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บทคัดย่อ 
 การวิจัยคร้ังน้ีมีว ัตถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาสมรรถนะของบุคลากรสังกัดส านัก
ปลัดเทศบาล เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 
จงัหวดัสุราษฎร์ธานี และเพื่อน าเสนอแนว
ทางการเสริมสร้างสมรรถนะของบุคลากร 
โดยวธีิด าเนินการวจิยัแบ่งเป็น 2 ช่วง คือ ช่วง
ท่ี  1 ศึกษาสมรรถนะของบุคลากร  ก ลุ่ม
ตัวอ ย่ าง  ได้ แ ก่  บุ ค ล าก รสั งกัด ส านั ก
ปลัดเทศบาล เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 
จ า น ว น  100 ค น  เค ร่ื อ ง มื อ ท่ี ใ ช้ เ ป็ น
แบบสอบถามขอ้มูลทัว่ไปและแบบสอบถาม
เก่ียวกับสมรรถนะของบุคลากรเป็นมาตรา
ส่วนประมาณค่า 5 ระดับ  โดยมีค่าความ
เช่ือมั่น 0.97 ค่าสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล  ได้แก่  ค่ าร้อยละ ค่ าเฉ ล่ีย  และค่ า
เบ่ียงเบนมาตรฐาน ช่วงท่ี  2 การน าเสนอ
แนวทางเสริมสร้างสมรรถนะของบุคลากร 
โดยวิ ธีการสนทนาก ลุ่มจากผู ้เช่ี ยวชาญ 
จ านวน 8 คน 

ผลการวิจัย พบว่า บุคลากรสังกัด
ส านกัปลดัเทศบาล เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 
มีระดับสมรรถนะโดยรวมอยู่ในระดับมาก 
โดยสมรรถนะด้านจริยธรรม อยู่ในอันดับ
สูงสุด รองลงมาคือ  ด้านความร่วมแรงร่วม
ใจ และอนัดบัต ่าสุดคือ ดา้นการสั่งสมความ
เช่ียวชาญในงานอาชีพ 

แนวทางการเสริมสร้างสมรรถนะ
ของบุคลากร ประกอบด้วย ด้านการมุ่ ง
ผลสัมฤทธ์ิดา้นการบริการท่ีดี ดา้นการสั่งสม
ความเช่ียวชาญในงานอาชีพ ด้านจริยธรรม 
และดา้นความร่วมแรงร่วมใจ 
 
ค าส าคัญ  : ก าร เส ริมส ร้างสมรรถน ะ , 
สมรรถนะของบุคลากร 
 
Abstract  

The objectives of this research are 
to study for the competency of personnal in 
the office of municipal clerk of suratthani 
municipality, suratthani province and to 
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propose guidelines to strengthen 
competency of personnal. The research is 
divided into two sessions.  Session 1 is 
performance of the personnal, The sample is 
personnal In the office of municipal clerk of 
suratthani municipality are 100 personnals. 
The instrument is general information 
questionnaire and competency of personnal 
questionnaire and the instrument of this 
research was a 5 - rating scale questionnaire 
. reliability Rates is 0.97 ,  data analysis and 
statistical inference used in this study were 
percentage, average and standard deviation. 
Session 2  to propose guidelines to 
strengthen competency of personnal how 
focus group from 8 professionals. 

The results of this study indicate 
that personnal in the office of municipal 
clerk of suratthani municipality, suratthani 
province that competency for working found 
that the level was high. The competency of 
ethics are the highest. Subordinate is the 
competency of participation. Lowest is the 
competency of gain expertise in various 
careers. 

The propose guidelines to 
strengthen competency of personnal are the 
aim of achievement ,  service mind ,  gain 
expertise in various careers and 
participation. 
 

Keywords:  to enhance the competency, 
competency of personnal 
 
บทน า   
 การปกครองทอ้งถ่ินเป็นการปกครอง
ท่ีรัฐบาลมอบอ านาจให้ประชาชนในท้องถ่ิน
ใดทอ้งถ่ินหน่ึงจดัการปกครองและด าเนินการ
บางอย่าง โดยด าเนินการกันเองเพื่อบ าบัด
ความต้องการของตน การบริหารงานของ
ท้องถ่ินมีการจัดเป็นองค์การมีเจ้าหน้าท่ี ซ่ึง
ประชาชนเลือกตั้งข้ึนมาทั้งหมดหรือบางส่วน 
ทั้งน้ีมีความเป็นอิสระในการบริหารงาน แต่
รัฐบาลต้องควบคุมด้วยวิธีการ ต่าง ๆ ตาม
ความเหมาะสม จะปราศจากการควบคุมของรัฐ
หาได้ไม่เพราะการปกครองท้องถ่ินเป็นส่ิงท่ี
รัฐท าให้ เกิดข้ึน (อุทัย หิ รัญโต อ้างถึงใน 
โกวิทย ์พวงงาม. 2552 : 3) ซ่ึงพระราชบญัญติั
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 
มาตรา 70 ไดก้ าหนดรูปแบบการปกครองส่วน
ท้องถ่ิน คือ องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล และการ
บริหารรูปแบบพิเศษ คือ กรุงเทพมหานครและ
เมืองพทัยา  
 เทศบาลถือว่าเป็นหน่วยการปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินท่ีจดัตั้งข้ึนในเขตชุมชนท่ีมีความ
เจริญ  และใช้ในการบริหารเมืองเป็นหลกั ซ่ึง
หลายประเทศประสบความส าเร็จในการใช้
เทศบาลเป็นเคร่ืองมือท่ีส าคญัในการปกครอง
ประเทศโดยเฉพาะประเทศท่ีพัฒนาแล้ว
ทั้งหลาย ส าหรับในประเทศไทยเทศบาลเป็น
รูปแบบการบริหารราชการส่วนทอ้งถ่ินในเขต
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ชุมชนเมืองท่ีใช้มาตั้ งแต่ พ.ศ. 2476 จนถึง
ปัจจุบนั ซ่ึงมีหน้าท่ีหรืองานของเทศบาล โดย
แบ่งเป็น 2 ลกัษณะ คืออ านาจหน้าท่ีบทบาท
ตามท่ีกฎหมายก าหนดให้ตอ้งท า และอ านาจ
หนา้ท่ีท่ีอาจจดัท ากิจกรรมใดๆ ในเขตเทศบาล
ได้ เพื่อสนองความต้องการและให้บริการ
สาธารณะแก่ประชาชนของตนเอง ในด้าน
โครงส ร้างพื้ นฐาน  ด้ านการศึกษา ด้ าน
สาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม และดา้นการเมือง 
 เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เป็นหน่วย
การปกครองทอ้งถ่ินรูปแบบหน่ึงท่ีอยู่ใกลชิ้ด
กับ ประชาชน สามารถรู้ปัญหาหรือความ
ตอ้งการของประชาชนในทอ้งถ่ินและสามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนใน
ท้องถ่ินได้อย่างทั่วถึงรวดเร็ว และตรงกับ
ความต้องการ ซ่ึ งมีบทบาทหน้าท่ี ในการ
ให้บริการขั้นพื้นฐานให้แก่ประชาชนในเขต
การปกครองของตน ไดแ้ก่ การให้บริการดา้น
การทะเบียนราษฎร รักษาความสงบเรียบร้อย 
การจัดเก็บภาษี การรักษาความสะอาด การ
ป้องกันและระงับโรคติดต่อ การส่งเสริม
พฒันาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสู้งอายุและผูพ้ิการ 
ให้มีและบ ารุงการสงเคราะห์มารดาและเด็ก 
ให้มีน ้ าประปา ไฟฟ้าแสงสว่างตามถนน การ
วางผงัเมืองและการควบคุมการก่อสร้าง ให้
ราษฎรไดรั้บการศึกษา ส่งเสริมการท่องเท่ียว 
และบ ารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรมอันดีของท้องถ่ิน เป็นต้น จาก
บทบาทหน้าท่ีของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ดงักล่าว จะเห็นไดว้่าเทศบาลมีบทบาทหน้าท่ี
ในการให้บริการแก่ประชาชนในเร่ืองต่างๆ 

