า ง
คะแนนเฉลี่ยของตัวแปรมากกว่า 2 กลุ่มขึ้นไป โดยใช้การทดสอบแบบวิเคราะห์ความแปรปรวน 1
ตัวแปร (One – way ANOVA) หรื อค่าเอฟ (F - test) ทดสอบความแตกต่างเป็ นรายคู่ ในกรณี ที่มี
นัยสาคัญทางสถิติและใช้วิธีการของ Fisher’s Least Significant Difference (LSD) ผลการวิจยั สรุ ป
ได้ดงั นี้
สรุ ปผลกำรวิจัย
การวิจยั เรื่ อง การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรกรมสรรพสามิตในเขตกรุ งเทพมหานคร
มีผลการวิจยั สรุ ปได้ตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั ดังนี้
1. บุ ค ลากรกรมสรรพสามิ ต ในเขตกรุ ง เทพมหานครส่ ว นใหญ่ เ ป็ นเพศหญิ ง จ านวน
193 คน คิดเป็ นร้อยละ 64.3 อายุ 31 – 40 ปี จานวน 122 คน คิดเป็ นร้อยละ 40.7 สถานภาพสมรส
โสด จานวน 170 คน คิดเป็ นร้อยละ 56.7 ระดับการศึกษา ปริ ญญาตรี จานวน 201 คน คิดเป็ นร้อยละ
67.0 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001 – 20,000 บาท จานวน 107 คน คิดเป็ นร้อยละ 35.7 อายุงาน มาก
ว่า 10 ปี จานวน 73 คน คิดเป็ นร้อยละ 24.3
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2. สมรรถนะการทางานของบุคลากร โดยรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด โดยด้านที่มีคา่ เฉลี่ย
̅=
สู งสุ ดคือ ข้อที่มีค่าเฉลี่ ยสู งสุ ดคื อ ด้านการยึดมัน่ ในความถู กต้องชอบธรรมและจริ ยธรรม (𝒙
̅ = 4.31) และน้อยที่สุด คือ ด้านการพัฒนาชุมชน (ภายใน
4.51) รองลงมา คือ ด้านการบริ การที่ดี (𝒙
̅ = 4.02) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า
องค์กร) (𝒙
2.1 สมรรถนะการทางานของบุคลากร ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก
̅ = 4.31,S.D. = 0.565) โดยข้อที่ มี ค่ า เฉลี่ ย สู งสุ ดคื อ สามารถทางานได้ตามเป้ า หมายที่
ที่ สุ ด (𝒙
̅ = 4.39) รองลงมา คือ รักษามาตรฐานการปฏิ บตั ิอย่างสม่ าเสมอ (𝒙
̅=
ผูบ้ งั คับบัญชากาหนด (𝒙
̅ = 4.18)
4.23) และน้อยที่สุด คือ สามารถแก้ไขปั ญหาเฉพาะหน้าในการทางานได้เป็ นอย่างดี (𝒙
2.2 สมรรถนะการทางานของบุคลากร ด้านการบริ การที่ดี โดยรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด
̅ = 4.31 ,S.D. = 0.537) โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ ยสู งสุ ดคือ มีการให้บริ การด้วยความโปร่ งใสและเท่า
(𝒙
̅ = 4.36) รอลงมา คือ ปฏิบตั ิงานตามมาตรฐานการให้บ ริ การในหน่วยงาน (𝒙
̅ = 4.35)
เทียมกัน (𝒙
̅ = 4.17)
และน้อยที่สุด คือ ให้ขอ้ มูลข่าวสารด้านการบริ การชัดเจนถูกต้อง (𝒙
2.3 สมรรถนะการท างานของบุ คลากร ด้านการสั่ งสมความเชี่ ยวชาญในงานอาชี พ
̅ 4.13 = ,S.D. = 0.646) โดยข้อที่ มี ค่ า เฉลี่ ย สู ง สุ ดคื อ มี ก ารพัฒนา
โดยรวมอยู่ใ นระดับ มาก (𝒙
̅ = 4.29) รองลงมาคือ มีการนาความรู ้หรื อ
ประสิ ทธิ ภาพความรู ้ความสามารถของตนให้ดียงิ่ ขึ้น (𝒙
̅ = 4.24) และน้อยที่ สุ ด คื อ จัดท าคู่ มื อ
เทคโนโลยี ใ หม่ ๆ มาประยุก ต์ใ ช้ใ นการปฏิ บ ัติ ง าน (𝒙
̅ = 3.95)
มาตรฐานการปฏิบตั ิงานในสายงานต่าง ๆ ในหน่วยงาน (𝒙
2.4 สมรรถนะการทางานของบุ คลากร ด้านการยึดมัน่ ในความถู กต้องชอบธรรมและ
̅ = 4.51,S.D. = 0.559) โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดคือ ท่าน
จริ ยธรรม โดยรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด (𝒙
̅ = 4.53) รองลงมา คือ ท่านปฏิบตั ิตาม
ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความรับผิดชอบ โปร่ งใสและเป็ นธรรม (𝒙
̅ = 4.49)
กฎระเบียบวินยั อย่างเคร่ งครัด (𝒙
2.5 สมรรถนะการทางานของบุคลากร ด้านทางานเป็ นทีมโดยรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด
̅ = 4.21 ,S.D. = 0.668) โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดคือ มีการสนับสนุ นช่วยเหลือผูร้ ่ วมงานอยูเ่ สมอ
(𝒙
̅ = 4.29) รองลงมา คือ มีความสามัคคีในหน่ วยงานโดยไม่คานึ งถึ งผลประโยชน์ส่วนตัว (𝒙
̅=
(𝒙
̅ = 4.09)
4.24) และน้อยที่สุด คือ มีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจภายในหน่วยงาน (𝒙
2.6 สมรรถนะการทางานของบุคลากร ด้านการพัฒนาชุมชน (ภายในองค์กร)โดยรวม
̅ = 4.02 ,S.D. = 0.713) โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดคือ สามารถนาเทคโนโลยีเป็ น
อยูใ่ นระดับมาก (𝒙
̅ = 4.13) รองลงมา คือ สามารถเป็ นผูป้ ระสานงานติดต่อกับ
เครื่ องมือในการพัฒนาบุคลากรได้ (𝒙
̅ = 4.12) และน้อยที่สุด คือ มีส่วนร่ วมในการให้ขอ้ เสนอแนะในองค์กร (𝒙
̅=
คนในองค์กรได้ (𝒙
3.89)
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2.7 สมรรถนะการทางานของบุคลากร ด้านการคิดวิเคราะห์ โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก
̅ = 4.16 ,S.D. = 0.588) โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ ยสู งสุ ดคือ สามารถกาหนดขั้นตอนการปฏิ บตั ิงานได้
(𝒙
̅ = 4.24) รองลงมา คือ สามารถวางแผนและจัดลาดับความสาคัญของงานได้เป็ นอย่าง
เป็ นอย่างดี (𝒙
̅ = 4.20) และน้อยที่สุด คือ สามารถแก้ไขปั ญหาที่เกิดขึ้นในหน่วยงานได้ดี (𝒙
̅ = 4.10)
ดี (𝒙
3. การวิเคราะห์ ความแตกต่างระหว่างปั จจัยส่ วนบุ คคลกับการพัฒนาสมรรถนะการ
ทางาน สรุ ปได้ดงั นี้
3.1 บุคลากรของกรมสรรพสามิตที่มีเพศแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อสมรรถนะการ
ทางานของบุคลากร ต่างกัน
3.2 บุคลากรกรมสรรพสามิต ที่มี อายุแตกต่างกันมี ค วามคิ ดเห็ นต่ อสมรรถนะการ
ทางานของบุคลากรทุกด้านไม่ต่างกัน
3.3 บุคลากรกรมสรรพสามิตที่มีสถานภาพแตกต่างกันมีความคิดเห็ นต่อสมรรถนะ
การทางานของบุคลากรต่างกัน
3.4 บุ ค ลากรกรมสรรพสามิ ต ที่ มี ร ะดับ การศึ ก ษาแตกต่ า งกัน มี ค วามคิ ด เห็ น ต่ อ
สมรรถนะการทางานของบุคลากรไม่ต่างกัน
3.5 บุคลากรกรมสรรพสามิตที่มีรายได้เฉลี่ ยต่อเดื อนแตกต่างกันมีความคิดเห็ นต่อ
สมรรถนะการทางานของบุคลากรไม่ต่างกัน
3.6 บุคลากรกรมสรรพสามิตที่มีอายุงานแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อสมรรถนะการ
ทางานของบุคลากรไม่ต่างกัน
4. แนวทางการพัฒนาสมรรถนะของบุค ลากรกรมสรรพสามิตในเขตกรุ งเทพมหานคร
บุคลากรกรมสรรพสามิตมีแนวทางการพัฒนาสมรรถนะการทางานเป็ นดังนี้
4.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์ งานที่สาเร็ จตามเป้ าหมาย บุคลากรกรมสรรพสามิตเห็นว่า ควร
มี ก ารปรั บ ปรุ ง วิธีก ารท างานเพื่ อพัฒนาผลงานให้โดดเด่ นเกิ นกว่าเป้ าหมายมาตรฐานที่ องค์กร
กาหนดโดยการวางแผนขั้นตอนดาเนิ นงาน กาหนดขอบเขต กาหนดกรอบระยะเวลา และเป้ าหมาย
ที่ชดั เจนเพื่อให้งานจบสาเร็ จตรงตามเป้ าหมาย มีการกากับติดตาม การประเมินผล นอกจากนี้ ความ
อดทน ขยันหมัน่ เพียร ตรงต่อเวลา มี ความรั บผิดชอบ ปรั บปรุ งประยุกต์วิธีการทางาน ลงมื อทา
ตัดสิ นใจ วิเคราะห์คานวณความคุม้ ค่ามีประโยชน์สูงสุ ดตามแผนงาน มีส่วนช่วยให้ทางานสัมฤทธิ์
ผลตามเป้ าหมายที่กาหนดไว้
4.2 การบริ การด้านงานที่รับผิดชอบ บุคลากรกรมสรรพสามิตเห็นว่า ผูใ้ ห้บริ การต้อง
