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การวิจัยครั้งนี ้มีจุดมุ่ งหมายเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยสมรรถนะหลักกับ

ประสิทธิภาพในการท างานของเจ้าหน้าที่ประเมินราคาทรัพย์สิน  กรมธนารักษ์ กลุ่มตัวอย่าง คือ 
เจา้หนา้ที่ประเมินราคาทรพัยส์ิน กรมธนารกัษ์ จ านวน 228 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมือที่ใชใ้น
การเก็บรวบรวมขอ้มลู สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู คือ ค่าสถิติรอ้ยละ ความถ่ี ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การวิเคราะหค์วามแตกต่างโดยการหาค่าที (Indepent Sample t – test) การวิเคราะหค์วาม
แปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) และการหาค่าความสมัพนัธด์ว้ยสถิติสหสมัพนัธอ์ย่างง่ายของ
เพียรส์นั ผลการวิจยัพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 41 ปี ขึน้ไป สถานภาพโสด 
ระดับการศึกษาปริญญาตรี สังกัดภูมิภาค รายได้ 15,000-25,000 บาท ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับ
สมรรถนะหลกั ไดแ้ก่ ดา้นการมุ่งผลสมัฤทธิ์ ดา้นการบริการที่ดี ดา้นการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงาน
อาชีพ ดา้นการยึดมั่นในความถกูตอ้งชอบธรรมและจรยิธรรม ดา้นการท างานเป็นทีม อยู่ในระดบัมากทัง้ 
5 ด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ  ด้านการยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม  มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.86 และระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัประสิทธิภาพในการท างาน ไดแ้ก่ ดา้นคณุภาพของ
งาน ดา้นปริมาณงาน ดา้นระยะเวลา และดา้นการใชท้รพัยากร อยู่ในระดบัมากทัง้ 4 ดา้น โดยดา้นที่มี
ค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ดา้นคุณภาพของงาน ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า เจ้าหน้าที่ประเมินราคา
ทรพัยส์ิน กรมธนารกัษ ์ที่มีระดบัการศกึษา สงักัด รายได ้แตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพในการท างาน
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และการทดสอบความสมัพันธข์องปัจจัยสมรรถนะ
หลกักับประสิทธิภาพในการท างาน พบว่าปัจจัยสมรรถนะหลกัทัง้ 5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการมุ่งผลสมัฤทธิ์ 
ดา้นการบรกิารที่ดี ดา้นการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ ดา้นการยึดมั่นในความถูกตอ้งชอบธรรม
และจรยิธรรม ดา้นการท างานเป็นทีม มีความสมัพนัธก์ับประสิทธิภาพในการท างานโดยรวม ในทิศทาง
เดียวกนั อย่างมีนยัส  าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
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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 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. 
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เจา้หน้าที่โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตทุกท่านที่คอยช่วยเหลือประสานงานและอ านวยความ
สะดวกต่างๆตลอดระยะเวลาในการเลา่เรียน 

ผูว้ิจัยขอกราบขอบคุณผูบ้ังคับบัญชา ผู้อ  านวยการส านักประเมินราคาทรพัยส์ิน  เพื่อน
รว่มงาน ตลอดจนเพื่อนๆทุกคน ที่ใหค้วามเมตตาและความร่วมมือในการท าการวิจยั ท าใหไ้ดข้อ้มูล
ที่เป็นประโยชนใ์นการศกึษาเป็นอย่างดี ตลอดระยะเวลาในการท าสารนิพนธฉ์บบันีเ้ป็นอย่างดี 

ผูว้ิจัยขอขอบคุณครอบครวั คุณพ่อ คุณแม่ ที่เป็นก าลงัใจที่ดีที่สุดของชีวิต คอยสนับสนุน
ทกุอย่างแก่ผูว้ิจยัเสมอมา ผูว้ิจยัหวงัว่าผลงานชิน้นีจ้ะท าใหค้ณุพ่อคณุแม่ภมูิใจ 

สดุทา้ยนี ้คุณประโยชนแ์ละความดีอันพึงมีจากสารนิพนธ์ฉบบันี ้ ผูว้ิจยัขอนอ้มเป็นเครื่อง
บูชาพระคุณบิดา มารดา ตลอดจนคณาจารยท์ุกท่าน ที่ไดอ้บรมสั่งสอนชีแ้นะแนวทางต่างๆ จน
ส าเรจ็การศกึษาในครัง้นี ้
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บทที ่1 
บทน า 

 
ภูมิหลัง  

จากนโยบายบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลมีแนวคิดในการเพิ่มศักยภาพทาง
เศรษฐกิจของประเทศ โดยการปรบัปรุงวิธีการจดัเก็บภาษีใหไ้ดอ้ย่างครบถว้น ปรบัปรุงโครงสรา้ง
ภาษีทางดา้นการคา้และขยายฐานการจัดเก็บภาษีประเภทใหม่ ซึ่งจะจดัเก็บจากทรพัยส์ิน ไดแ้ก่ 
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรา้ง เพื่อที่จะสรา้งพืน้ฐานเศรษฐกิจใหส้ามารถขยายตัวไดอ้ย่างต่อเนื่อง
และมั่นคง เนื่องจากกฎหมายภาษีโรงเรือนและที่ดินและกฎหมายภาษีบ ารุงทอ้งที่ไดใ้ชบ้งัคับมา
เป็นเวลานาน มีการจดัเก็บภาษีที่ยงัไม่สอดคลอ้งกบัสภาวะทางเศรษฐกิจของประเทศ รฐับาลจึงมี
นโยบายใหม้ีการปรบัปรุงภาษีที่เก่ียวขอ้งกับอสงัหาริมทรพัยแ์ละกระจายอ านาจการบริหารลงสู่
ทอ้งถิ่น จึงได้มีการจัดท าพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรา้ง พ.ศ. 2562 ซึ่งบัญญัติให้
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นเป็นผูร้บัผิดชอบในการจดัเก็บภาษีดังกล่าว โดยใชบ้ญัชีก าหนดราคา
ประเมินทุนทรพัยท์ี่ดิน โรงเรือนสิ่งปลกูสรา้ง และหอ้งชุดของกรมธนารกัษ์เป็นฐานในการค านวณ
ภาษีเพื่อสนองตอบต่อนโยบายรฐับาล 

กรมธนารกัษ์จึงไดเ้รง่ด าเนินการในส่วนที่เก่ียวขอ้งโดยขยายพืน้ที่ประเมินราคาที่ดินราย
แปลงใหค้รอบคลุมทั่วประเทศและเตรียมความพรอ้มเพื่อรองรบัการประกาศใชพ้ระราชบญัญัติ
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรา้ง พ.ศ. 2562  พรอ้มทัง้ด าเนินการจัดท าฐานขอ้มูลการประเมินราคาให้
อยู่ในรูปแบบดิจิทัล พัฒนาระบบการประเมินราคาที่ดินรายบล็อกเป็นรายแปลงและประกาศใช้
บญัชีก าหนดราคาประเมินทุนทรพัยท์ี่ดินรายแปลงครอบคลมุทั่วประเทศ โดยส านักประเมินราคา
ทรพัยส์ิน มีอ านาจหนา้ที่ในการจัดท าบัญชีก าหนดราคาประเมินทุนทรพัยท์ี่ดิน โรงเรือนสิ่งปลูก
สร้าง และห้องชุด เพื่อใช้ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเก่ียวกับอสังหาริมทรัพย์ตาม
กฎหมายที่ดินและระเบียบที่เก่ียวขอ้ง ดงันัน้ประสิทธิภาพการท างานของเจา้หนา้ที่ ประเมินราคา
ทรพัยส์ินจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะตอ้งพฒันาใหเ้ท่าทนัและเตรียมพรอ้มกบัการเปลี่ยนแปลง
ในอนาคต ซึ่งการประเมินราคาทรพัยส์ินถือเป็นวิชาชีพที่จะตอ้งใชค้วามเชี่ยวชาญ ความช านาญ
ในการค านวณมูลค่าทรพัยส์ิน เพื่อใหเ้ป็นฐานในการจัดเก็บภาษีใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น
หรือหน่วยงานที่เก่ียวข้องน าไปใช้ได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพและเป็นธรรมต่อประชาชน
(กรมธนารกัษ,์ 2562b)  
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การพัฒนาบุคลากรใหม้ีประสิทธิภาพในการท างานนัน้ จึงจ าเป็นที่จะตอ้งมีการก าหนด
ทกัษะ สมรรถนะที่จ  าเป็นส าหรบัต าแหน่งงาน และสรา้งตวับ่งชีพ้ฤติกรรมหรือตัวอย่างพฤติกรรม
ใหเ้ป็นไปอย่างถูกตอ้งตามมาตรฐาน และจากการที่ในปัจจุบนัประชาชนสามารถเขา้มามีบทบาท
ในการตรวจสอบการท างานของภาครฐัมากขึน้ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมในการ
บริหารราชการ ส่งผลใหม้ีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ก าลงัคนภาครฐัจะตอ้งเพิ่มขีดความสามารถใน
การท างานระดบัภูมิภาคและนานาชาติ ปรบัทกัษะ ความรูแ้ละสมรรถนะของตนเอง หน่วยงานจึง
ตอ้งมีก าลงัคนที่มีขีดความสามารถเหมาะสมเพื่อขบัเคลื่อนภารกิจหนา้ที่ในปัจจบุนัและอนาคตได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสมรรถนะจะเป็นสิ่งที่สามารถสะทอ้นใหเ้ห็นความสามารถของบุคลากรที่
สง่ผลต่อความส าเร็จของงานและประสิทธิภาพในการท างาน กรมธนารกัษจ์ึงไดน้ าหลกัเกณฑแ์ละ
วีธีการประเมินผลการปฏิบติัราชการตามแนวทางสมรรถนะหลกัตามที่ส  านักงานคณะกรรมการ
ขา้ราชการพลเรือน(กรมธนารกัษ์, 2560) เพื่อใหม้ีการติดตามการปฏิบัติราชการของเจา้หน้าที่
บรรลเุปา้หมายตามวิสยัทศัน ์พนัธกิจ และวตัถปุระสงคอ์ย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  

ผูว้ิจยัจึงสนใจที่จะศกึษาถึงปัจจยัสมรรถนะหลกัที่มีความสมัพนัธก์บัประสิทธิภาพในการ
ท างานของเจา้หนา้ที่ประเมินราคาทรพัยส์ิน กรมธนารกัษ์ เพื่อน าผลที่ไดจ้ากการวิจยัมาปรบัใชใ้ห้
เกิดประโยชนส์ูงสุดแก่องคก์ร สามารถน าไปเป็นขอ้เสนอแนะในการปรบัปรุงกระบวนการท างาน 
และก าหนดเป็นตัวชีว้ัดความส าเร็จเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใชก้ าลงัคนใหเ้กิดประโยชนส์ูงสุด
และการวางแผนพฒันาในดา้นอ่ืนๆไดใ้นอนาคต และสามารถรบัมือกับกระแสความเปลี่ยนแปลง
ไดอ้ย่างยั่งยืน 

 
ความมุ่งหมายของงานวิจัย 

1. เพื่อศกึษาปัจจยัส่วนบคุคลที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการท างานของเจา้หนา้ที่ประเมิน
ราคาทรพัยส์ิน กรมธนารกัษ ์

2. เพื่อศึกษาความสมัพันธ์ของปัจจัยสมรรถนะหลกักบัประสิทธิภาพในการท างานของ
เจา้หนา้ที่ประเมินราคาทรพัยส์ิน กรมธนารกัษ์ 
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ความส าคัญของการวิจัย 
1. ผลการวิจยันีส้ามารถเป็นประโยชนส์  าหรบัหน่วยงานในการใชข้อ้มลูเพื่อเป็นแนวทาง

ในการวางนโยบายการก าหนดความรูค้วามสามารถ ทักษะและสรรถนะส าหรบัเจา้หนา้ที่ประเมิน
ราคาทรพัยส์ิน ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณปั์จจุบนั  

2. ผลการวิจัยนีส้ามารถน าไปใชป้ระกอบการจัดท ารายละเอียดของสมรรถนะหลักที่
เหมาะสมในหน่วยงาน เพื่อปรบัปรุงประสิทธิภาพในการท างานใหดี้ยิ่งขึน้ 

3. ผลการวิจัยนี ้สามารถใช้เป็นข้อมูลพื ้นฐานแก่หน่วยงานอ่ืนๆเพื่อน าไปปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการท างานของหน่วยงานอื่นๆไดต่้อไป 

 
ขอบเขตการวิจัย 

การวิจัยครัง้นีเ้ป็นการวิจัยเชิงพรรณนา จัดท าขึน้เพื่อศึกษาปัจจัยสมรรถนะหลักที่มี
ความสมัพนัธก์บัประสิทธิภาพในการท างานของเจา้หนา้ที่ประเมินราคาทรพัยส์ิน กรมธนารกัษ์ 

ประชากรทีใ่ช้ในการวิจัย  
คือ เจา้หนา้ที่ประเมินราคาทรพัยส์ิน กรมธนารกัษ์สงักัดส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 

จ านวน 532 คน 
กลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวิจัย  

คือ เจา้หนา้ที่ประเมินราคาทรพัยส์ิน กรมธนารกัษ์ทัง้ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จาก
ประชากรจ านวน 532 คน โดยใชส้ตูรค านวณ Taro Yamane (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2545, น.26) 
ก าหนดค่าความคลาดเคลื่อนที่รอ้ยละ 5 กลุ่มค านวณได้ 228.32 คน ดังนั้นในการศึกษาวิจัยใน
ครัง้นีข้นาดของกลุม่ตวัอย่างจึงมีจ านวนทัง้สิน้ 228 คน 

วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
ผูว้ิจยัใชว้ิธีการสุม่ตวัอย่างประกอบดว้ย 2 ขัน้ตอน ดงันี ้
ขั้นที่ 1 การสุ่มตัวอย่างแบบใช้ความน่าจะเป็น (Probability Random Sampling) 

ท าการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชัน้ภูมิ (Stratified Random Sampling) สุ่มตัวอย่างจากเจา้หนา้ที่ใน
แต่ละสงักดัโดยก าหนดจากสดัส่วนของประชากรในสงักดันัน้ๆ (Proportional Stratified Random 
Sampling) โดยท าการแจกแบบสอบถามแก่เจา้หนา้ที่ประเมินราคาทรพัยส์ิน สงักดัสว่นกลาง และ
สว่นภมูิภาค ดงันี ้
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ตาราง 1การเลือกกลุม่ตวัอย่าง 

สังกัด จ านวนประชากร (คน) จ านวนตัวอย่าง (คน) 

สว่นกลาง 160 69 

ภมูิภาค 372 159 

รวม 532 228 

 
ขัน้ที่ 2 การสุ่มตัวอย่างโดยอาศัยความสะดวก (Convenience Sampling) โดยสุ่ม

ตัวอย่างจากเจ้าหน้าที่ประเมินราคาทรพัย์สินสังกัดส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ตามจ านวน
ตวัอย่างในขัน้ตอนที่ 1 เพื่อรวบรวมขอ้มลูโดยการแจกแบบสอบถามดว้ยตวัเองกบักลุ่มตวัอย่างใน
สงักัดส่วนกลางและภูมิภาค ซึ่งผูว้ิจัยจะท าการเก็บรวบรวมจนครบจ านวน 228 ตัวอย่าง จนครบ
ตามจ านวนขนาดตวัอย่าง 228 ตวัอย่าง 

 
ตัวแปรทีศ่ึกษา 

ในการศึกษาครัง้นีไ้ด้ก าหนดตัวแปรอิสระ (Independent variables ) และตัวแปร
ตาม (Dependent variables) ดงันี ้

 1.ตวัแปรอิสระ แบ่งเป็นดงันี ้ 
  1.1. ปัจจยัสว่นบคุคล 
   1.1.1 เพศ 
   1.1.2 อาย ุ
   1.1.3 สถานภาพ 
   1.1.4 ระดบัการศกึษา 
   1.1.5 สงักดั 
   1.1.6 รายได ้
  1.2. ปัจจยัสมรรถนะหลกั 
   1.2.1. ดา้นการมุ่งผลสมัฤทธิ์ 
   1.2.2. ดา้นการบรกิารท่ีดี 
   1.2.3. ดา้นการสั่งสมความเชี่ยวชาญในอาชีพ 
   1.2.4. ดา้นการยดึมั่นในความถกูตอ้งชอบธรรม และจรยิธรรม 
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   1.2.5. ดา้นการท างานเป็นทีม 
 2.ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ประสิทธิภาพในการท างานของขา้ราชการ 
 

นิยามศัพทเ์ฉพาะ 
กรมธนารักษ ์หมายถึง หน่วยงานภาครฐัในสงักดักระทรวงการคลงั มีบทบาทส าคญัใน

การส่งเสริมพัฒนาดา้นเศรษฐกิจและสงัคม มีหนา้ที่เก่ียวกบัดา้นที่ราชพสัด ุดา้นเหรียญกษาปณ์
และบรหิารเงินตรา ดา้นทรพัยส์ินมีค่าของแผ่นดิน และดา้นการประเมินราคาทรพัยส์ิน 

ส านักประเมินราคาทรัพยส์ิน หมายถึง หน่วยงานย่อยในกรมธนารกัษ์ ด าเนินการ
เก่ียวกับการก าหนดราคาประเมินราคาอสงัหาริมทรพัยแ์ละทรพัยส์ินอ่ืนตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง 
และเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาในการก าหนดราคาประเมินอสังหาริมทรพัยแ์ละ
ทรพัยส์ินอื่นตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง 

เจ้าหน้าที่ประเมินราคาทรัพยสิ์น หมายถึง บุคคลที่มีคุณสมบัติ และประสบการณ์
ทางวิชาชีพที่ เหมาะสม มีหน้าที่ ในการด าเนินการเก่ียวกับการก าหนดราคาประเมินของ
อสังหาริมทรัพย์ และทรัพย์สิน อ่ืนตามกฎหมายที่ เก่ียวข้อง ส าหรับการประเมิ นราคา
อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม 

สมรรถนะหลัก หมายถึง คณุลกัษณะเชิงพฤติกรรมที่ก าหนดเป็นคุณลกัษณะร่วมของ
ขา้ราชการพลเรือนทัง้ระบบ เพื่อเป็นการหลอ่หลอมค่านิยมและพฤติกรรมที่พงึประสงคร์ว่มกนั 

การมุ่งผลสัมฤทธิ์ หมายถึง ความมุ่งมั่นที่จะปฏิบติัหนา้ที่ราชการใหดี้ ใหม้ีประสิทธิผล 
หรือให้สูงเกินกว่ามาตรฐานที่มีอยู่ โดยมาตรฐานอาจวัดหรือเทียบจากผลการปฏิบัติงานของ
ตนเองท่ีผ่านมา หรืออาจหมายถึงมาตรฐานตามเกณฑว์ดัผลสมัฤทธิ์ท่ีสว่นราชการก าหนดขึน้ก็ได ้
นอกจากนีก้ารมุ่งผลสมัฤทธิ์ยังหมายรวมถึงการรงัสรรค ์การพัฒนาผลงาน หรือการปฏิบติังานท่ี
ยากและทา้ทายอีกดว้ย 