ตั้ งแ ต่ เกิ ดจนกระทั่ งต าย  ซ่ึ ง เทศบ าล มี
หน่วยงานท่ีด าเนินการในการ ให้บริการแก่
ประชาชน ประกอบดว้ย 5 ส านกั 2 กอง และ 1 
หน่วยงาน คือ ส านักปลัดเทศบาล ส านักการ
ช่าง ส านักการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 
ส านกัการศึกษา ส านกัการคลงั กองสวสัดิการ
สั งคม  กองวิ ช าก ารและแผน งาน  แล ะ
หน่วยงานตรวจสอบภายใน มีพนักงาน
เทศบาลในการปฏิบติัหน้าท่ี จ  านวน 224 คน 
ลูกจา้งประจ า จ  านวน 36 คน พนกังานจา้งตาม
ภารกิจ จ านวน 180 คน และพนักงานจ้าง
ทัว่ไป จ านวน 176 คน (เทศบาลนครสุราษฎร์
ธานี. 2558) 
 ส านักปลัดเทศบาลเป็นหน่วยงาน
หน่ึงในเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีท่ีมีหน้าท่ี
ความ รับผิดชอบเก่ียวกับราชการทั่วไปของ
เทศบาลและราชการท่ีไม่ได้ก าหนดให้เป็น
หนา้ท่ีของกองหรือ ส่วนราชการใดในเทศบาล
โดยเฉพาะ รวมทั้งก ากบัและเร่งรัดการปฏิบติั
ราชการของส่วนราชการในเทศบาลให้เป็นไป
ตามนโยบาย แนวทางและแผนการปฏิบัติ
ราชการของเทศบาล โดยมีหน่วยท่ีอยู่ในการ
ก ากับดูแลประกอบด้วย งานทะเบียนราษฎร 
งานบตัรประจ าตวัประชาชน งานรักษาความ
สงบเรียบร้อยและความมั่นคง (เทศกิจ) งาน
ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั และงานการ
เจ้าหน้าท่ี ซ่ึ งมีหน้ าท่ี ในการอ านวยความ
สะดวกให้กบัพนกังานเทศบาลในเร่ืองเก่ียวกบั
ความเจริญก้าวหน้าในอาชีพราชการ ในการ
ปฏิบั ติ งาน ท่ี ผ่ านมาหน่วยงานในส านัก
ปลดัเทศบาล ไดรั้บการร้องเรียนจากประชาชน
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ผูใ้ช้บริการและจากเจา้หน้าท่ีภายในหน่วยงาน
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ในเร่ืองต่างๆ อยู่
บ่อยคร้ัง เช่น การปฏิบัติงานล่าช้า การมา
ท างานสาย พูดจาไม่ สุภาพ การให้บริการ
เก่ียวกับการบรรจุแต่งตั้ง การโอน(ยา้ย) การ
เล่ือนขั้น เล่ือนระดับ และการยา้ยสับเปล่ียน
สายงาน ไม่ค่อยได้รับความสะดวกและล่าช้า 
ประกอบผู้บังคับบัญชาชั้ นสู งปรารภว่า 
พนักงานเทศบาลไม่มีความแม่นย  าระเบียบ
กฎหมาย ปฏิบัติงานไม่ถูกต้องตามระเบียบ
งานสารบรรณ 
 ในการบริหารงานอนัเป็นหน้าท่ีของ
ส านกัปลดัเทศบาล เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 
เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนในท้องถ่ินได้อย่างทั่วถึงรวดเร็ว 
และตรงกบัความตอ้งการ ปัจจยัส าคญัท่ีจะท า
ให้การด าเนินการบรรลุว ัตถุประสงค์หรือ
เป้าหมายท่ีวางไว ้อยา่งมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลได้นั้น ก็คงต้องมองในเร่ืองของ
ทรัพยากรบุคคลเป็นส าคญั เพราะเป็นตวัจกัร
ในการขบัเคล่ือนองค์กรให้บรรลุสู่เป้าหมาย 
และปัจจัยส าคัญท่ีท าให้ บุคลากรสามารถ
ปฏิบั ติ งานได้อย่ างมี ประสิ ท ธิภาพ  คื อ 
สมรรถนะของบุคลากรนัน่เอง 
 ในปัจจุบนับุคลากรขององค์ปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินส่วนใหญ่ ยงัไม่ได้รับการพฒันา
อย่างถูกตอ้ง เหมาะสม ตรงตามความตอ้งการ 
และขาดความต่อเน่ือง ส่งผลให้บุคลากรขาด
สมรรถนะหรือความสามารถในการปฏิบติังาน 
คือ ขาดความรู้ความช านาญ ทักษะ และ
คุณลักษณะอ่ืนๆ ท่ีจ าเป็นในการปฏิบัติงาน 

รวมถึงค่านิยม ทศันคติ บุคลิกภาพ ท าให้การ
ปฏิบติังานไม่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เท่าท่ีควร โดยจะเห็นไดจ้ากการตรวจสอบของ
หน่วยงานอิสระต่างๆ เช่น ส านกังานตรวจเงิน
แผ่นดิน ส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและ
ปรามปรามการทุจริตแห่งชาติ  มักจะพบ
ขอ้ผดิพลาด หรือความบกพร่องจ านวนมาก 
 จากเหตุผลและความส าคญัดงักล่าว ผู ้
ศึกษาจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาสมรรถนะและ
แนวทางการเสริมสร้างสมรรถนะของบุคลากร
สังกัดส านักปลัดเทศบาล เทศบาลนครสุ
ราษฎร์ธานี  ซ่ึงน่าจะเป็นประโยชน์ในการ
พฒันาและเสริมสร้างสมรรถนะของบุคลากร
ให้ได้รับการพัฒนาอย่างถูกต้อง เหมาะสม 
และตรงตามความตอ้งการต่อไป 
 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย  

