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บทคัดย่อ 

 
         การวิจัยคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือ  1) ศึกษาการพฒันาสมรรถนะของบุคลากรกรมสรรพสามิต  2) 
ศึกษาเปรียบเทียบการพฒันาสมรรถนะของบุคลากรกรมสรรพสามิต จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล และ3) เสนอ
แนวทางการพฒันาสมรรถนะของบุคลากรกรมสรรพสามิตในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอยา่ง คือ บุคลากรกรม
สรรพสามิตในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 300 คน ซ่ึงไดม้าดว้ยวิธีการเลือกตวัอยา่งแบบเจาะจง เคร่ืองมือท่ีใช้
ในการวิจยั คือ แบบสอบถาม มีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.96 สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบที และการวเิคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว และการทดสอบแอลเอสดี 
         ผลการวจิยั พบวา่  1) สมรรถนะการท างานของบุคลากรบุคลากรกรมสรรพสามิต พบวา่ สมรรถนะทั้ง 
7 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการมุ่งผลสัมฤทธ์ิ  ดา้นการบริการท่ีดี ดา้นการสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ  ดา้นการยึด
มัน่ในความถูกตอ้งชอบธรรมและจริยธรรม  ดา้นท างานเป็นทีม  ดา้นการพฒันาชุมชน  ดา้นการคิดวิเคราะห์ 
โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  คือ ดา้นการยึดมัน่ในความถูกตอ้งชอบธรรม โดยรวมอยูร่ะดบัมาก คือ จริยธรรม 
รองลงมา คือ ด้านการบริการท่ีดี และน้อยท่ีสุด คือ ด้านการพฒันาองค์กร 2) ศึกษาเปรียบเทียบการพฒันา
สมรรถนะของบุคลากรกรมสรรพสามิตในเขตกรุงเทพมหานครจ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล  พบวา่ ปัจจยัส่วน
บุคคลมความแตกต่างกนั 2 ดา้น คือ เพศและสถานภาพท่ีแตกต่างกนั อยา่งมีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี .05  และ3) 
เสนอแนวทางการพฒันาสมรรถนะของบุคลากรกรมสรรพสามิต พบวา่ ดา้นการมุ่งผลสัมฤทธ์ิ  ควรมีการพฒันา
ผลงานให้สูงกวา่มาตรฐานกรมสรรพสามิตก าหนด ดา้นการบริการ ควรมุ่งเนน้การพฒันาคุณภาพการให้บริการ
ตามขั้นตอนสอดคลอ้งกบัมาตรฐานของกรมสรรพสามิตก าหนด  ดา้นความเช่ียวชาญ ควรมีการพฒันทกัษะทาง
เทคโนโลยี และการเรียนรู้เพ่ือให้เกิดองคค์วามรู้ใหม่ๆ  ดา้นหลกัยึดมัน่ในความถูกตอ้งควรมีการส่งเสริมความ
โปร่งใสในการท างาน อยา่งเป้นระบบและสามารถตรวจสอบได ้ ดา้นการท างานเป็นทีม  ควรมีการมุ่งเนน้การมี
ส่วนร่วมในการท างานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน ด้านการพฒันาองค์กร ควรมรการก าหนดแนวทางการ
ยกระดบัมาตรฐานการพฒันาคุณภาพการบริหารจดัการใหเ้ป็นไปตามกรอบการบริหารจดัการ มุ่งเนน้การส่งเสริม
และสนบัสนุนแนวทางการปรับปรุงระบบการบริหารจดัการกรมสรรพามิตใหมี้คุณภาพเทียบเท่ามาตรฐานสากล 
และดา้นการคิดวเิคราะห์ ควรมีการ การวางแผนการจดัการอยา่งเป็นระบบ  และการแกไ้ขปัญหาใหส้อดคลอ้งกบั
สถานการณ์การเปล่ียนแปลงใหเ้กิดความพร้อมตามสมรถถนะบุคลากรกรมสรรสามิต 
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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          Business Student’s signature  
Program          Business Advisor’s signature  
Academic year 2020  



ช 

 

 

กติติกรรมประกาศ 
 

         การคน้ควา้อิสระฉบบัน้ีส าเร็จไดด้ว้ยความกรุณาจากบุคคล และหน่วยงานท่ีไดใ้ห้ความ
ร่วมมือและช่วยเหลือในดา้นต่าง ๆ ตั้งแต่เร่ิมตน้จนส าเร็จเรียบร้อยดว้ยดี ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณ 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ ประธานกรรมการสอบ รองศาสตราจารย ์ดร.วรรณวิภา  
ไตลัง คะ  กรรมการสอบ  (ผู ้ท ร ง คุณวุ ฒิภ า ยนอก )   ดร .  แสง จิตต์  ไ ต่ แสง  อ าจ า รย ์
ท่ีปรึกษาการคน้ควา้อิสระ   ท่ีไดใ้หค้วามอนุเคราะห์ช่วยเหลือ ใหข้อ้เสนอแนะ และแนะน า อีกทั้งยงั
ไดต้รวจสอบและแกไ้ขขอ้บกพร่องต่าง ๆ ท าให้การคน้ควา้อิสระฉบบัน้ีเสร็จสมบูรณ์ และเป็นไป
ดว้ยความเรียบร้อย ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงมา ณ โอกาสน้ี 
 ขอขอบคุณผูบ้ริหาร บุคลากรท่ีปฏิบติังาน ณ กรมสรรพสามิตในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ี
ให้ความร่วมมือในการคน้ควา้อิสระทุกท่านท่ีกรุณาตอบแบบสอบถามของขา้พเจ้าดว้ยความเต็มใจ
พร้อมทั้งให้ขอ้มูลอนัเป็นประโยชน์แก่การศึกษาคน้ควา้อิสระน้ีเพื่อน ามาวิเคราะห์ไดอ้ยา่งสมบูรณ์
ตามแผนการท างานท่ีเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาวจิยัคร้ังน้ี  

 สุดท้าย น้ีผู ้วิจ ัยกราบขอบพระคุณเจ้าหน้า ท่ีหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา ขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่ และทุกคนใน
ครอบครัวตลอดจนเพื่อนร่วมรุ่นบริหารธุรกิจมหาบณัฑิตรุ่นท่ี 17 และรุ่นพี่มหาวิทยาลยัราชภฏั
พระนครศรีอยุธยา ท่ีไดใ้ห้ความช่วยเหลือ ให้การสนบัสนุนและเป็นก าลงัใจดว้ยดีเสมอมา ท าให้
การคน้ควา้อิสระน้ีส าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี จึงขอขอบพระคุณไว ้ณ โอกาสน้ี  
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บทน า 

 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource)  แทบทุกคนคงจะเคย เห็นค าว่า 
Competency ท่ีแปลว่า “สมรรถนะ” กนัอยู่บ่อยๆ แต่หลายคนมกัไม่เขา้ใจค าน้ีอย่างแทจ้ริง หรือ
ตีความสับสนกบัค าท่ีมีลกัษะคล้ายกนัอย่าง Potential ท่ีแปลว่า “ศกัยภาพ” หรือ Performance ท่ี
แปลว่า “ความสามารถ” อยู่บ่อยคร้ัง อนัท่ีจริงแล้วค าน้ีมีความส าคญัต่อการบริหารงานบุคคล
ค่อนขา้งมาก และเป็นส่ิงท่ีฝ่ายทรัพยากรมนุษยค์วรท าความเขา้ใจให้ถูกตอ้งอีกด้วย การพฒันา
สมรรถนะ (Competency) ของบุคลากร เป็นหน่ึงในภารกิจส าคญัท่ีฝ่ายทรัพยากรบุคคลตอ้งการ
พฒันาบุคลากรใหมี้ศกัยภาพเพิ่มมากข้ึน ทั้งน้ีทรัพยากรมนุษยคื์อปัจจยัส าคญัรวมถึงเป็นกลยุทธ์ท่ีดี
ท่ีสุดอยา่งหน่ึงท่ีจะสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนักบัองคก์รอ่ืนๆ ตลอดจนเป็นกุญแจส าคญัท่ี
ท าให้องค์กรประสบความส าเร็จไดด้้วยนั่นเอง ปัจจุบนัมีการแบ่งประเภทของสมรรถนะออกมา
มากมายหลายองคค์วามรู้ แต่หน่ึงในการแบ่งประเภทท่ีน่าสนใจและมีประโยชน์ต่อฝ่ายทรัพยากร
บุคคล (HR) ค่อนข้างมากก็คือการแบ่งสมรรถนะ 6 ประเภทดังน้ี 1. สมรรถนะส่วนบุคคล 2. 
สมรรถนะหลกัตามความตอ้งการขององค์กร 3. สมรรถนะตามหน้าท่ีรับผิดชอบ 4. สมรรถนะ
ทางดา้นธุรกิจ 5. สมรรถนะดา้นการจดัการ 6. สมรรถนะดา้นการเป็นผูน้ า การส่งเสริมให้บุคลากร
เพิ่มขีดความสามารถตลอดจนพฒันาทกัษะท่ีส่งผลต่อการมีสมรรถนะ (Competency) ยอดเยี่ยมข้ึน 
ยอ่มท าใหบุ้คลากรเติบโตอยา่งมีศกัยภาพ และท่ีส าคญัจะส่งผลให้องคก์รพฒันาศกัยภาพของตนให้
สูงข้ึนไดเ้ช่นกนั นัน่เป็นผลลพัธ์ของการพฒันาสมรรถนะอยา่งมีประสิทธิภาพ ซ่ึงสมรรถนะนั้นมี
ประโยชน์มากมายหลายดา้นอีกดว้ยเช่นกนั โดยเฉพาะประโยชน์ต่อการพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์น
องคก์ร(ธาดา รัชกิจ, 2562 สืบคน้จาก https://th.hrnote.asia/orgdevelopment/190624-competency/) 
 การพฒันาสมรรถนะของบุคลากรในปัจจุบนัจะเห็นไดว้่าบุคลากรในองค์กรเกิดความ
สับสนในบทบาทหน้าท่ีในงานของตนเอง การท างานขาดจุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ท่ีชัดเจน 
การท างานร่วมกนั การส่ือสาร การปฏิสัมพนัธ์ภายในองค์กร ความขดัแยง้ในการท างาน ความ
คิดเห็นท่ีต่างกนั ดงันั้นปัจจยัในการท างานท่ีเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัให้แก่องคก์ร ก็คือ
สมรรถนะ (Competency) โดยเฉพาะการเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารทรัพยากรมนุษย ์เพราะ
สมรรถนะเป็นปัจจยัช่วยให้พฒันาศกัยภาพของบุคลากรเพื่อใหส่้งผลไปสู่การพฒันาองคก์ร องคก์ร
ต่าง ๆ จึงพยายามจะดึงเอาสมรรถนะของบุคคลออกมาใช้ให้มากท่ีสุด เช่น การบริหารทรัพยากร
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มนุษย ์การพฒันาหลกัสูตร การพฒันางานบริการ หรือการพฒันาภาวะผูน้ าของผูบ้ริหาร เป็นตน้ ซ่ึง
ในปัจจุบนัทรัพยากรมนุษย์เป็นทรัพยากรท่ีมีค่าและเป็นกลไกหลกัในการขบัเคล่ือนให้ก้าวไป
ขา้งหนา้ดว้ยความรู้ ความสามารถ และทกัษะท่ีแต่ละคนทุ่มเทท าเพื่อองคก์ร ดงันั้นหากองคก์รใดมี
การบริหารทรัพยากรมนุษยท่ี์ดี ตั้งแต่การจดัระบบการสรรหาบุคลากรไดต้รงกบัความตอ้งการของ
องคก์ร การพฒันาให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบติังานไดดี้ท่ีสุด การมีระบบประเมินผลเพื่อ
จ่ายค่าตอบแทน และเพื่อสร้างความกา้วหนา้ในการท างานให้แก่บุคลากรท่ีดีก็ย่อมท าให้เป้าหมาย
ขององคก์รประสบความส าเร็จได ้(เกษรา โชติช่วง, 2554 หนา้ 2) 
กรมสรรพสามิตเป็นส่วนราชการในสังกดักระทรวงกลาคลงั ท าหน้าท่ีจดัเก็บภาษีจากสินคา้และ
บริการและน ามาพฒันาประเทศ ซ่ึงมีเหตุผลสมควรท่ีจะตอ้งรับภาระภาษีสูงกว่าปกติ มีวิสัยทศัน์
เป็นองคก์รพลวตัเพื่อจดัเก็บภาษีท่ีมีมาตรฐานสากล ปกป้องสังคมและส่ิงแวดลอ้ม มีเป้าหมายท่ีจะ
มุ่นเนน้คุณภาพการให้บริการจึงเห็นความส าคญัของการพฒันาสมรรถนะบุคลากร โดยมุ่งหวงัให้
บุคลากรมีคุณภาพท่ีพร้อมจะรองรับการด าเนินงานของกรมสรรพสามิตไดซ่ึ้งปัญหาท่ีพบทัว่ไป คือ 
การพฒันาทรัพยากรบุคคลให้มีคุณลกัษณะตามตวัช้ีวดัสมรรถนะไดน้ั้น จะตอ้งใชท้ั้งรูปแบบการ
ฝึกอบรมท่ีหน่วยงานฝ่ายทรัพยากรบุคคล เป็นผูจ้ดัให้การพฒันาทกัษะความคิดและการปฏิบติัของ
หวัหนา้งาน โดยการสอนงาน การให้ค  าปรึกษาแนะน า และท่ีส าคญัคือตอ้งให้พนกังานเรียนรู้ดว้ย
ตนเอง โดยหวัหนา้งานเป็นผูม้อบหมายและให้ค  าปรึกษาแนะน า และทั้งน้ีองคก์รจะตอ้งมีแนวคิด
การพฒันาใหเ้ป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) ดว้ย แต่พบวา่ในขอ้เทจ็จริง  มกัจะ
ไม่ค่อยไดท้  ากนัในท่ีสุดก็เหลือเพียงแนวทางเดียวคือ การฝึกอบรมท่ีจดัโดยฝ่ายทรัพยากรบุคคล ซ่ึง
มีความล่าช้า และมีค่าใช้จ่ายสูง ผูว้ิจยัมีความสนใจท่ีจะศึกษา การพฒันาสมรรถนะบุคลากร เพื่อ
เป็นการศึกษาแนวทางการพฒันาสมรรถนะของบุคลากรและการเพิ่มขีดความสามารถของบุคลกร
ในการตอบสนองความตอ้งการของกรมสรรพสามิตเพื่อเป็นการขบัเคล่ือนในการพฒันาทกัษะ
ความรู้ความสามารถในการท างานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท าให้ระบบงานมีคุณภาพ
เกิดประโยชน์ต่อไป 
  
วตัถุประสงค์ของการวจัิย  
 1. เพื่อศึกษาการพฒันาสมรรถนะของบุคลากรกรมสรรพสามิตในเขตกรุงเทพมหานคร 
 2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการพฒันาสมรรถนะของบุคลากรกรมสรรพสามิตในเขต
กรุงเทพมหานครจ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 
 3.  เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรกรมสรรพสามิตในเขต
กรุงเทพมหานคร 
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ขอบเขตของการวจัิย 
 การพฒันาสมรรถนะของบุคลากรกรมสรรพสามิตในเขตกรุงเทพมหานคร ผูว้ิจยัได้
ก าหนดขอบเขตในการวจิยั ดงัน้ี   
 1. ขอบเขตดา้นประชากร และกลุ่มตวัอยา่ง 
    1.1 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั ประกอบด้วย ขา้ราชการจ านวน 668 คน พนักงาน
ราชการจ านวน 174 คน ลูกจา้งประจ าจ านวน 47 คนและลูกจา้งชัว่คราวจ านวน 302 คน รวมทั้งส้ิน 
จ านวน 1,191 คน ในระดบัส่วนกลาง (กรอบอตัราก าลงัในภาพรวมกรมสรรพสามิต,2562,หนา้ 1 ) 
   1.2 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยั คือ บุคลากรกรมสรรพสามิตในเขตกรุงเทพมหานคร 
(ขา้ราชการ พนกังาน ลูกจา้งประจ า และลูกจา้งชั่วคราว) จ  านวนทั้งหมด 1,191 คน กลุ่มตวัอย่างมี
จ านวน 300 คน 
 2.  ขอบเขตด้านเ น้ือหาการวิจัยค ร้ัง น้ี  เ ป็นการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร 
กรมสรรพสามิตในเขตกรุงเทพมหานคร โดยก าหนดตวัแปรท่ีจะศึกษา ดงัน้ี 
   2.1 ตัวแปรต้น ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคลของบุคลากรกรมสรรพสามิตในเขต
กรุงเทพมหานคร ประกอบดว้ย 1) เพศ  2) อายุ  3) สถานภาพสมรส  4) ระดบัการศึกษา  5) รายได้
เฉล่ียต่อเดือน  6) อายุงาน สมรรถนะของบุคลากร ประกอบด้วย 1) ด้านการมุ่งผลสัมฤทธ์ิ  
2) ด้านการบริการท่ีดี 3) ด้านการสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ 4) ด้านการยึดมัน่ในความ
ถูกตอ้งชอบธรรมและจริยธรรม 5) ด้านท างานเป็นทีม 6) ด้านการพฒันาชุมชน 7) ด้านการคิด
วเิคราะห์  
  2.2 ตวัแปรตาม ได้แก่ การพฒันาสมรรถนะของบุคลากรกรมสรรพสามิตในเขต
กรุงเทพมหานคร 
 3.  ขอบเขตสถานท่ีท าการวิจัยค ร้ัง น้ี  เ ป็นการวิจัยในกรมสรรพสามิตในเขต
กรุงเทพมหานคร 
 4. ขอบเขตของเวลา ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลอยู่ระหว่างเดือนเดือนกรกฎาคม ถึง 
สิงหาคม พ.ศ.2563 
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กรอบแนวคิดการวจัิย 
    การวิจัยคร้ังน้ีได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลเก่ียวกับการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร 
กรมสรรพสามิตในเขตกรุงเทพมหานคร รวมทั้งแนวคิด และทฤษฏีเก่ียวขอ้งกบัสมรรถนะ แนวคิดและ
ทฤษฎีเก่ียวกับศักยภาพ แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการพฒันาบุคลากร แนวคิดเก่ียวกับการสั่งสม 
ความเช่ียวชาญในงานอาชีพ แนวคิดเก่ียวกบัการยึดมัน่ในความถูกตอ้งชอบธรรมและจริยธรรม แนวคิด
เก่ียวกับการท างานเป็นทีม และผลงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง ซ่ึงสามมารถน ามาก าหนดเป็นกรอบแนวคิด 
ในการวจิยัในคร้ังน้ี เพื่อใหบ้รรลุตามวตัถุประสงค ์ดงัน้ี  
   ตัวแปรต้น                                            ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
1.  เพศ 
2.  อาย ุ
3.  สถานภาพสมรส 
4.  ระดบัการศึกษา 
5.  รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
6. อายงุาน 

สมรรถนะของบุคลากร 

1. ดา้นการมุ่งผลสัมฤทธ์ิ  

2. ดา้นการบริการท่ีดี  

3. ดา้นการสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ  

4. ดา้นการยดึมัน่ในความถูกตอ้ง 

   ชอบธรรมและจริยธรรม  

5. ดา้นท างานเป็นทีม  

6. ดา้นการพฒันาองคก์ร  

7. ดา้นการคิดวเิคราะห์ 

 

 

 

 

การพฒันาสมรรถนะของบุคลากร 

กรมสรรพสามิตในเขตกรุงเทมหานคร 

ภาพที ่1 กรอบแนวคดิทีใ่ช้ในการวจิัย 
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สมมติฐานการวจัิย 
             บุคลากรท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลต่างกนัมีการพฒันาสมรรถนะแตกต่างกนั 
 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 1. ท  าให้ทราบถึงสภาพทัว่ไปของการพฒันาสมรรถนะของบุคลากรกรมสรรพสามิตใน
เขตกรุงเทพมหานคร เพื่อปรับปรุง เปล่ียนแปลงใหก้ารพฒันาสมรรถนะเป็นไปในทิศทางเดียวกนั 
 2.  ท  าให้ทราบถึงปัจจัยส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร 
กรมสรรพสามิตในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้สอดคล้องกับภารกิจท่ี
ปฏิบติังาน ท าใหก้ารบริหารงานบุคคลเป็นไปอยา่งมีมาตรฐาน 
 3. ท าให้ทราบถึงแนวทางการพฒันาสมรรถนะของบุคลากรกรมสรรพสามิตในเขต
กรุงเทพมหานคร เพื่อน าไปเป็นขอ้มูลสารสนเทศส าหรับการก าหนดกรอบ วสิัยทศัน์ และเป้าหมาย
ขององคก์าร 
 4. น าไปใชใ้นการพฒันาสมรรถนะของบุคลากรมสรรพสามิตต่อไป 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 ปัจจยัส่วนบุคคล หมายถึง คุณลกัษณะส่วนตวัของกลุ่มตวัอย่าง ประกอบดว้ย เพศ อายุ 
สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และอายุงาน ของบุคลากรกรมสรรพสามิต
ในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงใชเ้ป็นแหล่งของขอ้มูลเพื่อประกอบการวจิยั 
 การพฒันาสมรรถนะ หมายถึง การเปล่ียนแปลงของคุณลกัษณะท่ีบุคลากรในองคก์ารเพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงานท่ีมีผลต่อความส าเร็จของกรมสรรพสามิต 
ประกอบดว้ยการมุ่งผลสัมฤทธ์ิ การบริการท่ีดี การสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ การยึดมัน่ใน
ความถูกตอ้งชอบธรรมและจริยธรรม การท างานเป็นทีม การพฒันาองคก์ร และการคิดวเิคราะห์ 
 การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ หมายถึง ความมุ่งมัน่ในการปฏิบติังานให้ตรงตามเป้าหมาย ตาม
มาตรฐานเพื่อใหก้ารปฏิบติังานของกรมสรรพสามิตส าเร็จลุล่วง 
 การบริการท่ีดี หมายถึง การเพิ่มทักษะด้านการให้บริการด้วยความตั้ งใจ มีความ
รับผดิชอบ และสามารถแกปั้ญหาใหป้ระชาชนผูติ้ดต่อได ้
 การสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ หมายถึง การน าเอาความรู้จากการฝึกอบรมและ
การปฏิบติังานมาประยกุตใ์ชใ้นการพฒันาทกัษะดา้นต่าง ๆ เพื่อใหเ้กิดผลสัมฤทธ์ิในการท างาน 
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 การยึดมัน่ในความถูกตอ้งชอบธรรมและจริยธรรม หมายถึง การประพฤติตนให้ถูกตอ้ง
ตามจรรยาบรรณข้าราชการ ถูกต้องตามกฎหมาย มีความประพฤติท่ีซ่ือสัตย์ สุจริต เสียสละ
ประโยชน์ส่วนตนเพื่อส่วนรวม  
 การท างานเป็นทีม หมายถึง ทกัษาการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น สามารถเสนอความคิดเห็นกลา้
ตดัสินใจเพื่อใหก้ารปฏิบติังานร่วมกนัเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 การพัฒนาองค์กร หมายถึง การเสริมสร้างความเจริญภายในองค์กร โดยอาศัย
ความสามารถของบุคลากรท่ีเขา้ไปบริหารจดัการ 
 การคิดวิเคราะห์ หมายถึง ความสามารถในการคิดจ าแนกแจกแจงองค์ประกอบต่าง ๆ 
ของขอ้มูลหรือปัญหาต่าง ๆ ออกเป็นประเด็นยอ่ย ๆ ในหลาย ๆ แง่มุม เพื่อหาสาเหตุของปัญหาและ
ปรับปรุงใหก้ารท างานดีข้ึน 
 แนวทางการพฒันา หมายถึง แนวคิดในการก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงความรู้ ทศันคติ
และพฤติกรรมของบุคลากรในการพฒันาสมรรถนะ 
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บทที ่ 2 

เอกสารและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
 

 การวจิยัเร่ือง  การพฒันาสมรรถนะของบุคลากรกรมสรรพสามิตในเขตกรุงเทพมหานคร 
ผูว้ิจยัได้คน้ควา้จากต ารา เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องตามหัวขอ้ต่อไปน้ีท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อเป็น
พื้นฐานและแนวทางในการวจิยั โดยแบ่งออกเป็นหวัขอ้เรียงล าดบัดงัต่อไปน้ี  
  1.  ประวติัความเป็นมาของกรมสรรพสามิต  
  2.  แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัสมรรถนะ 
  3.  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการพฒันาบุคลากร 
  4.  ผลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
1.  ประวตัิความเป็นมาของกรมสรรพสามิต 
 กรมสรรพสามิต  เป็นหน่วยงานระดบักรม สังกดักระทรวงการคลงั เป็นหน่วยงานท่ี
ด าเนินการจดัเก็บ ภาษีสรรพสามิต เป็นภาษีท่ีจดัเก็บจากสินคา้และบริการซ่ึงมีเหตุผลสมควรท่ี
จะตอ้งรับภาระภาษีสูงกวา่ปกติ เช่น บริโภคแลว้อาจก่อใหเ้กิดผลเสียต่อสุขภาพและศีลธรรมอนัดี มี
ลกัษณะฟุ่มเฟือย และสินคา้และบริการท่ีไดรั้บผลประโยชน์เป็นพิเศษจากกิจการของรัฐ เป็นตน้ 
การจดัเก็บภาษีสรรพสามิตในประเทศไทย สันนิษฐานวา่มีการจดัเก็บตั้งแต่สมยักรุงสุโขทยัเป็นราช
ธานีแต่ไม่มีหลกัฐาน แต่พบหลกัฐานปรากฏวา่ในสมยักรุงศรีอยุธยาตอนตน้ สมยัพระเจา้ปราสาท
ทอง ราว พ.ศ. 2178 มีกฎหมายลักษณะพระธรรมนูญก าหนดว่าได้เก็บอากรจากสุรา โดยมิได้
ก าหนดอตัราและวิธีการจดัเก็บอย่างไร แต่ปรากฏหลกัฐานชัดเจนในสมยัสมเด็จพระนารายณ์
มหาราช 
 ภาษีสรรพสามิตของไทย มีตน้ก าเนิดมาจาก ฝ่ิน และสุรา ซ่ึงมีหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
การจดัเก็บภาษีดงักล่าวแยกจากกนั คือ กรมฝ่ิน และกรมสุรา 
 ใน พ.ศ. 2474 กรมสุราได้รับมอบหมายให้เป็นผูค้วบคุมและจดัเก็บภาษีไมขี้ดไฟท่ีท าข้ึน
ในราชอาณาจกัรอีกอยา่งหน่ึงดว้ย จึงมีการเปล่ียนช่ือกรมจากเดิมเป็น "กรมสรรพสามิตต"์ เม่ือวนัท่ี  
17 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2474 และไดท้รงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ แต่งตั้งหม่อมเจา้จิตรโภคทวี เกษมศรี  
ด ารงต าแหน่งอธิบดีกรมสรรพสามิตต ์เป็นคนแรก 
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 ในปี พ.ศ. 2476 ไดมี้พระราชกฤษฎีกาจดัวางระเบียบกรมในกระทรวงการคลงั ให้แยก
งานสรรพสามิตตแ์ละงานฝ่ินออกจากกรมสรรพากร แลว้รวมกนัเป็น “กรมสรรพสามิตตแ์ละฝ่ิน” 
และในปีเดียวกนันั้นได้มีพระราชบญัญติัปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2476 ให้แก้นาม “กรม
สรรพสามิตตแ์ละฝ่ิน” เป็น “กรมสรรพสามิต” และเม่ือวนัท่ี 20 มีนาคม 2560 ราชกิจจานุเบกษาไดมี้
การประกาศใชพ้ระราชบญัญติัภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชบญัญติั
ฉบบัน้ี คือ โดยท่ีกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิต กฎหมายว่าด้วยพิกัดอตัราภาษีสรรพสามิต 
กฎหมายว่าดว้ยสุรา กฎหมายว่าดว้ยยาสูบ กฎหมายว่าดว้ยไพ่ กฎหมายว่าดว้ยการจดัสรรเงินภาษี
สรรพสามิต และกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรเงินภาษีสุรา ใช้บังคับมาเป็นระยะเวลานานแล้ว 
บทบญัญติัในบางส่วนจึงไม่สอดคลอ้งกบัสภาพเศรษฐกิจและสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไป นอกจากน้ี 
การก าหนดบทบญัญติัเก่ียวกบัภาษีสรรพสามิตไวใ้นกฎหมายหลายฉบบั ท าให้เกิดความไม่สะดวก
ในการใช้ทั้ งแก่ประชาชน ผูมี้หน้าท่ีปฏิบติัตามกฎหมายและส่วนราชการผูป้ฏิบติังาน สมควร
ปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิตทั้งระบบเพื่อให้การบงัคบัใช้กฎหมายเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ จึงจ าเป็นตอ้งตราพระราชบญัญติัน้ี (นงลกัษณ์ ผลโคกสูง,2559 : 22 - 25) 
 วสิัยทศัน์ 
   ผูน้ าการจดัเก็บภาษีเพื่อสังคม ส่ิงแวดลอ้ม และพลงังาน   
 พนัธกิจ 
       1. สร้างความร่วมมือเพื่อการจดัเก็บภาษีอยา่งย ัง่ยนื 
       2. น านวตักรรมมาใชเ้พื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการจดัเก็บภาษี 
       3. ผลกัดนันโยบายภาษีเพื่อความผาสุกของประชาชน 
       4. พฒันาองคก์รตามระบบราชการ 4.0 และสอดคลอ้งกบัหลกัธรรมาภิบาล 
 ประเด็นยทุธศาสตร์ 
       1. เช่ือมโยงขอ้มูลและส่งเสริมความร่วมมือเพื่อการจดัเก็บภาษีอยา่งย ัง่ยนื   
       2. ส่งเสริมการใชน้วตักรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการจดัเก็บภาษี  
       3. ขับเคล่ือนนโยบายภาษีด้านสังคมส่ิงแวดล้อมและพลังงานเพื่อความผาสุกของ
ประชาชน  
       4. บริหารองคก์รตามระบบราชการ 4.0 และสอดคลอ้งกบัหลกัธรรมาภิบาล  
  การแบ่งส่วนราชการ 
       กรมสรรพสามิตแบ่งส่วนราชการตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กระทรวงการคลงั 
พ.ศ. 2551 ดงัน้ี ส านกังานเลขานุการกรม ศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศ ส านกักฎหมาย ส านกังาน
สรรพสามิตพื้นท่ี ตามท่ีรัฐมนตรีประกาศก าหนด ส านกังานสรรพสามิตพื้นท่ีสาขา ตามรัฐมนตรี
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ประกาศก าหนด ส านักงานสรรพาสามิตภาคท่ี 1 - 10 ตามท่ีรัฐมนตรีประกาศก าหนด ส านัก
ตรวจสอบ ป้องกนัและ ปราบปราม ส านักงานมาตรฐานและพฒันาการจดัเก็บภาษี 1 ส านักงาน
มาตรฐานและพฒันาการจดัเก็บภาษี 2 ส านักบริหารการคลงัและรายได้ส านักบริหารทรัพยากร
บุคคล ส านกัแผนภาษี (นงลกัษณ์ ผลโคกสูง,2559 : 26) 
 การพฒันาโครงสร้างและอตัราก าลงั 
  1. การจดัท าแผนการก าหนดต าแหน่งเพื่อปรับปรุง การก าหนดต าแหน่งของกรม
สรรพสามิต เป็นการล่วงหนา้ ระยะเวลา 3 ปี  
  2. การประเมินผลงานบุคคลเพื่อเปล่ียนสายงาน โอน รับเงินประจ าต าแหน่ง และ
เล่ือนข้ึนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดบัช านาญการ และช านาญการพิเศษ จ านวน 
55 ราย  
  3. ใชร้ะบบการคดัเลือกเพื่อเขา้รับการประเมินบุคคลและ ผลงาน เพื่อเล่ือนข้ึนแต่งตั้ง
ในระดบัช านาญการพิเศษ  
  4. การด าเนินการปรับปรุงแบบบรรยายลักษณะงาน (รูปแบบ Role-Profile กรม
สรรพสามิต) ของกรมสรรพสามิต  
  5. การก าหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการคดัเลือกบุคคล เขา้รับการประเมินผลงานเพื่อ
เล่ือนข้ึนแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่ง ช านาญการพิเศษ โดยข้ึนบญัชีผูผ้า่นการคดัเลือก  
  6. การขออนุมติัเปล่ียนช่ือต าแหน่งในสายงาน จ านวน 1 สายงาน คือ จากสายงาน
นายช่างเคร่ืองกล ระดับปฏิบติัการ หรือช านาญการ เป็นสายงานวิศวกร ระดับปฏิบติัการหรือ 
ช านาญการ เพื่อปรับเปล่ียนตามภารกิจท่ีเปล่ียนแปลงไป  
  7. การอนุมติัต าแหน่งลูกจ้างชั่วคราวประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวน 2,150 
ต าแหน่ง  
  8. การด าเนินการตามระบบขา้ราชการผูมี้ผลสัมฤทธ์ิสูง รุ่นท่ี 14 ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 จ านวน 2 นาย 
 
2. แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัสมรรถนะ   
 แนวคิดเก่ียวกบัสมรรถนะเร่ิมจากการน าเสนอบทความทางวิชาการของเดวิด  แมคเคิล
แลนด์ (David C. McClelland) นกัจิตวิทยาแห่งมหาวิทยาลยัฮาววาร์ดเม่ือปี ค.ศ.1960ซ่ึงกล่าวถึง  
ความสัมพนัธ์ระหว่างคุณลกัษณะท่ีดีของบุคคล(excellent performer) ในองค์การกบัระดบัทกัษะ
ความรู้  ความสามารถ  โดยกล่าววา่  การวดั IQ  และการทดสอบบุคลิกภาพ  ยงัไม่เหมาะสมในการ
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ท านายความสามารถ  หรือสมรรถนะของบุคคลได้  เพราะไม่ได้สะทอ้นความสามารถท่ีแทจ้ริง
ออกมาได ้
 ในปี ค.ศ.1970  US State Department  ไดติ้ดต่อบริษทั McBer ซ่ึงแมคเคิลแลนดเ์ป็นผูบ้ริหาร
อยู่  เพื่อให้หาเคร่ืองมือชนิดใหม่ท่ีสามารถท านายผลการปฏิบติังานของเจา้หน้าท่ีไดอ้ย่างแม่นย  า  
แทนแบบทดสอบเก่า  ซ่ึงไม่สัมพนัธ์กบัผลการปฏิบติังาน  เน่ืองจากคนไดค้ะแนนดีแต่ปฏิบติังาน
ไม่ประสบผลส าเร็จ  จึงตอ้งเปล่ียนแปลงวธีิการใหม่  แมคเคิลแลนด์ไดเ้ขียนบทความ “Testing  for  
competence  rather  than  for  intelligence”  ในวารสาร  American  Psychologist  เพื่อ เผยแพร่
แนวคิดและสร้างแบบประเมินแบบใหม่ท่ีเรียกวา่  Behavioral  Event  Interview (BEI) เป็นเคร่ืองมือ
ประเมินท่ีคน้หาผูท่ี้มีผลการปฏิบติังานดี  ซ่ึงแมคเคิลแลนด์  เรียกวา่  สมรรถนะ (Competency) ใน
ปี ค.ศ.1982  ริชาร์ด  โบยาตซิส (Richard  Boyatzis) ไดเ้ขียนหนงัสือช่ือ  The  Competen  Manager  
:  A  Model  of  Effective  Performance  และได้นิยามค าว่า  competencies  เป็นความสามารถใน
งานหรือเป็นคุณลกัษณะท่ีอยูภ่ายในบุคคลท่ีน าไปสู่การปฏิบติังานใหเ้กิดประสิทธิภาพ 
 ปี ค.ศ.1994  แกรีแฮเมลและซีเค.พราฮาราด (Gary Hamel  และ C.K.Prahalad) ไดเ้ขียน
หนังสือช่ือ  Competing for The  Future ซ่ึงได้น าเสนอแนวคิดท่ีส าคญั  คือ  Core  Competencies   
เป็นความสามารถหลกัของธุรกิจ  ซ่ึงถือวา่ในการประกอบธุรกิจนั้นจะตอ้งมีเน้ือหาสาระหลกั  เช่น   
พื้นฐานความรู้  ทกัษะ  และความสามารถในการท างานอะไรไดบ้า้ง   และอยูใ่นระดบัใด  จึงท างาน
ไดมี้ประสิทธิภาพสูงสุดตรงตามความตอ้งการขององคก์าร 
 ความหมายของสมรรถนะ 
 สุรชัย พรหมพนัธ์ุ (2554 หน้า 188) กล่าวว่า สมรรถนะ หมายถึง การแสดงออกถึง
ความสามารถท่ีจ าเป็นในการปฏิบติังานใหส้ าเร็จตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของงานนั้น ๆ 
 พยตั วฒิุรงค ์(2555 หนา้ 4 - 5) ใหค้วามหมาย สมรรถนะวา่ หมายถึง กลุ่มของมิติ ผลการ
ปฏิบัติงานท่ีสามารถสังเกตเห็นได้ รวมถึงความรู้ ทักษะ ทัศนคติ และพฤติกรรมของบุคคล  
กลุ่ม กระบวนการ และองคก์รท่ีเช่ือมโยงกบัผลการปฏิบติังานท่ีสูง ท าให้องคก์รมีความไดเ้ปรียบ
ใน การแข่งขนัอยา่งถาวร 
 พนัธ์ุพรหม รังสิธารานนท์ (2558 หน้า 42) ได้สรุปความหมาย สมรรถนะว่า หมายถึง 
ความสามารถ ทกัษะ ความรู้ ทศันคติ ของบุคคลแต่ละคนในการปฏิบติังานให้ไดป้ระสิทธิผลตรงตาม 
วตัถุประสงคข์ององคก์รหรือมากกวา่ โดยสมรรถนะสามารถพฒันาได ้เพื่อใหต้รงตามเกณฑท่ี์ก าหนดไว ้
 Hay Group (อา้งถึงใน ดุจเดือน พิงคยางกูล, 2555 หนา้ 12) ใหค้วามหมายของ สมรรถนะ
วา่ คือ ชุดของแบบแผนพฤติกรรม ความสามารถ และคุณลกัษณะท่ีผูป้ฏิบติังานควรมีใน การปฏิบติั
หน้าท่ีให้ประสบความส าเร็จ ส าหรับน ามาใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคล การบริหารงาน และ
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การพฒันาองคก์าร เพื่อใหส้มาชิกขององคก์ารไดพ้ฒันาตนเองเพื่อใหก้ารปฏิบติังานในปัจจุบนั และ
อนาคตไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพตามท่ีองคก์ารตอ้งการ 
 พชรวิทย ์จนัทร์ศิริสิร (2554 หน้า 14) ไดส้รุปความหมายของสมรรถนะ หมายถึง กลุ่ม
พฤติกรรมในการท างานของบุคคลท่ีเกิดจากความรู้ เจตคติหรือคุณลกัษณะแต่ละบุคคลอนัเป็น
ปัจจยัส าคญัในการผลกัดนัให้บุคคลนั้น สามารถปฏิบติังานในหนา้ท่ีใหส้ าเร็จลุล่วง ตามเป้าหมายท่ี
ก าหนด ทั้งน้ีสมรรถนะตอ้งสามารถวดัได ้สังเกตและสามารถพฒันาได ้ 
 Shermon (อา้งถึงใน กิติคุณ ตั้งค  า, 2556 หน้า 18) ไดใ้ห้ความหมายของสมรรถนะไว ้2 
ความหมาย คือ 1. สมรรถนะ หมายถึง ความสามารถของแต่ละบุคคลท่ีจะสามารถท างานได ้อยา่งมี
ประสิทธิภาพในขอบเขตงานท่ีตนเองรับผิดชอบ  2. สมรรถนะ หมายถึง คุณสมบัติท่ีบุคคล
จ าเป็นตอ้งมีเพื่อใหส้ามารถท างานได ้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
 Spencer and Spencer (1993 : 9) ให้ความหมายวา่ สมรรถนะ เป็นคุณลกัษณะส่วนลึกอยู่
ภายในของบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์อยา่งมีเหตุผลกบัประสิทธิผลตามเกณฑ์มาตรฐาน และหรือผล
การปฏิบติังานท่ีสูงกวา่ในการท างานหรือในสถานการณ์หน่ึง 
 Boyatzis (1982 : 21) ให้ความหมายว่า สมรรถนะ หมายถึง คุณลักษณะเบ้ืองลึกท่ีอยู่
ภายในบุคคล หมายรวมถึง แรงจูงใจ (Motive) คุณลกัษณะ (Trait) ทกัษะ (Skill) มโนทศัน์ต่อตนเอง 
(Salf – Image) บทบาททางสังคม (Social Role) และความรู้ (Knowledge) ท่ีบุคคลใชเ้พื่อก่อให้เกิด
ประสิทธิผลในการท างานใหป้ระสบความส าเร็จหรือส าเร็จไดดี้ยิง่ข้ึน 
 จากความหมายดงักล่าวขา้งตน้ อาจพอสรุปได้ว่า สมรรถนะหมายถึง พฤติกรรมของ
บุคคลหรือกลุ่มคนท่ีท างานได้อย่ามีประสิทธิภาพตามความสามารถ คุณลกัษณะท่ีอยู่ในแต่ละ
บุคคลใชเ้พื่อก่อใหเ้กิดประสิทธิผลในการท างานใหป้ระสบความส าเร็จหรือส าเร็จไดดี้ยิง่ข้ึน 
 ประเภทของสมรรถนะ 
 คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2553 หน้า 25) กล่าวว่าสมรรถนะท่ีจ าเป็นในการ
ปฏิบัติงาน ของครูผู ้สอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จากการสังเคราะห์สามารถสรุปได้ว่า 
สมรรถนะครู ส านกังาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบดว้ย สมรรถนะหลกั และ
สมรรถนะประจ าสายงาน ดงัน้ี  
 1.  สมรรถนะหลกั (core competency) ประกอบดว้ย 5 สมรรถนะ คือ  
  1.1 การมุ่งผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบติังาน  
  1.2 การบริการท่ีดี  
  1.3 การพฒันาตนเอง  
  1.4 การท างานเป็นทีม  
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  1.5 จริยธรรม และจรรยาบรรณวชิาชีพครู  
 2.  สมรรถนะประจ าสายงาน (functional competency) ประกอบดว้ย 6 สมรรถนะ คือ 
  2.1 การบริหารหลกัสูตรและการจดัการเรียนรู้  
  2.2 การพฒันาผูเ้รียน  
  2.3 การบริหารจดัการชั้นเรียน 
  2.4 การวเิคราะห์ สังเคราะห์ และการวจิยัเพื่อพฒันาผูเ้รียน  
  2.5 ภาวะผูน้ าครู  
  2.6 การสร้างความสัมพนัธ์และความร่วมมือกบัชุมชนเพื่อการจดัการเรียนรู้ 
  ชูชยั สมิทธิไกร (2556 หนา้ 30 – 31) จ าแนกสมรรถนะบุคลากรได ้3 ประเภท 
  1.  สมรรถนะหลกั (Core competency) คือสมรรถนะท่ีบุคลากรในองคก์รจ าเป็นตอ้ง
มีเหมือนกนัทุกคนไม่วา่จะอยูใ่นสายงานใด หรือระดบัต าแหน่งใดก็ตาม 
  2.  สมรรถนะตามสายาน (Functional Competency) คือสมรรถนะท่ีเป็นความรู้ 
ความสามารถ ทกัษะท่ีจ าเป็นในการปฏิบติังานตามสายงาน 
  3.  สมรรถนะตามบทบาท (Role Competency) คือสมรรนถะท่ีบุคคลในระดบับริหาร
จ าเป็นตอ้งมี เพื่อใหส้ามารถปฏิบติัหนา้ท่ีและบทบาทการเป็นผูบ้ริหารไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 วาสนา แสงงาม (2552 หนา้ 12 - 13) กล่าววา่สมรรถนะจ าแนกไดเ้ป็น 5 ประเภท คือ  
  1.  สมรรถนะองค์การ (organization competency) หมายถึง ความสามารถพิเศษ 
เฉพาะองคก์ารนั้นเท่านั้น เช่น บริษทั เนชัน่แนล (ประเทศไทย) จ ากดั เป็นบริษทัท่ีมีความสามารถ 
ในการผลิตเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า หรือบริษทั ฟอร์ด (มอเตอร์) จ  ากดั เป็นบริษทัท่ีมีความสามารถในการ
ผลิต รถยนต ์หรือบริษทัที โอ เอ (ประเทศไทย) จ ากดั มีความสามารถในการผลิตสี เป็นตน้  
   2.  สมรรถนะหลกั (core competency) หมายถึง ความสามารถส าคญัท่ีบุคคลตอ้งมี 
หรือตอ้งท าเพื่อใหบ้รรลุผลตามเป้าหมายท่ีตั้งไว ้เช่น พนกังานเลขานุการส านกังานตอ้งมีสมรรถนะ
หลกั คือ การใชค้อมพิวเตอร์ได ้ติดต่อประสานงานไดดี้เป็นตน้ หรือผูจ้ดัการบริษทัตอ้งมีสมรรถนะ
หลกั คือ การส่ือสาร การวางแผน การบริหารจดัการ และการท างานเป็นทีม เป็นตน้  
  3.  สมรรถนะในงาน (functional competency) หมายถึง ความสามารถของบุคคล ท่ีมี
ตามหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ ต าแหน่งหน้าท่ีอาจเหมือนแต่ความสามารถตามหน้าท่ีต่างกัน เช่น 
ขา้ราชการต ารวจ เหมือนกนั แต่มีความสามารถต่างกนั บางคนมีสมรรถนะทางการสืบสวน บางคน
มีสมรรถนะปราบปราม เป็นตน้  
  4.  สมรรถนะเฉพาะงาน (job competency) หมายถึง สมรรถนะของบุคคลกบั การ
ท างานในต าแหน่ง หรือบทบาทเฉพาะตวั เช่น อาชีพนักส ารวจ ก็ต้องมีความสามารถในการ
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วเิคราะห์ ตวัเลข การคิดค านวณ ความสามารถในการท าบญัชี เป็นตน้  
  5.  สมรรถนะส่วนบุคคล (personal competency) หมายถึง สมรรถนะท่ีแต่ละคนมี  
เป็นความสามารถเฉพาะตวั คนอ่ืนไม่สามารถลอกเลียนแบบได ้เช่น ความสามารถของนกัดนตรี  
นกักายกรรม และนกักีฬา เป็นตน้ ลกัษณะเหล่าน้ียากท่ีจะเลียนแบบหรือตอ้งมีความพยายามสูงมาก 
 บุญสืบ เทียมหยนิ (2553 หนา้ 19) ไดส้รุปประเภทของสมรรถนะไว ้3 ประเภท ไดแ้ก่  
  1.  สมรรถนะหลกั เป็นความสามารถในระดบัแก่นขององค์การ หรือสมรรถนะท่ี
บุคลากร ทุกคนทุกระดบัในองคก์ารจะตอ้งมีร่วมกนั  
  2.  สมรรถนะของงาน เป็นความสามารถเฉพาะบุคคลท่ีต าแหน่งนั้น ๆ ตอ้งการ เพื่อ
ท าใหง้านนั้นบรรลุความส าเร็จตามท่ีก าหนดไว ้ 
  3.  สมรรถนะของบุคคล เป็นบุคลิกลกัษณะของคนท่ีแสดงให้เห็นถึงความรู้ ทกัษะ 
ทศันคติความเช่ือและอุปนิสัย ท่ีท าให้บุคคลนั้นมีความสามารถในการท างาน กล่าวโดยสรุป 
สมรรถนะท่ีจ าเป็นในการปฏิบติังานของครูผูส้อน ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน สามารถแบ่งออกเป็น 
2 ประเภท คือ สมรรถนะหลกั ซ่ึงเป็นความสามารถพื้นฐานของครูทุกคนตอ้งมี เพื่อท่ีจะส่งผลให้
การปฏิบัติงานในหน้าท่ีของครูประสบผลส าเร็จ และสมรรถนะประจ าสายงาน หมายถึง 
ความสามารถเฉพาะท่ีเก่ียวกบัการปฏิบติังานของครู ท่ีจะท าให้ครูสามารถปฏิบติังานต่าง ๆ ได้
ส าเร็จตามเป้าหมาย 
 กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน (2557 หนา้ 2) ไดก้ล่าวถึง สมรรถนะหลกั วา่หมายถึง
คุณลกัษณะเชิงพฤติกรรมท่ีก าหนดเป็นคุณลกัษณะ ร่วมของขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ินทั้งระบบท่ีตอ้ง
มีเพื่อเป็นการหล่อหลอมค่านิยมและพฤติกรรม ท่ีพึงประสงคร่์วมกนัเพื่อท่ีจะท าให้องคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินสามารถด า เนินงานไดส้ าเร็จ ลุล่วงตามวสิัยทศัน์ พนัธกิจ แผนงาน และโครงการต่างๆ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องงถ่ินให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและ
ประชาชน โดยสมรรถนะหลกั ประกอบดว้ย  
  1.  การมุ่งสัมฤทธ์ิ 
  2.   การยดึมัน่ในความถูกตอ้งและจริยธรรม 
  3.   ความเขา้ใจในองคก์รและระบบงาน 
  4.   การบริการเป็นเลิศ 
  5.  การท างานเป็นทีม 
 สมรรถนะประจ าต าแหน่งงาน หมายถึง คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมท่ีก าหนดเฉพาะ
ส าหรับสายงานหรือกลุ่มงานท่ีปฏิบติั เพื่อสนบัสนุนและส่งเสริมให้ขา้ราชการทอ้งถ่ินในสายงาน
หรือกลุ่มงานนั้น ๆ มีพฤติกรรมท่ีเหมาะสมแก่การปฏิบติังานให้สามารถปฏิบติังานในหน้าท่ีท่ี
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รับผิดชอบได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยสมรรถนะประจ าต าแหน่งงาน
ประกอบดว้ย 