การบริการที่ดี หมายถึง ความมุ่งมั่น ความตัง้ใจ และความพยายามที่จะใหบ้รกิารแก่ผู้
ขอรับบริการจากงานในหน้าที่ราชการของตนหรืองานอ่ืนที่ เก่ียวข้อง ที่ตนเองสามารถที่จะ
ใหบ้ริการได ้เป็นการกระท าโดยไม่เลือกกลุ่มเป้าหมาย ไม่ว่าจะเป็นประชาชนผูม้าติดต่อขา้ราชการ
ทัง้ในสงักัดเดียวกันหรือต่างสงักดั หรือหน่วยงานที่ติดต่อขอรบับริการ เป็นการใหบ้ริการในหลาย
รูปแบบ ซึ่งเกิดจากจิตส านึกของผูใ้หบ้รกิารและจิตส านึกของความเป็นขา้ราชการท่ีดี 

การส่ังสมความเชี่ยวชาญในอาชีพ หมายถึง ความสนใจใฝ่รูอ้ันที่จะสั่งสมความรู้
ความสามารถของตน ด้วยการศึกษา ค้นคว้าและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง จนสามารถ
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ประยุกต์ใช้ความรูท้างวิชาการและเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เกิด
ประโยชนส์งูสดุได ้

การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม และจริยธรรม หมายถึง การด ารงตนและการ
ประพฤติปฏิบัติตนในวิถีแห่งความดีงาม ความถูกต้อง ทั้งในกรอบของกฎหมาย คุณธรรม 
จรยิธรรม และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ เพื่อภาพลกัษณ ์ศักดิ์ศรี ชื่อเสียง และเกียรติยศของความ
เป็นขา้ราชการที่ดี 

การท างานเป็นทีม หมายถึง ความตัง้ใจและความพรอ้มที่จะท างานร่วมกับผูอ่ื้น หรือ
เป็นส่วนหนึ่งของทีม หน่วยงาน หรือส่วนราชการ โดยผู้ปฏิบัติมีฐานะเป็นสมาชิก ไม่จ าเป็นที่
จะตอ้งอยู่ในฐานะหรือต าแหน่งหวัหนา้ทีมแต่เพียงต าแหน่งเดียว ความเป็นสมาชิกในทีมดงักล่าว 
หมายความรวมถึงความสามารถในการสรา้งและรกัษาสมัพนัธภาพกบัสมาชิกในทีมดว้ย 

ประสิทธิภาพการท างาน หมายถึง การปฏิบติังานที่ไดผ้ลงานที่มีคณุภาพเพื่อใหบ้รรลุ
เป้าหมายขององค์กร โดยสามารถพิจารณาจาก ปัจจัยน าเข้า ( Input) กับผลผลิต (Output) ที่
ออกมา และจะตอ้งมีการใชท้รพัยากรต่างๆไดอ้ย่างคุม้ค่าและเกิดประโยชนส์งูสดุ 

คุณภาพของงาน หมายถึง ผลการท างานมีความถูกตอ้งไดม้าตรฐานรวดเรว็ มีคณุภาพ
ก่อใหเ้กิดประโยชนต่์อองคก์รและสรา้งความพงึพอใจของลกูคา้หรือผูม้ารบับริการ 

ปริมาณงาน หมายถึง ผลงานเป็นไปตามความคาดหวงัของหน่วยงานโดยผลงานที่ไดม้ี
ปรมิาณที่เหมาะสมตามที่ก าหนดในแผนงานหรือเปา้หมายที่หน่วยงานวางไว ้

เวลา หมายถึง เวลาที่ใชใ้นการด าเนินงานจะตอ้งอยู่ในลักษณะที่ถูกตอ้งตามหลกัการ
เหมาะสมกบังานและ ทนัสมยัมีการพฒันาเทคนิคการท างานใหส้ะดวกรวดเรว็ขึน้ 

การใช้ทรัพยากร หมายถึง การใชท้รพัยากรด้านการเงิน คน วัสดุเทคโนโลยี ที่มีอยู่
อย่างประหยดัคุม้ค่าและเกิดการสญูเสียนอ้ยที่สดุ 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
ตัวแปรอิสระ       ตัวแปรตาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 

สมมติฐานในการวิจัย 
1. ปัจจัยส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา สังกัด และรายได้ที่

แตกต่างกนัมีผลต่อประสิทธิภาพในการท างานของเจา้หนา้ที่ประเมินราคาทรพัยส์ิน กรมธนารกัษ์
แตกต่างกนั 

2. ปัจจัยสมรรถนะหลัก ได้แก่ การมุ่งผลสัมฤทธิ์ การบริการที่ ดี การสั่ งสมความ
เชี่ยวชาญอาชีพ การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม และการท างานเป็นทีม มี
ความสมัพนัธก์บัประสิทธิภาพในการท างานของเจา้หนา้ที่ประเมินราคาทรพัยส์ิน กรมธนารกัษ์ 
 

ปัจจยัสมรรถนะหลกั 
1.การมุ่งผลสมัฤทธิ์ 
2.การบริการท่ีดี 
3.การสั่งสมความเชี่ยวชาญในอาชีพ 
4.การยึดมั่นในความถูกตอ้ง 
ชอบธรรมและจรยิธรรม 
5.การท างานเป็นทีม 

ปัจจยัสว่นบคุคล 
1.เพศ 
2.อายุ 
3.สถานภาพ 
4.ระดบัการศึกษา 
5.สงักดั 
6.รายได ้
 

ประสิทธิภาพในการท างาน 
ของเจา้หนา้ที่ประเมินราคาทรพัยส์ิน 

กรมธนารกัษ์ 
1.คณุภาพของงาน 
2.ปรมิาณงาน 
3.เวลา 
4.การใชท้รพัยากร 
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บทที ่2 
เอกสารและงานวิจัยทีเ่ก่ียวข้อง 

 
ในการวิจยัครัง้นี ้ผูว้ิจยัไดท้ าการศกึษาเอกสารและงานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง ดงันี ้

1. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัประชากรศาสตร ์  
2. แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวกบัสมรรถนะในการท างาน 
3. แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวกบัประสิทธิภาพในการท างาน 
4. ประวติัและความเป็นมา กรมธนารกัษ ์
5. งานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง 
 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประชากรศาสตร ์
Berelson Bernard & Steiner Gary A (1964) แสดงใหเ้ห็นว่า บุคคลมีแนวโนม้ที่จะรบั

สารกับกรอบอา้งอิงทางความคิดของตน หมายรวมถึงบทบาทดา้นเพศ การศึกษา ความสนใจ
ต่างๆ สถานภาพทางสงัคมและอ่ืนๆ สง่ผลใหเ้กิดความแตกต่างดา้นความคิด พฤติกรรม ทศันคติ  

ยบุล เบ็ญจรงคก์ิจ (2542, น.49) กลา่วไวว้่าแนวคิดดา้นประชากรศาสตร ์เป็นหลกัการที่
ใชค้วามเป็นเหตเุป็นผลมาอธิบายพฤติกรรมต่างๆของมนุษย ์ซึ่งพฤติกรรมต่างๆของมนษุยเ์กิดขึน้
ตามแรงบงัคบัจากภายนอกมากระตุน้ บคุคลที่มีคณุสมบติัทางประชากรศาสตรท์ี่แตกต่างกนัจะมี
พฤติกรรมที่แตกต่างกนัไปดว้ย 

ตัวแปรทางด้านลักษณะทางประชากรศาสตรท์ี่นิยมน ามาศึกษาความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมของบคุคล มีดงัต่อไปนี ้

1. เพศ (Sex) เป็นลักษณะที่บุคคลไดร้บัมาแต่ก าเนิด ซึ่งมีความแตกต่างกันทางด้าน
พฤติกรรม ทศันคติ อารมณ ์ทัง้นีเ้นื่องมาจากสงัคมและวฒันธรรมไดก้ าหนดบทบาทของเพศชาย
และเพศหญิงไวแ้ตกต่างกนั จึงสง่ผลใหพ้ฤติกรรมของเพศชายและหญิงแตกต่างกนั 

2. อายุ (Age) กลุ่มของอายุที่แตกต่างกนัจะส่งผลใหม้ีพฤติกรรมในดา้นต่างๆที่แตกต่าง
กนั และอายุจะเป็นตวัก าหนดบทบาทหรือประสบการณข์องบคุคลนัน้ๆได ้โดยกระบวนการคิดและ
การตดัสินใจที่ผ่านประสบการณจ์ะสง่ผลที่แตกต่างกนัในแต่ละช่วงวยั 

3. สถานภาพ (Status) หมายถึงการครองเรือน สามารถแบ่งเป็น โสด หม้าย หย่ารา้ง 
หรือแยกกนัอยู่ สามารถบ่งบอกถึงความเป็นอิสระในการตดัสินใจและการวิเคราะหข์่าวสารต่างๆ
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ได ้โดยสถานภาพทางสงัคมและเศรษฐกิจที่แตกต่างกันจะท าใหบุ้คคลมีวัฒนธรรม ค่านิยมหรือ
ทศันคติที่แตกต่างกนั 

4. ฐานะทางสังคมและเศรษฐกิจ (Social and Economic Status) จะดูจากรายได้ อาชีพ 
เชือ้ชาติ ภูมิหลงัครอบครวั เป็นตน้ เช่นบุคคลที่มีฐานะร  ่ารวย ประกอบอาชีพที่บุคคลอ่ืนใหค้วาม
เคารพนบัถือ ก็จะมีพฤติกรรมหรือแนวคิดที่แตกต่างกบับุคลที่มีฐานะยากจน 

5. ระดับการศึกษา (Education) โดยระดับการศึกษาที่แตกต่างกันจะส่งผลใหบุ้คคลมี
ความคิดที่แตกต่างกนั บ่งบอกถึงความสามารถในการรบัขอ้มลู ตลอดจนการเขา้ใจในเรื่องต่างๆที่
แตกต่างกัน และเป็นปัจจัยส าคัญที่จะท าให้บุคคลมีศักยภาพมากยิ่งขึน้ และเป็นปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์ค่อนขา้งสูงกับการรบัสารและใชส้ื่อ โดยบุคคลที่มีการศึกษาสูง จะมีความรูอ้ย่าง
กวา้งขวาง เขา้ใจการสื่อสารไดดี้และจะเป็นผูร้บัสารท่ีดี 

ศิริวรรณ เสรีรตัน ์(2550, น.192) ไดใ้หค้  าจ ากัดความว่า ลกัษณะทางประชากรศาสตร ์
ประกอบดว้ย อายุ เพศ สถานภาพ รายได ้อาชีพ ระดบัการศึกษา โดยเป็นองคป์ระกอบที่สามารถ
ใช้แบ่งส่วนแบ่งทางการตลาดได้อย่างมีประสิทธิผลและสามารถช่วยก าหนดขนาดของ
กลุม่เปา้หมายและง่ายต่อการวดัผลมากกว่าตวัแปรในดา้นอ่ืนๆ 

จากแนวคิดเก่ียวกับประชากรศาสตร์ ผู ้ศึกษาจึ งสนใจที่ จะศึกษาลักษณะทาง
ประชากรศาสตร ์ดา้น เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา และรายได ้น ามาเป็นตวัแปรอิสระใน
การวิจยั เพื่อเป็นแนวทางในการคน้หาค าตอบเก่ียวกบัลกัษณะดา้นประชากรศาสตรท์ี่แตกต่างกนั 
เนื่องจากเป็นตัวแปรที่ส  าคัญที่สามารถน าไปใชใ้นการศึกษาประสิทธิภาพการท างานของเจา้หนา้ที่
ประเมินราคาทรพัยส์ิน กรมธนารกัษไ์ดอ้ย่างเหมาะสม 

 
แนวคิดและทฤษฎีทีเ่กี่ยวกับสมรรถนะในการท างาน 

ความหมายของสมรรถนะ  
McClelland David C (1998)ได้ให้ค าจ ากัดความไว้ว่า  สมรรถนะ หมายถึ ง

คณุลกัษณะที่อยู่ภายในตวับคุคล โดยจะสามารถผลกัดนับคุคลใหส้ามารถสรา้งผลงานของตนเอง
ไดเ้กินกว่าเปา้หมายหรือเกณฑท์ี่ก าหนดไว ้

Boam R. and Sparrow P (1992) กล่ า วว่ า  สม รรถน ะ  ห ม ายถึ ง  กลุ่ ม ขอ ง
คณุลกัษณะเชิงพฤติกรรม ของบุคคลการปฏิบติังานในต าแหน่งหนึ่งๆ ที่จ  าเป็นตอ้งมี เพื่อใหก้าร
ปฏิบติังานในหนา้ที่ที่รบัผิดชอบประสบความส าเรจ็ 

Spencer L.M.  and Spencer S.M (1993)  ก ล่ า ว ว่ า  ส ม ร ร ถ น ะ  ห ม า ย ถึ ง 
คุณลักษณะพื ้นฐาน (Underlying Characteristic) ที่มีอยู่ภายในตัวบุคคลได้แก่  แรงจูงใจ 
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(Motive) อุปนิสยั (Trait) อัตตมโนทัศน ์(Self-Concept) ความรู ้(Knowledge) และทักษะ (Skill) 
ซึ่งคณุลกัษณะเหล่านี ้จะเป็นตวัผลกัดนัหรือมีความสมัพนัธเ์ชิงเหตผุล (Causal Relationship) ให้
บุคคลสามารถปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ หรือสถานการณ์ ต่างๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและ/หรือสงูกว่าเกณฑอ์า้งอิง (Criterion – Reference) หรือเปา้หมายที่ก าหนดไว ้

ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (2548, น.4) กล่าวว่า สมรรถนะคือ 
คณุลกัษณะ เชิงพฤติกรรมอันเกิดจากความรู ้ทักษะและความสามารถ ของบุคคล ที่ท าใหบุ้คคล
สามารถสรา้งผลงานไดโ้ดดเด่นกว่าเพื่อนรว่มงานอ่ืนๆ ในองคก์ร  

ราชบัณฑิ ตยสถาน  (2556 , น.1169) ได้ให้ความหมายว่า สมรรถนะ คือ
ความสามารถ ใชแ้ก่ เครื่องยนต ์เช่น รถยนตแ์บบนีม้ีสมรรถนะดีเยี่ยมเหมาะส าหรบัเดินทางไกล 

จากการศึกษาสามารถสรุปได้ว่า สมรรถนะ คือ คุณลักษณะ ทักษะ ความรู ้
ความสามารถของบุคคลที่จ  าเป็นในการปฏิบติังานและส่งผลกระทบต่อความส าเร็จในเป้าหมาย
ของต าแหน่งงานนัน้ๆ หรือสามารถสรา้งผลงานไดโ้ดนเด่นกว่าบุคคลอ่ืน ซึ่งสมรรถนะแต่ละตวัก็จะมี
ความส าคญัต่องานแต่ละงานแตกต่างกนัไป 

 
องคป์ระกอบของสมรรถนะ  

ขจรศักดิ์ ศิริมยั (2554, น.2-3)กล่าวถึงแนวคิดของ David C. McClelland มี 5 ส่วน
คือ  

1. ความรู ้(Knowledge) คือ ความรูใ้นเรื่องที่ตอ้งรู ้และเป็นสิ่งที่เป็นสาระส าคญั เช่น 
ความรูด้า้นบญัชี เป็นตน้  

2. ทกัษะ (Skill) คือ สิ่งที่เกิดขึน้ไดจ้ากการมีพืน้ฐานความรูท้ี่ดี ท าใหส้ามารถท างาน
ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ทกัษะทางดา้นเทคโนโลยี เป็นตน้  

3. ความคิดเห็นเก่ียวกับตนเอง (Self – concept) คือ ความคิดเห็น เจตคติ ค่านิยม 
ที่บคุคลเชื่อว่าตนเองเป็นและเก่ียวกบัภาพลกัษณข์องตน เช่น ความมั่นใจในตนเอง เป็นตน้  

4. บุคลิกลักษณะประจ าตัวของบุคคล (Traits) คือ สิ่งที่บุคคลนั้นๆ เช่น ลักษณะ
ความเป็นผูน้  า เป็นตน้  

5. แรงจูงใจ / เจตคติ (Motives / attitude) คือ แรงขับภายในที่ส่งผลให้บุคคลมี
พฤติกรรมที่มุ่งไปสูค่วามส าเรจ็  

การที่บุคคลจะมีพฤติกรรมในการท างานแบบใดนัน้ ขึน้อยู่กบัคุณลกัษณะที่บุคคลมี
อยู่ ซึ่งสามารถอธิบายในตัวแบบจ าลองภูเขาน า้แข็ง แบ่งเป็น ส่วนที่อยู่เหนือน ้าคือความรู ้ทักษะ 
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ความสามารถ และสว่นที่อยู่ใตน้ า้ คือคณุลกัษณะอื่นๆ สว่นที่อยู่เหนือน า้ สามารถสงัเกตเห็นไดง้่าย 
นัน้คือ 

1. ทกัษะ (Skills) หมายถึง สิ่งที่บคุคลรูแ้ละสามารถท าไดเ้ป็นอย่างดี เช่น ทกัษะการ 
อ่าน ทกัษะการฟัง ทกัษะในการขบัรถ เป็นตน้  

2. ความรู ้(Knowledge) หมายถึง สิ่งที่บุคคลรูแ้ละเขา้ใจในหลกัการ แนวคิดเฉพาะ
ดา้น เช่น มีความรูด้า้นบญัชี มีความรูด้า้นการตลาด การเมือง  

สว่นที่อยู่ใตน้ า้ จะเป็นสว่นที่สงัเกตไดย้าก ไดแ้ก่ 
 1. บทบาททางสงัคม (Social Image) หมายถึง สิ่งที่บุคคลตอ้งการสื่อใหบุ้คคลอ่ืน

ใน สงัคมเห็นว่าเป็นตวัเขามีบทบาทอย่างต่อสงัคม เช่น ชอบช่วยเหลือผูอ่ื้น เป็นตน้  
2. ภาพพจนท์ี่รบัรูต้วัเอง (Self-Image) หมายถึง ภาพพจนท์ี่บุคคลของตวัเองว่าเป็น 

อย่างไร เช่น เป็นผูน้  า เป็นผูเ้ชี่ยวชาญเป็นศิลปิน เป็นตน้  
3. อปุนิสยั (Traits) หมายถึง ลกัษณะนิสยัใจคอของบุคคลเป็นพฤติกรรมถาวร เช่น 

เป็นนกัฟังที่ดีเป็นคนในเย็น เป็นที่อ่อนนอ้มถ่อมตน เป็นตน้  
4. แรงกระตุน้ (Motive) หมายถึง พลงัขบัเคลื่อนที่เกิดจากภายในจิตใจของบุคคล ที่

จะ ส่งผลกระทบต่อการกระท า เช่น เป็นคนที่มีความอยากที่จะประสบความส าเร็จ การกระท าสิ่ง
ต่างๆ จึงออกมาในลกัษณะของการมุ่งไปสูค่วามส าเรจ็ตลอดเวลา 

ภาพประกอบ 2 แบบจ าลองภเูขาน า้แข็ง (The Iceberg Model) 
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ประเภทของสมรรถนะ  
ณรงวิทย ์ แสนทอง (2547, น.10)  แบ่งสมรรถนะออกเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่  