รู ้ สึ ก ภาคภู มิ ใ จและเป็ นสุ ข ที่ มี โ อกาสท าให้ผู ร้ ั บ บริ ก ารเกิ ดความพอใจ มี ค วามใส่ ใ จการสร้ า ง
มาตรฐานการบริ การ มีจิตบริ การ รวดเร็ ว คุณธรรมจริ ยธรรม แสดงความเต็มใจให้บริ การช่วยเหลือ
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ตรงตามต้องการที่ เป็ นประโยชน์ไม่ว่าจะเป็ นการตอบข้อมู ลทางโทรศัพท์ เพื่อให้ตรงตามความ
ต้องการของลู กค้าการกาหนดว่าลู กค้าที่ เขาให้บริ การเป็ นกลุ่มใด เพื่อที่ผูใ้ ห้บริ การจะได้ตอบข้อ
ซักถามได้ตรงตามความต้องการของผูใ้ ช้บริ การ
4.3 ความเชี่ ยวชาญในสายงานที่รับผิดชอบ บุคลากรกรมสรรพสามิตเห็ นว่า การที่
บุคลากรมีองค์ความรู ้ สามารถใช้เทคโนโลยีถ่ายทอดความรู ้ และเผยแพร่ ความรู ้ มีการพัฒนาการ
ท างานให้รวดเร็ ว ถู ก ต้องแม่ นย า การตรวจสอบภาษี ข้อกฎหมาย ระเบี ย บในการท างานโดย
การศึกษาหาความรู ้ สนใจเทคโนโลยีและองค์ความรู ้ ใหม่ ๆ ในสาขาของตนเองที่ตอ้ งรับผิดชอบ
เพื่อให้บุคลากรปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
4.4 หลักยึดมัน่ ในความถูกต้อง ชอบธรรม และจริ ยธรรม บุคลากรกรมสรรพสามิต
เห็ น ว่า การปฏิ บ ัติ ต นตามกฎระเบี ย บ กฎหมายอย่า งเคร่ ง ครั ด มี ค วามซื่ อ อสั ต ย์สุ จ ริ ต มี ค วาม
รับผิดชอบ ปฏิบตั ิตามกรอบจริ ยธรรม ปฏิบตั ิงานด้วยความโปร่ งใส มีมาตรฐาน ไม่ฝ่าฝื นกาหมาย
ตรงไปตรงมา ปฏิบตั ิตนตามระเบียบของกรมสรรพสามิต และหน้าที่การทางานอย่างเคร่ งครัด อย่าง
ถูกต้องเหมาะสมตามกฎหมายเพื่อให้ก่อประโยชน์สูงสุ ดแก่องค์กร
4.5 การท างานเป็ นที ม ที่ ใ ช้ ค วามสามัค คี ช่ ว ยเหลื อ กัน ท างาน บุ ค ลากรกรม
สรรพสามิตเห็นว่าการทางานเป็ นทีมเวิร์ค ช่วยเหลือกัน การรับฟั งความคิดเห็นของกันและกัน ให้
อภัย เอาใจเขามาใส่ ใจเรา มี จิตสานึ กในความสมานฉันท์ ร่ วมแรงร่ วมใจ เป็ นส่ วนหนึ่ งของที ม
เพื่อให้ทีมบรรลุเป้ าหมายร่ วมกัน รับฟั งความคิดเห็ นของผูอ้ ื่น มีการสื่ อสารที่มีประสิ ทธิ ภาพ รู ้จกั
บทบาทหน้าที่ของแต่ละบุคคล มีความร่ วมมือร่ วมใจในการทางานให้บรรลุเป้ าหมาย มุ่งมัน่ ฝึ กฝน
พัฒนาทักษะการทางานเป็ นทีมอย่างจริ งจัง เพื่อก่อประโยชน์สูงสุ ดแก่องค์กร
4.6 การพัฒ นาชุ ม ชนที่ ท่ า นช่ ว ยเหลื อ สั ง คม บุ ค ลากรกรมสรรพสามิ ต เห็ น ว่ า
บุคลากรควรมีความรู ้ความเข้าใจในโครงสร้างของสังคม แนวคิดหลักการและเป้ าหมายของการ
พัฒนาชุ มชน ความสัมพันธ์ท างด้านวัฒนธรรม สังคม เศรษฐกิ จ และการเมื อง เพื่อใช้ในชุ มชน
สังคม ประโยชน์สูงสุ ด ให้ความร่ วมมื อช่ วยเหลื อ ประชาชนการให้ขอ้ มู ลข่าวสาร รั บฟั งความ
คิดเห็น ให้ความรู ้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ประชาสัมพันธ์เรื่ องที่เป็ นประโยชน์ รับฟังความคิดเห็น
รวบรวมและสรุ ปเพื่อเป็ นแนวคิดในการตัดสิ นใจ เพื่อสรุ ปเป็ นแนวทางในการเรี ยนรู ้และแก้ปัญหา
การพัฒนาคน การพัฒนาสิ่ ง แวดล้อ ม ความมี น้ า ใจ ช่ วยเหลื อ เสี ย สละ ถ่ า ยทอดความรู ้ ที่ เ ป็ น
ประโยชน์ต่อชุมชน ช่วยเหลือสาธารณะ
4.7 การคิ ดวิเคราะห์ ด้านงานที่ ท่านรั บผิดชอบที่ มีการตัดสิ นใจในการทางานแล้ว
ประสบความสาเร็ จ บุคลากรกรมสรรพสามิตเห็ นว่า ควรมีการวางแผนการทางานอย่างรอบคอบ
และสามารถปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ ระบุปัญหาหรื อข้อมูลที่วิเคราะห์ให้ชดั เจน รวบรวมและ
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ประมวลผลข้อมู ล พัฒนาแนวทางการแก้ปั ญหาที่ เ ป็ นได้ นาเสนอแก้ปั ญหาไปทดสอบ เลื อก
แนวทางที่ ดีที่ สุ ด แยกแยะประเด็นปั ญหา แนวคิ ด ล าดับความส าคัญ ใช้เทคนิ คความรู ้ ใ นการ
วิเคราะห์ ใช้หลักสถิติ ข้อดีขอ้ เสี ย บูรณาการความรู ้ใหม่ ๆ IT ซึ่ งการวิเคราะห์งานมีความสาคัญยิง่
ต่อกิจกรรมหรื องานต่าง ๆ โดยเริ่ มตั้งแต่การวางแผน การจัดทรัพยากรมนุ ษย์ การออกแบบ การจัด
สถานที่ทางานให้เหมาะสมซึ่ งสานสนเทศเกี่ ยวกับการวิเคราะห์งานที่ถูกต้องจะเป็ นประโยชน์ให้
องค์การพัฒนาไปถึ งเป้ าหมายได้อย่างมี คุณภาพ นาความรู ้ ด้านกฎระเบี ยบ กฎหมายที่ เกี่ ยวข้อง
ทักษะในการปฏิบตั ิงานมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด
อภิปรำยผล
ผลการวิจยั การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรกรมสรรพสามิตในเขตกรุ งเทพมหานคร
ประกอบด้วย ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ ด้านการบริ การที่ดี ด้านการสั่งสมความเชี่ ยวชาญในงานอาชีพ
ด้านการยึดมัน่ ในความถู กต้องชอบธรรมและจริ ยธรรม ด้านทางานเป็ นทีม ด้านการพัฒนาชุ มชน
(ภายในองค์กร) และด้านการคิดวิเคราะห์ ผูว้ จิ ยั ไดนามาอภิปรายผล ดังนี้
1. ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด สอดคล้องกับผลงานวิจยั ของ
พัชรมัย แก้วบรรจง (2556 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาแนวทางการพัฒนาสมรรถนะหลักในการปฏิบตั ิงาน
ของข้าราชการพลเรื อนสานักงานศึกษาธิการภาค 1 – 13 ผลการวิจยั พบว่า ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ มี
การกาหนดเป้ าหมาย การมี ส่วนร่ วม การกากับดู แล รายงานความก้าวหน้า และผลงานวิจยั ของ
จามรี บัวทุม (2558 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาสมรรถนะบุคลากรของเทศบาลตาบลทับมา ผลการศึกษา
พบว่า (1) สมรรถนะหลักพนักงานเทศบาลตาบลทับมา ในภาพรวม มีระดับสมรรถนะมาก เมื่อ
พิจารณารายด้านพบว่า ทุกด้าน อยูใ่ นระดับสมรรถนะมาก คือ ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์
2. ด้านการบริ การที่ดี โดยรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด สอดคล้องกับผลงานวิจยั ของสุ พจน์
นาโพตอง (2558 : บทคัด ย่อ ) ได้ศึ ก ษาแนวทางการพัฒ นาสมรรถนะหลัก ของข้า ราชการศาล
ยุติธรรม ผลการศึกษา พบว่า สมรรถนะหลักของข้าราชการศาลยุติธรรมส่ วนกลาง โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก ได้แก่ ด้านจริ ยธรรม ด้านการทางานเป็ นทีม ด้านจิตสานึ กในการให้บริ การ ด้านการมุ่ง
ผลสั ม ฤทธิ์ และด้า นการสั่ ง สมความเชี่ ย วชาญในงานอาชี พ ตามล าดับ และผลงานวิ จ ัย ของ
พิ ส มัย ชัย มหา (2558 : บทคัด ย่อ ) ได้ศึ ก ษาสมรรถนะการปฏิ บ ตั ิ ง านของบุ ค ลากรหน่ ว ยงาน
สานักงานอัยการสู งสุ ด ภาค 1 ผลกาวิจยั พบว่า 1) สมรรถนะการปฏิบตั ิงานนของบุคลากรหน่วยงาน
สังกัดสานักงานอัยการสู งสุ ด ภาค 1 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่ อพิจารณารายด้า น เรี ยงล าดับ
ค่ า เฉลี่ ย จากมากไปหาน้ อ ย ได้แ ก่ ด้า นการยึ ด มั่น ในความถู ก ต้อ ง ชอบธรรมและจริ ย ธรรม
ด้านการทางานเป็ นทีม ด้านการบริ การที่ดี ด้านการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
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3. ด้านการสั่งสมความเชี่ ยวชาญในงานอาชี พ โดยรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ
ผลงานวิจยั ของ พัชรมัย แก้วบรรจง (2556 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาแนวทางการพัฒนาสมรรถนะหลัก
ในการปฏิบตั ิงานของข้าราชการพลเรื อนสานักงานศึกษาธิ การภาค 1 – 13 ผลการวิจยั พบว่า แนว
ทางการพัฒนาสมรรถนะหลักในการปฏิบตั ิงานเรี ยงลาดับรายด้านที่ตรงกับความต้องการของกลุ่ม
ข้าราชการผูป้ ฏิบตั ิหน้าที่ ด้านการสั่งสมความเชี่ ยวชาญในอาชีพ จัดให้มีการส่ งเสริ ม สนับสนุ นให้
เข้ารับการพัฒนา ถ่ายทอดองค์ความรู ้ จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ จัดทาคู่มือการปฏิบตั ิงาน กาหนดให้
มี แ ผนการพัฒ นาบุ ค ลากร และผลงานวิ จ ัย ของเพ็ญ จะชานรั ม ย์ (2559 : บทคัด ย่อ ) ได้ศึ ก ษา
สมรรถนะของเจ้าหน้าที่ส่งเสริ มอุตสาหกรรมด้านการลงทุนในยุคประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยนของ
ศูนย์ส่งเสริ มอุตสาหกรรมภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ ผลการวิจยั พบว่า 1. สมรรถนะของเจ้าหน้าที่
ส่ งเสริ มอุตสาหกรรม ด้านการลงทุนในยุคประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยนในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก
ทุกด้านและทุกข้อ ได้แก่ ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ ด้านการบริ การที่ดี ด้านการสั่งสมความเชี่ ยวชาญ
ในงานอาชีพ ด้านการยึดมัน่ ในความถูกต้องชอบธรรม และจริ ยธรรม และด้านการทางานเป็ นทีม
4. ด้านการยึดมัน่ ในความถูกต้องชอบธรรมและจริ ยธรรม โดยรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด
สอดคล้องกับผลงานวิจยั ของ เกษรา โชติช่วง (2554 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการพัฒนาสมรรถนะของ
บุ คลากรส่ วนการคลังในเขตอาเภอเมื อง จังหวัดยะลา ผลการศึ กษาพบว่า สมรรถนะด้านการมี
คุ ณธรรมจริ ยธรรมในระดับ มาก ได้แก่ การธารงความถู กต้อง ยืนหยัดพิทกั ษ์ผลประโยชน์และ
ชื่ อเสี ย งชื่ อ เสี ย งของหน่ วยงานและประเทศชาติ แม้ใ นสถานการณ์ ที่ อ าจส่ ง ต่ อ ความมัน่ คงใน
ตาแหน่ งหน้าที่ การงาน และผลงานวิจยั ของสุ พจน์ นาโพตอง (2558 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาแนว
ทางการพัฒนาสมรรถนะหลักของข้าราชการศาลยุติธรรม ผลการศึกษา พบว่า สมรรถนะหลักของ
ข้าราชการศาลยุติธรรมส่ วนกลาง โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ได้แก่ ด้านจริ ยธรรม ด้านการทางานเป็ น
ทีม ด้านจิตสานึ กในการให้บริ การ ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ และด้านการสั่งสมความเชี่ ยวชาญในงาน
อาชีพ ตามลาดับ
5. ด้านการทางานเป็ นทีม โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด สอดคล้องกับผลงานวิจยั ของ
พิ ส มัย ชัย มหา (2558 : บทคัด ย่อ ) ได้ศึ ก ษาสมรรถนะการปฏิ บ ตั ิ ง านของบุ ค ลากรหน่ ว ยงาน
สานักงานอัยการสู งสุ ด ภาค 1 ผลกาวิจยั พบว่า 1) สมรรถนะการปฏิบตั ิงานนของบุคลากรหน่วยงาน
สังกัดสานักงานอัยการสู งสุ ด ภาค 1 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน เรี ยงล าดับ
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการยึดมัน่ ในความถูกต้อง ชอบธรรมและจริ ยธรรม ด้านการ
ท างานเป็ นที ม ด้า นการบริ ก ารที่ ดี ด้า นการสั่ ง สมความเชี่ ยวชาญในงานอาชี พ และด้า นการมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ และผลงานวิจยั ของสุ พจน์ นาโพตอง (2558 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาแนวทางการพัฒนา
สมรรถนะหลักของข้าราชการศาลยุติธรรม ผลการศึกษา พบว่า สมรรถนะหลักของข้าราชการศาล
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ยุติธรรมส่ วนกลาง โดยรวมอยู่ในระดับ มาก ได้แก่ ด้านจริ ยธรรม ด้านการทางานเป็ นที ม ด้าน
จิตสานึ กในการให้บริ การ ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ และด้านการสั่งสมความเชี่ ยวชาญในงานอาชี พ
ตามลาดับ
6. ด้านการพัฒนาองค์กร โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก สอดคล้องกับผลงานวิจยั ของ พัชรมัย
แก้วบรรจง (2556 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาแนวทางการพัฒนาสมรรถนะหลักในการปฏิ บตั ิงานของ
ข้าราชการพลเรื อนสานักงานศึกษาธิ การภาค 1 – 13 ผลการวิจยั พบว่าระดับสมรรถนะหลักการ
ปฏิ บตั ิ งานในปั จจุ บนั ตามทัศนะของกลุ่มผูอ้ านวยการสานักงานศึ กษาธิ การภาค ภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก และผลงานวิจยั ของชลารักษ์ นุ ชแดง (2555 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการพัฒนาสมรรถนะ
หลัก ของข้า ราชการพลเรื อ นกรมการพัฒ นาชุ ม ชน ผลการศึ ก ษาวิ จยั พบว่า สมรรถนะหลัก ที่
คาดหวังกับสมรรถนะหลัก ที่ เป็ นจริ งของข้า ราชการพลเรื อนกรมการพัฒนาชุ มชนในภาพรวม
สมรรถนะหลักที่คาดหวังอยู่ในระดับมากที่สุด สมรรถนะหลักที่เป็ นจริ งอยู่ในระดับมาก ผลการ
วิเคราะห์เปรี ยบเทียบผลต่างระหว่างสมรรถนะหลักที่คาดหวังกับสมรรถนะหลักที่เป็ นจริ งพบว่า
การมุ่งผลสัมฤทธิ์ การสั่งสมความเชี่ ยวชาญในงานอาชี พ การคิดวิเคราะห์ การพัฒนาชุ มชน การ
บริ การที่ดี
7. ด้านการคิดวิเคราะห์ โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก สอดคล้องกับผลงานวิจยั ของ ชลารักษ์
นุชแดง (2555 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการพัฒนาสมรรถนะหลักของข้าราชการพลเรื อนกรมการพัฒนา
ชุมชน ผลการศึกษาวิจยั พบว่า สมรรถนะหลักที่เป็ นจริ งอยูใ่ นระดับมาก การมุ่งผลสัมฤทธิ์ การสั่ง
สมความเชี่ ยวชาญในงานอาชี พ การคิดวิเคราะห์ การพัฒนาชุ มชน การบริ การที่ดีการงานเป็ นทีม
และจริ ยธรรม และผลงานวิจยั ของวรรณรัตน์ ศรี กนก (2556 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษา การพัฒนากรอบ
สมรรถนะของบุคลากรวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก พบว่า สมรรถนะหลักของบุคลากร วิทยาลัย
พยาบาลกองทัพบก ประกอบด้วย 5 สมรรถนะ ได้แก่ การมุ่งสัมฤทธิ์ การบริ การที่ดี การสัง่ สมความ
เชี่ ยวชาญในงานอาชี พ จริ ยธรรม และการทางานเป็ นทีม ส่ วนสมรรถนะการบริ หารของบุคลากร
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ประกอบด้วย 5 สมรรถนะ ได้แก่ การคิดวิเคราะห์ ศิลปะการสื่ อสารจูง
ใจ ภาวะผูน้ า วิสัยทัศน์ ศักยภาพเพื่อนาการเปลี่ยนแปลง การควบคุ มตนเอง และการให้อานาจแก่
ผูอ้ ื่น
ผลการวิเคราะห์ ค วามแตกต่ า งระหว่า งปั จจัยส่ วนบุ ค คลกับ การพัฒนาสมรรถนะการ
ทางาน พบว่า เพศ และสถานภาพ ที่แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อสมรรถนะการทางานของบุคลากร
ต่างกัน และบุคลากรที่มีอายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และอายุงาน ที่แตกต่างกันมีความ
คิดเห็ นต่อสมรรถนะการทางานของบุคลากรไม่ต่างกัน สอดคล้องกับผลงานวิจยั ของ เสาวลักษณ์
ฉายรุ ้ง (2557 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาสมรรถนะการปฏิบตั ิงานของบุคลากรในธุ รกิจโรงแรมเขตอาเภอ