1.  การคิดวเิคราะห์ 
2.  การคน้หาและการจดัการฐานขอ้มูล 
3.  การแกไ้ขปัญหาแบบมืออาชีพ 
4.  ศิลปะการโนม้นา้วจูงใจ 
5.  การหึความรู้และการสร้างสัมพนัธ์ 
6.  การแกไ้ขปัญหาและการด าเนินการเชิงรุก 
7.  การบริหารความเส่ียง 
8.  การบริหารทรัพยากร 
9.  การวาแผนและการจดัการ 

 10. การวเิคราะห์และการบูรณาการ 
  11. ความละเอียดรอบคอบและความถูกตอ้งของงาน 
  12. การยดึมัน่ในหลกัเกณฑ ์
  13. การสร้างใหเ้กิดการมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วน 
  14. การคิดสร้างสรรค ์
  15. การมุ่งความปลอดภยัและการระวงัภยั 
  16. การก าหนดติดตามอยา่งสม ่าเสมอ 
  17. การสั่งสมความรู้และความเช่ียวชาญในสายอาชีพ 
  18. การควบคุมและจดัการสถานการณ์อยา่งสร้างสรรค ์
  19. จิตส านึกและรับผดิชอบต่อส่ิงแวดลอ้ม 
  20. ความเขา้ใจพื้นท่ีการเมืองทอ้งถ่ิน 
  21. การสร้างสรรคเ์พื่อประโยชน์ของทอ้งถ่ิน 
  22. ความเขา้ใจผูอ่ื้นและตอบสนองอยา่งสร้างสรรค ์
 สมรรถนะหลักของข้าราชการพลเรือนทุกคน (Core Competency) ประกอบด้วย 
(ส านกังานศึกษาจงัหวดัล าปาง,2563 หนา้ 14) 
  1. การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ (Achievement Motivation)  
  2. การบริการท่ีดี (Service Mind)  
  3. การสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ (Expertise)  
  4. จริยธรรม (Integrity)  
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  5. ความร่วมแรงร่วมใจ (Teamwork)  
 สมรรถนะประจ าก ลุ่มต าแหน่ง/งาน (Core Function Competency)  ประกอบด้วย
สมรรถนะจ านวน 12 รายการ โดยแต่ละกลุ่มต าแหน่งจะตอ้งมีสมรรถนะกลุ่มต าแหน่งอยา่งนอ้ย 3 
รายการ ไดแ้ก่ 
  1. การคิดวเิคราะห์ (Analytical Thinking)  
  2. การมองภาพองคร์วม (Conceptual Thinking)  
  3. การพฒันาศกัยภาพคน (Caring & Developing Others)  
  4. การสั่งการตามอ านาจหนา้ท่ี (Holding People Accountable) 
  5. การสืบเสาะหาขอ้มูล (Information Seeking)  
  6. ความเขา้ใจผูอ่ื้น (Interpersonal Understanding)  
  7. การด าเนินการเชิงรุก (Proactiveness)  
  8. ความถูกตอ้งของงาน (Concern for Order)  
  9. ความยดืหยุน่ผอ่นปรน (Flexibility)  
  10. ศิลปะการส่ือสารจูงใจ (Communication & Influencing)  
  11. สุนทรียภาพทางศิลปะ (Aesthetic Quality)  
  12. การควบคุมตนเอง (Self Control) 
 อาภรณ์ ภู่วิทยพนัธ์ุ (2553 หน้า 59 - 62) ไดอ้ธิบายการจดัแบ่งสมรรถนะ (Competency) 
ท่ีใชก้นัอยูใ่นองคก์าร โดยส่วนใหญ่จะแบ่งเป็น 3 ประเภท ดงัน้ี  
  1.  ความสามารถหลกั (Core Competency : CC) หมายถึง พฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ 
หลกัท่ีคาดหวงั ตอ้งการให้พนกังานทุกคนมีเหมือนกนั ซ่ึงความสามารถหลกัท่ีก าหนดข้ึนนั้นจะ 
วิเคราะห์มาจากวิสัยทัศน์ ภารกิจ/ พันธกิจ หรือนโยบายขององค์การ ผู ้ท่ีท  าหน้าท่ีก าหนด 
ความสามารถหลกั เพื่อใช้เป็นกรอบในการแสดงพฤติกรรมของพนักงาน ได้แก่ ผูบ้ริหารระดบั 
สูงสุดขององคก์ร และผูบ้ริหารระดบัสูงแต่ละสายงานหรือกลุ่มงานต่าง ๆ จะร่วมกนัวิเคราะห์และ 
ก าหนดความสามารถหลกัท่ีเหมาะสมของแต่ละองคก์ร ทั้งน้ี ความสามารถหลกั ท่ีก าหนดข้ึนนั้นจะ 
มีจ านวนไม่มากนกั ไม่เกิน 5 ขอ้ ซ่ึงความสามารถหลกัของแต่ละสายองคก์รท่ีก าหนดข้ึนนั้นจะไม่ 
เหมือนกนั 
  2.  ความสามารถด้านบริหารจดัการองค์กร (Managerial Competency : MC) หรือ 
Professional Competency (PC) หรือ Structural Competency (SC) อย่างไรก็ตามถึงแมจ้ะ เรียกช่ือ
ไม่เหมือนกนั แต่แนวคิดเหมือนกนั คือ เป็นความสามารถท่ีคาดหวงัจากผูบ้ริหารหรือ หวัหนา้งาน
ข้ึนไปท่ีตอ้งดูแลผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ความสามารถดา้นบริหารจดัการ เป็นพฤติกรรมท่ี พึงประสงค์
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และคาดหวงัจากผูบ้ริหารขององคก์ร ทั้งน้ี ความสามารถดา้นบริหารจดัการ ท่ีก าหนด ข้ึนในองคก์ร
จะมีจ านวนไม่มากนกัประมาณไม่เกิน 5 ขอ้ ผูท่ี้ท  าหนา้ท่ีวเิคราะห์ความสามารถดา้น บริหารจดัการ 
ท่ีคาดหวงัจากผูบ้ริหารขององค์กร ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารระดบัสูงสุดขององค์กรและ ผูบ้ริหารระดบัสูง
ของแต่ละกลุ่มงานหรือสายงานต่าง ๆ พบว่าโดยส่วนใหญ่ความสามารถด้าน บริหารจดัการ ท่ี
ก าหนดข้ึนส าหรับผูบ้ริหารขององค์กร เช่น ความเป็นผูน้ า การแก้ไขปัญหาและ ตดัสินใจ การ
วางแผนงาน วสิัยทศัน์เชิงกลยทุธ์ การบริหารเปล่ียนแปลง การสอนและการพฒันา ทีมงาน ความคิด
เชิงวเิคราะห์ เป็นตน้ 
  3.  ความสามารถท่ีเก่ียวขอ้งกบังานเฉพาะ (Functional Competency : FC) หมายถึง 
ดา้น ต าแหน่งท่ีมีหน้าท่ีต่างกนั FC ของแต่ละต าแหน่งงานจะไม่เหมือนกนัพบว่าการก าหนด FC 
สามารถแบ่งแยกได ้2 ส่วน ไดแ้ก่ 
   3.1  ความสามารถตามสายงาน/ สายวชิาชีพ (Common Functional Competency) 
องคก์รจะก าหนดสายงาน/ สายวิชาชีพ โดยพิจารณาลกัษณะงานท่ีเหมือนกนั จดัให้อยูใ่นสายงาน/ 
สายวชิาชีพเดียวกนั เช่น สายงานผลิต สายงานบุคคลและธุรการ สายงานบญัชี และการเงิน สายงาน
ขายและการตลาด เป็นตน้ หลงัจากนั้น จึงก าหนดความสามารถท่ีเหมาะสมกบั สายวิชาชีพ โดยทุก
ต าแหน่งงานท่ีอยู่ในสาขาวิชาชีพนั้นจะมี Common Functional Competency ท่ี เหมือนกนั ซ่ึงจะมี
จ านวนขอ้ไม่มากนักประมาณ 2 - 3 ขอ้ อาทิเช่น Common Functional Competency ของสายงาน
บุคคลและธุรการ ไดแ้ก่ ความรู้เก่ียวกบักฎหมายแรงงาน การติดต่อประสานงาน และ การมีมนุษย
สัมพนัธ์ เป็นตน้ 
   3.2  ความสามารถเฉพาะงานท่ีไม่เหมือนกนั (Specific Functional Competency)  
เน้นแตกต่างกันตามขอบเขตท่ีรับผิดชอบ (Job Description JD) ของแต่ละต าแหน่งงาน พบว่า 
Specific Functional Competency จะมีจ านวนข้อไม่มากนักประมาณ 2 - 3 ข้อ ตามขอบเขตท่ี
แตกต่าง กันไปในแต่ละต าแหน่งงาน ผู ้ปฏิบัติงานจะเป็นผู ้วิเคราะห์หา Specific Functional 
Competency ก่อน หลังจากนั้น จึงให้ผูบ้งัคบับญัชาตรวจสอบความถูกต้องอีกคร้ัง ดังตวัอย่าง 
ต าแหน่งพนักงาน ฝึกอบรมจะมีความสามารถเฉพาะงานตามต าแหน่ง ได้แก่ ความรู้ด้านการ
ฝึกอบรม ทกัษะ การบริหารงานฝึกอบรม ความละเอียดรอบครอบ เป็นตน้ ซ่ึงแตกต่างจากพนกังาน
สรรหาจะมีความสามารถเฉพาะงาน ไดแ้ก่ ความรู้ดา้นการสรรหาคดัเลือก ทกัษะการสัมภาษณ์งาน 
และ การควบคุมอารมณ์และบุคลิกภาพ เป็นตน้ 
 กล่าวโดยสรุปสมรรถนะ หมายถึง พฤติกรรมในการท างานของแต่ละบุคคล การท่ีองคก์ร
ตอ้งก าหนดให้มีสมรรถนะต่างๆ ก็เพื่อให้บุคลากรขององค์กรมีพฤติกรรมการท างานในแบบท่ี
องคก์รตอ้งการ เน่ืองจากจะท าให้บุคคลากรขององคก์รมีผลการปฏิบติังานท่ีดี และส่งผลถึงองคก์ร
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ให้สามารถบรรลุเป้าหมายท่ีตั้ งไวไ้ด้ในท่ีสุด ตัวอย่างเช่น การก าหนดให้การบริการท่ีดีเป็น
สมรรถนะของขา้ราชการทุกคน เพราะหนา้ท่ีหลกัขององคก์รภาครัฐคือ การใหบ้ริการแก่ประชาชน 
ถา้ขา้ราชการทุกคนมีการให้การบริการท่ีดีก็จะท าให้องค์กรบรรลุวตัถุประสงค์ คือ การท าให้เกิด
ประโยชน์สุขแก่ประชาชน แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ 1) สมรรถนะหลัก (Core competency) คือ
สมรรถนะท่ีบุคลากรในองค์กรจ าเป็นตอ้งมีเหมือนกนัทุกคนไม่วา่จะอยู่ในสายงานใด หรือระดบั
ต าแหน่งใดก็ตาม 2) สมรรถนะตามสายาน (Functional Competency) คือสมรรถนะท่ีเป็นความรู้ 
ความสามารถ ทกัษะท่ีจ าเป็นในการปฏิบัติงานตามสายงาน 3) สมรรถนะตามบทบาท (Role 
Competency) คือสมรรนถะท่ีบุคคลในระดบับริหารจ าเป็นตอ้งมี เพื่อให้สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีและ
บทบาทการเป็นผูบ้ริหารไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ องคป์ระกอบของสมรรถนะ หมายรวมถึง ความรู้ 
(Knowledge) ทกัษะ (Skill) และ ความสามารถ (Ability) ซ่ึงถือเป็นสมรรถนะท่ี “Hard” เป็นส่วน
ยอดของภูเขาน ้ าแข็งท่ีมีความชดัเจนเอ้ือต่อการสังเกต การพฒันาและการประเมิน มีความเก่ียวขอ้ง
กบังานและบุคคล นอกจาน้ี คุณลกัษณะอ่ืนๆ (Others-O) ท่ีเป็นลกัษณะเฉพาะบุคคล ส่วนของภูเขา
น ้ าแข็งท่ีจมอยู่ใตน้ ้ าทะเล อาทิ เช่น ลกัษณะนิสัย แรงจูงใจ ความสนใจ เจตคติ ความเช่ือ ค่านิยม 
ภาพพจน์ของตน ซ่ึงถือเป็นสมรรถนะท่ี “Soft” ท่ีแปรผนั ยากแก่การวดั การฝึกฝนพฒันา 
 องคป์ระกอบของสมรรถนะ 
 องค์ประกอบของสมรรถนะ หลกัตามแนวคิดของแมคเคิลแลนด์  (McClelland, 1991) 
มี 5 ส่วนคือ  
  1.  ความรู้ (Knowledgeคือ ความรู้เฉพาะในเร่ืองท่ีตอ้งรู้ เป็นความรู้ท่ีเป็นสาระส าคญั 
เช่น ความรู้ดา้นเคร่ืองยนต ์เป็นตน้  
  2.  ทักษะ Skill คือส่ิงท่ีต้องการให้ท าได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ทักษะทาง
คอมพิวเตอร์ ทกัษะ ทางการถ่ายทอดความรู้ เป็นตน้ ทกัษะท่ีเกิดไดน้ั้นมาจากพื้นฐานทางความรู้ 
และสามารถปฏิบติัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  
  3.  ความคิดเห็นเก่ียวกบัตนเอง (Self – concept) คือ เจตคติ ค่านิยม และความคิดเห็น
เก่ียวกบัภาพลกัษณะของตน หรือส่ิงท่ีบุคคลเช่ือวา่ตนเองเป็น เช่น ความมัน่ใจในตนเอง เป็นตน้  
  4.  บุคลิกลกัษณะประจ าตวัของบุคคล Traits เป็นท่ีอธิบายถึงบุคคลนั้น เช่น คนท่ี
น่าเช่ือถือ และไวว้างใจไดห้รือมีลกัษณะเป็นผูน้ า เป็นตน้  
  5.  แรงจูงใจ / เจตคติ (Motives / attitude) เป็นแรงจูงใจ หรือแรงขบัภายใน ซ่ึงท าให้
บุคคลแสดงพฤติกรรมท่ีมุ่งไปสู่เป้าหมาย หรือมุ่งสู่ความส าเร็จ เป็นตน้ 
 สุรชยั พรหมพนัธ์ุ (2554 หน้า 188 - 217) กล่าวว่า สมรรถนะมีองค์ประกอบหลกั 3 ประการ 
ไดแ้ก่  
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  1.  ความรู้ (Knowledge) หมายถึง ส่ิงท่ีสั่งสมมาจากการศึกษา การค้นควา้ หรือ
ประสบการณ์รวมถึง ความสามารถเชิงปฏิบติัทกัษะความเขา้ใจ ส่ิงท่ีไดรั้บมาจากประสบการณ์หรือ
สารสนเทศท่ีน า ไปสู่การปฏิบติั  
  2.  ทกัษะ (Skill) หมายถึง การกระท า ในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งของชีวิตและวิชาชีพซ ้ า ๆ 
หลายคร้ังจนเกิด ความช านาญ ทกัษะในองคก์รประกอบดว้ย  
   2.1  ทกัษะเฉพาะงาน คือ ทกัษะพื้นฐานของงานซ่ึงในแต่ละ หน่วยงานมีภารกิจท่ี
แตกต่างกนั 
   2.2  ทกัษะการบริหาร คือ ความช านาญในการด าเนินงานตามภารกิจท่ีได้รับ
มอบหมายจากองคก์รโดยใชท้รัพยากรท่ีมีอยูผ่า่นกระบวนการบริหารอยา่งมีระบบ 
    2.3 ทกัษะชีวิต คือ ทกัษะ ท่ีมนุษยทุ์กคนจ าเป็นตอ้งมีและใช้ในชีวิตประจ าวนั 
เพื่อใหต้นเองมีความสุข สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีไดแ้ละ ประสบความส าเร็จ 
  3.  คุณลกัษณะของบุคคล หรือพฤติกรรมของบุคคล (Attributes) หมายถึง ความคิด 
ความรู้สึกเจตคติทศันคติแรงจูงใจความตอ้งการส่วนบุคคล ภาพลกัษณ์ของตนหรือส่ิงท่ีบุคคลเช่ือ
วา่ตน เป็น คุณลกัษณะของบุคคลท่ีส าคญั ไดแ้ก่การควบคุมอารมณ์การมองโลกในแง่ดีความเครียด 
การมี กาลเทศะ ความกระตือรือร้น ความเช่ือมัน่ในตนเองการรักษาความลบ 
 ชูชยั สมิทธิไกร (2552 หนา้ 30 – 33) ไดก้ล่าวถึงองคป์ระกอบของสมรรถนะไว ้5 ดา้น ดงัน้ี 
  1. ดา้นแบบสมรรถนะ (Competency Model) เป็นกรอบแนวคิดท่ีจะแสดงให้เห็น ถึง
ความเช่ือมโยง และเหตุผลของการจดัท าระบบสมรรถนะของหน่วยงาน ซ่ึงจะเร่ิมตน้จากการน า
วสิัยทศัน์ พนัธกิจ กลยทุธ์ วฒันธรรมองคก์ารและปัจจยัแวดลอ้มต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งมาเป็นตวัตั้ง เพื่อ
น าไปเป็นหลกัในการพิจารณาวา่ เม่ือองคก์ารมีวิสัยทศัน์ พนัธกิจ กลยุทธ์ และเป้าหมายเป็นอยา่งน้ี 
แลว้สมรรถนะขององคก์ารตอ้งเป็นอยา่งไร เพื่อใหส้ามารถตอบสนองต่อวสิัยทศัน์ พนัธกิจ กลยทุธ์ 
และเป้าหมายดงักล่าว เม่ือไดข้อ้สรุปแลว้ว่าสมรรถนะขององคก์ารตอ้งเป็นอย่างไร เพราะฉะนั้น 
บุคลากรขององคก์ารตอ้งมีสมรรถนะอยา่งไรบา้ง เพื่อท่ีจะท าใหอ้งคก์ารบรรลุผลส าเร็จดงักล่าว 
  2.  ประเภทของสมรรถนะ (Competency Categories) ซ่ึงประกอบไปดว้ยสมรรถนะ 
3 ประเภท ไดแ้ก่ สมรรถนะหลกั สมรรถนะตามสายงาน และสมรรถนะตามบทบาท 
  3.  ช่ือและนิยามของสมรรถนะ (Competency Name and Definition) สมรรถนะ แต่
ละดา้นจะตอ้งมีช่ือเรียกและมีค านิยามหรือความหมายท่ีชดัเจน เพื่อท่ีจะส่ือใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งทุกคน มี
ความเขา้ใจตรงกนั 
  4.  ระดบัความเช่ียวชาญ (Proficiency Scale) คือ ระดบัของความสามารถ หรือ ระดบั
พฤติกรรมของสมรรถนะในแต่ละดา้น ซ่ึงจะน าไปใชเ้ป็นหลกัในการก าหนดวา่บุคลากรในองคก์าร 
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จ าเป็นตอ้งมีความเช่ียวชาญในสมรรถนะแต่ละดา้นมากนอ้ยเพียงไร ซ่ึงโดยทัว่ไปจะก าหนดระดบั 
ของพฤติกรรมไว ้4 – 5 ระดบั 
  5.  ตวัช้ีวดัเชิงพฤติกรรม (Behavioral Indicators) คือ ส่ิงท่ีจะบ่งบอกวา่บุคลากร แต่
ละคนมีระดบัของเช่ียวชาญหรือระดบัของพฤติกรรมอยูใ่นระดบัท่ีตอ้งการหรือไม่ 
 หลกัในการประเมินสมรรถนะ 
 ส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน (2552 หน้า 17 - 23) ไดใ้ห้รายละเอียดของ 
สมรรถนะหลกัในแต่ละดา้นดงัน้ี  
  1.  การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ (Achievement Motivation) หมายถึงความมุ่งมั่นจะปฏิบัติ 
หน้าท่ีราชการให้ดีหรือให้เกิดมาตรฐานท่ีมีอยู่โดยมาตรฐานน้ีอาจเป็นผลการปฏิบติังานท่ีผา่นมา 
ของตนเอง หรือเกณฑ์วดัผลสัมฤทธ์ิท่ีส่วนราชการก าหนดข้ึน อีกทั้งยงัหมายรวมถึงการสร้างสรรค ์
พฒันาผลงานหรือกระบวนการปฏิบติังานตามเป้าหมายท่ียากและทา้ทายชนิดท่ีอาจไม่ เคยมีผูใ้ด 
สามารถกระท าไดม้าก่อน 
   ระดบัท่ี 0: ไม่แสดงสมรรถนะดา้นน้ีหรือแสดงอยา่งไม่ชดัเจน  
   ระดบัท่ี 1:  แสดงความพยายามในการปฏิบติัหนา้ท่ีราชการใหดี้  
    1. พยายามท างานในหนา้ท่ีใหถู้กตอ้ง  
    2. พยายามปฏิบติังานใหแ้ลว้เสร็จตามก าหนดเวลา 
    3. มานะอดทน ขยนัหมัน่เพียรในการท างาน  
    4. แสดงออกวา่ตอ้งการท างานใหไ้ดดี้ข้ึน  
    5. แสดงความเห็นในเชิงปรับปรุงพฒันาเม่ือเห็นความสูญเปล่า หรือหย่อน 
ประสิทธิภาพ ในงาน 
   ระดับท่ี  2 : แสดงสมรรถนะระดับท่ี 1 และสามารถท างานได้ผลงานตาม
เป้าหมายท่ีวางไว ้
    1. ก าหนดมาตรฐาน หรือเป้าหมายในการท างานเพื่อใหไ้ดผ้ลงานท่ีดี  
    2. ติดตาม และประเมินผลงานของตน โดยเทียบเคียงกบัเกณฑม์าตรฐาน  
    3. ท  างานได้ตามเป้าหมายท่ีผู ้บังคับบัญชาก าหนด หรือเป้าหมายของ
หน่วยงานท่ี รับผดิชอบ  
    4. มีความละเอียดรอบคอบ เอาใจใส่ตรวจตราความถูกตอ้ง เพื่อให้ไดง้านท่ี
มีคุณภาพ 
   ระดบัท่ี 3 : แสดงสมรรถนะระดบัท่ี 2 และสามารถปรับปรุงวธีิการท างานเพื่อให้
ไดผ้ลงานท่ีมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน  
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    1.  ปรับปรุงวิ ธีการท่ีท าให้ท างานได้ดี ข้ึน เ ร็ว ข้ึน มี คุณภาพดี ข้ึน มี
ประสิทธิภาพมาก ข้ึน หรือท าใหผู้รั้บบริการพึงพอใจมากข้ึน  
    2.  เสนอหรือทดลองวิธีการท างานแบบใหม่ ท่ีคาดว่าจะท าให้งานมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 
   ระดับท่ี 4 : แสดงสมรรถนะระดับท่ี 3 และสามรถก าหนดเป้าหมาย รวมทั้ ง
พฒันางาน เพื่อใหไ้ดผ้ลงานท่ีโดดเด่น หรือแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญั  
    1. ก าหนดเป้าหมายท่ีทา้ทายและเป็นไปได้ยากเพื่อให้ได้ผลงานท่ีดีกว่าเดิม
อยา่งเห็น ไดช้ดั 
    2. พฒันาระบบ ขั้นตอน วิธีการท างาน เพื่อให้ได้ผลงานท่ีโดดเด่น หรือ
แตกต่างไม่ เคยมีผูใ้ดท าไดม้าก่อน  
   ระดบัท่ี 5 : แสดงสมรรถนะระดบัท่ี 4 และกลา้ตดัสินใจแมว้า่การตดัสินใจนั้นจะ
มีความเส่ียง เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายของหน่วยงาน หรือส่วนราชการ  
    1. ตดัสินใจได้โดยมีการค านวณผลได้ผลเสียอย่างชัดเจน และด าเนินการ 
เพื่อให ้ภาครัฐและประชาชนไดป้ระโยชน์สูงสุด  
    2. บริหารจดัการและทุ่มเทเวลา ตลอดจนทรัพยากร เพื่อให้ได้ประโยชน์
สูงสุดต่อ ภารกิจของหน่วยงานตามท่ีวางแผนไว ้ 
 2.  การบริการท่ีดี (Service Mind) หมายถึงความตั้งใจและความพยายามของ ขา้ราชการ
ในการใหบ้ริการต่อประชาชน ขา้ราชการ หรือหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
  ระดบัท่ี 0 : ไม่แสดงสมรรถนะดา้นน้ีหรือแสดงอยา่งไม่ชดัเจน  
  ระดบัท่ี 1 : สามารถใหบ้ริการท่ีผูรั้บบริการตอ้งการไดด้ว้ยความเตม็ใจ  
   1. ใหก้ารบริการท่ีเป็นมิตร สุภาพ  
   2. ใหข้อ้มูลข่าวสาร ท่ีถูกตอ้ง ชดัเจนแก่ผูรั้บบริการ  
   3. แจง้ใหผู้รั้บบริการทราบความคืบหนา้ในการด าเนินเร่ือง หรือขั้นตอนงานต่าง 
ๆ ท่ีใหบ้ริการอยู ่
   4.  ประสานงานภายในหน่วยงาน และหน่วยงานอ่ืนท่ีเ ก่ียวข้อง เพื่อให้
ผูรั้บบริการ ไดรั้บ บริการท่ีต่อเน่ืองและรวดเร็ว  
  ระดบัท่ี 2 : แสดงสมรรถนะระดบัท่ี 1 และช่วยแกปั้ญหาใหแ้ก่ผูรั้บบริการ  
   1. รับเป็นธุระ ช่วยแกปั้ญหาหรือแนวทางแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนแก่ผูรั้บบริการ
อยา่ง รวดเร็วไม่บ่ายเบ่ียงไม่แกต้วั หรือปัดภาระ  
   2. ดูแลให้ผู ้รับบริการได้รับความพึงพอใจและน าข้อขัดข้องใด ๆ ในการ
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ใหบ้ริการ ไป พฒันาการใหบ้ริการใหดี้ยิง่ข้ึน  
  ระดบัท่ี 3 : แสดงสมรรถนะระดบัท่ี 2 และให้บริการท่ีเกินความคาดหวงัแมต้อ้งใช้ 
เวลา หรือความพยายามอยา่งมาก  
   1. ใหเ้วลาแก่ผูรั้บบริการเป็นพิเศษ เพื่อช่วยแกปั้ญหาใหแ้ก่ผูรั้บบริการ  
   2. ให้ขอ้มูลข่าวสาร ท่ีเก่ียวขอ้งกบังานท่ีก าลงัให้บริการอยูซ่ึ่งเป็นประโยชน์แก่ 
ผูรั้บบริการแมว้า่ผูรั้บบริการจะไม่ไดถ้ามถึง หรือไม่ทราบมาก่อน  
   3. น าเสนอวธีิการในการใหบ้ริการท่ีผูรั้บบริการจะไดรั้บประโยชน์สูงสุด  
  ระดับท่ี 4 : แสดงสมรรถนะระดับท่ี 3 และเข้าใจและให้บริการท่ีตรงตามความ
ตอ้งการ ท่ีแทจ้ริงของผูรั้บบริการได ้ 
   1. เขา้ใจ หรือพยายามท าความเขา้ใจดว้ยวิธีการต่าง ๆ เพื่อให้บริการไดต้รงตาม 
ความ ตอ้งการท่ีแทจ้ริงของผูรั้บบริการ  
   2. ให้ค  าแนะน าท่ีเป็นประโยชน์แก่ผูรั้บบริการ เพื่อตอบสนองความจ าเป็นหรือ 
ความ ตอ้งการท่ีแทจ้ริงของผูรั้บบริการ  
  ระดบัท่ี 5 : แสดงสมรรถนะระดบัท่ี 4 และให้บริการท่ีเป็นประโยชน์อย่างแทจ้ริง 
ใหแ้ก่ผูรั้บบริการ  
   1. คิดถึงผลประโยชน์ของผูรั้บบริการในระยะยาวและพร้อมท่ีจะเปล่ียนวิธีหรือ 
ขั้นตอน การใหบ้ริการ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผูรั้บบริการ  
   2. เป็นท่ีปรึกษาท่ีมีส่วนช่วยในการตดัสินใจท่ีผูรั้บบริการไวว้างใจ  
   3. สามารถให้ความเห็นท่ีแตกต่างจากวิธีการ หรือขั้นตอนท่ีผูรั้บบริการตอ้งการ
ให ้สอดคลอ้งกบัความจ าเป็น ปัญหาโอกาส เพื่อเป็นประโยชน์อยา่งแทจ้ริงของผูรั้บบริการ  
 3.  การสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ (Expertise) หมายถึงความสนใจใฝ่รู้สั่งสม 
ความรู้ความสามารถของตนในการปฏิบติัหน้าท่ีราชการดว้ยการศึกษาคน้ควา้และพฒันา ตนเอง
อย่างต่อเน่ืองจนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้เชิงวิชาการและเทคโนโลยีต่าง ๆ เขา้กบัการ ปฏิบติั
ราชการใหเ้กิดผลสัมฤทธ์ิ 
  ระดบัท่ี 0 : ไม่แสดงสมรรถนะดา้นน้ีหรือแสดงอยา่งไม่ชดัเจน  
  ระดบัท่ี 1 : แสดงความสนใจและติดตามความรู้ใหม่ ๆ ในสาขาอาชีพของตนหรือท่ี 
เก่ียวขอ้ง  
   1. ศึกษาหาความรู้สนใจเทคโนโลยแีละองคค์วามรู้ใหม่ ๆ ในสาขาอาชีพของตน  
   2. พฒันาความรู้ความสามารถของตนใหดี้ยิง่ข้ึน  
   3. ติดตามเทคโนโลยีและความรู้ใหม่ ๆ อยูเ่สมอดว้ยการสืบคน้ขอ้มูลจากแหล่ง
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ต่าง ๆ ท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบติัราชการ  
  ระดบัท่ี 2 : แสดงสมรรถนะระดบัท่ี 1 และมีความรู้ในวิชาการและเทคโนโลยีใหม่ๆ 
ในสาขาอาชีพของตน  
   1. รอบรู้ในเทคโนโลยีหรืองค์ความรู้ใหม่ ๆ ในสาขาอาชีพของตน หรือท่ี
เก่ียวขอ้ง ซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีราชการของตน  
   2. รับรู้ถึงแนวโนม้วทิยาการท่ีทนัสมยัและเก่ียวขอ้งกบังานของตนอยา่งต่อเน่ือง  
  ระดับท่ี 3 : แสดงสมรรถนะระดับท่ี  2 และสามารถน าความรู้วิทยาการ หรือ 
เทคโนโลยใีหม่ๆ มา ปรับใชก้บัการปฏิบติัหนา้ท่ีราชการ  
   1. สามารถน าวิชาการความรู้หรือเทคโนโลยีใหม่  ๆมาประยุกตใ์ชใ้นการปฏิบติั หนา้ท่ี
ราชการได ้ 
   2. สามารถแกไ้ขปัญหาท่ีอาจเกิดจากการน าเทคโนโลยีใหม่มาใชใ้นการปฏิบติั
หนา้ท่ี ราชการได ้ 
  ระดบัท่ี 4 : แสดงสมรรถนะระดบัท่ี 3 และศึกษา พฒันาตนเองให้มีความรู้และ ความ
เช่ียวชาญ ในงานมากข้ึน ทั้งในเชิงลึกและเชิงกวา้งอยา่งต่อเน่ือง  
   1. มีความรู้ความเช่ียวชาญในเร่ืองท่ีมีลกัษณะเป็นสหวิทยาการและสามารน า
ความรู้ ไป ปรับใชไ้ดอ้ยา่งกวา้งขวาง 
   2. สามารถน าความรู้เชิงบูรณาการของตนไปใช้ในการสร้างวิสัยทศัน์เพื่อการ 
ปฏิบติังานในอนาคต 
  ระดับท่ี5 : แสดงสมรรถนะระดับท่ี 4 และสนับสนุนการท างานของคนในส่วน
ราชการ ท่ีเนน้ความ เช่ียวชาญในวทิยาการดา้นต่าง ๆ  
   1. สนบัสนุนให้เกิดบรรยากาศแห่งการพฒันาความเช่ียวชาญในองคก์ร ดว้ยการ
จดัสรร ทรัพยากรเคร่ืองมืออุปกรณ์ท่ีเอ้ือต่อการพฒันา 
   2. บริหารจดัการใหส่้วนราชการน าเทคโนโลยคีวามรู้หรือวทิยาการใหม่ๆ มาใช้
ใน การ ปฏิบติัหนา้ท่ีราชการในงานอยา่งต่อเน่ือง  
 4.  การยึดมัน่ในความถูกตอ้งชอบธรรม และจริยธรรม (Integrity) หมายถึงการด ารง ตน
และประพฤติปฏิบติัอยา่งถูกตอ้งเหมาะสมทั้งตามกฎหมายคุณธรรม จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ และ
จรรยาขา้ราชการเพื่อรักษาศกัด์ิศรีแห่งความเป็นขา้ราชการ  
  ระดบัท่ี 0 : ไม่แสดงสมรรถนะดา้นน้ีหรือแสดงอยา่งไม่ชดัเจน  
  ระดบัท่ี 1 : มีความสุจริต  
   1. ปฏิบติัหน้าท่ีด้วยความสุจริต ไม่เลือกปฏิบติัถูกตอ้งตามกฎหมายและวินัย 
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ขา้ราชการ  
   2. แสดงความคิดเห็นตามหลกัวชิาชีพอยา่งสุจริต  
  ระดบัท่ี 2 : แสดงสมรรถนะระดบัท่ี 1 และมีสัจจะเช่ือถือได ้ 
   1. รักษาค าพูด มีสัจจะและเช่ือถือได ้ 
   2. แสดงใหป้รากฏถึงความมีจิตส านึกในความเป็นขา้ราชการ  
  ระดบัท่ี 3 : แสดงสมรรถนะระดบัท่ี 2 และยดึมัน่ในหลกัการ  
   1. ยึดมัน่ในหลกัการจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ และจรรยาขา้ราชการไม่เบ่ียงเบน
ดว้ย อคติหรือผลประโยชน์กลา้รับผดิ และรับผดิชอบ  
   2. เสียสละความสุขส่วนตน เพื่อใหเ้กิดประโยชน์แก่ทางราชการ  
  ระดบัท่ี 4 : แสดงสมรรถนะระดบัท่ี3 และยนืหยดัเพื่อความถูกตอ้ง  
   1. ยืนหยดัเพื่อความถูกตอ้งโดยมุ่งพิทกัษผ์ลประโยชน์ของทางราชการแมต้กอยู่
ใน สถานการณ์ท่ีอาจยากล าบาก  
   2. กล้าตดัสินใจ ปฏิบติัหน้าท่ีราชการด้วยความถูกต้อง เป็นธรรม แมอ้าจก่อ
ความไม่ พึงพอใจใหแ้ก่ผูเ้สียประโยชน์  
  ระดบัท่ี 5 : แสดงสมรรถนะระดบัท่ี 4 และอุทิศตนเพื่อความยติุธรรม  
   1. ยืนหยดัพิทกัษผ์ลประโยชน์และช่ือเสียงของประเทศชาติแมใ้นสถานการณ์ท่ี
อาจ เส่ียงต่อความมัน่คงในต าแหน่งหนา้ท่ีการงาน หรืออาจเส่ียงภยัต่อชีวติ 
 5.  การท างานเป็นทีม (Teamwork) หมายถึงความตั้งใจท่ีจะท างานร่วมกบัผูอ่ื้น เป็นส่วน
หน่ึงของทีม หน่วยงาน หรือส่วน ราชการ โดยผูป้ฏิบติัมีฐานะเป็นสมาชิกไม่จ  าเป็นตอ้งมี ฐานะ
หวัหนา้ทีม รวมทั้งความสามารถในการสร้างและรักษาสัมพนัธภาพกบัสมาชิกในทีม  
  ระดบั 0 : ไม่แสดงสรรถนะดา้นน้ีหรือแสดงอยา่งไม่ชดัเจน  
  ระดบัท่ี 1 : ท าหนา้ท่ีของตนในทีมใหเ้สร็จ  
   1. สนบัสนุนการตดัสินใจของทีม และท างานในส่วนท่ีตนไดรั้บมอบหมาย  
   2. รายงานใหส้มาชิกทราบความคืบหนา้ของการด าเนินงานของตนในทีม  
   3. ใหข้อ้มูล ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการท างานของทีม  
  ระดบัท่ี 2 : แสดงสมรรถนะระดบัท่ี 1 และใหค้วามร่วมมือในการท างานกบัเพื่อนรวมงาน 
   1. สร้างสัมพนัธ์เขา้กบัผูอ่ื้นในกลุ่มไดดี้  
   2. ใหค้วามร่วมมือกบัผูอ่ื้นในทีมดว้ยดี  
   3. กล่าวถึงเพื่อนร่วมงานในเชิงสร้างสรรค์และแสดงความเช่ือมัน่ในศกัยภาพ
ของ เพื่อน ร่วมทีมทั้งต่อหนา้และลบัหลงั  
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  ระดบัท่ี 3 : แสดงสมรรถนะระดบัท่ี 2 และประสานความร่วมมือของสมาชิกในทีม  
   1. รับฟังความเห็นของสมาชิกในทีม และเตม็ใจเรียนรู้จากผูอ่ื้น  
   2. ตดัสินใจหรือวางแผนงานร่วมกนัในทีมจากความคิดเห็นของเพื่อนร่วมทีม  
   3. ประสานและส่งเสริมสัมพนัธภาพอันดีในทีม เพื่อสนับสนุนการท างาน
ร่วมกนัให ้มีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน  
  ระดบัท่ี 4 : แสดงสมรรถนะระดบัท่ี 3 และสนบัสนุน ช่วยเหลือเพื่อนร่วมทีม เพื่อให้
งานประสบความส าเร็จ  
   1. ยกยอ่งและใหก้ าลงัใจเพื่อนร่วมทีมอยา่งจริงใจ  
   2. ใหค้วามช่วยเหลือเก้ือกูลแก่เพื่อนร่วมทีม แมไ้ม่มีการร้องขอ  
   3. รักษามิตรภาพอนัดีกบัเพื่อนร่วมทีม เพื่อช่วยเหลือกนัในวาระต่าง ๆ ใหง้านส าเร็จ  
  ระดบัท่ี 5 : แสดงสมรรถนะระดบัท่ี 4 และสามารถน าทีมใหป้ฏิบติัภารกิจใหไ้ดผ้ล ส าเร็จ 
   1. เสริมสร้างความสามคัคีในทีม โดยไม่ค  านึงความชอบหรือไม่ชอบส่วนตน  
   2. คล่ีคลาย หรือแกไ้ขขอ้ขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนในทีม  
   3. ประสานสัมพนัธ์สร้างขวญัก าลงัใจของทีมเพื่อปฏิบติัภารกิจของส่วนราชการ
ใหบ้รรลุผล 
 สมรรถนะหลกั (core competency) หมายถึง คุณลกัษณะเชิงพฤติกรรม ท่ีก าหนดเป็น
คุณลกัษณะร่วมของขา้ราชการทั้งระบบท่ีตอ้งมี เพื่อเป็นการหล่อหลอมค่านิยมและพฤติกรรม ท่ี
คาดหวงัร่วมกนั เพื่อท่ีจะท าให้กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ินสามารถด าเนินงานไดส้ าเร็จลุล่วง
ตาม วิสัยทศัน์ พนัธกิจ แผนงาน และโครงการต่างๆ ของกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ให้เกิด
ประโยชน์ สูงสุดต่อองค์กรประชาชน โดยสมรรถนะหลกั มี 7 สมรรถนะ ประกอบด้วย (คู่มือ
ค าอธิบายสมรรถนะ ของกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน,2560 หนา้ 2) 
  1.  สมรรถนะการมุ่งผลสัมฤทธ์ิ การมุ่งผลสัมฤทธ์ิคือ ความตั้ งใจ และความ
ขยนัหมัน่เพียรปฏิบติังานเพื่อให้ไดผ้ลงานตามเป้าหมายและมาตรฐานท่ีองค์กรก าหนด ไวอ้ย่างดี
ท่ีสุด อีกทั้งหมายความรวมถึงความมุ่งมัน่ในการปรับปรุงพฒันาผลงานและกระบวนการปฏิบติังาน 
ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงสุดอยู่เสมอการมุ่งผลสัมฤทธ์ิ อาจวดัหรือเทียบจากผลการ
ปฏิบติังานของตนเองท่ี ผา่นมาหรืออาจหมายถึงมาตรฐานตามเกณฑ์วดัผลสัมฤทธ์ิท่ีส่วนราชการ
ข้ึนก็ได้ นอกจากน้ีการมุ่ง ผลสัมฤทธ์ิยงัหมายรวมถึงการรังสรรค์การพฒันาผลงาน หรือการ
ปฏิบติังานท่ียากและทา้ทายอีกดว้ย 
  2. บริการท่ีดี เก่ียวกับสมรรถนะตามลักษณะงาน ท่ีปฏิบติั ความตั้งใจและความ
พยายามของขา้ราชการในการให้บริการ ใฝ่รู้ท่ีจะแสวงหาข้อมูลเก่ียวกบั สถานการณ์ ประเด็น
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ปัญหา ในการให้บริการต่อประชาชน ขา้ราชการ หรือหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง การคิดในเชิง
สังเคราะห์ มองภาพองค์รวม เช่ือมโยงหรือประยุกต์แนวทางจากสถานการณ์ ขอ้มูล หรือทศันะ
ต่างๆ จนไดเ้ป็นกรอบความคิดหรือแนวคิดใหม่ การด าเนินการเชิงรุกเล็งเห็นปัญหาหรือ โอกาส
พร้อมทั้งจดัการเชิงรุกกบัปัญหานั้นโดยอาจไม่มีใครร้องขอและอยา่งไม่ยอ่ทอ้ หรือใชโ้อกาสนั้นให้ 
เกิดประโยชน์ต่องาน มีศิลปะการส่ือสารจูงใจสามารถส่ือความดว้ยการเขียน พูด โดยใช้ส่ือต่างๆ
เพื่อให้ ผูอ่ื้นเข้าใจ ยอมรับ และสนับสนุนความคิดของตน การตรวจสอบความถูกต้องตาม
กระบวนงาน ความใส่ใจท่ีจะปฏิบติัให้ถูกตอ้ง ครบถว้น มุ่งเน้นความชดัเจนของบทบาท หน้าท่ี 
และลดขอ้บกพร่อง ท่ีอาจเกิดจากสภาพแวดลอ้ม 
  3. การสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ ความสนใจใฝ่รู้สั่งสม ความรู้ ความสามารถ
ของตนในการปฏิบติัหน้าท่ีราชการด้วยการศึกษาค้นควา้ และพฒันาตนเองอย่างต่อเน่ือง จน
สามารถประยุกต์ใช้ความรู้เชิงวิชาการและเทคโนโลยีต่างๆ เขา้กบั การปฏิบติัราชการให้เกิดผล
สัมฤทธ์ิ 
  4. การยึดมัน่ในความถูกตอ้งและจริยธรรม การด ารงตนและประพฤติปฏิบติัอย่าง
ถูกตอ้งเหมาะสมทั้งตามกฎหมายคุณธรรม จรรยาบรรณ แห่งวิชาชีพ และจรรยาขา้ราชการเพื่อ
รักษาศกัด์ิศรีแห่งความเป็นขา้ราชการ 
  5. การท างานเป็นทีม ความตั้งใจท่ีจะท างาน ร่วมกบัผูอ่ื้น เป็นส่วนหน่ึงของทีม 
หน่วยงาน หรือส่วนราชการ โดยผูป้ฏิบติัมีฐานะเป็นสมาชิก ไม่จ  าเป็นต้องมีฐานะหัวหน้าทีม 
รวมทั้งความสามารถในการสร้างและรักษาสัมพนัธภาพกบัสมาชิกในทีม 
  6. ความเขา้ใจองคก์รและระบบราชการ ความสามารถในการเขา้ใจความสัมพนัธ์เชิง
อ านาจตามกฎหมาย และอ านาจท่ีไม่เป็นทางการ ในองค์กรของตนและองค์กรอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อ
ประโยชน์ในการปฏิบติัหน้าท่ีให้บรรลุเป้าหมาย รวมทั้ง ความสามารถท่ีจะเขา้ใจสาเหตุพื้นฐาน
ของพฤติกรรมองคก์รในหน่วยงานของตนและของภาครัฐโดยรวมตลอดจนปัญหาและโอกาสท่ีมี
อยูแ่ละน าความเขา้ใจน้ีมาขบัเคล่ือนการปฏิบติังานในส่วนท่ีตนดูแล รับผิดชอบอยูอ่ยา่ง เป็นระบบ 
เขา้ใจประเด็นปัญหาทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ทั้งภายในและ ภายนอกประเทศท่ีมีผลกระทบ
ต่อนโยบายภาครัฐและภารกิจขององค์กร เพื่อแปลงวิกฤติเป็นโอกาส ก าหนดจุดยืนและท่าทีตาม
ภารกิจในหนา้ท่ีไดอ้ยา่งสอดคลอ้งเหมาะสมโดยมุ่งประโยชน์ของชาติ เป็นส าคญั 
  7. ภาวะผูน้ า การแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อ ตนเอง ทีมงานและองค์กร 
สามารถเป็นผูน้ าทีมท่ีไดรั้บการยอมรับโดยจูงใจหรือโนม้นา้วผูอ่ื้นให้ปฏิบติั ตามเพื่อให้งานบรรลุ
เป้าหมาย บงัคบับญัชาทีมงานอยา่งเสมอภาคและยติุธรรม ด าเนินกลยทุธ์การพฒันา บุคลากรเพื่อให้
เกิดขวญัก าลงัใจ และเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานอย่างต่อเน่ือง โดยท าให้สมาชิกในทีม และ
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บุคคลอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งมีความคิดคลอ้ยตามและพร้อมท่ีจะปฏิบติัตามภายใตเ้ง่ือนไข ท่ีก าหนดข้ึน น า
ทีมงานใหช่้วยกนัแกไ้ขปัญหาท่ียุง่ยากซบัซ้อนได ้และน าเสนอประเด็นท่ีเป็นผลกระทบต่อ องคก์ร
แก่สมาชิกทีม ปรับเปล่ียนกลยุทธ์ในการท างานของทีมได้ตามสถานการณ์หรือปัญหาท่ีเกิดข้ึน 
สามารถใหค้  าปรึกษาแนะน าในการบริหารงาน และบริหารคนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 ส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (2553 : 52) ไดก้  าหนด
สมรรถนะของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาออกเป็น 2 ประการไดแ้ก่  
  1.  สมรรถนะหลกัก าหนดให้ทุกวิทยฐานะและสายงานการสอน สายงานการนิเทศ 
การศึกษาและสายงานการบริ หารสถานศึกษา หรือการบริหารการศึกษาต้องมีและได้รับการ 
ประเมิน 4 สมรรถนะไดแ้ก่ การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ (Achievment Motivation) การบริหารท่ีดี (Service 
Mind) การพฒันาตนเอง (Self Development) การท างานเป็นทีม (Teamwork) 
  2.  สมรรถนะประจ าสายงาน ได้แก่ความสามารถการวิเคราะห์การสังเคราะห์การ 
ออกแบบ การเรียนรู้การพฒันาผูเ้รียน การบริหารจดัการชั้นเรียน 
 ส านกังานปลดักระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา (2556 หนา้ 2)  กล่าววา่ สมรรถนะหลกั 
(Core Competency) คือ คุณลกัษณะเชิงพฤติกรรมของขา้ราชการพลเรือน สามญัท่ีส านกังาน ก.พ. 
ก าหนดให้ขา้ราชการพลเรือนสามญัทุกคนจะตอ้งมีคุณลกัษณะเชิงพฤติกรรมดงักล่าว เพื่อหล่อ
หลอมค่านิยมและพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ในการปฏิบัติราชการร่วมกัน โดยสมรรถนะหลัก 
ประกอบดว้ย 5 สมรรถนะ ไดแ้ก่  
  1. การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ(Achievement Motivation-ACH)  
  2. การบริการท่ีดี (Service Mind –SERV)  
  3. การสั่งสมความเช่ียวชาญในงาน (Expertise –EXP)  
  4. การยดึมัน่ในความถูกตอ้งชอบธรรม และจริยธรรม (Integrity – ING)  
  5. การท างานเป็นทีม (Teamwork – TW) 
 องค์ประกอบสมรรถนะตามระดบัความยากง่ายของการพฒันาว่าส่วนท่ีเป็นความรู้และ
ทกัษะ ถือว่าเป็นส่วนท่ีแต่ละคน พฒันาให้มีได้ไม่ยากนัก ความคิดเห็นเก่ียวกับตนเอง (Self – 
concept) คือ เจตคติ ค่านิยม และความคิดเห็นเก่ียวกบัภาพลกัษณะของตน บุคลิกลกัษณะประจ าตวั
ของบุคคล Traits เป็นท่ีอธิบายถึงบุคคลนั้น เช่น คนท่ีน่าเช่ือถือ และไวว้างใจไดห้รือมีลกัษณะเป็น
ผูน้ า เป็นตน้ แรงจูงใจ / เจตคติ (Motives / attitude) เป็นแรงจูงใจ หรือแรงขบัภายใน ซ่ึงท าใหบุ้คคล
แสดงพฤติกรรมท่ีมุ่งไปสู่เป้าหมาย หรือมุ่งสู่ความส าเร็จ  
 กล่าวโดยสรุป สมรรถนะหลกัสามารถแบ่งเป็น 5 ดา้น ประกอบดว้ย  
  1. การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ เป็นความมุ่นมุ่นท่ีจะปฏิบติัราชการให้ดีหรือให้เกินมาตรฐานท่ี
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มีอยู่ โดยมาตรฐานน้ีอาจเป็นผลการปฏิบติังานท่ีผา่นมาของตนเองหรือเกณฑ์การวดัผลสัมฤทธ์ิท่ี
ส่วนราชการก าหนดข้ึนอีกทั้งยงัหมายรวมถึงการสร้างสรรค์พฒันาผลงานหรือกระบวนการ
ปฏิบติังานตามเป้าหมายท่ียากและทา้ทายชนิดท่ีอาจไม่เคยมีผูใ้ดสามารถกระท าไดม้าก่อน  
  2. การบริการท่ีดี เป็นสมรรถนะท่ีมักก าหนดไวส้ าหรับลักษณะของงานท่ีต้อง
ใหบ้ริการหรือใหค้วามช่วยเหลือกบัผูอ่ื้น ซ่ึงงานน้ีขา้ราชการพลเรือนเป้าหมายหลกัประการหน่ึงคือ 
การให้บริการกบัประชาชนในขณะท่ีมีขา้ราชการพลเรือนบางกลุ่มให้บริการกบัขา้ราชการหรือ
หน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง ดังนั้นการบริการท่ีดีจึงก าหนดไวเ้ป็นหน่ึงในสมรรถนะหลักของ
ขา้ราชการพลเรือน  
  3. การสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ เป็นความใฝ่รู้ สั่งสมความรู้ความสามารถ
ของตนในการปฏิบติัราชการดว้ยการศึกษา คน้ควา้ และพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง  
  4. การยึดมัน่ในความถูกตอ้งชอบธรรมและจริยธรรม  เป็นการด ารงและประพฤติ
อยา่งถูกตอ้งเหมาะสมทั้งตามกฎหมาย คุณธรรม จรรยาบรรณแห่งวชิาชีพ และจรรยาขา้ราชการเพื่อ
ศกัด์ิศรีแห่งความเป็นขา้ราชการ  
  5. การท างานเป็นทีม เป็นความตั้งใจท่ีจะท างานร่วมกบัผูอ่ื้น เป็นส่วนหน่ึงของทีม 
หน่วยงานหรือส่วนราชการ โดยผูป้ฏิบติัมีฐานะเป็นสมาชิกไม่จ  าเป็นตอ้งมีฐานะหวัหนา้ทีม รวมทั้ง
ความสามารถในการสร้างและรักษาสัมพนัธภาพกบัสมาชิกทีม 
 การสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ (Expertise) หมายถึง ความสนใจใฝ่ รู้ สั่งสม 
ความรู้ ความสามารถของตนในการปฏิบติัหน้าท่ีราชการด้วยการศึกษา คน้ควา้และพฒันาตนเอง
อย่างต่อเน่ือง จนสามารถประยุกต์ใช้ ความรู้เชิงวิชาการ และเทคโนโลยีต่าง ๆ เขา้กบัการปฏิบติั
ราชการใหเ้กิดผลสัมฤทธ์ิ (กองฝึกอบรม กรมท่ีดิน,2555 : 3) 
 การสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ หมายถึง ความสนใจใฝ่รู้อนัท่ีจะสั่งสมความรู้
ความสามารถของตนดว้ยการศึกษา คน้หวา้ และพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ืองจนประยุกต์ใชค้วามรู้
ทางวิชาการและเทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าราชการให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
(ส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน,2553 : 17) 
 การสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ เป็นสมรรถนะในกลุ่มกระบวนการคิด (Cognitive) 
หรือความลาด อย่างไรก็ดีสมรรถนะน้ีไม่ไดว้ดัความฉลาด (IQ) โดยตรง แต่เป็นการวดัแนวโน้ม
ของการท่ีผูด้  ารงต าแหน่งจะใชค้วามลาดของตนใหมี้ประโยชน์ต่อการท างานใหป้ระสบความส าเร็จ 
กล่าวอีกอย่างหน่ึงก็คือ เป็นการวดัทั้งความสามารถและแรงจูงใจ โดยทัว่ไปสมรรถนะการคิด
วิเคราะห์ และการมองภาพองคร์วมจะสัมพนัธ์โดยตรงกบัความฉลาดมากกวา่สมรรถนะการสั่งสม
ความเช่ียวชาญในงานอาชีพ แต่จากงานวจิยัสนบัสนุนวา่ ความลาดมีความสัมพนัธ์กบัความรู้ในงาน
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เพราะบุคคลท่ีมีความฉลาดจะสามารถเรียนรู้และเก็บขอ้มูลเก่ียวกบัความรู้ในงานไดดี้ 
 การสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ รวมองคค์วามรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบังานไดแ้ก่ 
  1. ความรู้เชิงเทคนิค วชิาการหรือการจดัการ 
  2.  แรงจูงใจท่ีจะเรียนรู้เพิ่มข้ึน 
  3.  ใชค้วามรู้นั้นในงาน 
  4.  สอนความรู้นั้น ๆ ใหก้บับุคคลอ่ืน ๆ ดว้ย 
 การสั่งสมความเชียวชาญในงานอาชีพ (Expertise) อาจเรียกในช่ืออ่ืน ๆ ได้แก่ การตะ
หนกัดา้นกฎหมาย (Legal Awareness) ความรู้ดา้นผลิตภณัฑ ์(Product Knowledge) ภาพลกัษณ์ของ
ผูช่้วยเหลือท่ีเช่ียวชาญ (Expert-Helper Image) ทกัษะการวินิจฉยั (Diagnostic Skill) และการยึดมัน่
ต่อการเรียนรู้ (Continuous Learning) 
 สมรรถนะการสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพมี 4 มิติ ไดแ้ก่ 
  1.  อธิบายในรูปของระดบัวฒิุการศึกษา 
  2.  ระดบัการบริหารจดัการความรู้ เช่น ระดบับุคคล กลุ่มงาน หรือหน่วยงาน เป็นตน้ 
  3.  ความพยายามท่ีจะคงไวแ้ละไดม้าซ่ึงความรู้ความเช่ียวชาญในงาน 
  4.  ขอบเขตหน่วยงานหรือตีพิมพผ์ลงานวชิาการ เป็นตน้ 
  การสั่งสมความเช่ียวชาญในงาน เป็นการขวนขวาย สนใจใฝ่รู้ เพื่อเพิ่มความรู้ความสามารถ
ของตนในการปฏิบติัราชการ ดว้ยการศึกษา หาความรู้เพื่อพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง อีกทั้งรู้จกัพฒันา 
ปรับปรุง ประยกุตใ์ชค้วามรู้เชิงวชิาการและเทคโนโลยต่ีาง ๆ เพื่อใหเ้กิดผลสัมฤทธ์ิ  
 การสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ เป็นสมรรถนะในกลุ่มกระบวนการคิด (Cognitive) 
หรือความฉลาด อยา่งไรก็ดีสมรรถนะน้ีไม่ไดว้ดัความฉลาด (IQ) โดยตรง แต่เป็นการวดัแนวโน้ม
ของการท่ีผู ้ด  ารงต าแหน่งจะใช้ความฉลาดของตนให้มีประโยชน์ต่อการท างานให้ประสบ
ความส าเร็จกล่าวอีกอยา่งหน่ึงก็คือ เป็นการวดัทั้งความสามารถและแรงจูงใจ โดยทัว่ไปสมรรถนะ 
การคิดวิเคราะห์และการมองภาพองคร์วมจะสัมพนัธ์โดยตรงกบัความฉลาดมากกวา่สมรรถนะการ
สั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ แต่จากงานวิจยัสนับสนุนว่า ความฉลาดมีความสัมพนัธ์กับ
ความรู้ในงาน เพราะบุคคลท่ีมีความฉลาดจะสามารถเรียนรู้และเก็บขอ้มูลเก่ียวกบัความรู้ในงานได้
ดี ซ่ึงการสั่งสมความเช่ียวชาญในอาชีพนั้น ขา้ราชการแต่ละคนตอ้งมีความรับผิดชอบต่อการพฒันา
ตนเองอยา่งต่อเน่ือง ศึกษาหาความรู้ ฝึกฝนตนเองอยูเ่สมอ เป็นสมรรถนะหลกัท่ีขา้ราชการทุกคน
จ าเป็นตอ้งมี และสมควรท่ีจะตอ้งพฒันาตนเองให้มีสมรรถนะทุก ๆ ดา้น เพื่อท าให้เกิดการท างาน
อยา่งมีประสิทธิภาพต่อตนเองและองคก์รหรือหน่วยงาน 
 การยดึมัน่ในความถูกตอ้งชอบธรรม และจริยธรรม (Integrity) หมายถึง การด ารงตน และ



