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บทคัดย่อ  
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร รวมทั้งปัญหาและ

อุปสรรคในการพัฒนาสมรรถนะของส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 2 ภายใต้แนวทางการบริหารจัดการ
ภาครัฐแนวใหม่ โดยใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยวิธวีิจัยเอกสารและวิจัย
สนาม ในส่วนของการวิจัยสนามเป็นการเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างจากผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญ จ านวน 10 คน ผลการศึกษาพบว่า แนวทางในการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรส านักงาน
สรรพสามิตภาคที่ 2 ทั้ง 5 สมรรถนะ คือ (1) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ (2) การบริการที่ดี (3) การสั่งสมความ
เชี่ยวชาญในงานอาชีพ (4) การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม (5) การทางานเป็นทีม 
มีแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร ได้แก่ การฝึกอบรม การดูงานนอกสถานที่ การสอน
งาน การมีพ่ีเลี้ยง การมอบหมายงาน การหมุนเวียนสับเปลี่ยนงาน การติดตาม การท ากิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน และการสนับสนุนทุนการศึกษาให้บุคลากรได้เรียน
ในระดับท่ีสูงขึ้น ส าหรับปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรส านักงานสรรพสามิต
ภาคท่ี 2 ได้แก่ ปัญหาด้านโครงสร้างกรอบอัตราก าลังที่มีการแบ่งอ านาจหน้าที่ไม่สะท้อนภารกิจอย่าง
ที่ควรจะเป็น ปัญหาและอุปสรรคเรื่องการมีภารกิจงานปริมาณมากจนทาให้บุคลากรไม่มีเวลาในการ
พัฒนาสมรรถนะ ปัญหาอุปสรรคด้านขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงานทั้งท่ีเกิดจากค่าตอบแทนและ
เส้นทางความก้าวหน้า (Career Path) ปัญหาและอุปสรรคด้านการโยกย้ายบ่อย ปัญหาอุปสรรคด้าน
บุคลากรไม่ให้ความส าคัญในการพัฒนาสมรรถนะของตนเอง ปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการ
มอบหมายงานไม่เป็นไปตามระบบ ขาดแนวทางท่ีชัดเจน ปัญหาการพัฒนาบุคลากรด้วยการฝึกอบรม
ไม่ตรงกับภารกิจงานที่ปฏิบัติ ปัญหาอุปสรรคด้านอุปกรณ์เครื่องใช้สานักงานเก่าและระบบงาน
สารสนเทศไม่เสถียรทาให้การทางานไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร  

 
ค าส าคัญ: สมรรถนะ การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ ส านักงานสรรพสามิตภาคที่ 2  
 

 

 

 

 

 

 

 
*บทความนี้เรียบเรียงจากการค้นคว้าอสิระเร่ืองการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรส านักงานสรรพสามิตภาคที่ 2  

**นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
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บทน า 
 การบริหารงานขององค์การปัจจัยที่ส าคัญมากท่ีสุดคือ ทรัพยากรมนุษย์ เพราะว่าถ้า
ปราศจากทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้ความสามารถก็ไม่อาจที่จะพัฒนาองค์การให้ประสบความส าเร็จ
ตามท่ีต้องการได้ ปัญหาคือ ท าอย่างไรจึงจะพัฒนาองค์การ พัฒนาบุคลากรให้เป็นปัจจัยส าคัญในการ
น าไปสู่ความส าเร็จขององค์กร (กรมสรรพสามิต, 2547) นอกจากนั้นการบริหารทรัพยากรบุคคลก็มี
ความส าคัญที่จะช่วยให้องค์การเจริญเติบโต อันเนื่องมาจากการได้บุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสม 
เข้ามาท างานกับองค์การ ช่วยให้บุคลากรที่มาท างานในองค์การมีขวัญและก าลังใจที่ดี เกิดความ
จงรักภักดีกต่อองค์การและลดปัญหาความขัดแย้งระหว่างผู้ปฏิบัติงานกับองค์การ ส่งผลให้สังคม
โดยรวมมีความสงบสุข (วีณา พึงวิวัฒน์นิกุล, 2562 หน้า 3) ปัจจุบันได้มีการน า competency มาใช้
ในการบริหารงานอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์ เช่น การสรรหา 
การพัฒนาและการรักษาบุคลากรในองค์การ  คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได้มีการ
ก าหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาระบบราชการ ในช่วงระยะปี พ.ศ. 2551-2555 ไว้ว่า ระบบราชการ
ไทย มุ่งเน้นประโยชน์สุขของประชาชนและรักษาผลประโยชน์ของชาติ พัฒนาขีดสมรรถนะ สามารถ
เรียนรู้ ปรับตัวและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง และยึดมั่นในหลักจริยธรรมและธรรมาภิบาล 
(ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, ม.ป.ท, หน้า 26-27). สอดคล้องกับท่ีได้มีการ
ประกาศใช้พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 โดยมีการก าหนดมาตรา 34    
การจัดระเบียบข้าราชการพลเรือนตามกฎหมายนี้ต้องเป็นไปเพื่อผลสัมฤทฺธิ์ต่อภาระกิจของรัฐ ความมี
ประสิทธิภาพและความคุ้มค่าโดยให้ข้าราชการปฏิบัติราชการอย่างมีคุณภาพ คุณธรรม และมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี ซ่ึงต่อมาส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ส านักงาน ก.พ.) ได้มีการก าหนดให้
ภาครัฐน าแนวคิดเก่ียวกับ “สมรรถนะ” มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ในระบบราชการและเป็นเครื่องมือในการบริหารทรัพยากรบุคคลในด้านต่างๆ  
 การบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ (New Public Managemwnt) คือ การปรับเปลี่ยนการ
บริหารจัดการภาครัฐ โดยน าหลักการเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบราชการและการแสวงหา
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการมุ่งสู่ความเป็นเลิศ โดยการน าเอาแนวทางหรือวิธีการบริหารงาน
ของภาคเอกชนมาปรับใช้กับการบริหารงานภาครัฐ เช่น การบริหารงานแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ การ
บริหารงานแบบมืออาชีพ  การค านึงถึงหลักความคุ้มค่า การจัดการโครงสร้างที่กะทัดรัดและเป็นไปใน
แนวราบ การเปิดโอกาสให้เอกชนได้เข้ามาแข่งขัน การให้บริการสาธารณะ การให้ความส าคัญต่อ
ค่านิยม จรรยาบรรณวิชาชีพ คุณธรรมและจริยธรรม ตลอดทั้งการมุ่งเน้นการให้บริการประชาชน 
โดยค านึงถึงคุณภาพเป็นส าคัญ (บุญเกียรติ การะเวกพันธุ์ , 2563 หน้า 31) ดังนั้นการบริหารจัดการ
ของภาครัฐที่จะน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงระบบต่างๆ ของภาครัฐและยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ ที่เป็น
รูปธรรม คือแนวคิดการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ ซ่ึงปรากฏอยู่ในพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วย
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หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา 20 ได้ก าหนดให้ส่วนราชการมีการ
ก าหนดเป้าหมาย แผนการท างาน ระยะเวลาแล้วเสร็จของงานหรือโครงการ งบประมาณที่จะต้องใช้
ในแต่ละงานหรือโครงการ และเผยแพร่ให้ข้าราชการและประชาชนทราบทั่วกัน เพ่ือเป็นไปตาม
หลักการบริหารภาครัฐแนวใหม่ ซึ่งการบริหารราชการต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน  
เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพ และเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอน
การปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อเหตุการณ์ ประชาชน
ไดร้ับการอ านวยความสะดวก และได้รับการตอบสนองความต้องการ รวมทั้งมีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ  
 สมรรถนะ ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ส านักงาน ก.พ.) ได้ก าหนดนิยาม
ความหมายของสมรรถนะ (Competency) ตามในระบบบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน
คือ “คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่เป็นผลมาจากความรู้ ทักษะ ความสามารถ และคุณลักษณะอื่นๆ  
(K: Knowledge S: Skill A: Ability O: Other)  ที่ท าให้บุคคลสามารถสร้างผลงานได้โดดเด่นใน
องค์การ” และส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนได้ก าหนดประเภทสมรรถนะออกเป็น      
3 ประเภท ได้แก่ สมรรถนะหลัก สมรรถนะทางการบริหาร สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ซี่งส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ได้อธิบายว่า สมรรถนะหลัก (Core Competency) 
คือ คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่ก าหนด เป็นคุณลักษณะร่วมของข้าราชการพลเรือนทั้งระบบเพื่อเป็น
การหล่อหลอมค่านิยมและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ร่วมกัน โดยสมรรถนะหลักในภาคราชการพลเรือน 
ประกอบด้วยสมรรถนะ 5 ด้าน ได้แก่ 1) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 2) บริการที่ดี  3) การสั่งสมความ
เชี่ยวชาญในงานอาชีพ  4) การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม และจริยธรรม และ 5) การท างาน
เป็นทีม (ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, 2552 หน้า 3-4)   
 ส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 2 เป็นหน่วยงานในสังกัดกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง 
ประกอบไปด้วยส่วนราชการ 5 ส่วน ได้แก่ 1) ส่วนอ านวยการ 2) ส่วนบริหารการจัดเก็บภาษี 3) ส่วน
ตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม 4) ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ 5) ส่วนกฎหมาย  มีบทบาทภารกิจ
ในการก าหนดยุทธศาสตร์ในการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต ก าหนดเป้าหมายการจัดเก็บภาษี ก ากับ
เร่งรัด ติดตามการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต สนับสนุนและช่วยเหลือทางวิชาการแก่ส านักงาน
สรรพสามติพ้ืนที่จังหวัด เสนอแนะปรับปรุง แก้ไขด้านกฎหมายสรรพสามิต ระเบียบและวิธีการปฏิบัติ 
ติดตามวิเคราะห์และประเมินผลการบริหาร การจัดเก็บภาษีสรรพสามิต และงานด้านการปราบปราม
ของส านักงานสรรพสามิตจังหวัด ตรวจตรา สืบสวนข้อมูล วางแผนปราบปรามผู้กระท าผิดตลอดจน
ประสานงานกับส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่จังหวัดและกรมสรรพสามิต ตรวจแนะน าร้านค้า โรงงาน
อุตสาหกรรมในความควบคุมให้ปฏิบัติตามกฎหมาย จัดท ารายงานผลการจัดเก็บภาษี การผลิต การ
จ าหน่ายสินค้า งบเดือนสถิติ ตัวเลขที่อยู่ในความควบคุมของภาค สถิติการกระท าผิดกฎหมาย
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สรรพสามิต ตรวจสอบการปฏิบัติงานของส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ทีอ่ยู่ในความรับผิดชอบ การ
สนับสนุนและซ่อมบ ารุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และระบบงานต่าง ๆ ที่ใช้ในภารกิจของกรมสรรพสามิต  
ตลอดจนการบริหารงานด้านบุคคล ได้แก่ การสรรหาพนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว การ
แต่งตั้ง โยกย้าย การพัฒนาบุคลากร ด้วยการฝึกอบรมสัมมนา การประเมินผลการประฏิบัติราชการ
เพ่ือเลื่อนขั้นเงินเดือน การตรวจติดตามการให้บริการให้เป็นไปตามมาตรฐานของกรมสรรพสามิต 
และของส านักนายกรัฐมนตรี เกี่ยวกับการตั้งศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact 
Center : GECC) 
 จากบทบาทภารกิจของส านักงานสรรพสามิตภาคที่ 2 ดังกล่าวจะเห็นได้ว่าส านักงาน
สรรพสามิตภาคที่ 2 เป็นหน่วยงานที่ส าคัญหน่วยงานหนึ่งในการจัดเก็บภาษีเพ่ือน ารายได้ส่งเข้ารัฐ
เพ่ือน าไปใช้เป็นงบประมาณในการพัฒนาประเทศต่อไป การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรส านักงาน
สรรพสามิตภาคที่ 2 จงึเป็นเรื่องส าคัญที่ต้องให้ความสนใจในการพัฒนาสมรรถนะการท างานของ
บุคลากร เพื่อเสริมสร้างให้การท างานของบุคลากรของส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 2 สามารถ
ปฏิบัติงานตามบทบาทภารกิจและบรรลุตามเป้าหมายการจัดเก็บภาษีตามที่ก าหนด อย่างมี
ประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลักการบริหารภาครัฐแนวใหม่ ส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 2 จึง
จ าเป็นต้องมีการพัฒนาและยกระดับขีดสมรรถนะของบุคลากรให้มีความพร้อมปฏิบัติงาน ส่งผลให้
การด าเนินงานด้านการจัดเก็บภาษี ด้านการปราบปรามผู้กระท าผิดกฎหมายภาษีสรรพสามิต 
ตลอดจนงานด้านสนับสนุน เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น  