88

เมือง จังหวัดสงขลา ผลการวิจยั พบว่า ระดับสมรรถนะของบุคลากรธุ รกิจโรงแรม เขตอาเภอเมือง
จังหวัดสงขลา จาแนกตามเพศไม่แตกต่างกัน ส่ วนระดับสมรรถนะของบุคลากรโรงแรม เขตอาเภอ
เมือง จังหวัดสงขลา จาแนกตามรายได้ต่อเดื อน แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติที่ระดับ .05
และระดับสมรรถนะของบุคลากรโรงแรม เขตอาเภอเมือง จังหวัดสงขลา จาแนกตามอายุ ระดับ
การศึกษา ระยะเวลาในการทางาน และตาแหน่งงาน แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติที่ระดับ
.01 สอดคล้อ งการผลงานวิจ ัย ของ รุ่ ง ฤดี สมประสงค์ (2558 : บทคัด ย่อ ) ได้ศึ ก ษาการพัฒนา
สมรรถนะบุคลากร สานักงานเลขานุ การ สานักการโยธา ผลการศึกษาพบว่า การปรับปรุ งระบบ
บริ หารงานและสมรรถนะหลัก ของฝ่ ายบริ หารงานทัว่ ไป ส านักงานเลขานุ การ ส านักการโยธา
จาแนกตามปั จจัยส่ วนบุคคลที่แตกต่างกัน พบว่า ไม่มีความแตกต่างกัน มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 นอกจากนี้ ยัง สอดคล้อ งกับ ผลงานวิ จ ัย ของ พิ ส มัย ชัย มหา (2558 : บทคัด ย่อ ) ได้ศึ ก ษา
สมรรถนะการปฏิ บตั ิ งานของบุคลากรหน่ วยงานสานักงานอัยการสู งสุ ด ภาค 1 ผลกาวิจยั พบว่า
บุคลากรหน่วยงานสังกัดสานักงานอัยการสู งสุ ด ภาค 1 ที่มีเพศ อายุ ระยะเวลาการปฏิบตั ิงาน อัตรา
เงินเดือน และภูมิลาเนาต่างกัน มีสมรรถนะในการปฏิบตั ิงานโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน
ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะในกำรนำผลกำรวิจัยไปใช้
การพัฒนาสมรรถนะการทางาน ผูว้ จิ ยั มีขอ้ เสนอแนะ ดังนี้
1. การพัฒ นาสมรรถนะการท างานด้า นการมุ่ ง ผลสั ม ฤทธิ์ ข้อ ที่ มี ค่ า เฉลี่ ย ต่ า สุ ด คื อ
สามารถแก้ไ ขปั ญหาเฉพาะหน้า ในการท างานได้เป็ นอย่างดี ควรมี ก ารส่ ง เสริ ม ด้านการพัฒนา
บุ คลากรเพื่อเพิ่มพูนความรู ้ ทักษะในการปฏิ บตั ิ งานเพิ่มขึ้ น จัดคนให้เหมาะสมกับงาน กาหนด
แผนการปฏิบตั ิงานให้ชดั เจน
2. การพัฒนาสมรรถนะการทางานด้านการบริ การที่ดี ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุ ด คือ ให้ขอ้ มูล
ข่าวสารด้านการบริ การชัดเจนถูกต้อง ควรจัดให้มีการฝึ กอบรมด้านเทคนิคการให้บริ การที่ดี
3. การพัฒนาสมรรถนะการทางานด้านการสั่งสมความเชี่ ยวชาญในงานอาชี พ ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ ยต่ าสุ ด คื อ จัดทาคู่มือมาตรฐานการปฏิ บตั ิ งานในสายงานต่าง ๆ ในหน่ วยงาน ควรมี การ
จัดทาคู่มือและฝึ กอบรมให้ความรู ้เกี่ยวกับงานที่ปฏิบตั ิในตาแหน่งต่าง ๆ โดยมีการติดตามผลในการ
นาไปใช้ในการปฏิบตั ิงานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล
4. การพัฒ นาสมรรถนะการท างานด้า นการยึ ด มั่น ในความถู ก ต้อ งชอบธรรมและ
จริ ยธรรม ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุ ด คือ ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบวินยั อย่างเคร่ งครัด ควรมีการฝึ กอบรมปลูก
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จิตสานึ กด้านคุ ณธรรมจริ ยธรรมแก่พนักงานเป็ นประจาทุกปี และส่ งเสริ มให้บุคลากรปฏิ บตั ิตาม
กฎระเบียบที่วางไว้
5. การพัฒนาสมรรถนะการทางานด้านทางานเป็ นทีม ข้อที่มีค่าเฉลี่ ยต่ าสุ ด คือ มีส่วน
ร่ วมในการตัดสิ นใจภายในหน่วยงาน ทุกคนในทีมต้องมีความรู ้ ความสามารถและทักษะต่าง ๆ ที่
หลากหลาย ช่ วยกันคิ ดช่ วยกันผลักดันให้เป้ าหมายการทางานประสบความสาเร็ จเป็ นภาพรวม
อันหนึ่ งอันเดี ยว ปรับรู ปแบบการท างานให้มีล ักษณะเชิ งบู รณาการ เพราะบุคลากรท างานเป็ น
ที ม งานที่ ดี แ ล้ว ในการที่ จ ะด าเนิ น การสิ่ ง ใดมี อุ ป สรรคเพี ย งใดก็ ส ามารถแก้ปั ญ หาและฝ่ าฟั น
อุปสรรคสาเร็ จลุล่วงไปด้วยดี
6. การพัฒนาสมรรถนะการทางานด้านการพัฒนาชุมชน (ภายในองค์กร) ข้อที่มีค่าเฉลี่ ย
ต่าสุ ด คือ มีส่วนร่ วมในการให้ขอ้ เสนอแนะในองค์กร ควรสนับสนุนให้บุคลากรทุกตาแหน่งได้รับ
การพัฒนาในรู ปแบบอื่น ๆ เช่น การสอนงานโดยตรงจากหัวหน้างานให้มากขึ้น การเป็ นพี่เลี้ยง แร
ฝึ กขณะปฏิ บตั ิงาน การหมุนเวียนสับเปลี่ ยนงาน เพื่อให้บุคลากรได้เรี ยนรู ้ งานใหม่ๆ เพื่อเพิ่มพูน
ความรู ้ และทักษะในการปฏิ บตั ิงานด้านอื่น ๆ เพื่อให้เกิ ดการแลกเปลี่ ยนความรู ้ ความคิดเห็ นและ
ประสบการณ์ซ่ ึ งกันและกัน เพื่อให้มีวิสัยทัศน์กว้างไกลและกระตุน้ ให้บุคลากรเกิดการเรี ยนรู ้ และ
กระตือรื อร้นที่จะพัฒนาตนเองอยูเ่ สมอ
7. การพัฒนาสมรรถนะการทางานด้านการคิดวิเคราะห์ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุ ด คือสามารถ
แก้ไ ขปั ญหาที่ เกิ ดขึ้ นในหน่ วยงานได้ดี ควรมี ก ารส ารวจปั ญหาเกี่ ย วกับสมรรถนะที่ เกิ ดขึ้ นใน
องค์กรเพื่อกาหนดแนวทางการแก้ไขและพัฒนา มีการวิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อย อุปสรรคและโอกาส
เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น
ข้ อเสนอแนะในกำรวิจัยครั้งต่ อไป
1. ควรศึกษาปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรกรมสรรพสามิต
เพื่อนาผลการศึกษาที่ได้มาประกอบการลดอัตราการปรับ โอน ย้าย ของบุคลากร
2. ควรศึ ก ษาการส่ ง เสริ ม คุ ณ ภาพชี วิ ตในการท างานเพื่ อ นาผลที่ ไ ด้ใ ช้เ ป็ นแนวทาง
สาหรับผูบ้ ริ หารในการวางแผนและกาหนดนโยบายทั้งระยะสั้นและระยะยาว เพื่อเป็ นแนวทางใน
การส่ งเสริ มคุณภาพชีวติ ในการทางาน
3. ควรศึกษาการวิจยั และพัฒนาสมรรถนะและประเมินสมรรถนะในการปฏิบตั ิงานของ
บุคลากรในแต่ละบุคคลว่ายังขาดสมรรถนะด้านใดบ้าง
4. ควรศึ กษาเกี่ ยวกับรู ปแบบ วิธีการ และเทคนิ คอื่ น ๆ ที่ มีประสิ ทธิ ผลในการพัฒนา
สมรรถนะหลักของข้าราชการกรมสรรพสามิต
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ภาคผนวก ก
หนังสื อเชิญเป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญในการตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือ
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ภาคผนวก ข
ประเมินค่าความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม หรื อ IOC ของผูท้ รงคุณวุฒิ
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ประเมินค่ าความเทีย่ งตรงของแบบสอบถาม หรื อ IOC ของผู้ทรงคุณวุฒิ
แบบสอบถามเรื่ อง การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรกรมสรรพสามิตในเขตกรุงเทพมหานคร
ผู้ศึกษา นายธีระพล เจริ ญสุข นักศึกษา หลักสูตรบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขา บริ หารธุรกิจ รุ่ นที่ 17
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรี อยุธยา
ประเมินผลเครื่ องมือ (แบบสอบถาม)
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
1. เพศ
2. อายุ
3. สถานภาพ
4. ระดับการศึกษา
5. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
6. อายุงาน
ส่วนที่ 2 สมรรถนะการทางานของบุคลากร
1. ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์
2. ด้านการบริ การที่ดี
3. ด้านการสัง่ สมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
4. ด้านการยึดมัน
่ ในความถูกต้องชอบธรรมและจริ ยธรรม
5. ด้านการทางานเป็ นทีม
6. ด้านการพัฒนาชุมชน
7. ด้านการคิดวิเคราะห์
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ
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ผูท้ รงคุณวุฒิ
1.