1.  เพื่อศึกษาสมรรถนะของบุคลากร
สั งกัดส านักปลัด เทศบาล เทศบาลนคร         
สุราษฎร์ธานี จงัหวดัสุราษฎร์ธานี  

2.  เพื่ อ น า เส น อ แ น ว ท า ง ก า ร
เสริมสร้างสมรรถนะของบุคลากรสังกัด
ส านกัปลดัเทศบาล เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 
จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 

 
วธีิด าเนินการวจัิย  

1.  แบบของการวจัิย 
 การวิจัยคร้ังน้ี เป็นการวิจัยแบบ

ผสมผสาน (Mixed Methods Research) ผูว้ิจยัได้
ด าเนินการวจิยัโดยแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน คือ 
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 ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาสมรรถนะ
ของบุคลากรสังกดัส านกัปลดัเทศบาล เทศบาล
นครสุราษฎร์ธานี โดยใชแ้บบสอบถามไปเก็บ
ข้อมูลจากบุคลากรของส านักปลัดเทศบาล 
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ใน 5 ด้าน คือ การ
มุ่งผลสัมฤทธ์ิ การบริการท่ีดี การสั่งสมความ
เช่ียวชาญในงานอาชีพ จริยธรรม และความ
ร่วมแรงร่วมใจ 

 ขั้นตอนที่ 2 การสร้างแนวทางการ
เสริมสร้างสมรรถนะของบุคลากรสังกดัส านกั
ปลดัเทศบาล เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดย
ด าเนินการดงัน้ี 

 1) สรุปผลสมรรถนะท่ีอยู่ใน
อนัดับต ่าท่ีสุด 2 อนัดับของสมรรถนะทั้ง 5 
ด้านของบุคลากรสังกัดส านักปลัดเทศบาล 
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เป็น 4 กลุ่ม คือ (1) 
กลุ่มพนกังานเทศบาล (2) กลุ่มลูกจา้งประจ า 
(3) กลุ่มพนักงานจ้างตามภารกิจ (4) กลุ่ม
พนกังานจา้งทัว่ไป 

 2) น าผลสรุปตามขอ้ 1 มาตั้งเป็น
ประเด็นปัญหาแล้วน าเสนอผู้เช่ี ยวชาญ 
จ านวน 8 คน ด าเนินการการสนทนากลุ่ม เพื่อ
พิ จ ารณ าส ร้างแนวท างการ เส ริมส ร้าง
ส ม รรถน ะขอ ง บุ ค ล าก รสั ง กัด ส านั ก
ปลดัเทศบาล เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  

 3) น าขอ้เสนอแนะจากผูเ้ช่ียวชาญ 
มาสังเคราะห์ได้แนวทางการเส ริมสร้าง
ส ม รรถน ะขอ ง บุ ค ล าก รสั ง กัด ส านั ก
ปลดัเทศบาล เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 

 
 

2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ช่วงที่ 1 การศึกษาสมรรถนะของ

บุคลากรสังกัดส านักปลัดเทศบาล เทศบาล
นครสุราษฎร์ธานี  

 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี 
ได้แก่  บุคลากรสังกัดส านักปลัดเทศบาล 
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ในปี พ.ศ. 2558 
จ านวน 133 คน แยกไดด้งัน้ี 

 1) พนกังานเทศบาล จ านวน 38 คน 
 2) ลูกจา้งประจ า จ  านวน 9 คน 
 3)  พ นั ก ง าน จ้ า งต าม ภ าร กิ จ 

จ านวน 27 คน 
 4) พนกังานจา้งทัว่ไป จ านวน 59 คน 

 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัคร้ัง
น้ี ได้แก่ บุคลากรสังกัดส านักปลัดเทศบาล 
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ในปี พ.ศ. 2558 
จ านวน  97 คน  ตามตารางก าหนดก ลุ่ม
ตวัอย่างโดยใช้ตารางของเครจซ่ีและมอแกน 
(Krezcie and Morgan. 1970 : 608 ; อ้างถึ งใน 
พิ ชิต ฤทธ์ิจรูญ. 2547 : 119) แ ต่ เพื่ อความ
แม่นย  าของขอ้มูลมากยิ่งข้ึน ผูว้ิจยัจึงก าหนด
กลุ่มตวัอย่างจ านวน 100 คน และใช้วิธีการ
สุ่มแบบแบ่งชั้น โดยใชป้ระเภทต าแหน่งเป็น
ตวัแบ่งชั้นภูมิ ดงัน้ี 
 1) พนกังานเทศบาล จ านวน 29 คน 
 2) ลูกจา้งประจ า จ  านวน 7 คน 
 3)  พ นั ก ง าน จ้ า งต าม ภ าร กิ จ 
จ านวน 20 คน 
 4) พนกังานจา้งทัว่ไป จ านวน 44 คน 
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 ช่วงที่  2 การสร้างแนวทางการ
เสริมสร้างสมรรถนะของบุคลากรสังกัด
ส านกัปลดัเทศบาล เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 

 ผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 8 คน โดยมี
คุณสมบติัเป็นผูมี้ความรู้หรือประสบการณ์
ในการบริหารหรือปฏิบติังานดา้นการพฒันา
บุคลากร/เก่ียวขอ้งกบับุคลากร อยา่งนอ้ย 5 ปี  

3. เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
ช่วงที่ 1 การศึกษาสมรรถนะของ

บุคลากรสังกัดส านักปลัดเทศบาล เทศบาล
นครสุราษฎร์ธานี เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
คือ แบบสอบถาม มี 2 ตอน คือ ตอนท่ี 1 เป็น
แบบสอบถามสถานภาพทั่วไปของผู ้ตอบ
แบบสอบถาม  และตอน ท่ี  2 เป็ น แบบ
ประเมินสมรรถนะหลกัใน 5 ดา้น คือ การมุ่ง
ผลสัมฤทธ์ิ การบริการท่ีดี การสั่งสมความ
เช่ียวชาญในงานอาชีพ จริยธรรม และความ
ร่วมแรงร่วมใจ  

ช่วงที่  2 การสร้างแนวทางการ
เสริมสร้างสมรรถนะของบุคลากรสังกัด
ส านกัปลดัเทศบาล เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 
เค ร่ืองมือท่ี ใช้ในการวิจัย เป็นแบบส รุป
ประเด็นเพื่อน ามาใชใ้นการอภิปรายกลุ่มและ
แบบบันทึกสรุปผลการสนทนากลุ่มของ
ผูเ้ช่ียวชาญ (วารี เกิดด า. 2542 : 174-182) 
 4. การเกบ็รวบรวมข้อมูล   