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1) เพ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของส านักงานสรรพสามิต
ภาคท่ี 2 ภายใต้แนวทางการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ 

2) เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 2 
ภายใต้แนวทางการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ 

 
วิธีด าเนินการวิจัย  

ผู้วิจัยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) ซึง่ผู้วิจัยไดเ้ลือกใช้วิธีการวิจัย ดังนี้ 
1. การวิจัยเอกสาร (Documentary research) โดยท าการรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร ต ารา 

เอกสารทางวิชาการ วารสาร สิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ รายงานการ
ประชุม คู่มือปฏิบัติงาน ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง เอกสารทางราชการ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่เก่ียวข้อง 

2. การวิจัยสนาม (Field research) ผู้วิจัยจะลงพื้นที่เพ่ือเก็บข้อมูลโดยการใช้แบบสัมภาษณ์
แบบมีโครงสร้าง หรือการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ (Structured interview or Formal 
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interview) และใช้วิธีการเก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key informants) โดย 1) ประชากรของ
การวิจัย (Population) ได้แก่  ผู้บริหารของส านักงานสรรพสามิตภาคที่ 2 และเจ้าหน้าที่ระดับ
ผู้อ านวยการและหัวหน้าฝ่ายซึ่งมีหน้าที่และเกี่ยวข้องกับการประเมินสมรรถนะ 2) ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
(Key informants) จ านวน 10 คน โดยพิจารณาจากต าแหน่งหน้าที่ซึ่งต้องเป็นผู้ขับเคลื่อนเกี่ยวกับ
การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร และผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านการบริหารงานบุคคลโดยตรง โดยมี
สาระส าคัญในการก าหนดค าถามส าหรับน าไปใช้ในการสัมภาษณ์ (Interview) ดังต่อไปนี้ 

1. แนวทางการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรส านักงานสรรพสามิตภาคที่ 2 ภายใต้แนวทางการ
บริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ ควรเป็นอย่างไร 

1.1) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
1.2) บริการที่ดี 
1.3) การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ 
1.4) การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม และจริยธรรม 
1.5 การท างานเป็นทีม 

2. ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรภายใต้แนวทางการบริหารจัดการ 
ภาครัฐแนวใหม่ มีอะไรบ้าง  

 

ผลการวิจัยและอภิปราย 
ผลการวิจัย 
1. แนวทางการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรส านักงานสรรพสามิตภาคที่ 2 ภายใต้แนวทาง   

การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ 5 ด้าน มีดังนี้ 
1.1 การพัฒนาสมรรถนะด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวทางท่ีจะพัฒนาให้ประสบผลส าเร็จ 

ผู้บังคับบัญชาจ าเป็นต้องมีการตั้งเป้าหมายที่มีความเป็นไปได้และมีความชัดเจน เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงาน

สามารถเข้าใจและมองภาพเป้าหมายออกว่าจะต้องด าเนินการอย่างไรต่อไปได้ ทั้งนี้ หน่วยงาน

จ าเป็นต้องมีการแจกแจงลักษณะงานอย่างเป็นขั้นเป็นตอน รวมทั้งต้องมีการจัดเตรียมทีมบุคลากรให้

เหมาะกับงาน มีการจัดอบรม เพิ่มความรู้และพัฒนาทักษะในการท างาน การจัดท าคู่มือการ

ปฏิบัติงาน เพื่อให้สามารถท างานได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนและเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

การหมุนเวียนสับเปลี่ยนงานกัน เพ่ือเกิดการเรียนรู้ และการท างานทดแทนกันได้ การสร้างแรงจูงใจ

ด้านค่าตอบแทน รางวัล หรือการชมเชย การวางเส้นทางความก้าวหน้า (Career Path) เพ่ือผลักดัน