รองศาสตราจารย์ ดร.วันทนา เนาว์ วนั
ตาแหน่ ง
อาจารย์ประจาหลักสูตรบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรี อยุธยา

2.

ดร.อารมณ์ เอีย่ มประเสริฐ
ตาแหน่ ง
อาจารย์ประจาหลักสูตรบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรี อยุธยา

3.

นางสาวสินี แหนกลาง
ตาแหน่ ง
สรรพสามิตพื้นที่พระนครศรี อยุธยา 2
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หลักเกณฑ์ การตรวจสอบค่ า IOC
การวิเคราะห์เครื่ องมือ (แบบสอบถาม) ให้ผเู ้ ชี่ยวชาญตรวจสอบแบบสอบถามการวิจยั
IOC คือ ค่าความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม หรื อ ค่าสอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับวัตถุประสงค์
หรื อเนื้อหา (IOC : Index of item objective congruence) แล้วประเมินผลเครื่ องมือ ดังนี้
ให้คะแนน + 1 ถ้าแน่ใจว่าข้อคาถามวัดได้ตรงตามวัตถุประสงค์
ให้คาแนน 0 ถ้าไม่แน่ใจว่าข้อคาถามวัดได้ตรงตามวัตถุประสงค์
ให้คะแนน - 1 ถ้าแน่ใจว่าข้อคาถามวัดได้ตรงตามวัตถุประสงค์
แล้วนาผลคะแนนที่ได้จากผูเ้ ชี่ยวชาญ มาคานวณหาค่า IOC ตามสูตร

สู ตรการหาค่า IOC

โดยกาหนดให้
IOC
แบบทดสอบ

R
N

=

=IOC 

R
N

=

ความสอดคล้ อ งระหว่ า งวั ต ถุ ป ระสงค์ กั บ

=
ผลรวมของคะแนนการพิจารณาจากผู้เชี่ ยวชาญ
จานวนกรรมการผู้เชี่ ยวชาญ

เกณฑ์
1. ข้ อคาถามทีม่ ีค่า IOC ตั้งแต่ 0.50-1.00 มีค่าความเทีย่ งตรงใช้ ได้
2. ข้ อคาถามทีม่ ีค่า IOC ต่ากว่า 0.50 ต้ องปรับปรุ ง ยังใช้ ไม่ ได้
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ตารางวิเคราะห์ ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิต่อแบบสอบถามเกีย่ วกับการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรกรม
สรรพสามิต (รวม 3 คน)
แบบสอบถามเรื่ อง การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรกรมสรรพสามิตในเขตกรุ งเทพมหานคร
ผู้ศึกษา นายธีระพล เจริ ญสุข นักศึกษา หลักสูตรบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขา บริ หารธุรกิจ รุ่ นที่ 17
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรี อยุธยา
รายการขอความคิดเห็น

ประมาณค่ าความคิดเห็น
ของผู้ทรงคุณวุฒิ
-1

ส่ วนที่ 2 สมรรถนะการทางานของบุคลากร
ด้ านการมุ่งผลสัมฤทธิ์
1. สามารถทางานได้ตามเป้ าหมายที่ผบ
ู ้ งั คับบัญชากาหนด
2. มีความมุ่งมัน
่ อดทน ขยันหมัน่ เพียรในการทางาน
3. สามารถแก้ไขปั ญหาเฉพาะหน้าในการทางานได้เป็ นอย่างดี
4. สามารถทางานตามนโยบายเร่ งด่วนได้
5. รักษามาตรฐานการปฏิบตั ิอย่างสม่าเสมอ

ด้ านการบริการทีด่ ี
1. ให้ขอ้ มูลข่าวสารด้านการบริ การชัดเจนถูกต้อง
2. มีความกระตือรื อร้นในการบริ การด้วยอัธยาศัยที่ดี
3. มีการให้บริ การด้วยความโปร่ งใสและเท่าเทียมกัน
4. ให้ความช่วยเหลือผูร้ ับบริ การอย่างทันท่วงที
5. ปฏิบตั ิงานตามมาตรฐานการให้บริ การในหน่วยงาน

ด้ านการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
1. มีการพัฒนาประสิ ทธิ ภาพความรู ้ความสามารถของตนให้ดียงิ่ ขึ้น
2. มีการนาความรู ้หรื อเทคโนโลยีใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั ิงาน
3. มีการส่ งเสริ มให้มีการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น
4. ถ่ายทอดความรู ้ใหม่ ๆ ให้ผรู ้ ่ วมปฏิบตั ิงานอยูเ่ สมอ
5. จัดทาคู่มือมาตรฐานการปฏิบตั ิงานในสายงานต่าง ๆ ในหน่วยงาน

0

+1

ค่ า IOC
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รายการขอความคิดเห็น

ประมาณค่ าความคิดเห็น
ของผู้ทรงคุณวุฒิ
-1

ด้ านการยึดมัน่ ในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม
1. ท่านปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความรับผิดชอบ โปร่ งใสและเป็ นธรรม
2. ท่านยึดมัน
่ ในหลักการและจรรยาบรรณของข้าราชการ
3. ท่านปฏิบตั ิตามกฎระเบียบวินยั อย่างเคร่ งครัด
4. ธารงไว้ซ่ ึ งความถูกต้องและผลประโยชน์ของประเทศชาติ
5. มีจิตสานึ กที่ดีในการปฏิบตั ิงาน

