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บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยสมรรถนะหลักกับประสิทธิภาพในการท างานของเจ้าหน้าที่
ประเมินราคาทรัพย์สิน กรมธนารักษ์ กลุ่มตัวอย่าง คือ เจ้าหน้าที่ประเมินราคาทรัพย์สิน กรมธนารักษ์ จ านวน 228 คน โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าสถิติร้อยละ ความถี่ ค่าเฉลี่ย               
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความแตกต่างโดยการหาค่าที ( Indepent Sample t – test) การวิเคราะห์ความแปรปรวน
ทางเดียว (One-Way ANOVA) และการหาค่าความสัมพันธ์ด้วยสถิติสหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 41 ปี ขึ้นไป สถานภาพโสด ระดับการศึกษาปริญญาตรี สังกัดภูมิภาค รายได้ 15 ,000-
25,000 บาท ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะหลัก ได้แก่ ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ ด้านการบริการที่ดี ด้านการสั่งสมความ
เชี่ยวชาญในงานอาชีพ ด้านการยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม ด้านการท างานเป็นทีม อยู่ในระดับมากทั้ง 5 ด้าน 
โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ด้านการยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากั บ 3.86 และระดับความ
คิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการท างาน ได้แก่ ด้านคุณภาพของงาน ด้านปริมาณงาน ด้านระยะเวลา และด้านการใช้ทรัพยากร 
อยู่ในระดับมากทั้ง 4 ด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ด้านคุณภาพของงาน ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า เจ้าหน้าที่
ประเมินราคาทรัพย์สิน กรมธนารักษ์ ที่มีระดับการศึกษา สังกัด รายได้ แตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพในการท างานแตกต่างกัน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และการทดสอบความสมัพันธ์ของปัจจัยสมรรถนะหลักกับประสิทธิภาพในการท างาน พบว่า
ปัจจัยสมรรถนะหลักทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการมุ่ งผลสัมฤทธิ์ ด้านการบริการที่ดี ด้านการสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ               
ด้านการยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม ด้านการท างานเป็นทีม มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการท างาน
โดยรวม ในทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 
ค าส าคญั: ปัจจัยสมรรถนะหลัก ประสิทธิภาพในการท างาน นักประเมินราคาทรัพย์สิน  
 

ABSTRACT 
 

The purpose of this study was to study the relationship between core competency factors and the 
performance efficiency of property valuers in the Treasury Department. The sample consisted of two hundred 
and twenty eight property valuers in the Treasury Department by using a questionnaire as a tool for data 
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collection. The data was analyzed using percentage, frequency, mean, standard deviation, independent 
sample t-test, one-way ANOVA and the Pearson's correlation coefficient. The findings revealed that the 
respondents were female, aged over forty one, single, with a Bachelor's degree level of education, provincial 
part, with an income between 15,000 – 25,000 Baht, and had opinions about core competencies, including at 
as a high levels in all five areas including achievement motivation, good service, expertise, integrity and 
teamwork. The factor of integrity had at the highest mean of 3.86. The opinions about work efficiency was at 
a high level in all four aspects consisted of quality of work, quantity of work, duration and resource usage,and 
the quality of work was at a highest mean. The hypothesis testing found that the property valuer of the 
Treasury Department with different educational levels, different incomes had different work efficiency levels 
were statistically significant at a level of 0.05.  The testing of the relationship between core competency 
factors and performance efficiency found that the core competency factors in all five areas included  the 
following : achievement motivation,  good service, expertise, integrity and teamwork in relation to overall 
performance efficiency in the same direction at a statically significant level of 0.05. 
 
Keywords: CORE COMPETENCY FACTORS, PERFORMANCE EFFICIENCY, PROPERTY VALUERS 
 

บทน า 
 จากนโยบายบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลมีแนวคิดในการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยการปรับปรุง
วิธีการจัดเก็บภาษีให้ได้อย่างครบถ้วน ปรับปรุงโครงสร้างภาษีทางด้านการค้าและขยายฐานการจัดเก็บภาษีประเภทใหม่  ซึ่งจะ
จัดเก็บจากทรัพย์สิน ได้แก่ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อที่จะสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจให้สามารถขยายตัวได้อย่างต่อเนื่องและ
มั่นคง เนื่องจากกฎหมายภาษีโรงเรือนและที่ดินและกฎหมายภาษีบ ารุงท้องที่ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานาน มีการจัดเก็บภาษีที่ยัง              
ไม่สอดคล้องกับสภาวะทางเศรษฐกิจของประเทศ รัฐบาลจึงมีนโยบายให้มีการปรับปรุงภาษีที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์และ
กระจายอ านาจการบริหารลงสู่ท้องถิ่น จึงได้มีการจัดท าพระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ซึ่งบัญญัติให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บภาษีดังกล่าว โดยใช้บัญชีก าหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน โรงเรือนสิ่งปลูก
สร้าง และห้องชุดของกรมธนารักษ์เป็นฐานในการค านวณภาษีเพื่อสนองตอบต่อนโยบายรัฐบาล 
 กรมธนารักษ์จึงได้เร่งด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องโดยขยายพื้นที่ประเมินราคาที่ดินรายแปลงให้ครอบคลุมทั่วประเทศ
และเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการประกาศใช้พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562  พร้อมทั้งด าเนินการจัดท า
ฐานข้อมูลการประเมินราคาให้อยู่ในรูปแบบดจิิทัล พัฒนาระบบการประเมินราคาที่ดินรายบล็อกเป็นรายแปลงและประกาศใช้บัญชี
ก าหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินรายแปลงครอบคลุมทั่วประเทศ โดยส านักประเมินราคาทรัพย์สิน มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท า
บัญชีก าหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง และห้องชุด เพื่อใช้ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับ
อสังหาริมทรัพย์ตามกฎหมายที่ดินและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นประสิทธิภาพการท างานของเจ้าหน้าท่ีประเมินราคาทรัพย์สินจึงมี
ความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องพัฒนาให้เท่าทันและเตรียมพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ซึ่งการประเมินราคาทรัพย์สินถือเป็น
วิชาชีพที่จะต้องใช้ความเช่ียวชาญ ความช านาญในการค านวณมูลค่าทรัพย์สิน เพื่อให้เป็นฐานในการจัดเก็บภาษีให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องน าไปใช้ได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพและเป็นธรรมต่อประชาชน (กรมธนารักษ์, 2562)  
 การพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพในการท างานนั้น จึงจ าเป็นที่จะต้องมีการก าหนดทักษะ สมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับ
ต าแหน่งงาน และสร้างตัวบ่งช้ีพฤติกรรมหรือตัวอย่างพฤติกรรมให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามมาตรฐาน และจากการที่ในปัจจุบัน