1. สมรรถนะหลกั (Core competency) หมายถึง บคุลิกลกัษณะที่สะทอ้นใหเ้ห็น
ถึงความรู ้ทักษะ ทศันคติ ความเชื่อของคนในองคก์ารโดยรวมที่จะช่วยสนบัสนุนใหอ้งคก์ารบรรลุ
เปา้หมายตามวิสยัทศันไ์ด ้ 

2. สมรรถนะตามสายงาน (Job competency) หมายถึง บคุลิกลกัษณะของคนที่
สะท้อนให้เห็นถึงความรู ้ทักษะ ทัศนคติ ความเชื่อ ที่จะช่วยส่งเสริมให้คนนั้นๆ สามารถสรา้ง
ผลงานในการปฏิบติังาน ต าแหน่งนัน้ๆ ไดส้งูกว่ามาตรฐาน  

3. สมรรถนะส่วนบุคคล (Personal competency) หมายถึง บุคลิกลกัษณะของ
คนที่สะทอ้นใหเ้ห็นถึงความรู ้ทกัษะ ทศันคติ ความเชื่อที่ท าให้บุคคลสามารถที่จะด าเนินการสิ่งใด
สิ่งหนึ่งไดดี้กว่าบคุคลอื่น  

ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (ส านักปลัดกระทรวงมหาดไทย, 2554) แบ่ง
ประเภทของสมรรถนะเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่  

1. Personal Competencies เป็นความสามารถที่มีเฉพาะตัวของบุคคล หรือ
กลุ่มบุคคลเท่านั้น เช่น ความสามารถในด้านการวาดภาพของศิลปิน การแสดงกายกรรมของ
นกักีฬาบางคนนกัประดิษฐ์คิดคน้สิ่งต่างๆ ถือเป็นความสามารถเฉพาะตวัที่ยากต่อการเรียนรูห้รือ
ลอกเลียนแบบได ้

2. Job Competencies เป็นความสามารถเฉพาะบุคคลที่ต  าแหน่งหรือบทบาท
นัน้ๆ ตอ้งการเพื่อท าใหง้านบรรลคุวามส าเร็จตามที่ก าหนดไว ้เช่น ความสามารถในการเป็นผูน้  า
ทีมงานของผูบ้ริหารต าแหน่งหวัหนา้กลุ่มงาน ความสามารถ ในการวิเคราะหว์ิจยัในต าแหน่งงาน
ทางดา้นวิชาการ เป็นความสามารถที่สามารถฝึกฝนและพฒันาได ้

3. Organization Competencies เป็นความสามารถที่เป็นลักษณะเฉพาะของ
องคก์รที่มีส่วนท าใหอ้งคก์รนัน้ไปสู่ความส าเร็จและเป็นผูน้  าในดา้นนัน้ๆ ได ้เช่น บริษัท โซนี่ เป็น
องคก์รมีความสามารถในการผลิตสินคา้ประเภทอปุกรณ ์เครื่องใชไ้ฟฟ้าที่มีขนาดเล็ก บริษัทโนเกีย
เป็นองคก์รที่มีความสามารถในการผลิตเครื่องโทรศพัทม์ือถือชัน้น าของโลก 

นิลรตัน์ นวกิจไพฑูรย์ (2555) กล่าวถึง การจ าแนกสมรรถนะออกเป็น 5 ประเภท 
ไดแ้ก่  



  13 

1. สมรรถนะส่วนบุคคล (Personal Competencies) หมายถึง ความสามารถ
เฉพาะตวัของบุคคล เป็นลกัษณะที่ยากต่อการเลียนแบบ คนอ่ืนไม่สามารถลอกเลียนแบบได ้หรือ
ตอ้งใชค้วามพยายามสงูมากในการเลียนแบบ 

2. สมรรถนะเฉพาะงาน  (Job  Competencies) หมายถึง  สมรรถนะของบุคคล
กับการท างานในต าแหน่งหรือบทบาทเฉพาะ เช่น อาชีพนักวิจัย ก็จะมีความสามารถในการ
วิเคราะหข์อ้มลู การคิดค านวณ คณุครูก็จะมีความสามารถในการสอนถ่ายทอดความรู ้เป็นตน้ 

3. สมรรถนะองคก์าร (Organization Competencies) หมายถึง ความสามารถ
พิเศษเฉพาะองคก์ารนัน้เท่านัน้  เช่น S & P มีความสามารถในการท าขนมเบเกอรี่ เป็นตน้  

4. สมรรถนะหลัก (Core  Competencies) หมายถึง  ความสามารถส าคัญที่
บุคคลตอ้งมีหรือตอ้งท าเพื่อใหบ้รรลุผลตามเป้าหมายที่ตั้งไว ้เช่น พนักงานประชาสมัพันธ์ตอ้งมี
สมรรถนะหลกั คือ การสื่อสารที่ดี มีจิตใจบรกิาร เป็นตน้  

5. สมรรถนะในงาน (Functional  Competencies) หมายถึง  ความสามารถของ
บุคคลที่มีตามหน้าที่ที่รบัผิดชอบ โดยต าแหน่งหนา้ที่อาจเหมือนกันแต่ความสามารถตามหน้าที่
ต่างกัน เช่น คุณครูเหมือนกนัแต่มีความสามารถต่างกัน บางคนมีสมรรถนะทางการเป็นวิทยากร 
บางคนมีสมรรถนะทางดา้นกีฬา เป็นตน้ 

กรมธนารักษ์  (2560)ได้มีประกาศกรมธนารักษ์  เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของขา้ราชการกรมธนารกัษ์ ก าหนดใหม้ีองคป์ระกอบที่ใชใ้นการ
ประเมินพฤติกรรมการปฏิบติัราชการหรือสมรรถนะตามหลกัที่ ก.พ ก าหนดจ านวน 5 ดา้น ไดแ้ก่  

1. การมุ่งผลสมัฤทธิ์ 
2. การบรกิารท่ีดี 
3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในอาชีพ 
4. การยดึมั่นในความถกูตอ้งชอบธรรมและจรยิธรรม 
5. การท างานเป็นทีม  

โดย สมรรถนะหลัก คือ คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่ก าหนดเป็นลักษณะร่วมของ
ข้าราชการพลเรือนทั้งระบบเพื่ อหล่อหลอมค่านิยมและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ร่วมกัน 
ประกอบดว้ยสมรรถนะ 5 สมรรถนะ (ส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน, 2553) คือ 

1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation) คือ ความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติ
หนา้ที่ราชการใหดี้ ใหม้ีประสิทธิผล หรือใหสู้งเกินกว่ามาตรฐานที่มีอยู่ โดยมาตรฐานอาจวดัหรือ
เทียบจากผลการปฏิบัติงานของตนเองที่ผ่านมา หรืออาจหมายถึงมาตรฐานตามเกณฑ์วัดผล
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สมัฤทธิ์ท่ีสว่นราชการก าหนดขึน้ก็ได ้นอกจากนีก้ารมุ่งผลสมัฤทธิ์ยงัหมายรวมถึงการรงัสรรค ์การ
พฒันาผลงาน หรือการปฏิบติังานที่ยากและทา้ทายอีกดว้ย 

2. การบริการที่ ดี  (Service Mind) คือ ความมุ่ งมั่ น ความตั้งใจ และความ
พยายามที่จะใหบ้ริการแก่ผูข้อรบับริการจากงานในหน้าที่ราชการของตนหรืองานอ่ืนที่เก่ียวขอ้ง ที่
ตนเองสามารถที่จะใหบ้ริการได ้เป็นการกระท าโดยไม่เลือกกลุม่เปา้หมาย ไม่ว่าจะเป็นประชาชนผู้
มาติดต่อ ขา้ราชการทั้งในสังกัดเดียวกันหรือต่างสังกัด หรือหน่วยงานที่ติดต่อขอรบับริการ เป็น
การให้บริการในหลายรูปแบบ ซึ่งเกิดจากจิตส านึกของผู้ให้บริการและจิตส านึกของความเป็น
ขา้ราชการที่ดี 

3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ (Expertise) คือ ความสนใจใฝ่รูอ้ันที่
จะสั่งสมความรูค้วามสามารถของตน ดว้ยการศึกษา คน้ควา้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง จน
สามารถประยุกตใ์ชค้วามรูท้างวิชาการและเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อใชใ้นการปฏิบติัหนา้ที่ราชการให้
เกิดประโยชนส์งูสดุได ้

4. การยดึมั่นในความถกูตอ้งชอบธรรมและจริยธรรม (Integrity) คือ การด ารงตน
และการประพฤติปฏิบติัตนในวิถีแห่งความดีงาม ความถูกตอ้ง ทัง้ในกรอบของกฎหมาย คณุธรรม 
จรยิธรรม และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ เพื่อภาพลกัษณ ์ศักดิ์ศรี ชื่อเสียง และเกียรติยศของความ
เป็นขา้ราชการที่ดี 

5. การท างานเป็นทีม (Teamwork) คือ ความตั้งใจและความพรอ้มที่จะท างาน
รว่มกบัผูอ่ื้น หรือเป็นสว่นหนึ่งของทีม หน่วยงาน หรือส่วนราชการ โดยผูป้ฏิบติัมีฐานะเป็นสมาชิก 
ไม่จ าเป็นที่จะตอ้งอยู่ในฐานะหรือต าแหน่งหวัหนา้ทีมแต่เพียงต าแหน่งเดียว ความเป็นสมาชิกใน
ทีมดงักล่าว หมายความรวมถึงความสามารถในการสรา้งและรกัษาสมัพนัธภาพกบัสมาชิกในทีม
ดว้ย 

จากการศึกษาสามารถสรุปไดว้่า ประเภทของสมรรถนะ สามารถแบ่งเป็น สมรรถนะสว่น
บุคคล คือ สมรรถนะที่ เป็นความสามารถเฉพาะตัวและยากต่อการลอกเลียนแบบ สมรถนะ
เฉพาะงาน คือ สมรรถนะของบุคคลในต าแหน่งงานนัน้ๆเพื่อใหก้ารด าเนินงานส าเร็จตามเป้าหมาย 
สมรรถนะองคก์ร คือความสามารถที่เป็นลกัษณะเฉพาะขององคก์รนัน้ๆเพื่อใหบ้รรลตุามเปา้หมาย 
และสมรรถนะหลกั คือความสามารถที่พงึมีของบคุลากรในองคก์รเพื่อที่จะช่วยสนบัสนุนใหอ้งคก์ร
สามารถบรรลวุตัถปุระสงคท์ี่ตัง้ไว ้
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ความส าคัญของสมรรถนะ  
ในสงัคมปัจจุบนัที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเรว็ ดงันัน้บคุลากรในองคก์รจึงจ าเป็น

อย่างยิ่งที่ตอ้งมีการพัฒนาตัวเองอยู่อย่างเสมอ สมรรถนะของบุคลากร จึงมีความส าคัญต่อการ
ปฏิบติังาน ดงันี ้(ขจรศกัดิ ์ศิรมิยั, 2554)  

1. ท าใหค้ดัสรรบุคคลที่มีความรู ้ความสามารถ ไดเ้หมาะสมกบัลกัษณะงานไดดี้
ขึน้เพื่อใหส้ามารถปฏิบติัไดเ้ป็นไปตามความตอ้งการขององคก์ร 

2. ท าให้บุคลากรรบัรูร้ะดับความสามารถของตัวเอง ส่งผลให้เกิดการพัฒนา
ตวัเองและเรียนรูม้ากขึน้ และสามารถจดัการฝึกอบรมไดต้รงกบักลุม่เป้าหมายมากขึน้ 

3. เกิดความชัดเจนมากยิ่งขึน้ในการก าหนดตัวชีว้ัดของผลงาน (KPIs) เพราะ
สามารถระบไุดว้่าแต่ละสมรรถนะจะวดัผลในเรื่องใด 

นอกจากการใชส้มรรถนะในการพัฒนาบุคลากรแลว้หน่วยงานยงัสามารถน าระบบ
สมรรถนะไปใชใ้นการบรหิารงานบคุคลในมิติต่าง ๆ ดงันี ้

1. การสรรหาและคดัเลือกบคุคล (Recruitment and Selection) 
หน่วยงานสามารถน าสมรรถนะของต าแหน่งที่ต้องการสรรหา และคัดเลือก

บคุคลเขา้รบั ราชการไปท าเป็นแบบทดสอบหรือแบบสมัภาษณเ์พื่อคดัเลือกบุคคลที่มีคณุลกัษณะ
ที่ดีมีความรูท้กัษะ ความสามารถตลอดจนพฤติกรรมที่เหมาะสมกบัต าแหน่งงาน เพื่อใหไ้ดค้นที่มี
ผลการปฏิบติังานตรง ตามที่หน่วยงานตอ้งการอย่างแทจ้รงิ 

2. การประเมินผลการปฏิบติังานของบคุคล (Performance Appraisal) 
ผูบ้ริหารหน่วยงานสามารถน าผลการประเมินสมรรถนะ Competency Gap ของ 

เจา้หน้าที่มาใชใ้หส้อดคลอ้งกับการประเมินผลการปฏิบัติงานซึ่งแสดงถึงการพัฒนาตนเองตาม 
แผนพฒันารายบคุคล 

3. การใหร้างวลัและค่าตอบแทน (Reward and Compensation) 
การบรหิารงานภาครฐัในแนวใหม่ไดน้ าระบบการใหร้างวลัและค่าตอบแทนมาใช้

เพิ่มเติม จากการเลื่อนขั้นเงินเดือนอย่างเดียว เป็นการบริหารค่าตอบแทนที่สามารถช่วยเพิ่ม
แรงจูงใจให ้เจ้าหน้าที่มีความกระตือรือรน้ในการพัฒนาตนเองและพัฒนางานมากขึน้ การน า
ระบบสมรรถนะ มาใชจ้ะช่วยใหก้ารใหร้างวัลและค่าตอบแทนแก่ผูท้ี่มีสมรรถนะในการท างานสูงจะ
ไดร้บั ค่าตอบแทนที่สูงกว่า บุคลากรจะเห็นความส าคัญในการพัฒนาตนเองให้สูงยิ่งขึน้ส่งผลให ้
สมรรถนะขององคก์รยิ่งสูงขึน้ตามไปดว้ยนอกจากนั้นยังช่วยใหก้ารบริหารค่าตอบแทนและการให ้
รางวลัมีความโปรง่ใสและเป็นธรรมมากยิ่งขึน้ 
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4. การวางแผนความก้าวหน้าทางอาชีพ (Career Planning and Succession 
Plan)  

ระบบสมรรถนะท าใหห้น่วยงานสามารถทราบจุดแข็งและจดุอ่อนของเจา้หนา้ที่ที่
มีอยู่ และทราบถึงทักษะหรือความสามารถที่จ  าเป็นส าหรับต าแหน่งเป้าหมายในอนาคตของ
เจา้หนา้ที่แต่ละคน 

จากการศึกษาผูว้ิจัยเลือกใชแ้นวคิดปัจจัยสมรรถนะหลกัของส านักงานคณะกรรมการ
ขา้ราชการพลเรือน ประกอบดว้ย 5 ปัจจัย คือ การมุ่งผลสมัฤทธิ์ การบริการท่ีดี การสั่งสมความ
เชี่ยวชาญในอาชีพ การยึดมั่นในความถกูตอ้งชอบธรรมและจริยธรรม และการท างานเป็นทีม เป็น
แนวทางในการศึกษางานวิจัย เนื่องจากเป็นแนวทางการวัดสมรรถนะของส านักประเมินราคา
ทรพัยส์ิน ซึ่งจะส่งผลใหก้ารวัดผลในการวิจัยเป็นไปอย่างถูกตอ้งและแม่นย า สามารถน าไปใช้
ประโยชนไ์ดจ้รงิในหน่วยงาน 

 
แนวคิดและทฤษฎีทีเ่กี่ยวกับประสิทธิภาพในการท างาน 

ความหมายของประสิทธิภาพ 
สมบูรณ์ ศิริสรรหิรญั (2553, น.120) กล่าวว่า ประสิทธิภาพมักพิจารณาจากการ

เปรียบเทียบระหว่างผลผลิตที่ไดก้ับทรพัยากรที่ใชไ้ป หรือเปรียบเทียบระหว่าง Output กับ Input 
ว่าในการด าเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรผลที่ได้นั้นดีแค่ไหน อย่างไร ซึ่งอาจ
เปรียบเทียบได้หลายมิติ เช่น มิติทางเศรษฐศาสตรโ์ดยไม่ใช่เพียงเรื่องเงินแต่อย่างเดียวแต่
หมายถึงทรพัยากรอ่ืน ๆที่ใชใ้นกระบวนการผลิตนั้น ๆ ด้วย เช่น เวลาหรือวัตถุดิบ มิติทางการ
บริหารอาจพิจารณาจากความพึงพอใจของสมาชิกในองคก์รต่อวิธีการบริหารเพื่อบรรลุเป้าหมาย 
มิตทิางสงัคมอาจพิจารณาจากผลการสะทอ้นกลบั 

ราชบัณฑิตยสถาน (2556, น.713) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ประสิทธิภาพ คือ 
ความสามารถที่ท าใหเ้กิดผลในการงาน 

เบิรต์ เอ ไซเฮอรม์อน,1960, อา้งถึงใน อภิชัย จตุพรวาที (2557) ไดใ้หค้วามหมาย
เก่ียวกับประสิทธิภาพว่าการพิจารณาว่างานใดมีประสิทธิภาพสูงสุด ให้ดูจากความสัมพันธ์
ระหว่างปัจจยัน าเขา้ (Input) และผลผลิต (Output) ที่ไดร้บัจึงเท่ากบัผลผลิตลบดว้ยปัจจัยน าเขา้
ในกรณีถ้าเป็นการบริหารราชการและองค์กรของภาครัฐบวกความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
(satisfaction) เขา้ไปดว้ย ซึ่งเขียนเป็นสตูร ไดด้งันี ้
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E = (O – I) + S 
E คือ ประสิทธิภาพของงาน (efficiency) 
O คือ ผลิตผลหรือผลงานที่ไดร้บั (output) 
I คือ ปัจจยัน าเขา้ หรือ ทรพัยากรทางการบรหิารที่ใชไ้ป (input) 
S คือ ความพงึพอใจในผลงานที่ออกมา (satisfaction) 

ปาริชาติ แสงพานิช ,2545 , อ้างถึงใน ศุภมิตร พินิจการ (2552, น.29) ได้ให้
ความหมายไว้ว่า ประสิทธิภาพการท างาน (Job Efficiency) หมายถึง ความสามารถในการ
ปฏิบติังานไดอ้ย่างถกูตอ้ง รวดเรว็ มีคณุภาพ โดยใชท้รพัยากรอย่างคุม้ค่าเกิดประโยชนส์งูสดุ 

ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (2538) กล่าวถึง ประสิทธิภาพการ
ท างานโดยทั่วไปว่า หมายถึงการท างานที่ประหยดัไดผ้ลงานที่รวดเร็ว มีคณุภาพ คุม้ค่ากบัการใช้
ทรพัยากรทัง้ในดา้นการเงิน คน อปุกรณแ์ละเวลา ดงันัน้ประสิทธิภาพจึงเป็นสิ่งที่สามารถสรา้งให้
เกิดขึน้ได ้และในทางปฏิบติัจะวดัประสิทธิภาพจากปัจจยัน าเขา้กระบวนการ หรือผลผลิตที่ออกมา 
โดยวดัอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างประกอบกนั  