ด้ านทางานเป็ นทีม
1. มีการสนับสนุนช่วยเหลือผูร้ ่ วมงานอยูเ่ สมอ
2. มีความสามัคคีในหน่วยงานโดยไม่คานึ งถึงผลประโยชน์ส่วนตัว
3. มีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจภายในหน่วยงาน
4. มีการแลกเปลี่ยนความรู ้ภายในหน่วยงาน
5. มีการรับฟังความคิดเห็นส่ วนรวม

ด้ านการพัฒนาชุมชน
1. ให้ความร่ วมมือในกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน
2. สามารถเป็ นผูป
้ ระสานงานติดต่อกับคนในชุนชนต่าง ๆ ได้
3. สามารถอธิ บายกระบวนการพัฒนาชุมชนได้เป็ นอย่างดี
4. สามารถนาความรู ้ที่มีไปพัฒนาชุมชนได้
5. สามารถนาเทคโนโลยีเป็ นเครื่ องมือในการพัฒนาชุมชนได้

ด้ านการคิดวิเคราะห์
1. สามารถแก้ไขปั ญหาที่เกิดขึ้นในหน่วยงานได้ดี
2.สามารถวางแผนและจัดลาดับความสาคัญของงานได้เป็ นอย่างดี
3. สามารถกาหนดขั้นตอนการปฏิบตั ิงานได้เป็ นอย่างดี
4. สามารถบริ หารจัดการความเสี่ ยงที่จะเกิดขึ้นได้เป็ นอย่างดี
5. สามารถกาหนดแผนปฏิบตั ิงานล่วงหน้าเพื่อรองรับเป้ าหมายของ

องค์กรในอนาคตได้

0

+1

ค่ า IOC
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ภาคผนวก ค
แบบสอบถามการวิจยั เรื่ อง การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรกรมสรรพสามิต
ในเขตกรุ งเทพมหานคร
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย
เรื่ อง การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรกรมสรรพสามิต
ในเขตกรุ งเทพมหานคร
******************************
คาชี้แจง
1. แบบสอบถามนี้ ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อทาการวิจยั การพัฒนาสมรรถนะของ
บุคลากรกรมสรรพสามิตในเขตกรุ งเทพมหานคร ซึ่ งเป็ นแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะของ
บุคลากรต่อไป
2. แบบสอบถามฉบับนี้ แบ่งออกเป็ น 3 ส่ วนดังนี้
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่ วนที่ 2 สมรรถนะการทางานของบุคลากร
ส่ วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ
ค าตอบที่ ไ ด้ใ นครั้ งนี้ จะเป็ นสารสนเทศส าคัญในการศึ ก ษาค้นคว้า เป็ นอย่า งมาก และ
การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ จะประสบผลสาเร็ จได้ ต้องอาศัยความร่ วมมือจากทุกท่าน ผูศ้ ึกษาค้นคว้า
หวังเป็ นอย่างยิง่ ว่าจะได้รับความร่ วมมือจากท่านเป็ นอย่างดี และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ผู้วจิ ัย
ธีระพล เจริญสุ ข
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ส่ วนที่ 1 : ข้ อมูลทัว่ ไปเกีย่ วกับผู้ตอบแบบสอบถาม
1. เพศ
 1. ชาย
 2. หญิง
2. อายุ
 1. 20 – 30 ปี
 3. 41 – 50 ปี
3. สถานภาพ
 1. โสด
 3. หม้าย/หย่าร้าง

 2. 31 – 40 ปี
 4. 51 ปี ขึ้นไป

 2. สมรส

4. ระดับการศึกษา
 1. มัธยมศึกษาตอนต้น
 3. ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
 5. ปริ ญญาตรี

 2. มัธยมศึกษาตอนปลาย
 4. ประกาศนียบัตรวิชาชี พชั้นสู ง (ปวส.)
 6. สู งกว่าปริ ญญาตรี

5. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
 1. ต่ากว่า 10,000 บาท
 3. 15,001 – 20,000 บาท

 2. 10,001 – 15,000 บาท
 4. 20,001 บาทขึ้นไป

6. อายุงาน
 1. น้อยกว่า 1 ปี
 3. 4 – 6 ปี
 5. มากว่า 10 ปี

 2. 1 – 3 ปี
 4. 7 – 9 ปี
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ส่ วนที่ 2 : สมรรถนะการทางานของบุคลากร
โปรดทาเครื่ องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุดเพียงคาตอบเดียว
5
หมายความว่า
มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมากที่สุด
4
หมายความว่า
มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก
3
หมายความว่า
มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับปานกลาง
2
หมายความว่า
มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับน้อย
1
หมายความว่า
มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับน้อยที่สุด

สมรรถนะกำรทำงำนของบุคลำกร
A. ด้ ำนกำรมุ่งผลสั มฤทธิ์
1. สามารถทางานได้ตามเป้าหมายที่ผบู ้ งั คับบัญชากาหนด
2. มีความมุ่งมัน่ อดทน ขยันหมัน่ เพียรในการทางาน
3. สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในการทางานได้เป็ นอย่างดี
4. สามารถทางานตามนโยบายเร่ งด่วนได้
5. รักษามาตรฐานการปฏิบตั ิอย่างสม่าเสมอ
B. ด้ ำนกำรบริกำรที่ดี
1. ให้ขอ้ มูลข่าวสารด้านการบริ การชัดเจนถูกต้อง
2. มีความกระตือรื อร้นในการบริ การด้วยอัธยาศัยที่ดี
3. มีการให้บริ การด้วยความโปร่ งใสและเท่าเทียมกัน
4. ให้ความช่วยเหลือผูร้ ับบริ การอย่างทันท่วงที
5. ปฏิบตั ิงานตามมาตรฐานการให้บริ การในหน่วยงาน
C. ด้ ำนกำรสั่ งสมควำมเชี่ยวชำญในงำนอำชีพ
1. มีการพัฒนาประสิ ทธิ ภาพความรู ้ความสามารถของตนให้ดียิ่งขึ้น
2. มีการนาความรู ้หรื อเทคโนโลยีใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบตั ิงาน
3. มีการส่ งเสริ มให้มีการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น
4. ถ่ายทอดความรู ้ใหม่ ๆ ให้ผรู ้ ่ วมปฏิบตั ิงานอยูเ่ สมอ
5. จัดทาคู่มือมาตรฐานการปฏิบตั ิงานในสายงานต่าง ๆ ในหน่วยงาน

ระดับควำมคิดเห็น
มำกที่สุด มำก ปำนกลำง น้ อย น้ อยที่สุด
5
4
3
2
1
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สมรรถนะกำรทำงำนของบุคลำกร
D. ด้ ำนกำรยึดมั่นในควำมถูกต้ องชอบธรรมและจริยธรรม
1. ท่านปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความรับผิดชอบ โปร่ งใสและเป็ นธรรม
2. ท่านยึดมัน่ ในหลักการและจรรยาบรรณของข้าราชการ
3. ท่านปฏิบตั ิตามกฎระเบียบวินยั อย่างเคร่ งครัด
4. คานึกถึงผลประโยชน์ขององค์กรเป็ นสาคัญ
5. มีจิตสานึกที่ดีในการปฏิบตั ิงาน
E. ด้ ำนทำงำนเป็ นทีม
1. มีการสนับสนุนช่วยเหลือผูร้ ่ วมงานอยูเ่ สมอ
2. มีความสามัคคีในหน่วยงานโดยไม่คานึงถึงผลประโยชน์ส่วนตัว
3. มีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจภายในหน่วยงาน
4. มีการกาหนดเป้าหมายการทางานร่ วมกัน
5. มีการรับฟังความคิดเห็นส่ วนรวม
F. ด้ ำนกำรพัฒนำชุ มชน (ภำยในองค์ กร)
1. มีส่วนร่ วมในการให้ขอ้ เสนอแนะในองค์กร
2. มีการวางแผนพัฒนาบุคลากรในองค์กร
3. สามารถเป็ นผูป้ ระสานงานติดต่อกับคนในองค์กรได้
4. สามารถนาความรู ้ที่มีไปพัฒนาบุคลากรได้
5. สามารถนาเทคโนโลยีเป็ นเครื่ องมือในการพัฒนาบุคลากรได้
G. ด้ ำนกำรคิดวิเครำะห์
1. สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในหน่วยงานได้ดี
2. สามารถวางแผนและจัดลาดับความสาคัญของงานได้เป็ นอย่างดี
3. สามารถกาหนดขั้นตอนการปฏิบตั ิงานได้เป็ นอย่างดี
4. สามารถบริ หารจัดการความเสี่ ยงที่จะเกิดขึ้นได้เป็ นอย่างดี
5. สามารถกาหนดแผนปฏิบตั ิงานล่วงหน้าเพื่อรองรับเป้าหมายของ
องค์กรในอนาคตได้