3 

ประชาชนสามารถเข้ามามีบทบาทในการตรวจสอบการท างานของภาครัฐมากขึ้น รวมถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมในการ
บริหารราชการ ส่งผลให้มีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ก าลังคนภาครัฐจะต้องเพิ่มขีดความสามารถในการท างานระดับภูมิภาคและ
นานาชาติ ปรับทักษะ ความรู้และสมรรถนะของตนเอง หน่วยงานจึงต้องมีก าลังคนที่มีขีดความสามารถเหมาะสมเพื่อขับเคลื่อน
ภารกิจหน้าที่ในปัจจุบันและอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสมรรถนะจะเป็นสิ่งที่สามารถสะท้อนให้เห็นความสามารถของ
บุคลากรที่ส่งผลต่อความส าเร็จของงานและประสิทธิภาพในการท างาน กรมธนารักษ์จึงได้น าหลักเกณฑ์และวีธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการตามแนวทางสมรรถนะหลักตามที่ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (กรมธนารักษ์, 2560) เพื่อให้มีการ
ติดตามการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล  
 ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาถึงปัจจัยสมรรถนะหลักที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการท างานของเจ้าหน้าที่ประเมิน
ราคาทรัพย์สิน กรมธนารักษ์ เพื่อน าผลที่ได้จากการวิจัยมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร สามารถน าไปเป็นข้อเสนอแนะ
ในการปรับปรุงกระบวนการท างาน และก าหนดเป็นตัวช้ีวัดความส าเร็จเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ก าลังคนให้เกิดประโยชน์สูงสุด
และการวางแผนพัฒนาในด้านอื่นๆได้ในอนาคต และสามารถรับมือกับกระแสความเปลี่ยนแปลงได้อย่างยั่งยืน 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการท างานของเจ้าหน้าท่ีประเมินราคาทรัพย์สิน กรมธนารักษ์ 
 2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยสมรรถนะหลักกับประสิทธิภาพในการท างานของเจ้าหน้าที่ประเมินราคาทรัพย์สิน 
กรมธนารักษ์ 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
1. ตัวแปรอิสระ ได้แก่  
   1.1. ปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา สังกัด และรายได้ 
   1.2. ปัจจัยสมรรถนะหลัก ประกอบด้วย ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ ด้านการบริการที่ดี ด้านการสั่ งสมความเชี่ยวชาญใน

อาชีพ ด้านการยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม และจริยธรรม และด้านการท างานเป็นทีม 
2. ตัวแปรตาม ได้แก่ ประสิทธิภาพในการท างานของข้าราชการ ประกอบด้วย ด้านคุณภาพของงาน ด้านปริมาณงาน 

ด้านระยะเวลา และด้านการใช้ทรัพยากร 
 

สมมติฐานการวิจัย  
1. ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา สังกัด และรายได้ที่แตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพใน

การท างานของเจ้าหน้าท่ีประเมินราคาทรัพย์สิน กรมธนารักษ์แตกต่างกัน 
2. ปัจจัยสมรรถนะหลัก ได้แก่ การมุ่งผลสัมฤทธิ์ การบริการที่ดี การสั่งสมความเช่ียวชาญอาชีพ การยึดมั่ นในความ

ถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม และการท างานเป็นทีม มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการท างานของเจ้าหน้าที่ประเมินราคา
ทรัพย์สิน กรมธนารักษ ์
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ทบทวนวรรณกรรม 
แนวคิดและทฤษฎีที่ เกี่ยวกับสมรรถนะในการท างาน  McClelland David C (1998) ได้ให้ค าจ ากัดความไว้ว่า 

สมรรถนะ หมายถึงคุณลักษณะที่อยู่ภายในตัวบุคคล โดยจะสามารถผลักดันบุคคลให้สามารถสร้างผลงานของตนเองได้เกินกว่า
เป้าหมายหรือเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (2548, น.4) กล่าวว่า สมรรถนะคือ คุณลักษณะ เชิง
พฤติกรรมอันเกิดจากความรู้ ทักษะและความสามารถ ของบุคคล ท่ีท าให้บุคคลสามารถสร้างผลงานได้โดดเด่นกว่าเพื่อนร่วมงาน
อื่นๆ ในองค์กร ราชบัณฑิตยสถาน (2556, น.1169) ได้ให้ความหมายว่า สมรรถนะ คือความสามารถ ใช้แก่ เครื่องยนต์ เช่น 
รถยนต์แบบนี้มีสมรรถนะดีเยี่ยมเหมาะส าหรับเดินทางไกล 

กรมธนารักษ์ (2560) ได้มีประกาศกรมธนารักษ์ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ
กรมธนารักษ์ ก าหนดให้มีองค์ประกอบที่ใช้ในการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะตามหลักที่ ก.พ ก าหน ด
จ านวน 5 ด้าน ได้แก่ 1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 2. การบริการที่ดี 3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในอาชีพ 4. การยึดมั่นในความถูกต้อง
ชอบธรรมและจริยธรรม 5. การท างานเป็นทีม  โดย สมรรถนะหลัก คือ คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่ก าหนดเป็นลักษณะร่วมของ
ข้าราชการพลเรือนทั้งระบบเพื่อหล่อหลอมค่านิยมและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ร่วมกัน ประกอบด้วยสมรรถนะ 5 สมรรถนะ 
(ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, 2553) คือ 

1. การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ (Achievement Motivation) คือ ความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการให้ดี ให้มีประสิทธิผล หรือ
ให้สูงเกินกว่ามาตรฐานท่ีมีอยู่ โดยมาตรฐานอาจวัดหรือเทียบจากผลการปฏิบัติงานของตนเองที่ผ่านมา หรืออาจหมายถึงมาตรฐาน
ตามเกณฑ์วัดผลสัมฤทธิ์ที่ส่วนราชการก าหนดขึ้นก็ได้ นอกจากนี้การมุ่งผลสัมฤทธิ์ยังหมายรวมถึงการรังสรรค์ การพัฒนาผลงาน 
หรือการปฏิบัติงานท่ียากและท้าทายอีกด้วย 

2. การบริการที่ดี (Service Mind) คือ ความมุ่งมั่น ความตั้งใจ และความพยายามที่จะให้บริการแก่ผู้ขอรับบริการจาก
งานในหน้าท่ีราชการของตนหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้อง ท่ีตนเองสามารถท่ีจะให้บริการได้ เป็นการกระท าโดยไม่เลือกกลุ่มเป้าหมาย ไม่
ว่าจะเป็นประชาชนผู้มาติดต่อ ข้าราชการทั้งในสังกัดเดียวกันหรือต่างสังกัด หรือหน่วยงานท่ีติดต่อขอรับบริการ เป็นการให้บริการ
ในหลายรูปแบบ ซึ่งเกิดจากจิตส านึกของผู้ให้บริการและจิตส านึกของความเป็นข้าราชการที่ดี 

3. การสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ (Expertise) คือ ความสนใจใฝ่รู้อันท่ีจะสั่งสมความรู้ความสามารถของตน ด้วย
การศึกษา ค้นคว้าและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง จนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิชาการและเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีราชการให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้ 

4. การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม (Integrity) คือ การด ารงตนและการประพฤติปฏิบัติตนในวิถีแห่ง
ความดีงาม ความถูกต้อง ทั้งในกรอบของกฎหมาย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ เพื่อภาพลักษณ์ ศักดิ์ศรี 
ช่ือเสียง และเกียรติยศของความเป็นข้าราชการที่ดี 

5. การท างานเป็นทีม (Teamwork) คือ ความตั้งใจและความพร้อมที่จะท างานร่วมกับผู้อื่น หรือเป็นส่วนหนึ่งของทีม 
หน่วยงาน หรือส่วนราชการ โดยผู้ปฏิบัติมีฐานะเป็นสมาชิก ไม่จ าเป็นที่จะต้องอยู่ในฐานะหรือต าแหน่งหัวหน้าทีมแต่เพียงต าแหน่ง
เดียว ความเป็นสมาชิกในทีมดังกล่าว หมายความรวมถึงความสามารถในการสร้างและรักษาสัมพันธภาพกับสมาชิกในทีมด้วย 
จากการศึกษาสามารถสรุปได้ว่า สมรรถนะ คือ คุณลักษณะ ทักษะ ความรู้ ความสามารถของบุคคลที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานและ
ส่งผลกระทบต่อความส าเร็จในเป้าหมายของต าแหน่งงานนั้นๆ หรือสามารถสร้างผลงานได้โดนเด่นกว่าบุคคลอื่น ซึ่งสมรรถนะแต่ละ
ตัวก็จะมีความส าคัญต่องานแต่ละงานแตกต่างกันไป 