ช่วงที่ 1 การศึกษาสมรรถนะของ
บุคลากรสังกัดส านักปลัดเทศบาล เทศบาล
นครสุราษฎร์ธานีจ านวน 100 คน  

ช่วงที่  2 การสร้างแนวทางการ
เสริมสร้างสมรรถนะของบุคลากรสังกดัส านกั
ปลดัเทศบาล เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 
 1) จัดท าแบบสรุปประเด็น
ส ม รรถน ะขอ ง บุ ค ล าก รสั ง กัด ส านั ก
ปลดัเทศบาล เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 

 2) ขอหนั ง สื อน าส่ งจาก
มห าวิท ย าลัย ราชภัฏ สุ ราษ ฎ ร์ธ านี  ถึ ง
ผูเ้ช่ียวชาญทั้ง 8 คน เพื่อขอความอนุเคราะห์
ให้เป็นผูเ้ช่ียวชาญเขา้ร่วมสนทนากลุ่ม การ
สนทนากลุ่มเป็นแบบสรุปประเด็นสมรรถนะ
เพื่อน ามาใชใ้นการอภิปรายกลุ่ม 

 3) จัดท าแบบสรุปผลการ
สนทนากลุ่มของผูเ้ช่ียวชาญ  

5. การวเิคราะห์ข้อมูลและสถิติทีใ่ช้ 
 การวเิคราะห์ข้อมูล 
 ช่วงที่ 1 สมรรถนะของบุคลากร

สั งกัดส านักปลัด เทศบาล เทศบาลนคร         
สุ ร าษ ฎ ร์ธ านี  วิ เค ร าะ ห์ ข้อ มู ล โด ย ใช้
โปรแกรมส าเร็จรูป เพื่อประมวลค่าทางสถิติ  

 ช่วงที่  2 การสร้างแนวทางการ
เสริมสร้างสมรรถนะของบุคลากรสังกัด
ส านกัปลดัเทศบาล เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 

 วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้ขอ้มูลจาก
ช่วงท่ี  1 สรุปผลสมรรถนะท่ีอยู่ในอันดับ
ต ่าสุด 2 อนัดบัของสมรรถนะหลกัทั้ง 5 ด้าน
ของบุคลากรสังกดัส านกัปลดัเทศบาล เทศบาล
นครสุราษฎร์ธานี เป็น 4 กลุ่มคือ (1) กลุ่ม
พนักงานเทศบาล (2) กลุ่มลูกจา้งประจ า (3) 
ก ลุ่ มพนัก งาน จ้างต ามภ ารกิ จ  (4) ก ลุ่ ม
พนักงานจา้งทัว่ไป มาตั้งเป็นประเด็นปัญหา
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แล้วน าเสนอผู้เช่ียวชาญด าเนินการสนทนา
ก ลุ่ ม  เพื่ อ พิ จ ารณ าส ร้ างแน วท างก าร
เสริมสร้างสมรรถนะของบุคลากรสังกัด
ส านกัปลดัเทศบาล เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 

 สถิติทีใ่ช้ 
 ในการวิจยัคร้ังน้ีใช้สถิติในการ

วเิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ (percentage) 
ค่าเฉล่ีย (arithmetic mean) และค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (standard deviation) 
 
สรุปผลการวจัิย   

1. สมรรถนะของบุคลากรสังกัด
ส านกัปลดัเทศบาล เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 

1.1 บุ ค ล าก ร สั ง กั ด ส า นั ก
ปลัดเทศบาล เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มี
สมรรถนะโดยรวมอยู่ในระดบัมาก ( = 3.79) 
เม่ือพิจารณาแต่ละด้านพบว่าด้านท่ีมีอันดับ
สูงสุด คือ ดา้นจริยธรรม อยู่ในระดบัมาก ( = 
3.88) รองลงมา คือ ด้านความร่วมแรงร่วมใจ 
อยู่ในระดบัมาก ( = 3.83) และดา้นท่ีมีอนัดบั
ต ่าสุด คือ ดา้นการสั่งสมความเช่ียวชาญในงาน
อาชีพ อยูใ่นระดบัมาก ( = 3.70) 

1.2 บุ ค ล าก ร สั ง กั ด ส า นั ก
ปลดัเทศบาล เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี กลุ่ม
พนกังานเทศบาล มีสมรรถนะโดยรวมอยูใ่น
ระดบัมาก ( = 3.85) เม่ือพิจารณาแต่ละดา้น
พบวา่ดา้นท่ีมีอนัดบัสูงสุด คือ ดา้นจริยธรรม 
อยูใ่นระดบัมาก ( = 3.95) รองลงมา คือ ดา้น
การบริการท่ีดี อยู่ในระดับมาก ( = 3.91) 
และด้านท่ีมีอนัดบัต ่าสุด คือ ด้านการสั่งสม

ความเช่ียวชาญในงานอาชีพ  อยูใ่นระดบัมาก 
( = 3.75) 

1.3 บุ ค ล าก ร สั ง กั ด ส า นั ก
ปลดัเทศบาล เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี กลุ่ม
ลูกจ้างประจ า มีสมรรถนะโดยรวมอยู่ใน
ระดบัมาก ( = 3.88) เม่ือพิจารณาแต่ละดา้น
พบวา่ดา้นท่ีมีอนัดบัสูงสุด คือ ดา้นความร่วม
แรงร่วม ใจ  อยู่ ใน ระดับ ม าก  ( = 4 .06) 
รองลงมา คือ ดา้นจริยธรรม อยูใ่นระดบัมาก 
( = 3.92) และด้านท่ีมีอนัดบัต ่าสุด คือ ดา้น
การสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ อยู่ใน
ระดบัมาก ( = 3.70) 

1.4 บุ ค ล าก รสั ง กั ด ส านั ก
ปลัดเทศบาล เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี กลุ่ม
พนักงานจา้งตามภารกิจ มีสมรรถนะโดยรวม
อยูใ่นระดบัมาก ( = 3.87) เม่ือพิจารณาแต่ละ
ด้านพบว่า ด้านท่ี มีอันดับสูงสุด คือ ด้าน
จ ริ ย ธ รรม  อ ยู่ ใน ระ ดับ ม าก  ( = 3.98) 
รองลงมา คือ ดา้นความร่วมแรงร่วมใจ อยูใ่น
ระดับมาก ( = 3.92) และด้าน ท่ี มีอันดับ
ต ่าสุด คือ ด้านการสั่งสมความเช่ียวชาญใน
งานอาชีพ อยูใ่นระดบัมาก ( = 3.73) 