ระดับควำมคิดเห็น
มำกที่สุด มำก ปำนกลำง น้ อย น้ อยที่สุด
5
4
3
2
1
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ส่ วนที่ 3 ข้ อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาสมรรถนะ
1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ งานที่สาเร็ จตามเป้าหมายประกอบด้วยอะไรบ้าง
ข้อคิดเห็น
2. การบริ การด้านงานที่รับผิดชอบประกอบด้วยอะไรบ้าง
ข้อคิดเห็น
3. ความเชี่ยวชาญในสายงานที่รับผิดชอบประกอบด้วยอะไรบ้าง
ข้อคิดเห็น
4. หลักยึดมัน่ ในความถูกต้อง ชอบธรรม และจริ ยธรรมประกอบด้วยอะไรบ้าง
ข้อคิดเห็น
5. การทางานเป็ นทีม ที่ใช้ความสามัคคีช่วยเหลือกันทางานประกอบด้วยอะไรบ้าง
ข้อคิดเห็น
6. การพัฒนาชุมชนที่ท่านช่วยเหลือสังคมประกอบด้วยอะไรบ้าง
ข้อคิดเห็น
7. การคิดวิเคราะห์ดา้ นงานที่ท่านรับผิดชอบที่มีการตัดสิ นใจในการทางานแล้วประสบความสาเร็ จ
ประกอบด้วยอะไรบ้าง
ข้อคิดเห็น

ขอขอบคุณที่ท่านให้ความร่ วมมือในการตอบแบบสอบถาม
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ภาคผนวก ง
ผลประเมินค่าความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม หรื อ IOC ของผูท้ รงคุณวุฒิ
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ประเมินค่ าความเทีย่ งตรงของแบบสอบถาม หรื อ IOC ของผู้ทรงคุณวุฒิ
แบบสอบถามเรื่ อง การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรกรมสรรพสามิตในเขตกรุงเทพมหานคร
ผู้ศึกษา นายธีระพล เจริ ญสุข นักศึกษา หลักสูตรบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขา บริ หารธุรกิจ รุ่ นที่ 17
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรี อยุธยา
ประเมินผลเครื่ องมือ (แบบสอบถาม)
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
7. เพศ
8. อายุ
9. สถานภาพ
10. ระดับการศึกษา
11. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
12. อายุงาน
ส่วนที่ 2 สมรรถนะการทางานของบุคลากร
8. ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์
9. ด้านการบริ การที่ดี
10. ด้านการสัง่ สมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
11. ด้านการยึดมัน
่ ในความถูกต้องชอบธรรมและจริ ยธรรม
12. ด้านการทางานเป็ นทีม
13. ด้านการพัฒนาชุมชน
14. ด้านการคิดวิเคราะห์
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ
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ผูท้ รงคุณวุฒิ
4.

รองศาสตราจารย์ ดร.วันทนา เนาว์ วนั
ตาแหน่ ง
อาจารย์ประจาหลักสูตรบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรี อยุธยา

5.

ดร.อารมณ์ เอีย่ มประเสริฐ
ตาแหน่ ง
อาจารย์ประจาหลักสูตรบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรี อยุธยา

6.

นางสาวสินี แหนกลาง
ตาแหน่ ง
สรรพสามิตพื้นที่พระนครศรี อยุธยา 2
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หลักเกณฑ์ การตรวจสอบค่ า IOC
การวิเคราะห์เครื่ องมือ (แบบสอบถาม) ให้ผเู ้ ชี่ยวชาญตรวจสอบแบบสอบถามการวิจยั
IOC คือ ค่าความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม หรื อ ค่าสอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับวัตถุประสงค์
หรื อเนื้อหา (IOC : Index of item objective congruence) แล้วประเมินผลเครื่ องมือ ดังนี้
ให้คะแนน + 1 ถ้าแน่ใจว่าข้อคาถามวัดได้ตรงตามวัตถุประสงค์
ให้คาแนน 0 ถ้าไม่แน่ใจว่าข้อคาถามวัดได้ตรงตามวัตถุประสงค์
ให้คะแนน - 1 ถ้าแน่ใจว่าข้อคาถามวัดได้ตรงตามวัตถุประสงค์
แล้วนาผลคะแนนที่ได้จากผูเ้ ชี่ยวชาญ มาคานวณหาค่า IOC ตามสูตร

สู ตรการหาค่า IOC

โดยกาหนดให้
IOC
แบบทดสอบ

R
N

=

=IOC 

R
N

=

ความสอดคล้ อ งระหว่ า งวั ต ถุ ป ระสงค์ กั บ

=
ผลรวมของคะแนนการพิจารณาจากผู้เชี่ ยวชาญ
จานวนกรรมการผู้เชี่ ยวชาญ

เกณฑ์
3. ข้ อคาถามทีม่ ีค่า IOC ตั้งแต่ 0.50-1.00 มีค่าความเทีย่ งตรงใช้ ได้
4. ข้ อคาถามทีม่ ีค่า IOC ต่ากว่า 0.50 ต้ องปรับปรุ ง ยังใช้ ไม่ ได้
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ตารางวิเคราะห์ ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิต่อแบบสอบถามเกีย่ วกับการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรกรม
สรรพสามิต (รวม 3 คน)
แบบสอบถามเรื่ อง การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรกรมสรรพสามิตในเขตกรุ งเทพมหานคร
ผู้ศึกษา นายธีระพล เจริ ญสุข นักศึกษา หลักสูตรบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขา บริ หารธุรกิจ รุ่ นที่ 17
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรี อยุธยา

รำยกำรขอควำมคิดเห็น

ประมำณค่ ำควำม
คิดเห็นของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
-1 0 +1

ค่ ำ
IOC

แปรผล

ส่ วนที่ 2 สมรรถนะกำรทำงำนของบุคลำกร
ด้ ำนกำรมุ่งผลสัมฤทธิ์
1. สามารถทางานได้ตามเป้ าหมายที่ผบู ้ งั คับบัญชากาหนด
2. มีความมุ่งมัน่ อดทน ขยันหมัน่ เพียรในการทางาน
3. สามารถแก้ไขปั ญหาเฉพาะหน้าในการทางานได้เป็ นอย่างดี
4. สามารถทางานตามนโยบายเร่ งด่วนได้
5. รักษามาตรฐานการปฏิบตั ิอย่างสม่าเสมอ
ด้ ำนกำรบริกำรทีด่ ี
1. ให้ขอ้ มูลข่าวสารด้านการบริ การชัดเจนถูกต้อง
2. มีความกระตือรื อร้นในการบริ การด้วยอัธยาศัยที่ดี
3. มีการให้บริ การด้วยความโปร่ งใสและเท่าเทียมกัน
4. ให้ความช่วยเหลือผูร้ ับบริ การอย่างทันท่วงที
5. ปฏิบตั ิงานตามมาตรฐานการให้บริ การในหน่วยงาน
ด้ ำนกำรสั่งสมควำมเชี่ยวชำญในงำนอำชีพ
1. มีการพัฒนาประสิ ทธิภาพความรู ้ความสามารถของตนให้ดียงิ่ ขึ้น
2. มีการนาความรู ้หรื อเทคโนโลยีใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั ิงาน

1
1
1
1
1

1
0
1
0
0

1
1
1
1
0

1.00
0.67
1.00
0.67
0.33

สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
ไม่สอดคล้อง

1
0
1
1
1

1
1
0
0
1

1
1
1
1
1

1.00
0.67
0.67
0.67
1.00

สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง

1
1

1
1

1
1

1.00
1.00

สอดคล้อง
สอดคล้อง

3. มีการส่งเสริ มให้มีการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น

0

0

1

0.33

ไม่สอดคล้อง

4. ถ่ายทอดความรู ้ใหม่ ๆ ให้ผรู ้ ่ วมปฏิบตั ิงานอยูเ่ สมอ

1

1

0

0.67

สอดคล้อง

5. จัดทาคู่มือมาตรฐานการปฏิบตั ิงานในสายงานต่าง ๆ ในหน่วยงาน

1

1

1

1.00

สอดคล้อง
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รำยกำรขอควำมคิดเห็น

ประมำณค่ ำควำม
คิดเห็นของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
-1 0 +1