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับประสิทธิภาพในการท างาน สมบูรณ์ ศิริสรรหิรัญ (2553, น.120) กล่าวว่า ประสิทธิภาพ
มักพิจารณาจากการเปรียบเทียบระหว่างผลผลิตที่ได้กับทรัพยากรที่ใช้ไป หรือเปรียบเทียบระหว่าง Output กับ Input ว่าในการ
ด าเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรผลที่ได้นั้นดีแค่ไหน อย่างไร ซึ่งอาจเปรียบเทียบได้หลายมิติ เช่น มิติทางเศรษฐศาสตร์
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โดยไม่ใช่เพียงเรื่องเงินแต่อย่างเดียวแต่หมายถึงทรัพยากรอื่น ๆที่ใช้ในกระบวนการผลิตนั้น ๆ ด้วย เช่น เวลาหรือวัตถุดิบ มิติ
ทางการบริหารอาจพิจารณาจากความพึงพอใจของสมาชิกในองค์กรต่อวิธีการบริหารเพื่อบรรลุเป้าหมาย มิติทางสังคมอาจ
พิจารณาจากผลการสะท้อนกลับ ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (2538) กล่าวถึง ประสิทธิภาพการท างานโดยทั่วไป
ว่า หมายถึงการท างานที่ประหยัดได้ผลงานท่ีรวดเร็ว มีคุณภาพ คุ้มค่ากับการใช้ทรัพยากรทั้งในด้านการเงิน คน อุปกรณ์และเวลา 
ดังนั้นประสิทธิภาพจึงเป็นสิ่งที่สามารถสร้างให้เกิดขึ้นได้ และในทางปฏิบัติจะวัดประสิทธิภาพจากปัจจัยน าเข้ากระบวนการ หรือ
ผลผลิตที่ออกมา โดยวัดอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างประกอบกัน  
 Peterson and Plowman ,1953, อ้างถึงใน น้ าฝน นิมิตร (2558) ได้สรุปองค์ประกอบของประสิทธิภาพ ไว้ 4 ข้อ คือ 
 1. คุณภาพของงาน (Quality) จะต้องมีคุณภาพสูงคือผู้ผลิตและผู้ใช้ได้ประโยชน์คุ้มค่าและมีความพึงพอใจ ผลการ
ท างานมีความถูกต้องได้มาตรฐานรวดเร็วนอกจากนี้ผลงานที่มีคุณภาพควรก่อเกิดประโยชน์ต่อองค์กรและสร้างความพึงพอใจของ
ลูกค้าหรือผู้มารับบริการ 
 2. ปริมาณงาน (Quantity) งานที่เกิดขึ้นจะต้องเป็นไปตามความคาดหวังของหน่วยงานโดยผลงานที่ได้มีปริมาณที่
เหมาะสมตามที่ก าหนดในแผนงานหรือเป้าหมายที่หน่วยงานวางไว้และมีการวางแผนบริหารเวลาเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่
ก าหนดไว ้
 3. เวลา (Time) คือเวลาที่ใช้ในการด าเนินงานจะต้องอยู่ในลักษณะที่ถูกต้องตามหลักการเหมาะสมกับงานและทันสมัย มี
การพัฒนาเทคนิคการท างานให้สะดวกรวดเร็วข้ึน 
 4. ค่าใช้จ่าย (Costs) ในการด าเนินการทั้งหมดจะต้องเหมาะสมกับงานและวิธีการคือ มีการลงทุนที่เหมาะสมและได้ผล
ก าไรสูงสุด การมีประสิทธิภาพในมิติของค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนการผลิตได้แก่ การใช้ทรัพยากรด้านการเงิน คน วัสดุ เทคโนโลยี ที่มี
อยู่อย่างประหยัดคุ้มค่าและเกิดการสูญเสียน้อยท่ีสุด 
 จากการศึกษาจึงสามารถสรุปได้ว่า ประสิทธิภาพในการท างาน คือ การปฏิบัติงานที่ได้ผลงานที่มีคุณภาพเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายขององค์กร โดยสามารถพิจารณาจาก ปัจจัยน าเข้า ( Input) กับผลผลิต (Output) ที่ออกมา และจะต้องมีการใช้
ทรัพยากรต่างๆได้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 
 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ คือ เจ้าหน้าที่ประเมินราคาทรัพย์สิน กรมธนารักษ์สังกัดส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 

จ านวน 532 คน 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในคร้ังนี้ คือ คือ เจ้าหน้าที่ประเมินราคาทรัพย์สิน กรมธนารักษ์ทั้งส่วนกลางและส่วน

ภูมิภาค จากประชากรจ านวน 532 คน โดยใช้สูตรค านวณ Taro Yamane (กัลยา วานิชย์บัญชา , 2545, น.26) ก าหนดค่า
ความคลาดเคลื่อนท่ีร้อยละ 5 กลุ่มค านวณได้ 228.32 คน ดังนั้นในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างจึงมีจ านวนทั้งสิ้น 
228 คน 

วิธีการสุ่มตัวอย่าง  
ขั้นที่ 1 การสุ่มตัวอย่างแบบใช้ความน่าจะเป็น (Probability Random Sampling) ท าการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งช้ันภูมิ 

(Stratified Random Sampling) สุ่มตัวอย่างจากเจ้าหน้าที่ในแต่ละสังกัดโดยก าหนดจากสัดส่วนของประชากรในสังกัดนั้นๆ 
(Proportional Stratified Random Sampling)  

ขั้นที่ 2 การสุ่มตัวอย่างโดยอาศัยความสะดวก (Convenience Sampling) โดยสุ่มตัวอย่างจากเจ้าหน้าที่ประเมินราคา
ทรัพย์สินสังกัดส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ตามจ านวนตัวอย่างในขั้นตอนที่ 1 เพื่อรวบรวมข้อมูลโดยการแจกแบบสอบถามด้วย
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ตัวเองกับกลุ่มตัวอย่างในสังกัดส่วนกลางและภูมิภาค ซึ่งผู้วิจัยจะท าการเก็บรวบรวมจนครบจ านวน 228 ตัวอย่าง จนครบตาม
จ านวนขนาดตัวอย่าง 228 ตัวอย่าง 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้สอบถามได้ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

แบ่งเนื้อหาแบบสอบถามออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของแบบสอบถาม เป็นลักษณะ 
เป็นค าถามปลายปิด (Close-Ended question) ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยสมรรถนะในราชการพลเรือนสามัญ                
เป็นลักษณะค าถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยประสิทธิภาพในการท างาน
ของเจ้าหน้าที่ประเมินราคาทรัพย์สิน กรมธนารักษ์ เป็นลักษณะค าถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ซึ่งเกณฑ์การ
วัดคะแนนค่าเฉลี่ย ใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาคช้ัน ( Interval Scale) ก าหนดระดับประมาณค่าเป็น 5 ระดับ คือ              
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด โดยมีหลักเกณฑ์ในการให้คะแนน ดังนี้ ระดับ 5 (มากที่สุด) ระดับ 4 (มาก) ระดับ 3 
(ปานกลาง) ระดับ 2 (น้อย) และระดับ 1 (น้อยท่ีสุด)  

การวิเคราะห์ข้อมูล 
1. การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) โดยแจกแจงความถี่แสดงผลเป็นค่าร้อยละ 

(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่ออธิบายถึงลักษณะทางประชากรศาสตร์ 
ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา สังกัด รายได้ ปัจจัยสมรรถนะหลัก และปัจจัยประสิทธิภาพในการท างาน ของ
เจ้าหน้าท่ีประเมินราคาทรัพย์สิน กรมธนารักษ์  

2. การวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) ใช้วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน ดังนี้ 
   2.1 วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างลักษณะทางประชากรศาสตร์ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา สังกัด และ

รายได้ กับประสิทธิภาพในการท างานของเจ้าหน้าที่ประเมินราคาทรัพย์สิน กรมธนารักษ์  โดยใช้สถิติวิเคราะห์ความแตกต่าง คือ           
t-test และ ONE Way ANOVA 