1.5 บุ ค ล าก ร สั ง กั ด ส า นั ก
ปลดัเทศบาล เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี กลุ่ม
พนักงานจา้งทัว่ไป มีสมรรถนะโดยรวมอยู่
ในระดับมาก ( = 3.71) เม่ือพิจารณาแต่ละ
ด้านพบว่า ด้านท่ี มีอันดับสูงสุด คือ ด้าน
จ ริ ย ธ รรม  อ ยู่ ใน ระ ดับ ม าก  ( = 3.77) 
รองลงมา คือ ดา้นความร่วมแรงร่วมใจ อยูใ่น
ระดับมาก ( = 3.75) และด้าน ท่ี มีอันดับ
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ต ่าสุด คือ ดา้นการมุ่งผลสัมฤทธ์ิ อยูใ่นระดบั
มาก ( = 3.64) 

2. แ น ว ท า ง ก า ร เส ริ ม ส ร้ า ง
ส ม รรถน ะขอ ง บุ ค ล าก รสั ง กัด ส านั ก
ปลดัเทศบาล เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 

 2.1 การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 
  2.1.1 น าเทคโนโลยีมาใชใ้น

การปฏิบติังาน เพื่อลดการใช้ทรัพยากร เช่น 
ระบบงานสารบรรณอิเลคทรอนิกส์  (E-
OFFICE) 

  2.1.2 ส่งเสริมให้บุคลากรได้
มีการเรียนรู้และน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ไปปรับใช้ทั้ งในระดบัหน่วยงานและบุคคล
เพื่อน าไปใชเ้ป็นวฒันธรรมองคก์ร 

  2.1.3 จั ด ท า คู่ มื อ ก า ร
ปฏิบติังานท่ีเป็นมาตรฐานของแต่ละงาน 

 2.2 การบริการท่ีดี 
  2.2.1 ก าหนดใหผู้บ้งัคบับญัชา 

/หัวหน้างาน ก ากบัติดตามการให้บริการให้
เป็นไปตามขั้ นตอนท่ีก าหนดไว้ในคู่ มือ
บริการประชาชน 

  2.2.2 การน าข้อมูลต่างๆ ท่ี
ไดรั้บจากผูรั้บบริการและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย
มาใช้ในการวางแผนการปฏิบติังานและการ
ปรับปรุงกระบวนการรวมถึงการบริการ
ใหม่ๆ 

  2.2.3 การค านึงถึงผูรั้บบริการ 
ท่ีพึงมีในอนาคตและน ามาประกอบการ
พิจารณาในการแก้ไขหรือปรับปรุงการ
ด าเนินการ 

 2.3 การสั่งสมความเช่ียวชาญ
ในงานอาชีพ 

  2.3.1 ส่งเสริมและจูงใจให้
บุคลากรมีความใฝ่ รู้และวางแผนพัฒนา
ตนเอง 

  2.3.2 ส่งเสริมและพฒันาให้
มีการฝึกอบรมพฒันาตามแนวทางการพฒันา
สมรรถนะ 

  2.3.3 จัด ให้ มี ร ะ บ บ ก าร
บริหารองค์ความรู้และกลไกในการเผยแพร่
องคค์วามรู้ใหท้ัว่ถึงทั้งหน่วยงาน 

 2.4 จริยธรรม 
  2.4.1 สร้างสภาพแวดลอ้มท่ี

ไม่ เปิดโอกาสให้บุคคลท าความชั่วแต่ให้
เอ้ืออ านวยในการท าแต่ความดี 

  2.4.2 จดัให้มีการร่วมกนัวาง
กฎระเบียบอยา่งแน่ชดัในการลงโทษผูฝ่้าฝืน 

  2.4.3 วางระบบเฝ้าระวงัและ
รับฟังข้อมูลเก่ียวกับการทุจริตประพฤติมิ
ชอบ 

 2.5 ความร่วมแรงร่วมใจ 
  2.5.1 จัด ให้ มี ร ะ บ บ ก าร

ประเมินความพึงพอใจและแรงจูงใจของ
บุคลากรแล้วปรับปรุงและสร้างแรงจูงใจ
รวมทั้ งบรรยากาศและสภาพแวดล้อมใน
หน่วยงาน 

  2.5.2 จัดสวสัดิการและส่ิง
อ านวยความสะดวกเพิ่มเติมจากสวสัดิการท่ี
กฎหมายก าหนด 

  2.5.3 ก า ร จั ด ร ะ บ บ
ผลตอบแทนท่ีสามารถรักษาและจูงใจให้
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บุคลากรท่ีมีความสามารถปฏิบติังานได้เต็ม
ประสิทธิภาพ 
 
อภิปรายผล  
 ช่วงที่ 1 การศึกษาสมรรถนะของ
บุคลากรสังกัดส านักปลัดเทศบาล เทศบาล
นครสุราษฎร์ธานี 
 ผลการส ารวจและวิเคราะห์ข้อมูล
สมรรถนะของบุคลากรกลุ่มตวัอยา่ง จ  านวน 
100 คน พบว่า ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มพนักงาน
จา้งทัว่ไป เป็นเพศชาย อายุระหว่าง 31-40 ปี 
ระดบัการศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรี และมี
อายุราชการต ่ากว่า 11 ปี พิจารณาสมรรถนะ
โดยภาพรวม  ก ลุ่มตัวอย่างส่ วนให ญ่ มี
สมรรถนะอยู่ในระดับมาก สมรรถนะด้าน
จริยธรรมอันดับสูงสุด รองลงมา คือ ด้าน
ความร่วมแรงร่วมใจ และด้านท่ีมีอันดับ
ต ่าสุด คือ ด้านการสั่งสมความเช่ียวชาญใน
งานอาชีพ สอดคล้องกับ รวิภา ธรรมโชติ 
(2549) ได้วิจยัเร่ือง สมรรถนะของผูบ้ริหาร
ระดบักลางในระบบราชการไทย ผลการวิจยั 
พบว่า ผูบ้ริหารระดับกลางในยุคการปฏิรูป
ระบบราชการไทยในปัจจุบนัมีสมรรถนะทาง
จริยธรรมอยู่ในระดับปานกลางถึงค่อนข้าง
สูง และพิลยัพร พวงสวสัด์ิ (2551) ได้ศึกษา
เก่ียวกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
อาสาสมคัรสาธารณสุขในเขตเทศบาลต าบล
ชุมแสง อ าเภอวงัจนัทร์ จงัหวดัระยอง พบว่า 
ประสิทธิภาพการปฏิบติังานของอาสาสมคัร
สาธารณสุข โดยรวมและรายด้านอยู่ใน
ระดับสูง คือ ด้านจริยธรรม ด้านการท างาน