ให้บุคลากรมีการพัฒนาตนเอง การส่งเสริมและเปิดโอกาสให้มีการแสดงความคิดเห็น เสนอแนะเพ่ือ

น าไปปรับปรุงการท างานให้ดีขึ้น การปรับปรุงวิธีการท างานการสนับสนุนให้มีการน านวัตกรรมใหม่มา
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พัฒนาการท างาน การอบรมและพัฒนาบุคลากรให้มีองค์ความรู้ใหม่ ๆ เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะใน

การปฏิบัติงาน การมอบหมายภารกิจให้ชัดเจนและการก ากับติดตามผลการอย่างใกล้ชิด ปรับปรุงวิธี

ที่ท าให้ท างานได้ดีขึ้น เร็วขึ้น มีคุณภาพดีขึ้น มีประสิทธิภาพมากข้ึน 

1.2 การพัฒนาสมรรถนะด้านการบริการที่ดี  เนื่องจากการบริการที่ดีเกิดข้ึนจากความเข้าใจ

และทัศนคติท่ีดีในการรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายมีจิตบริการ ดังนั้นจึงควรมีการสร้างค่านิยม 

ทัศนคต ิและสร้างจิตส านึกที่ดี มีจิตอาสาและการให้บริการที่ดี เพ่ือให้เกิดการบริการที่ดี  ควรให้มี

การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรให้มีบุคลิกภาพที่ดี มีศิลปะในการสื่อสารการประสานงาน และการ

ให้บริการที่ด ีมีการมอบหมายงานที่มีลกัษณะต้องมีการติดต่อ ประสานงาน และการบริการ   

การน าเทคโนโลยี มาปรับใช้ในงานด้านการบริการที่ดี เพ่ือให้สามารถตอบสนองความต้องการของ

ผู้รับบริการได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการให้บริการที่ดี  

เพ่ือสามารถน าผลการประเมินมาปรับปรุงและแก้ไข และพัฒนาการให้บริการที่ดียิ่งข้ึน การให้รางวัล

แก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการบริการที่ดี เพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจในการให้บริการที่ดี ควรให้มีการ

สรุปปัญหาและอุปสรรคในการท างานภายในทีม เพ่ือปรับปรุงวิธีการท างานได้อย่างต่อเนื่อง  

1.3 การพัฒนาสมรรถนะด้านการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ  การสั่งสมความ

เชี่ยวชาญในอาชีพ นั้น บุคลากรเองจ าเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจในงานที่ต้องปฏิบัติ และหน่วยงาน

ควรส่งเสริมการสร้างค่านิยมให้บุคลากรมีความไฝ่เรียนรู้ เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ในการท างาน  ควร

สนับสนุนทุนการศึกษาให้บุคลากรได้เรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น มีการมอบหมายงานที่ก่อให้เกิดการ

พัฒนาความรู้ และความเชี่ยวชาญ การส่งเสริมใช้บุคลากรได้รับการฝึกอบรม การจัดให้มีการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ และสนับสนุนให้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการปฏิบัติงานให้กับ

เพ่ือนร่วมงาน การท าคู่มือการปฏิบัติงาน การก าหนดระยะเวลาในการครองต าแหน่งให้มีช่วง

ระยะเวลาที่เหมาะสมเพ่ือให้เกิดความเชี่ยวชาญในงาน ส่งเสริมให้ส่วนงานที่มีองค์การความรู้เฉพาะ

ด้านได้จัดทีมออกมาถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้ปฏิบัติ ทั้งให้โอกาสการประชุมแต่ละเดือน หรือการ

จัดการสัมมนาเป็นการเฉพาะ เพื่อเป็นการสร้างองค์การความรู้ KM ให้กับคนในองค์การแล้ว ยังเป็น

การสร้างความเชี่ยวชาญในวิชาอาชีพเฉพาะให้กับบุคลากร และควรมีการส่งเสริม สนับสนุนให้

บุคลากรพัฒนาตนเอง ศึกษาองค์ความรู้ใหม่ๆ และน าเทคโนโลยีและองค์ความรู้ใหม่ ๆ มาพัฒนางาน

เพ่ือให้เกิดความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน  
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1.4 การพัฒนาสมรรถนะด้านการยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม แนวทางใน

การพัฒนาได้แก่ การส่งเสริมวัฒนธรรมองค์การ การปลูกฝังค่านิยมร่วม การสร้างจิตส านึก เพ่ือให้

บุคลากรมีภาคภูมิใจในตนเอง รักองค์การ ยึดมั่นในความถูกต้อง ชอบธรรมและจริยธรรม การอบรม/

สัมมนาเกี่ยวกับระเบียบวินัยข้าราชการ ประมวลจริยธรรมข้าราชการ คุณธรรม จริยธรรม หลักธรร

มาภิบาล วัฒนธรรมและค่านิยมของบุคลากรในการปฏิบัติงาน ผู้บังคับบัญชาต้องปฏิบัติตนเป็น

แบบอย่างทีด่ีให้กับบุคลากรในสังกัด และสอนให้ปฏิบัติตนและประพฤติปฏิบัติอย่างถูกต้องเหมาะสม

ทั้งตามกฎหมาย คุณธรรม จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ และจรรยาข้าราชการเพ่ือรักษาศักดิ์ศรีแห่งความ

เป็นข้าราชการ  มีการเชิดชูเกียรติหรือการประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้ที่ปฏิบัติตนยึดมั่นในความถูกต้อง 