   2.2 วิเคราะห์ปัจจัยสมรรถนะหลัก ได้แก่ ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ ด้านการบริการที่ดี ด้านการสั่งสมความเช่ียวชาญใน
อาชีพ ด้านการยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม และจริยธรรม และด้านการท างานเป็นทีม ท่ีมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการ
ท างานของข้าราชการ ได้แก่ ด้านคุณภาพของงาน ด้านปริมาณงาน ด้านระยะเวลา และด้านการใช้ทรัพยากร โดยใช้สถิติการ
ทดสอบสถิติอย่างง่ายของเพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) 
 

ผลการวิจัย 
ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา สังกัด และรายได้  พบว่า 

พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 41 ปี ขึ้นไป สถานภาพโสด ระดับการศึกษาปริญญาตรี สังกัดภูมิภาค 
รายได้ 15,000-25,000 บาท   

ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยสมรรถนะหลัก 
ปัจจัยสมรรถนะโดยรวม เจ้าหน้าที่ประเมินราคาทรัพย์สิน กรมธนารักษ์ มีระดับความคิดเห็นด้านปัจจัยสมรรถนะหลัก

โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.72 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยด้านที่
มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.86 รองลงมาคือ ด้านการมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ ด้านการท างานเป็นทีม ด้านการบริการที่ดี และด้านการสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.79 , 
3.71 ,3.67 และ 3.60 ตามล าดับ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 
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ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ เจ้าหน้าที่ประเมินราคาทรัพย์สิน กรมธนารักษ์ มีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.79 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ข้อ
หน่วยงานก าหนดเป้าหมายที่ท้าทายเพื่อให้ได้ผลงานท่ีดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.91 รองลงมาคือ ข้อหน่วยงานมีการติดตามผลงานโดย
เทียบเคียงกับเกณฑ์มาตรฐาน ข้อหน่วยงานสนับสนุนให้แสดงความเห็นในเชิงปรับปรุงพัฒนาเมื่อเห็นความสูญเปล่าหรือการหย่อน
ประสิทธิภาพในการท างาน และข้อบุคลากรในหน่วยงานมีการคิดค้นวิธีการท างานแบบใหม่ที่ท าให้การท างานมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.81,3 .75 และ 3.69 ตามล าดับ 

ด้านการบริการที่ดี เจ้าหน้าท่ีประเมินราคาทรัพย์สิน กรมธนารักษ์ มีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.67 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ข้อหน่วยงานมี
โครงการฝึกอบรมเพื่อการให้บริการที่ดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.80 รองลงมาคือ ข้อบุคลากรมีการประสานงานกับหน่ วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้องเพื่อให้ผู้รับบริการได้รับบริการที่รวดเร็ว ข้อหน่วยงานมีการปรับปรุงขั้นตอนการให้บริการอยู่เสมอ และข้อหน่วยงานเน้น
กระบวนการแก้ปัญหาเพื่อให้ผู้ใช้บริการเกิดความพึงพอใจสูงสุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.65 และ 3.62 ตามล าดับ 

ด้านการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ เจ้าหน้าที่ประเมินราคาทรัพย์สิน กรมธนารักษ์ มีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.60 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุดคือ ข้อหน่วยงานจัดอบรมพัฒนาทักษะให้บุคลากรเพื่อศึกษาหาความรู้ใหม่ๆในสาขาอาชีพอย่างต่อเนื่อง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.71 รองลงมาคือ ข้อบุคลากรในหน่วยงานสามารถบูรณาการความรู้จากหลายสาขาวิชามาปรับใช้กับการท างานได้จริง ข้อ
บุคลากรในหน่วยงานมีความกระตือรือร้นในการหาความรู้เพิ่มเติมด้วยตนเอง และข้อหน่วยงานมีการน าเทคโนโลยีใหม่ๆมา
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.68 , 3.57 และ 3.45 ตามล าดับ 

ด้านการยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม เจ้าหน้าที่ประเมินราคาทรัพย์สิน กรมธนารักษ์ มีความคิดเห็น
โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.86 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยข้อที่
มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ข้อหน่วยงานส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมอย่างต่อเนื่อง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.92 รองลงมาคือ ข้อหน่วยงานสร้างค่านิยมในการปฏิบัติหน้าที่อย่างชอบธรรม และข้อบุคลากรสามารถแสดงความคิดเห็นของ
ตัวเองได้อย่างตรงไปตรงมา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.86 และ 3.82 ตามล าดับ 

ด้านการท างานเป็นทีม เจ้าหน้าที่ประเมินราคาทรัพย์สิน กรมธนารักษ์ มีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.71 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ข้อบุคลากร
ในหน่วยงานมีความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.88 รองลงมาคือ ข้อหน่วยงานส่งเสริมให้เกิดการร่วมมือกันแก้ไข
ปัญหา ข้อบุคลากรมีความสามารถในการแก้ไขข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้นในทีมได้ และข้อหน่วยงานมีการสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้
ร่วมกัน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.86 , 3.58 และ 3.54 ตามล าดับ 

ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการท างาน 
ปัจจัยประสิทธิภาพในการท างานโดยรวม เจ้าหน้าที่ประเมินราคาทรัพย์สิน กรมธนารักษ์ มีระดับความคิดเห็นด้านปัจจัย

ประสิทธิภาพในการท างานโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.54 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านคุณภาพของงาน ด้าน
ปริมาณงาน และด้านระยะเวลา มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือด้านคุณภาพของงาน มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.76 รองลงมาคือด้านปริมาณงาน และด้านระยะเวลา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.73 และ 3.66 ตามล าดับ และด้านการใช้
ทรัพยากร มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.01 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 