เป็น ทีม  ด้านการบ ริการท่ี ดี  ด้านการมุ่ ง
ผลสัมฤท ธ์ิ  และด้านการพัฒนาตน เอง 
ตามล าดบั 
 ช่วงที่  2 แนวทางการเสริมสร้าง
ส ม รรถน ะขอ ง บุ ค ล าก รสั ง กัด ส านั ก
ปลดัเทศบาล เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 
 ด้านการมุ่งผลสัมฤทธ์ิ พบว่า ผล
สมรรถนะโดยรวมอยู่ในระดบัมาก บุคลากร
มีความรับผิดชอบ มีการวางแผนก าหนด
มาตรฐานห รือ เป้ าหมายในการท างาน 
กระตือรือร้นพยายามท างานในหน้าท่ีให้ดี
และถูกต้อง ใส่ใจเข้าร่วมกิจกรรมท่ี เป็น
ประโยชน์ต่อภารกิจของหน่วยงาน ปรับปรุง
วธีิการท างานให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน ทั้งน้ี 
อาจเป็นเพราะบุคลากรมีจิตส านึกท่ีดี และมี
ความตั้งใจในการปฏิบติังานให้เกิดผลส าเร็จ 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบั พิลยัพร พวงสวสัด์ิ (2551) 
ไดศึ้กษาเก่ียวกบัประสิทธิภาพการปฏิบติังาน
ของอาสาสมคัรสาธารณสุขในเขตเทศบาล
ต าบลชุมแสง อ าเภอวงัจนัทร์ จงัหวดัระยอง 
พบว่า ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
อ าส าส มัค รส าธ ารณ สุ ข   ด้ าน ก าร มุ่ ง
ผลสัมฤทธ์ิ อยู่ในระดบัมาก ส าหรับประเด็น
ปัญหาท่ีว่าควรมีการใช้ท รัพยากรอย่าง
ประหยดัและคุม้ค่า มีการตรวจสอบงานและ
ตรวจทานตามมาตรฐานท่ีก าหนด สามารถ
แกไ้ขปัญหาท่ียุง่ยากซบัซ้อนไดโ้ดยยึดผลได ้
ผลเสียของหน่วยงานเป็นหลกั แนวทางการ
แก้ ไข  คื อ  น า เท ค โน โลยีม าใช้ ใน ก าร
ปฏิบัติงาน เพื่ อลดการใช้ทรัพยากร เช่น 
ระบบงานสารบรรณอิเลคทรอนิกส์  (E-
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OFFICE) ส่งเสริมให้บุคลากรไดมี้การเรียนรู้
และน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้
ทั้งในระดบัหน่วยงานและบุคคลเพื่อน าไปใช้
เป็ น ว ัฒ นธรรมองค์ก ร  จัดท า คู่ มื อก าร
ปฏิบัติงานท่ีเป็นมาตรฐานของแต่ละงาน 
ฝึกอบรมบุคลากรให้มีความรู้ในแต่ละงาน
ตามท่ีก าหนดไวใ้นคู่มือการปฏิบัติงาน ซ่ึง
สอดคล้องกับ  วิชาญ  บัวแดง (2553) ได้
ท าก าร ศึกษ าเร่ือ ง  แนวท างการพัฒ น า
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานธุรการของ
พนักงานเทศบาล สังกัดส านักปลดัเทศบาล 
เทศบาลต าบลล าไพล อ าเภอเทพา จังหวดั
สงขลา ผลการศึกษาพบว่า  การพัฒนา
ประสิทธิภาพการปฏิบติังานธุรการควรมีการ
ส่งเสริมให้พนกังานเทศบาลไดเ้ขา้ร่วมอบรม
ในหลกัสูตรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังาน  

ด้านก ารบ ริก าร ท่ี ดี  พบ ว่า  ผล
สมรรถนะโดยรวมอยู่ในระดบัมาก บุคลากร
มีความกระตือรือร้นใส่ใจให้บริการดูแล
ช่วยเหลือให้ความสะดวก ประสานการ
ให้บริการท่ีต่อเน่ือง ยิ้มแยม้ทักทายพูดจา
ไพเราะแสดงความเตม็ใจให้บริการ ทั้งน้ี อาจ
เป็นเพราะภารกิจของบุคลากรส่วนใหญ่มี
หนา้ท่ีให้การบริการประชาชน ซ่ึงสอดคลอ้ง
กับ นนทยา  สร้อยพยอม (2554) ได้ศึกษา
เร่ือง แนวทางการพฒันาสมรรถนะหลกัการ
ปฏิบัติงานของปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบลในจังหวดัก าแพงเพชร ผลการวิจัย
พบว่า สมรรถนะหลักการปฏิบัติงานของ
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวดั
ก าแพงเพชร ดา้นการบริการท่ีดี อยู่ในระดบั

ม าก  ส าห รับ ป ระ เด็น ท่ี ว่ า  ก ารแจ้งให้
ผูรั้บบริการทราบความคืบหนา้ในการด าเนิน
เร่ืองหรือขั้นตอนงานต่างๆ ท่ีให้บริการอยู ่
สามารถเปล่ียนแปลงวิธีหรือขั้ นตอนการ
ให้บริการ เพื่อให้ผูรั้บบริการได้ประโยชน์
สูงสุด ใช้เวลาแสวงหาขอ้มูล ท าความเขา้ใจ
ความจ าเป็นหรือความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของ
ผูรั้บบริการและให้ค  าแนะน าท่ีเป็นประโยชน์
แ ก่ ผู ้ รับ บ ริก าร  แน วท างก ารแก้ไข  คื อ 
ก าหนดให้ผูบ้งัคบับญัชา/หัวหน้างาน ก ากบั
ติดตามการให้บริการใหเ้ป็นไปตามขั้นตอนท่ี
ก าหนดไวใ้นคู่มือบริการประชาชน การน า
ขอ้มูลต่างๆ ท่ีได้รับจากผูรั้บบริการและผูมี้
ส่วนได้ส่วนเสียมาใช้ในการวางแผนการ
ปฏิบัติงานและการปรับปรุงกระบวนการ
รวม ถึ งก ารบ ริก ารใหม่ ๆ  การค านึ ง ถึ ง
ผู ้รับบ ริการท่ีพึ งมี ในอนาคตและน ามา
ประกอบการพิจารณาในการแก้ไขหรือ
ปรับปรุงการด าเนินการ  ซ่ึงสอดคล้องกับ 
สวิส (Swiss.1992) ไดศึ้กษาการประยุกต์การ
บริหารจดัการภาครัฐโดยใช้คุณภาพของงาน
เป็นหลัก พบว่า การรับผลสะท้อนกลบัจาก
ผูรั้บบริการทั้งดา้นบวกและลบเพื่อปรับปรุง
คุณภาพบริการ และการควบคุมคุณภาพการ
บริการมาประยุกตใ์ชใ้นองคก์รจะท าใหมี้การ
พฒันาระบบงานมากข้ึนและองคก์รภาครัฐมี
ความพร้อมดา้นการรับฟังความคิดเห็นของผู ้
มารับบริการท าให้ มีการพัฒนาได้อย่าง
ต่อเน่ือง 