29 

 

 

ประพฤติปฏิบติัอย่างถูกตอ้งเหมาะสมทั้งตามกฎหมาย คุณธรรม จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพและ 
จรรยาขา้ราชการเพื่อรักษาศกัด์ิศรีแห่งความเป็นขา้ราชการ (กองฝึกอบรม กรมท่ีดิน,2555 : 3) 
 การยึดมัน่ในความถูกตอ้งชอบธรรมและจริยธรรม คือ การด ารงตนและการประพฤติ
ปฏิบติัตนในวิถีแห่งความดีงาม ความ ถูกต้อง ทั้งในกรอบของกฎหมาย คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณ แห่งวชิาชีพ เพื่อภาพลกัษณ์ ศกัด์ิศรี ช่ือเสียง และเกียรติยศของความเป็นขา้ราชการท่ีดี 
(ส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน,2553 : 23) 
 การยึดมัน่ในความถูกตอ้งชอบธรรม และจริยธรรม มาจากค าวา่ Integrity ท่ีมีนยัของการ
แสดงพฤติกรรมท่ีสอดคลอ้งกบัค าพูด (เท่ากบัการยึดมัน่ในความถูกตอ้งชอบธรรมและจริยธรรม
ระดบัท่ี 2) ซ่ึงค าพูดท่ีวา่น้ีเป็นค่านิยมของบุคคลนั้น ๆ (ส่ิงท่ีเห็นวา่ดี) และค่านิยมท่ีวา่น้ีอาจมาจาก
หน่วยงาน (ค่านิยมองคก์ร) สังคม หรือหลกัทางดา้นศีลธรรมของบุคคล ส่ิงน้ีท าให้สมรรถนะการ
ยึดมัน่ในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรมแตกต่างไปจากสมรรถนะอ่ืน ๆ ท่ีเน้นผลการ
ปฏิบติังานท่ีดี แต่ Integrity เนน้ท่ีค่านิยมมากวา่ 
 อย่างไรก็ดีกรยึดมัน่ในความถูกตอ้งชอบธรรม และจริยธรรมในโมเดลสมรรถนะของ
ราชการพลเรือนไม่ได้เน้นแค่การแสดงพฤติกรรมท่ีสอดคล้องกบัค าพูด แต่เน้นกลุ่มพฤติกรรม
ตั้งแต่มีความสุจริต (ระดบัท่ี 1) จนถึงการอุทิศตนเพื่อผดุงความยติุธรรม (ระดบัท่ี 5) 
 นอกจากน้ียงัมีประเด็นท่ีว่า แต่ละระดบัของการยึดมัน่ในความถูกตอ้งชอบธรรมและ
จริยธรรมนั้น สอดคล้องกับวินัยและจรรยาขา้ราชการ ดังนั้น ข้าราชการทุกคนควรถูกก าหนด
สมรรถนะน้ีท่ีระดบั 5 ทั้งหมดนั้น ในเร่ืองน้ีมีประเด็นทีเก่ียวขอ้ง 2 ประเด็น กล่าวคือ 
 ประเด็นแรก สมรรถนะและวนิยัขา้ราชการมีวตัถุประสงคแ์ตกต่างกนั สมรรถนะเป็นการ
ก าหนดมาตรฐานเชิงพฤติกรรม ท่ีเม่ือแสดงแลว้หน่วยงานจะเสริมแรงเพื่อใหพ้ฤติกรรมนั้น ๆ คงอยู ่
ส่วนวนิยัขา้ราชการเป็นเร่ืองของการบอกวา่อะไรหา้มท า ถา้ท าจะถูกลงโทษ หรืออะไรตอ้งท าถา้ไม่
ท าจะถูกลงโทษ 
 ประเด็นท่ีสอง การก าหนดระดบัสมรรถนะใช้หลกัของการรับรู้ความแตกต่างระหว่าง
ระดบั (Just Noticeable Difference (JND)) ซ่ึงแต่ละระดบัมีความยากง่ายแตกต่างกนัอย่างชัดเจน 
การน าไปใช้จึงตอ้งก าหนดให้สอดคลอ้งกบัระดบัต าแหน่ง ดงันั้น ระดบัต าแหน่งท่ีมีหน้าท่ีความ
รับผิดชอบและขนาดงานท่ีต ่ากว่า จึงควรก าหนดระดบัสมรรถนะต ่ากว่าระดบัต าแหน่งท่ีมีหน้าท่ี
ความรับผิดชอบและขนาดงานท่ีสูงกวา่ การก าหนดให้ทุกระดบัต าแหน่งงานมีสมรรถนะในระดบั
เดียวกนัทั้งหมดจึงอาจไม่เหมาะสม 
 การยึดมัน่ในความ ถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม ก็คือ การด ารงตนและประพฤติ
ปฏิบติัอย่าง ถูกต้องเหมาะสม ทั้งตามกฎหมาย คุณธรรม จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพและ จรรยา
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ขา้ราชการเพื่อศกัด์ิศรีแห่งความเป็นขา้ราชการ 
 การยดึมัน่ในความถูกตอ้งชอบธรรมและจริยธรรมจึงหมายถึง การปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความ
สุจริต ไม่เลือกปฏิบติั ถูกตอ้งตามกฎหมายและวินยั ขา้ราชการ การแสดงความคิดเห็นตามหลกั
วชิาชีพอยา่งสุจริต การรักษา ค าพูด มีสัจจะและเช่ือถือได ้การแสดงใหป้รากฏถึงความมีจิตส านึกใน
ความ เป็นขา้ราชการ การยึดมัน่ในหลกัการ จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพและจรรยา ขา้ราชการไม่
เบ่ียงเบน ตวัอคติหรือผลประโยชน์ กลา้รับผิดและรับผิดชอบ การเสียสละความสุขส่วนตน เพื่อให้
เกิดประโยชน์แก่ทางราชการ การยืน หยดัเพื่อความถูกตอ้งโดยมุ่งพิทกัษ์ผลประโยชน์ของทาง
ราชการ แมต้กอยู ่ในสถานการณ์ท่ีอาจมีความยากล าบาก การกลา้ตดัสินใจ ปฏิบติัหนา้ท่ี ราชการ
ด้วยความถูกตอ้ง เป็นธรรม แมอ้าจก่อความไม่พึงพอใจให้แก่ผูเ้สีย ประโยชน์ และการยืนหยดั
พิทกัษ์ผลประโยชน์และช่ือเสียงของประเทศชาติ แมใ้นสถานการณ์ท่ีอาจเส่ียงต่อความมัน่คงใน
ต าแหน่งหนา้ท่ีการงานหรือ อาจเส่ียงภยัต่อชีวติ 
 การท างานเป็นทีม 
  ไพโรจน์ บาลนั (2553 : 18) ไดใ้ห้ความหมายไวว้า่ ทีม คือกลุ่มคนท่ีถูกจดัตั้งข้ึนเพื่อ 
ท างานร่วมกนั หรือกลุ่มคนท่ีท างานร่วมกนั หรือกลุ่มคนท่ีท างานคลา้ยคลึงกนั หรือกลุ่มคนท่ีข้ึน
ตรงกบัผูบ้งัคบับญัชาคนเดียวกนั 
  ทองประเสริฐ ใจตรง (2553 : 26 - 28) ค  าว่า ทีมงาน มีนกัวิชาการไดใ้ห้ความหมาย
หลาย ลกัษณะแต่ความหมายหลาย ๆ ความหมายจะเนน้ความส าคญัอยูท่ี่กลุ่มของบุคคลท่ีจะร่วมใน
กิจกรรมมี การเก่ียวขอ้งซ่ึงกนัและกนัมีการวางแผนร่วมกนั เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายท่ีวางไว ้
  ณัฏฐพนัธ์ เขจรนันทน์ (2556 : 62) ให้ความหมายว่าทีมงาน คือ กลุ่มคนท่ีตอ้งมา
ท างาน ร่วมกนัโดยมีวตัถุประสงคเ์ดียวกนั และเป็นการรวมตวักนัท่ีจะตอ้งอาศยัความเขา้ใจ ความ
ผูกพนั และ ความร่วมมือซ่ึงกนัและกนั ของสมาชิกในกลุ่ม เพื่อสมาชิกแต่ละคนจะสามารถท างาน
ร่วมกนั จน ประสบผลส าเร็จและบรรลุเป้าหมายสูงสุดของทีมได้ในทางปฏิบติัทีมงานอาจมีขนาด
ใหญ่หรือเล็กก็ได ้แต่ส่วนมากแลว้จะประกอบดว้ยหวัหนา้ทีมท่ีอาจจะมาจากหน่วยงานต่าง ๆ กนั 
แต่ทุกคนจะตอ้งพยายามปฏิบติังานให้สอดคลอ้งและประสานกนัอยา่งเป็นเอกภาพ โดยมีเป้าหมาย
สูงสุดของทีมเป็น เคร่ืองก าหนด 
 องคป์ระกอบท่ีส าคญัในการท างานเป็นทีม 
 การสร้างทีมงานข้ึนมานั้นเป็นส่ิงท่ีง่าย ถ้าเราไม่ค  านึงถึงผลของการปฏิบัติงานของ
ทีมงาน เพราะทีมงานนั้นเป็นเร่ืองของการท างานร่วมกนัของบุคคลตั้งแต่สองคนข้ึนไปเพื่อให้
บรรลุวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไว ้แต่ส่ิงหน่ึงท่ีเป็นปัญหาในการพฒันาทีมงานโดยทัว่ไปผูร่้วมงานใน
ทีมงานแต่ละทีมจะท างานเพียงตามท่ีไดรั้บค าสั่งมาเท่านั้นหรือท าไปเพื่อให้รู้สึกวา่มีทีมงานเท่านั้น 
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(จีระ งอกศิลป์,2553 : 39) 
 ปัญหาดงักล่าวท าให้การสร้างทีมงานไม่ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างแทจ้ริง และการท่ีจะ
สร้างทีมงานใหเ้กิดประโยชน์ในการบริหารโครงการอยา่งแทจ้ริง จ  าเป็นตอ้งมีองคป์ระกอบพื้นฐาน
ท่ีส าคญัของการท างานเป็นทีมดงัน้ี 
  1. ตอ้งประกอบดว้ยบุคคลตั้งแต่สองคนข้ึนไป 
  2. บุคคลในกลุ่มตอ้งมีปฏิสัมพนัธ์ต่อกนั 
  3. บุคคลในกลุ่มตอ้งมีสัมพนัธ์ต่อกนัอยา่งมีแบบแผน 
  4.  บุคคลในกลุ่มตอ้งพึ่งพากนัในการปฏิบติังาน 
  5. บุคคลในกลุ่มถือวา่ตนเองตอ้งเป็นสมาชิกของทีมงาน 
  6. บุคคลในกลุ่มมีวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายเดียวกนั 
  7. บุคคลในกลุ่มคิดวา่การท างานร่วมกนัช่วยใหง้านส าเร็จ 
  8. บุคคลในกลุ่มมีความสมคัรใจท่ีจะท างานร่วมกนั 
  9. บุคคลในกลุ่มมีความเพลิเพลินท่ีจะท างานกนัและผลิตผลงานคุณภาพสูง 
  10. บุคคลในกลุ่มพร้อมท่ีจะเผชิญปัญหาร่วมกนั 
 
 กล่าวโดยสรุป การท างานเป็นทีม หมายถึง ความตั้งใจและความพร้อมท่ีจะท างานร่วมกบั
ผูอ่ื้น หรือเป็นส่วนหน่ึงของทีม หน่วยงาน หรือส่วนราชการ โดยผูป้ฏิบติัมีฐานะเป็นสมาชิก ไม่
จ  าเป็นต้องอยู่ในฐานะหรือต าแหน่งหัวหน้าทีมแต่เพียงต าแหน่งเดียว ความเป็นสมาชิกในทีม
ดงักล่าว หมายความรวมถึงความสามารถในการสร้างและรักษาสัมพนัธภาพกบัสมาชิกในทีมดว้ย 
 
3. แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัการพฒันาบุคลากร 
 ธญัญาพนัธ์ สิทธิพงษ ์(2553 หนา้ 10) ไดอ้ธิบายความหมายของการพฒันาบุคลากร หมายถึง 
กระบวนการวางแผนล่วงหน้า เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทกัษะ ความสามารถ และปรับปรุงพฤติกรรมของ
บุคลากรในการท างานให้แก่บุคลากรนั้น โดยองคก์ารเป็นผูจ้ดัข้ึนให้แก่บุคลากร 
 วราภรณ์ แต่งผล (2554 หน้า 11) ไดอ้ธิบายถึงความส าคญัของ การพฒันาบุคลากร นั้นมี
ความจ าเป็นและมีความส าคญัต่อตวับุคลากรเอง และองคก์ารเป็นอยา่งยิ่งเพราะเป็นกรรมวิธีท่ีจะช่วย
เพิ่มพูนความรู้ ส่งเสริมความสามารถและทกัษะ ตลอดถึงเจตคติท่ีดีในการปฏิบติังานของบุคลากรให้
บงัเกิดผลดี มีทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผล ช่วยใหบ้รรลุทั้งเป้าหมายส่วนบุคคลและเป้าหมายของ
องคก์าร 
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 จุดมุ่งหมายของการพฒันาบุคลากร 
 ธนัญาพนัธ์ สิทธิพงษ ์(2553 : 14) กล่าววา่จุดมุ่งหมายของ การพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์ป็น
เร่ืองของกลไกท่ีจะช่วยให้การด าเนินงานทั้งในด้านองค์การและด้านบุคลากรเป็นไปในทิศทาง
เดียวกนั เพื่อน ามาซ่ึงความส าเร็จสู่องค์การหรือหน่วยงานโดยรวม หรืออาจกล่าวได้ว่า การพฒันา
ทรัพยากรมนุษยเ์ป็นการเพิ่มพูนคุณค่าใหก้บัตวับุคคลทั้งโดยทางตรงและทางออ้ม  
 การบริหารทรัพยากรมนุษย ์
 แนวคิดพื้นฐานในการบริหารทรัพยากรมนุษย ์ไม่วา่จะเป็นการด าเนินงานขององคก์ารจะ
มีขนานเล็กหรือขนานใหญ่ ยอ่มตอ้งการบุคลากรท่ีมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เป็น
พื้นฐาน เพื่อสามารถควบคุมการด าเนินงานให้ทนักบัการเปล่ียนแปลงดา้นต่างๆ ไม่วา่จะเป็นด้าน
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยี โดยจะตอ้งค านึงวา่มนุษยมิ์ใช่เคร่ืองจกัร แต่เป็นผูส้ร้าง
ความส าเร็จใหแ้ก่องคก์ารยอ่มตอ้งการขวญัก าลงัใจรวมทั้งแรงจูงใจในการปฏิบติังานดว้ยกนัทุกคน 
ดงันั้นจึงจ าเป็นท่ีจะให้บุคลากรในองคก์ารไดแ้สดงความสามารถของตนเอง พร้อมทั้งเปิดโอกาส
ให้แสดงความคิดเห็นในการปฏิบัติงาน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรได้ใช้ความรู้ 
ความสามารถอย่างเต็มท่ี นอกจากน้ี ยงัตอ้งค านึงถึงค่านิยม วฒันธรรม จริยธรรม และวินยัใยการ
ปฏิบติังานขององคก์ารเป็นส าคญั (วลิาวรรณ รพีพิศาล, 2554 หนา้ 1 – 9). 
 เฉลิมพงศ ์มีสมนยั (2553 หนา้ 1 - 7) ไดก้ล่าวไวว้า่ ในทศันะของ De Cenzo และ Robbins 
เห็นว่าการบริหารทรัพยากรมนุษยเ์ป็นส่วนหน่ึงขององค์กรท่ีจะพิจารณาจากมิติของคนโดยเป็น
หน้าท่ีท่ีให้การสนับสนุน (staff function) การด าเนินงานขององค์การโดยการบริหารทรัพยากร
มนุษยมี์บทบาทใหก้ารช่วยเหลือใหก้ารด าเนินงานขององคก์ารจะบรรลุเป้าหมายทั้งในดา้นการผลิต
สินคา้และ/หรือบริการ 
 พิชิต เทพวรรณ์ (2554 : 26) ให้นิยามการบริหารทรัพยากรมนุษย์ว่าเป็นนโยบายและ
วิธีการ ปฏิบติังานท่ีบอกถึงกิจกรรมท่ีเป็นการจดัหา การใช้ การรักษาไวซ่ึ้งทรัพยากรมนุษย ์ผูซ่ึ้ง
เป็นผูป้ฏิบติังานและ ส่งผลต่อความส าเร็จขององค์กร การบริหารทรัพยากรมนุษย์เป็นมากกว่า
แนวทางปฏิบัติและถือได้ว่าเป็นกรอบ กลยุทธ์ใหญ่ของการบริหารองค์กรโดยภาพรวม ซ่ึง
แนวความคิดการจัดการงานบุคคลแบบเก่านั้ นเป็นการ ปฏิบัติในกิจกรรมทุกอย่างท่ีเก่ียวกับ
พนกังานในองค์กร และเป็นเพียงเคร่ืองมือท่ีท าให้เกิดการปฏิบติังาน ซ่ึง ค านึงถึงเฉพาะการวาง
ระเบียบและแนวปฏิบติัต่าง ๆ เป็นส่วนใหญ่ 
 ปรัชญาการบริหารทรัพยากรมนุษย ์
 โดยปกติมนุษยจ์ะตดัสินใจท าส่ิงใดส่ิงหน่ึงนั้นตามความคิด  ความเช่ือ และค่านิยมท่ีอยูใ่น
ตวัของเขา  โดยมีแนวความคิดท่ีเป็นพื้นฐานว่าส่ิงท่ีเลือกท าเป็นส่ิงท่ีมีค่ามากท่ีสุด  ซ่ึงส่ิงท่ีเป็น
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พื้นฐานของความคิดก็คือ  ปรัชญาประจ าตวันั้นเอง  การบริหารทรัพยากรมนุษยก์็เช่นกนั ผูบ้ริหาร
หรือผูจ้ดัการก็จะตอ้งมีปรัชญาการบริหารทรัพยากรมนุษยเ์ป็นแนวทางในการปฏิบติั ปรัชญาการ
บริหารทรัพยากรมนุษยป์ระกอบดว้ย 
  หลกัคุณธรรม (Merit - Based) 
  หลกัสมรรถนะ (Competency - Based)  
  หลกัผลงาน (Performance - Based) 
  หลกัการกระจายอ านาจและความรับผดิชอบ (HR Decentralization) 
  หลกัคุณภาพชีวติในการท างาน (Quality of Work Life) 
 1.  หลักคุณธรรม (Merit - Based) : หลักคุณธรรมหรือระบบคุณธรรมใช้ในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจ  หลกัคุณธรรมประกอบดว้ย 4 หลกัใหญ่ คือ 
  1.1 หลกัความเสมอภาค คือ เสมอภาค ไม่เลือกปฏิบติั ไม่ค  านึงถึงผิวพรรณ  เช้ือชาติ  
เพศ ฯลฯ 
  1.2 หลกัความสามารถ การบริหารคนหมู่มากตอ้งมีวิธีวดัความสามารถ ซ่ึงปัจจุบนั
เปล่ียนมาเป็นหลกัผลงาน และหลกัสมรรถนะ  
  1.3 หลกัความเป็นกลาง หมายถึง การปฏิบติัหนา้ท่ีโดยไม่ค  านึงถึงฝ่ายใด ขา้ราชการ
เป็นกลไกรัฐ ตอ้งท างานตามนโยบายของรัฐบาล แต่บางคร้ังถูกมองวา่รับใชห้รือเขา้ขา้งฝ่ายใดฝ่าย
หน่ึง  ซ่ึงอาจมีผลกระทบกบัความมัน่คงในอาชีพราชการ  
  1.4 หลักความมั่นคง  หมายถึง  การรับรองการเป็นอาชีพ  มีทางก้าวหน้า มี
ค่าตอบแทน  และสวสัดิการท่ีเหมาะสม  ท่ีเกียรติและศกัด์ิศรี 
 2.  หลักสมรรถนะ (Competency - Based) : หมายถึง ใช้คนให้ตรงกับความรู้ความ 
สามารถ (Put the Right Man on the Right Job) โดยการศึกษา  และก าหนดความรู้ความสามารถท่ี
ตอ้งการส าหรับต าแหน่งต่างๆ แลว้น าไปสรรหาพฒันาใหไ้ดบุ้คคลท่ีเหมาะสมมาด ารงต าแหน่ง 
 3.  หลกัผลงาน (Performance - Based) : คือ การบริหารโดยยดึผลงานเป็นหลกั  
หมายความวา่จะให้คุณให้โทษใครให้ดูท่ีผลงาน  ตรงน้ีมาจากภาคธุรกิจ  ถามวา่ราชการยึดผลงาน
อยา่งเดียวไดไ้หม ค าตอบคือคงไม่ได ้จะตอ้งมีปัจจยัอ่ืนๆ หรือแมแ้ต่ทางธุรกิจเหมือนกนัตอ้งมอง
ทั้ง Input ท่ีใส่เขา้ไปในการท างาน Output ท่ีเกิดข้ึน รวมทั้งทศันคติ (Attitude) และวธีิการท างาน 
ของเขา ตอ้งโปร่งใส แต่อยา่งไรก็ตาม ก็ใหเ้นน้ผลงาน ใหย้ดึผลงานเป็นหลกั 
 4.  หลกัการกระจายอ านาจและความรับผิดชอบ (HR Decentralization) : คือให้ร่วมกนั
รับผดิชอบ เวลาถามวา่ใครเป็น HR Manager ใครเป็น Personnel Manager ถา้เป็นยคุก่อนค าตอบคือ 
หัวหน้าการเจา้หน้าท่ี  แต่ค าตอบยุคน้ีคือผูบ้ริหารนั้นเอง หรือ Line Manager นั้นเอง ท่ีเป็น HR 
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Manager ในตวัเอง ตอ้งรู้หลกัตอ้งบริหารได ้ 
 5.  หลกัคุณภาพชีวิตในการท างาน (Quality of Work Life) : คือ ในการท างานมี Work 
Life กบั Home Life ท  าอยา่งไรใหส้มดุลกนั (Balance) 
 การพฒันาบุคลากร มีจุดมุ่งหมายเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความสามารถ และเจตคติท่ีดีต่อ
วิชาชีพ การพฒันาดงักล่าวเพื่อให้บุคลากรสามารถปฏิบติังานในหนา้ท่ีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ส่งผล
ต่อความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต่อองค์กร อันเกิด
ประโยชน์แก่บุคลากรในการพฒันาฝีมือ บุคลิกภาพ ส่ิงท่ีเป็นพื้นฐานของความคิดปรัชญาการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์คือ หลกัคุณธรรม หลกัสมรรถนะ หลกัผลงาน หลกัการกระจายอ านาจและความ
รับผดิชอบ หลกัคุณภาพชีวติในการท างาน  
 
4. ผลงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 เกษรา โชติช่วง (2554 : บทคดัย่อ) ไดศึ้กษาการพฒันาสมรรถนะของบุคลากรส่วนการ
คลงัในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัยะลา ผลการศึกษาพบว่า ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าเจา้หน้าท่ีส่วน
การคลงัผูป้ฏิบติังาน ควรมีการพฒันาสมรรถนะโดยรวมทุกดา้นอยู่ในระดบัมาก โดยสมรรถนะ
ด้านการมีคุณธรรมจริยธรรมมีความส าคญัเป็นอนัดบัแรก คือ รักษาวาจา มีสัจจะเช่ือถือได้ พูด
อย่างไรท าอย่างนั้น ไม่บิดเบือนอา้งขอ้ยกเวน้ให้คนเอง และสมรรถนะดา้นการท างานเป็นทีมท่ี
จ าเป็นตอ้งมีมากท่ีสุดคือ สร้างสัมพนัธ์เขา้กบัผูอ่ื้นในกลุ่มไดดี้ และรองลงมาคือสมรรถนะดา้นการ
ท างานมุ่งผลส าเร็จคือ พยายามปฏิบติัราชการตามหน้าท่ีให้ดีท่ีสุดและถูกตอ้ง สมรรถนะดา้นการ
ให้บริการ คือ เล็งเห็นผลประโยชน์ท่ีจะเกิดข้ึนกับผู ้รับบริการในระยะยาวและพร้อมท่ีจะ
เปล่ียนแปลงวิธีหรือขั้นตอนการให้บริการ เพื่อให้ผูรั้บบริการไดป้ระโยชน์สูงสุด และสมรรถนะ
ดา้นการสั่งสมความเช่ียวชาญในงานคือ ให้การสนบัสนุน ชมเชย เม่ือมีผูแ้สดงออกถึงความตั้งใจท่ี
จะพฒันาความเช่ียวชาญในงาน (ร้อยละ 48.0) ปัจจุบนับุคลากรส่วนการคลงั ในเขตอ าเภอเมือง 
จงัหวดัยะลา มีสมรรถนะดา้นการมีคุณธรรมจริยธรรมในระดบัมาก ไดแ้ก่ การธ ารงความถูกตอ้ง 
ยนืหยดัพิทกัษผ์ลประโยชน์และช่ือเสียงช่ือเสียงของหน่วยงานและประเทศชาติแมใ้นสถานการณ์ท่ี
อาจส่งต่อความมัน่คงในต าแหน่งหนา้ท่ีการงาน และ สมรรถนะดา้นการใหบ้ริการ ไดแ้ก่ ใหบ้ริการ
ท่ีเป็นมิตร สุภาพ เต็มใจตอ้นรับดว้ยอธัยาศยัไมตรีอนัดี และสร้างความประทบัใจแก่ผูรั้บบริการ 
โดยในส่วนระดบัสมรรถนะท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัท่ีมีอยู่นอ้ยสมควรให้มีการพฒันาเป็นอนัดบัแรก คือ 
สมรรถนะดา้นการท างานมุ่งผลส าเร็จ 
 สุดใจ ทศัจนัทร์ (2554 : บทคดัย่อ) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการพฒันาสมรรถนะของ
ขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชลบุรี ผลการศึกษาพบวา่ ระดบัสมรรถนะของขา้ราชการใน
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ภาพรวมอยูใ่นระดบัสูง โดยสมรรถนะหลกัมีค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมาคือ ดา้นสมรรถนะในงาน และ
สมรรถนะดา้นบริหารและสมรรถนะดา้นการน าตามล าดบั ระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัท่ีส่งผลต่อ
สมรรถนะขา้ราชการ พบว่าในภาพรวมอยูใ่นระดบัสูง เม่ือพิจารณาสมรรถนะเป็นรายดา้น พบวา่ 
ดา้นการพฒันาตนเองมีค่าเฉล่ียสูงสุดและรองลงมาตามล าดบัคือ ดา้นค่าตอบแทน ดา้นการจดัการ
ความรู้ และดา้นนโยบายขององคก์ร การเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อสมรรถนะขา้ราชการพบว่ามี
ความแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ทุกดา้น ดา้นความสัมพนัธ์ของปัจจยัท่ีมีผล
ต่อสมรรถนะและประสิทธิภาพของขา้ราชการองค์การบริหารส่วนจงัหวดัชลบุรี พบวา่ปัจจยัด้าน
การพฒันาตนเองมีความสัมพนัธ์เชิงบวกในระดบัสูง ดา้นค่าตอบแทนมีความสัมพนัธ์เชิงบวกใน
ระดบัสูง ด้านนโยบายขององค์กรและด้านการจดัการความรู้ มีความสัมพนัธ์กบัสมรรถนะของ
ขา้ราชการเชิงบวกในระดบัปานกลาง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

ชลารักษ ์นุชแดง (2555 : บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาการพฒันาสมรรถนะหลกัของขา้ราชการพล
เรือนกรมการพฒันาชุมชน ผลการศึกษาวิจยั พบวา่ สมรรถนะหลกัท่ีคาดหวงักบัสมรรถนะหลกัท่ี
เป็นจริงของขา้ราชการพลเรือนกรมการพฒันาชุมชนในภาพรวมสมรรถนะหลกัท่ีคาดหวงัอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด สมรรถนะหลักท่ีเป็นจริงอยู่ในระดับมาก ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลต่าง
ระหวา่งสมรรถนะหลกัท่ีคาดหวงักบัสมรรถนะหลกัท่ีเป็นจริงพบว่า การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ การสั่งสม
ความเช่ียวชาญในงานอาชีพ การคิดวิเคราะห์ การพฒันาชุมชน การบริการท่ีดีการงานเป็นทีม และ
จริยธรรมมีความแตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 วิธีการพฒันาทรัพยากรบุคคล
ของขา้ราชการพลเรือนกรมการพฒันาชุมชนในภาพรวมอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น โดยการสอนงานมี
ค่าเฉล่ียมากท่ีสุด รองลงมาคือการให้ค  าปรึกษาแนะน า การเรียนรู้ด้วยตนเอง การฝึกอบรม การ
ฝึกอบรมในขณะท างาน การประชุม/สัมมนา และการมอบหมายโครงการมีค่าเฉล่ียเท่ากนั การ
หมุนเวียนงาน การให้ทุนการศึกษาทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ ตามล าดบั  แนวทางการ
พฒันาทรัพยากรบุคคลของขา้ราชการพลเรือนกรมการพฒันาชุมชน มีการพฒันาทรัพยากรบุคคลท่ี
หลากหลายวธีิท าใหบุ้คลากรสามารถเรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ ไดเ้พิ่มมากข้ึน 

ชาตรี เทียนทอง (2556 : บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาแนวทางส่งเสริมการพฒันาสมรรถนะบุคลากร
กองการเจา้หนา้ท่ีกรมควบคุมโรค ผลการวิจยัพบวา่ บุคลากรกองการเจา้หน้าท่ี มีระดบัสมรรถนะ
โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.94, S.D. = 0.41) บุคลากรกองการเจา้หนา้ท่ี จ  าแนกตามสถานภาพ
การด ารงต าแหน่ง ใหค้วามส าคญักบัปัจจยัส่งเสริมความส าเร็จในการพฒันาสมรรถนะบุคลากรกอง
การเจา้หนา้ท่ี กรมควบคุมโรคโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.83, S.D. = 0.62)  บุคลากรกองการ
เจา้หน้าท่ีมีสถานภาพการด ารงต าแหน่งต่างกนั มีสมรรถนะ ท่ีน าไปสู่ความส าเร็จของกองการ
เจา้หนา้ท่ี ในภาพรวมไม่แตกต่างกนั (t = -1.282, p = 0.21)  บุคลากรกองการเจา้หนา้ท่ีมีสถานภาพ
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การด ารงต าแหน่งต่างกนั ให้ความส าคญักบัปัจจยัส่งเสริมความส าเร็จในการพฒันาสมรรถนะ
บุคลากรกองการเจา้หนา้ท่ี กรมควบคุมโรค ในภาพรวมไม่แตกต่างกนั (t = -0.834, p = 0.41)  ปัจจยั
ส่งเสริมความส าเร็จในการพฒันาสมรรถนะบุคลากร ดา้นความส าเร็จ ของงาน ดา้นการยอมรับนบั
ถือ ด้านลกัษณะงาน ด้านความรับผิดชอบ ด้านโอกาสท่ีจะ เจริญก้าวหน้า ด้านนโยบายและการ
บริหารองค์การ ด้านการบงัคบับญัชา ด้านความสัมพนัธ์ ระหว่างผูร่้วมงาน ด้านสถานภาพการ
ท างานและด้านค่าตอบแทน มีความสัมพนัธ์กับสมรรถนะ ท่ีน าไปสู่ความส าเร็จของกองการ
เจา้หนา้ท่ี ไดแ้ก่ สมรรถนะหลกัดา้นการยึดมัน่ในความถูกตอ้ง ชอบธรรม และจริยธรรม ดา้นการ
ให้บริการท่ีดี ดา้นการมุ่งผลสัมฤทธ์ิ ดา้นการมีน ้ าใจ ดา้นการท างานเป็นทีม และสมรรถนะเฉพาะ
ตามลกัษณะงานท่ีปฏิบติั ดา้นการคิดวิเคราะห์ ดา้นการตรวจสอบความถูกตอ้งของกระบวนงาน 
ด้านความยืดหยุ่นผ่อนปรน อย่างมีนัยส าคญัทาง สถิติท่ีระดับ .05 แนวทางส่งเสริมการพฒันา
สมรรถนะบุคลากรกองการเจา้หน้าท่ี กรมควบคุมโรค ประกอบดว้ย 1) การเสริมสร้างแรงจูงใจสู่
ความเป็นมืออาชีพ (Motivation: M) การเสริมสร้างความสุขในการปฏิบติังาน (Happiness: H) 3) 
การจดัการความรู้ (Knowledge Management: KM) โดยจดัท าเป็นรูปแบบ “เกลียวสมรรถนะ” 
 พชัรมยั แกว้บรรจง (2556 : บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาแนวทางการพฒันาสมรรถนะหลกัในการ
ปฏิบติังานของขา้ราชการพลเรือนส านกังานศึกษาธิการภาค 1 – 13 ผลการวิจัยพบว่า  1) ระดับ
สมรรถนะหลกัการปฏิบติังานในปัจจุบนั ตามทศันะของกลุ่มผูอ้  านวยการส านกังานศึกษาธิการภาค 
ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.23 ตามทศันะของผูอ้  านวยการกลุ่มงาน ภาพรวมอยูใ่น
ระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.08 ตามทศันะของกลุ่มขา้ราชการผูป้ฏิบติัหนา้ท่ี ภาพรวมอยูใ่นระดบั
มาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.98 2) ระดับความต้องการพฒันาสมรรถนะหลัก ตามทศันะของกลุ่ม
ผูอ้  านวยการส านกังานศึกษาธิการภาค ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.66 ตามล าดบั 
ตามทศันะของผูอ้  านวยการกลุ่มงาน ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.93 3)แนวทางการ
พัฒนาสมรรถนะหลักในการปฏิบัติงานเรียงล าดับรายด้านท่ีตรงกับความต้องการของกลุ่ม
ขา้ราชการผูป้ฏิบติัหนา้ท่ี ดา้นการสั่งสมความเช่ียวชาญในอาชีพ จดัให้มีการส่งเสริม สนบัสนุนให้
เขา้รับการพฒันา ถ่ายทอดองคค์วามรู้ จดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ จดัท าคู่มือการปฏิบติังาน ก าหนดให้
มีแผนการพฒันาบุคลากร ดา้นการมุ่งผลสัมฤทธ์ิ มีการก าหนดเป้าหมาย การมีส่วนร่วม การก ากบั
ดูแล รายงานความกา้วหนา้ ดา้นการท างานเป็นทีม มีการมอบหมายงาน ร่วมกิจกรรมจดักิจกรรม 
ยา้ย สับเปล่ียนหมุนเวียนงาน สัมมนาทางวิชาการ ดา้นการบริการท่ีดี สร้างความตระหนกั ปลูก
จิตส านึกเพิ่มช่องทางในการให้บริการ มีการประเมิน ศึกษาดูงาน ดา้นการยึดมัน่ในความถูกตอ้ง 
ชอบธรรม และจริยธรรม เนน้ย  ้าปฏิบติัตามจรรยาบรรณ จดักิจกรรม อบรม ยกยอ่งชมเชย 
 วรรณรัตน์ ศรีกนก (2556 : บทคดัยอ่) ไดศึ้กษา การพฒันากรอบสมรรถนะของบุคลากร
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วิทยาลัยพยาบาลกองทพับก พบว่า สมรรถนะหลักของบุคลากร วิทยาลัยพยาบาลกองทพับก 
ประกอบดว้ย 5 สมรรถนะ ไดแ้ก่ การมุ่งสัมฤทธ์ิ การบริการท่ีดี การสั่งสมความเช่ียวชาญในงาน
อาชีพ จริยธรรม และการท างานเป็นทีม ส่วนสมรรถนะการบริหารของบุคลากร วิทยาลยัพยาบาล
กองทพับก ประกอบดว้ย 5 สมรรถนะ ไดแ้ก่ การคิดวิเคราะห์ ศิลปะการส่ือสารจูงใจ ภาวะผูน้ า 
วิสัยทศัน์ ศกัยภาพเพื่อน าการเปล่ียนแปลง การควบคุมตนเอง และการให้อ านาจแก่ผูอ่ื้น ส าหรับ
สมรรถนะของงาน ของบุคลากรวิทยาลยัพยาบาลกองทพับก จ านวน 13 สายงาน ประกอบด้วย 
สมรรถนะระหว่าง 2 ถึง 8 สมรรถนะ โดยมีสมรรถนะท่ีควรจะมีในบุคลากรของแต่ละสายงาน
ส่วนมากจะเป็นสมรถนะดา้นความถูกตอ้งในงาน และดา้นการคิดวิเคราะห์ (จ  านวน 10 สายงาน) 
รองลงมาคือ สมรรถนะดา้นการสืบเสาะหาขอ้มูล (จ านวน 7 สายงาน) 
 ศศิกาญจน์ สามคัคีนนท ์(2556 : บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาความคาดหวงัและความพึงพอใจใน
ประสิทธิภาพการท างานตามหลกัสมรรถนะหลกั (Core Compertency) ของพนกังานธนาคารออม
สินภาค 3 การศึกษาคร้ังน้ีมีว ัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคาดหวังและความพึงพอใจใน
ประสิทธิภาพการท างานตามหลกัสมรรถนะหลกั (Core Compertency) ของพนกังานธนาคารออม
สินภาค 3 จ านวน 270 คน เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS เพื่อ
ประมวลผลขอ้มูล ผลการศึกษาพบว่า 1. พนกังานธนาคารออมสินภาค 3 ส่วนใหญ่ เป็นเพสหญิง 
คิดเป็นร้อยละ 58.82 โดยมีอายรุะหวา่ง 26 – 30 ปี มีสถานภาพโสด มีระดบัการศึกษาสูงสุดในระดบั
ปริญญาตรี ต าแหน่งพนักงานปฏิบติัการ 4 – 5 มีระดับเงินเดือน 15,001 – 25,000 บาท และมี
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 1 – 5 ปี 2. จากการศึกษาความคาดหวงัและความพึงพอใจใน
ประสิทธิภาพการท างานตามหลกัสมรรถนะหลกั (Core Compertency) ของพนกังานธนาคารออม
สินภาค 3 ไดแ้ก่ ดา้นการบริการดว้ยใจ ดา้นการยึดมัน่ในคุณธรรม ดา้นการใส่ใจ ใฝ่รู้ ดา้นการบูร
ณาการทีม ดา้นมุ่งสัมฤทธ์ิ และดา้นความเช่ียวชาญผลิตภณัฑ์ โดยภาพรวมพบวา่ พนกังานมีความ
คาดหวงัอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด และความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก 3. จากการศึกษาเปรียบเทียบความ
คาดหวังและความพึงพอใจในประสิทธิภาพการท างานตามหลักสมรรถนะหลัก (Core 
Compertency) ของพนกังานธนาคารออมสินภาค 3 พบว่า ระดบัความคาดหวงัและความพึงพอใจ
แตกต่างกนั อยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
 สุรศกัด์ิ ศุภเมธีวรกุล (2557 : บทคดัย่อ) ไดศึ้กษารูปแบบการพฒันาสมรรถนะผูน้ าการ
เปล่ียนแปลง สู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากลใน การบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) ศึกษาสมรรถนะ
ผูน้ าการเปล่ียนแปลงสู่ความเป็นเลิศตาม มาตรฐานสากลในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2) เปรียบเทียบความแตกต่างของสมรรถนะ
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ผูน้ าการเปล่ียนแปลงสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล จ าแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพ ระดบั
การศึกษา และรายได้เฉล่ียต่อเดือน ของผูอ้  านวยการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3) ศึกษาปัจจยัสมรรถนะผูน้ าการ เปล่ียนแปลงสู่ความเป็นเลิศ
ตามมาตรฐานสากล ในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังาน คณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานและ 4) เพื่อสร้างรูปแบบ และวิธีการพฒันาสมรรถนะผูน้ าการ เปล่ียนแปลงสู่ความเป็น
เลิศตามมาตรฐานสากล ในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านักงาน คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน วิธีด าเนินการวิจยัเป็นการวิจยัแบบผสมเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ (Mixed 
Method Research) กลุ่มตวัอยา่งประกอบดว้ย โรงเรียนมธัยมศึกษาในต่างจงัหวดัท่ีเขา้ร่วมโครงการ
โรงเรียนมาตรฐานสากล สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวน 325 โรงเรียน 
โดยการสุ่มอยา่งง่าย เคร่ือง มือท่ีใชใ้นการวจิยั คือ แบบสอบถามความคิดเห็น แบบสัมภาษณ์เชิงลึก 
สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์
องค์ประกอบ (Factor Analysis) ด้วย วิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก (Principal Component 
Analysis) ผลการวิจยัพบวา่ 1. สมรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลงสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล
ในการบริหารสถานศึกษาขั้น พื้นฐาน สังกดัส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใน
ภาพรวมอยู่ในระดบัค่อนขา้ง มาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่ามีความเป็นจริงท่ีตรงกบั
สภาพปัจจุบนัและความเป็น ไปไดข้องการใช้สมรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลงสู่ความเป็นเลิศตาม
มาตรฐานสากลในการบริหาร สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน อยู่ในระดบัค่อนขา้ง มากทุกดา้น 2. ผูอ้  านวยการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ีมีเพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา และรายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือน แตกต่างกนั มีสมรรถนะผูน้ าการ เปล่ียนแปลงสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล ในการ
บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไม่แตกต่างกนั 
3. ปัจจยัสมรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลงสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากลในการบริหารสถาน 
ศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มี 16 องคป์ระกอบท่ี สามารถ
อธิบายความแปรปรวนได้ร้อยละ 79.938 โดยองค์ประกอบท่ี 1 และองค์ประกอบท่ี 2 สามารถ
อธิบายความแปรปรวนทั้ งหมดได้มากกว่าปัจจัยอ่ืนๆ (ร้อยละ 21.168 และร้อยละ  15.000 
ตามล าดบั) 4. ได้รูปแบบและวิธีการพฒันาสมรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลงสู่ความเป็นเลิศตาม
มาตรฐานสากลในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานของ 5 สมรรถนะหลัก คือ การจดัการเรียนรู้ตามรูปแบบสากล การส่ือสาร การจดัการ
สารสนเทศ การ มุ่งเน้นบุคลากร และการพฒันานวตักรรมใหม่ โดยมีแนวทางในการพฒันาใน 4 
ดา้น ไดแ้ก่ 1) เน้ือหาสมรรถนะ 2) วตัถุประสงค ์3) กระบวนการพฒันา และ 4) การประเมินผลการ



39 

 

 

พฒันา 
 เสาวลกัษณ์ ฉายรุ้ง (2557 : บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาสมรรถนะการปฏิบติังานของบุคลากรใน
ธุรกิจโรงแรมเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัสงขลา  ผลการวิจยัพบว่า  ระดับสมรรถนะของบุคลากร
โรงแรม เขตอ าเภอเมือง จงัหวดัสงขลา ในภาพรวมและทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก  ระดบัสมรรถนะ
ของบุคลากรธุรกิจโรงแรม เขตอ าเภอเมือง จงัหวดัสงขลา จ าแนกตามเพศไม่แตกต่างกนั ส่วนระดบั
สมรรถนะของบุคลากรโรงแรม เขตอ าเภอเมือง จงัหวดัสงขลา จ าแนกตามรายไดต่้อเดือน แตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และระดบัสมรรถนะของบุคลากรโรงแรม เขตอ าเภอเมือง 
จงัหวดัสงขลา จ าแนกตามอายุ ระดบัการศึกษา ระยะเวลาในการท างาน และต าแหน่งงาน แตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  แนวทาง การพฒันาสมรรถนะบุคลากรโรงแรม เขตอ าเภอ
เมือง จงัหวดัสงขลา พบว่าควรได้รับการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ท่ีเก่ียวข้องกบังานอยู่เสมอ ๆ 
ตลอดจนการจดักิจกรรมเพื่อให้เกิดความรักความสามคัคี มีการสอนงานจากหัวหน้างานอย่าง
ต่อเน่ือง มีการประเมินการท างานตามระยะเวลาท่ีก าหนด การมีสวสัดิการท่ีดี เป็นตน้ 
 อัจฉรา หล่อตระกูล (2557 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการพัฒนาสมรรถนะพนักงาน
มหาวิทยาลยัของรัฐ ผลการวิจยัพบว่า  ผลการศึกษาสภาพและปัญหาอุปสรรคของสมรรถนะของ
พนกังานมหาวิทยาลยัของ รัฐ ในปัจจุบนัพบวา่ ผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัเห็นวา่ การพฒันาสมรรถนะของ
พนักงานมหาวิทยาลยัของรัฐมี ปัญหาและอุปสรรคในเร่ืองของเวลา เน่ืองจาก ภารกิจหลกัของ
พนกังานมหาวิทยาลยัในปัจจุบนั ประกอบไปดว้ย งานสอน งานวิจยั งานบริการวิชาการ งานท านุ
บ ารุงศิลปวฒันธรรม ซ่ึงไดรั้บ มอบหมายภาระงานมาจากผูบ้งัคบับญัชา จึงท าให้ไม่มีเวลาในการ
พฒันาตนเอง หรือเขา้รับการพฒันา และจากแบบสอบถามพนกังานมหาวิทยาลยัของรัฐพบว่าใน
ภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง เม่ือ พิจารณารายด้านพบว่า อยู่ในระดบัปานกลางในดา้นการมุ่ง
ผลสัมฤทธ์ิ การบริการท่ีดี และการท างาน เป็นทีม ดา้นท่ีมีระดบัความคิดเห็นเฉล่ียมีปัญหานอ้ยท่ีสุด 
คือ การยดึมัน่ในความถูกตอ้งชอบธรรม 
 ผลการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และหลักพุทธธรรม ส าหรับการพฒันาสมรรถนะของ 
พนกังานมหาวทิยาลยัของรัฐ จากการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัและจากความคิดเห็นของพนกังาน 
มหาวิทยาลยัของรัฐ พบวา่ การฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการ เป็นรูปแบบการพฒันาท่ีเหมาะสม เพราะจะ
ท าให้ผูรั้บการพฒันา ได้เรียนรู้จากการฟังและการปฏิบติัจริงอยา่งถูกตอ้งและเกิดประโยชน์สูงสุด 
นอกจากน้ีการฝึกอบรมยงัเป็นกระบวนการเพิ่มพูนความรู้และทกัษะให้แก่ผูเ้ขา้รับการอบรมเพื่อ
การ พฒันาตนเอง น าไปเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบติังานของตน ความคิดเห็นของผูใ้หข้อ้มูลส าคญั 
และ ระดบัความคิดเห็นของพนักงานมหาวิทยาลยัของรัฐ ท่ีมีต่อการพฒันาสมรรถนะพนักงาน 
มหาวิทยาลยั ตามหลกัไตรสิกขา โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก และ มีระดบัความคิดเห็นในทุกดา้น



40 

 

 

อยู ่ในระดบัมาก ความคิดเห็นของผูใ้หข้อ้มูลส าคญั วา่หลกัไตรสิกขาเป็นเคร่ืองมือในการพฒันาคน
ให้ เป็นผูท่ี้พร้อมทั้งดา้นศีล สมาธิและปัญญา โดยการน าค าสอนของพระพุทธเจา้มาเป็นหลกัคิด 
เพื่อให ้พนกังานมหาวทิยาลยัท่ีเขา้รับการพฒันาดว้ยหลกัไตรสิกขาน้ีมีความรู้ความเช่ียวชาญในการ 
ปฏิบัติงาน มีความเจริญเติบโตทั้ งทางด้านพฤติกรรม จิตใจ และปัญญา ผลการวิเคราะห์
องคป์ระกอบเชิงยนืยนัของตวับ่งช้ีการพฒันาสมรรถนะพนกังาน มหาวิทยาลยัพบวา่ ในการพฒันา
สมรรถนะพนักงานมหาวิทยาลยัของรัฐตามหลกัไตรสิกขาน้ี ตวับ่งช้ี ในการพฒันาทุกตวับ่งช้ีมี
ความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญั ตวัแปรมีความสัมพนัธ์กนัสามารถน ามา วิเคราะห์องค์ประกอบ
ได ้ขอ้มูลเหมาะสมท่ีจะท าการวิเคราะห์องค์ประกอบดีมาก ผลการทดสอบ ความสอดคลอ้งของ
โมเดลเชิงสาเหตุของปัจจยัท่ีส่งผลต่อการพฒันาสมรรถนะของพนกังาน มหาวิทยาลยัของรัฐพบวา่
โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจกัษ์ผลการพฒันาโมเดลเชิง สาเหตุของการพฒันา
พนกังานมหาวิทยาลยัของรัฐ พบวา่ การพฒันาสมรรถนะดว้ยไตรสิกขานั้นจะมีอิทธิพลต่อตวัแปร
การสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพมากท่ีสุด รองลงมา คือ ตวัแปรการมุ่ง ผลสัมฤทธ์ิ การยึดมัน่
ในความถูกตอ้งชอบธรรม การบริการท่ีดี และการท างานเป็นทีม ตามล าดบั รูปแบบการพัฒนา
สมรรถนะของพนักงานมหาวิทยาลัยของรัฐ เป็นการพัฒนา สมรรถนะหลักทั้ ง 5 ด้าน มี
ส่วนประกอบ 4 ส่วนคือ ส่วนท่ี 1 สมรรถนะหลกั 5 ด้าน ส่วนท่ี 2 คือ หลกัพุทธธรรมไตรสิกขา 
ส่วนท่ี 3 หลกัการของรูปแบบ และส่วนท่ี 4 กระบวนการพฒันา ซ่ึงรูปแบบ ท่ีน าเสนอในงานวิจยัน้ี
คือ การพฒันาสมรรถนะพนกังานมหาวทิยาลยัดว้ยไตรสิกขา 
 รุ่งฤดี สมประสงค ์(2558 : บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาการพฒันาสมรรถนะบุคลากร ส านกังาน
เลขานุการ ส านกัการโยธา ผลการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ
ระหว่าง 21 – 40 ปี มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี ต าแหน่งเจา้พนกังาน มีระยะเวลาในการท างาน
มากกวา่ 10 ปี และมีอตัราเงินเดือน 10,001 – 20,000 บาท มีระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัการปรับปรุง
ระบบการบริหารงาน (การพฒันาท่ีเป็นทางการ) ในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง (  = 2.78) และ
ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัการปรับปรุงระบบการบริหารงาน (การพฒันาท่ีไม่เป็นทางการ) ใน
ภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง (  = 3.07) ส่วนระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัสมรรถนะหลกัของฝ่าย
บริหารงานทัว่ไป ส านกังานเลขานุการ ส านกัการโยธา พบว่า ระดบัความคิดเห็นต่อสมรรถนะหลกั
ของฝ่ายบริหารงานทัว่ไป ส านกังานเลขานุการ ส านกัการโยธา ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (  = 3.63) 
ผลการเปรียบเทียบปัจจยัการปรับปรุงระบบบริหารงานและสมรรถนะหลกัของฝ่ายบริหารงาน
ทัว่ไป ส านกังานเลขานุการ ส านกัการโยธา จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนั พบว่า ไม่มี
ความแตกต่างกนั มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 สุพจน์ นาโพตอง (2558 : บทคดัย่อ) ได้ศึกษาแนวทางการพฒันาสมรรถนะหลักของ
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ขา้ราชการศาลยุติธรรม ผลการศึกษา พบวา่ สมรรถนะหลกัของขา้ราชการศาลยุติธรรมส่วนกลาง 
โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ไดแ้ก่ ดา้นจริยธรรม ดา้นการท างานเป็นทีม ดา้นจิตส านึกในการใหบ้ริการ 
ดา้นการมุ่งผลสัมฤทธ์ิและดา้นการสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ ตามล าดบั แนวทางการพฒันา
ทรัพยากร มนุษย์เพื่อเพิ่มสมรรถนะหลักของข้าราชการศาลยุติธรรม พบว่า หน่วยงานควร
สนบัสนุนใหบุ้คลากร ทุกระดบัต าแหน่งไดรั้บการพฒันาอยา่งสม ่าเสมอและต่อเน่ืองมากทุกดา้นคือ 
ดา้นการฝึกอบบรม ดา้นการศึกษาและดา้นการพฒันา รวมทั้งการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และ
ความมีระเบียบวินยัควบคู่กนัไปดว้ย พฒันาทกัษะภาษาองักฤษ ภาษาท้องถ่ินของประเทศในกลุ่ม
ประชาคมอาเซียน การใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีจดัหาวสัดุอุปกรณ์ท่ีมีความทนัสมยัและ
เพียงพอในการใช้ปฏิบติังาน จดัสรรเงินทุนให้บุคลากรทุกระดบัต าแหน่งได้รับการศึกษาต่อใน
ระดบัท่ีสูงข้ึนอยา่งเสมอภาคและเป็นธรรม ปรับปรุงระบบการให้ค่าตอบแทนและสวสัดิการให้ดี
ข้ึนเพื่อเป็นขวญัและก าลงัใจแกขา้ราชการ ซ่ึงจะส่งผลใหเ้กิดความกระตือรือร้นในการปฏิบติัหนา้ท่ี
และพฒันาศกัยภาพตนเองอยูเ่สมอ 
 พิสมัย ชัยมหา (2558 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาสมรรถนะการปฏิบัติงานของบุคลากร
หน่วยงานส านกังานอยัการสูงสุด ภาค 1 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) ศึกษาสมรรถนะการ
ปฏิบติังานของบุคลากรหน่วยงานส านกังานอยัการสูงสุด ภาค 1 และ 2) เปรียบเทียบสมรรถนะการ
ปฏิบติังานของบุคลากรหน่วยงานสังกดัส านกังานอยัการสูงสุด ภาค 1 จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 
กลุ่มตวัอยา่งคือ บุคลากรหน่วยงานสังกดัส านกังานอยัการสูงสุด ภาค 1 จ านน 108 คน เคร่ืองมือท่ี
ใชใ้นการวจิยัคือ แบบสอบถาม วเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
การทดสอบค่าที และการทดสอบค่าเอฟ และการวิเคราะห์ความแตกต่างรายคู่ โดยวิธี แอล เอส ดี 
โดยก าหนดนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 ผลกาวิจยัพบว่า 1) สมรรถนะการปฏิบติังานนของบุคลากรหน่วยงานสังกดัส านักงาน
อยัการสูงสุด ภาค 1 โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณารายดา้น เรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหา
นอ้ย ไดแ้ก่ ดา้นการยดึมัน่ในความถูกตอ้ง ชอบธรรมและจริยธรรม ดา้นการท างานเป็นทีม ดา้นการ
บริการท่ีดี ดา้นการสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ และดา้นการมุ่งผลสัมฤทธ์ิ และ 2) บุคลากร
หน่วยงานสังกดัส านกังานอยัการสูงสุด ภาค 1 ท่ีมีเพศ อาย ุระยะเวลาการปฏิบติังาน อตัราเงินเดือน 
และภูมิล าเนาต่างกัน มีสมรรถนะในการปฏิบติังานโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน และ
บุคลากรหน่วยงานสังกดัส านกังานอยัการสูงสุด ภาค 1 ท่ีมีต าแหน่งงานต่างกนัมีการมุ่งผลสัมฤทธ์ิ
แตกต่างกนั 
 จามรี  บวัทุม  (2558 : บทคดัย่อ) ไดศึ้กษาสมรรถนะบุคลากรของเทศบาลต าบลทบัมา 
การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ (1)  ศึกษาระดบัสมรรถนะหลกัของพนกังานเทศบาลต าบลทบัมา 
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(2) ศึกษาระดบัสมรรถนะตามหนา้ท่ีงานของพนกังานเทศบาลต าบลทบัมา  (3) เปรียบเทียบระดบั
สมรรถนะหลกัของพนักงานเทศบาลต าบลทบัมา จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล (4) เปรียบเทียบ
สมรรถนะตามหนา้ท่ีงานของพนกังานเทศบาลต าบลทบัมาจ าแนก ตามปัจจยัส่วนบุคคล  
 การวจิยัน้ีเป็นการวิจยัเชิงส ารวจ  ประชากร คือ พนกังานเทศบาลต าบลทบัมา จ านวน143 
คน ค านวณกลุ่มตวัอย่างได ้120 คน ตามวิธี ยามาเน่ เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั คือ แบบสอบถาม 
สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ข้อมูล ไดแ้ก่  ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน   การ
ทดสอบค่าที  การทดสอบค่าเอฟ   
 ผลการศึกษาพบวา่ (1) สมรรถนะหลกัพนกังานเทศบาลต าบลทบัมา ในภาพรวม มีระดบั
สมรรถนะมาก  เม่ือพิจารณารายด้านพบว่า ทุกด้าน อยู่ในระดบัสมรรถนะมาก คือ ด้านการมุ่ง
ผลสัมฤทธ์ิ  ค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุด คือ  ดา้นการสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ และดา้นการยึดมัน่ใน
ความถูกตอ้งชอบธรรมและจริยธรรม  (2) สมรรถนะตามหนา้ท่ีงานพนกังานเทศบาลต าบลทบัมา
สายงานบริการ ในภาพรวมมีระดบัสมรรถนะมาก   เม่ือพิจารณารายดา้น พบว่า ทุกดา้น  มีระดบั
สมรรถนะมาก   โดยค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ ดา้นความเขา้ใจผูอ่ื้น  ค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุด  คือ  ดา้นความเขา้ใจ
องคก์รและระบบราชการ (3)  สมรรถนะหลกั ดา้นอายุ  ดา้นการระดบัการศึกษา และดา้นอายุงาน  
แตกต่างกนัตามปัจจยัส่วนบุคคล  อย่างมีนัยส าคญัท่ีระดับ  0.05 (4) สมรรถนะตามหน้าท่ีงาน
แตกต่างกนัทุกดา้น  ดา้นเพศ  ดา้นอายุ  ดา้นสถานภาพ ดา้นต าแหน่งงาน และดา้นอตัราเงินเดือน  
แตกต่างกนัตามปัจจยัส่วนบุคคล  อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 
 อจัฉรา พยคัฆ์เกษม (2558 : บทคดัย่อ) ไดศึ้กษาแนวทางการพฒันาสมรรถนะผูบ้ริหาร
สถานศึกษาในอ าเภอคลองขลุง สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาแพงเพชร เขต 2 
การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาสมรรถนะผูบ้ริหารสถานศึกษาและน าเสนอแนวทางการ
พฒันา สมรรถนะผูบ้ริหารสถานศึกษาในอ าเภอคลองขลุง จงัหวดักาแพงเพชร สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษา ประถมศึกษากาแพงเพชร เขต 2 ประกอบดว้ย 2 ขั้นตอน คือ 1) ศึกษาสมรรถนะ
ผูบ้ริหารสถานศึกษา กลุ่ม ตวัอย่าง ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารสถานศึกษา จ านวน 23 คน และขา้ราชการครู 
จ านวน 164 คน รวมทั้งส้ิน 187 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถาม
ประมาณค่า 5ระดบั วเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติพื้นฐาน คือ ค่าร้อยละค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 2) 
น าเสนอแนวทางการพฒันาสมรรถนะผูบ้ริหารสถานศึกษา โดยการ จดัสนทนากลุ่มโดยผูเ้ช่ียวชาญ
จ านวน 7 คน 
 ผลการวิจยัพบว่า สมรรถนะผูบ้ริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมพบว่าอยู่ในอนัดบัมาก 
อนัดบัสูงสุด ไดแ้ก่ ดา้นการมีวิสัยทศัน์และอนัดบัต ่าสุดไดแ้ก่ ดา้นการท างานเป็นทีม แนวทางการ
พฒันาสมรรถนะผูบ้ริหาร สถานศึกษา มี 8 ดา้น ดงัน้ี 1) ดา้นมุ่งผลสัมฤทธ์ิ หน่วยงานตน้สังกดั จดั
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ศึกษาดูงานโรงเรียนท่ีมีผลการปฏิบติังานเป็นเลิศ จดัท าคู่มือส าหรับผูบ้ริหารสถานศึกษา ในการใช้
ทฤษฎี เทคนิควิธีการทางด้านบริหารสถานศึกษาสู่ สถานศึกษาต้นแบบ 2) ด้านการบริการท่ีดี 
หน่วยงานตน้สังกดัจดัท าแบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการ ให้สถานศึกษาน าไปให้
ผูรั้บบริการประเมินความพึงพอใจ และสถานศึกษาน าผลการสรุปแบบสอบถามมาพฒันา ปรับปรุง
ระบบการให้บริการ 3) ดา้นการพฒันาตนเอง หน่วยงานตน้สังกดัจดัอบรมสัมมนาพฒันาความคิด
ในการ วิเคราะห์ และสังเคราะห์สร้างเครือข่ายผูบ้ริหารสถานศึกษา จดัท าคู่มือผูบ้ริหารยุคใหม่กบ
การปรับตวัสู่โลกยคุ ดิจิตอลและเทคโนโลยี 4) ดา้นการท างานเป็นทีม หน่วยงานตน้สังกดัส่งเสริม
ให้ผูบ้ริหารสถานศึกษา ระดมความ คิดเห็นของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย เพื่อพฒันาแกไขปัญหาร่วมกนั 
กระจายอ านาจบริหาร 4 ฝ่าย คือฝ่ายบริหารงานวิชาการ ฝ่ายบริหารงานบุคคล ฝ่ายบริหารงาน
การเงิน และฝ่ายบริหารงานทัว่ไป โดยสนบัสนุนงบประมาณอยา่งเพียงพอ 5) ดา้นการวเิคราะห์และ
สังเคราะห์ หน่วยงานตน้สังกดันิเทศ ติดตามการจดัการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อให้ผูบ้ริหารตะ
หนักและต่ืนตวัถึงการพฒันาและแกไขการบริหารสถานศึกษาอย่างต่อเน่ือง มอบนโยบายให้ 
ผูบ้ริหารสถานศึกษานิเทศภายในชั้นเรียนอยา่งเป็นระบบและต่อเน่ือง 6) ดา้นการส่ือสารและจูงใจ 
มอบนโยบาย ให้ผูบ้ริหารสถานศึกษาน าเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารสถานศึกษา จดัอบรมเชิง
ปฏิบติัการฝึกทกัษะการใช ้เทคโนโลยีเพื่อการบริหารจดัการงานในสถานศึกษา 7) ดา้นการพฒันา
ศกัยภาพบุคลากร หน่วยงานต้นสังกัด ส่งเสริมให้ผูบ้ริหารสถานศึกษาวิเคราะห์บุคลากรเป็น
รายบุคคล วางบุคลากรให้เหมาะสมกบังานต าแหน่ง เสริมแรงให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาดว้ยความเต็มใจ 
นิเทศการเรียนการสอนโดยใชห้ลกักลัยาณมิตร 8) ดา้นการมีวิสัยทศัน์ หน่วยงานตน้สังกดัส่งเสริม
ผูบ้ริหารสถานศึกษา วิเคราะห์สภาพแวดล้อมสถานศึกษา เพื่อก าหนด วิสัยทศัน์สอดคล้องกบ
เหตุการณ์ปัจจุบนั จดัประชุมผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง เพื่อสามารถจดัการเรียนการสอนตามความตอ้งการ 
 เพ็ญ จะชานรัมย์ (2559 :  บทคัดย่อ) ได้ศึกษาสมรรถนะของเจ้าหน้าท่ีส่งเสริม
อุตสาหกรรมดา้นการลงทุนในยุคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของศูนยส่์งเสริมอุตสาหกรรมภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ วตัถุประสงค์การวิจัยเพื่อ1) ศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกับสมรรถนะของ
เจา้หน้าท่ีส่งเสริมอุตสาหกรรมดา้นการลงทุนในยุคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ของศูนยส่์งเสริม
อุตสาหกรรมภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 2) เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกบัสมรรถนะของ
เจา้หนา้ท่ีส่งเสริมอุตสาหกรรม ดา้นการลงทุนในยุคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ของศูนยส่์งเสริม
อุตสาหกรรมภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ โดยจ าแนกตามเพศ อายุ ระดบัการศึกษาและประสบการณ์
ในการท างาน และ 3) ศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งสมรรถนะของเจา้หนา้ท่ีส่งเสริมอุตสาหกรรมกบั
สมรรถนะของผูป้ระกอบการท่ีเจา้หนา้ท่ีเขา้ส่งเสริมอุตสาหกรรมในยุคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ประชากรคือ เจา้หน้าท่ี ศูนยส่์งเสริมอุตสาหกรรมภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ จ านวนกลุ่มตวัอย่าง 
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จ านวน 136 คน สุ่มตวัอยา่งแบบชั้นภูมิ เคร่ืองมือท่ีใช ้คือแบบสอบถาม สถิติท่ีใชใ้นคือ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน การแจกแจงแบบที การวิเคราะห์สหสัมพนัธ์ ผลการวิจยัพบว่า 1. 
สมรรถนะของเจา้หนา้ท่ีส่งเสริมอุตสาหกรรม ดา้นการลงทุนในยุคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนใน
ภาพรวมอยู่ในระดบัมากทุกดา้นและทุกขอ้ ไดแ้ก่ ดา้นการมุ่งผลสัมฤทธ์ิ ดา้นการบริการท่ีดี ดา้น
การสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ ดา้นการยดึมัน่ในความถูกตอ้งชอบธรรม และจริยธรรม และ
ด้านการท างานเป็นทีม 2. เจา้หน้าท่ีส่งเสริมอุตสาหกรรม ท่ีมีเพศ และอายุ แตกต่างกนัมีความ
คิดเห็นดา้นการลงทุน ในยุคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนไม่แตกต่างกนั การศึกษาต่างกนัมีความ
คิดเห็น ดา้นการลงทุนในยคุประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแตกต่างกนั ท่ีมีประสบการณ์ในการท างาน
ต่างกนั มีความคิดเห็นในรายดา้น ดา้นการสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพแตกต่างกนั อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 3. สมรรถนะของเจา้หนา้ท่ีส่งเสริมอุตสาหกรรมมีความสัมพนัธ์กบั
สมรรถนะของการเป็นผูป้ระกอบการในยุคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในเชิงบวก อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05 
 ณัฐนันท์ มั่นคง (2560 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร
ภาคอุตสาหกรรมในเขตจังหวัดสมุทรปราการ  ผลการวิจัยพบว่า สมรรถนะของบุคลากร
ภาคอุตสาหกรรมในเขตจงัหวดัสมุทรปราการตอ้งการพฒันาโดยจ าแนกตามประเภทอุตสาหกรรม 
พบว่า ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ความสามารถพื้นฐานและด้านจรรยาบรรณ มีความ
ตอ้งการพฒันาสมรรถนะท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.5 ส่วนดา้นความรู้ความสามารถ
ทางวิชาการมีความต้องการพัฒนาสมรรถนะท่ีไม่แตกต่างกัน  ผู ้บ ริหารและบุคลากร
ภาคอุตสาหกรรมมีความตอ้งการพฒันาหลกัสูตรของบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมในเขตจงัหวดั
สมุทรปราการท่ีแตกต่างกนั คือ บุคลากรมีความตอ้งการพฒันาแต่ละหลกัสูตรมากกว่าผูบ้ริหาร 
โดยบุคลากรมีความตอ้งการพฒันาในหลกัสูตร 5 อนัดบัแรก ดงัน้ี โลจิสติก ภาษาองักฤษธุรกิจ 
ทรัพยากรบุคคล วิศวะกรรมไฟฟ้า และวิศวะกรรมอุตสาหการ ผูบ้ริหารมีความตอ้งการพฒันาใน
หลกัสูตร 5 อนัดบัแรก ดงัน้ี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจดัการ การตลาด การจดัการอุตสาหกรรม 
และโลจิสติคส์ 
 สุนิษา เพช็รจนัทร์ (2560 : บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาแนวทางการพฒันาสมรรถนะบุคลากรของ
ส านกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยัราชภฏัภูเก็ต ผลการวิจยัพบวา่ ผูบ้ริหาร
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มีความคิดเห็นต่อสมรรถนะในการปฏิบติังาน คือ ต้องการให้
บุคลากรมีความรู้และทักษะทางวิชาชีพ อยู่ในระดับสูง และมีคุณลักษณะส่วนบุคคลทั้ งด้าน
พฤติกรรมและเจตคติท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบติังาน อยู่ในระดบัสูงมาก  ปัญหา อุปสรรค ใน
การพฒันาสมรรถนะบุคลากร ยงัขาดความชดัเจนของแผนพฒันาบุคลากรรายบุคคล ความกา้วหนา้
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ในสายงาน งบประมาณท่ีได้รับไม่เพียงพอต่อการพฒันา และทศันคติการพฒันาสมรรถนะของ
บุคลากรแตกต่างกนั มีปริมาณงานเกินภาระงานท่ีเป็นอยู่ ช่วงเวลาการพฒันาสมรรถนะบุคลากร 
องค์ความรู้ คู่มือการปฏิบติังาน ยงัไม่มีความสมบูรณ์ และเทคโนโลยีท่ีสนบัสนุนการปฏิบติังาน
ค่อนขา้งลา้สมยั   ผูบ้ริหารของมหาวิทยาลยัราชภฏัภูเก็ต มีความคิดเห็นเก่ียวกบัแนวทางการพฒันา
สมรรถนะบุคลากรของส านกัวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวิทยาลยัราชภฏัภูเก็ต โดย
การฝึกอบรม การแลกเปล่ียนเรียนรู้จากเพื่อนร่วมงาน และการศึกษาดูงาน 
 ศตววรษ กล ่าดิษฐ (2560 : บทคดัย่อ) ไดศึ้กษาสมรรถนะท่ีส่งผลต่อการปฏิบติังานของ
พนกังานฝ่ายผลิตใน อุตสาหกรรมการผลิตสายไฟฟ้า กรณีศึกษาบริษทั สายไฟฟ้าไทย-ยาซากิ จ  ากดั  
การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์(1) เพื่อศึกษาสมรรถนะท่ีส่งผลต่อการปฏิบติังานของพนกังาน ฝ่าย
ผลิตของบริษัทสายไฟฟ้าไทย-ยาซากิ จ  ากัด (2) เพื่อเปรียบเทียบสมรรถนะท่ีส่งผลต่อการ 
ปฏิบติังานของพนกังานฝ่ายผลิตของบริษทัสายไฟฟ้าไทย - ยาซากิ จ  ากดั  การศึกษาคร้ังน้ีใช้กลุ่ม
ตวัอย่างจากพนกังานฝ่ายผลิตบริษทัสายไฟฟ้าไทย-ยาซากิ จ  ากดั สาขาพระประแดง สาขาวดัแค 
และสาขาสุวรรณภูมิ จ านวน 209 ตวัอย่าง การเก็บขอ้มูลใช้แบบสอบถาม ปลายปิด การวิเคราะห์
ขอ้มูลทางสถิติใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบน มาตรฐาน (SD) 
การทดสอบสมมติฐาน (t-test) ค่าความแตกต่างของค่าเฉล่ีย (One-way ANOVA) ผลการศึกษา
พบวา่ภาพรวมในทุกดา้นของสมรรถนะท่ีส่งผลต่อการปฏิบติังานของพนกังาน ฝ่ายผลิตของบริษทั
สายไฟฟ้าไทย - ยาซากิ จ  ากดั อยูใ่นระดบัท่ีส่งผลมาก เม่ือท าการพิจารณา ในสมรรถนะแต่ละดา้น
พบวา่สมรรถนะท่ีส่งผลต่อการปฏิบติังานมากท่ีสุดคือดา้นทกัษะ รองลงมาคือ ดา้นความรู้ และใน
ด้านคุณลกัษณะพึงประสงค์นั้นมีระดบัสมรรถนะท่ีส่งผลมากเท่ากนั สุดทา้ยคือ ด้านทศันคติมี
ระดบัสมรรถนะท่ีส่งผลปานกลาง และท าการพิจารณาหวัขอ้ของสมรรถนะท่ีส่งผล มากท่ีสุดในแต่
ละดา้นพบว่าหัวขอ้ท่ีส่งผลมากท่ีสุดในดา้นของความรู้คือ มีความรู้เก่ียวกบัการใช้ เคร่ืองมือหรือ
อุปกรณ์ในการปฏิบติังานไดเ้ป็นอย่างดี ในดา้นของทกัษะคือ มีทกัษะการแกไ้ขปัญหา ท่ีเกิดจาก
การปฏิบติังานไดอ้ยา่งรวดเร็วและถูกตอ้ง ในดา้นของทศันคติคือ มีความคิดท่ีจะพฒันา สมรรถนะ
ของตนเองให้สูงข้ึนอยู่เสมอ สุดทา้ยในดา้นคุณลกัษณะพึงประสงค์คือ มีความซ่ือสัตย ์ยุติธรรม 
และมีความรับผิดชอบต่อหนา้ท่ีของตนเองสูง เม่ือท าการพิจารณาเปรียบเทียบสมรรถนะท่ีส่งผลต่อ
การปฏิบติังานของพนกังานฝ่ายผลิต ของบริษทัสายไฟฟ้าไทย - ยาซากิ จ  ากดั โดยจ าแนกตามขอ้มูล
ส่วนบุคคลไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบั การศึกษา อายุการท างาน รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และสถานภาพ
สมรส พบวา่ทุกหวัขอ้มีความคิดเห็น ต่อระดบัสมรรถนะท่ีส่งผลต่อการปฏิบติังานไม่แตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.5 
 ชุติกาญจน์ ฉลาดสกุล (2562 หนา้ 245 – 246) ไดศึ้กษารูปแบบการพฒันาสมรรถนะตาม
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สายงาน ของพนกังานรักษาความปลอดภยัภาคเอกชน บทความวิจยัมีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษา
ระดบัสมรรถนะตามสายงานของพนกังาน รักษาความปลอดภยัภาคเอกชน 2) เปรียบเทียบปัจจยั
ส่วนบุคคลของพนกังานรักษาความ ปลอดภยัท่ีมีผลต่อสมรรถนะตามสายงานของพนกังานรักษา
ความปลอดภยั และ 3) ศึกษา สภาพปัญหาสมรรถนะตามสายงานของพนกังานรักษาความปลอดภยั
ภาคเอกชน กลุ่มตัวอย่าง  ท่ีใช้ในการวิจัย  ได้แก่  พนักงานรักษาความปลอดภัยในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยการค านวณ ดว้ยสูตร Taro Yamane ไดข้นาดกลุ่มตวัอย่าง จ  านวน 400 คน 
และกลุ่มผูใ้ห้สัมภาษณ์เชิงลึก ได้แก่ ผูมี้บทบาทท าหน้าท่ีเป็นเจา้ของธุรกิจรักษาความปลอดภยั 
จ านวน 7 คน และผูมี้บทบาท ท าหน้าท่ีเป็นผูจ้ดัการของแต่ละบริษทั จ านวน 30 คน และกลุ่ม
ผูเ้ขา้ร่วมสนทนากลุ่ม จ านวน 6 คน เพื่อประเมินรูปแบบการพฒันาสมรรถนะตามสายงานของ
พนกังานรักษาความปลอดภยั ภาคเอกชน ซ่ึงท าการวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ ผา่น
โปรแกรมส าเร็จรูป เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัคือ แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์เชิงลึก ผลการวจิยั
พบวา่ 1) พบวา่ ระดบัสมรรถนะดา้นความรู้ ดา้นคุณลกัษณะ อยูใ่นระดบันอ้ย ส่วนสมรรถนะ ดา้น
ทกัษะอยูใ่นระดบัปานกลาง 2) พบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศ และอายงุาน ไม่มีความ แตกต่างกบั
สมรรถนะตามสายงาน ปัจจยัส่วนบุคคลด้านอายุ การศึกษา และรายได ้มีความ แตกต่างในด้าน
ภาพรวม และดา้นทกัษะ ส่วนดา้นสถานะภาพมีความแตกต่างในดา้นภาพรวม และ 3) พบวา่ สภาพ
ปัญหาและอุปสรรคในการท างานส่วนหน่ึงเกิดข้ึนจากพนกังานยงัขาด ความเอาใจใส่ในการปฏิบติั
หนา้ท่ี และไดน้ าแนวคิด SWOT และเทคนิค Tows Matrix เพื่อมา วเิคราะห์สาเหตุของปัญหา พบวา่ 
ดา้นระบบการบริหารท่ีไม่ไดเ้สริมสร้างให้เกิดมาตรฐานและ ประสิทธิภาพ และดา้นนโยบายใน
เร่ืองงบประมาณท่ีจ ากดั 
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ตารางท่ี 1 สรุปสังเคราะห์แนวคิดเก่ียวกบัสมรรถนะ  