ชอบธรรมและจริยธรรม  

1.5 การพัฒนาสมรรถนะด้านการท างานเป็นทีม แนวทางในการพัฒนาได้แก่ การจัดอบรมให้

ความรู้เกี่ยวกับการท างานเป็นทีม การจัดกิจกรรมให้บุคลากรได้มีการท ากิจกรรมร่วมกัน เพื่อสร้าง

ความสัมพันธ์อันดีต่อกัน การสนับสนุนให้มีการแข่งขันเป็นทีมของแต่ละหน่วยงาน เพ่ือแข่งขันกัน

ปฏิบัติงานเป็นทีมและวัดผลสัมฤทธิ์ได้ เพ่ือมอบรางวัลเป็นขวัญและก าลังใจให้กับหน่วยงานที่สามารถ

ปฏิบัติงานได้ดีเด่น การสร้างทัศนคติที่ดีในการท างานร่วมกับผู้อ่ืนและการบูรณาการร่วมกันทั้งกับ

บุคลากรในหน่วยงาน และบุคลากรภายนอก เช่น ทหาร ต ารวจ ปกครอง  รู้จักยอมรับในแตกต่าง 

เพ่ือให้การท างานของทีมประสบความส าเร็จ การสร้างบรรยากาศความเป็นพี่เป็นน้อง มีความ     

เอ้ืออาทร เพ่ือให้เกิดความสามัคคีในการท างาน 

2. ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรของบุคลการส านักงาน
สรรพสามิตภาคที่ 2 ภายใต้แนวทางการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่  

การศึกษาวิจัยพบว่า ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรของบุคลการ
ส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 2 ภายใต้แนวทางการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ ประกอบด้วย 

2.1 โครงสร้างกรอบอัตราก าลังของบุคลากรที่มีการจัดแบ่งอ านาจหน้าที่ไม่สะท้อนภารกิจ
อย่างที่ควรจะเป็น เช่น งานใดควรต้องใช้คน งานใดที่สามารถน าเทคโนโลยีมาทดแทนได้ งานใดที่ควร
ยกเลิกไป โครงสร้างใหญ่มองเพียงว่ามีกรอบอัตราก าลังเท่าไร การลด เพ่ิมอัตราก าลังด าเนินการโดย
ใช้ตัวเลขเป็นตัวตั้ง เป็นลักษณะการเฉลี่ยอัตราก าลัง โดยไม่ได้ค านึงถึงภารกิจของแต่ละหน่วยงานท า
ให้การปฏิบัติงานบางครั้งก่อให้เกิดภาวะที่บางหน่วยงานได้รับมอบหมายงานในปริมาณท่ีมากเกินไป 
ท าให้เกิดภาวะการมอบหมายงานที่ไม่ตรงกับความรู้ ความสามารถของบุคลากร และเกิดความ
ผิดพลาดล่าช้าของการปฏิบัติงาน มีงานค้างจ านวนมาก เป็นต้น 
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2.2 ปัญหาอุปสรรคด้านมีปริมาณงานมาก จนส่งผลให้บุคลากรไม่มีเวลาในการพัฒนา
สมรรถนะเท่าที่ควร 

2.3 มีปัญหาและอุปสรรคด้านแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ทั้งจากค่าตอบแทนที่ถูกควบคุมโดย
หน่วยงานกลางที่ใช้เพดานของผลตอบแทนในการจัดสรรให้แต่ละหน่วยงานในอัตราเดียวกัน ท าให้
การบริหารจัดการในเรื่องผลตอบแทนน้อย ประกอบกับเส้นทางความก้าวหน้า (Career Path) ที่ไม่
ชัดเจน ท าให้ไม่มีแรงผลักดันให้บุคลากรมีการพัฒนาตนเอง 

2.4 ปัญหาและอุปสรรคเรื่องการโยกย้ายบ่อย ท าให้ขาดการพัฒนา และการท างานไม่
ต่อเนื่อง  

2.5 ปัญหาด้านบุคลากรที่ไม่ให้ความส าคัญในการพัฒนาสมรรถนะของตนเอง 
2.6 ปัญหาเกี่ยวกับการมอบหมายที่ไม่เป็นไปตามระบบ ขาดแนวทางท่ีชัดเจน 
2.7 ปัญหาเกี่ยวกับการส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาความรู้ ในการปฏิบัติงาน 

โดยเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการอบรมมักเป็นคนเดิมที่เคยอบรมในหลักสูตรท าให้ไม่เกิด
การกระจายความรู้และผู้เข้ารับการฝึกอบรมไม่ได้น าความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน 

2.8 ปัญหาและอุปสรรคจากอุปกรณ์เครื่องใช้ส านักงาน (เครื่องคอมพิวเตอร์) ยังมีการใช้งาน
เครื่องเก่าและระบบงานสารสนเทศท่ีไม่เสถียรท าให้การท างานไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร 

          อภิปรายผล 
จากผลการวิจัยพบว่าแนวทางการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรส านักงานสรรพสมิตภาคท่ี 2 

ภายใต้แนวทางการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ อภิปรายผลออกเป็นตามด้านต่าง ๆ ทั้ง 5 ด้าน 
ดังนี้ 