ด้านคุณภาพของงาน เจ้าหน้าท่ีประเมินราคาทรัพย์สิน กรมธนารักษ์ มีความคิดเห็นต่อปัจจัยประสิทธิภาพในการท างาน 
ด้านคุณภาพของงานโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.76 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า มีระดับความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมาก โดยข้อที่ค่าเฉลี่ยสูงสุดคือข้อท่านท างานได้ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.04 รองลงมาคือข้อท่าน



8 

ท างานได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของงานท่ีได้รับมอบหมาย ข้อหน่วยงานมีการคัดกรองคุณภาพของงานท่ีจะส่งผลต่อภาพลักษณ์ของ
หน่วยงาน ข้อหน่วยงานมีการควบคุมการท างานที่เป็นมาตรฐาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.03 , 3.89 และ 3.71 ตามล าดับ และมีระดับ
ความคิดเห็นปานกลาง ในข้อท่านเน้นความส าเร็จของงานมากกว่าคุณภาพงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.15 

ด้านปริมาณงาน เจ้าหน้าที่ประเมินราคาทรัพย์สิน กรมธนารักษ์ มีความคิดเห็นต่อปัจจัยประสิทธิภาพในการท างาน  
ด้านปริมาณงานโดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.73 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
โดยข้อที่ค่าเฉลี่ยสูงสุดคือข้อท่านปฏิบัติงานได้ตามปริมาณงานท่ีผู้บังคับบัญชาก าหนด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.16 รองลงมาคือข้อท่าน
มีความพยายามปฏิบัติงานเพื่อให้ปริมาณงานสูงกว่าเป้าหมายเสมอ ข้อท่านสามารถสรุปผลการปฏิบัติงานเพื่อน าไปปรับปรุงในการ
ปฏิบัติงานในอนาคตได้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.80 และ 3.76 ตามล าดับ และมีระดับความคิดเห็นปานกลาง ในข้อหน่วยงานมีการแบ่ง
สัดส่วนปริมาณงานต่อคนมากเกินไป มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.22 

ด้านระยะเวลา เจ้าหน้าที่ประเมินราคาทรัพย์สิน กรมธนารักษ์ มีความคิดเห็นต่อปัจจัยประสิทธิภาพในการท างาน           
ด้านระยะเวลาโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.66 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
โดยข้อที่ค่าเฉลี่ยสูงสุดคือข้อท่านท างานได้ส าเร็จตามระยะเวลาที่ก าหนดเสมอ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.86 รองลงมาคือข้อท่านสามารถ
ใช้เทคโนโลยีเพื่อลดระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ข้อท่านสามารถปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จได้ภายในเวลาราชการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.81 และ 3.66 ตามล าดับ และมีระดับความคิดเห็นปานกลาง ในข้อท่านคิดว่าขั้นตอนการปฏิบัติงานมีความยุ่งยากท าให้เกิดความ
ล่าช้าในการท างาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.32 

ด้านการใช้ทรัพยากร เจ้าหน้าท่ีประเมินราคาทรัพย์สิน กรมธนารักษ์ มีความคิดเห็นต่อปัจจัยประสิทธิภาพในการท างาน 
ด้านการใช้ทรัพยากรโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.01 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า มีระดับความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมากทุกข้อ โดยข้อที่ค่าเฉลี่ยสูงสุดคือข้อท่านใช้วัสดุอุปกรณ์ ในการท างานอย่างระมัดระวัง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.86 รองลงมา
คือข้อท่านใช้ทรัพยากรของหน่วยงานในการท างานส่วนตัว ข้อท่านปฏิบัติงานให้งานส าเร็จโดยไม่ค านึงถึงทรัพยากรของหน่วยงาน 
และข้อท่านใช้ทรัพยากรของหน่วยงานอย่างประหยัดและคุ้มค่า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.81, 3.66 และ 3.32 ตามล าดับ 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมานเพื่อทดสอบสมมติฐาน จ านวน 2 ข้อ 

สมมติฐานข้อที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา สังกัด และรายได้ที่แตกต่างกันมีผลต่อ
ประสิทธิภาพในการท างานของเจ้าหน้าท่ีประเมินราคาทรัพย์สิน กรมธนารักษ์แตกต่างกัน โดยผลการวิจัยพบว่า  

1.1 เพศที่แตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพในการท างานของเจ้าหน้าที่ประเมินราคาทรัพย์สิน กรมธนารักษ์  
ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 

1.2 อายุที่แตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพในการท างานของเจ้าหน้าที่ประเมินราคาทรัพย์สิน กรมธนารักษ์  
ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 

1.3 สถานภาพที่แตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพในการท างานของเจ้าหน้าที่ประเมินราคาทรัพย์สิน กรมธนารักษ์  
ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 

1.4 ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพในการท างานของเจ้าหน้าที่ประเมินราคาทรัพย์สิน กรมธนารักษ์  
ด้านระยะเวลา และด้านการใช้ทรัพยากร แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

1.5 สังกัดที่แตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพในการท างานของเจ้าหน้าที่ประเมินราคาทรัพย์สิน กรมธนารักษ์  
ด้านระยะเวลา และด้านการใช้ทรัพยากร แตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

1.6 รายได้ที่แตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพในการท างานของเจ้าหน้าที่ประเมินราคาทรัพย์สิน กรมธนารักษ์              
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้  
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สมมติฐานข้อที่ 2 พบว่า ปัจจัยสมรรถนะหลักมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการท างานของเจ้าหน้าที่ประเมินราคา
ทรัพย์สิน กรมธนารักษ ์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 
 

สรุปและอภิปรายผล  
จากผลการศึกษาวิจัยเรื่อง “ปัจจัยสมรรถนะหลักที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการท างานของเจ้าหน้าที่ประเมิน

ราคาทรัพย์สิน กรมธนารักษ”์ สามารถน ามาอภิปรายผลได้ ดังนี้ 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 41 ปี ขึ้นไป สถานภาพโสด 