รายการ 

ส า
นกั

งา
นค

ณะ
กร
รม

กา
รข
า้ร
าช
กา
รค
รูแ
ละ

บุค
ลา
กร
ทา
งก
าร
ศึก

ษา
 25

53
 

คณ
ะก

รร
มก

าร
กา
รศึ
กษ

าข
ั ้นพื้

นฐ
าน
 25

53
 

ส า
นกั

งา
นศึ

กษ
าจ
งัห

วดั
ล า
ปา
ง 2

56
3 

ส า
นกั

งา
นป

ลดั
กร
ะท

รว
งก
าร
ท่อ

งเที่
ยว
แล

ะ
กีฬ

า 2
55
6 

กร
มส่

งเส
ริม

กา
รป

กค
รอ
งท

อ้ง
ถิ่น

 25
57

 

รวม 

การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 
ในการปฏิบติังาน 

     
5 

การบริการท่ีดี      5 
การสัง่สมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ      4 
การยึดมัน่ในความถูกตอ้งชอบธรรมและจริยธรรม       4 
การท างานเป็นทีม      4 
การพฒันาองคก์ร      4 
การคิดวิเคราะห ์      4 

 
ตารางท่ี 2 สรุปสังเคราะห์งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งการพฒันาสมรรถนะของบุคลากรกรมสรรพสามิตใน
เขตกรุงเทพมหานคร 

ตวัแปรตน้ 

ศศิ
กา
ญจ

น์ 
สา
มคั

คีน
นท

 ์25
56

 

สุร
ศกั

ดิ์ ศุ
ภเ
มธี

วร
กลุ

 25
57

 

พิส
มยั

  ช
ยัม

หา
 25

58
 

ศต
วว
รษ

  ก
ล ่า
ดิษ

ฐ 2
56
0 

ชุติ
กา
ญจ

น์ 
ฉล

าด
สก

ลุ 
25

62
 

รวม 

เพศ      5 
อาย ุ      5 
สถานภาพ      4 
ระดบัการศึกษา      4 
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน      5 
อายงุาน      4 
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ตวัแปรตน้ 

ชา
ตรี
 เที

ยน
ทอ

ง 2
55
6 

ชล
ารั
กษ

 ์ นุ
ชแ

ดง
 25

55
 

วร
รณ

รัต
น์ 
 รีก

นก
 25

56
 

อจั
ฉร

า พ
ยคั
ฆเ์
กษ

ม 
25
58

 

สุพ
จน

์ น
าโ
ตท

อง
 25

58
 

รวม 

การมุ่งผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบติังาน      5 
การบริการท่ีดี      5 
การสัง่สมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ      4 
การยึดมัน่ในความถูกตอ้งชอบธรรมและจริยธรรม       4 
การท างานเป็นทีม      5 
การพฒันาองคก์ร      4 
การคิดวิเคราะห ์      4 

  
 จากตารางท่ี 2 สรุปสังเคราะห์งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องการพฒันาสมรรถนะของบุคลากร 
กรมสรรพสามิตในเขตกรุงเทพมหานคร เป็นการสังเคราะห์เพื่อก าหนดตวัแปรตน้ ไดแ้ก่ ปัจจยัส่วน
บุคคล และสมรรถนะของบุคลากร ดงัน้ี  
 ปัจจยัส่วนบุคคล จากกรอบแนวคิดของนกัวิจยั จ  านวน 5 คน ประกอบดว้ย ศศิกาญจน์ 
สามคัคีนนท์, สุรศกัด์ิ ศุภเมธีวรกุล, พิสมยั ชยัมหา, ศตวรรษ กล ่าดิษฐ และชุติกาญจน์  ฉลาดสกุล
พบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคล ท่ีมีความถ่ีมากท่ีสุด คือ 6 ดา้น คือ เพศ, อายุ, สถานภาพ, ระดบัการศึกษา, 
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และอายงุาน ดงันั้นผูว้จิยัจึง มาเป็นตวัแปรในการศึกษาคร้ังน้ี 
 สมรรถนะของบุคลากร จากกรอบแนวคิดของนกัวิจยั จ  านวน 5 คน ประกอบดว้ย ชาตรี 
เทียนทอง, ชลารักษ ์นุชแดง, วรรณรัตน์  ศรีกนก, อจัฉรา  พยคัฆเ์กษม และสุพจน์ นาโตทอง พบวา่ 
สมรรถนะของบุคลากร ท่ีมีความถ่ีมากท่ีสุด คือ 7 ด้าน คือ การมุ่งผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบติังาน, 
การบริการท่ีดี, การสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ, การยึดมัน่ในความถูกตอ้งชอบธรรมและ
จริยธรรม, การท างานเป็นทีม, การพฒันาองคก์ร และการคิดวเิคราะห์ ดงันั้นผูว้จิยัจึง มาเป็นตวัแปร
ในการศึกษาคร้ังน้ี 
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บทที ่3 

 วธิีด าเนินการวจิัย  
 
 การวิจยัเร่ือง การพฒันาสมรรถนะของบุคลากรกรมสรรพสามิตในเขตกรุงเทพมหานคร 
มีการก าหนดกลุ่มตวัอย่าง การสร้างและทดสอบเคร่ืองมือในการวิจยั การเก็บรวบรวมขอ้มูล และ
สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลในการวจิยั ดงัน้ี  
 1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
 2. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
 3. การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
 4. การวเิคราะห์ขอ้มูล 
 
1. ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
     1.1 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย คือ บุคลากรกรมสรรพสามิตในระดับส่วนกลาง
ประกอบดว้ย ขา้ราชการ 668 คน พนกังานราชการ 174 คน ลูกจา้งประจ า 47 คนและลูกจา้งชัว่คราว 
302 คน รวมทั้งส้ิน 1,191 คน (กรอบอตัราก าลงัในภาพรวมกรมสรรพสามิต,2562:หนา้1 ) 
 
ตารางท่ี 3 แสดงจ านวนประชากร 

กลุ่มตัวอย่างประชากร 
จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ กลุ่ม
ตัวอย่าง 

ขา้ราชการ 668 56.09 168 
พนกังานราชการ 174 14.61 44 
ลูกจา้งประจ า 47 3.95 12 

ลูกจา้งชัว่คราว 302 25.36 76 

รวม 1,191 100 300 

ท่ีมา : กรอบอตัราก าลงัในภาพรวมกรมสรรพสามิต,2562:หนา้1 
 
  1.2 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั คือ ประชากรทั้งหมด จ านวน 1,191 คน มีกลุ่ม
ตวัอยา่ง จ  านวน 300 คน ซ่ึงเป็นบุคลากรกรมสรรพสามิตในเขตกรุงเทพมหานคร (ขา้ราชการ 168 คน 
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พนกังานราชการ 43 คน ลูกจา้งประจ า 12 คนและลูกจา้งชัว่คราว 77 คน) โดยใชสู้ตรค านวณกรณี
ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอนท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% ค่าความคลาดเคล่ือน ± 5% ตามแนวคิด
ของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane)  (Yamane,1973 P.125) 

N =                N  
          1 +  Ne2  

 
 ความหมายของสัญลกัษณ์ในสูตร ไดแ้ก่ 

n = ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 
N = ขนาดของประชากร 
e = ความคลาดเคล่ือนของการสุ่มตัวอย่างท่ียอมรับให้เกิดข้ึนได้ 

ก าหนดใหเ้ท่ากบั .05 
 เม่ือแทนค่าลงในสูตรจะไดผ้ลดงัต่อไปน้ี 
 

 

 

                         =     299.43 
  
   จากการแทนค่าสูตรดังกล่าว ได้เท่ากับ 299.43 เพื่อเพิ่มความเช่ือมัน่ของกลุ่ม
ตวัอยา่งในการส ารวจแบบสอบถามผูว้จิยัจึงเพิ่มกลุ่มตวัอยา่งเป็นจ านวนทั้งส้ิน 300  คน 
  1.3 การสุ่มตวัอยา่ง 
            การสุ่มตวัอยา่งในการวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัเลือกเฉพาะหน่วยงานสรรพสามิตส่วนกลาง 
มีจ านวนพนักงานจ านวน 1,191 คน ซ่ึงเป็นผู ้ท่ีปฏิบัติงานภายในกรมสรรพสามิต ดัง น้ี   
(1) กลุ่มตรวจสอบภายใน  (2) กลุ่มพฒันาระบบบริหาร (3) กลุ่มพฒันาและตรวจสอบทางเทคนิค
ส านักกฎหมาย  (4)  ก ลุ่มวิ เคราะห์สินค้าและของกลาง  (5)  ส านักงานเลขานุการกรม  
(6) ศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศ  (7) ส านกับริหารการคลงัและรายได ้(8) ส านกับริหารทรัพยากร
บุคคล (9) ส านักแผนภาษี (10) ส านักกฎหมาย (11) ส านักตรวจสอบป้องกันและปราบปราม  
(12) ส านกัมาตรฐานและพฒันาการจดัเก็บภาษี 1 (13) ส านกัมาตรฐานและพฒันาการจดัเก็บภาษี 2 
แลว้ใชว้ธีิการสุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง  
 
 

N =          1,191  
  1 + 1,191 (0.052 )  
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ตารางท่ี 4 แสดงกลุ่มตวัอยา่ง 

กลุ่มตัวอย่างประชากร จ านวน (คน) ร้อยละ กลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตรวจสอบภายใน   14 1.17 3 
กลุ่มพฒันาระบบบริหาร 18 1.52 4 
กลุ่มพฒันาและตรวจสอบทางเทคนิคส านกักฎหมาย 72 6.04 19 

กลุ่มวเิคราะห์สินคา้และของกลาง 68 5.71 17 

ส านกังานเลขานุการกรม 57 4.78 15 

ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศ   60 5.04 15 

ส านกับริหารการคลงัและรายได ้ 152 12.76 38 

ส านกับริหารทรัพยากรบุคคล 136 11.42 34 

ส านกัแผนภาษี 85 7.14 22 

ส านกักฎหมาย 102 8.56 25 

ส านกัตรวจสอบป้องกนัและปราบปราม 158 13.27 39 

ส านกัมาตรฐานและพฒันาการจดัเก็บภาษี 130 10.91 33 

ส านกัมาตรฐานและพฒันาการจดัเก็บภาษี 2 139 11.68 36 

รวม 1,191 100 300 

ท่ีมา : กรอบอตัราก าลงัในภาพรวมกรมสรรพสามิต,2562:หนา้1 
   
2. เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลคร้ังน้ี  เป็นแบบสอบถาม (Questionnaires) มีลกัษณะ
เป็นการตรวจสอบรายการ (Checklist) แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ 
 ส่วนท่ี 1 เป็นข้อมูลทัว่ไปของผูต้อบแบบถามประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส 
ระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  และอายงุาน 
 ส่วนท่ี 2 สมรรถนะท่ีน าไปสู่ความส าเร็จ ประกอบด้วยสมรรถนะหลัก ด้านการมุ่ง
ผลสัมฤทธ์ิ ดา้นการบริการท่ีดี ดา้นการสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ ดา้นการยึดมัน่ในความ
ถูกตอ้งชอบธรรมและจริยธรรม ดา้นท างานเป็นทีม ดา้นการพฒันาชุมชน และดา้นการคิดวเิคราะห์ 
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 แบบวดัมีลกัษณะเป็นมาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดบั ใชม้าตรส่วนประมาณค่า Rating Scale  
ตามมาตรวดัแบบลิเคิร์ท (Likert’s  Scale) ในการวดัระดบัความคิดเห็น ไวด้งัน้ี (Likert’s  Scale, 1932 
P.140) ซ่ึงมีเกณฑก์ารใหค้ะแนนดงัน้ี  
  5 หมายความวา่    มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
  4 หมายความวา่    มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก 
  3 หมายความวา่    มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัปานกลาง 
  2 หมายความวา่     มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบันอ้ย 
  1 หมายความวา่    มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 
 
  เกณฑ์การประเมินค่าวดัระดบัความคิดเห็นแบ่งเป็น 5 ระดบั แปลความหมายค่าเฉล่ียโดย
ผูว้จิยัเลือกวธีิลิเคิร์ท (Likert’s  Scale) ใชเ้กณฑก์ารประเมิน  ดงัน้ี 
  อนัตรภาคชั้น     =      คะแนนสูงสุด  -  คะแนนต ่าสุด 
       จ  านวนชั้นท่ีตอ้งการแบ่ง 
     =    (5-1)/5          =   0.8        
  ระดบัคะแนน  4.21 – 5.00     หมายถึงมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
  ระดบัคะแนน  3.41 – 4.20   หมายถึงมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก 
  ระดบัคะแนน  2.61 – 3.40   หมายถึงมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัปานกลาง 
  ระดบัคะแนน  1.81 – 2.60   หมายถึงมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบันอ้ย 
  ระดบัคะแนน  1.00 – 1.80   หมายถึงมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 
  ส่วนท่ี 3 ขอ้เสนอแนะ 
 
 กำรสร้ำงและพฒันำเคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรวจัิย 
 วิธีการสร้างและพฒันาเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั มีขั้นตอนการสร้างและตรวจสอบ
คุณภาพเคร่ืองมือ ดงัน้ี   
 1. ศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลจากต าราแนวคิด ทฤษฎี หนังสือหรือเอกสาร  
ทางวิชาการ วิทยานิพนธ์ ผลงานวิจยัต่างๆ และเอกสารอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง เพื่อก าหนดขอบเขต 
ในการศึกษา และเป็นแนวทางในการสร้างขอ้ค าถาม เพื่อใหต้รงกบัวตัถุประสงคข์องการศึกษา     
  2. รวบรวมเน้ือหาและสาระต่างๆ ท่ีไดจ้ากเอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อน ามาสร้าง
แบบสอบถาม ก าหนดโครงสร้างแบบสอบถาม โดยก าหนดขอบเขตและเน้ือหาให้ครอบคลุม 
ตามวตัถุประสงคข์องการศึกษา    
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 3. สร้างแบบสอบถามการวิจยั เร่ือง การพฒันาสมรรถนะของบุคลากรกรมสรรพสามิต
ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 4.  น าแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนใหอ้าจารยผ์ูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบ ปรับปรุงแกไ้ข ตามค าแนะน า   

 5. น าแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแล้ว เสนออาจารย์ท่ีปรึกษาอีกคร้ังหน่ึง ถ้ามีขอ้แก้ไข 
ด าเนินการตามค าแนะน า จากนั้นด าเนินการจดัท าเป็นแบบสอบถามฉบบัสมบูรณ์   
 การตรวจสอบเคร่ืองมือ     
 ผูว้จิยัไดท้  าการตรวจสอบเคร่ืองมือ ดงัน้ี     
 1. น าแบบสอบถามท่ีไดรั้บการปรับปรุงแกไ้ขสมบูรณ์แลว้ เสนอให้อาจารยผ์ูเ้ช่ียวชาญ 
เพื่อตรวจสอบเคร่ืองมือโดยวิเคราะห์เพื่อหาความเช่ือมัน่ดว้ยวิธีดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) และ
ปรับปรุงแกไ้ข เพื่อหาภาษาท่ีใช้ให้มีความชัดเจน เขา้ใจตรงกนัส าหรับผูต้อบแบบสอบถามตาม
ค าแนะน าของอาจารยผ์ูเ้ช่ียวชาญ    
 2. น าแบบสอบถามไปลองใช้ (Try Out) กับกลุ่มท่ีไม่ใช่ประชากรกลุ่มตวัอย่างแต่มี 
คุณลักษณะใกล้เคียงกับประชากรกลุ่มตัวอย่างจริง ได้แก่ บุคลากรท่ีปฏิบัติงานภายในกรม
สรรพสามิต จ านวน 30 คน     
 3. น าขอ้มูลจากแบบสอบถามมาวิเคราะห์ความเช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถาม 
โดยใชค้่าแอลฟ่าของครอนบาค ในการหาความเช่ือมัน่รายขอ้ และความเช่ือมัน่รวม  
 
3. การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 การสร้างแบบสอบถามเพื่อใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัด าเนินการดงัน้ี 
  1 .  ผู ้วิจ ัยน าแบบสอบถามไปแจกให้กับบุคลากรของกรมสรรพสามิตในเขต
กรุงเทพมหานครโดยตรงด้วยตนเอง และนัดหมายวนัท่ีจะไปขอรับแบบสอบถามกลบัคืนภาย             
ในระยะเวลาท่ีก าหนด ในกรณีท่ีไม่ได้รับ แบบสอบถามกลับคืน ผูว้ิจยัจะติดต่อประสานทาง
โทรศพัทแ์ละส่งแบบสอบถามซ ้ าต่อไปจนครบจ านวน ผูป้ฏิบติังานท่ีใช้ในการสุ่มตวัอยา่งในการ
ตอบแบบสอบถามครบ จ านวน 300 คน    
  2. ตรวจสอบความถูกตอ้งและความครบถว้นสมบูรณ์ของแบบสอบถามก่อนท่ีจะน ามา
ประมวลผล    
  3. ผูว้จิยัน าแบบสอบถามท่ีผา่นการตรวจสอบความถูกตอ้งและขอ้ความครบถว้นคดัเลือก 
เฉพาะฉบบัท่ีมีความสมบูรณ์ ตามเกณฑ์ของเคร่ืองมือแต่ละส่วนน าไปประมวลผลและวิเคราะห์
ขอ้มูลตามขั้นต่อไป  
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4. การวเิคราะห์ข้อมูล 
 ผูว้ิจยัน าแบบสอบถามทั้งหมดมาวิเคราะห์ และประมวลผลด้วยเคร่ืองคอมพิวเตอร์         

โดยใชโ้ปรแกรมสถิติส าเร็จรูป ซ่ึงมีขั้นตอนการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี     
 1. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามทุกฉบับ จ านวน 300 ฉบับ จากนั้น              

จดัหมวดหมู่ ของขอ้มูลเพื่อท าการวเิคราะห์ขอ้มูลต่อไป    
 2. น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถามมาลงรหสั (Coding Sheet) ตามท่ีก าหนดรหสัไวล่้วงหนา้    
 3. ท าการกรอกขอ้มูลตามรหสัลงในโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ    
 4. ตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูล และแกไ้ขขอ้ผดิพลาดท่ีเกิดจากการกรอกขอ้มูล    
 5. วเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ    

สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
 การวเิคราะห์ขอ้มูลในคร้ังน้ีใชก้ารวิเคราะห์ดว้ยสถิติ  ดงัต่อไปน้ี 
  1. สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู ้ตอบแบบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ 
สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และอายงุาน ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี (Frequency) และค่า
ร้อยละ (Percentage) 
  2. สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัสมรรถนะท่ีน าไปสู่ความส าเร็จ ประกอบดว้ย
สมรรถนะหลกั ด้านการมุ่งผลสัมฤทธ์ิ ด้านการบริการท่ีดี ด้านการสั่งสมความเช่ียวชาญในงาน
อาชีพ ดา้นการยึดมัน่ในความถูกตอ้งชอบธรรมและจริยธรรม ดา้นท างานเป็นทีม ดา้นการพฒันา
ชุมชน และด้านการคิดวิเคราะห์ คือ ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) 
  3. สถิติในการทดสอบสมมติฐาน เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอย่าง  
2 กลุ่ม ท่ีเป็นอิสระต่อกนั โดยทดสอบด้วยค่าที (Independent Sample t - test) ทดสอบความแตกต่าง
ระหว่างคะแนนเฉล่ียของตัวแปรมากกว่า 2 กลุ่มข้ึนไป โดยใช้การทดสอบแบบวิเคราะห์ความ
แปรปรวน 1 ตวัแปร (One – way ANOVA) หรือค่าเอฟ (F - test) ทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ ใน
กรณีท่ีมีนยัส าคญัทางสถิติและใชว้ธีิการของ Fisher’s Least Significant Difference (LSD) 
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บทที ่4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 

 การศึกษาเร่ือง การพฒันาสมรรถนะของบุคลากรกรมสรรพสามิตในเขต
กรุงเทพมหานครผูว้ิจยัไดน้ าเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลในรูปแบบตารางประกอบค าอธิบาย
แบ่งเป็น 4 ตอน ดงัน้ี ตอนท่ี 1 การวเิคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคลของบุคลากรกรมสรรพสามิตในเขต
กรุงเทพมหานคร ตอนท่ี 2 การวเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัสมรรถนะการท างานของบุคลากร 
 ตอนท่ี 3 การเปรียบเทียบสมรรถนะการท างานของบุคลากรจ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล
 ตอนท่ี 4 ขอ้เสนอแนะแนวทางการพฒันาสมรรถนะ  
 สัญลกัษณ์ท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล ผูว้จิยัไดก้  าหนดสัญลกัษณ์ท่ีใชใ้นการวเิคราะห์
ขอ้มูลดงัน้ี 
 �̅�  แทน ค่าคะแนนเฉล่ียระดบัความคิดเห็น 
 S.D. แทน ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 n  แทน ขนาดกลุ่มตวัอยา่ง 
 t  แทน ค่าสถิติทดสอบ t-test 
 F  แทน ค่าสถิติทดสอบ F-test 
 *  แทน ความมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .05 
 
ตอนที ่1 กำรวิเครำะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของบุคลำกรกรมสรรพสำมิตในเขตกรุงเทพมหำนคร 
 ผลการวเิคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคลของบุคลากรกรมสรรพสามิตในเขตกรุงเทพมหานคร 
จ าแนกตามเพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และอายงุาน แสดงดงัตาราง 5 
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ตาราง 5  จ  านวนและร้อยละของปัจจัยส่วนบุคคลของบุคลากรกรมสรรพสามิตในเขต
กรุงเทพมหานคร 

 

ปัจจยัส่วนบุคคล 
จ านวน (คน) 

300 
ร้อยละ 
100.0 

1. เพศ    
 ชาย 107 35.7 
 หญิง 193 64.3 
2. อาย ุ    
 20 – 30  ปี 95 31.7 
 31 – 40  ปี 122 40.7 
 41 – 50  ปี 58 19.3 
 51 ปีข้ึนไป 25 8.3 
3. สถานภาพสมรส   
 โสด 170 56.7 
 สมรส 124 41.3 
 หมา้ย/หยา่ร้าง 6 2.0 
4. ระดบัการศึกษา 
 มธัยมศึกษาตอนตน้ 3 1.0 
 มธัยมศึกษาตอนปลาย 6 2.0 
 ประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.) 7 2.3 
 ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง (ปวส.) 34 11.3 
 ปริญญาตรี 201 67.0 
 สูงกวา่ปริญญาตรี 49 16.3 
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ตาราง 5 (ต่อ) 

ปัจจยัส่วนบุคคล 
จ านวน (คน) 

300 
ร้อยละ 
100.0 

5. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
 ต ่ากวา่  10,000  บาท 8 2.7 
 10,001 – 15,000  บาท 94 31.3 
 15,001 – 20,000  บาท 107 35.7 
 20,001  บาทข้ึนไป    91 30.3 
6. อายงุาน   
 นอ้ยกวา่ 1 ปี 45 15.0 
 1 – 3 ปี 76 25.3 
 4 – 6 ปี  70 23.3 
 7 – 9 ปี 36 12.0 
 มากวา่ 10 ปี 73 24.3 
    

 
 จากตาราง 5 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของบุคลากรกรมสรรพสามิตในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 193 คน คิดเป็นร้อยละ 64.3 
อายุ 31 – 40  ปี จ  านวน 122 คน คิดเป็นร้อยละ 40.7 สถานภาพสมรสโสด จ านวน 170 คน คิดเป็น
ร้อยละ 56.7 ระดบัการศึกษา ปริญญาตรี จ านวน 201 คน คิดเป็นร้อยละ 67.0 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
15,001 – 20,000  บาท จ านวน 107 คน คิดเป็นร้อยละ 35.7 อายงุาน มากวา่ 10 ปี จ  านวน 73 คน คิด
เป็นร้อยละ 24.3 
 
ตอนที ่2 การวเิคราะห์ข้อมูลเกีย่วกบัสมรรถนะการท างานของบุคลากร 
 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัสมรรถนะการท างานของบุคลากร ที่ตอบแบบสอบถาม
จ าแนกตาม ดา้นการมุ่งผลสัมฤทธ์ิ ดา้นการบริการท่ีดี ดา้นการสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ  
ดา้นการยึดมัน่ในความถูกตอ้งชอบธรรมและจริยธรรม ดา้นท างานเป็นทีม ดา้นการพฒันาชุมชน 
(ภายในองคก์ร) และดา้นการคิดวเิคราะห์ แสดงดงัตาราง 6- 13 
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ตาราง 6 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานสมรรถนะการท างานของบุคลากร ด้านการมุ่ง
ผลสัมฤทธ์ิ 
 

ดา้นการมุ่งผลสัมฤทธ์ิ x̅ S.D. ระดบัคิดเห็น 
1. สามารถท างานไดต้ามเป้าหมายท่ีผูบ้งัคบับญัชาก าหนด 4.39 .632 มากท่ีสุด 
2. มีความมุ่งมัน่ อดทน ขยนัหมัน่เพียรในการท างาน 4.41 .635 มากท่ีสุด 

3. สามารถแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ในการท างานไดเ้ป็นอยา่งดี 4.18 .715 มาก 

4. สามารถท างานตามนโยบายเร่งด่วนได ้ 4.23 .716 มากท่ีสุด 

5. รักษามาตรฐานการปฏิบติัอย่างสม ่าเสมอ 4.34 .648 มากท่ีสุด 

โดยรวม 4.31 .565 มากท่ีสุด 

    

 
 จากตาราง 6 พบว่า โดยรวม สมรรถนะการท างานของบุคลากร ด้านการมุ่งผลสัมฤทธ์ิ
โดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด (�̅� = 4.31,S.D. = 0.565) เม่ือพิจารณารายขอ้พบว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ีย
สูงสุดคือ สามารถท างานไดต้ามเป้าหมายท่ีผูบ้งัคบับญัชาก าหนด (�̅� = 4.39) รองลงมา คือ รักษา
มาตรฐานการปฏิบติัอยา่งสม ่าเสมอ (�̅� = 4.23) และนอ้ยท่ีสุด คือ สามารถแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้
ในการท างานไดเ้ป็นอยา่งดี  (�̅� = 4.18) 
 
ตาราง 7 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานสมรรถนะการท างานของบุคลากร ดา้นการบริการท่ีดี 
 

ดา้นการบริการท่ีดี x ̅ S.D. ระดบัคิดเห็น 
1. ใหข้อ้มูลข่าวสารดา้นการบริการชดัเจนถูกตอ้ง 4.17 .680 มาก 
2. มีความกระตือรือร้นในการบริการดว้ยอธัยาศยัท่ีดี 4.34 .637 มากท่ีสุด 
3. มีการใหบ้ริการดว้ยความโปร่งใสและเท่าเทียมกนั  4.36 .678 มากท่ีสุด 
4. ใหค้วามช่วยเหลือผูรั้บบริการอยา่งทนัท่วงที 4.34 .673 มากท่ีสุด 
5. ปฏิบติังานตามมาตรฐานการใหบ้ริการในหน่วยงาน  4.35 .640 มากท่ีสุด 

โดยรวม 4.31 .537 มากท่ีสุด 
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 จากตาราง 7 พบวา่ โดยรวม สมรรถนะการท างานของบุคลากร ดา้นการบริการท่ีดี โดยรวม
อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (�̅� = 4.31 ,S.D. = 0.537) เม่ือพิจารณารายขอ้พบวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ มี
การใหบ้ริการดว้ยความโปร่งใสและเท่าเทียมกนั (�̅� = 4.36) รอลงมา คือ ปฏิบติังานตามมาตรฐาน
การใหบ้ริการในหน่วยงาน (�̅� = 4.35) และนอ้ยท่ีสุด คือ ให้ขอ้มูลข่าวสารดา้นการบริการชดัเจน
ถูกตอ้ง (x=̅ 4.17) 
 
ตาราง 8  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานสมรรถนะการท างานของบุคลากร ดา้นการสั่งสม
ความเช่ียวชาญในงานอาชีพ 
 

ดา้นการสัง่สมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ x ̅ S.D. ระดบัคิดเห็น 
1. มีการพฒันาประสิทธิภาพความรู้ความสามารถของตนใหดี้ยิ่งข้ึน 4.29 .673 มากท่ีสุด 
2. มีการน าความรู้หรือเทคโนโลยีใหม่ๆ มาประยกุตใ์ชใ้นการ
ปฏิบติังาน 

4.24 .711 มากท่ีสุด 

3. มีการส่งเสริมใหมี้การศึกษาในระดบัท่ีสูงข้ึน 4.15 .817 มาก 
4. ถ่ายทอดความรู้ใหม่ ๆ ใหผู้ร่้วมปฏิบติังานอยูเ่สมอ 4.07 .750 มาก 
5. จดัท าคู่มือมาตรฐานการปฏิบติังานในสายงานต่าง ๆ ในหน่วยงาน 3.95 .913 มาก 