ค่ ำ
IOC

แปรผล

ด้ ำนกำรยึดมัน่ ในควำมถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม
1. ท่านปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความรับผิดชอบ โปร่ งใสและเป็ นธรรม
2. ท่านยึดมัน่ ในหลักการและจรรยาบรรณของข้าราชการ
3. ท่านปฏิบตั ิตามกฎระเบียบวินยั อย่างเคร่ งครัด
4. ธารงไว้ซ่ ึงความถูกต้องและผลประโยชน์ของประเทศชาติ
5. มีจิตสานึกที่ดีในการปฏิบตั ิงาน
ด้ ำนทำงำนเป็ นทีม
1. มีการสนับสนุนช่วยเหลือผูร้ ่ วมงานอยูเ่ สมอ
2. มีความสามัคคีในหน่วยงานโดยไม่คานึงถึงผลประโยชน์ส่วนตัว
3. มีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจภายในหน่วยงาน
4. มีการแลกเปลี่ยนความรู ้ภายในหน่วยงาน
5. มีการรับฟังความคิดเห็นส่วนรวม
ด้ ำนกำรพัฒนำชุมชน
1. ให้ความร่ วมมือในกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน
2. สามารถเป็ นผูป้ ระสานงานติดต่อกับคนในชุนชนต่าง ๆ ได้
3. สามารถอธิบายกระบวนการพัฒนาชุมชนได้เป็ นอย่างดี
4. สามารถนาความรู ้ที่มีไปพัฒนาชุมชนได้
5. สามารถนาเทคโนโลยีเป็ นเครื่ องมือในการพัฒนาชุมชนได้
ด้ ำนกำรคิดวิเครำะห์
1. สามารถแก้ไขปั ญหาที่เกิดขึ้นในหน่วยงานได้ดี

0
1
1
1
1

1
1
1
0
1

1
1
1
1
1

0.67
1.00
1.00
0.67
1.00

สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง

1
1
1
1
1

1
1
1
-1
1

1
1
1
1
1

1.00
1.00
1.00
0.67
1.00

สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง

1
1
1
1
1

0
0
0
1
1

1
1
0
0
1

0.67
0.67
0.33
0.67
1.00

สอดคล้อง
สอดคล้อง
ไม่สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง

0

0

1

0.33

ไม่สอดคล้อง

2.สามารถวางแผนและจัดลาดับความสาคัญของงานได้เป็ นอย่างดี
ด้ ำนกำรคิดวิเครำะห์
3. สามารถกาหนดขั้นตอนการปฏิบตั ิงานได้เป็ นอย่างดี
4. สามารถบริ หารจัดการความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นได้เป็ นอย่างดี
5. สามารถกาหนดแผนปฏิบตั ิงานล่วงหน้าเพื่อรองรับเป้ าหมายของ
องค์กรในอนาคตได้

1

1

1

1.00

สอดคล้อง

1
0

0
1

1
1

0.67
0.67

สอดคล้อง
สอดคล้อง

1

1

1

1.00

สอดคล้อง

0.79

สอดคล้อง

รวม
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ภาคผนวก จ
ผลการวิเคราะห์ค่าความเชื่อมัน่ ของเครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
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ค่ าความเชื่ อมั่น (Reliability) หมายถึง ความคงที่ในการวัด กล่าวคือ ไม่วา่ จะวัดกี่ครั้ง ๆ ก็
ตามจะได้ผลคงที่เสมอ อุปมาเหมือนตาชัง่ ที่สามารถบอกน้าหนักของวัตถุกอ้ นหนึ่ งเท่าเดิมไม่วา่ จะ
เอาวัตถุกอ้ นนั้นมาชัง่ กี่ครั้งก็ตาม ตาชัง่ นั้นก็จะมีความเชื่อมัน่ สู ง โดยค่าความเชื่อมัน่ ของแบบทดสอบใด ๆ
มีค่าอยูร่ ะหว่าง 0.00 ถึง 1.00
เกณฑ์ การแปลผล
ค่าความเชื่อมัน่ ของเครื่ องมืออยูร่ ะหว่าง 0.00 – 1.00 ยิง่ ใกล้ 1.00 ยิง่ มีความเชื่อมัน่ สู งเกณฑ์
การแปลผลความเชื่อมัน่ มีดงั นี้
0.00 – 0.20 ความเชื่อมัน่ ต่ามาก/ไม่มีเลย
0.21 – 0.40 ความเชื่อมัน่ ต่า
0.41- 0.70 ความเชื่ อมัน่ ปานกลาง
0.71 – 1.00 ความเชื่อมัน่ สู ง
ผลการวิเคราะห์ค่าความเชื่ อมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถามการวิจยั เรื่ อง การพัฒนา
สมรรถนะของบุคลากรกรมสรรพสามิตในเขตกรุ งเทพมหานคร 2 ตัวแปร ได้แก่ ตัวแปรอิสระ คือ
ปั จจัยส่ วนบุคคล และตัวแปรตาม คือ การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร กรมสรรพสามิตในเขต
กรุ งเทพมหานคร โดยใช้สูตรสัมประสิ ทธิ์ แอลฟา (Cronbach’s alpha coefficient; α ) มีดงั นี้

Reliability Statistics
Cronbach's Alpha

N of Items
.962

35
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Item Statistics
สมรรถนะการทางานของบุคลากร
ทางานตามเป้าหมาย
มุ่งมัน่ อดทน ขยันหมัน่ เพียร
แก้ไขปั ญหาเฉพาะหน้า
ทางานตามนโยบายเร่ งด่วน
รักษามาตรฐาน
ให้ขอ้ มูลที่ถูกต้อง
กระตือรื อร้นในการบริ การ
บริ การด้วยความโปร่ งใส
ช่วยเหลืออย่างทันท่วงที
ปฏิบตั ิตามมาตรฐานการบริ การ
พัฒนาประสิ ทธิภาพ
นาเทคโนโลยีใหม่มาใช้
ส่ งเสริ มการศึกษา
ถ่ายทอดความรู ้ใหม่ ๆ
จัดทาคู่มือมาตรฐานการปฏิบตั ิงาน
รับผิดชอบ โปร่ งใส่ และเป็ นธรรม
ยึดมัน่ ในหลักการ
กฎระเบียบวินยั
รักษาผลประโยชน์ของชาติ
จิตสานึกที่ดี
ช่วยเหลือเพื่อนร่ วมงาน
สามัคคีในหน่วยงาน
มีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ
แลกเปลี่ยนความรู ้
รับฟังความคิดเห็น
ร่ วมมือในกิจกรรม
ประสานงานติดต่อ

Mean
Std. Deviation
4.3000
.53498
4.3667
.55605
3.9333
.63968
4.0667
.52083
4.1000
.60743
3.9667
.71840
4.2000
.55086
4.1333
.86037
4.2000
.76112
4.2333
.67891
4.1333
.68145
4.0000
.78784
3.8667
.73030
3.7000
.74971
3.7667
.93526
4.4333
.62606
4.4000
.77013
4.3667
.80872
4.2000
.76112
4.3667
.66868
4.0000
.78784
4.0000
.90972
3.6333
.61495
3.9333
.78492
3.9667
.85029
3.6667
.80230
3.8000
.88668

N
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
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สมรรถนะการทางานของบุคลากร
อธิบายกระบวนการพัฒนา
นาความรู ้ไปพัฒนา
ใช้เทคโนโลยีในการพัฒนา
แก้ไขปั ญหาที่เกิดขึ้น
วางแผนและจัดลาดับความสาคัญ
กาหนดขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน
บริ หารจัดการความเสี่ ยง
กาหนดแผนล่วงหน้า

Mean
Std. Deviation
4.0333
.61495
3.7333
.86834
3.9333
.78492
3.8333
.59209
4.1000
.75886
4.0333
.71840
4.0000
.64327
3.7333
.73968

N
30
30
30
30
30
30
30
30
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ประวัติย่อผู้วจิ ัย
ชื่อ – สกุล
รหัสนักศึกษา
อาจารย์ที่ปรึ กษา
ที่อยู่
สถานที่ทางาน
มือถือ
E-mail
ประวัติการศึกษา
ปี 2550
ประวัติการทางาน
ปี 2559
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2563

นายธีระพล เจริ ญสุ ข
76177051 รุ่ น 17 สาขาวิชาบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต
ดร.แสงจิตต์ ไต่แสง
633/169 ม.2 ต.สามเรื อน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรี อยุธยา
สานักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรี อยุธยา 2
0938824565
tonyfang.c@gmail.com
หลักสู ตรบัญชีบณั ฑิต (บช.บ) มหาวิทยาลัยธุ รกิจบัณฑิตย์
ประจาฝ่ ายบริ หารการจัดเก็บภาษี สานักงานสรรพสามิตพื้นที่จนั ทบุรี
ประจาส่ วนตรวจสอบภาษีและสื บสวน 1 สานักตรวจสอบ ป้ องกันและ
ปราบปราม กรมสรรพสามิต
ประจาส่ วนกากับและตรวจสอบภาษี 2 กองกากับและตรวจสอบภาษี
สรรพสามิต กรมสรรพสามิต
ประจาฝ่ ายบริ หารการจัดเก็บภาษี สานักงานสรรพสามิตพื้นที่
พระนครศรี อยุธยา 2