ด้านการสั่งสมความเช่ียวชาญใน
งานอาชีพ พบวา่ ผลสมรรถนะโดยรวมอยูใ่น
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ระดบัมาก บุคลากรกระตือรือร้นในการศึกษา
หาความรู้สนใจเทคโนโลยีและองค์ความรู้
ใหม่ในสาขาอาชีพของตน ติดตามเทคโนโลยี
ใหม่ๆ อยู่เสมอด้วยการสืบค้นข้อมูลจาก
แหล่งต่างๆ และเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบติั
ราชการ ทั้งน้ี อาจเป็นเพราะการเปล่ียนแปลง
ความกา้วหน้าทางดา้นเทคโนโลยี ซ่ึงจ าเป็น
ท่ีบุคลากรทุกคนตอ้งมีการพฒันาตนเองให้มี
ความรู้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั วิลยัภรณ์ แยม้สวน 
(2553) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง สมรรถนะในการ
ปฏิบติังานและความตอ้งการพฒันาบุคลากร
ผู ้ป ฏิบัติงานในสังกัดส านักงานเทศบาล
จงัหวดัสุโขทยั ผลการวิจยัพบว่า สมรรถนะ
ในการปฏิบติังานของบุคลากรผูป้ฏิบติังาน 
ด้านการสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ 
ตามทศันะของผูบ้ริหารและผูป้ฏิบติังานใน
สังกดัส านกังานเทศบาลจงัหวดัสุโขทยัอยูใ่น
ระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
โฮมส์  (Holmes. 2000) ได้วิจัย เร่ือง ศึกษา
ปัจจัยด้านการเรียน รู้น าสู่การปฏิบัติงาน 
ผลการวิจัยพบว่า การเรียน รู้ของบุคคล 
ครอบคลุมการเรียนรู้ตลอดชีวติ การเรียนรู้ใน
องคก์าร และสังคมเรียนรู้ ซ่ึงแตกต่างกนัตาม
ความสามารถในการเรียนรู้ ส าหรับประเด็น
ปัญหาท่ีว่า การมีความรู้ความเช่ียวชาญใน
เร่ืองท่ีเก่ียวกบังานหลายดา้น และสามารถน า
ความรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบติังานได้อย่าง
กวา้งขวางและครอบคลุม ติดตามแนวโน้ม
วิท ยาก าร ท่ี ทันสมัย  และ เท คโนโลยี ท่ี
เก่ียวข้องกับงานอย่างต่อเน่ือง สามารถน า
ความรู้เชิงบูรณาการของตนไปใช้ในการ

สร้างวิสัยทศัน์ เพื่อการปฏิบติังานในอนาคต 
มีวิสัยทัศน์ในการเล็งเห็นประโยชน์ของ
เทคโนโลยี องค์ความรู้ หรือวิทยาการใหม่ 
ต่อการปฏิบัติงานในอนาคต แนวทางการ
แก้ไข คือ ส่งเสริมและจูงใจให้บุคลากรมี
ความใฝ่รู้และวางแผนพฒันาตนเอง ส่งเสริม
และพฒันาให้มีการฝึกอบรมพฒันาตามแนว
ทางการพฒันาสมรรถนะ สอดคลอ้งกบั นน
ทยา สร้อยพยอม (2554) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง 
แนวทางการพัฒนาสมรรถนะหลักการ
ปฏิบัติงานของปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบลในจังหวดัก าแพงเพชร ผลการวิจัย
พบว่า แนวทางพัฒนาสมรรถนะหลักการ
ปฏิบัติงานของปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบลในจงัหวดัก าแพงเพชร คือ การพฒันา
ตนเองให้สนใจใฝ่รู้ สั่งสมองค์ความรู้ใหม่ๆ 
จากหน่วยงานอ่ืนท่ีประสบความส าเร็จมา
ปรับใชใ้นองคก์ร 

ดา้นจริยธรรม พบวา่ ผลสมรรถนะ
โดยรวมอยู่ในระดบัมาก บุคลากรมีจิตส านึก
และความภาคภูมิใจในความเป็นขา้ราชการ มี
มนุษยสัมพันธ์ท่ีดีกับทุกคน รักษาวาจามี
สัจจะเช่ือถือได้ ซ่ึงสอดคล้องกับ  พิลัยพร 
พ ว งส วัส ด์ิ  (2 5 5 1 )  ไ ด้ ศึ ก ษ า เก่ี ย วกั บ
ประสิทธิภาพการปฏิบติังานของอาสา สมคัร
สาธารณสุขในเขตเทศบาลต าบลชุมแสง 
อ า เภ อวังจัน ท ร์  จังห วัด ระยอง  พ บ ว่ า 
ประสิทธิภาพการปฏิบติังานของอาสาสมคัร
สาธารณสุข ด้านจริยธรรม อยู่ในระดับมาก 
ส าหรับประเด็นปัญหาท่ีว่า ไม่ยอมปล่อยให้
ผูอ่ื้นอาศยัช่องวา่งของกฎหมายเพื่อเอารัดเอา
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เปรียบผูอ่ื้นในทางท่ีไม่เป็นธรรม ตดัสินใจ
ในหน้าท่ี ปฏิบัติราชการด้วยความถูกต้อง 
โปร่งใสเป็นธรรม แมผ้ลของการปฏิบติัอาจ
สร้างศตัรูหรือก่อความไม่พึงพอใจให้แก่ผูท่ี้
เก่ียวข้องหรือเสียประโยชน์  แนวทางการ
แก้ไข คือ ส ร้างสภาพแวดล้อมท่ีไม่ เปิด
โอกาสให้บุคคลท าความชัว่แต่ให้เอ้ืออ านวย
ในการท าแต่ความดี จดัให้มีการร่วมกนัวาง
กฎระเบียบอยา่งแน่ชดัในการลงโทษผูฝ่้าฝืน 
วางระบบเฝ้าระวงัและรับฟังข้อมูลเก่ียวกับ
การทุจริตประพฤติมิชอบ จดัให้มีกิจกรรมท่ี
ส่งเสริมสนบัสนุนและผลกัดนัให้มีการสร้าง
จิตส านึกและจริยธรรมในหน่วยงาน  ซ่ึ ง
สอดคล้องกับ นนทยา สร้อยพยอม (2554) 
ได้ท าการศึกษา เร่ือง แนวทางการพัฒนา
สมรรถนะหลักการปฏิบัติงานของปลัด
อ งค์ ก ารบ ริห าร ส่ วน ต าบ ล ใน จังห วัด
ก าแพงเพชร ผลการวิจัยพบว่า แนวทาง
พัฒนาสมรรถนะหลักการปฏิบัติงานของ
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวดั
ก าแพงเพชร คือ การปฏิบติังานตามหลกัธรร
มาภิบาลโดยยึดมั่นในมาตรฐานคุณธรรม
จริยธรรม มีคุณธรรมก ากบัจิตใจ อุทิศตนเพื่อ
ส่วนรวม สร้างจิตส านึกท่ีดีในการปฏิบติังาน
ทั้งปรับแนวทศันคติใหม้องโลกในแง่ดี 