โดยรวม 4.13 .646 มาก 
    

  
 จากตาราง 8 พบวา่ โดยรวม สมรรถนะการท างานของบุคลากร ดา้นการสั่งสมความเช่ียวชาญ
ในงานอาชีพ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (x ̅ = 4.13 = ,S.D. = 0.646) เม่ือพิจารณารายขอ้พบวา่ ขอ้ท่ีมี
ค่าเฉล่ียสูงสุดคือ มีการพฒันาประสิทธิภาพความรู้ความสามารถของตนให้ดียิ่งข้ึน (x=̅ 4.29) 
รองลงมาคือ มีการน าความรู้หรือเทคโนโลยีใหม่ๆ มาประยุกตใ์ชใ้นการปฏิบติังาน (x=̅ 4.24) และ
นอ้ยท่ีสุด คือ จดัท าคู่มือมาตรฐานการปฏิบติังานในสายงานต่าง ๆ ในหน่วยงาน (x=̅ 3.95) 
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ตาราง 9 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานสมรรถนะการท างานของบุคลากร ดา้นการยึดมัน่ใน
ความถูกตอ้งชอบธรรมและจริยธรรม 
 

ดา้นการยึดมัน่ในความถูกตอ้งชอบธรรมและจริยธรรม x ̅ S.D. ระดบัคิดเห็น 
1. ท่านปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความรับผิดชอบ โปร่งใสและเป็นธรรม 4.53 .619 มากท่ีสุด 
2. ท่านยึดมัน่ในหลกัการและจรรยาบรรณของขา้ราชการ 4.53 .635 มากท่ีสุด 
3. ท่านปฏิบติัตามกฎระเบียบวินยัอยา่งเคร่งครัด 4.49 .636 มากท่ีสุด 
4. ค านึกถึงผลประโยชนข์ององคก์รเป็นส าคญั 4.49 .657 มากท่ีสุด 
5. มีจิตส านึกท่ีดีในการปฏิบติังาน  4.53 .661 มากท่ีสุด 

โดยรวม 4.51 .559 มากท่ีสุด 
    

  

 จากตาราง 9 พบว่า โดยรวม สมรรถนะการท างานของบุคลากร ด้านการยึดมัน่ในความ
ถูกตอ้งชอบธรรมและจริยธรรม โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (�̅� = 4.51,S.D. = 0.559) เม่ือพิจารณา
รายขอ้พบวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ท่านปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความรับผิดชอบ โปร่งใสและเป็นธรรม 
(�̅� = 4.53) รองลงมา คือ ท่านปฏิบติัตามกฎระเบียบวนิยัอยา่งเคร่งครัด (�̅� = 4.49)  

 
ตาราง 10 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานสมรรถนะการท างานของบุคลากร ดา้นท างานเป็นทีม 
 

ดา้นท างานเป็นทีม �̅� S.D. ระดบัคิดเห็น 
1. มีการสนบัสนุนช่วยเหลือผูร่้วมงานอยูเ่สมอ 4.29 .725 มากท่ีสุด 
2. มีความสามคัคีในหน่วยงานโดยไม่ค านึงถึงผลประโยชนส่์วนตวั 4.24 .768 มากท่ีสุด 
3. มีส่วนร่วมในการตดัสินใจภายในหน่วยงาน 4.09 .831 มาก 
4. มีการก าหนดเป้าหมายการท างานร่วมกนั 4.16 .810 มาก 
5. มีการรับฟังความคิดเห็นส่วนรวม 4.28 .772 มากท่ีสุด 

โดยรวม 4.21 .668 มากท่ีสุด 
    

 
 จากตาราง 10 พบว่า โดยรวม สมรรถนะการท างานของบุคลากร ด้านท างานเป็นทีมโดย
รวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (�̅� = 4.21 ,S.D. = 0.668) เม่ือพิจารณารายขอ้พบวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด
คือ มีการสนับสนุนช่วยเหลือผูร่้วมงานอยู่เสมอ (�̅� = 4.29) รองลงมา คือ มีความสามคัคีใน
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หน่วยงานโดยไม่ค  านึงถึงผลประโยชน์ส่วนตวั (�̅� = 4.24) และน้อยท่ีสุด คือ มีส่วนร่วมในการ
ตดัสินใจภายในหน่วยงาน (�̅� = 4.09) 
 
ตาราง 11 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานสมรรถนะการท างานของบุคลากร ดา้นการพฒันา
ชุมชน (ภายในองคก์ร) 

ดา้นการพฒันาชุมชน (ภายในองคก์ร) �̅� S.D. ระดบัคิดเห็น 
1. มีส่วนร่วมในการใหข้อ้เสนอแนะในองคก์ร 3.89 .886 มาก 
2. มีการวางแผนพฒันาบุคลากรในองคก์ร 3.93 .910 มาก 
3. สามารถเป็นผูป้ระสานงานติดต่อกบัคนในองคก์รได ้ 4.12 .756 มาก 
4. สามารถน าความรู้ท่ีมีไปพฒันาบุคลากรได ้ 4.06 .782 มาก 
5. สามารถน าเทคโนโลยีเป็นเคร่ืองมือในการพฒันาบุคลากรได ้ 4.13 .765 มาก 

โดยรวม 4.02 .713 มาก 
    

 
 จากตาราง 11 พบว่า โดยรวม สมรรถนะการท างานของบุคลากร ดา้นการพฒันาชุมชน 
(ภายในองคก์ร)โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (x̅= 4.02 ,S.D. = 0.713) เม่ือพิจารณารายขอ้พบวา่ ขอ้ท่ีมี
ค่าเฉล่ียสูงสุดคือ สามารถน าเทคโนโลยีเป็นเคร่ืองมือในการพฒันาบุคลากรได ้(x̅= 4.13) รองลงมา 
คือ สามารถเป็นผูป้ระสานงานติดต่อกบัคนในองคก์รได ้(x̅= 4.12) และนอ้ยท่ีสุด คือ มีส่วนร่วมใน
การใหข้อ้เสนอแนะในองคก์ร (x̅= 3.89) 
  
ตาราง 12 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานสมรรถนะการท างานของบุคลากร ดา้นการคิดวเิคราะห์ 

ดา้นการคิดวิเคราะห ์ x̅ S.D. ระดบัคิดเห็น 
1. สามารถแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนในหน่วยงานไดดี้ 4.10 .722 มาก 

2. สามารถวางแผนและจดัล าดบัความส าคญัของงานไดเ้ป็นอยา่งดี 4.20 .659 มาก 

3. สามารถก าหนดขั้นตอนการปฏิบติังานไดเ้ป็นอยา่งดี 4.24 .627 มากท่ีสดุ 

4. สามารถบริหารจดัการความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึนไดเ้ป็นอยา่งดี 4.13 .677 มาก 

5. สามารถก าหนดแผนปฏิบติังานล่วงหนา้เพ่ือรองรับเป้าหมายของ
องคก์รในอนาคตได ้

4.12 .770 มาก 

โดยรวม 4.16 .588 มาก 
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 จากตาราง 12 พบว่า โดยรวม สมรรถนะการท างานของบุคลากร ดา้นการคิดวิเคราะห์ 
โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (�̅� = 4.16 ,S.D. = 0.588) เม่ือพิจารณารายขอ้พบวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด
คือ สามารถก าหนดขั้นตอนการปฏิบติังานไดเ้ป็นอยา่งดี (�̅� = 4.24) รองลงมา คือ สามารถวางแผน
และจดัล าดบัความส าคญัของงานไดเ้ป็นอยา่งดี (�̅� = 4.20) และนอ้ยท่ีสุด คือ สามารถแกไ้ขปัญหา
ท่ีเกิดข้ึนในหน่วยงานไดดี้ (�̅� = 4.10) 
 

ตาราง 13 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานสมรรถนะการท างานของบุคลากร โดยรวม 
 

สมรรถนะบุคลากร �̅� S.D. ระดบัคิดเห็น 
1. ดา้นการมุ่งผลสัมฤทธ์ิ  4.31 .565 มากท่ีสุด 
2. ดา้นการบริการท่ีดี  4.31 .537 มากท่ีสุด 
3. ดา้นการสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ  4.13 .646 มาก 
4. ดา้นการยดึมัน่ในความถูกตอ้งชอบธรรมและจริยธรรม 4.51 .559 มากท่ีสุด 
5. ดา้นท างานเป็นทีม 4.21 .668 มากท่ีสุด 
6. ดา้นการพฒันาชุมชน (ภายในองคก์ร)  4.02 .713 มาก 
7. ดา้นการคิดวเิคราะห์ 4.16 .588 มาก 

โดยรวม 4.23 .499 มากท่ีสุด 
    

  
 จากตาราง 13 พบว่า โดยรวม สมรรถนะการท างานของบุคลากร โดยรวม อยู่ในระดบั
มากท่ีสุด (�̅� = 4.23 ,S.D. = 0.499) เม่ือพิจารณารายขอ้พบวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ดา้นการยึด
มัน่ในความถูกตอ้งชอบธรรมและจริยธรรม (�̅� = 4.51) รองลงมา คือ ดา้นการบริการท่ีดี (�̅� = 
4.31) และนอ้ยท่ีสุด คือ ดา้นการพฒันาชุมชน (ภายในองคก์ร) (�̅� = 4.02) 
 
ตอนที ่3 กำรเปรียบเทียบสมรรถนะกำรท ำงำนของบุคลำกรจ ำแนกตำมปัจจัยส่วนบุคคล 
 ผลการเปรียบเทียบสมรรถนะการท างานของบุคลากร จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 
ประกอบดว้ย ดา้นการมุ่งผลสัมฤทธ์ิ ดา้นการบริการท่ีดี ดา้นการสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ  
ดา้นการยึดมัน่ในความถูกตอ้งชอบธรรมและจริยธรรม ดา้นท างานเป็นทีม ดา้นการพฒันาชุมชน 
(ภายในองคก์ร) และดา้นการคิดวเิคราะห์ แสดงดงัตาราง 12-28 
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 Ho : บุคลากรกรรมสรรพสามิตท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลแตกต่างกนัมีการพฒันาสมรรถนะ
การท างาน ไม่ต่างกนั 
 H1 : บุคลากรกรรมสรรพสามิตท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลแตกต่างกนัมีการพฒันาสมรรถนะ
การท างาน ต่างกนั 
 
ตาราง 14 เปรียบเทียบสมรรถนะการท างานของบุคลากร จ าแนกตาม เพศ 

สมรรถนะการท างาน 

เพศ  
t 

 
Sig. ชาย หญิง 

n = 107 n = 193 
�̅� S.D. �̅� S.D. 

ดา้นการมุ่งผลสัมฤทธ์ิ  4.23 .615 4.35 .532 -1.723 .086 
ดา้นการบริการท่ีดี  4.27 .597 4.33 .501 -.836 .404 
ดา้นการสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ 4.01 .732 4.20 .584 -2.465 .014* 
ด้านการยึดมัน่ในความถูกต้องชอบธรรม
และจริยธรรม 

4.39 .609 4.58 .520 -2.773 .006* 

ดา้นท างานเป็นทีม 4.14 .773 4.24 .601 -1.276 .203 
ดา้นการพฒันาชุมชน (ภายในองคก์ร)  3.95 .749 4.06 .672 -1.338 .182 
ดา้นการคิดวเิคราะห์ 4.17 .677 4.18 .533 -.940 .348 
โดยรวม 4.16 .565 4.28 .455 -1.982 .048* 
       

  จากตาราง 14 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของสมรรถนะการท างานของบุคลากร 
จ าแนกตาม เพศ ด้วยค่าสถิติ Independent sample t-test ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ี .05 พบว่า
โดยรวมค่า Sig. ท่ีค  านวณไดมี้ค่าเท่ากบั 0.048 ซ่ึงนอ้ยกวา่ค่านยัส าคญัทางสถิติท่ีก าหนดไวท่ี้ α = 
.05 และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นมี 5 ดา้น ท่ีค่า Sig. มีค่ามากกว่าค่านยัส าคญัทางสถิติ ไดแ้ก่ ดา้น
การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ ดา้นการบริการท่ีดี ดา้นท างานเป็นทีม ดา้นการพฒันาชุมชน (ภายในองคก์ร) ดา้น
การคิดวิเคราะห์ แสดงว่า บุคลากรของกรมสรรพสามิตท่ีมีเพศแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อ
สมรรถนะการท างานของบุคลากร ต่างกนั แต่มี 2 ดา้นมีค่า Sig น้อยกว่าค่านยัส าคญัทางสถิติ คือ 
ดา้นการสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ ดา้นการยดึมัน่ในความถูกตอ้งชอบธรรมและจริยธรรม แสดง
ว่า บุคลากรของกรมสรรพสามิตท่ีมีเพศต่างกนั มีความคิดเห็นต่อสมรรถนะการท างานของบุคลากร
ต่างกนั 
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ตาราง 15 เปรียบเทียบสมรรถนะการท างานของบุคลากร จ าแนกตาม อาย ุ
 

สมรรถนะการท างาน แหล่งความแปรปรวน SS DF MS F Sig 

ดา้นการมุ่งผลสัมฤทธ์ิ ระหวา่งกลุ่ม 2.258 3 .753 2.387 .069 
 ภายในกลุ่ม 93.334 296 .315   
 รวม 95.592 299    
ดา้นการบริการท่ีดี ระหวา่งกลุ่ม .072 3 .024 .083 .969 
 ภายในกลุ่ม 86.154 296 .291   
 รวม 86.227 299    
ดา้นการสั่งสมความ ระหวา่งกลุ่ม .098 3 .033 .078 .972 
เช่ียวชาญในงานอาชีพ ภายในกลุ่ม 124.838 296 .422   
 รวม 124.936 299    
ดา้นการยดึมัน่ในความ ระหวา่งกลุ่ม 1.329 3 .443 1.419 .237 
ถูกตอ้งชอบธรรมและ ภายในกลุ่ม 92.401 296 .312   
จริยธรรม รวม 93.729 299    
ดา้นท างานเป็นทีม ระหวา่งกลุ่ม 1.627 3 .542 1.216 .304 
 ภายในกลุ่ม 132.063 296 .446   
 รวม 133.690 299    
ดา้นการพฒันาชุมชน  ระหวา่งกลุ่ม 1.743 3 .581 1.114 .332 
(ภายในองคก์ร) ภายในกลุ่ม 150.385 296 .508   
 รวม 152.127 299    
ดา้นการคิดวเิคราะห์ ระหวา่งกลุ่ม .682 3 .227 .653 .582 
 ภายในกลุ่ม 102.974 296 .348   
 รวม 103.656 299    
โดยรวม ระหวา่งกลุ่ม .312 3 .104 .415 .743 
 ภายในกลุ่ม 74.318 296 .251   
 รวม 74.630 299    

* ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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 จากตาราง 15 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของสมรรถนะการท างานของบุคลากร 
จ าแนกตาม อายุ ดว้ยค่าสถิติ One - Way ANOVA ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี .05 พบวา่โดยรวมค่า 
Sig. ท่ีค  านวณไดมี้ค่าเท่ากบั .743 ซ่ึงมากกวา่ค่านยัส าคญัทางสถิติท่ีก าหนดไวท่ี้ α = .05 และเม่ือ
พิจารณาเป็นรายด้านมี 7 ด้าน ท่ีค่า Sig. มีค่ามากกว่าค่านัยส าคัญทางสถิติ ได้แก่ ด้านการมุ่ง
ผลสัมฤทธ์ิ ดา้นการบริการที่ดี ดา้นการสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ ดา้นการยึดมัน่ในความ
ถูกตอ้งชอบธรรมและจริยธรรม ดา้นท างานเป็นทีม ดา้นการพฒันาชุมชน (ภายในองค์กร) และดา้น
การคิดวิเคราะห์ แสดงวา่ บุคลากรกรมสรรพสามิตท่ีมีอายุแตกต่างกนัมีความคิดเห็นต่อสมรรถนะ
การท างานของบุคลากรทุกดา้นไม่ต่างกนั  
 
ตาราง 16 เปรียบเทียบสมรรถนะการท างานของบุคลากร จ าแนกตาม สถานภาพ 
 

สมรรถนะการท างาน แหล่งความแปรปรวน SS DF MS F Sig 

ดา้นการมุ่งผลสัมฤทธ์ิ ระหวา่งกลุ่ม .184 2 .092 .286 .751 
 ภายในกลุ่ม 95.408 297 .321   
 รวม 95.592 299    
ดา้นการบริการท่ีดี ระหวา่งกลุ่ม 2.567 2 1.284 4.557 .011* 
 ภายในกลุ่ม 83.659 297 .282   
 รวม 86.227 299    
ดา้นการสั่งสมความ ระหวา่งกลุ่ม 2.251 2 1.125 2.724 .067 
เช่ียวชาญในงานอาชีพ ภายในกลุ่ม 122.685 297 .413   
 รวม 124.936 299    
ดา้นการยดึมัน่ในความ ระหวา่งกลุ่ม 9.180 2 4.590 16.123 .000* 
ถูกตอ้งชอบธรรมและ ภายในกลุ่ม 84.550 297 .285   
จริยธรรม รวม 93.729 299    
ดา้นท างานเป็นทีม ระหวา่งกลุ่ม 6.388 2 3.194 7.452 .001* 
 ภายในกลุ่ม 127.302 297 .429   
 รวม 133.690 299    
ดา้นการพฒันาชุมชน  ระหวา่งกลุ่ม 3.258 2 1.629 3.250 .040* 
(ภายในองคก์ร) ภายในกลุ่ม 148.870 297 .501   
 รวม 152.127 299    
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ดา้นการคิดวเิคราะห์ ระหวา่งกลุ่ม 2.227 2 1.114 3.261 .040* 
 ภายในกลุ่ม 101.429 297 .342   
 รวม 103.656 299    
โดยรวม ระหวา่งกลุ่ม 2.826 2 1.413 5.845 .003* 
 ภายในกลุ่ม 71.804 297 .242   
 รวม 74.630 299    

* ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 
 จากตาราง 16 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของสมรรถนะการท างานของบุคลากร  
จ าแนกตาม สถานภาพ ด้วยค่าสถิติ One - Way ANOVA ท่ีระดบันัยส าคญัทางสถิติท่ี .05 พบว่า
โดยรวมค่า Sig. ท่ีค  านวณไดมี้ค่าเท่ากบั .003 ซ่ึงน้อยกว่าค่านยัส าคญัทางสถิติท่ีก าหนดไวท่ี้ α = 
.05 และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านมี 2 ด้าน มีค่ามากกว่าค่านัยส าคญัทางสถิติ ได้แก่ ด้านการมุ่ง
ผลสัมฤทธ์ิ และการสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ และมี 5 ด้าน ท่ีค่า Sig. มีค่าน้อยกว่าค่า
นัยส าคญัทางสถิติ ได้แก่ ด้านการบริการท่ีดี ด้าน ด้านการยึดมัน่ในความถูกตอ้งชอบธรรมและ
จริยธรรม ดา้นท างานเป็นทีม ดา้นการพฒันาชุมชน (ภายในองคก์ร) และดา้นการคิดวเิคราะห์ แสดง
วา่ บุคลากรกรมสรรพสามิตท่ีมีสถานภาพแตกต่างกนัมีความคิดเห็นต่อสมรรถนะการท างานของ
บุคลากรทุกด้านต่างกัน ดังนั้ นจึงทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ ด้วยวิธีของ Fisher ’s LSD 
procedure ไดผ้ลแสดงดงัตาราง 15 – 19 
 
ตาราง 17 การทดสอบค่าความแตกต่างของสมรรถนะการท างานของบุคลากร ดา้นการบริการท่ีดี
จ าแนกตาม สถานภาพ เป็นรายคู่ ดว้ยวธีิของ Fisher ’s LSD  
 

สถานภาพ โสด สมรส หมา้ย/หยา่ร้าง 
โสด   .655* 
สมรส   .665* 
หมา้ย/หยา่ร้าง    

* ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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 จากตาราง 17 ผลการทดสอบความแตกต่างค่าเฉล่ียของสมรรถนะการท างานของบุคลากร 
ดา้นการบริการท่ีดี เป็นรายคู่ดว้ยวิธี Fisher’s LSD พบว่า มีคู่ท่ีแตกต่างกนั ไดแ้ก่ 1) บุคลากรกรม
สรรพสามิตท่ีมีสถานภาพโสด มีความคิดเห็นต่อสมรรถนะการท างานของบุคลากร ดา้นการบริการ
ท่ีดี มากกว่าบุคลากรกรมสรรพสามิตท่ีมีสถานภาพหม้าย/หย่าร้าง (.655) 2) บุคลากรกรม
สรรพสามิตท่ีมีสถานภาพสมรส มีความคิดเห็นต่อสมรรถนะการท างานของบุคลากร ด้านการ
บริการท่ีดี มากกวา่บุคลากรกรมสรรพสามิตท่ีมีสถานภาพหมา้ย/หยา่ร้าง (.665) 
 
ตาราง 18 การทดสอบค่าความแตกต่างของสมรรถนะการท างานของบุคลากร ดา้นการยึดมัน่ใน
ความถูกตอ้งชอบธรรมและจริยธรรม จ าแนกตาม สถานภาพ เป็นรายคู่ ดว้ยวธีิของ Fisher ’s LSD  
 

สถานภาพ โสด สมรส หมา้ย/หยา่ร้าง 
โสด  .184* .992* 
สมรส   .117* 
หมา้ย/หยา่ร้าง    

* ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 
 จากตาราง 18 ผลการทดสอบความแตกต่างค่าเฉล่ียของสมรรถนะการท างานของบุคลากร 
ดา้นการยึดมัน่ในความถูกตอ้งชอบธรรมและจริยธรรม เป็นรายคู่ดว้ยวิธี Fisher’s LSD พบวา่ มีคู่ท่ี
แตกต่างกนั ไดแ้ก่ 1) บุคลากรกรมสรรพสามิตท่ีมีสถานภาพโสด มีความคิดเห็นต่อสมรรถนะการ
ท างานของบุคลากร ดา้นการบริการท่ีดี มากกว่าบุคลากรกรมสรรพสามิตท่ีมีสถานภาพสมรส (.
184) 2) บุคลากรกรมสรรพสามิตท่ีมีสถานภาพโสด มีความคิดเห็นต่อสมรรถนะการท างานของ
บุคลากร ดา้นการบริการท่ีดี มากกวา่บุคลากรกรมสรรพสามิตท่ีมีสถานภาพหมา้ย/หยา่ร้าง (.992) 3) 
บุคลากรกรมสรรพสามิตท่ีมีสถานภาพสมรส มีความคิดเห็นต่อสมรรถนะการท างานของบุคลากร 
ดา้นการบริการท่ีดี มากกวา่บุคลากรกรมสรรพสามิตท่ีมีสถานภาพหมา้ย/หยา่ร้าง (.117) 
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ตาราง 19 การทดสอบค่าความแตกต่างของสมรรถนะการท างานของบุคลากร ดา้นการท างานเป็น
ทีม จ าแนกตาม สถานภาพ เป็นรายคู่ ดว้ยวธีิของ Fisher ’s LSD  
 

สถานภาพ โสด สมรส หมา้ย/หยา่ร้าง 
โสด   1.04* 
สมรส   1.00* 
หมา้ย/หยา่ร้าง    

* ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 
 จากตาราง 19 ผลการทดสอบความแตกต่างค่าเฉล่ียของสมรรถนะการท างานของบุคลากร 
ดา้นการท างานเป็นทีม เป็นรายคู่ดว้ยวิธี Fisher’s LSD พบว่า มีคู่ท่ีแตกต่างกนั ไดแ้ก่ 1) บุคลากร
กรมสรรพสามิตท่ีมีสถานภาพโสด มีความคิดเห็นต่อสมรรถนะการท างานของบุคลากร ดา้นการ
ท างานเป็นทีม มากกว่าบุคลากรกรมสรรพสามิตท่ีมีสถานภาพหมา้ย/หย่าร้าง (1.04) 2) บุคลากร
กรมสรรพสามิตท่ีมีสถานภาพสมรส มีความคิดเห็นต่อสมรรถนะการท างานของบุคลากร ดา้นการ
ท างานเป็นทีม  มากกวา่บุคลากรกรมสรรพสามิตท่ีมีสถานภาพหมา้ย/หยา่ร้าง (1.00) 
 
ตาราง 20 การทดสอบค่าความแตกต่างของสมรรถนะการท างานของบุคลากร ดา้นการพฒันาชุมชน 
(ภายในองคก์ร) จ  าแนกตาม สถานภาพ เป็นรายคู่ ดว้ยวธีิของ Fisher ’s LSD  
 

สถานภาพ โสด สมรส หมา้ย/หยา่ร้าง 
โสด   .730* 
สมรส   .753* 
หมา้ย/หยา่ร้าง    

* ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 
 จากตาราง 20 ผลการทดสอบความแตกต่างค่าเฉล่ียของสมรรถนะการท างานของบุคลากร 
ดา้นการพฒันาชุมชน (ภายในองคก์ร) เป็นรายคู่ดว้ยวธีิ Fisher’s LSD พบวา่ มีคู่ท่ีแตกต่างกนั ไดแ้ก่  
1) บุคลากรกรมสรรพสามิตท่ีมีสถานภาพโสด มีความคิดเห็นต่อสมรรถนะการท างานของบุคลากร 
ดา้นการพฒันาชุมชน (ภายในองคก์ร)มากกวา่บุคลากรกรมสรรพสามิตท่ีมีสถานภาพหมา้ย/หยา่ร้าง 
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(.730) 2) บุคลากรกรมสรรพสามิตท่ีมีสถานภาพสมรส มีความคิดเห็นต่อสมรรถนะการท างานของ
บุคลากร ดา้นการพฒันาชุมชน (ภายในองค์กร) มากกว่าบุคลากรกรมสรรพสามิตท่ีมีสถานภาพ
หมา้ย/หยา่ร้าง (.753) 
 
ตาราง 21 การทดสอบค่าความแตกต่างของสมรรถนะการท างานของบุคลากร ดา้นการคิดวิเคราะห์ 
จ  าแนกตาม สถานภาพ เป็นรายคู่ ดว้ยวธีิของ Fisher ’s LSD  
 

สถานภาพ โสด สมรส หมา้ย/หยา่ร้าง 
โสด   .544* 
สมรส   .609* 
หมา้ย/หยา่ร้าง    

* ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 
 จากตาราง 21 ผลการทดสอบความแตกต่างค่าเฉล่ียของสมรรถนะการท างานของบุคลากร 
ดา้นการคิดวิเคราะห์ เป็นรายคู่ดว้ยวิธี Fisher’s LSD พบวา่ มีคู่ท่ีแตกต่างกนั ไดแ้ก่ 1) บุคลากรกรม
สรรพสามิตท่ีมีสถานภาพโสด มีความคิดเห็นต่อสมรรถนะการท างานของบุคลากร ด้านการคิด
วิเคราะห์ มากกว่าบุคลากรกรมสรรพสามิตท่ีมีสถานภาพหมา้ย/หย่าร้าง (.544) 2) บุคลากรกรม
สรรพสามิตท่ีมีสถานภาพสมรส มีความคิดเห็นต่อสมรรถนะการท างานของบุคลากร ดา้นการคิด
วเิคราะห์ มากกวา่บุคลากรกรมสรรพสามิตท่ีมีสถานภาพหมา้ย/หยา่ร้าง (.609) 
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ตาราง 20 เปรียบเทียบสมรรถนะการท างานของบุคลากร จ าแนกตาม ระดบัการศึกษา 
 

สมรรถนะการท างาน แหล่งความแปรปรวน SS DF MS F Sig 

ดา้นการมุ่งผลสัมฤทธ์ิ ระหวา่งกลุ่ม 2.296 5 .459 1.447 .207 
 ภายในกลุ่ม 93.296 294 .317   
 รวม 95.592 299    
ดา้นการบริการท่ีดี ระหวา่งกลุ่ม 1.659 5 .332 1.153 .332 
 ภายในกลุ่ม 84.568 294 .288   
 รวม 86.227 299    
ดา้นการสั่งสมความ ระหวา่งกลุ่ม 5.634 5 1.127 2.777 .018* 
เช่ียวชาญในงานอาชีพ ภายในกลุ่ม 119.302 294 .406   
 รวม 124.936 299    
ดา้นการยดึมัน่ในความ ระหวา่งกลุ่ม 2.796 5 .559 1.808 .111 
ถูกตอ้งชอบธรรมและ ภายในกลุ่ม 90.934 294 .309   
จริยธรรม รวม 93.729 299    
ดา้นท างานเป็นทีม ระหวา่งกลุ่ม 5.578 5 1.116 2.560 .028* 
 ภายในกลุ่ม 128.112 294 .436   
 รวม 133.690 299    
ดา้นการพฒันาชุมชน  ระหวา่งกลุ่ม 3.375 5 .675 1.334 .250 
(ภายในองคก์ร) ภายในกลุ่ม 148.752 294 .506   
 รวม 152.127 299    
ดา้นการคิดวเิคราะห์ ระหวา่งกลุ่ม 6.319 5 1.264 3.817 .002* 
 ภายในกลุ่ม 97.337 294 .331   
 รวม 103.656 299    
โดยรวม ระหวา่งกลุ่ม 2.690 5 .538 2.199 .054 
 ภายในกลุ่ม 71.940 294 .245   
 รวม 74.630 299    

* ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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 จากตาราง 22 ผลการเปรียบเทียบสมรรถนะของบุคลากร จ าแนกตาม ระดบัการศึกษา 
ด้วยค่าสถิติ One - Way ANOVA ท่ีระดบันัยส าคญัทางสถิติท่ี .05 พบว่าท่ีค  านวณได้มีค่าเท่ากับ 
.054 ซ่ึงมากกวา่ค่านยัส าคญัทางสถิติท่ีก าหนดไวท่ี้ α = .05 และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นมี 4 ดา้น 
มีค่ามากกวา่ค่านยัส าคญัทางสถิติ ไดแ้ก่ ดา้นการมุ่งผลสัมฤทธ์ิ ดา้นการบริการท่ีดี ดา้นการยึดมัน่
ในความถูกตอ้งชอบธรรมและจริยธรรม และดา้นการพฒันาชุมชน (ภายในองคก์ร) และมี 3 ดา้น ท่ี
ค่า Sig. มีค่าน้อยกว่าค่านยัส าคญัทางสถิติ ไดแ้ก่ ดา้นการสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ ดา้น
ท างานเป็นทีม และด้านการคิดวิเคราะห์ แสดงว่า บุคลากรกรมสรรพสามิตท่ีมีระดบัการศึกษา
แตกต่างกนัมีความคิดเห็นต่อสมรรถนะการท างานของบุคลากรไม่ต่างกนั ดงันั้นจึงทดสอบความ
แตกต่างเป็นรายคู่ ดว้ยวธีิของ Fisher ’s LSD prodcedure ไดผ้ลแสดงดงัตาราง 23 – 25 
 
ตาราง 23 การทดสอบค่าความแตกต่างของสมรรถนะการท างานของบุคลากร ดา้นการสั่งสมความ
เช่ียวชาญในงานอาชีพ จ าแนกตาม ระดบัการศึกษา เป็นรายคู่ ดว้ยวธีิของ Fisher ’s LSD  
 

ระดบัการศึกษา 
มธัยมศึกษา
ตอนตน้ 

มธัยมศึกษา
ตอนปลาย 

ประกาศนียบตัร
วชิาชีพ (ปวช.) 

ประกาศนียบตัร
วชิาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

ปริญญา
ตรี 

สูงกวา่
ปริญญาตรี 

มธัยมศึกษาตอนตน้  .933* 1.247*   .814* 
มธัยมศึกษาตอนปลาย       
ประกาศนียบตัร 
วชิาชีพ (ปวช.) 

 
 

 .667* 
.611* 

 

ประกาศนียบตัร 
วชิาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

 
 

  
 

 

ปริญญาตรี                                    
สูงกวา่ปริญญาตรี       

* ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 
 จากตาราง 23 ผลการทดสอบความแตกต่างค่าเฉล่ียของสมรรถนะการท างานของบุคลากร 
ดา้นการสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ จ าแนกตาม ระดบัการศึกษา เป็นรายคู่ดว้ยวิธี Fisher’s 
LSD พบว่า มีคู่ท่ีแตกต่างกัน ดังน้ี 1) บุคลากรกรมสรรพสามิตท่ีมีระดับการศึกษามธัยมศึกษา
ตอนตน้ มีความคิดเห็นต่อสมรรถนะการท างานของบุคลากร ดา้นการสั่งสมความเช่ียวชาญในงาน
อาชีพ มากกว่าบุคลากรกรมสรรพสามิตท่ีมีระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (.933) 2) 
บุคลากรกรมสรรพสามิตท่ีมีระดบัการศึกษามธัยมศึกษาตอนตน้ มีความคิดเห็นต่อสมรรถนะการ
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ท างานของบุคลากร ดา้นการสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ มากกวา่บุคลากรกรมสรรพสามิตท่ี
มีระดบัการศึกษาประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) (1.247) 3) บุคลากรกรมสรรพสามิตท่ีมีระดบั
การศึกษามธัยมศึกษาตอนตน้ มีความคิดเห็นต่อสมรรถนะการท างานของบุคลากร ดา้นการสั่งสม
ความเช่ียวชาญในงานอาชีพ มากกวา่บุคลากรกรมสรรพสามิตท่ีมีระดบัการศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรี 
(.814) 4) บุคลากรกรมสรรพสามิตท่ีมีระดับการศึกษาประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) มีความ
คิดเห็นต่อสมรรถนะการท างานของบุคลากร ดา้นการสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ มากกวา่
บุคลากรกรมสรรพสามิตท่ีมีระดับการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) (.667) 5) 
บุคลากรกรมสรรพสามิตท่ีมีระดบัการศึกษาประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) มีความคิดเห็นต่อ
สมรรถนะการท างานของบุคลากร ดา้นการสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ มากกวา่บุคลากรกรม
สรรพสามิตท่ีมีระดบัการศึกษาปริญญาตรี (.611) 
 
ตาราง 24 การทดสอบค่าความแตกต่างของสมรรถนะการท างานของบุคลากร ดา้นการท างานเป็น
ทีม จ าแนกตาม ระดบัการศึกษา เป็นรายคู่ ดว้ยวธีิของ Fisher ’s LSD  
 

ระดบัการศึกษา มธัยมศึกษา
ตอนตน้ 

มธัยมศึกษา
ตอนปลาย 

ประกาศนียบตัร
วชิาชีพ (ปวช.) 

ประกาศนียบตัร
วชิาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

ปริญญา
ตรี 

สูงกวา่
ปริญญาตรี 

ธยมศึกษาตอนตน้       
มธัยมศึกษาตอนปลาย    .788* .588* .624* 
ประกาศนียบตัร 
วชิาชีพ (ปวช.) 

 
 

 .702* .502* .538* 

ประกาศนียบตัร 
วชิาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

 
 

  
 

 

ปริญญาตรี                                    
สูงกวา่ปริญญาตรี       

* ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 
 จากตาราง 24 ผลการทดสอบความแตกต่างค่าเฉล่ียของสมรรถนะการท างานของบุคลากร 
ด้านการท างานเป็นทีม จ าแนกตาม ระดบัการศึกษา เป็นรายคู่ด้วยวิธี Fisher’s LSD พบว่า มีคู่ท่ี
แตกต่างกนั ดงัน้ี 1) บุคลากรกรมสรรพสามิตท่ีมีระดบัการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลาย มีความ
คิดเห็นต่อสมรรถนะการท างานของบุคลากร ด้านการท างานเป็นทีม มากกว่าบุคลากรกรม
สรรพสามิตท่ีมีระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) (.788) 2) บุคลากรกรมสรรพสามิตท่ีมี
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ระดบัการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลาย มีความคิดเห็นต่อสมรรถนะการท างานของบุคลากร ดา้นการ
ท างานเป็นทีม มากกวา่บุคลากรกรมสรรพสามิตท่ีมีระดบัการศึกษาปริญญาตรี (.588) 3) บุคลากร
กรมสรรพสามิตท่ีมีระดบัการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลาย มีความคิดเห็นต่อสมรรถนะการท างาน
ของบุคลากร ดา้นการท างานเป็นทีม มากกว่าบุคลากรกรมสรรพสามิตท่ีมีระดบัการศึกษาสูงกวา่
ปริญญาตรี (.624) 4) บุคลากรกรมสรรพสามิตท่ีมีระดบัการศึกษาประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.) มี
ความคิดเห็นต่อสมรรถนะการท างานของบุคลากร ดา้นการท างานเป็นทีม มากกว่าบุคลากรกรม
สรรพสามิตท่ีมีระดับการศึกษาประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) (.702) 5) บุคลากรกรม
สรรพสามิตท่ีมีระดบัการศึกษาประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) มีความคิดเห็นต่อสมรรถนะการ
ท างานของบุคลากร ดา้นการท างานเป็นทีม มากกว่าบุคลากรกรมสรรพสามิตท่ีมีระดบัการศึกษา
ปริญญาตรี (.502) 6) บุคลากรกรมสรรพสามิตท่ีมีระดบัการศึกษาประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.) มี
ความคิดเห็นต่อสมรรถนะการท างานของบุคลากร ดา้นการท างานเป็นทีม มากกว่าบุคลากรกรม
สรรพสามิตท่ีมีระดบัการศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรี (.538) 
 
ตาราง 25 การทดสอบค่าความแตกต่างของสมรรถนะการท างานของบุคลากร ดา้นการคิดวิเคราะห์ 
จ  าแนกตาม ระดบัการศึกษา เป็นรายคู่ ดว้ยวธีิของ Fisher ’s LSD  
 

ระดบัการศึกษา มธัยมศึกษา
ตอนตน้ 

มธัยมศึกษา
ตอนปลาย 

ประกาศนียบตัร
วชิาชีพ (ปวช.) 

ประกาศนียบตัร
วชิาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

ปริญญา
ตรี 

สูงกวา่
ปริญญาตรี 

มธัยมศึกษาตอนตน้       
มธัยมศึกษาตอนปลาย    .713* .638* .582* 
ประกาศนียบตัร 
วชิาชีพ (ปวช.) 