จากการศึกษาจึงสามารถสรุปไดว้่า ประสิทธิภาพในการท างาน คือ การปฏิบติังานที่
ไดผ้ลงานที่มีคุณภาพเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายขององคก์ร โดยสามารถพิจารณาจาก ปัจจัยน าเขา้ 
(Input) กับผลผลิต (Output) ที่ออกมา และจะตอ้งมีการใชท้รพัยากรต่างๆไดอ้ย่างคุม้ค่าและเกิด
ประโยชนส์งูสดุ 

 
ปัจจัยทีเ่กี่ยวกับประสิทธิภาพ  

ทิพาวดี เมฆสวรรค ์(2538, น.2) พบว่า ประสิทธิภาพของระบบราชการมีความหมาย
รวมถึงผลิตภาพและประสิทธิภาพ โดยเป็นสิ่งที่วดัไดห้ลายมิติ ตามแต่วตัถปุระสงคท์ี่ตอ้งการ ดงันี ้

1. ประสิทธิภาพจากแง่มุมของค่าใชจ้่าย ไดแ้ก่ การใชท้รพัยากรบริหารคือ คน 
วสัด ุเงิน เทคโนโลยี ที่มีอย่างประหยดัและคุม้ค่า เกิดความสญูเสียนอ้ยที่สดุ  

2. ประสิทธิภาพจากแง่มมุของกระบวนการการบริหาร หมายถึง การท างานดว้ย
วิธีการ หรือเทคนิคที่สะดวกสบายกว่าเดิม หรือท างานดว้ยความรวดเร็ว หรือการท างานที่ถูกตอ้ง
ตามระบบ ระเบียบขัน้ตอนของทางราชการ 

3. ประสิทธิภาพจากแง่มุมของผลลพัธ์หมายถึง การท างานที่มีผลก าไรหรือการ
ท างานทนัเวลาหรือการท างานอย่างมีประสิทธิภาพหรือการสรา้งความพึงพอใจใหเ้กิดขึน้ในบรรดา 
ขา้ราชการดว้ยกนัหรือการท างานใหส้มัฤทธิ์ผล บรกิารเป็นที่พอใจของลกุคา้หรือผูม้ารบับริการ 
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ธงชัย สันติวงษ์  (2542, น.257) มีแนวคิดเทคนิคการประเมินผลการท างานของ
พนกังานแต่ละบคุคล 7 ดา้น ดงันี ้

1. ปริมาณงาน (Quantity of Work) คือ การก าหนดเก่ียวกับจ านวนเพื่อเป็น
มาตรฐานในการมอบหมายงานให้แก่พนักงานเป็นรายบุคคลในการท างาน โดยวัดผลส าเร็จ
เก่ียวกบัการท างานตรงเวลา ความมีประสิทธิผลต่างๆ ซึ่งการตรวจสอบผลงานของพนกังานนัน้จะ
ช่วยใหผู้บ้งัคบับญัชาทราบไดว้่าพนกังานสามารถด าเนินการบรรลวุตัถปุระสงคไ์ดดี้เพียงใด 

2. คุณภาพงาน (Quality of Work) คือ ความมีคุณภาพเก่ียวกับผลงาน มีความถูกตอ้ง  
ความครบถว้น ประณีต ทนัเวลา และเป็นที่พงึพอใจจากผลงานที่ส  าเรจ็จากผูท้ี่เก่ียวขอ้ง 

3. ความรูเ้ก่ียวกบังาน (Job Knowledge) คือ การที่ผูก้ารท างานมีความรู ้ความ
เขา้ใจอย่างชดัเจนในคู่มือ วิธีปฏิบติัเก่ียวกบังาน รวมถึงการน าทกัษะและเทคนิคต่างๆ ที่จ  าเป็นมา
ประยกุตใ์ชก้บังานเก่ียวกบัตนเองและงานที่เก่ียวขอ้งไดเ้ป็นอย่างดี 

4. คุณภาพเก่ียวกับลักษณะส่วนตัว (Quality of Personal) คือ พฤติกรรม
เก่ียวกับบุคคลที่แสดงออกทางบุคลิกภาพการแต่งกาย กิริยาท่าทาง การใชว้าจาที่เหมาะสม การ
ให้ความช่วยเหลืองานสังคม และความซื่อสัตยส์ุจริตในการการท างานทั้งต่อตนเอง ต่อเพื่อน
รว่มงานและต่อองคก์าร 

5. ความร่วมมือกบัผูอ่ื้น (Cooperativeness) คือ การที่ผูท้  างานมีความสามารถ
และเต็มใจท างานร่วมกับเพื่อนร่วมงาน มีความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีความสามัคคีกับ
ผูบ้งัคบับญัชาและลกูนอ้งเพื่อไปสูเ่ปา้หมายเดียวกนั 

6. มีความน่าไวว้างใจ (Dependability) คือ การท่ีผูท้  างานมีความน่าไวว้างใจจาก
ผูบ้ังคับบัญชา และองค์การ โดยมีความไวใ้จได้ในเรื่องต่างๆ ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ ละเอียดถ่ีถ้วน 
ความแม่นย าในการท างาน 

7. มีความคิดริเริ่ม (Creativity) คือ ผู้การท างานที่มีความกระตือรือรน้ ใฝ่หา
ความรูท้ั้งในงานของตนและงานอ่ืนที่เก่ียวขอ้ง กลา้คิดริเริ่มงานต่างๆดว้ยตนเอง และสามารถ
ด าเนินการแกไ้ขปัญหาต่างๆดว้ยตวัเองไดอ้ย่างมีเหตแุละผล  

Peterson and Plowman ,1953, อ้ า ง ถึ ง ใ น  น ้ า ฝ น  นิ มิ ต ร  (2558)  ไ ด้ ส รุ ป
องคป์ระกอบของประสิทธิภาพ ไว ้4 ขอ้ คือ 

1. คณุภาพของงาน (Quality) จะตอ้งมีคณุภาพสงูคือผูผ้ลิตและผูใ้ชไ้ดป้ระโยชน์
คุม้ค่าและมีความพึงพอใจ ผลการท างานมีความถูกตอ้งไดม้าตรฐานรวดเร็วนอกจากนีผ้ลงานที่มี
คณุภาพควรก่อเกิดประโยชนต่์อองคก์รและสรา้งความพงึพอใจของลกูคา้หรือผูม้ารบับริการ 
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2. ปริมาณงาน (Quantity) งานที่เกิดขึน้จะต้องเป็นไปตามความคาดหวังของ
หน่วยงานโดยผลงานที่ไดม้ีปรมิาณที่เหมาะสมตามที่ก าหนดในแผนงานหรือเปา้หมายท่ีหน่วยงาน
วางไวแ้ละมีการวางแผนบรหิารเวลาเพื่อใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว ้

3. เวลา (Time) คือเวลาที่ใชใ้นการด าเนินงานจะตอ้งอยู่ในลกัษณะที่ถูกตอ้งตาม
หลกัการเหมาะสมกบังานและทนัสมยั มีการพฒันาเทคนิคการท างานใหส้ะดวกรวดเรว็ขึน้ 

4. ค่าใช้จ่าย (Costs) ในการด าเนินการทั้งหมดจะต้องเหมาะสมกับงานและ
วิธีการคือ มีการลงทนุที่เหมาะสมและไดผ้ลก าไรสงูสดุ การมีประสิทธิภาพในมิติของค่าใชจ้่ายหรือ
ตน้ทุนการผลิตไดแ้ก่ การใชท้รพัยากรดา้นการเงิน คน วสัด ุเทคโนโลยี ที่มีอยู่อย่างประหยดัคุม้ค่า
และเกิดการสญูเสียนอ้ยที่สดุ  

จากการศึกษาผูว้ิจัยจึงเลือกใชแ้นวคิดประสิทธิภาพในการท างานของ Peterson and 
Plowman เป็นแนวทางในการศึกษางานวิจัย เนื่องจากปัจจัยทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ คุณภาพงาน 
ปริมาณงาน เวลา และค่าใชจ้่าย เป็นปัจจยัที่ครอบคลมุในการวดัประสิทธิภาพในการท างานของ
เจา้หนา้ที่ประเมินราคาทรพัยส์ิน กรมธนารกัษไ์ดอ้ย่างเหมาะสม 

 
ความเป็นมาเกี่ยวกับส านักประเมินราคาทรัพยส์ิน 

กรมธนารักษ ์
กรมธนารกัษ์มีภารกิจหนา้ที่ในดา้นต่าง ๆ ประกอบดว้ย ดา้นที่ราชพัสด ุดา้นเหรียญ

กษาปณ์และบริหารเงินตรา ดา้นทรพัยส์ินมีค่าของแผ่นดิน และดา้นการประเมินราคาทรพัยส์ิน 
สถานที่ท าการแห่งแรกของกรมธนารกัษ์ตัง้อยู่บริเวณถนนเขื่อนขนัฑน์ิเวศในพระบรมมหาราชวัง
จวบจนกระทั่งในปี 2503 จึงย้ายท่ีท าการจากพระบรมมหาราชวัง มาอยู่ที่ถนนจักรพงษ์ แขวงชนะ
สงคราม เขตพระนคร ก รุงเทพ 10400 และในปี 2535 ได้ย้ายที่ ท าการมาอยู่ ในบริเวณ
กระทรวงการคลงั ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 

 
วิสัยทศัน ์ 

บริหารทรพัยส์ินของแผ่นดินอย่างมืออาชีพดว้ยหลกัธรรมาภิบาลเพื่อเศรษฐกิจและ
สงัคมที่มั่งคั่งและยั่งยืน  
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พันธกิจ  
1.บริหารจดัการที่ราชพัสดใุหเ้กิดประสิทธิภาพสงูสดุ ทัง้ในเชิงเศรษฐกิจ สงัคม และ

สิ่งแวดลอ้ม 
2.ประเมินราคาอสงัหารมิทรพัยใ์หไ้ดม้าตรฐานสากล  
3.ผลิตและบริหารจัดการเหรียญกษาปณ์ใหเ้พียงพอต่อความตอ้งการใชใ้นระบบ

เศรษฐกิจ  
4.จดัแสดง เผยแพร่ และอนุรกัษ์ทรพัยส์ินมีค่าของรฐัตามหลกัวิชาการ เพื่อสืบทอด

มรดกทางวฒันธรรมของชาติ 
ภารกิจ 

1.ปกครอง ดูแล บ ารุงรกัษา ใหใ้ช ้จัดประโยชน ์จัดท านิติกรรม และด าเนินการใน
เรื่องต่างๆ เก่ียวกบัที่ราชพสัด ุ 

2.จัดท าและน าออกใช ้และรบัคืนเหรียญกษาปณ ์และด าเนินการเก่ียวกบักฎหมาย
ว่าดว้ยเงินตราและรบัจา้งท าของ  

3.รบั - จ่าย ควบคมุเงินคงคลงั ตามพระราชบญัญัติเงินคงคลงั  
4.ด าเนินการเก่ียวกับการก าหนดราคาประเมินราคาทุนทรพัยข์องอสังหาริมทรพัย ์

ตามประมวลกฎหมายที่ดิน 
5.จัดแสดง เผยแพร่ และอนุรกัษ์ทรพัย์สินมีค่าของรฐั และจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ให้

เป็นไปตามระเบียบกรมธนารกัษ ์ 
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ภาพประกอบ 3 การแบ่งสว่นราชการ 
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ส านักประเมินราคาทรัพยส์ิน 
ส านักประเมินราคาทรพัยส์ิน เป็นหนึ่งในหน่วยงานดา้นส าคัญของกรมธนารกัษ์ มี

อ านาจหนา้ที่ด  าเนินการเก่ียวกับการก าหนดราคาประเมินของอสังหาริมทรพัยแ์ละทรพัยส์ินอ่ืน
ตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง และเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาในการก าหนดราคา
ประเมิน ของอสังหาริมทรพัย ์และทรพัยส์ินอ่ืนตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้งด าเนินการเก่ียวกับงาน
เลขานุการของคณะกรรมการก าหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ตามประมวลกฎหมายที่ ดิน 
ด าเนินการเก่ียวกับการพัฒนามาตรฐานการประเมินราคาของอสงัหาริมทรพัยแ์ละทรพัยส์ินอ่ืน
ตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่
เก่ียวขอ้งหรือที่ไดร้บัมอบหมาย 

ประวัติความเป็นมา 
พ.ศ. 2524 จัดตั้งงานก าหนดราคาที่ดินและโรงเรือน สังกัดกองวิชาการ กรมที่ดิน 

กระทรวงมหาดไทย 
พ.ศ. 2527 ยกฐานะเป็นกอง ชื่อว่า “ส านกังานกลางประเมินราคาทรพัยส์ิน” 
พ.ศ. 2543 ยกฐานะเป็น “ส านกัประเมินราคาทรพัยส์ิน” 
พ.ศ. 2545 ถ่ายโอนภารกิจมาสงักดักรมธนารกัษ ์กระทรวงการคลงั 
สถานที่ท าการแรกเริ่มตั้งอยู่ กองวิชาการ กรมที่ดิน ถนนพระพิพิธ เขตพระนคร 

กรุงเทพฯ (บริเวณริมคลองหลอด) เมื่อได้รับการยกฐานะเป็นส านักงานกลางประเมินราคา
ทรพัยส์ินเทียบเท่ากอง จึงยา้ยที่ท าการไปอาคารส านักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางกอก
นอ้ย ต่อมาไดข้ยายที่ท าการไปอาคารตลิ่งชันอีกแห่งหนึ่ง จนกระทั่งวันที่ 9 กรกฎาคม 2552 ได้
ยา้ยที่ท าการมายงัอาคารศนูยร์าชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ชัน้ 6 อาคาร 
B เลขที่ 120 ถนนแจง้วฒันะ แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัสี่ กรุงเทพมหานคร 

ภารกิจที่ไดร้บัมอบหมายของส านกัประเมินราคาที่ดินมีดงันี ้
1. ประเมินราคาที่ดิน 
2. ก าหนดมาตรฐานตน้ทนุโรงเรือนและสิ่งปลกูสรา้ง 
3. ประเมินราคาหอ้งชดุ 
4. ศกึษาวิจยัเพื่อพฒันามาตรฐานการประเมินราคาทรพัยส์ิน 
5. ใหบ้รกิารขอ้มลูราคาประเมินที่ดิน/สิ่งปลกูสรา้ง/หอ้งชดุ 
ราคาประเมินทุนทรพัยท์ี่ดินและสิ่งปลูกสรา้งจะถูกน าไปใชเ้ป็นฐานในการค านวณ

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ภาษีเงินไดจ้ากการขายอสังหาริมทรพัย ์ภาษีธุรกิจ 
เฉพาะของกรมที่ดิน ระยะเวลาการใช้บัญชีราคาประเมิน   การประกาศใช้บัญชีก าหนดราคา
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ประเมินทุนทรพัย ์ที่ดิน โรงเรือนสิ่งปลูกสรา้งและหอ้งชุดแต่ละคราวใชไ้ดไ้ม่เกินสี่ปีนบัตัง้แต่วนัที่
ประกาศใชใ้นกรณีที่ปรากฏว่าราคาซือ้ขายอสงัหาริมทรพัยต์ามปกติในตลาดแตกต่างจากราคา
ประเมินทุนทรพัยท์ี่ไดป้ระกาศไวม้ากพอสมควรสามารถปรบัปรุงแกไ้ขราคาประเมินก่อนครบ 4 ปี 
หรือในกรณีที่มีความจ าเป็นเพื่อประโยชนท์างเศรษฐกิจและสงัคม อาจขยายเวลาการใชบ้ญัชีฯ ที่
ครบ 4 ปี ออกไปอีกไดแ้ต่ตอ้งไม่เกินคราวละหนึ่งปี  

  
งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 

พชรวิทย์  จันทรศิ์ริสิร (2560) ได้ท าการศึกษาเรื่องการพัฒนาสมรรถนะหลักและ
ประสิทธิภาพในการท างานของขา้ราชการครูในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ โดยใชแ้บบสอบถามกบั
ข้าราชการครู จ านวน 352 คน และการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ทรงคุณวุฒิ  10 คนโดยใช้
แบบสอบถามแบบมีโครงสรา้ง พบว่า  

1.ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง และเมื่อจ าแนกตามวุฒิการศึกษา
พบว่าสว่นใหญ่มีวฒุิการศกึษาระดบัปรญิญาตรี  

2.การทดสอบความสมัพันธร์ะหว่างสมรรถนะในแต่ละดา้นกับประสิทธิภาพในการ
ท างานของขา้ราชการครูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยรวม มีความสมัพันธใ์นทางบวกอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ที่ระดับ 0.05 โดยมีค่าสมัประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่าง 0.453-0.769 ตัวแปร
สมรรถนะหลกัท่ีมีค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธก์บัประสิทธิภาพการท างานของขา้ราชการครูสงูสดุคือ 
ดา้นการท างานเป็นทีมเท่ากบั 0.769 รองลงมาคือ ดา้นมุ่งผลสมัฤทธิ์และดา้นการพฒันาตวัเอง มี
ค่าประสิทธิ์สหสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการท างานของขา้ราชการครูเท่ากันคือ 0.762 ส่วนดา้น
สดุทา้ยคือ ดา้นการใหบ้ริการท่ีมีค่าประสิทธิ์สหสมัพนัธก์บัประสิทธิภาพการท างานของขา้ราชการ
ครูเท่ากับ 0.453 โดยข้อค้นพบแสดงให้เห็นว่า สมรรถนะหลักแต่ละด้านล้วนส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการท างานของครูและบคุลากรทางการศึกษาในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ไม่ว่าจะ
เป็นสมรรถนะการท างานเป็นทีม การพัฒนาตัวเอง การมุ่งผลสัมฤทธิ์และการบริการท่ีดี ซึ่งมี
ความสมัพนัธใ์นทางบวกอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

วิลาวัลย ์ พิพัฒนม์งคลศิลป์ (2560) ไดท้ าการศึกษาเรื่องประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ตามสมรรถนะหลกัของขา้ราชการกรมอทุยานแห่งชาติ สตัวป่์า และพนัธุ์พืช สงักดัส่วนกลาง โดย
ใชแ้บบสอบถามกบัขา้ราชการกรมอทุยานแห่งชาติ สตัวป่์า และพันธุ์พืช สงักดัส่วนกลาง จ านวน 
188 คน พบว่า 
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1. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศชาย อายุ 41-50 ปี ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี สถานภาพสมรส อัตราเงินเดือน  26,901-43,600 บาท ปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่ อายุ
ราชการและอตัราเงินเดือนต่างกนัมีประสิทธิภาพการท างานต่างกนั 

2. การทดสอบความสมัพนัธ์สมรรถนะหลกัทัง้ในภาพรวมและรายดา้น ประกอบดว้ย 
การมุ่งผลสมัฤทธิ์ การบริการท่ีดี การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ การยึดมั่นความถูกตอ้ง
ชอบธรรมและจริยธรรม และการท างานเป็นทีม มีความสมัพันธ์ในทางบวกกับประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช สังกัดส่วนกลาง อย่ างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