1. ด้านผลสัมฤทธิ์ ประกอบด้วย การก าหนดเป้าหมายและแนวทางในการปฏิบัติงานให้
ชัดเจน มีการก ากับติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ควรมีอบรมเพ่ือให้ความรู้และ
ส่งเสริมบุคลากรได้รับองค์ความรู้ใหม ่ๆ อย่างต่อเนื่อง เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะในการปฏิบัติงาน
และบุคลากรสามารถน าองค์ความรู้มาปรับปรุงพัฒนาวิธีการท างานให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ อัจฉรา  พยัคฆ์เกษม (2559) ที่ได้ศึกษาเรื่อง แนวทางการ
พัฒนาสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาในอ าเภอคลองขลุง สังกัดส านักงานเขตการศึกษาประถมศึกษา
ก าแพงเพชร เขต 2 ผลการศึกษาพบว่า แนวทางท่ีผู้บริการสถานศึกษาจะปฏิบัติงานได้อย่างครบถ้วน
สมบูรณ์ มีผลการปฏิบัติงานที่ถูกต้องมีแนวทาง คือ หน่วยงานต้นสังกัดจัดท าค าบรรยายลักษณะงาน 
(job description) พรรณนาลักษณะงานที่สามารถสะท้อนถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจน 
เพ่ือน ามาเป็นเครื่องมือในการบริหารทรัพยากรบุคคล หน่วยงานต้นสังกัดก ากับติดตาม ตรวจสอบการ
ปฏิบัติงาน ของผู้บริหารอย่างต่อเนื่อง สม่ าเสมอ เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้อง เมื่อเกิด
ปัญหา สามารถแก้ไขได้ทันต่อเหตุการณ์ และหน่วยงานต้นสังกัดส่งเสริมให้ผู้บริหารน าผลการ
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ปฏิบัติงาน มาวิเคราะหจ์ุดที่ควรพัฒนาและปรับปรุงแก้ไข และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ      
เนตรนภา  ตะลาด และอาคม อึ่งพวง (2560) ทีไ่ด้ศึกษาเรื่อง แนวทางการพัฒนาสมรรถนะหลักของ
บุคลากรสายสนับสนุนด้านวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผลการศึกษาพบว่า แนวทางในการพัฒนา
สมรรถนะหลักในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนด้านวิชาการ ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ ควรมี
การก าหนดเป้าหมายในการปฏิบัติงานที่ท้าทายความสามารถ มีขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน 
บุคลากรสามารถปฏิบัติงานแทนกันได้ มีการอบรมบุคลากรให้มีความรู้ใหม่ ๆ และสามารถน ามา
พัฒนาปฏิบัติงานได้  

2. ด้านบริการที่ดี ประกอบด้วย การสร้างค่านิยม ทัศนคติ และสร้างจิตส านึกที่ดี มีจิตอาสา
และการให้บริการที่ดี เพ่ือให้เกิดบริการที่ดี การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรให้มี บุคลิกภาพ ศิลปะ
ในการสื่อสาร ประสานงาน และการให้บริการที่ดี การมอบหมายงานที่มีลักษณะที่ต้องติดต่อ
ประสานงาน และการบริการ การน าเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาปรับใช้ในงานด้านการบริการที่ดี เพื่อให้
สามารถตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการได้อย่างถูกต้อง และรวดเร็ว การติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลการให้บริการที่ดีเพ่ือสามารถน าผลการประเมินมาปรับปรุง และพัฒนาการบริการให้ดี
ยิ่งขึ้น การให้รางวัล หรือประกาศชมเชยแก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการบริการที่ดี เพ่ือเป็นขวัญและ
ก าลังใจในการบริการที่ดี และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ปวีณา หงษ์เทศ (2561) ที่ได้ศึกษาเรื่อง 
สมรรถนะหลักในการปฏิบัติงานของข้าราชการส่วนกลาง ของส านักงานศาลยุติธรรม ผลการศึกษา
พบว่า แนวทางในการพัฒนาสมรรถนะหลัก ในการปฏิบัติงานของข้าราชการส่วนกลาง ของส านักงาน
ศาลยุติธรรม ควรมีการให้รางวัลแก่บุคลากรท่ีประพฤติปฏิบัติตนดีเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นการ
สร้างขวัญ และก าลังใจในการปฏิบัติงาน เป็นการสร้างแรงจูงใจให้กับบุคลากร  

3. ด้านการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ ประกอบด้วยการสร้างค่านิยมให้เจ้าหน้าที่มี
ความไฝ่หาความรู้เพ่ิมเติมจากงานที่ได้รับมอบหมาย และควรให้มีการสับเปลี่ยนหมุนเวียน เนื่องจาก
การมอบหมายที่มีลักษณะเกี่ยวกับการพัฒนาความรู้ความเชี่ยวชาญการศึกษาองค์ความรู้สอดคล้อง
กับผลการวิจัยของ รัชนิดา  รักกาญจนันท์ (2560) ที่ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนาบุคลากรตามกรอบ
สมรรถนะของข้าราชการสายงานวิชาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ผลการวิจัยพบว่า สมรรถนะ
หลักด้านการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพและด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์นั้นเป็นสมรรถนะหลักที่เกิด
จากการทางาน ลักษณะการทางานของข้าราชการสายงานวิชาการศึกษาเป็นการทางานในลักษณะ
งานประจ า (Routine Work) ส่งผลให้ข้าราชการสายงานวิชาการศึกษาไม่กระตือรือร้นหรือต้องการ
พัฒนาปรับเปลี่ยนการท างานท าให้หน่วยงานต้องให้ความส าคัญและและมีนโยบายจัดทาระบบในการ
หมุนเวียนสับเปลี่ยนการรับผิดชอบงานให้แก่ข้าราชการ เพื่อข้าราชการมีความตื่นตัวและพร้อมเรียนรู้
การปฏิบัติงานที่แปลกใหม่ จนกลายเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ ช านาญอย่างรอบด้าน ทุกมิติในการ
ปฏิบัติงาน การส่งเสริมให้ได้รับการฝึกอบรม และการพัฒนาความรู้ความสามารถของเจ้าหน้าที่     
ให้สอดคล้องเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง มีเวทีให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
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ประสบการณ์ และสนับสนุนให้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการปฏิบัติงานกับเพ่ือนร่วมงาน เพ่ือน ามา
พัฒนางานและเกิดความเชี่ยวชาญมากขึ้น การจัดท าคู่มือการปฎิบัติงานรวมทั้งเทคนิคต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติในแต่ละเรื่องไว้อย่างละเอียด และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ พัชรมัย แก้ว
บรรจง (2557) ทีไ่ด้ศึกษาเรื่อง แนวทางการพัฒนาสมรรถนะหลักในการปฏิบัติงานของข้าราชการพล
เรือนส านักงานศึกษาธิการภาค 1-13 ผลการศึกษาพบ ว่าแนวทางการพัฒนาสมรรถนะหลักในการ
ปฏิบัติงานด้านการสั่งสมความเชี่ยวชาญในอาชีพควรมีการส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรเข้ารับการ
พัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ และต่อเนื่อง รวมทั้งมีการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จัดท าคู่มือการ
ปฎิบัติงาน รวมไปถึงมีการก าหนดแผนพัฒนาบุคลากร  