 
 

 .804* .728* .673* 

ประกาศนียบตัร 
วชิาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

 
 

  
 

 

ปริญญาตรี                                    
สูงกวา่ปริญญาตรี       

* ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 
 จากตาราง 25 ผลการทดสอบความแตกต่างค่าเฉล่ียของสมรรถนะการท างานของบุคลากร 
ด้านการคิดวิเคราะห์ จ  าแนกตาม ระดับการศึกษา เป็นรายคู่ด้วยวิธี Fisher’s LSD พบว่า มีคู่ท่ี
แตกต่างกนั ดงัน้ี 1) บุคลากรกรมสรรพสามิตท่ีมีระดบัการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลาย มีความ
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คิดเห็นต่อสมรรถนะการท างานของบุคลากร ดา้นการคิดวเิคราะห์ มากกวา่บุคลากรกรมสรรพสามิต
ท่ีมีระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) (.713) 2) บุคลากรกรมสรรพสามิตท่ีมีระดับ
การศึกษามธัยมศึกษาตอนปลาย มีความคิดเห็นต่อสมรรถนะการท างานของบุคลากร ดา้นการคิด
วิเคราะห์ มากกว่าบุคลากรกรมสรรพสามิตท่ีมีระดบัการศึกษาปริญญาตรี (.638) 3) บุคลากรกรม
สรรพสามิตท่ีมีระดบัการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลาย มีความคิดเห็นต่อสมรรถนะการท างานของ
บุคลากร ดา้นการคิดวิเคราะห์ มากกวา่บุคลากรกรมสรรพสามิตท่ีมีระดบัการศึกษาสูงกวา่ปริญญา
ตรี (.582) 4) บุคลากรกรมสรรพสามิตท่ีมีระดบัการศึกษาประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) มีความ
คิดเห็นต่อสมรรถนะการท างานของบุคลากร ดา้นการคิดวเิคราะห์ มากกวา่บุคลากรกรมสรรพสามิต
ท่ีมีระดบัการศึกษาประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) (.804) 5) บุคลากรกรมสรรพสามิตท่ีมี
ระดบัการศึกษาประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.) มีความคิดเห็นต่อสมรรถนะการท างานของบุคลากร 
ด้านการคิดวิเคราะห์ มากกว่าบุคลากรกรมสรรพสามิตท่ีมีระดบัการศึกษาปริญญาตรี (.728) 6) 
บุคลากรกรมสรรพสามิตท่ีมีระดบัการศึกษาประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) มีความคิดเห็นต่อ
สมรรถนะการท างานของบุคลากร ดา้นการคิดวิเคราะห์ มากกวา่บุคลากรกรมสรรพสามิตท่ีมีระดบั
การศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรี (.673) 
 
ตาราง 26 เปรียบเทียบสมรรถนะการท างานของบุคลากร จ าแนกตาม รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
 

สมรรถนะการท างาน แหล่งความแปรปรวน SS DF MS F Sig 

ดา้นการมุ่งผลสัมฤทธ์ิ ระหวา่งกลุ่ม 3.257 3 1.086 3.480 .016* 
 ภายในกลุ่ม 92.335 296 .312   
 รวม 95.592 299    
ดา้นการบริการท่ีดี ระหวา่งกลุ่ม 1.018 3 .339 1.179 .318 
 ภายในกลุ่ม 85.208 296 .288   
 รวม 86.227 299    
ดา้นการสั่งสมความ ระหวา่งกลุ่ม 3.576 3 1.192 2.907 .035* 
เช่ียวชาญในงานอาชีพ ภายในกลุ่ม 121.360 296 .410   
 รวม 124.936 299    
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ตาราง 26 (ต่อ) 
 

สมรรถนะการท างาน แหล่งความแปรปรวน SS DF MS F Sig 

ดา้นการยดึมัน่ในความ ระหวา่งกลุ่ม 2.877 3 .959 3.125 .026* 
ถูกตอ้งชอบธรรมและ ภายในกลุ่ม 90.852 296 .307   
จริยธรรม รวม 93.729 299    
ดา้นท างานเป็นทีม ระหวา่งกลุ่ม 1.795 3 .598 1.343 .261 
 ภายในกลุ่ม 131.895 296 .446   
 รวม 133.690 299    
ดา้นการพฒันาชุมชน  ระหวา่งกลุ่ม 1.752 3 .584 1.149 .329 
(ภายในองคก์ร) ภายในกลุ่ม 150.376 296 .508   
 รวม 152.127 299    
ดา้นการคิดวเิคราะห์ ระหวา่งกลุ่ม 1.059 3 .353 1.019 .385 
 ภายในกลุ่ม 102.596 296 .347   
 รวม 103.656 299    
โดยรวม ระหวา่งกลุ่ม 1.290 3 .430 1.735 .160 
 ภายในกลุ่ม 73.341 296 .248   
 รวม 74.630 299    

* ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 
 จากตาราง 26 ผลการเปรียบเทียบสมรรถนะของบุคลากร จ าแนกตาม รายได้เฉล่ียต่อ
เดือน ด้วยค่าสถิติ One - Way ANOVA ท่ีระดับนัยส าคญัทางสถิติท่ี .05 พบว่าท่ีค  านวณได้มีค่า
เท่ากบั .160 ซ่ึงมากกวา่ค่านยัส าคญัทางสถิติท่ีก าหนดไวท่ี้ α = .05 และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นมี 
4 ด้าน มีค่ามากกว่าค่านัยส าคญัทางสถิติ ได้แก่ ด้านการบริการท่ีดี ด้านท างานเป็นทีม ด้านการ
พฒันาชุมชน (ภายในองคก์ร) และดา้นการคิดวเิคราะห์ มี 3 ดา้น ท่ีค่า Sig. มีค่านอ้ยกวา่ค่านยัส าคญั
ทางสถิติ ไดแ้ก่ ดา้นการมุ่งผลสัมฤทธ์ิ ดา้นการสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ ดา้นการยดึมัน่ใน
ความถูกตอ้งชอบธรรมและจริยธรรม แสดงว่า บุคลากรกรมสรรพสามิตท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน
แตกต่างกนัมีความคิดเห็นต่อสมรรถนะการท างานของบุคลากรไม่ต่างกนั ดงันั้นจึงทดสอบความ
แตกต่างเป็นรายคู่ ดว้ยวธีิของ Fisher ’s LSD prodcedure ไดผ้ลแสดงดงัตาราง 27 – 29 
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ตาราง 27 การทดสอบค่าความแตกต่างของสมรรถนะการท างานของบุคลากร ด้านการมุ่ง
ผลสัมฤทธ์ิ จ  าแนกตาม รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน เป็นรายคู่ ดว้ยวธีิของ Fisher ’s LSD  
 

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
ต ่ากวา่ 

10,000  บาท 
10,001 – 

15,000  บาท 
15,001 – 

20,000  บาท 
20,001  บาท

ข้ึนไป 
ต ่ากวา่  10,000  บาท     
10,001 – 15,000  บาท    .242* 
15,001 – 20,000  บาท    .212* 
20,001  บาทข้ึนไป        

* ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 
 จากตาราง 27 ผลการทดสอบความแตกต่างค่าเฉล่ียของสมรรถนะการท างานของบุคลากร 
ดา้นการมุ่งผลสัมฤทธ์ิ จ  าแนกตาม รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน เป็นรายคู่ดว้ยวิธี Fisher’s LSD พบวา่ มีคู่ท่ี
แตกต่างกนั ดงัน้ี 1) บุคลากรกรมสรรพสามิตท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001 – 15,000 บาท มีความ
คิดเห็นต่อสมรรถนะการท างานของบุคลากร ด้านการมุ่งผลสัมฤทธ์ิ มากกว่าบุคลากรกรม
สรรพสามิตท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001 บาทข้ึนไป (.242) และ 2) บุคลากรกรมสรรพสามิตท่ีมี
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,001 – 20,000 บาท มีความคิดเห็นต่อสมรรถนะการท างานของบุคลากร 
ดา้นการมุ่งผลสัมฤทธ์ิ มากกวา่บุคลากรกรมสรรพสามิตท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001 บาทข้ึนไป 
(.212) 
 
ตาราง 28 การทดสอบค่าความแตกต่างของสมรรถนะการท างานของบุคลากร ดา้นการสั่งสมความ
เช่ียวชาญในงานอาชีพ จ าแนกตาม รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน เป็นรายคู่ ดว้ยวธีิของ Fisher ’s LSD  

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
ต ่ากวา่ 

10,000  บาท 
10,001 – 

15,000  บาท 
15,001 – 

20,000  บาท 
20,001  บาท

ข้ึนไป 
ต ่ากวา่  10,000  บาท    .518* 
10,001 – 15,000  บาท     
15,001 – 20,000  บาท    .217* 
20,001  บาทข้ึนไป        

* ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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 จากตาราง 28 ผลการทดสอบความแตกต่างค่าเฉล่ียของสมรรถนะการท างานของ 
บุคลากร ดา้นการสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ จ าแนกตาม รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน เป็นรายคู่ดว้ย
วิธี Fisher’s LSD พบวา่ มีคู่ท่ีแตกต่างกนั ดงัน้ี 1) บุคลากรกรมสรรพสามิตท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
ต ่ากว่า 10,000 บาท มีความคิดเห็นต่อสมรรถนะการท างานของบุคลากร ด้านการสั่งสมความ
เช่ียวชาญในงานอาชีพมากกวา่บุคลากรกรมสรรพสามิตท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001 บาทข้ึนไป 
(.518) และ 2) บุคลากรกรมสรรพสามิตท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 15,001 – 20,000 บาท มีความ
คิดเห็นต่อสมรรถนะการท างานของบุคลากร ดา้นการสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ มากกวา่
บุคลากรกรมสรรพสามิตท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001 บาทข้ึนไป (.217) 
 
ตาราง 29 การทดสอบค่าความแตกต่างของสมรรถนะการท างานของบุคลากร ดา้นการยึดมัน่ใน
ความถูกตอ้งชอบธรรมและจริยธรรม จ าแนกตาม รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน เป็นรายคู่ ดว้ยวธีิของ Fisher 
’s LSD  
 

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
ต ่ากวา่ 

10,000  บาท 
10,001 – 

15,000  บาท 
15,001 – 

20,000  บาท 
20,001  บาท

ข้ึนไป 
ต ่ากวา่  10,000  บาท     
10,001 – 15,000  บาท   .165* .243* 
15,001 – 20,000  บาท     
20,001  บาทข้ึนไป        

* ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 
 จากตาราง 29 ผลการทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยของสมรรถนะการท างานของ 
บุคลากร ดา้นการยึดมัน่ในความถูกตอ้งชอบธรรมและจริยธรรม จ าแนกตาม รายไดเ้ฉลี่ยต่อ
เดือน เป็นรายคู่ดว้ยวิธี Fisher’s LSD พบว่า มีคู่ท่ีแตกต่างกนั ดงัน้ี 1) บุคลากรกรมสรรพสามิตท่ี
มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 10,001 – 15,000 บาท มีความคิดเห็นต่อสมรรถนะการท างานของ
บุคลากร ดา้นการย ึดมัน่ในความถูกตอ้งชอบธรรมและจริยธรรม มากกว ่าบุคลากรกรม
สรรพสามิตที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 15,001 – 20,000 บาท (.165) และ 2) บุคลากรกรม
สรรพสามิตที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 10,001 – 15,000 บาท มีความคิดเห็นต่อสมรรถนะการ
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ท างานของบุคลากร ดา้นการยึดมัน่ในความถูกตอ้งชอบธรรมและจริยธรรม มากกว่าบุคลากร
กรมสรรพสามิตท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001 บาทข้ึนไป (.243) 
 
ตาราง 30 เปรียบเทียบสมรรถนะการท างานของบุคลากร จ าแนกตาม อายงุาน 

สมรรถนะการท างาน แหล่งความแปรปรวน SS DF MS F Sig 

ดา้นการมุ่งผลสมัฤทธ์ิ ระหวา่งกลุ่ม 1.275 4 .319 .997 .409 
 ภายในกลุ่ม 94.316 295 .320   
 รวม 95.592 299    
ดา้นการบริการท่ีดี ระหวา่งกลุ่ม 2.555 4 .639 2.252 .064 
 ภายในกลุ่ม 83.672 295 .284   
 รวม 86.227 299    
ดา้นการสัง่สมความ ระหวา่งกลุ่ม 1.080 4 .270 .643 .632 
เช่ียวชาญในงานอาชีพ ภายในกลุ่ม 123.855 295 .420   
 รวม 124.936 299    
ดา้นการยึดมัน่ในความ ระหวา่งกลุ่ม .510 4 .128 .404 .806 
ถูกตอ้งชอบธรรมและ ภายในกลุ่ม 92.219 295 .316   
จริยธรรม รวม 93.729 299    
ดา้นท างานเป็นทีม ระหวา่งกลุ่ม 3.775 4 .944 2.143 .076 
 ภายในกลุ่ม 129.915 295 .440   
 รวม 133.690 299    
ดา้นการพฒันาชุมชน  ระหวา่งกลุ่ม 2.964 4 .741 1.465 .213 
(ภายในองคก์ร) ภายในกลุ่ม 149.164 295 .506   
 รวม 152.127 299    
ดา้นการคิดวิเคราะห์ ระหวา่งกลุ่ม .731 4 .183 .524 .719 
 ภายในกลุ่ม 102.925 295 .349   
 รวม 103.656 299    
โดยรวม ระหวา่งกลุ่ม .800 4 .200 .799 .527 
 ภายในกลุ่ม 73.830 295 .250   
 รวม 74.630 299    

* ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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 จากตาราง 30 ผลการเปรียบเทียบสมรรถนะของบุคลากร จ าแนกตาม อายงุาน ดว้ยค่าสถิติ 
One - Way ANOVA ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี .05 พบวา่ท่ีค านวณไดมี้ค่าเท่ากบั .527 ซ่ึงมากกวา่ 
ค่านยัส าคญัทางสถิติท่ีก าหนดไวท่ี้ α = .05 และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นมี 7 ดา้น มีค่ามากกวา่ค่า
นยัส าคญัทางสถิติ ไดแ้ก่ ดา้นการมุ่งผลสัมฤทธ์ิ ดา้นการบริการท่ีดี ดา้นการสั่งสมความเช่ียวชาญ
ในงานอาชีพ ดา้นการยึดมัน่ในความถูกตอ้งชอบธรรมและจริยธรรม ดา้นท างานเป็นทีม ดา้นการ
พฒันาชุมชน (ภายในองคก์ร) และดา้นการคิดวิเคราะห์ แสดงวา่ บุคลากรกรมสรรพสามิตท่ีมีอายุ
งานแตกต่างกนัมีความคิดเห็นต่อสมรรถนะการท างานของบุคลากรไม่ต่างกนั 
 
ตอนที ่4 แนวทำงกำรพฒันำสมรรถนะ 
 บุคลากรกรมสรรพสามิตมีแนวทางการพฒันาสมรรถนะการท างานเป็นดงัน้ี 
 1. การมุ่งผลสัมฤทธ์ิงานท่ีส าเร็จตามเป้าหมาย บุคลากรกรมสรรพสามิตเห็นวา่ ควรมีการ
ปรับปรุงวธีิการท างานเพื่อพฒันาผลงานให้โดดเด่นเกินกวา่เป้าหมายมาตรฐานท่ีองคก์รก าหนดโดย
การวางแผนขั้นตอนด าเนินงาน ก าหนดขอบเขต ก าหนดกรอบระยะเวลา และเป้าหมายท่ีชดัเจน
เพื่อให้งานจบส าเร็จตรงตามเป้าหมาย มีการก ากบัติดตาม การประเมินผล นอกจากน้ี ความอดทน 
ขยนัหมัน่เพียร ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบ ปรับปรุงประยุกต์วิธีการท างาน ลงมือท า ตดัสินใจ 
วิเคราะห์ค านวณความคุม้ค่ามีประโยชน์สูงสุดตามแผนงาน มีส่วนช่วยให้ท างานสัมฤทธ์ิผลตาม
เป้าหมายท่ีก าหนดไว ้
 2. การบริการดา้นงานท่ีรับผิดชอบ บุคลากรกรมสรรพสามิตเห็นวา่ ผูใ้ห้บริการตอ้งรู้สึก
ภาคภูมิใจและเป็นสุขท่ีมีโอกาสท าให้ผูรั้บบริการเกิดความพอใจ มีความใส่ใจการสร้างมาตรฐาน
การบริการ มีจิตบริการ รวดเร็ว คุณธรรมจริยธรรม แสดงความเต็มใจให้บริการช่วยเหลือ ตรงตาม
ตอ้งการท่ีเป็นประโยชน์ไม่วา่จะเป็นการตอบขอ้มูลทางโทรศพัท ์เพื่อใหต้รงตามความตอ้งการของ
ลูกคา้การก าหนดวา่ลูกคา้ท่ีเขาให้บริการเป็นกลุ่มใด เพื่อท่ีผูใ้ห้บริการจะไดต้อบขอ้ซกัถามไดต้รง
ตามความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ 
 3. ความเช่ียวชาญในสายงานท่ีรับผิดชอบ บุคลากรกรมสรรพสามิตเห็นวา่ การท่ีบุคลากร
มีองคค์วามรู้ สามารถใชเ้ทคโนโลยีถ่ายทอดความรู้และเผยแพร่ความรู้ มีการพฒันาการท างานให้
รวดเร็ว ถูกตอ้งแม่นย  า การตรวจสอบภาษี ขอ้กฎหมาย ระเบียบในการท างานโดยการศึกษาหา
ความรู้ สนใจเทคโนโลยแีละองคค์วามรู้ใหม่ ๆ ในสาขาของตนเองท่ีตอ้งรับผดิชอบเพื่อใหบุ้คลากร
ปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 หลกัยึดมัน่ในความถูกตอ้ง ชอบธรรม และจริยธรรม บุคลากรกรมสรรพสามิตเห็นว่า 
การปฏิบติัตนตามกฎระเบียบ กฎหมายอย่างเคร่งครัด มีความซ่ืออสัตยสุ์จริต มีความรับผิดชอบ 
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ปฏิบัติตามกรอบจริยธรรม ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส มีมาตรฐาน ไม่ ฝ่าฝืนก าหมาย 
ตรงไปตรงมา ปฏิบติัตนตามระเบียบของกรมสรรพสามิต และหนา้ท่ีการท างานอยา่งเคร่งครัด อยา่ง
ถูกตอ้งเหมาะสมตามกฎหมายเพื่อใหก่้อประโยชน์สูงสุดแก่องคก์ร  
 การท างานเป็นทีม ท่ีใชค้วามสามคัคีช่วยเหลือกนัท างาน บุคลากรกรมสรรพสามิตเห็นวา่ 
การท างานเป็นทีมเวิร์ค ช่วยเหลือกนั การรับฟังความคิดเห็นของกนัและกนั ให้อภยั เอาใจเขามาใส่
ใจเรา มีจิตส านึกในความสมานฉนัท ์ร่วมแรงร่วมใจ เป็นส่วนหน่ึงของทีมเพื่อใหที้มบรรลุเป้าหมาย
ร่วมกนั รับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น มีการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ รู้จกับทบาทหน้าท่ีของแต่ละ
บุคคล มีความร่วมมือร่วมใจในการท างานให้บรรลุเป้าหมาย มุ่งมัน่ฝึกฝนพฒันาทกัษะการท างาน
เป็นทีมอยา่งจริงจงั เพื่อก่อประโยชน์สูงสุดแก่องคก์ร 
 การพฒันาชุมชนท่ีท่านช่วยเหลือสังคม บุคลากรกรมสรรพสามิตเห็นวา่ บุคลากรควรมี
ความรู้ความเขา้ใจในโครงสร้างของสังคม แนวคิดหลกัการและเป้าหมายของการพฒันาชุมชน 
ความสัมพนัธ์ทางดา้นวฒันธรรม สังคม เศรษฐกิจ และการเมือง เพื่อใชใ้นชุมชน สังคม ประโยชน์
สูงสุด ให้ความร่วมมือช่วยเหลือ ประชาชนการให้ขอ้มูลข่าวสาร รับฟังความคิดเห็น ให้ความรู้
แลกเปล่ียนประสบการณ์ ประชาสัมพนัธ์เร่ืองท่ีเป็นประโยชน์ รับฟังความคิดเห็น รวบรวมและ
สรุปเพื่อเป็นแนวคิดในการตดัสินใจ เพื่อสรุปเป็นแนวทางในการเรียนรู้และแกปั้ญหา การพฒันา
คน การพฒันาส่ิงแวดล้อม ความมีน ้ าใจ ช่วยเหลือ เสียสละ ถ่ายทอดความรู้ท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
ชุมชน ช่วยเหลือสาธารณะ 
 การคิดวิเคราะห์ด้านงานท่ีท่านรับผิดชอบท่ีมีการตดัสินใจในการท างานแล้วประสบ
ความส าเร็จ บุคลากรกรมสรรพสามิตเห็นว่า ควรมีการวางแผนการท างานอย่างรอบคอบ และ
สามารถปรับเปล่ียนตามสถานการณ์ ระบุปัญหาหรือข้อมูลท่ีวิเคราะห์ให้ชัดเจน รวบรวมและ
ประมวลผลข้อมูล พฒันาแนวทางการแก้ปัญหาท่ีเป็นได้ น าเสนอแก้ปัญหาไปทดสอบ เลือก
แนวทางท่ีดีท่ีสุด แยกแยะประเด็นปัญหา แนวคิด ล าดับความส าคญั ใช้เทคนิคความรู้ในการ
วเิคราะห์ ใชห้ลกัสถิติ ขอ้ดีขอ้เสีย บูรณาการความรู้ใหม่ ๆ IT  ซ่ึงการวเิคราะห์งานมีความส าคญัยิ่ง
ต่อกิจกรรมหรืองานต่าง ๆ โดยเร่ิมตั้งแต่การวางแผน การจดัทรัพยากรมนุษย ์การออกแบบ การจดั
สถานท่ีท างานให้เหมาะสมซ่ึงสานสนเทศเก่ียวกบัการวิเคราะห์งานท่ีถูกตอ้งจะเป็นประโยชน์ให้
องคก์ารพฒันาไปถึงเป้าหมายไดอ้ยา่งมีคุณภาพ น าความรู้ดา้นกฎระเบียบ กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ทกัษะ
ในการปฏิบติังานมาใชใ้ห้เกิดประโยชน์สูงสุด 
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บทที ่5 

สรุป อภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ 
 
 การวิจยัเร่ือง การพฒันาสมรรถนะของบุคลากรกรมสรรพสามิตในเขตกรุงเทพมหานคร มี
วตัถุประสงคเ์พื่อ 1) ศึกษาสภาพทัว่ไปของการพฒันาสมรรถนะของบุคลากรกรมสรรพสามิตในเขต
กรุงเทพมหานคร 2) ศึกษาเปรียบเทียบการพฒันาสมรรถนะของบุคลากรกรมสรรพสามิตในเขต
กรุงเทพมหานครจ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล และ 3) ศึกษาแนวทางการพฒันาสมรรถนะของ
บุคลากรกรมสรรพสามิตในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล และสมรรถนะของ
บุคลากร กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย คือ บุคลากรกรมสรรพสามิตในเขตกรุงเทพมหานคร 
(ขา้ราชการ พนกังาน ลูกจา้งประจ า และลูกจา้งชัว่คราว) จ  านวน 300 คน  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
คือ แบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั ท่ีมีค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม ดา้น
สมรรถนะของบุคลากร เท่ากบั .962 สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน และทดสอบด้วยค่าที (Independent Sample t - test) ทดสอบความแตกต่างระหว่าง
คะแนนเฉล่ียของตวัแปรมากกวา่ 2 กลุ่มข้ึนไป โดยใชก้ารทดสอบแบบวิเคราะห์ความแปรปรวน 1 
ตวัแปร (One – way ANOVA) หรือค่าเอฟ (F - test) ทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ ในกรณีท่ีมี
นยัส าคญัทางสถิติและใช้วิธีการของ Fisher’s Least Significant Difference (LSD) ผลการวิจยัสรุป
ไดด้งัน้ี 
 
สรุปผลกำรวจัิย 
 การวิจยัเร่ือง การพฒันาสมรรถนะของบุคลากรกรมสรรพสามิตในเขตกรุงเทพมหานคร  
มีผลการวจิยัสรุปไดต้ามวตัถุประสงคข์องการวจิยั ดงัน้ี 
 1.  บุคลากรกรมสรรพสามิตในเขตกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน  
193 คน คิดเป็นร้อยละ 64.3 อายุ 31 – 40  ปี จ  านวน 122 คน คิดเป็นร้อยละ 40.7 สถานภาพสมรส
โสด จ านวน 170 คน คิดเป็นร้อยละ 56.7 ระดบัการศึกษา ปริญญาตรี จ านวน 201 คน คิดเป็นร้อยละ 
67.0 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,001 – 20,000  บาท จ านวน 107 คน คิดเป็นร้อยละ 35.7 อายุงาน มาก
วา่ 10 ปี จ  านวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 24.3 
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 2. สมรรถนะการท างานของบุคลากร โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด โดยดา้นท่ีมีค่าเฉล่ีย
สูงสุดคือ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ดา้นการยึดมัน่ในความถูกตอ้งชอบธรรมและจริยธรรม (�̅� = 
4.51) รองลงมา คือ ดา้นการบริการท่ีดี (�̅� = 4.31) และนอ้ยท่ีสุด คือ ดา้นการพฒันาชุมชน (ภายใน
องคก์ร) (�̅� = 4.02)  เม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่ 
  2.1  สมรรถนะการท างานของบุคลากร ดา้นการมุ่งผลสัมฤทธ์ิโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก
ท่ีสุด (�̅� = 4.31,S.D. = 0.565) โดยข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ สามารถท างานได้ตามเป้าหมายท่ี
ผูบ้งัคบับญัชาก าหนด (�̅� = 4.39) รองลงมา คือ รักษามาตรฐานการปฏิบติัอย่างสม ่าเสมอ (�̅� = 
4.23) และนอ้ยท่ีสุด คือ สามารถแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ในการท างานไดเ้ป็นอยา่งดี  (�̅� = 4.18) 
  2.2 สมรรถนะการท างานของบุคลากร ดา้นการบริการท่ีดี โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
(�̅� = 4.31 ,S.D. = 0.537) โดยขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ มีการให้บริการดว้ยความโปร่งใสและเท่า
เทียมกนั (�̅� = 4.36) รอลงมา คือ ปฏิบติังานตามมาตรฐานการให้บริการในหน่วยงาน (�̅� = 4.35) 
และนอ้ยท่ีสุด คือ ใหข้อ้มูลข่าวสารดา้นการบริการชดัเจนถูกตอ้ง (�̅� = 4.17) 
  2.3 สมรรถนะการท างานของบุคลากร ด้านการสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก (�̅� 4.13 = ,S.D. = 0.646) โดยข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ มีการพฒันา
ประสิทธิภาพความรู้ความสามารถของตนให้ดียิง่ข้ึน (�̅� = 4.29) รองลงมาคือ มีการน าความรู้หรือ
เทคโนโลยีใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน (�̅� = 4.24) และน้อยท่ีสุด คือ จดัท าคู่มือ
มาตรฐานการปฏิบติังานในสายงานต่าง ๆ ในหน่วยงาน (�̅� = 3.95) 
  2.4 สมรรถนะการท างานของบุคลากร ด้านการยึดมัน่ในความถูกต้องชอบธรรมและ
จริยธรรม โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (�̅� = 4.51,S.D. = 0.559) โดยขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ท่าน
ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความรับผิดชอบ โปร่งใสและเป็นธรรม (�̅� = 4.53) รองลงมา คือ ท่านปฏิบติัตาม
กฎระเบียบวนิยัอยา่งเคร่งครัด (�̅� = 4.49) 
  2.5 สมรรถนะการท างานของบุคลากร ดา้นท างานเป็นทีมโดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
(�̅� = 4.21 ,S.D. = 0.668) โดยขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ มีการสนบัสนุนช่วยเหลือผูร่้วมงานอยูเ่สมอ 
(�̅� = 4.29) รองลงมา คือ มีความสามคัคีในหน่วยงานโดยไม่ค  านึงถึงผลประโยชน์ส่วนตวั (�̅� = 
4.24) และนอ้ยท่ีสุด คือ มีส่วนร่วมในการตดัสินใจภายในหน่วยงาน (�̅� = 4.09) 
  2.6 สมรรถนะการท างานของบุคลากร ดา้นการพฒันาชุมชน (ภายในองคก์ร)โดยรวม
อยูใ่นระดบัมาก (�̅� = 4.02 ,S.D. = 0.713) โดยขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ สามารถน าเทคโนโลยีเป็น
เคร่ืองมือในการพฒันาบุคลากรได ้(�̅� = 4.13) รองลงมา คือ สามารถเป็นผูป้ระสานงานติดต่อกบั
คนในองค์กรได ้(�̅� = 4.12) และน้อยท่ีสุด คือ มีส่วนร่วมในการให้ขอ้เสนอแนะในองค์กร (�̅� = 
3.89) 
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  2.7 สมรรถนะการท างานของบุคลากร ดา้นการคิดวเิคราะห์ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 
(�̅� = 4.16 ,S.D. = 0.588) โดยขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ สามารถก าหนดขั้นตอนการปฏิบติังานได้
เป็นอยา่งดี (�̅� = 4.24) รองลงมา คือ สามารถวางแผนและจดัล าดบัความส าคญัของงานไดเ้ป็นอยา่ง
ดี (�̅� = 4.20) และนอ้ยท่ีสุด คือ สามารถแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนในหน่วยงานไดดี้ (�̅� = 4.10) 
 3. การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลกบัการพฒันาสมรรถนะการ
ท างาน สรุปไดด้งัน้ี 
  3.1 บุคลากรของกรมสรรพสามิตท่ีมีเพศแตกต่างกนัมีความคิดเห็นต่อสมรรถนะการ
ท างานของบุคลากร ต่างกนั 
  3.2 บุคลากรกรมสรรพสามิตท่ีมีอายุแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อสมรรถนะการ
ท างานของบุคลากรทุกดา้นไม่ต่างกนั 
  3.3 บุคลากรกรมสรรพสามิตท่ีมีสถานภาพแตกต่างกนัมีความคิดเห็นต่อสมรรถนะ
การท างานของบุคลากรต่างกนั 
  3.4 บุคลากรกรมสรรพสามิตท่ีมีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อ
สมรรถนะการท างานของบุคลากรไม่ต่างกนั 
  3.5 บุคลากรกรมสรรพสามิตท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกนัมีความคิดเห็นต่อ
สมรรถนะการท างานของบุคลากรไม่ต่างกนั 
  3.6 บุคลากรกรมสรรพสามิตท่ีมีอายุงานแตกต่างกนัมีความคิดเห็นต่อสมรรถนะการ
ท างานของบุคลากรไม่ต่างกนั 
 4. แนวทางการพฒันาสมรรถนะของบุคลากรกรมสรรพสามิตในเขตกรุงเทพมหานคร 
บุคลากรกรมสรรพสามิตมีแนวทางการพฒันาสมรรถนะการท างานเป็นดงัน้ี 
  4.1 การมุ่งผลสัมฤทธ์ิงานท่ีส าเร็จตามเป้าหมาย บุคลากรกรมสรรพสามิตเห็นวา่ ควร
มีการปรับปรุงวิธีการท างานเพื่อพฒันาผลงานให้โดดเด่นเกินกว่าเป้าหมายมาตรฐานท่ีองค์กร
ก าหนดโดยการวางแผนขั้นตอนด าเนินงาน ก าหนดขอบเขต ก าหนดกรอบระยะเวลา และเป้าหมาย
ท่ีชดัเจนเพื่อให้งานจบส าเร็จตรงตามเป้าหมาย มีการก ากบัติดตาม การประเมินผล นอกจากน้ี ความ
อดทน ขยนัหมัน่เพียร ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบ ปรับปรุงประยุกต์วิธีการท างาน ลงมือท า 
ตดัสินใจ วิเคราะห์ค านวณความคุม้ค่ามีประโยชน์สูงสุดตามแผนงาน มีส่วนช่วยให้ท างานสัมฤทธ์ิ
ผลตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้
  4.2 การบริการดา้นงานท่ีรับผดิชอบ บุคลากรกรมสรรพสามิตเห็นวา่ ผูใ้หบ้ริการตอ้ง
รู้สึกภาคภูมิใจและเป็นสุขท่ีมีโอกาสท าให้ผูรั้บบริการเกิดความพอใจ มีความใส่ใจการสร้าง
มาตรฐานการบริการ มีจิตบริการ รวดเร็ว คุณธรรมจริยธรรม แสดงความเตม็ใจให้บริการช่วยเหลือ 
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ตรงตามตอ้งการท่ีเป็นประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นการตอบขอ้มูลทางโทรศพัท์ เพื่อให้ตรงตามความ
ตอ้งการของลูกคา้การก าหนดว่าลูกคา้ท่ีเขาให้บริการเป็นกลุ่มใด เพื่อท่ีผูใ้ห้บริการจะไดต้อบขอ้
ซกัถามไดต้รงตามความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ 
  4.3 ความเช่ียวชาญในสายงานท่ีรับผิดชอบ บุคลากรกรมสรรพสามิตเห็นว่า การท่ี
บุคลากรมีองค์ความรู้ สามารถใช้เทคโนโลยีถ่ายทอดความรู้และเผยแพร่ความรู้ มีการพฒันาการ
ท างานให้รวดเร็ว ถูกต้องแม่นย  า การตรวจสอบภาษี ข้อกฎหมาย ระเบียบในการท างานโดย
การศึกษาหาความรู้ สนใจเทคโนโลยีและองค์ความรู้ใหม่ ๆ ในสาขาของตนเองท่ีตอ้งรับผิดชอบ
เพื่อใหบุ้คลากรปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
  4.4 หลกัยึดมัน่ในความถูกตอ้ง ชอบธรรม และจริยธรรม บุคลากรกรมสรรพสามิต
เห็นว่า การปฏิบัติตนตามกฎระเบียบ กฎหมายอย่างเคร่งครัด มีความซ่ืออสัตย์สุจริต มีความ
รับผิดชอบ ปฏิบติัตามกรอบจริยธรรม ปฏิบติังานดว้ยความโปร่งใส มีมาตรฐาน ไม่ฝ่าฝืนก าหมาย 
ตรงไปตรงมา ปฏิบติัตนตามระเบียบของกรมสรรพสามิต และหนา้ท่ีการท างานอยา่งเคร่งครัด อยา่ง
ถูกตอ้งเหมาะสมตามกฎหมายเพื่อใหก่้อประโยชน์สูงสุดแก่องคก์ร 
  4.5 การท างานเป็นทีม ท่ีใช้ความสามัคคีช่วยเหลือกันท างาน บุคลากรกรม
สรรพสามิตเห็นวา่การท างานเป็นทีมเวิร์ค ช่วยเหลือกนั การรับฟังความคิดเห็นของกนัและกนั ให้
อภยั เอาใจเขามาใส่ใจเรา มีจิตส านึกในความสมานฉันท์ ร่วมแรงร่วมใจ เป็นส่วนหน่ึงของทีม
เพื่อให้ทีมบรรลุเป้าหมายร่วมกนั รับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น มีการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ รู้จกั
บทบาทหนา้ท่ีของแต่ละบุคคล มีความร่วมมือร่วมใจในการท างานให้บรรลุเป้าหมาย มุ่งมัน่ฝึกฝน
พฒันาทกัษะการท างานเป็นทีมอยา่งจริงจงั เพื่อก่อประโยชน์สูงสุดแก่องคก์ร 
  4.6 การพัฒนาชุมชนท่ีท่านช่วยเหลือสังคม บุคลากรกรมสรรพสามิตเห็นว่า 
บุคลากรควรมีความรู้ความเขา้ใจในโครงสร้างของสังคม แนวคิดหลกัการและเป้าหมายของการ
พฒันาชุมชน ความสัมพนัธ์ทางด้านวฒันธรรม สังคม เศรษฐกิจ และการเมือง เพื่อใช้ในชุมชน 
สังคม ประโยชน์สูงสุด ให้ความร่วมมือช่วยเหลือ ประชาชนการให้ขอ้มูลข่าวสาร รับฟังความ
คิดเห็น ใหค้วามรู้แลกเปล่ียนประสบการณ์ ประชาสัมพนัธ์เร่ืองท่ีเป็นประโยชน์ รับฟังความคิดเห็น 
รวบรวมและสรุปเพื่อเป็นแนวคิดในการตดัสินใจ เพื่อสรุปเป็นแนวทางในการเรียนรู้และแกปั้ญหา 
การพฒันาคน การพฒันาส่ิงแวดล้อม ความมีน ้ าใจ ช่วยเหลือ เสียสละ ถ่ายทอดความรู้ท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อชุมชน ช่วยเหลือสาธารณะ 
  4.7 การคิดวิเคราะห์ด้านงานท่ีท่านรับผิดชอบท่ีมีการตดัสินใจในการท างานแล้ว
ประสบความส าเร็จ บุคลากรกรมสรรพสามิตเห็นว่า ควรมีการวางแผนการท างานอย่างรอบคอบ 
และสามารถปรับเปล่ียนตามสถานการณ์ ระบุปัญหาหรือขอ้มูลท่ีวิเคราะห์ให้ชดัเจน รวบรวมและ
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ประมวลผลข้อมูล พฒันาแนวทางการแก้ปัญหาท่ีเป็นได้ น าเสนอแก้ปัญหาไปทดสอบ เลือก
แนวทางท่ีดีท่ีสุด แยกแยะประเด็นปัญหา แนวคิด ล าดับความส าคญั ใช้เทคนิคความรู้ในการ
วิเคราะห์ ใชห้ลกัสถิติ ขอ้ดีขอ้เสีย บูรณาการความรู้ใหม่ ๆ IT ซ่ึงการวิเคราะห์งานมีความส าคญัยิง่
ต่อกิจกรรมหรืองานต่าง ๆ โดยเร่ิมตั้งแต่การวางแผน การจดัทรัพยากรมนุษย ์การออกแบบ การจดั
สถานท่ีท างานให้เหมาะสมซ่ึงสานสนเทศเก่ียวกบัการวิเคราะห์งานท่ีถูกตอ้งจะเป็นประโยชน์ให้
องค์การพฒันาไปถึงเป้าหมายได้อย่างมีคุณภาพ น าความรู้ด้านกฎระเบียบ กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
ทกัษะในการปฏิบติังานมาใชใ้หเ้กิดประโยชน์สูงสุด 
 
อภิปรำยผล 
 ผลการวิจยั การพฒันาสมรรถนะของบุคลากรกรมสรรพสามิตในเขตกรุงเทพมหานคร 
ประกอบดว้ย ดา้นการมุ่งผลสัมฤทธ์ิ ดา้นการบริการท่ีดี ดา้นการสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ  
ดา้นการยึดมัน่ในความถูกตอ้งชอบธรรมและจริยธรรม ดา้นท างานเป็นทีม ดา้นการพฒันาชุมชน 
(ภายในองคก์ร) และดา้นการคิดวเิคราะห์ ผูว้จิยัไดน ามาอภิปรายผล ดงัน้ี 
 1. ดา้นการมุ่งผลสัมฤทธ์ิโดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด  สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ 
พชัรมยั แกว้บรรจง (2556 : บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาแนวทางการพฒันาสมรรถนะหลกัในการปฏิบติังาน
ของขา้ราชการพลเรือนส านกังานศึกษาธิการภาค 1 – 13 ผลการวิจยัพบวา่ ดา้นการมุ่งผลสัมฤทธ์ิ มี
การก าหนดเป้าหมาย การมีส่วนร่วม การก ากบัดูแล รายงานความก้าวหน้า และผลงานวิจยัของ 
จามรี  บวัทุม  (2558 : บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาสมรรถนะบุคลากรของเทศบาลต าบลทบัมา ผลการศึกษา
พบว่า (1) สมรรถนะหลกัพนกังานเทศบาลต าบลทบัมา ในภาพรวม มีระดบัสมรรถนะมาก  เม่ือ
พิจารณารายดา้นพบวา่ ทุกดา้น อยูใ่นระดบัสมรรถนะมาก คือ ดา้นการมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 
 2. ดา้นการบริการท่ีดี โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของสุพจน์ 
นาโพตอง (2558 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาแนวทางการพฒันาสมรรถนะหลักของข้าราชการศาล
ยุติธรรม ผลการศึกษา พบวา่ สมรรถนะหลกัของขา้ราชการศาลยุติธรรมส่วนกลาง โดยรวมอยู่ใน
ระดบัมาก ไดแ้ก่ ดา้นจริยธรรม ดา้นการท างานเป็นทีม ดา้นจิตส านึกในการให้บริการ ดา้นการมุ่ง
ผลสัมฤทธ์ิและด้านการสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ ตามล าดับ และผลงานวิจัยของ 
พิสมัย ชัยมหา (2558 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาสมรรถนะการปฏิบติังานของบุคลากรหน่วยงาน
ส านกังานอยัการสูงสุด ภาค 1 ผลกาวจิยัพบวา่ 1) สมรรถนะการปฏิบติังานนของบุคลากรหน่วยงาน
สังกดัส านักงานอยัการสูงสุด ภาค 1 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณารายด้าน เรียงล าดับ
ค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการยึดมั่นในความถูกต้อง ชอบธรรมและจริยธรรม  
ดา้นการท างานเป็นทีม ดา้นการบริการท่ีดี ดา้นการสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ  
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 3. ด้านการสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก สอดคล้องกบั
ผลงานวิจยัของ พชัรมยั แกว้บรรจง (2556 : บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาแนวทางการพฒันาสมรรถนะหลกั
ในการปฏิบติังานของขา้ราชการพลเรือนส านกังานศึกษาธิการภาค 1 – 13 ผลการวิจยัพบว่า แนว
ทางการพฒันาสมรรถนะหลกัในการปฏิบติังานเรียงล าดบัรายดา้นท่ีตรงกบัความตอ้งการของกลุ่ม
ขา้ราชการผูป้ฏิบติัหนา้ท่ี ดา้นการสั่งสมความเช่ียวชาญในอาชีพ จดัให้มีการส่งเสริม สนบัสนุนให้
เขา้รับการพฒันา ถ่ายทอดองคค์วามรู้ จดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ จดัท าคู่มือการปฏิบติังาน ก าหนดให้
มีแผนการพฒันาบุคลากร และผลงานวิจัยของเพ็ญ จะชานรัมย์ (2559 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษา
สมรรถนะของเจา้หนา้ท่ีส่งเสริมอุตสาหกรรมดา้นการลงทุนในยุคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของ
ศูนยส่์งเสริมอุตสาหกรรมภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ผลการวิจยัพบว่า 1. สมรรถนะของเจา้หนา้ท่ี
ส่งเสริมอุตสาหกรรม ดา้นการลงทุนในยุคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก
ทุกดา้นและทุกขอ้ ไดแ้ก่ ดา้นการมุ่งผลสัมฤทธ์ิ ดา้นการบริการท่ีดี ดา้นการสั่งสมความเช่ียวชาญ
ในงานอาชีพ ดา้นการยดึมัน่ในความถูกตอ้งชอบธรรม และจริยธรรม และดา้นการท างานเป็นทีม 
 4. ดา้นการยึดมัน่ในความถูกตอ้งชอบธรรมและจริยธรรม โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด
สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ เกษรา โชติช่วง (2554 : บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาการพฒันาสมรรถนะของ
บุคลากรส่วนการคลงัในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัยะลา ผลการศึกษาพบว่า สมรรถนะด้านการมี
คุณธรรมจริยธรรมในระดบัมาก ได้แก่ การธ ารงความถูกตอ้ง ยืนหยดัพิทกัษ์ผลประโยชน์และ
ช่ือเสียงช่ือเสียงของหน่วยงานและประเทศชาติแม้ในสถานการณ์ท่ีอาจส่งต่อความมัน่คงใน
ต าแหน่งหน้าท่ีการงาน และผลงานวิจยัของสุพจน์ นาโพตอง (2558 : บทคดัย่อ) ได้ศึกษาแนว
ทางการพฒันาสมรรถนะหลกัของขา้ราชการศาลยุติธรรม ผลการศึกษา พบวา่ สมรรถนะหลกัของ
ขา้ราชการศาลยติุธรรมส่วนกลาง โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ไดแ้ก่ ดา้นจริยธรรม ดา้นการท างานเป็น
ทีม ดา้นจิตส านึกในการให้บริการ ดา้นการมุ่งผลสัมฤทธ์ิและดา้นการสั่งสมความเช่ียวชาญในงาน
อาชีพ ตามล าดบั 
 5. ด้านการท างานเป็นทีม โดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด สอดคล้องกบัผลงานวิจยัของ
พิสมัย ชัยมหา (2558 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาสมรรถนะการปฏิบติังานของบุคลากรหน่วยงาน
ส านกังานอยัการสูงสุด ภาค 1 ผลกาวจิยัพบวา่ 1) สมรรถนะการปฏิบติังานนของบุคลากรหน่วยงาน
สังกดัส านักงานอยัการสูงสุด ภาค 1 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณารายด้าน เรียงล าดับ
ค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย ไดแ้ก่ ดา้นการยึดมัน่ในความถูกตอ้ง ชอบธรรมและจริยธรรม ดา้นการ
ท างานเป็นทีม ด้านการบริการท่ีดี ด้านการสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ และด้านการมุ่ง
ผลสัมฤทธ์ิ และผลงานวิจยัของสุพจน์ นาโพตอง (2558 : บทคดัย่อ) ไดศึ้กษาแนวทางการพฒันา
สมรรถนะหลกัของขา้ราชการศาลยุติธรรม ผลการศึกษา พบวา่ สมรรถนะหลกัของขา้ราชการศาล
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ยุติธรรมส่วนกลาง โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ได้แก่ ด้านจริยธรรม ด้านการท างานเป็นทีม ด้าน
จิตส านึกในการให้บริการ ดา้นการมุ่งผลสัมฤทธ์ิและดา้นการสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ 
ตามล าดบั 
 6. ดา้นการพฒันาองคก์ร โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ พชัรมยั 
แกว้บรรจง (2556 : บทคดัย่อ) ไดศึ้กษาแนวทางการพฒันาสมรรถนะหลกัในการปฏิบติังานของ
ขา้ราชการพลเรือนส านักงานศึกษาธิการภาค 1 – 13 ผลการวิจยัพบว่าระดบัสมรรถนะหลกัการ
ปฏิบติังานในปัจจุบนั ตามทศันะของกลุ่มผูอ้  านวยการส านักงานศึกษาธิการภาค ภาพรวมอยู่ใน
ระดบัมาก และผลงานวิจยัของชลารักษ ์นุชแดง (2555 : บทคดัย่อ) ไดศึ้กษาการพฒันาสมรรถนะ
หลักของข้าราชการพลเรือนกรมการพฒันาชุมชน ผลการศึกษาวิจยั พบว่า สมรรถนะหลักท่ี
คาดหวงักบัสมรรถนะหลกัท่ีเป็นจริงของข้าราชการพลเรือนกรมการพฒันาชุมชนในภาพรวม
สมรรถนะหลกัท่ีคาดหวงัอยู่ในระดบัมากท่ีสุด สมรรถนะหลกัท่ีเป็นจริงอยู่ในระดบัมาก ผลการ
วิเคราะห์เปรียบเทียบผลต่างระหว่างสมรรถนะหลกัท่ีคาดหวงักบัสมรรถนะหลกัท่ีเป็นจริงพบวา่ 
การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ การสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ การคิดวิเคราะห์ การพฒันาชุมชน การ
บริการท่ีดี 
 7. ดา้นการคิดวิเคราะห์ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ ชลารักษ์ 
นุชแดง (2555 : บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาการพฒันาสมรรถนะหลกัของขา้ราชการพลเรือนกรมการพฒันา
ชุมชน ผลการศึกษาวิจยัพบวา่ สมรรถนะหลกัท่ีเป็นจริงอยูใ่นระดบัมาก การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ การสั่ง
สมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ การคิดวิเคราะห์ การพฒันาชุมชน การบริการท่ีดีการงานเป็นทีม 
และจริยธรรม และผลงานวิจยัของวรรณรัตน์ ศรีกนก (2556 : บทคดัยอ่) ไดศึ้กษา การพฒันากรอบ
สมรรถนะของบุคลากรวิทยาลยัพยาบาลกองทพับก พบว่า สมรรถนะหลกัของบุคลากร วิทยาลยั
พยาบาลกองทพับก ประกอบดว้ย 5 สมรรถนะ ไดแ้ก่ การมุ่งสัมฤทธ์ิ การบริการท่ีดี การสั่งสมความ
เช่ียวชาญในงานอาชีพ จริยธรรม และการท างานเป็นทีม ส่วนสมรรถนะการบริหารของบุคลากร 
วทิยาลยัพยาบาลกองทพับก ประกอบดว้ย 5 สมรรถนะ ไดแ้ก่ การคิดวเิคราะห์ ศิลปะการส่ือสารจูง
ใจ ภาวะผูน้ า วิสัยทศัน์ ศกัยภาพเพื่อน าการเปล่ียนแปลง การควบคุมตนเอง และการให้อ านาจแก่
ผูอ่ื้น 
 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลกบัการพฒันาสมรรถนะการ
ท างาน พบวา่ เพศ และสถานภาพ ท่ีแตกต่างกนัมีความคิดเห็นต่อสมรรถนะการท างานของบุคลากร
ต่างกนั และบุคลากรท่ีมีอาย ุระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และอายงุาน ท่ีแตกต่างกนัมีความ
คิดเห็นต่อสมรรถนะการท างานของบุคลากรไม่ต่างกนั สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ เสาวลกัษณ์ 
ฉายรุ้ง (2557 : บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาสมรรถนะการปฏิบติังานของบุคลากรในธุรกิจโรงแรมเขตอ าเภอ