ฉัตร แสงสาคร (2559) ไดท้ าการศึกษาเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างาน
ของพนกังานกลุ่มธุรกิจผลิตเครื่องส าอางในเขตจงัหวดัปทมุธานี โดยใชแ้บบสอบถามกบัพนกังาน
กลุม่ธุรกิจผลิตเครื่องส าอางในเขตจงัหวดัปทมุธานี จ านวน 309 คน พบว่า 

1. ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อาย ุ18-30 ปี ระดบัการศึกษาต ่ากว่า
ปรญิญาตรี รายไดต่้อเดือนเฉลี่ย ต ่ากว่าหรือเทียบเท่า 15,000 บาท ต าแหน่งงานฝ่ายปฏิบติัการ 

2.พนักงานที่มีอายุที่แตกต่างกันส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานแตกต่างกัน
พนกังานกลุ่มธุรกิจผลิตเครื่องส าอางในเขตจงัหวดัปทุมธานีมีประสิทธิภาพการท างานโดยรวมอยู่
ในระดบัมากท่ีสดุ 

ภสัสศ์า  นวนขนาย (2558) ไดท้ าการศึกษาเรื่องความสมัพนัธร์ะหว่างขีดความสามารถ
หลกักบัประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนกังาน บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวรนัส ์โบรคเกอร ์จ ากัด 
โดยใชแ้บบสอบถามกับพนักงานบริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวรนัส ์โบรคเกอร ์จ ากัด จ านวน 316 คน 
พบว่า 

1. ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง อายุ 31-นอ้ยกว่า 40 ปี สถานภาพ
โสด ระดับการศึกษาปริญญาตรี ต าแหน่งงานอาวุโล อายุงานน้อยกว่า 5 ปี ปัจจัยส่วนบุคคล 
ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา ระดบัต าแหน่ง อายุงาน ที่แตกต่างกนัมีประสิทธิภาพ
การท างานไม่แตกต่างกนั 

2.การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างขัดความสามารถหลักกับประสิทธิภาพในการ
ปฏิบติังานของพนักงาน พบว่าขีดความสามารถหลกัในดา้นการบริการที่เป็นเลิศ การท างานเป็น
ทีม ความซื่อสตัยย์ึดมั่นในจริยธรรมและจรรยาบรรณ การสื่อความ ความมุ่งมั่นต่อความส าเร็จ 
และการใฝ่รูอ้ย่างต่อเนื่อง มีความสมัพันธ์กบัประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนักงานเป็นไป
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ในทิศทางเดียวกัน โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่าง 0.191-0.643 อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดบั 0.01 

พัชรา  ยอดสิงห ์(2558) ไดท้ าการศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะหลักกับ
ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของบุคลากรโรงพยาบาลมะเรง็อบุลราชธานี  โดยใชแ้บบสอบถาม
กบับคุลากรที่ปฏิบติังานในโรงพยาบาลมะเรง็อบุลราชธานี จ านวน 222 คน พบว่า 

1. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 36 ปีขึน้ไป ระดับการศึกษา
ปรญิญาตรี อตัราเงินเดือน 10,001-20,000 บาท 

2. การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะหลักกับประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี  ปัจจัยสมรรถนะหลักโดยรวม มี
ความสมัพนัธก์บัประสิทธิภาพในการปฏิบติังานอยู่ในระดบัสงู มีค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธเ์ท่ากบั 
0.814 เมื่อพิจารณารายดา้นพบว่า ทุกด้านประกอบดว้ย การมุ่งผลสมัฤทธิ์ การบริการท่ีดี การสั่ง
สมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ การยึดมั่นความถูกตอ้งชอบธรรมและจริยธรรม และการท างาน
เป็นทีม มีความสมัพนัธเ์ป็นไปในทิศทางเดียวกนั โดยมีค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพันธร์ะหว่าง 0.495-
0.731 อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 

กัลยาลกัษณ์ สงหมื่นไวย ์(2556) ไดท้ าการศึกษาเรื่องความสมัพันธ์ระหว่างสมรรถนะ
หลักและผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลต าบลในเขตอ าเภอเมืองนครราชสีมา โดยใช้
แบบสอบถามกบัพนกังานเทศบาลต าบล (ขา้ราชการ ลูกจา้งประจ า พนกังานจา้ง) ในเขตอ าเภอ
เมืองนครราชสีมา จ านวน 260 คน พบว่า  

1.ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 31-40 ปี สถานภาพสมรส ระดับ
การศกึษาปรญิญาตรี สว่นใหญ่ปฏิบติังานในต าแหน่งพนกังานจา้ง 

2. การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะหลักและผลการปฏิบัติงานของ
พนกังานเทศบาลต าบลในเขตอ าเภอเมืองนครราชสีมา สมรรถนะหลกัโดยรวมมีความสมัพนัธก์ับ
ผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลต าบลในเขตอ าเภอเมืองนครราชสีมา เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสมรรถนะหลัก ไดแ้ก่ ดา้นการมุ่งผลสมัฤทธิ์ 
ดา้นการบรกิารที่ดี ดา้นการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงาน ดา้นจรยิธรรม และดา้นความรว่มแรงรว่ม
ใจมีความสมัพนัธก์บัผลการปฏิบติังานทุกดา้น โดยมีความสมัพนัธใ์นระดบัสงูและทิศทางเดียวกนั 
มีค่าสมัประสิทธิ์สมัพนัธเ์ท่ากบั 0.889 และเมื่อพิจารณาเป็นรายดา้นตวัแปรมีความสมัพนัธก์นัใน
ระดับสงู มีค่าระหว่าง 0.742-0.795 ซึ่งค่าความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรที่มีความสมัพนัธส์งูสดุคือ 
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ดา้นการบรกิารที่ดีกบัผลการปฏิบติังาน โดยมีค่าความสมัพนัธเ์ท่ากบั 0.795 อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติที่ระดบั 0.01 และเป็นไปในทิศทางเดียวกนั 

ศุภมิตร พินิจการ (2552) ไดท้ าการศึกษาเรื่องความสมัพันธ์ระหว่างสมรรถนะหลกักับ
ประสิทธิภาพการท างานของนักบัญชีกรมสรรพสามิต โดยใช้แบบสอบถามกับนักบัญชีกรม
สรรพสามิต จ านวน 204 คน พบว่า  

1. ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุมากกว่า 40 ปี สถานภาพสมรส 
ระดบัการศกึษาปรญิญาตรีหรือต ่ากว่า รายไดส้ทุธิเฉลี่ยต่อเดือน 10,000-20,000 บาท 

2.การทดสอบความสมัพันธร์ะหว่างสมรรถนะหลกักับประสิทธิภาพการท างานของ
นกับญัชีกรมสรรพสามิต สมรรถนะหลกัดา้นการมุ่งผลสมัฤทธิ์มีความสมัพันธแ์ละผลกระทบเชิง
บวกกบัประสิทธิภาพการท างาน ดา้นการบรรลเุป้าหมายความส าเร็จ ดา้นการจดัหาและใชปั้จจยั
ทรพัยากร และดา้นความพอใจของทกุฝ่าย อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 สมรรถนะหลกั
ดา้นการท างานเป็นทีม มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับประสิทธิภาพการท างาน ดา้น
ความพอใจของทุกฝ่าย อย่างมีนยัส าคัญทางสถิติที่ระดบั 0.05 สมรรถนะหลกัดา้นการบริการที่ดี 
มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับประสิทธิภาพการท างาน ด้านการบรรลุเป้าหมาย
ความส าเร็จและดา้นกระบวนการปฏิบัติงาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สมรรถนะ
ดา้นการใฝ่รูอ้ย่างต่อเนื่อง มีความสมัพนัธแ์ละผลกระทบเชิงบวกกบัประสิทธิภาพการท างาน ดา้น
การจัดหาและใช้ปัจจัยทรพัยากร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สมรรถนะหลักด้าน
จริยธรรม มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับประสิทธิภาพการท างาน ด้านการบรรลุ
เป้าหมายความส าเร็จ ด้านการจัดหาและใช้ปัจจัยทรพัยากร และดา้นกระบวนการปฏิบัติงาน 
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
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บทที ่3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 
ในการวิจยัครัง้นี ้ผูว้ิจยัไดด้  าเนินตามขัน้ตอน ดงันี ้

1.การก าหนดประชากรและคดัเลือกกลุม่ตวัอย่าง 
2.การสรา้งเครื่องมือที่ใชใ้นการวิจยั 
3.การเก็บรวบรวมขอ้มลู 
4.การจดักระท าขอ้มลูและการวิเคราะหข์อ้มลู 
5.สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู 
 

การก าหนดประชากรและคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร 

คือ เจา้หน้าที่ประเมินราคาทรพัย์สิน กรมธนารกัษ์ สังกัดส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
จ านวน 532 คน(กรมธนารกัษ,์ 2562a)  

ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
การหาขนาดกลุ่มตัวอย่าง จะใชว้ิธีการค านวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยสูตรของ  

Taro Yamane ก าหนดค่าความเชื่อมั่น 95% ค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างไดด้ังนี ้(กัลยา วานิชย์
บญัชา, 2545, น.26)  

 
 
 
 
เมื่อ n คือ ขนาดของกลุม่ตวัอย่าง 
N = จ านวนประชากรที่ใชใ้นการวิจยั 
e = ความคลาดเคลื่อนของกลุม่ตวัอย่าง 
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แทนค่าตามสตูร 
 
 
 
 
 
 
ดงันัน้ในการศกึษาวิจยัในครัง้นีข้นาดของกลุม่ตวัอย่างจะมีทัง้สิน้ 228 คน  
 

วิธีเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
ขั้นที่ 1 การสุ่มตัวอย่างแบบใช้ความน่าจะเป็น (Probability Random Sampling) 

ท าการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชัน้ภูมิ (Stratified Random Sampling) สุ่มตัวอย่างจากเจา้หน้าที่ใน
แต่ละสงักดัโดยก าหนดจากสดัส่วนของประชากรในสงักดันัน้ๆ (Proportional Stratified Random 
Sampling)โดยท าการแจกแบบสอบถามแก่เจา้หนา้ที่ประเมินราคาทรพัยส์ิน สงักดัส่วนกลาง และ
สว่นภมูิภาค ดงันี ้

ตาราง 2การเลือกลุม่ตวัอย่างขัน้ตอนที่ 1 

สังกัด จ านวนประชากร (คน) จ านวนตัวอย่าง (คน) 

สว่นกลาง 160 69 

ภมูิภาค 372 159 

รวม 532 228 

 
ขัน้ที่ 2 การสุ่มตัวอย่างโดยอาศัยความสะดวก (Convenience Sampling) โดยสุ่ม

ตัวอย่างจากเจ้าหน้าที่ประเมินราคาทรพัย์สินสังกัดส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ตามจ านวน
ตวัอย่างในขัน้ตอนที่ 1 เพื่อรวบรวมขอ้มลูโดยการแจกแบบสอบถามดว้ยตวัเองกบักลุ่มตวัอย่างใน
สงักัดส่วนกลางและภูมิภาค ซึ่งผูว้ิจัยจะท าการเก็บรวบรวมจนครบจ านวน 228 ตัวอย่าง จนครบ
ตามจ านวนขนาดตวัอย่าง 228 ตวัอย่าง 
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การสร้างเคร่ืองมือในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี ้ ผู ้สอบถามได้ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็น

เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอ้มลู แบ่งเนือ้หาแบบสอบถามออกเป็น 3 สว่น ดงันี ้
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเก่ียวกับขอ้มูลส่วนบุคคลของแบบสอบถาม เป็นลักษณะเป็น

ค าถามปลายปิด (Close-Ended question) ซึ่งเป็นค าถามที่ก าหนดตวัเลือกค าตอบไวแ้ลว้ โดยให้
ผูต้อบแบบสอบถามเลือกค าตอบที่ก าหนดไวเ้พียงหนึ่งค าตอบที่ตรงกับความเป็นจริงของผูต้อบ
มากที่สดุ จ านวน 6 ขอ้ ดงันี ้ 

ขอ้ที่ 1 เพศ เป็นแบบสอบถามชนิดปลายปิด ลกัษณะค าถามมีใหเ้ลือกหลายค าตอบให้
เลือกเพียงค าตอบเดียว ใชร้ะดบัการวดัขอ้มลูประเภทนามบญัญัติ (Nominal Scale) ดงันี ้

1. เพศชาย 
2. เพศหญิง 

ข้อที่  2 อายุ เป็นแบบสอบถามชนิดปลายปิด ใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทการ
เรียงล าดับ (Ordinal Scale) ลักษณะค าถามมีใหเ้ลือกหลายค าตอบให้เลือกเพียงค าตอบเดียว 
โดยการก าหนดช่วงอายคุ านวณไดด้งันี ้(ศิรวิรรณ เสรีรตัน,์ 2548, น.149)  

 
 

อายุ 21 ปี เป็นอายุต ่าสุดของขอ้มูล และอายุ 60 ปี เป็นอายุสูงสุดขอ้มูล การวิจัยครัง้นี ้
จึงใชช้่วงอายดุงักลา่วเป็นเกณฑใ์นการก าหนดช่วงอายโุดยแบ่งออกเป็น 4 ช่วง ดงันี ้

 
 

 
ไดช้่วงอายดุงันี ้

1. 21-30 ปี 
2. 31-40 ปี 
3. 41-50 ปี 
4. 51 ปีขึน้ไป 
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ขอ้ที่ 3 สถานภาพสมรส เป็นแบบสอบถามชนิดปลายปิด ใชร้ะดบัการวัดขอ้มลูประเภท
นามบญัญัติ (Nominal Scale) ลกัษณะค าถามมีใหเ้ลือกหลายค าตอบใหเ้ลือกเพียงค าตอบเดียว 
ดงันี ้

1. โสด 
2. สมรส 
3. หย่ารา้ง 
4. อ่ืนๆ...... 

ขอ้ที่ 4 ระดับการศึกษา เป็นแบบสอบถามชนิดปลายปิด ใชร้ะดับการวัดขอ้มูลประเภท
การเรียงล าดบั (Ordinal Scale) ลกัษณะค าถามมีใหเ้ลือกหลายค าตอบใหเ้ลือก โดยใหเ้ลือกเพียง
ค าตอบเดียว ดงันี ้

1. ต ่ากว่าปรญิญาตรี 
2. ปรญิญาตรี 
3. สงูกว่าปรญิญาตร ี

ขอ้ที่ 5 สงักดั เป็นแบบสอบถามชนิดปลายปิด ใชร้ะดบัการวดัขอ้มลูประเภทนามบญัญัติ 
(Nominal Scale)  ลกัษณะค าถามมีใหเ้ลือกหลายค าตอบใหเ้ลือก โดยใหเ้ลือกเพียงค าตอบเดียว 
ดงันี ้ 

1. สว่นกลาง 
2. ภมูิภาค 

ข้อที่  6 รายได้ เป็นแบบสอบถามชนิดปลายปิด ใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทการ
เรียงล าดับ (Ordinal Scale) ลักษณะค าถามมีให้เลือกหลายค าตอบให้เลือก โดยใหเ้ลือกเพียง
ค าตอบเดียว โดยแบ่งช่วงห่างของรายไดเ้ป็นช่วงละ 10,000 บาท ดงันี ้

1. 15,000 – 25,000 บาท 
2. 25,001 – 35,000 บาท 
3. 35,001 – 45,000 บาท 
4. 45,001 บาทขึน้ไป 

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเก่ียวกับปัจจัยสมรรถนะในราชการพลเรือนสามญั เป็นลกัษณะ
ค าถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) แบ่งเป็น ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ ด้านการ
บริการที่ดี ดา้นการสั่งสมความเชี่ยวชาญในอาชีพ ดา้นการยึดมั่นในความถูกตอ้งชอบธรรมและ
จรยิธรรม และดา้นการท างานเป็นทีม ดงันี ้
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ขอ้ที่ 1 ค าถามเก่ียวกับปัจจัยสมรรถนะหลักดา้นการมุ่งผลสัมฤทธิ์ เป็นแบบสอบถาม
ชนิดปลายปิด ลกัษณะค าถามมีใหเ้ลือกหลายค าตอบใหเ้ลือก โดยใหเ้ลือกเพียงค าตอบเดียว ใช้
ระดับการวดัขอ้มลูประเภทอนัตรภาคชัน้ (Interval Scale) ก าหนดระดบัประมาณค่าเป็น 5 ระดับ 
คือ มากที่สดุ มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยที่สดุ โดยมีหลกัเกณฑใ์นการใหค้ะแนนดงันี ้

  ระดบั 5   หมายถึง มากที่สดุ   
 ระดบั 4   หมายถึง  มาก 
 ระดบั 3   หมายถึง ปานกลาง 
 ระดบั 2   หมายถึง  นอ้ย 
 ระดบั 1   หมายถึง นอ้ยที่สดุ 

สูตรการค านวณการให้คะแนนในแต่ละระดับชั้น ใช้สูตรค านวณความกว้างดังนี ้ (ศิ
รวิรรณ เสรีรตัน,์ 2548, น.149)  

 
 

สามารถสรุปเกณฑเ์ฉลี่ยระดบัความส าคญัของปัจจยัสมรรถนะหลกั ดงันี ้
คะแนนเฉลี่ย 4.21 - 5.00 หมายถึง มีปัจจัยสมรรถนะหลกัดา้นการมุ่งผลสมัฤทธิ์อยู่

ในระดบัมากท่ีสดุ 
คะแนนเฉลี่ย 3.41 - 4.20 หมายถึง มีปัจจยัสมรรถนะหลกัดา้นการมุ่งผลสมัฤทธิ์อยู่

ในระดบัมาก 
คะแนนเฉลี่ย 2.61 - 3.40 หมายถึง มีปัจจัยสมรรถนะหลกัดา้นการมุ่งผลสมัฤทธิ์อยู่

ในระดบัปานกลาง 
คะแนนเฉลี่ย 1.81 - 2.60 หมายถึง มีปัจจยัสมรรถนะหลกัดา้นการมุ่งผลสมัฤทธิ์อยู่

ในระดบันอ้ย 
คะแนนเฉลี่ย 1.00 - 1.80 หมายถึง มีปัจจยัสมรรถนะหลกัดา้นการมุ่งผลสมัฤทธิ์อยู่ใน

ระดบันอ้ยที่สดุ 
ขอ้ที่ 2 ค าถามเก่ียวกับปัจจัยสมรรถนะหลักดา้นการบริการที่ดี เป็นแบบสอบถามชนิด

ปลายปิด ลกัษณะค าถามมีใหเ้ลือกหลายค าตอบใหเ้ลือก โดยใหเ้ลือกเพียงค าตอบเดียว ใชร้ะดับ
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การวัดขอ้มูลประเภทอันตรภาคชัน้ (Interval Scale) ก าหนดระดับประมาณค่าเป็น 5 ระดับ คือ 
มากที่สดุ มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยที่สดุ โดยมีหลกัเกณฑใ์นการใหค้ะแนน ดงันี ้