ดา้นความร่วมแรงร่วมใจ พบว่า ผล
สมรรถนะโดยรวมอยู่ในระดบัมาก บุคลากร
สามารถท างานในส่ิงท่ีตนไดรั้บมอบหมายได้
ส าเร็จ สนับสนุนการตดัสินใจในกลุ่ม สร้าง
สัมพันธ์เข้ากับผู ้อ่ืนในกลุ่มได้ดี  ส่งเสริม
ความสามคัคีเป็นน ้ าหน่ึงใจเดียวกนัในกลุ่ม 

กล่าวถึงเพื่อนร่วมงานในเชิงสร้างสรรค ์
กล่าวช่ืนชมให้ก าลงัใจเพื่อนร่วมงานไดอ้ยา่ง
จริงใจ ทั้งน้ี อาจเป็นเพราะในการปฏิบติังาน
ส่วนใหญ่จะตอ้งติดต่อประสานงานกบับุคคล
ห รือห น่ วยงานอยู่ตลอด เวลา และการ
ปฏิบติังานในหลายๆ เร่ืองจะตอ้งร่วมกนัท า
เป็ น ที ม ไม่ ส าม ารถท าคน เดี ย วได้  ซ่ึ ง
สอดคล้องกับ นนทยา สร้อยพยอม (2554) 
ได้ท าการ ศึกษาเร่ือง แนวทางการพัฒนา
สมรรถนะหลักการปฏิบัติงานของปลัด
อ งค์ ก ารบ ริห าร ส่ วน ต าบ ล ใน จังห วัด
ก าแพงเพชร ผลการวิจัยพบว่า สมรรถนะ
หลกัการปฏิบติังานของปลดัองค์การบริหาร
ส่วนต าบลในจงัหวดัก าแพงเพชร ดา้นความ
ร่วมแรง ร่วม ใจ  อยู่ ใน ระดับ ม าก  แล ะ
สอดคล้องกับ คาท์ซ (Katz. 1992) ได้วิจัย
เร่ือง การบริหารจดัการแบบกลุ่มกิจกรรม ได้
กล่าวว่าการบริหารจดัการแบบกลุ่มกิจกรรม
เป็นรูปแบบการเก้ือหนุนบริหารจดัการแบบ
กระจายอ านาจ การพฒันา ศกัยภาพความเป็น
ผูน้ าของเจา้หนา้ท่ี ส าหรับประเด็นปัญหาท่ีวา่ 
ใหร้างวลัและสร้างแรงจูงใจรวมถึงสวสัดิการ
ในกลุ่ม ประสานความสัมพนัธ์ส่งเสริมขวญั
ก าลังใจของทีม เพื่ อรวมพลังกันในการ
ปฏิบัติภารกิจใหญ่น้อยต่างๆ ให้บรรลุผล 
ประชาสัมพันธ์ผลงานของกลุ่ม  ให้ความ
ช่วยเหลือเพื่อนในกลุ่มเพื่อประโยชน์ของ
งาน แนวทางการแกไ้ข คือ จดัให้มีระบบการ
ประเมินความพึงพอใจและแรงจูงใจของ
บุคลากรแล้วปรับปรุงและสร้างแรงจูงใจ
รวมทั้ งบรรยากาศและสภาพแวดล้อมใน
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หน่วยงาน จดัสวสัดิการและส่ิงอ านวยความ
สะดวกเพิ่มเติมจากสวัสดิการท่ีกฎหมาย
ก าหนด การจดัระบบผลตอบแทนท่ีสามารถ
รักษาและจูงใจให้บุคลากรท่ีมีความสามารถ
ปฏิบติังานไดเ้ตม็ประสิทธิภาพ สอดคลอ้งกบั 
วิชาญ บัวแดง (2553) ได้ท าการศึกษาเร่ือง 
แนวท างก ารพัฒ น าป ระ สิท ธิภ าพการ
ปฏิบัติงานธุรการของพนักงานเทศบาล 
สังกัดส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลล า
ไพล อ าเภอเทพา จงัหวดัสงขลา ผลการศึกษา
พบวา่ การพฒันาประสิทธิภาพการปฏิบติังาน
ธุรการ ผูบ้ ังคับบัญชาและผู ้บริหารควรให้
ค วามส าคัญ กับ ขวัญ และก าลั ง ใจของ
พนักงานเทศบาลเพิ่มข้ึน และสอดคล้องกบั
งานวิจยัของ เลดฟอร์ดและเฮนีแมน (Ledford 
& Heneman. 1998)  ได้ วิ จัย เร่ื อ ง  ก าร จ่ าย
ค่ าตอบแทนบนพื้ นฐานของสมรรถนะ
ส าหรับพนกังาน และผูจ้ดัการระดบัมืออาชีพ
ในภาคธุรกิจ กรณีศึกษาในภาคเอกชน 2 แห่ง 
ผลการวจิยัพบวา่ มีความจ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีตอ้ง
เ ช่ื อ ม โ ย ง ก า ร จ่ า ย ค่ า ต อ บ แ ท น ต าม
ความสามารถ โดยจะต้องวดัสมรรถนะให้
เป็นในลกัษณะพฤติกรรมท่ีสามารถวดัและ
สังเกตได ้ 
 
 
 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าผลไปใช้ 

 1.1 ผูบ้ริหารหน่วยงานควรให้
ความส าคญัเก่ียวกบัการพฒันาสมรรถนะของ
บุคลากร 

 1.2 บุ ค ล าก ร ใน ห น่ ว ย ง าน
จะตอ้งใหค้วามส าคญัและใหค้วามร่วมมือกบั
ผูบ้ริหารในการพฒันาสมรรถนะ 

 1.3 ควรมีการก าหนดเกณฑ์ ท่ี
มุ่ ง เน้นให้ บุคลากรในหน่วยงานปฏิบัติ
ร า ช ก า ร ใ ห้ เ กิ ด ผ ล สั ม ฤ ท ธ์ิ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งมีการ
ปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง 

 1.4 ควรจัด ให้ มี ก าร ส่ื อส าร
แลก เป ล่ี ยนความ รู้ห รือทักษะระหว่าง
บุคลากรภายในส่วนราชการอย่างสม ่าเสมอ
และต่อเน่ืองเพื่อให้เกิดการเรียนรู้และพฒันา
ตนเอง 

2. ข้อเสนอแนะในการวิ จัยค ร้ัง
ต่อไป 

 2.1 ควรมีการศึกษาวิจยัโดยใช้
ค  าถามแบบปลายเปิด เพื่อให้ผู ้ตอบแบบ
สัมภาษณ์ตอบค าถามตรงกบัขอ้คิดเห็นจริง 
 2.2 ควรมีการศึกษาแบบการ
สัมภาษณ์เชิงลึก 
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