ระดับการศึกษาปริญญาตรี สังกัดภูมิภาค รายได้ 15,000-25,000 บาท ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พัชรา ยอดสิงห์ (2558)               
ที่ศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะหลักกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี 
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 36 ปีขึ้นไป ระดับการศึกษาปริญญาตรี อัตราเงินเดือน 10,001-20,000 
บาท 

เจ้าหน้าที่ประเมินราคาทรัพย์สิน กรมธนารักษ์ ที่มีเพศ อายุ สถานภาพ แตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพในการท างาน 
ไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ทั้งนี้เพราะทั้งเพศหญิงและเพศชาย สามารถแสดงประสิทธิภาพในการท างานและมี
โอกาสประสบความส าเร็จได้เท่าเทียมกัน และลักษณะงานท่ีรับผิดชอบไม่ได้แตกต่างกันท้ังในเรื่องของเพศและสถานภาพ จึงท าให้
ประสิทธิภาพในการท างานไม่แตกต่างกัน อายุที่ต่างกันนั้น หน่วยงานก็ได้มีการจัดอบรมเพื่อเพิ่มทักษะให้กับบุคลากรอยู่เสมอ อีก
ทั้งบุคลากรส่วนใหญ่มีความกระตอืรือร้นในการศึกษาหาความรู้อยู่เสมอ ซึ่งสอดคล้องกับการวิจัยของ ภัสส์ศา นวนขยาย (2558) ที่
ศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างขีดความสามารถหลักกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวรันส์ 
โบรคเกอร์ จ ากัด พบว่า ปัจจัยด้านเพศ อายุ และสถานภาพที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน    
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

เจ้าหน้าที่ประเมินราคาทรัพย์สิน กรมธนารักษ์ ที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพในการท างาน               
ด้านระยะเวลาและด้านการใช้ทรัพยากร แตกต่างกัน ทั้งนี้เนื่องจากระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อระดับความคิด วิเคราะห์ 
การตัดสินใจ การเรียนรู้ท าให้ความรู้ที่สามารถน ามาใช้กับการท างานแตกต่างกัน ส่งผลให้ประสิทธิภาพในการท างานและ                     
ใช้ระยะเวลาในการท างานและการใช้ทรัพยากรที่ต่างกันได้ ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับการวิจัยของ               
ฉัตร แสงสาคร (2559) ที่ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการท างานของครูและบุคลกรทางการศึกษาในวิทยาลัย
เทคโนโลยีปทีปพลีผล พบว่า ระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน มีผลต่อประสิทธิภาพการท างานแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  
ที่ระดับ 0.05  

เจ้าหน้าท่ีประเมินราคาทรัพย์สิน กรมธนารักษ์ ที่มีสังกัดแตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพในการท างาน ด้านปริมาณงาน 
ด้านระยะเวลา และด้านการใช้ทรัพยากร แตกต่างกัน อาจเนื่องมากจากสภาพแวดล้อมในการท างานที่แตกต่างกัน อีกทั้งวิธีการ
ท างานหรือระบบขั้นตอนต่างๆ ท่ีไม่เหมือนกัน ท าให้ประสิทธิภาพในการท างานของแต่ละสังกัดแตกต่างกันท้ังในด้านของปริมาณ
งาน ระยะเวลา และการใช้ทรัพยากร ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กิตติยา  ฐิติคุณรัจน์ (2556) ที่
ศึกษาเรื่องประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทซันไซน์อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด พบว่าพนักงานที่มีหน่วยงานต่างกันมี
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

เจ้าหน้าท่ีประเมินราคาทรัพย์สนิ กรมธนารักษ์ ที่มีรายได้แตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพในการท างาน แตกต่างกัน อาจ
เนื่องมาจากเจ้าหน้าที่ที่มีรายได้สูง มักจะเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการท างานมากกว่าเจ้าหน้าที่ที่มีรายได้ต่ ากว่า จึงท าให้
ประสิทธิภาพในการท างานแตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วิลาวัลย์  พิ พัฒน์มงคลศิลป์ (2560) ที่ศึกษาเรื่อง
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามสมรรถนะหลักของข้าราชการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สังกัดส่วนกลาง พบว่า
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ข้าราชการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สังกัดส่วนกลางที่มีอัตราเงินเดือนแตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิภา พการ
ปฏิบัติงานแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

การทดสอบความสัมพันธ์ของปัจจัยสมรรถนะหลักกับประสิทธิภาพในการท างาน พบว่าปัจจัยสมรรถนะหลักทั้ง 5 ด้าน 
ได้แก่ ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ ด้านการบริการที่ดี ด้านการสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ ด้านการยึดมั่นในความถูกต้องชอบ
ธรรมและจริยธรรม ด้านการท างานเป็นทีม มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการท างานโดยรวม ในทิศทางเดียวกัน เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านสรุปได้ดังนี้ 

ปัจจัยสมรรถนะหลักกับปัจจัยประสิทธิภาพการท างาน ด้านคุณภาพของงาน มีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ กล่าวคือหากเจ้าหน้าที่ประเมินราคาทรัพย์สินปฏิบัติตาม
สมรรถนะหลักได้ดีจะท าให้ประสิทธิภาพในการท างาน ด้านคุณภาพของงานเพิ่มขึ้น เนื่องจากการปฏิบัติโดยยึดหลักสมรรถนะ เช่น
การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ซึ่งเป็นการมุ่งมั่นท่ีจะปฏิบัติหน้าที่ราชการให้ดี ให้มีประสิทธิผล หรือให้สูงเกินกว่ามาตรฐานท่ีมีอยู่ หรือ
การสั่งสมความเชี่ยวชาญในอาชีพ มีความสนใจใฝ่รู้อันที่จะสั่งสมความรู้ความสามารถของตน ด้วยการศึกษา ค้นคว้าและพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง ย่อมส่งผลให้ประสิทธิภาพในการท างานเพิ่มขึ้น  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กัลยาลักษณ์  สงหมื่นไวย์ 
(2556) ที่ศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะหลักและผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลต าบลในเขตอ าเภอเมือง
นครราชสีมา พบว่า สมรรถนะหลักมีความสัมพันธ์กับผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลต าบลในเขตอ าเภอเมืองนครราชสีมา 
อยู่ในระดับสูง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