  ระดบั 5   หมายถึง มากที่สดุ   
 ระดบั 4   หมายถึง  มาก 
 ระดบั 3   หมายถึง ปานกลาง 
 ระดบั 2   หมายถึง  นอ้ย 
 ระดบั 1   หมายถึง นอ้ยที่สดุ 

สูตรการค านวณการให้คะแนนในแต่ละระดับชั้น ใชสู้ตรค านวณความกวา้ง ดังนี ้ (ศิ
รวิรรณ เสรีรตัน,์ 2548, น.149)  

 

สามารถสรุปเกณฑเ์ฉลี่ยระดบัความส าคญัของปัจจยัสมรรถนะหลกั ดงันี ้
คะแนนเฉลี่ย 4.21 - 5.00 หมายถึง มีปัจจัยสมรรถนะหลกัดา้นการบริการที่ดีอยู่ใน

ระดบัมากท่ีสดุ 
คะแนนเฉลี่ย 3.41 - 4.20 หมายถึง มีปัจจัยสมรรถนะหลักดา้นการบริการที่ดีอยู่ใน

ระดบัมาก 
คะแนนเฉลี่ย 2.61 - 3.40 หมายถึง มีปัจจัยสมรรถนะหลกัดา้นการบริการที่ดีอยู่ใน

ระดบัปานกลาง 
คะแนนเฉลี่ย 1.81 - 2.60 หมายถึง มีปัจจัยสมรรถนะหลกัดา้นการบริการที่ดีอยู่ใน

ระดบันอ้ย 
คะแนนเฉลี่ย 1.00 - 1.80 หมายถึง มีปัจจัยสมรรถนะหลักดา้นการบริการที่ดีอยู่ใน

ระดบันอ้ยที่สดุ 
ขอ้ที่ 3 ค าถามเก่ียวกบัปัจจยัสมรรถนะหลกัดา้นการสั่งสมความเชี่ยวชาญในอาชีพ เป็น

แบบสอบถามชนิดปลายปิด ลักษณะค าถามมีให้เลือกหลายค าตอบใหเ้ลือก โดยใหเ้ลือกเพียง
ค าตอบเดียว ใชร้ะดบัการวดัขอ้มลูประเภทอนัตรภาคชัน้ (Interval Scale) ก าหนดระดบัประมาณ
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ค่าเป็น 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย นอ้ยที่สุด โดยมีหลกัเกณฑใ์นการใหค้ะแนน
ดงันี ้

  ระดบั 5   หมายถึง มากที่สดุ   
 ระดบั 4   หมายถึง  มาก 
 ระดบั 3   หมายถึง ปานกลาง 
 ระดบั 2   หมายถึง  นอ้ย 
 ระดบั 1   หมายถึง นอ้ยที่สดุ 

สูตรการค านวณการให้คะแนนในแต่ละระดับชั้น ใชสู้ตรค านวณความกวา้ง  ดังนี ้ (ศิ
รวิรรณ เสรีรตัน,์ 2548, น.149)  

 

สามารถสรุปเกณฑเ์ฉลี่ยระดบัความส าคญัของปัจจยัสมรรถนะหลกั ดงันี ้
คะแนนเฉลี่ย 4.21 - 5.00 หมายถึง มีปัจจัยสมรรถนะหลักด้านการสั่งสมความ

เชี่ยวชาญในอาชีพอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ 
คะแนนเฉลี่ย 3.41 - 4.20 หมายถึง มีปัจจัยสมรรถนะหลักด้านการสั่งสมความ

เชี่ยวชาญในอาชีพอยู่ในระดบัมาก 
คะแนนเฉลี่ย 2.61 - 3.40 หมายถึง มีปัจจัยสมรรถนะหลักด้านการสั่งสมความ

เชี่ยวชาญในอาชีพอยู่ในระดบัปานกลาง 
คะแนนเฉลี่ย 1.81 - 2.60 หมายถึง มีปัจจัยสมรรถนะหลักด้านการสั่งสมความ

เชี่ยวชาญในอาชีพอยู่ในระดบันอ้ย 
คะแนนเฉลี่ย 1.00 - 1.80 หมายถึง มีปัจจัยสมรรถนะหลักด้านการสั่ งสมความ

เชี่ยวชาญในอาชีพอยู่ในระดบันอ้ยที่สดุ 
ขอ้ที่ 5 ค าถามเก่ียวกบัปัจจยัสมรรถนะหลกัดา้นการยดึมั่นในความถกูตอ้งชอบธรรมและ

จริยธรรม เป็นแบบสอบถามชนิดปลายปิด โดยใหเ้ลือกเพียงค าตอบเดียว ใชร้ะดับการวัดขอ้มูล
ประเภทอนัตรภาคชัน้ (Interval Scale) ก าหนดระดบัประมาณค่าเป็น 5 ระดบั คือ มากที่สุด มาก 
ปานกลาง นอ้ย นอ้ยที่สดุ โดยมีหลกัเกณฑใ์นการใหค้ะแนนดงันี ้
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  ระดบั 5   หมายถึง มากที่สดุ   
 ระดบั 4   หมายถึง  มาก 
 ระดบั 3   หมายถึง ปานกลาง 
 ระดบั 2   หมายถึง  นอ้ย 
 ระดบั 1   หมายถึง นอ้ยที่สดุ 

สตูรการค านวณการใหค้ะแนนในแต่ละระดบัชัน้ ใชส้ตูรค านวณความกวา้ง ดงันี ้ 
(ศิรวิรรณ เสรีรตัน,์ 2548, น.149) 
 

สามารถสรุปเกณฑเ์ฉลี่ยระดบัความส าคญัของปัจจยัสมรรถนะหลกั ดงันี ้
คะแนนเฉลี่ย 4.21 - 5.00 หมายถึง มีปัจจัยสมรรถนะหลักดา้นการยึดมั่นในความ

ถกูตอ้งชอบธรรมและจรยิธรรมอยู่ในระดบัมากที่สดุ 
คะแนนเฉลี่ย 3.41 - 4.20 หมายถึง มีปัจจัยสมรรถนะหลักดา้นการยึดมั่นในความ

ถกูตอ้งชอบธรรมและจรยิธรรมอยู่ในระดบัมาก 
คะแนนเฉลี่ย 2.61 - 3.40 หมายถึง มีปัจจัยสมรรถนะหลักดา้นการยึดมั่นในความ

ถกูตอ้งชอบธรรมและจรยิธรรมอยู่ในระดบัปานกลาง 
คะแนนเฉลี่ย 1.81 - 2.60 หมายถึง มีปัจจัยสมรรถนะหลักดา้นการยึดมั่นในความ

ถกูตอ้งชอบธรรมและจรยิธรรมอยู่ในระดบันอ้ย 
คะแนนเฉลี่ย 1.00 - 1.80 หมายถึง มีปัจจัยสมรรถนะหลักดา้นการยึดมั่นในความ

ถกูตอ้งชอบธรรมและจรยิธรรมอยู่ในระดบันอ้ยที่สดุ 
ขอ้ที่ 5 ค าถามเก่ียวกับปัจจัยสมรรถนะหลกัดา้นการท างานเป็นทีม เป็นแบบสอบถาม

ชนิดปลายปิด ลกัษณะค าถามมีใหเ้ลือกหลายค าตอบใหเ้ลือก โดยใหเ้ลือกเพียงค าตอบเดียว ใช้
ระดับการวดัขอ้มลูประเภทอนัตรภาคชัน้ (Interval Scale) ก าหนดระดบัประมาณค่าเป็น 5 ระดับ 
คือ มากที่สดุ มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยที่สดุ โดยมีหลกัเกณฑใ์นการใหค้ะแนน ดงันี ้

  ระดบั 5   หมายถึง มากที่สดุ   
 ระดบั 4   หมายถึง  มาก 
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 ระดบั 3   หมายถึง ปานกลาง 
 ระดบั 2   หมายถึง  นอ้ย 
 ระดบั 1   หมายถึง นอ้ยที่สดุ 

สตูรการค านวณการใหค้ะแนนในแต่ละระดบัชัน้ ใชส้ตูรค านวณความกวา้ง ดงันี ้ 
(ศิรวิรรณ เสรีรตัน,์ 2548, น.149)  
 

สามารถสรุปเกณฑเ์ฉลี่ยระดบัความส าคญัของปัจจยัสมรรถนะหลกั ดงันี ้
คะแนนเฉลี่ย 4.21 - 5.00 หมายถึง มีปัจจยัสมรรถนะหลกัดา้นการท างานเป็นทีมอยู่

ในระดบัมากท่ีสดุ 
คะแนนเฉลี่ย 3.41 - 4.20 หมายถึง มีปัจจยัสมรรถนะหลกัดา้นการท างานเป็นทีมอยู่

ในระดบัมาก 
คะแนนเฉลี่ย 2.61 - 3.40 หมายถึง มีปัจจยัสมรรถนะหลกัดา้นการท างานเป็นทีมอยู่

ในระดบัปานกลาง 
คะแนนเฉลี่ย 1.81 - 2.60 หมายถึง มีปัจจยัสมรรถนะหลกัดา้นการท างานเป็นทีมอยู่

ในระดบันอ้ย 
คะแนนเฉลี่ย 1.00 - 1.80 หมายถึง มีปัจจยัสมรรถนะหลกัดา้นการท างานเป็นทีมอยู่ใน

ระดบันอ้ยที่สดุ 
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัประสิทธิภาพในการท างานของเจา้หนา้ที่ประเมิน

ราคาทรพัยส์ิน กรมธนารกัษ์ เป็นลักษณะค าถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 
แบ่งเป็น ดา้นคณุภาพของงาน ปรมิาณงาน เวลา และการใชท้รพัยากร ดงันี ้

ขอ้ที่ 1 ค าถามเก่ียวกับปัจจัยประสิทธิภาพในการท างาน ด้านคุณภาพของงาน เป็น
แบบสอบถามชนิดปลายปิด ลักษณะค าถามมีให้เลือกหลายค าตอบใหเ้ลือก โดยใหเ้ลือกเพียง
ค าตอบเดียว ใชร้ะดบัการวดัขอ้มลูประเภทอนัตรภาคชัน้ (Interval Scale) ก าหนดระดบัประมาณ
ค่าเป็น 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย นอ้ยที่สุด โดยมีหลกัเกณฑใ์นการใหค้ะแนน
ดงันี ้
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 ระดบั 5   หมายถึง มากที่สดุ   
 ระดบั 4   หมายถึง  มาก 
 ระดบั 3   หมายถึง ปานกลาง 
 ระดบั 2   หมายถึง  นอ้ย 
 ระดบั 1   หมายถึง นอ้ยที่สดุ  

สตูรการค านวณการใหค้ะแนนในแต่ละระดบัชัน้ ใชส้ตูรค านวณความกวา้ง ดงันี ้ 
(ศิรวิรรณ เสรีรตัน,์ 2548, น.149)  
 

สามารถสรุปเกณฑ์เฉลี่ยระดับความส าคัญของปัจจัยประสิทธิภาพการท างานของ
เจา้หนา้ที่ประเมินราคาทรพัยส์ิน ดงันี ้

คะแนนเฉลี่ย 4.21 - 5.00 หมายถึง มีประสิทธิภาพการท างานดา้นคุณภาพของงาน
อยู่ในระดบัมากท่ีสดุ 

คะแนนเฉลี่ย 3.41 - 4.20 หมายถึง มีประสิทธิภาพการท างานดา้นคุณภาพของงาน
อยู่ในระดบัมาก 

คะแนนเฉลี่ย 2.61 - 3.40 หมายถึง มีประสิทธิภาพการท างานดา้นคุณภาพของงาน
อยู่ในระดบัปานกลาง 

คะแนนเฉลี่ย 1.81 - 2.60 หมายถึง มีประสิทธิภาพการท างานดา้นคุณภาพของงาน
อยู่ในระดบันอ้ย 

คะแนนเฉลี่ย 1.00 - 1.80 หมายถึง มีประสิทธิภาพการท างานดา้นคุณภาพของงาน
อยู่ในระดบันอ้ยที่สดุ 

ข้อที่  2 ค าถามเก่ียวกับปัจจัยประสิทธิภาพในการท างาน  ด้านปริมาณงาน เป็น
แบบสอบถามชนิดปลายปิด ลักษณะค าถามมีให้เลือกหลายค าตอบใหเ้ลือก โดยใหเ้ลือกเพียง
ค าตอบเดียว ใชร้ะดบัการวดัขอ้มลูประเภทอนัตรภาคชัน้ (Interval Scale) ก าหนดระดบัประมาณ
ค่าเป็น 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย นอ้ยที่สุด โดยมีหลกัเกณฑใ์นการใหค้ะแนน
ดงันี ้
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 ระดบั 5   หมายถึง มากที่สดุ   
 ระดบั 4   หมายถึง  มาก 
 ระดบั 3   หมายถึง ปานกลาง 
 ระดบั 2   หมายถึง  นอ้ย 
 ระดบั 1   หมายถึง นอ้ยที่สดุ  

สูตรการค านวณการให้คะแนนในแต่ละระดับชั้น ใชสู้ตรค านวณความกวา้ง  ดังนี ้ (ศิ
รวิรรณ เสรีรตัน,์ 2548, น.149)  

 

สามารถสรุปเกณฑ์เฉลี่ยระดับความส าคัญของปัจจัยประสิทธิภาพการท างานของ
เจา้หนา้ที่ประเมินราคาทรพัยส์ิน ดงันี ้

คะแนนเฉลี่ย 4.21 - 5.00 หมายถึง มีประสิทธิภาพการท างานดา้นปริมาณงานอยู่ใน
ระดบัมากท่ีสดุ 

คะแนนเฉลี่ย 3.41 - 4.20 หมายถึง มีประสิทธิภาพการท างานดา้นปริมาณงานอยู่ใน
ระดบัมาก 

คะแนนเฉลี่ย 2.61 - 3.40 หมายถึง มีประสิทธิภาพการท างานดา้นปริมาณงานอยู่ใน
ระดบัปานกลาง 

คะแนนเฉลี่ย 1.81 - 2.60 หมายถึง มีประสิทธิภาพการท างานดา้นปริมาณงานอยู่ใน
ระดบันอ้ย 

คะแนนเฉลี่ย 1.00 - 1.80 หมายถึง มีประสิทธิภาพการท างานดา้นปรมิาณงานอยู่ใน
ระดบันอ้ยที่สดุ 

ขอ้ที่ 3 ค าถามเก่ียวกับปัจจัยประสิทธิภาพในการท างาน ดา้นเวลา เป็นแบบสอบถาม
ชนิดปลายปิด ลกัษณะค าถามมีใหเ้ลือกหลายค าตอบใหเ้ลือก โดยใหเ้ลือกเพียงค าตอบเดียว ใช้
ระดับการวดัขอ้มลูประเภทอนัตรภาคชัน้ (Interval Scale) ก าหนดระดบัประมาณค่าเป็น 5 ระดับ 
คือ มากที่สดุ มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยที่สดุ โดยมีหลกัเกณฑใ์นการใหค้ะแนนดงันี ้
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 ระดบั 5   หมายถึง มากที่สดุ   
 ระดบั 4   หมายถึง  มาก 
 ระดบั 3   หมายถึง ปานกลาง 
 ระดบั 2   หมายถึง  นอ้ย 
 ระดบั 1   หมายถึง นอ้ยที่สดุ  

สูตรการค านวณการให้คะแนนในแต่ละระดับชั้น ใชสู้ตรค านวณความกวา้ง  ดังนี ้ (ศิ
รวิรรณ เสรีรตัน,์ 2548, น.149)  

 

สามารถสรุปเกณฑ์เฉลี่ยระดับความส าคัญของปัจจัยประสิทธิภาพการท างานของ
เจา้หนา้ที่ประเมินราคาทรพัยส์ิน ดงันี ้

คะแนนเฉลี่ย 4.21 - 5.00 หมายถึง มีประสิทธิภาพการท างานดา้นเวลาอยู่ในระดับ
มากที่สดุ 

คะแนนเฉลี่ย 3.41 - 4.20 หมายถึง มีประสิทธิภาพการท างานดา้นเวลาอยู่ในระดับ
มาก 

คะแนนเฉลี่ย 2.61 - 3.40 หมายถึง มีประสิทธิภาพการท างานดา้นเวลาอยู่ในระดับ
ปานกลาง 

คะแนนเฉลี่ย 1.81 - 2.60 หมายถึง มีประสิทธิภาพการท างานดา้นเวลาอยู่ในระดับ
นอ้ย 

คะแนนเฉลี่ย 1.00 - 1.80 หมายถึง มีประสิทธิภาพการท างานดา้นเวลาอยู่ในระดับ
นอ้ยที่สดุ 

ขอ้ที่  4 ค าถามเก่ียวกับปัจจัยประสิทธิภาพในการท างาน ด้านการใช้ทรพัยากร เป็น
แบบสอบถามชนิดปลายปิด ลักษณะค าถามมีให้เลือกหลายค าตอบใหเ้ลือก โดยใหเ้ลือกเพียง
ค าตอบเดียว ใชร้ะดบัการวดัขอ้มลูประเภทอนัตรภาคชัน้ (Interval Scale) ก าหนดระดบัประมาณ
ค่าเป็น 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย นอ้ยที่สุด โดยมีหลกัเกณฑใ์นการใหค้ะแนน
ดงันี ้
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 ระดบั 5   หมายถึง มากที่สดุ   
 ระดบั 4   หมายถึง  มาก 
 ระดบั 3   หมายถึง ปานกลาง 
 ระดบั 2   หมายถึง  นอ้ย 
 ระดบั 1   หมายถึง นอ้ยที่สดุ  

สูตรการค านวณการให้คะแนนในแต่ละระดับชั้น ใชสู้ตรค านวณความกวา้ง  ดังนี ้ (ศิ
รวิรรณ เสรีรตัน,์ 2548, น.149)  

 

สามารถสรุปเกณฑ์เฉลี่ยระดับความส าคัญของปัจจัยประสิทธิภาพการท างานของ
เจา้หนา้ที่ประเมินราคาทรพัยส์ิน ดงันี ้

คะแนนเฉลี่ย 4.21 - 5.00 หมายถึง มีประสิทธิภาพการท างานดา้นการใชท้รพัยากร
อยู่ในระดบัมากท่ีสดุ 

คะแนนเฉลี่ย 3.41 - 4.20 หมายถึง มีประสิทธิภาพการท างานดา้นการใชท้รพัยากร
อยู่ในระดบัมาก 

คะแนนเฉลี่ย 2.61 - 3.40 หมายถึง มีประสิทธิภาพการท างานดา้นการใชท้รพัยากร
อยู่ในระดบัปานกลาง 

คะแนนเฉลี่ย 1.81 - 2.60 หมายถึง มีประสิทธิภาพการท างานดา้นการใชท้รพัยากร
อยู่ในระดบันอ้ย 

คะแนนเฉลี่ย 1.00 - 1.80 หมายถึง มีประสิทธิภาพการท างานดา้นการใชท้รพัยากร
อยู่ในระดบันอ้ยที่สดุ 
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ขั้นตอนในการสร้างเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจัย 
1.ศึกษาเอกสาร ต ารา บทความ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวขอ้ง เพื่อน ามา