4. ด้านการยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม ประกอบด้วย การอบรม เกี่ยวกับ
ระเบียบวินัยข้าราชการ ประมวลจริยธรรมข้าราชการ คุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภบิาล 
วัฒนธรรม และค่านิยมของบุคลากรในการปฏิบัติงาน การส่งเสริมวัฒนธรรมองค์การ การปลูกฝัง
ค่านิยมและร่วมสร้างจิตส านึกที่ดใีห้บุคลากรมีความภาคภูมิใจในตนเอง รักองค์การยึดมั่นในความ
ถูกต้องชอบธรรม และจริยธรรมซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ เนตรนภา ตะลาด และอาคม อ่ึงพวง 
(2560) ที่ได้ศึกษาเรื่อง แนวทางการพัฒนาสมรรถนะหลักของบุคลากร สายสนับสนุนด้านวิชาการ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผลการศึกษาพบว่าแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะหลักในการปฎิบัติงานของ
บุคลากรสายสนับสนุนด้านวิชาการ ด้านการยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม และจริยธรรมควรสร้าง
จิตรส านึกให้บุคลากรเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง รักองค์กร และสนับสนุนให้บุคลากรมุ่งเน้นการยืน
หยัดในสิ่งที่ถูกต้อง   

5. ด้านการท างานเป็นทีม ประกอบด้วยการจัดกิจกรรมให้บุคลากรได้ท ากิจกรรมร่วมกัน 
เพ่ือเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน และมีการให้รางวัลกับหน่วยงานที่ปฏิบัติงานได้ดีเด่น มีการ
จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการท างานเป็นทีมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ เนตรนภา 
ตลาด และ อาคม อึ่งพวง (2560) ที่ได้ศึกษาเรื่องแนวทางการพัฒนาสมรรถนะหลักของบุคลากรสาย
สนับสนุนด้านวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผลการศึกษาพบว่าแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะ
หลักในการปฏิบัติงานบุคลากรสายสนับสนุนด้านวิชาการด้านการท างานเป็นทีม ควรจัดโครงการ
ฝึกอบรม เพ่ือให้เกิดการพัฒนาสมรรถนะหลักด้านการท างานเป็นทีม โดยมีการจัดฝึกอบรมนอก
สถานที่เพ่ือสร้างความสามัคคีให้แก่สมาชิกในทีม  

 