88 

 

 

เมือง จงัหวดัสงขลา  ผลการวิจยัพบวา่  ระดบัสมรรถนะของบุคลากรธุรกิจโรงแรม เขตอ าเภอเมือง 
จงัหวดัสงขลา จ าแนกตามเพศไม่แตกต่างกนั ส่วนระดบัสมรรถนะของบุคลากรโรงแรม เขตอ าเภอ
เมือง จงัหวดัสงขลา จ าแนกตามรายไดต่้อเดือน แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
และระดบัสมรรถนะของบุคลากรโรงแรม เขตอ าเภอเมือง จงัหวดัสงขลา จ าแนกตามอายุ ระดบั
การศึกษา ระยะเวลาในการท างาน และต าแหน่งงาน แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.01 สอดคล้องการผลงานวิจัยของ รุ่งฤดี สมประสงค์ (2558 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการพฒันา
สมรรถนะบุคลากร ส านกังานเลขานุการ ส านกัการโยธา ผลการศึกษาพบว่า การปรับปรุงระบบ
บริหารงานและสมรรถนะหลักของฝ่ายบริหารงานทัว่ไป ส านักงานเลขานุการ ส านักการโยธา 
จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนั พบวา่ ไม่มีความแตกต่างกนั มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 นอกจากน้ียงัสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ พิสมัย ชัยมหา (2558 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษา
สมรรถนะการปฏิบติังานของบุคลากรหน่วยงานส านักงานอยัการสูงสุด ภาค 1 ผลกาวิจยัพบว่า 
บุคลากรหน่วยงานสังกดัส านกังานอยัการสูงสุด ภาค 1 ท่ีมีเพศ อายุ ระยะเวลาการปฏิบติังาน อตัรา
เงินเดือน และภูมิล าเนาต่างกนั มีสมรรถนะในการปฏิบติังานโดยรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในกำรน ำผลกำรวจัิยไปใช้ 
 การพฒันาสมรรถนะการท างาน ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 
 1. การพฒันาสมรรถนะการท างานด้านการมุ่งผลสัมฤทธ์ิ ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ 
สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในการท างานได้เป็นอย่างดี ควรมีการส่งเสริมด้านการพฒันา
บุคลากรเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทกัษะในการปฏิบติังานเพิ่มข้ึน จดัคนให้เหมาะสมกบังาน ก าหนด
แผนการปฏิบติังานใหช้ดัเจน 
 2. การพฒันาสมรรถนะการท างานดา้นการบริการท่ีดี ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ ใหข้อ้มูล
ข่าวสารดา้นการบริการชดัเจนถูกตอ้ง ควรจดัใหมี้การฝึกอบรมดา้นเทคนิคการใหบ้ริการท่ีดี 
 3. การพฒันาสมรรถนะการท างานด้านการสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ ขอ้ท่ีมี
ค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ จดัท าคู่มือมาตรฐานการปฏิบติังานในสายงานต่าง ๆ ในหน่วยงาน ควรมีการ
จดัท าคู่มือและฝึกอบรมใหค้วามรู้เก่ียวกบังานท่ีปฏิบติัในต าแหน่งต่าง ๆ โดยมีการติดตามผลในการ
น าไปใชใ้นการปฏิบติังานอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 4. การพฒันาสมรรถนะการท างานด้านการยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและ
จริยธรรม ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ ปฏิบติัตามกฎระเบียบวนิยัอยา่งเคร่งครัด ควรมีการฝึกอบรมปลูก
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จิตส านึกดา้นคุณธรรมจริยธรรมแก่พนกังานเป็นประจ าทุกปี และส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบติัตาม
กฎระเบียบท่ีวางไว ้
 5. การพฒันาสมรรถนะการท างานดา้นท างานเป็นทีม ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ มีส่วน
ร่วมในการตดัสินใจภายในหน่วยงาน ทุกคนในทีมตอ้งมีความรู้ ความสามารถและทกัษะต่าง ๆ ท่ี
หลากหลาย ช่วยกนัคิดช่วยกนัผลกัดนัให้เป้าหมายการท างานประสบความส าเร็จเป็นภาพรวม
อนัหน่ึงอนัเดียว ปรับรูปแบบการท างานให้มีลักษณะเชิงบูรณาการ เพราะบุคลากรท างานเป็น
ทีมงานท่ีดีแล้วในการท่ีจะด าเนินการส่ิงใดมีอุปสรรคเพียงใดก็สามารถแก้ปัญหาและฝ่าฟัน
อุปสรรคส าเร็จลุล่วงไปดว้ยดี 
 6. การพฒันาสมรรถนะการท างานดา้นการพฒันาชุมชน (ภายในองคก์ร) ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ีย
ต ่าสุด คือ มีส่วนร่วมในการใหข้อ้เสนอแนะในองคก์ร ควรสนบัสนุนใหบุ้คลากรทุกต าแหน่งไดรั้บ
การพฒันาในรูปแบบอ่ืน ๆ เช่น การสอนงานโดยตรงจากหวัหนา้งานให้มากข้ึน การเป็นพี่เล้ียง แร
ฝึกขณะปฏิบติังาน การหมุนเวียนสับเปล่ียนงาน เพื่อให้บุคลากรไดเ้รียนรู้งานใหม่ๆ เพื่อเพิ่มพูน
ความรู้และทกัษะในการปฏิบติังานดา้นอ่ืน ๆ เพื่อให้เกิดการแลกเปล่ียนความรู้ความคิดเห็นและ
ประสบการณ์ซ่ึงกนัและกนั เพื่อให้มีวิสัยทศัน์กวา้งไกลและกระตุน้ให้บุคลากรเกิดการเรียนรู้และ
กระตือรือร้นท่ีจะพฒันาตนเองอยูเ่สมอ 
 7. การพฒันาสมรรถนะการท างานดา้นการคิดวเิคราะห์ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือสามารถ
แก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึนในหน่วยงานได้ดี ควรมีการส ารวจปัญหาเก่ียวกับสมรรถนะท่ีเกิดข้ึนใน
องคก์รเพื่อก าหนดแนวทางการแกไ้ขและพฒันา มีการวเิคราะห์จุดเด่น จุดดอ้ย อุปสรรคและโอกาส
เพื่อแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึน 
 ข้อเสนอแนะในกำรวจัิยคร้ังต่อไป 
 1. ควรศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความผูกพนัต่อองคก์ารของบุคลากรกรมสรรพสามิต
เพื่อน าผลการศึกษาท่ีไดม้าประกอบการลดอตัราการปรับ โอน ยา้ย ของบุคลากร 
 2. ควรศึกษาการส่งเสริมคุณภาพชีวิตในการท างานเพื่อน าผลท่ีได้ใช้เป็นแนวทาง
ส าหรับผูบ้ริหารในการวางแผนและก าหนดนโยบายทั้งระยะสั้นและระยะยาว เพื่อเป็นแนวทางใน
การส่งเสริมคุณภาพชีวติในการท างาน 
 3. ควรศึกษาการวจิยัและพฒันาสมรรถนะและประเมินสมรรถนะในการปฏิบติังานของ
บุคลากรในแต่ละบุคคลวา่ยงัขาดสมรรถนะดา้นใดบา้ง 
 4. ควรศึกษาเก่ียวกบัรูปแบบ วิธีการ และเทคนิคอ่ืน ๆ ท่ีมีประสิทธิผลในการพฒันา
สมรรถนะหลกัของขา้ราชการกรมสรรพสามิต 
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ภาคผนวก ก 
หนงัสือเชิญเป็นผูเ้ช่ียวชาญในการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
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ภาคผนวก ข 
ประเมินค่าความเท่ียงตรงของแบบสอบถาม หรือ IOC ของผูท้รงคุณวฒิุ 
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ประเมนิค่าความเทีย่งตรงของแบบสอบถาม หรือ IOC ของผู้ทรงคุณวุฒิ 
แบบสอบถามเร่ือง การพฒันาสมรรถนะของบุคลากรกรมสรรพสามติในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

ผู้ศึกษา นายธีระพล  เจริญสุข นกัศึกษา หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขา บริหารธุรกิจ รุ่นท่ี 17 
มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา 
 

ประเมนิผลเคร่ืองมือ (แบบสอบถาม) 
 ส่วนท่ี  1  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

1. เพศ 

2. อาย ุ

3. สถานภาพ 

4. ระดบัการศึกษา 

5. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

6. อายงุาน 

       
 ส่วนท่ี  2  สมรรถนะการท างานของบุคลากร 

1. ดา้นการมุ่งผลสมัฤทธ์ิ 

2. ดา้นการบริการท่ีดี 

3. ดา้นการสัง่สมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ 

4. ดา้นการยดึมัน่ในความถูกตอ้งชอบธรรมและจริยธรรม 

5. ดา้นการท างานเป็นทีม 

6. ดา้นการพฒันาชุมชน 

7. ดา้นการคิดวเิคราะห์ 

 ส่วนท่ี  3  ขอ้เสนอแนะ 
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ผูท้รงคุณวฒิุ   
1. รองศาสตราจารย์ ดร.วนัทนา  เนาว์วนั 

ต าแหน่ง อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  
มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา 
 

2. ดร.อารมณ์  เอีย่มประเสริฐ 

ต าแหน่ง อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  
                     มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา 

 
3. นางสาวสินี  แหนกลาง 

ต าแหน่ง สรรพสามิตพ้ืนท่ีพระนครศรีอยธุยา 2 
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หลกัเกณฑ์การตรวจสอบค่า IOC 

 

การวเิคราะห์เคร่ืองมือ (แบบสอบถาม) ใหผู้เ้ช่ียวชาญตรวจสอบแบบสอบถามการวจิยั 

IOC คือ ค่าความเท่ียงตรงของแบบสอบถาม หรือ ค่าสอดคลอ้งระหวา่งขอ้ค าถามกบัวตัถุประสงค ์

หรือเน้ือหา (IOC : Index of item objective congruence) แลว้ประเมินผลเคร่ืองมือ ดงัน้ี 
 

ใหค้ะแนน + 1  ถา้แน่ใจวา่ขอ้ค าถามวดัไดต้รงตามวตัถุประสงค ์

ใหค้  าแนน 0     ถา้ไม่แน่ใจวา่ขอ้ค าถามวดัไดต้รงตามวตัถุประสงค ์

ใหค้ะแนน - 1  ถา้แน่ใจวา่ขอ้ค าถามวดัไดต้รงตามวตัถุประสงค ์

แลว้น าผลคะแนนท่ีไดจ้ากผูเ้ช่ียวชาญ มาค านวณหาค่า IOC ตามสูตร 
 

สูตรการหาค่า IOC  = 
N

R
IOC 

  
 
 
โดยก าหนดให ้
  IOC  = ความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์กับ

แบบทดสอบ 

  R    =  ผลรวมของคะแนนการพจิารณาจากผู้เช่ียวชาญ 
  N    =    จ านวนกรรมการผู้เช่ียวชาญ 
 
 
เกณฑ ์

1. ข้อค าถามทีม่ีค่า IOC ตั้งแต่ 0.50-1.00 มีค่าความเทีย่งตรงใช้ได้ 
2. ข้อค าถามทีม่ีค่า IOC ต ่ากว่า 0.50 ต้องปรับปรุง ยงัใช้ไม่ได้ 
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ตารางวเิคราะห์ความคดิเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิต่อแบบสอบถามเกีย่วกบัการพฒันาสมรรถนะของบุคลากรกรม
สรรพสามติ  (รวม 3 คน) 

แบบสอบถามเร่ือง การพฒันาสมรรถนะของบุคลากรกรมสรรพสามิตในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

ผู้ศึกษา นายธีระพล  เจริญสุข นกัศึกษา หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขา บริหารธุรกิจ รุ่นท่ี 17 
มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา 

รายการขอความคดิเห็น 

ประมาณค่าความคดิเห็น
ของผู้ทรงคุณวุฒ ิ ค่า IOC 

-1 0 +1 

ส่วนที ่2  สมรรถนะการท างานของบุคลากร         

ด้านการมุ่งผลสัมฤทธ์ิ          

1. สามารถท างานไดต้ามเป้าหมายท่ีผูบ้งัคบับญัชาก าหนด         

2. มีความมุ่งมัน่ อดทน ขยนัหมัน่เพียรในการท างาน         

3. สามารถแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ในการท างานไดเ้ป็นอยา่งดี         

4. สามารถท างานตามนโยบายเร่งด่วนได ้         

5. รักษามาตรฐานการปฏิบติัอยา่งสม ่าเสมอ         

ด้านการบริการทีด่ ี         

1. ใหข้อ้มูลข่าวสารดา้นการบริการชดัเจนถูกตอ้ง         

2. มีความกระตือรือร้นในการบริการดว้ยอธัยาศยัท่ีดี         

3. มีการใหบ้ริการดว้ยความโปร่งใสและเท่าเทียมกนั          

4. ใหค้วามช่วยเหลือผูรั้บบริการอยา่งทนัท่วงที         

5. ปฏิบติังานตามมาตรฐานการใหบ้ริการในหน่วยงาน          

ด้านการส่ังสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ         

1. มีการพฒันาประสิทธิภาพความรู้ความสามารถของตนใหดี้ยิง่ข้ึน         

2. มีการน าความรู้หรือเทคโนโลยใีหม่ๆ มาประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบติังาน         

3. มีการส่งเสริมใหมี้การศึกษาในระดบัท่ีสูงข้ึน         

4. ถ่ายทอดความรู้ใหม่ ๆ ใหผู้ร่้วมปฏิบติังานอยูเ่สมอ         

5. จดัท าคู่มือมาตรฐานการปฏิบติังานในสายงานต่าง ๆ ในหน่วยงาน         
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รายการขอความคดิเห็น 

ประมาณค่าความคดิเห็น
ของผู้ทรงคุณวุฒ ิ ค่า IOC 

-1 0 +1 

ด้านการยดึมัน่ในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม         

1. ท่านปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความรับผิดชอบ โปร่งใสและเป็นธรรม         

2. ท่านยดึมัน่ในหลกัการและจรรยาบรรณของขา้ราชการ         

3. ท่านปฏิบติัตามกฎระเบียบวนิยัอยา่งเคร่งครัด         

4. ธ ารงไวซ่ึ้งความถูกตอ้งและผลประโยชนข์องประเทศชาติ         

5. มีจิตส านึกท่ีดีในการปฏิบติังาน          

ด้านท างานเป็นทมี         

1. มีการสนบัสนุนช่วยเหลือผูร่้วมงานอยูเ่สมอ         

2. มีความสามคัคีในหน่วยงานโดยไม่ค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนตวั         

3. มีส่วนร่วมในการตดัสินใจภายในหน่วยงาน         

4. มีการแลกเปล่ียนความรู้ภายในหน่วยงาน         

5. มีการรับฟังความคิดเห็นส่วนรวม              

ด้านการพฒันาชุมชน         

1. ใหค้วามร่วมมือในกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน         

2. สามารถเป็นผูป้ระสานงานติดตอ่กบัคนในชุนชนต่าง ๆ ได ้         

3. สามารถอธิบายกระบวนการพฒันาชุมชนไดเ้ป็นอยา่งดี         

4. สามารถน าความรู้ท่ีมีไปพฒันาชุมชนได ้         

5. สามารถน าเทคโนโลยเีป็นเคร่ืองมือในการพฒันาชุมชนได ้         

ด้านการคดิวเิคราะห์         

1. สามารถแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนในหน่วยงานไดดี้         

2.สามารถวางแผนและจดัล าดบัความส าคญัของงานไดเ้ป็นอยา่งดี         

3. สามารถก าหนดขั้นตอนการปฏิบติังานไดเ้ป็นอยา่งดี         

4. สามารถบริหารจดัการความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึนไดเ้ป็นอยา่งดี         

5. สามารถก าหนดแผนปฏิบติังานล่วงหนา้เพ่ือรองรับเป้าหมายของ
องคก์รในอนาคตได ้         
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ภาคผนวก ค 
แบบสอบถามการวจิยัเร่ือง การพฒันาสมรรถนะของบุคลากรกรมสรรพสามิต 

ในเขตกรุงเทพมหานคร 
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แบบสอบถามเพ่ือการวจิัย 
เร่ือง การพฒันาสมรรถนะของบุคลากรกรมสรรพสามิต 

ในเขตกรุงเทพมหานคร 
****************************** 

 
ค าช้ีแจง 
 1.  แบบสอบถามน้ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อท าการวิจยั การพฒันาสมรรถนะของ
บุคลากรกรมสรรพสามิตในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงเป็นแนวทางในการพฒันาสมรรถนะของ
บุคลากรต่อไป 
 2.  แบบสอบถามฉบบัน้ี  แบ่งออกเป็น  3  ส่วนดงัน้ี 
  ส่วนท่ี  1  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
  ส่วนท่ี  2  สมรรถนะการท างานของบุคลากร 
  ส่วนท่ี  3  ขอ้เสนอแนะ 
 ค าตอบท่ีได้ในคร้ังน้ีจะเป็นสารสนเทศส าคัญในการศึกษาค้นควา้เป็นอย่างมาก และ
การศึกษาคน้ควา้คร้ังน้ีจะประสบผลส าเร็จได ้ ตอ้งอาศยัความร่วมมือจากทุกท่าน ผูศึ้กษาคน้ควา้
หวงัเป็นอยา่งยิง่วา่จะไดรั้บความร่วมมือจากท่านเป็นอยา่งดี และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสน้ี 
 
 

ผู้วจัิย 
                                                                                         ธีระพล  เจริญสุข 
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ส่วนที ่ 1 : ข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกบัผู้ตอบแบบสอบถาม 
1.  เพศ 

   1. ชาย      2. หญิง 
 
2.  อาย ุ
  1.  20 – 30  ปี     2. 31 – 40  ปี    

  3. 41 – 50  ปี     4. 51 ปีข้ึนไป                
 
3.  สถานภาพ 
   1. โสด      2. สมรส 
   3. หมา้ย/หยา่ร้าง 
 
4.  ระดบัการศึกษา 
   1. มธัยมศึกษาตอนตน้   2. มธัยมศึกษาตอนปลาย 
   3. ประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.)  4. ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
   5. ปริญญาตรี    6. สูงกวา่ปริญญาตรี 
 
5.  รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
   1. ต  ่ากวา่  10,000  บาท    2. 10,001 – 15,000  บาท 
   3. 15,001 – 20,000  บาท    4. 20,001  บาทข้ึนไป    
 
6.  อายงุาน 
  1. นอ้ยกวา่ 1 ปี     2. 1 – 3 ปี 
   3. 4 – 6 ปี      4. 7 – 9 ปี 
   5. มากวา่ 10 ปี 
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ส่วนที ่ 2 : สมรรถนะการท างานของบุคลากร 
โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องท่ีตรงกบัความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุดเพียงค าตอบเดียว 
  5 หมายความวา่    มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
  4 หมายความวา่    มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก 
  3 หมายความวา่    มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัปานกลาง 
  2 หมายความวา่     มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบันอ้ย 
  1 หมายความวา่    มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 
 

สมรรถนะกำรท ำงำนของบุคลำกร 
ระดบัควำมคิดเห็น 

มำกที่สุด 
5 

มำก 
4 

ปำนกลำง 
3 

น้อย 
2 

น้อยที่สุด 
1 

A. ด้ำนกำรมุ่งผลสัมฤทธ์ิ       
1. สามารถท างานไดต้ามเป้าหมายท่ีผูบ้งัคบับญัชาก าหนด      
2. มีความมุ่งมัน่ อดทน ขยนัหมัน่เพียรในการท างาน      
3. สามารถแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ในการท างานไดเ้ป็นอยา่งดี      
4. สามารถท างานตามนโยบายเร่งด่วนได ้      
5. รักษามาตรฐานการปฏิบติัอย่างสม ่าเสมอ      

B. ด้ำนกำรบริกำรที่ดี      
1. ใหข้อ้มูลข่าวสารดา้นการบริการชดัเจนถูกตอ้ง      
2. มีความกระตือรือร้นในการบริการดว้ยอธัยาศยัท่ีดี      
3. มีการใหบ้ริการดว้ยความโปร่งใสและเท่าเทียมกนั       
4. ใหค้วามช่วยเหลือผูรั้บบริการอยา่งทนัท่วงที      

5. ปฏิบติังานตามมาตรฐานการใหบ้ริการในหน่วยงาน       

C. ด้ำนกำรส่ังสมควำมเช่ียวชำญในงำนอำชีพ      
1. มีการพฒันาประสิทธิภาพความรู้ความสามารถของตนใหดี้ยิ่งข้ึน      
2. มีการน าความรู้หรือเทคโนโลยีใหม่ๆ มาประยกุตใ์ชใ้นการ
ปฏิบติังาน 

     

3. มีการส่งเสริมใหมี้การศึกษาในระดบัท่ีสูงข้ึน      

4. ถ่ายทอดความรู้ใหม่ ๆ ใหผู้ร่้วมปฏิบติังานอยูเ่สมอ      
5. จดัท าคู่มือมาตรฐานการปฏิบติังานในสายงานต่าง ๆ ในหน่วยงาน      



111 

 

 

สมรรถนะกำรท ำงำนของบุคลำกร 
ระดบัควำมคิดเห็น 

มำกที่สุด 
5 

มำก 
4 

ปำนกลำง 
3 

น้อย 
2 

น้อยที่สุด 
1 

D. ด้ำนกำรยดึมั่นในควำมถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม      
1. ท่านปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความรับผิดชอบ โปร่งใสและเป็นธรรม      
2. ท่านยึดมัน่ในหลกัการและจรรยาบรรณของขา้ราชการ      
3. ท่านปฏิบติัตามกฎระเบียบวินยัอยา่งเคร่งครัด      
4. ค านึกถึงผลประโยชนข์ององคก์รเป็นส าคญั      
5. มีจิตส านึกท่ีดีในการปฏิบติังาน       

E. ด้ำนท ำงำนเป็นทีม      
1. มีการสนบัสนุนช่วยเหลือผูร่้วมงานอยูเ่สมอ      
2. มีความสามคัคีในหน่วยงานโดยไม่ค านึงถึงผลประโยชนส่์วนตวั      

3. มีส่วนร่วมในการตดัสินใจภายในหน่วยงาน      
4. มีการก าหนดเป้าหมายการท างานร่วมกนั      
5. มีการรับฟังความคิดเห็นส่วนรวม      

F. ด้ำนกำรพฒันำชุมชน (ภำยในองค์กร)      
1. มีส่วนร่วมในการใหข้อ้เสนอแนะในองคก์ร      
2. มีการวางแผนพฒันาบุคลากรในองคก์ร      
3. สามารถเป็นผูป้ระสานงานติดต่อกบัคนในองคก์รได ้      
4. สามารถน าความรู้ท่ีมีไปพฒันาบุคลากรได ้      
5. สามารถน าเทคโนโลยีเป็นเคร่ืองมือในการพฒันาบุคลากรได ้      

G. ด้ำนกำรคิดวเิครำะห์      
1. สามารถแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนในหน่วยงานไดดี้      
2. สามารถวางแผนและจดัล าดบัความส าคญัของงานไดเ้ป็นอยา่งดี      
3. สามารถก าหนดขั้นตอนการปฏิบติังานไดเ้ป็นอยา่งดี      
4. สามารถบริหารจดัการความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึนไดเ้ป็นอยา่งดี      
5. สามารถก าหนดแผนปฏิบติังานล่วงหนา้เพ่ือรองรับเป้าหมายของ
องคก์รในอนาคตได ้
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ส่วนที ่ 3  ข้อเสนอแนะแนวทางการพฒันาสมรรถนะ  
1. การมุ่งผลสัมฤทธ์ิงานท่ีส าเร็จตามเป้าหมายประกอบดว้ยอะไรบา้ง 
    ขอ้คิดเห็น                                      
            
2. การบริการดา้นงานท่ีรับผิดชอบประกอบดว้ยอะไรบา้ง 
ขอ้คิดเห็น                                      
            
3. ความเช่ียวชาญในสายงานท่ีรับผดิชอบประกอบดว้ยอะไรบา้ง 
   ขอ้คิดเห็น                                      
            
4. หลกัยดึมัน่ในความถูกตอ้ง ชอบธรรม และจริยธรรมประกอบดว้ยอะไรบา้ง 
   ขอ้คิดเห็น                                          
            
5. การท างานเป็นทีม ท่ีใชค้วามสามคัคีช่วยเหลือกนัท างานประกอบดว้ยอะไรบา้ง 
   ขอ้คิดเห็น                                      
            
6. การพฒันาชุมชนท่ีท่านช่วยเหลือสังคมประกอบดว้ยอะไรบา้ง 
       ขอ้คิดเห็น                                                      
            
7. การคิดวเิคราะห์ดา้นงานท่ีท่านรับผดิชอบท่ีมีการตดัสินใจในการท างานแลว้ประสบความส าเร็จ
ประกอบดว้ยอะไรบา้ง 
       ขอ้คิดเห็น                                                 
            
 

ขอขอบคุณท่ีท่านใหค้วามร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 
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ภาคผนวก ง  
ผลประเมินค่าความเท่ียงตรงของแบบสอบถาม หรือ IOC ของผูท้รงคุณวฒิุ 
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ประเมนิค่าความเทีย่งตรงของแบบสอบถาม หรือ IOC ของผู้ทรงคุณวุฒิ 
แบบสอบถามเร่ือง การพฒันาสมรรถนะของบุคลากรกรมสรรพสามติในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

ผู้ศึกษา นายธีระพล  เจริญสุข นกัศึกษา หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขา บริหารธุรกิจ รุ่นท่ี 17 
มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา 
 

ประเมนิผลเคร่ืองมือ (แบบสอบถาม) 
 ส่วนท่ี  1  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

7. เพศ 

8. อาย ุ

9. สถานภาพ 

10. ระดบัการศึกษา 

11. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

12. อายงุาน 

       
 ส่วนท่ี  2  สมรรถนะการท างานของบุคลากร 

8. ดา้นการมุ่งผลสมัฤทธ์ิ 

9. ดา้นการบริการท่ีดี 

10. ดา้นการสัง่สมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ 

11. ดา้นการยดึมัน่ในความถูกตอ้งชอบธรรมและจริยธรรม 

12. ดา้นการท างานเป็นทีม 

13. ดา้นการพฒันาชุมชน 

14. ดา้นการคิดวเิคราะห์ 

 ส่วนท่ี  3  ขอ้เสนอแนะ 
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ผูท้รงคุณวฒิุ   
4. รองศาสตราจารย์ ดร.วนัทนา  เนาว์วนั 

ต าแหน่ง อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  
มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา 
 

5. ดร.อารมณ์  เอีย่มประเสริฐ 

ต าแหน่ง อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  
                     มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา 

 
6. นางสาวสินี  แหนกลาง 

ต าแหน่ง สรรพสามิตพ้ืนท่ีพระนครศรีอยธุยา 2 
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หลกัเกณฑ์การตรวจสอบค่า IOC 

 

การวเิคราะห์เคร่ืองมือ (แบบสอบถาม) ใหผู้เ้ช่ียวชาญตรวจสอบแบบสอบถามการวจิยั 

IOC คือ ค่าความเท่ียงตรงของแบบสอบถาม หรือ ค่าสอดคลอ้งระหวา่งขอ้ค าถามกบัวตัถุประสงค ์

หรือเน้ือหา (IOC : Index of item objective congruence) แลว้ประเมินผลเคร่ืองมือ ดงัน้ี 
 

ใหค้ะแนน + 1  ถา้แน่ใจวา่ขอ้ค าถามวดัไดต้รงตามวตัถุประสงค ์

ใหค้  าแนน 0     ถา้ไม่แน่ใจวา่ขอ้ค าถามวดัไดต้รงตามวตัถุประสงค ์

ใหค้ะแนน - 1  ถา้แน่ใจวา่ขอ้ค าถามวดัไดต้รงตามวตัถุประสงค ์

แลว้น าผลคะแนนท่ีไดจ้ากผูเ้ช่ียวชาญ มาค านวณหาค่า IOC ตามสูตร 
 

สูตรการหาค่า IOC  = 
N

R
IOC 

  
 
 
โดยก าหนดให ้
  IOC  = ความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์กับ

แบบทดสอบ 

  R    =  ผลรวมของคะแนนการพจิารณาจากผู้เช่ียวชาญ 
  N    =    จ านวนกรรมการผู้เช่ียวชาญ 
 
 
เกณฑ ์

3. ข้อค าถามทีม่ีค่า IOC ตั้งแต่ 0.50-1.00 มีค่าความเทีย่งตรงใช้ได้ 
4. ข้อค าถามทีม่ีค่า IOC ต ่ากว่า 0.50 ต้องปรับปรุง ยงัใช้ไม่ได้ 
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ตารางวเิคราะห์ความคดิเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิต่อแบบสอบถามเกีย่วกบัการพฒันาสมรรถนะของบุคลากรกรม
สรรพสามติ  (รวม 3 คน) 

แบบสอบถามเร่ือง การพฒันาสมรรถนะของบุคลากรกรมสรรพสามิตในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

ผู้ศึกษา นายธีระพล  เจริญสุข นกัศึกษา หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขา บริหารธุรกิจ รุ่นท่ี 17 
มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา 

 
 

รำยกำรขอควำมคดิเห็น 

ประมำณค่ำควำม
คดิเห็นของ
ผู้ทรงคุณวุฒ ิ

ค่ำ 
IOC 

 

แปรผล 
 
 

-1 0 +1  

ส่วนที ่2  สมรรถนะกำรท ำงำนของบุคลำกร           

ด้ำนกำรมุ่งผลสัมฤทธ์ิ            

1. สามารถท างานไดต้ามเป้าหมายท่ีผูบ้งัคบับญัชาก าหนด 1 1 1 1.00 สอดคลอ้ง 
2. มีความมุ่งมัน่ อดทน ขยนัหมัน่เพียรในการท างาน 1 0 1 0.67 สอดคลอ้ง 
3. สามารถแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ในการท างานไดเ้ป็นอยา่งดี 1 1 1 1.00 สอดคลอ้ง 
4. สามารถท างานตามนโยบายเร่งด่วนได ้ 1 0 1 0.67 สอดคลอ้ง 
5. รักษามาตรฐานการปฏิบติัอยา่งสม ่าเสมอ 1 0 0 0.33 ไม่สอดคลอ้ง 

ด้ำนกำรบริกำรทีด่ ี      
1. ใหข้อ้มูลข่าวสารดา้นการบริการชดัเจนถูกตอ้ง 1 1 1 1.00 สอดคลอ้ง 
2. มีความกระตือรือร้นในการบริการดว้ยอธัยาศยัท่ีดี 0 1 1 0.67 สอดคลอ้ง 
3. มีการใหบ้ริการดว้ยความโปร่งใสและเท่าเทียมกนั  1 0 1 0.67 สอดคลอ้ง 
4. ใหค้วามช่วยเหลือผูรั้บบริการอยา่งทนัท่วงที 1 0 1 0.67 สอดคลอ้ง 
5. ปฏิบติังานตามมาตรฐานการใหบ้ริการในหน่วยงาน  1 1 1 1.00 สอดคลอ้ง 

ด้ำนกำรส่ังสมควำมเช่ียวชำญในงำนอำชีพ      
1. มีการพฒันาประสิทธิภาพความรู้ความสามารถของตนใหดี้ยิง่ข้ึน 1 1 1 1.00 สอดคลอ้ง 
2. มีการน าความรู้หรือเทคโนโลยใีหม่ๆ มาประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบติังาน 1 1 1 1.00 สอดคลอ้ง 

3. มีการส่งเสริมใหมี้การศึกษาในระดบัท่ีสูงข้ึน  0  0 1   0.33  ไม่สอดคลอ้ง 

4. ถ่ายทอดความรู้ใหม่ ๆ ใหผู้ร่้วมปฏิบติังานอยูเ่สมอ  1  1  0  0.67  สอดคลอ้ง 

5. จดัท าคู่มือมาตรฐานการปฏิบติังานในสายงานต่าง ๆ ในหน่วยงาน  1  1  1  1.00  สอดคลอ้ง 
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รำยกำรขอควำมคดิเห็น 

ประมำณค่ำควำม
คดิเห็นของ
ผู้ทรงคุณวุฒ ิ

ค่ำ 
IOC 

 

แปรผล 
 
 

-1 0 +1  

ด้ำนกำรยดึมัน่ในควำมถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม           

1. ท่านปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความรับผิดชอบ โปร่งใสและเป็นธรรม 0 1 1 0.67 สอดคลอ้ง 
2. ท่านยดึมัน่ในหลกัการและจรรยาบรรณของขา้ราชการ 1 1 1 1.00 สอดคลอ้ง 
3. ท่านปฏิบติัตามกฎระเบียบวนิยัอยา่งเคร่งครัด 1 1 1 1.00 สอดคลอ้ง 
4. ธ ารงไวซ่ึ้งความถูกตอ้งและผลประโยชนข์องประเทศชาติ 1 0 1 0.67 สอดคลอ้ง 
5. มีจิตส านึกท่ีดีในการปฏิบติังาน  1 1 1 1.00 สอดคลอ้ง 

ด้ำนท ำงำนเป็นทมี      
1. มีการสนบัสนุนช่วยเหลือผูร่้วมงานอยูเ่สมอ 1 1 1 1.00 สอดคลอ้ง 
2. มีความสามคัคีในหน่วยงานโดยไม่ค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนตวั 1 1 1 1.00 สอดคลอ้ง 
3. มีส่วนร่วมในการตดัสินใจภายในหน่วยงาน 1 1 1 1.00 สอดคลอ้ง 
4. มีการแลกเปล่ียนความรู้ภายในหน่วยงาน 1 -1 1 0.67 สอดคลอ้ง 

5. มีการรับฟังความคิดเห็นส่วนรวม      1 1 1 1.00 สอดคลอ้ง 
ด้ำนกำรพฒันำชุมชน      

1. ใหค้วามร่วมมือในกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน 1 0 1 0.67 สอดคลอ้ง 
2. สามารถเป็นผูป้ระสานงานติดต่อกบัคนในชุนชนต่าง ๆ ได ้ 1 0 1 0.67 สอดคลอ้ง 
3. สามารถอธิบายกระบวนการพฒันาชุมชนไดเ้ป็นอยา่งดี 1 0 0 0.33 ไม่สอดคลอ้ง 
4. สามารถน าความรู้ท่ีมีไปพฒันาชุมชนได ้ 1 1 0 0.67 สอดคลอ้ง 
5. สามารถน าเทคโนโลยเีป็นเคร่ืองมือในการพฒันาชุมชนได ้ 1 1 1 1.00 สอดคลอ้ง 

ด้ำนกำรคดิวเิครำะห์      
1. สามารถแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนในหน่วยงานไดดี้ 0 0 1 0.33 ไม่สอดคลอ้ง 

2.สามารถวางแผนและจดัล าดบัความส าคญัของงานไดเ้ป็นอยา่งดี 1 1 1 1.00 สอดคลอ้ง 
ด้ำนกำรคดิวเิครำะห์           

3. สามารถก าหนดขั้นตอนการปฏิบติังานไดเ้ป็นอยา่งดี 1 0 1 0.67 สอดคลอ้ง 
4. สามารถบริหารจดัการความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึนไดเ้ป็นอยา่งดี 0 1 1 0.67 สอดคลอ้ง 
5. สามารถก าหนดแผนปฏิบติังานล่วงหนา้เพ่ือรองรับเป้าหมายของ
องคก์รในอนาคตได ้ 1 1 1 1.00 สอดคลอ้ง 

รวม    0.79 สอดคลอ้ง 
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ภาคผนวก จ 
ผลการวเิคราะห์ค่าความเช่ือมัน่ของเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
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ค่าความเช่ือมั่น (Reliability) หมายถึง ความคงท่ีในการวดั กล่าวคือ ไม่วา่จะวดัก่ีคร้ัง ๆ ก็
ตามจะไดผ้ลคงท่ีเสมอ อุปมาเหมือนตาชัง่ท่ีสามารถบอกนา้หนกัของวตัถุกอ้นหน่ึงเท่าเดิมไม่วา่จะ
เอาวตัถุกอ้นนั้นมาชัง่ก่ีคร้ังก็ตาม ตาชัง่นั้นก็จะมีความเช่ือมัน่สูง โดยค่าความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบใด  ๆ
มีค่าอยูร่ะหวา่ง 0.00 ถึง 1.00 
เกณฑ์การแปลผล    
 ค่าความเช่ือมัน่ของเคร่ืองมืออยูร่ะหวา่ง 0.00 – 1.00 ยิง่ใกล ้1.00 ยิง่มีความเช่ือมัน่สูงเกณฑ ์
การแปลผลความเช่ือมัน่มีดงัน้ี 
 0.00 – 0.20 ความเช่ือมัน่ต ่ามาก/ไม่มีเลย 

0.21 – 0.40 ความเช่ือมัน่ต ่า 
 0.41- 0.70 ความเช่ือมัน่ปานกลาง 
 0.71 – 1.00 ความเช่ือมัน่สูง 
  

ผลการวิเคราะห์ค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถามการวิจยัเร่ือง การพฒันา
สมรรถนะของบุคลากรกรมสรรพสามิตในเขตกรุงเทพมหานคร 2 ตวัแปร ไดแ้ก่ ตวัแปรอิสระ คือ 
ปัจจยัส่วนบุคคล และตวัแปรตาม คือ การพฒันาสมรรถนะของบุคลากร กรมสรรพสามิตในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยใชสู้ตรสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Cronbach’s alpha coefficient; α ) มีดงัน้ี 

 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.962 35 
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Item Statistics 

สมรรถนะการท างานของบุคลากร Mean Std. Deviation N 

ท างานตามเป้าหมาย 4.3000 .53498 30 
มุ่งมัน่ อดทน ขยนัหมัน่เพียร 4.3667 .55605 30 
แกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ 3.9333 .63968 30 
ท างานตามนโยบายเร่งด่วน 4.0667 .52083 30 
รักษามาตรฐาน 4.1000 .60743 30 
ใหข้อ้มูลท่ีถูกตอ้ง 3.9667 .71840 30 
กระตือรือร้นในการบริการ 4.2000 .55086 30 
บริการดว้ยความโปร่งใส 4.1333 .86037 30 
ช่วยเหลืออยา่งทนัท่วงที 4.2000 .76112 30 
ปฏิบติัตามมาตรฐานการบริการ 4.2333 .67891 30 
พฒันาประสิทธิภาพ 4.1333 .68145 30 
น าเทคโนโลยใีหม่มาใช ้ 4.0000 .78784 30 
ส่งเสริมการศึกษา 3.8667 .73030 30 
ถ่ายทอดความรู้ใหม่ ๆ 3.7000 .74971 30 
จดัท าคู่มือมาตรฐานการปฏิบติังาน 3.7667 .93526 30 
รับผดิชอบ โปร่งใส่ และเป็นธรรม 4.4333 .62606 30 
ยดึมัน่ในหลกัการ 4.4000 .77013 30 
กฎระเบียบวนิยั 4.3667 .80872 30 
รักษาผลประโยชน์ของชาติ 4.2000 .76112 30 
จิตส านึกท่ีดี 4.3667 .66868 30 
ช่วยเหลือเพื่อนร่วมงาน 4.0000 .78784 30 
สามคัคีในหน่วยงาน 4.0000 .90972 30 
มีส่วนร่วมในการตดัสินใจ 3.6333 .61495 30 
แลกเปล่ียนความรู้ 3.9333 .78492 30 
รับฟังความคิดเห็น 3.9667 .85029 30 
ร่วมมือในกิจกรรม 
ประสานงานติดต่อ 

3.6667 .80230 30 
3.8000 .88668 30 
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สมรรถนะการท างานของบุคลากร Mean Std. Deviation N 

อธิบายกระบวนการพฒันา 4.0333 .61495 30 
น าความรู้ไปพฒันา 3.7333 .86834 30 
ใชเ้ทคโนโลยใีนการพฒันา 3.9333 .78492 30 
แกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึน 3.8333 .59209 30 
วางแผนและจดัล าดบัความส าคญั 4.1000 .75886 30 
ก าหนดขั้นตอนการปฏิบติังาน 4.0333 .71840 30 
บริหารจดัการความเส่ียง 4.0000 .64327 30 
ก าหนดแผนล่วงหนา้ 3.7333 .73968 30 
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