ก าหนดกรอบแนวคิดของการวิจยั และเป็นแนวทางในการสรา้งแบบสอบถาม 
2.ก าหนดประเด็นของแบบสอบถามใหส้อดคลอ้งกบัวตัถปุระสงคท์ี่ตัง้ไว ้
3.น าแบบสอบถามที่ร่างเสร็จเรียบรอ้ยแลว้เสนออาจารยท์ี่ปรกึษา เพื่อขอค าแนะน า

และปรบัปรุงใหส้มบรูณย์ิ่งขึน้ 
 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การวิจัยครัง้นีเ้ป็นการวิจัยเชิงพรรณนา ซึ่งผูว้ิจัยไดจ้ัดเก็บขอ้มูลที่เก่ียวขอ้งกับงานวิจัย

จาก 2 แหลง่ดว้ยกนั ดงันี ้
1.ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) ท าการเก็บขอ้มูลโดยการใชว้ิธีแจกแบบสอบถาม

แก่เจา้หนา้ที่ประเมินราคาทรพัยส์ินกรมธนารกัษ์ โดยแจกแบบสอบถามใหแ้ก่กลุ่มตวัอย่างจ านวน 
228 คน  

2.ข้อมูลทุ ติยภูมิ  (Secondary Data) โดยศึกษาข้อมูลจากผู้ที่ รวบรวมไว้จาก
บทความ ต ารา ขอ้มลูจากอินเตอรเ์น็ต และงานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง เพื่อเป็นแนวทางในการท าวิจยัใน
ครัง้นี ้

 
การจัดกระท าและวิเคราะหข์้อมูล 

1. การจัดกระท าข้อมูล 
1.1.ตรวจสอบความถูกตอ้งและความสมบูรณ์ของแบบสอบถามที่ไดจ้ากการเก็บ

ขอ้มลูจรงิ 
1.2.น าแบบสอบถามที่ท าการตรวจสอบแลว้มาท าการลงรหสัในแบบลงรหสั 
1.3.ประมวลผลขอ้มลูดว้ยคอมพิวเตอร ์โดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอรใ์นการวิเคราะห์

ขอ้มลูตามสมมติฐานที่ตัง้ไว ้
2. การวิเคราะหข์้อมูล 

2.1. วิเคราะหโ์ดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) เพื่ออธิบายลกัษณะ
ขอ้มลูพืน้ฐานของขอ้มลู ดงันี ้

แบบสอบถามส่วนที่ 1 ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา สงักดั รายได ้
โดยใชต้ารางแจกแจงความถ่ีแสดงผลเป็นค่ารอ้ยละ 
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 แบบสอบถามส่วนที่ 2 ปัจจัยสมรรถนะหลกั ไดแ้ก่ ดา้นมุ่งผลสมัฤทธิ์ ดา้นการ
บริการที่ดี ดา้นการสั่งสมความเชี่ยวชาญในอาชีพ ดา้นการยึดมั่นในความถูกตอ้งชอบธรรมและ
จรยิธรรม ดา้นการท างานเป็นทีม สถิติที่ใชไ้ดแ้ก่ ค่าเฉลี่ยและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

แบบสอบถามส่วนที่ 3 ประสิทธิภาพในการท างาน สถิติที่ใชไ้ดแ้ก่ ค่าเฉลี่ยและ
สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

2.2. วิเคราะหโ์ดยใชส้ถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) เพื่อทดสอบสมมติฐาน
การวิจยัดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร ์โดยสถิติที่ใชใ้นการวิเคราะห ์ไดแ้ก่  

1. สถิติ Independent Simple t-test ใช้ในการทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ย
ของกลุม่ตวัอย่าง 2 กลุม่ที่เป็นอิสระต่อกนั 

2. การวิเคราะหค์วามแปรปรวนทางเดียว One way Analysis of Variance ใชใ้น
การทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยของกลุม่ตวัอย่างที่มากกว่า 2 กลุม่ 

3. สถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร ์สัน (Pearson Product 
Moment Correlation Coefficient) ใชท้ดสอบความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรตน้และตวัแปรตาม 

 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะหข์้อมูล 

1.ค่าสถิติพืน้ฐาน ประกอบด้วย 
1.1 ค่าร้อยละ  (Percentage) ใช้ในการอธิบายลักษณะข้อมูลส่วนบุคคลใน

แบบสอบถามสว่นที่ 1 (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2545, น.36)  
 
 
 
เมื่อ  P  แทน ค่ารอ้ยละ หรือ เปอเซ็นต ์

f  แทน  ความถ่ี 
n  แทน จ านวนความถ่ีทัง้หมด หรือจ านวนกลุม่ตวัอย่าง 

1.2.ค่าเฉลี่ย( Mean ) เพื่ออธิบายลักษณะพืน้ฐานของขอ้มูลในแบบสอบถามส่วนที่ 2  
(กลัยา วานิชยบ์ญัชา,2545. น.36) 

 
 

เมื่อ  x  แทน  คะแนนเฉลี่ย 
x แทน ผลรวมของคะแนนทัง้หมด 
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  n  แทน  ขนาดของกลุม่ตวัอย่าง 
1.3.ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่อใช้อธิบายลักษณะพืน้ฐานของ

ขอ้มลูในแบบสอบถามสว่นที่ 2(กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2545, น.38)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. สถิติทีใ่ช้ทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม 

การทดสอบความเชื่อถือไดข้องแบบสอบถามหรือค่าที่ใชว้ดัความสอดคลอ้งภายใน
ของค าตอบ โดยใช้วิธีหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่า (α Coefficient) ของครอนบราช(Cronbach) 
(กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2545, น.445)  
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3.สถิติทีใ่ช้ในการทดสอบสมมติฐาน 
1. สถิติ t-test ใช้เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าคะแนนเฉลี่ยของกลุ่ม

ตวัอย่าง 2 กลุ่ม โดยใชส้ถิติ Indepent Sample t – test (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2545, น.135) โดย
ใชส้ตูรดงันี ้

 
 
 
 
 
  โดยมีองศาอิสระ (Degree of Freedom หรือ df) ดงันี ้
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2. สถิติ f-test แบบการวิเคราะห ์ONE-WAY ANOVA ใชว้ิเคราะหค์วามแปรปรวนทาง
เดียวของกลุม่ตวัอย่าง 2 กลุม่ ที่มีตวัแปรมากกว่า 2 ตวัแปรขึน้ไป (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2545, น.
148) 

 
 

กรณีพบความแตกต่างอย่างมีนยัส าคัญทางสถิติจะท าการตรวจสอบความแตกต่าง
เป็นรายคู่ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 หรือระดับความเชื่อมั่น 95% เพื่อดูว่ามีคู่ใดบ้างที่
แตกต่างกัน โดยใช้วิธี Fisher’s Least Significant Difference (LSD) หรือ Dunnett’s T3 (กัลยา 
วานิชยบ์ญัชา, 2546, น.258)  
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2.1 ค่า Brown-Forsythe  
กรณีความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มแตกต่างกัน  ใช้ค่า Brown-Forsythe 

(Hartung,2001) มีสตูรดงันี ้
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
3. การทดสอบสถิติอย่างง่ายของเพียรส์นั (Pearson Product Moment Correlation 

Coefficient) ใชท้ดสอบความสมัพนัธข์องตวัแปร 2 ตวัที่เป็นอิสระต่อกนั โดยใชส้ตูรดงันี(้ชูศรี วงศ์
รตันะ, 2553, น.313)  
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สมัประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Correlation Coefficient) มีค่าอยู่ระหว่าง +1 ถึง -1 ซึ่งจะ
บอกถึงลกัษณะของขอ้มลูว่าตวัแปรทัง้สองตวัแปรมีความสมัพนัธก์นัหรือไม่ โดยใชเ้กณฑก์ารแปล
ความหมายระดบัความสมัพนัธด์งันี ้(ชศูรี วงศร์ตันะ, 2553, น.314)  

ถา้ r  มีค่าตัง้แต่  0.91 – 1.00  แสดงว่ามีความสมัพนัธใ์นระดบัสงูมาก 
ถา้ r  มีค่าตัง้แต่ 0.71-0.90 แสดงว่ามีความสมัพนัธใ์นระดบัสงู 
ถา้ r  มีค่าตัง้แต่ 0.31-0.70 แสดงว่ามีความสมัพนัธใ์นระดบัปานกลาง 
ถา้ r  มีค่าตัง้แต่ 0.01-0.30 แสดงว่ามีความสมัพนัธใ์นระดบัค่อนขา้งต ่า 
ถา้ r  มีคา่ 0.00 แสดงว่าไม่มีความสมัพนัธเ์ลย 
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บทที ่4 
ผลการด าเนินงานวิจัย 

 
การน าเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลและการแปลความหมายผลการวิเคราะหข์อ้มูลใน

งานวิจัยเรื่อง “ปัจจยัสมรรถนะหลกัที่มีความสมัพนัธก์บัประสิทธิภาพในการท างานของเจา้หนา้ที่
ประเมินราคาทรพัยส์ิน กรมธนารกัษ”์ ผูว้ิจยัไดก้ าหนดสญัลกัษณแ์ละอกัษรย่อดงันี ้
 
สัญลักษณท์ี่ใช้ในการวิเคราะห ์
การน าเสนอผลการวิเคราะหข์้อมูล 

ผูว้ิจยัแบ่งการวิเคราะหข์อ้มลูออกเป็น 4 สว่น ดงันี ้
สว่นที่ 1 การวิเคราะหข์อ้มลูสว่นบคุคลของผูต้อบแบบสอบถาม 
สว่นที่ 2 การวิเคราะหข์อ้มลูเก่ียวกบัปัจจยัสมรรถนะหลกั 
สว่นที่ 3 การวิเคราะหข์อ้มลูเก่ียวกบัปัจจยัประสิทธิภาพในการท างาน 
สว่นที่ 4 การทดสอบสมมติฐาน 
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สว่นที่ 1 การวิเคราะหข์อ้มลูสว่นบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 
การวิเคราะหข์อ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ 

ระดบัการศกึษา สงักดั และรายได ้โดยแจกแจงจ านวน และค่ารอ้ยละ รายละเอียดดงันี ้

ตาราง 3 แสดงจ านวน (ความถ่ี) และค่ารอ้ยละ ของขอ้มลูสว่นบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 

ข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน (คน) ร้อยละ 
เพศ   
     ชาย 83 36.4 
     หญิง 145 63.6 

รวม 228 100.0 
อายุ   

21-30 ปี 34 14.9 
31-40 ปี 89 39.0 
41-50 ปี 79 34.6 
51 ปีขึน้ไป 26 11.4 

รวม 228 100.0 
สถานภาพ   

โสด 141 61.8 
สมรส 68 29.8 
หย่ารา้ง 12 5.3 
อ่ืนๆ 7 3.1 

รวม 228 100.0 
ระดับการศึกษา   

ต ่ากว่าปรญิญาตรี 45 19.7 
ปรญิญาตรี 118 51.8 
สงูกว่าปรญิญาตรี 65 28.5 

รวม 228 100.0 
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ข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน (คน) ร้อยละ 
สังกัด 

สว่นกลาง 69 30.3 
ภมูิภาค 159 69.7 

รวม 228 100.0 
รายได้   

15,000 – 25,000 บาท 100 43.9 
25,001 – 35,000 บาท 69 30.3 
35,001 – 45,000 บาท 32 14.0 
45,001 บาท ขึน้ไป 27 11.8 

รวม 228 100.0 

จากตาราง 3  สรุปผลไดด้งันี ้
เพศ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่คือ เพศหญิง จ านวน 145 คน คิดเป็นรอ้ยละ 

63.6  และเพศชาย จ านวน 83 คน คิดเป็นรอ้ยละ 36.4 
อายุ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาย ุ31-40 ปี จ านวน 89 คน คิดเป็นรอ้ยละ 39 

รองลงมาคืออายุ 41-50 ปี จ านวน 79 คน คิดเป็นรอ้ยละ 34.6 อายุ 21-30 ปี จ านวน 34 คน คิด
เป็นรอ้ยละ 14.9 และอาย ุ51 ปีขึน้ไป จ านวน 26 คน คิดเป็นรอ้ยละ 11.4 ตามล าดบั 

สถานภาพ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพ โสด จ านวน 141 คน คิดเป็น
รอ้ยละ 61.8 รองลงมาคือ สถานภาพสมรส จ านวน 68 คน คิดเป็นรอ้ยละ 29.8  สถานภาพหย่า
รา้ง จ านวน 12 คน รอ้ยละ 5.3 และอื่นๆ จ านวน 7 คน จ านวน 3.1 ตามล าดบั 

ระดับการศึกษา ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ระดับการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 
118 คน คิดเป็นรอ้ยละ 51.8 รองลงมาคือ สงูกว่าปริญญาโท จ านวน 65 คน คิดเป็นรอ้ยละ 28.5 
ต ่ากว่าปรญิญาตรี จ านวน 45 คน คิดเป็นรอ้ยละ19.7 ตามล าดบั 

สงักัด ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่สงักัดภูมิภาค จ านวน 159 คน คิดเป็นรอ้ยละ 
69.7 รองลงมาคือสงักดัสว่นกลาง จ านวน 69 คน คิดเป็นรอ้ยละ 30.3 

รายได ้ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได ้15,000-25,000 บาท จ านวน 100 คน 
คิดเป็นรอ้ยละ 43.9 รองลงมาคือ  25,001-35,000 บาท จ านวน 69 คน คิดเป็นรอ้ยละ 30.3 
รายได ้35,001-45,000 บาท จ านวน 32คน คิดเป็นรอ้ยละ 14.0 รายได ้45,001 บาทขึน้ไป จ านวน 
27คน คิดเป็นรอ้ยละ 11.8  ตามล าดบั 
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ตาราง 4 ตารางแสดงจ านวนและรอ้ยละ ของขอ้มลูสว่นบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามที่ท าการจดั
กลุม่ใหม่ 

ข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน (คน) ร้อยละ 
อายุ   

21-30 ปี 34 14.9 
31-40 ปี 89 39.0 
41 ปีขึน้ไป 105 46.1 

รวม 228 100.0 
สถานภาพ   
โสด 141 61.8 
สมรส หย่ารา้ง และอื่นๆ 87 38.2 

รวม 228 100.0 
รายได้   

15,000 – 25,000 บาท 100 43.9 
25,001 – 35,000 บาท 69 30.3 
35,001 บาทขึน้ไป 59 25.8 

รวม 228 100.0 

จากตาราง 4 สรุปผลไดด้งันี ้
อายุ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาย ุ31-40 ปี จ านวน 89 คน คิดเป็นรอ้ยละ 39 

รองลงมาคืออายุ 41 ปีขึน้ไป จ านวน 105 คน คิดเป็นรอ้ยละ 46.1 อายุ 21-30 ปี จ านวน 34 คน 
คิดเป็นรอ้ยละ 14.9  ตามล าดบั 

สถานภาพ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพ โสด จ านวน 141 คน คิดเป็น
รอ้ยละ 61.8 รองลงมาคือ สถานภาพสมรส หย่ารา้งและอ่ืนๆ จ านวน 87 คน คิดเป็นรอ้ยละ 38.2 
ตามล าดบั 

รายได ้ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได ้15,000-25,000 บาท จ านวน 100 คน 
คิดเป็นรอ้ยละ 43.9 รองลงมาคือ  25,001-35,000 บาท จ านวน 69 คน คิดเป็นรอ้ยละ 30.3 
รายได ้35,001 บาทขึน้ไป จ านวน 59 คน คิดเป็นรอ้ยละ 25.8 ตามล าดบั 
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สว่นที่ 2 การวิเคราะหข์อ้มลูเก่ียวกบัปัจจยัสมรรถนะหลกัของผูต้อบแบบสอบถาม 
การวิเคราะหปั์จจยัสมรรถนะหลกั แบ่งออกเป็น 5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการมุ่งผลสมัฤทธิ์ 

ดา้นการบรกิารที่ดี ดา้นการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ ดา้นการยดึมั่นในความถกูตอ้งชอบ
ธรรมและจริยธรรม ด้านการท างานเป็นทีม โดยน าเสนอในรูปแบบของคาเฉลี่ยและค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ดงันี ้

ตาราง 5 แสดงค่าเฉลี่ย สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดบัความคิดเห็นปัจจยัสมรรถนะหลกั 

ปัจจัยสมรรถนะหลัก  S.D. ระดับความคิดเหน็ 

ดา้นการมุ่งผลสมัฤทธิ์ 3.79 0.754 มาก 
ดา้นการบริการท่ีดี 3.67 0.634 มาก 
ดา้นการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงาน
อาชีพ 

3.60 0.714 มาก 

ดา้นการยึดมั่นในความถูกตอ้งชอบ
ธรรมและจรยิธรรม 

3.86 0.764 มาก 

ดา้นการท างานเป็นทีม 3.71 0.74 มาก 
รวม 3.72 0.548 มาก 

จากตาราง 5 พบว่าเจา้หนา้ที่ประเมินราคาทรพัยส์ิน กรมธนารกัษ์มีระดับความคิดเห็น
ปัจจัยสมรรถนะหลักโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.72 เมื่อพิจารณารายดา้น
พบว่า เจา้หนา้ที่ประเมินราคาทรพัยส์ิน กรมธนารกัษ์มีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัสมรรถนะหลกั
แต่ละดา้นดงันี ้

ดา้นการมุ่งผลสมัฤทธิ์อยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.79 ดา้นการบริการที่ดีอยู่
ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.67 ดา้นการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพอยู่ในระดับ
มาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.60 ด้านการยึดมั่นในความถูกตอ้งชอบธรรมและจริยธรรมอยู่ใน
ระดบัมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.86 ดา้นการท างานเป็นทีมอยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 
3.71 
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ตาราง 6 แสดงค่าเฉลี่ย สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดบัความคิดเห็นปัจจยัสมรรถนะหลกั ดา้น
การมุ่งผลสมัฤทธิ์ 

ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์  S.D. 
ระดับความ
คิดเหน็ 

1. หน่วยงานก าหนดเป้าหมายที่ทา้ทายเพื่อให้
ไดผ้ลงานที่ดี 

3.91 1.111 มาก 

2. หน่วยงานมีการติดตามผลงานโดยเทียบเคียง
กบัเกณฑม์าตรฐาน 

3.81 1.088 มาก 

3. หน่วยงานสนบัสนนุใหแ้สดงความเห็นในเชิง
ปรบัปรุงพฒันาเมื่อเห็นความสญูเปลา่หรือการ
หย่อนประสิทธิภาพในการท างาน 

3.75 0.946 มาก 

4. บคุลากรในหน่วยงานมีการคิดคน้วิธีการ
ท างานแบบใหม่ที่ท าใหก้ารท างานมี
ประสิทธิภาพมากขึน้ 