 ส าหรับปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 2 
ภายใต้แนวทางการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ อภิปรายผลได้ดังนี้ (1) โครงสร้างกรอบอัตราก าลัง
ของบุคลากรที่มีการจัดแบ่งอ านาจหน้าที่ไม่สะท้อนภารกิจอย่างแท้จริง  (2) ปัญหาและอุปสรรคด้าน
ภาระกิจงานที่มีปริมาณมาก ท าให้เป็นอุปสรรคในการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร ซึ่งสอดคล้องกับ      
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ฐิตารีย์ ธาดาวิริยะโชติ (2560) ทีไ่ด้ศึกษาเรื่อง การศึกษาสมรรถนะของผู้บริหารส่วนราชการ สังกัด
รัฐสภา : กรณีศึกษาส านักงานเลขาธิการ สภาผู้แทนราษฎร ผลการศึกษาพบว่า ปัญหาและอุปสรรค
ของการพัฒนาสมรรถนะของผู้บริหารส่วนราชการสังกัดรัฐสภา มีภารกิจค่อนข้างมากท าให้ไม่สามารถ
เข้ารับการอบรมได้เต็มเวลาเท่าท่ีควร และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ อัจฉรา หล่อตระกูล (2557) 
ที่ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนาสมรรถนะพนักงาน มหาวิทยาลัยของภาครัฐ ผลการศึกษาพบว่า สภาพ
และปัญหาอุปสรรคของสมรรถนะของพนักงานมหาวิทยาลัยของรัฐในปัจจุบันเรื่องของเวลา เนื่องจาก
ภารกิจของพนักงานในมหาวิทยาลัยในปัจจุบัน ประกอบด้วย งานสอน งานวิจัย งานบริการวิชาการ 
งานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งได้รับมอบหมายภาระงานมาจากผู้บังคับบัญชา จึงท าให้ไม่มีเวลาใน
การพัฒนาตนเอง เพ่ือเข้ารับการ (3) ปัญหาและอุปสรรคด้านแรงจูงใจในการปฏิบัติงานซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ สังเวียน  นิ่มนวล  (2561) ได้ศึกษาเรื่อง การพฒันาสมรรถนะหลักท่ีมีผลต่อ
ความก้าวหน้าด้านอาชีพของบุคลากรการท่องเที่ยว กรมการท่องเที่ยว กระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรม
และท่องเที่ยวสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  ผลการศึกษาพบว่า การเลื่อนต าแหน่งส่งผล
ต่อการขอพิจารณาเงินเดือนที่เพ่ิมข้ึน ช่วยสร้างความกระตือรือร้นในการทางานมากข้ึนแก่พนักงานที่
ปฏิบัติงาน และช่วยสร้างขวัญกาลังใจ แรงจูงใจให้พนักงานปฏิบัติหน้าที่ด้วยความกระตือรือร้น ด้วย
ความขยันขันแข็ง และสอดคล้องกับงานวิจัยของ อัจฉรา หล่อตระกูล (2557) ที่ได้ศึกษาเรื่อง 
การศึกษาการพัฒนาสมรรถนะพนักงานมหาวิทลัยของรัฐ ผลการศึกษาพบว่าสภาพและปัญหา
อุปสรรคของสมรรถนะของพนักงานของรัฐในปัจจุบันระบบผลตอบแทนไม่สัมพันธ์กับสมรรถนะที่
ได้รับการพัฒนา ขาดแรงจูงใจที่จะท าให้ได้ผลงานอย่างที่ต้องการ  (4) ปัญหาและอุปสรรคด้านการ
โยกย้าย การเปลี่ยนต าแหน่งบ่อยเกินไป เป็นอุปสรรคในการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร           
(5) ปัญหาและอุปสรรคด้านบุคลากรไม่ใส่ใจ/ไม่ให้ความส าคัญในการพัฒนาสมรรถนะของตนเอง    
(6) ปัญหาและอุปสรรคด้านการมอบหมายหน้าที่ท่ีไม่ตรงกับต าแหน่ง ไม่เป็นระบบ ขาดแนวทางท่ี
ชัดเจน (7) ปัญหาและอุปสรรคด้านระบบการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรที่ไม่สอดคล้องบทบาทภารกิจ
และขาดความต่อเนื่อง รวมทั้งไม่มีการติดตามท าให้ไม่สามารถพัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถ
ของบุคลากร (8) จากอุปกรณ์เครื่องใช้ส านักงาน (เครื่องคอมพิวเตอร์) ยังมีการใช้งานเครื่องเก่าและ
ระบบงานสารสนเทศท่ีไม่เสถียรท าให้การท างานไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร 

ข้อเสนอแนะ  

จากการศึกษาครั้งนี้ผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะ ดังนี้  
1. ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน ควรมีการก าหนดนโยบายที่ชัดเจนและขับเคลื่อนนโนบาย

เกี่ยวกับการพัฒนาสมรรถนะอย่างจริงจัง อาจจะแจ้งในวาระการประชุมประจ าเดือน หรือการประชุม
พิจารณาเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน เนื่องจากในการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการจะต้องมีการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์ได้ก าหนดให้มีคะแนน
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เต็ม 100 คะแนน ในการประเมินแต่ละครั้ง โดยคะแนนผมสัมฤทธิ์ของงาน ร้อยละ70 และคะแนน
สมรรถนะ ร้อยละ 30 ซึ่งได้แก่สมรรถนะหลัก 5 ข้อดังกล่าวในข้างต้น และให้ผู้ประเมินพิจารณา
ประเมินตามข้อเท็จจริง 

2. การประเมินสมรรถนะ ผู้ประเมินควรมีการบันทึกในแต่ละสมรรถนะว่า ผู้รับการประเมิน
ควรได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถ หรือทักษะใดบ้างเพ่ือเป็นแนวทางให้ผู้รับการประเมินได้ไป
พัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีสมรรถนะที่มียิ่งข้ึน  

3. ควรให้น าผลการประเมินดังกล่าวส่งให้ส่วนอ านวยการ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่รวบรวมข้อมูล
เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรระดับบุคคล (Individual Development Plan : IDP) และใช้
ประกอบการพิจารณาส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมให้เหมาะสมตรงตามสรรถนะที่ควรได้รับการ
พัฒนา ทั้งท่ีเป็นการจัดฝึกอบรมโดยกรมสรรพสามิต หรือหน่วยงานภายนอกเป็นผู้จัด และใช้เป็น
ข้อมูลประกอบการพิจารณาก าหนดหลักสูตรที่ส านักงานสารรพสามิตภาคท่ี 2 เป็นผู้ด าเนินการจัด
ฝึกอบรมเอง ซึ่งจะท าให้การพัฒนาบุคลากรตรงจุดและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  

 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

1. เนื่องจากในการศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ ซึ่งผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key 
informants)  เป็นข้าราชการเพียงบางส่วนมีต าแหน่งงานที่แตกต่างกัน และมีจ านวนเพียง 10 คน 
การวิจัยครั้งต่อไปควรเป็นการวิจัยในเชิงปริมาณและเพ่ิมกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้ได้ข้อมูลจากบุคลากร
ทั่วถึงทั้งส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 2 ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียซึ่งก็ได้รับ
ผลกระทบจากการท างานที่มีประสิทธิภาพหรือด้อยประสิทธิภาพจากบุคลากรของส านักงาน
สรรพสามิตภาคที่ 2 ด้วยเช่นกัน  

2. ควรศึกษาเกี่ยวกับแรงจูงใจในการท างาน ของส านักงานสรรพสามิตภาคที่ 2 เพ่ือศึกษา
แนวทางสนับสนุนให้การท างานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น 
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