ปัจจัยสมรรถนะหลักกับปัจจัยประสิทธิภาพการท างาน ด้านปริมาณงาน มีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ กล่าวคือหากเจ้าหน้าที่ประเมินราคาทรัพย์สินปฏิบัติตาม
สมรรถนะได้ดีจะท าให้ประสิทธิภาพในการท างาน ด้านปริมาณงานเพิ่มขึ้น เนื่องจากการปฏิบัติตามสมรรถนะหลักเช่น การมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ของงาน เพื่อให้ผลงานมีความถูกต้องและมีคุณภาพ หรือการบริการที่ดี ท าให้ประชาชนเกิดความเชื่อถือและประทับใจ
ในการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ ย่อมส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพในการท างานของหน่วยงานราชการเพิ่มขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ พัชรา  ยอดสิงห์ (2558) ที่ศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะหลักกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี พบว่า ปัจจัยสมรรถนะหลกัโดยรวมมคีวามสมัพันธ์กับประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิานอยู่ใน
ระดับสูง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

ปัจจัยสมรรถนะหลักกับปัจจัยประสิทธิภาพการท างาน ด้านระยะเวลา มีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ กล่าวคือหากเจ้าหน้าที่ประเมินราคาทรัพย์สินปฏิบัติตาม
สมรรถนะหลักได้ดีจะท าให้ประสิทธิภาพในการท างาน ด้านระยะเวลาเพิ่มขึ้น เนื่องจากหากพัฒนาสมรรถนะหลักเช่น การท างาน
เป็นทีมได้เป็นอย่างดี ช่วยกันเพื่อผลส าเร็จของงาน มีการจัดล าดับความส าคัญของงานเพื่อมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์และคุณภาพที่เป็น
มาตรฐาน ย่อมส่งผลให้ผลงานส าเร็จลุล่วงได้ในระยะเวลาอันรวดเร็ว ท าให้ประสิทธิภาพในการท างานและบริหารจัดการเวลาดีขึ้น 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พชรวิทย์  จันทร์ศิริสิร (2560) ที่ศึกษาเรื่องการพัฒนาสมรรถนะหลักและประสิทธิภาพในการท างาน
ของข้าราชการครูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่า ปัจจัยสมรรถนะหลักมีความสัมพันธ์และมีผลกระทบเชิงบวกกับประสิทธิภาพ
ในการท างาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยแต่ละด้านมีความสัมพันธ์กันในทางบวกค่อนข้างสูง 

ปัจจัยสมรรถนะหลักกับปัจจัยประสทิธิภาพการท างาน ด้านการใช้ทรัพยากร มีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ กล่าวคือหากเจ้าหน้าที่ประเมินราคาทรัพย์สินปฏิบัติตาม
สมรรถนะหลักได้ดีจะท าให้ประสิทธิภาพในการท างาน ด้านการใช้ทรัพยากรเพิ่มขึ้น เนื่องจากหากมีการปฏิบัติตามสมรรถนะหลัก 
เช่นการยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม ใช้ทรัพยากรของหน่วยงานในการท างานเพื่อส่วนรวม ร่วมกันรักษาและใช้
อย่างรู้คุณค่า ท าให้สามารถวางแผนจัดสรรทรัพยากรต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากขึ้นนั้นเอง ซึ่งสอดคล้องกับ
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งานวิจัยของ ศุภมิตร พินิจการ (2552) ที่ศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะหลักกับประสิทธิภาพการท างานของนักบัญชี
กรมสรรพสามิต พบว่า สมรรถนะหลักมีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับประสิทธิภาพการท างาน ด้านการจัดหาและใช้
ปัจจัยทรัพยากร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

ข้อเสนอแนะ 
 1. หน่วยงานควรส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น หรือจัดการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะ                  
แก่บุคลากร ให้ผู้มีประสบการณ์ในการท างานถ่ายทอดความรู้ต่างๆ โดยจัดอบรมให้เหมาะสมกับระดับศักยภาพของบุคลากร เพื่อ
ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานแก่บุคลากรและดึงศักยภาพของบุคลากรได้ดียิ่งข้ึน 
 2. หน่วยงานควรเพิ่มนโยบายในการติดตามการด าเนินงานต่างๆ แก่สังกัดภูมิภาค เพื่อให้เกิดการติดตามควบคุม
ประสิทธิภาพในการท างานของบุคลากร เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และมีประสิทธิภาพร่วมกัน 
 3. หน่วยงานควรปรับปรุงขั้นตอนในการด าเนินงานต่างๆ ให้มีความรัดกุมและเกิดความรวดเร็วยิ่งขึ้น หรือมีการน า
เทคโนโลยีใหม่ๆ มาปรับใช้ในหน่วยงาน เพื่อช่วยลดระยะเวลาในการท างานและส่งผลให้ผู้มาใช้บริการได้รับความพึงพอใจมาก
ยิ่งข้ึนด้วย 
 4. หน่วยงานควรเข้มงวดในการใช้ทรัพยากรต่างๆ เพื่อเป็นการควบคุมต้นทุนค่าใช้จ่ายของหน่วยงาน หรือเพิ่มมาตรการ
ให้รางวัลจูงใจแก่หน่วยงานที่ร่วมกันประหยัดทรัพยากรต่างๆ เพื่อร่วมสร้างจิตส านึกที่ดีแก่หน่วยงาน และเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่
หน่วยงานอ่ืนๆ 
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