3.69 1.003 มาก 

รวม 3.79 0.754 มาก 

จากตารางที่ 6 พบว่าเจา้หนา้ที่ประเมินราคาทรพัยส์ิน กรมธนารกัษ์มีระดบัความคิดเห็น
ต่อปัจจยัสมรรถนะหลกั ดา้นมุ่งผลสมัฤทธิ์โดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.79 เมื่อ
พิจารณารายขอ้พบว่า เจา้หนา้ที่ประเมินราคาทรพัยส์ิน กรมธนารกัษม์ีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยั
สมรรถนะหลกั ดา้นมุ่งผลสมัฤทธิ์ แต่ละขอ้อยู่ในระดับมาก คือ ขอ้หน่วยงานก าหนดเป้าหมายที่
ทา้ทายเพื่อใหไ้ดผ้ลงานที่ดี ขอ้หน่วยงานมีการติดตามผลงานโดยเทียบเคียงกบัเกณฑม์าตรฐาน 
ขอ้หน่วยงานสนับสนุนใหแ้สดงความเห็นในเชิงปรบัปรุงพัฒนาเมื่อเห็นความสูญเปล่าหรือการ
หย่อนประสิทธิภาพในการท างาน และขอ้บคุลากรในหน่วยงานมีการคิดคน้วิธีการท างานแบบใหม่
ที่ท าให้การท างานมีประสิทธิภาพมากขึน้  โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.91 , 3.81 , 3.75 , 3.69 
ตามล าดบั 

 

 



  53 

ตาราง 7 แสดงค่าเฉลี่ย สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดบัความคิดเห็นปัจจยัสมรรถนะหลกั ดา้น
การบริการท่ีดี 

ด้านการบริการทีด่ี  S.D. 
ระดับความ
คิดเหน็ 

1. หน่วยงานมีโครงการฝึกอบรมเพื่อการ
ใหบ้รกิารที่ดี 

3.80 0.98 มาก 

2. หน่วยงานมีการปรบัปรุงขัน้ตอนการใหบ้รกิาร
อยู่เสมอ 

3.62 0.924 มาก 

3. หน่วยงานเนน้กระบวนการแกปั้ญหาเพื่อให้
ผูใ้ชบ้รกิารเกิดความพงึพอใจสงูสดุ 

3.62 0.948 มาก 

4. บคุลากรมีการประสานงานกบัหน่วยงานอ่ืนที่
เก่ียวขอ้งเพื่อใหผู้ร้บับรกิารไดร้บับรกิารที่รวดเรว็ 

3.65 1.168 มาก 

รวม 3.67 0.634 มาก 

จากตาราง 7 พบว่าเจา้หนา้ที่ประเมินราคาทรพัยส์ิน กรมธนารกัษ์มีระดับความคิดเห็น
ต่อปัจจัยสมรรถนะหลัก ดา้นการบริการที่ดีโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.67 
เมื่อพิจารณารายขอ้พบว่า เจา้หนา้ที่ประเมินราคาทรพัยส์ิน กรมธนารกัษ์มีความคิดเห็นเก่ียวกับ
ปัจจัยสมรรถนะหลัก ด้านการบริการที่ดี แต่ละขอ้อยู่ในระดับมาก คือ ขอ้หน่วยงานมีโครงการ
ฝึกอบรมเพื่อการให้บริการที่ดี  ข้อหน่วยงานมีการปรบัปรุงขั้นตอนการให้บริการอยู่เสมอ ข้อ
หน่วยงานเนน้กระบวนการแกปั้ญหาเพื่อใหผู้ใ้ชบ้ริการเกิดความพึงพอใจสงูสดุ และขอ้บุคลากรมี
การประสานงานกบัหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวขอ้งเพื่อใหผู้ร้บับรกิารไดร้บับรกิารที่รวดเร็ว โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากบั 3.80 , 3.62 , 3.62 , 3.65 ตามล าดบั 
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ตาราง 8 แสดงค่าเฉลี่ย สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดบัความคิดเห็นปัจจยัสมรรถนะหลกั ดา้น
การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ 

การส่ังสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ  S.D. 
ระดับความ
คิดเหน็ 

1. หน่วยงานจดัอบรมพฒันาทกัษะใหบุ้คลากร
เพื่อศกึษาหาความรูใ้หม่ๆในสาขาอาชีพอย่าง
ต่อเนื่อง 

3.71 1.025 มาก 

2. หน่วยงานมีการน าเทคโนโลยีใหม่ๆมา
ประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบติัหนา้ที่ราชการ 

3.45 1.104 มาก 

3. บคุลากรในหน่วยงานมีความกระตือรือรน้ใน
การหาความรูเ้พิ่มเติมดว้ยตนเอง 

3.57 1.110 มาก 

4. บคุลากรในหน่วยงานสามารถบรูณาการ
ความรูจ้ากหลายสาขาวิชามาปรบัใชก้บัการ
ท างานไดจ้รงิ 

3.68 1.134 มาก 

รวม 3.60 0.714 มาก 

จากตาราง 8 พบว่าเจา้หนา้ที่ประเมินราคาทรพัยส์ิน กรมธนารกัษ์มีระดับความคิดเห็น
ต่อปัจจยัสมรรถนะหลกั ดา้นการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพโดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.604 เมื่อพิจารณารายขอ้พบว่า เจา้หนา้ที่ประเมินราคาทรพัยส์ิน กรมธนารกัษ์มี
ความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยสมรรถนะหลกั ดา้นการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ แต่ละขอ้
อยู่ในระดับมาก คือ ขอ้หน่วยงานจดัอบรมพัฒนาทักษะใหบุ้คลากรเพื่อศึกษาหาความรูใ้หม่ๆใน
สาขาอาชีพอย่างต่อเนื่อง ขอ้หน่วยงานมีการน าเทคโนโลยีใหม่ๆมาประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบติัหนา้ที่
ราชการ ขอ้บุคลากรในหน่วยงานมีความกระตือรือรน้ในการหาความรูเ้พิ่มเติมดว้ยตนเอง และขอ้
บคุลากรในหน่วยงานสามารถบรูณาการความรูจ้ากหลายสาขาวิชามาปรบัใชก้บัการท างานไดจ้ริง 
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.71 , 3.45 , 3.57, 3.68 ตามล าดบั 
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ตาราง 9 แสดงค่าเฉลี่ย สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดบัความคิดเห็นปัจจยัสมรรถนะหลกั ดา้น
การยึดมั่นในความถูกตอ้งชอบธรรมและจรยิธรรม 

การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและ
จริยธรรม  S.D. 

ระดับความ
คิดเหน็ 

1.หน่วยงานสรา้งค่านิยมในการปฏิบติัหนา้ที่อย่าง
ชอบธรรม 

3.86 1.106 มาก 

2.หน่วยงานสง่เสรมิใหบ้คุลากรมีสว่นรว่มใน
กิจกรรมดา้นคณุธรรมจรยิธรรมอย่างต่อเนื่อง 

3.92 0.990 มาก 

3.บุคลากรสามารถแสดงความคิดเห็นของตวัเองได้
อย่างตรงไปตรงมา  

3.82 1.111 มาก 

รวม 3.86 0.764 มาก 

จากตาราง 9 พบว่าเจา้หนา้ที่ประเมินราคาทรพัยส์ิน กรมธนารกัษ์มีระดับความคิดเห็น
ต่อปัจจัยสมรรถนะหลัก ดา้นการยึดมั่นในความถูกตอ้งชอบธรรมและจริยธรรม โดยรวมอยู่ใน
ระดบัมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.86 เมื่อพิจารณารายขอ้พบว่า เจา้หนา้ที่ประเมินราคาทรพัยส์ิน 
กรมธนารกัษ์มีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัสมรรถนะหลกั ดา้นการยดึมั่นในความถกูตอ้งชอบธรรม
และจริยธรรม แต่ละขอ้อยู่ในระดับมาก คือ ขอ้หน่วยงานสรา้งค่านิยมในการปฏิบติัหนา้ที่อย่าง
ชอบธรรม ขอ้หน่วยงานส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมอย่าง
ต่อเนื่อง และข้อบุคลากรสามารถแสดงความคิดเห็นของตัวเองได้อย่างตรงไปตรงมา โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.86 , 3.92 , 3.82 ตามล าดบั 
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ตาราง 10 แสดงค่าเฉลี่ย สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดบัความคิดเห็นปัจจยัสมรรถนะหลกั 
ดา้นการท างานเป็นทีม 

การท างานเป็นทมี  S.D. 
ระดับความ
คิดเหน็ 

1. บคุลากรในหน่วยงานมีความเป็นน า้หนึ่งใจ
เดียวกนั 

3.88 1.041 มาก 

2. บคุลากรมีความสามารถในการแกไ้ขขอ้
ขดัแยง้ที่เกิดขึน้ในทีมได ้

3.58 1.027 มาก 

3. หน่วยงานมีการสรา้งบรรยากาศในการเรียนรู้
รว่มกนั 

3.54 1.051 มาก 

4. หน่วยงานสง่เสรมิใหเ้กิดการรว่มมือกนัแกไ้ข
ปัญหา 

3.86 1.071 มาก 

รวม 3.71 0.74 มาก 

จากตาราง 10 พบว่าเจา้หนา้ที่ประเมินราคาทรพัยส์ิน กรมธนารกัษ์มีระดบัความคิดเห็น
ต่อปัจจัยสมรรถนะหลัก ด้านการท างานเป็นทีม โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.71 เมื่อพิจารณารายขอ้พบว่า เจา้หน้าที่ประเมินราคาทรพัยส์ิน กรมธนารกัษ์มีความคิดเห็น
เก่ียวกบัปัจจยัสมรรถนะหลกั ดา้นการท างานเป็นทีม แต่ละขอ้อยู่ในระดบัมาก คือ ขอ้บุคลากรใน
หน่วยงานมีความเป็นน ้าหนึ่งใจเดียวกัน ขอ้บุคลากรมีความสามารถในการแก้ไขข้อขัดแย้งที่
เกิดขึน้ในทีมได ้ขอ้หน่วยงานมีการสรา้งบรรยากาศในการเรียนรูร้่วมกนั และขอ้หน่วยงานส่งเสริม
ใหเ้กิดการรว่มมือกนัแกไ้ขปัญหา โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.88 , 3.58 , 3.54 , 3.86 ตามล าดบั 
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สว่นที่ 3 การวิเคราะหข์อ้มลูเก่ียวกบัปัจจยัประสิทธิภาพในการท างาน 

ตาราง 11 แสดงค่าเฉลี่ย สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดบัความคิดเห็นปัจจยัประสิทธิภาพใน
การท างาน 

ปัจจัยประสิทธิภาพในการท างาน  S.D. 
ระดับความ
คิดเหน็ 

ดา้นคณุภาพของงาน 3.76 0.651 มาก 
ดา้นปรมิาณงาน  3.73 0.650 มาก 
ดา้นระยะเวลา 3.66 0.703 มาก 
ดา้นการใชท้รพัยากร 3.01 0.592 ปานกลาง 

รวม 3.54 0.456 มาก 

จากตาราง 11 พบว่าเจา้หนา้ที่ประเมินราคาทรพัยส์ิน กรมธนารกัษ์มีระดบัความคิดเห็น
ปัจจยัประสิทธิภาพในการท างานโดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.54 เมื่อพิจารณา
รายด้านพบว่า เจ้าหน้าที่ประเมินราคาทรัพย์สิน กรมธนารกัษ์มีความคิดเห็นเก่ียวกับ ปัจจัย
ประสิทธิภาพในการท างานแต่ละดา้นดังนี ้ดา้นคุณภาพของงานอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.76 ดา้นปริมาณงาน อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.73 ดา้นระยะเวลาในการ
ท างานอยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.66 และดา้นการใชท้รพัยากรอยู่ในระดบัปานกลาง 
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.01 

ตาราง 12 แสดงค่าเฉลี่ย สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดบัความคิดเห็นปัจจยัประสิทธิภาพใน
การท างาน ดา้นคณุภาพของงาน 

ด้านคุณภาพของงาน  S.D. 
ระดับความ
คิดเหน็ 

1. ท่านท างานไดต้รงตามวตัถปุระสงคข์องงานที่
ไดร้บัมอบหมาย 

4.03 1.047 มาก 

2. ท่านท างานไดต้ามเกณฑม์าตรฐานท่ีก าหนด 4.04 0.926 มาก 
3. ท่านเนน้ความส าเรจ็ของงานมากกว่า
คณุภาพงาน 

3.15 1.167 ปานกลาง 
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ด้านคุณภาพของงาน  S.D. 
ระดับความ
คิดเหน็ 

4. หน่วยงานมีการควบคมุการท างานที่เป็น
มาตรฐาน 

3.71 1.105 มาก 

5. หน่วยงานมีการคดักรองคณุภาพของงานที่จะ
สง่ผลต่อภาพลกัษณข์องหน่วยงาน 

3.89 1.026 มาก 

รวม 3.76 0.651 มาก 

จากตาราง 12 พบว่าเจา้หนา้ที่ประเมินราคาทรพัยส์ิน กรมธนารกัษ์มีระดบัความคิดเห็น
ต่อปัจจยัประสิทธิภาพในการท างาน ดา้นคณุภาพของงาน โดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.76 เมื่อพิจารณารายขอ้พบว่า เจา้หน้าที่ประเมินราคาทรพัยส์ิน กรมธนารกัษ์มีความ
คิดเห็นเก่ียวกบัปัจจัยประสิทธิภาพในการท างาน ดา้นคุณภาพของงาน แต่ละขอ้อยู่ในระดบัมาก 
คือ ขอ้ท่านท างานไดต้รงตามวตัถุประสงคข์องงานที่ไดร้บัมอบหมาย ขอ้ท่านท างานไดต้ามเกณฑ์
มาตรฐานที่ก าหนด ขอ้หน่วยงานมีการควบคุมการท างานที่เป็นมาตรฐาน โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.03 , 4.04 , 3.71 , 3.89 ตามล าดับ และมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง ในขอ้ท่าน
เนน้ความส าเรจ็ของงานมากกว่าคณุภาพงาน โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.15 

ตาราง 13 แสดงค่าเฉลี่ย สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดบัความคิดเห็นปัจจยัประสิทธิภาพใน
การท างาน ดา้นปรมิาณงาน 

ด้านปริมาณงาน  S.D. 
ระดับความ
คิดเหน็ 

1. ท่านปฏิบติังานไดต้ามปริมาณงานที่
ผูบ้งัคบับญัชาก าหนด 

4.16 0.873 มาก 

2. หน่วยงานมีการแบ่งสดัสว่นปรมิาณงานต่อ
คนมากเกินไป 

3.22 1.193 ปานกลาง 

3. ท่านมีความพยายามปฏิบติังานเพื่อใหป้รมิาณ
งานสงูกว่าเปา้หมายเสมอ 

3.80 1.016 มาก 

4. ท่านสามารถสรุปผลการปฏิบติังานเพื่อน าไป
ปรบัปรุงในการปฏิบติังานในอนาคตได ้

3.76 0.975 มาก 

รวม 3.73 0.650 มาก 
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จากตาราง 13  พบว่าเจา้หนา้ที่ประเมินราคาทรพัยส์ิน กรมธนารกัษม์ีระดบัความคิดเห็น
ต่อปัจจัยประสิทธิภาพในการท างาน ดา้นปริมาณงาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.73 เมื่อพิจารณารายขอ้พบว่า เจา้หน้าที่ประเมินราคาทรพัยส์ิน กรมธนารกัษ์มีความ
คิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัประสิทธิภาพในการท างาน ดา้นปรมิาณงาน แต่ละขอ้อยู่ในระดบัมากคือ ขอ้
ท่านปฏิบัติงานไดต้ามปริมาณงานที่ผู ้บังคับบัญชาก าหนด ขอ้ท่านมีความพยายามปฏิบัติงาน
เพื่อให้ปริมาณงานสูงกว่าเป้าหมายเสมอ และขอ้ท่านสามารถสรุปผลการปฏิบัติงานเพื่อน าไป
ปรบัปรุงในการปฏิบติังานในอนาคตได้ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.16 , 3.80 , 3.76 ตามล าดบั และมี
ระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัปานกลาง ในขอ้หน่วยงานมีการแบ่งสดัสว่นปรมิาณงานต่อคนมาก
เกินไป โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.22 

ตาราง 14 แสดงค่าเฉลี่ย สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดบัความคิดเห็นปัจจยัประสิทธิภาพใน
การท างาน ดา้นระยะเวลา 

ด้านระยะเวลา  S.D. 
ระดับความ
คิดเหน็ 

1. ท่านท างานไดส้  าเรจ็ตามระยะเวลาที่ก าหนด
เสมอ 

3.86 1.033 มาก 

2. ท่านคิดว่าขัน้ตอนการปฏิบติังานมีความ
ยุ่งยากท าใหเ้กิดความลา่ชา้ในการท างาน 

3.32 1.217 ปานกลาง 

3. ท่านสามารถใชเ้ทคโนโลยีเพื่อลดระยะเวลาใน
การปฏิบติังาน 

3.81 1.006 มาก 

4. ท่านสามารถปฏิบติังานใหแ้ลว้เสรจ็ไดภ้ายใน
เวลาราชการ 

3.66 1.056 มาก 

  รวม 3.66 0.703 มาก 

จากตาราง 14 พบว่าเจา้หนา้ที่ประเมินราคาทรพัยส์ิน กรมธนารกัษ์มีระดบัความคิดเห็น
ต่อปัจจยัประสิทธิภาพในการท างาน ดา้นระยะเวลา โดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 
3.66 เมื่อพิจารณารายขอ้พบว่า เจา้หน้าที่ประเมินราคาทรพัยส์ิน กรมธนารกัษ์มีความคิดเห็น
เก่ียวกับปัจจยัประสิทธิภาพในการท างาน ดา้นระยะเวลาในการท างาน แต่ละขอ้อยู่ในระดบัมาก
คือ ขอ้ท่านท างานไดส้  าเร็จตามระยะเวลาที่ก าหนดเสมอ ขอ้ท่านสามารถใชเ้ทคโนโลยีเพื่อลด
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน และขอ้ท่านสามารถปฏิบัติงานใหแ้ลว้เสร็จไดภ้ายในเวลาราชการ 
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โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.86 , 3.81 , 3.66 ตามล าดับ  และมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับปาน
กลาง ในขอ้ท่านคิดว่าขั้นตอนการปฏิบัติงานมีความยุ่งยากท าใหเ้กิดความล่าชา้ในการท างาน 
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.32 

ตาราง 15 แสดงค่าเฉลี่ย สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดบัความคิดเห็นปัจจยัประสิทธิภาพใน
การท างาน ดา้นการใชท้รพัยากร 

ด้านการใช้ทรัพยากร  S.D. 
ระดับความ
คิดเหน็ 

1. ท่านใชว้สัดอุปุกรณ ์ในการท างานอย่าง
ระมดัระวงั 

3.86 1.033 มาก 

2. ท่านใชท้รพัยากรของหน่วยงานอย่างประหยดั
และคุม้ค่า 

3.32 1.217 มาก 

3. ท่านใชท้รพัยากรของหน่วยงานในการท างาน
สว่นตวั 

3.81 1.006 มาก 

4. ท่านปฏิบติังานใหง้านส าเรจ็โดยไม่ค านึงถึง
ทรพัยากรของหน่วยงาน 

3.66 1.056 มาก 

  รวม 3.01 0.592 มาก 

จากตาราง 15 พบว่าเจา้หนา้ที่ประเมินราคาทรพัยส์ิน กรมธนารกัษ์มีระดบัความคิดเห็น
ต่อปัจจยัประสิทธิภาพในการท างาน ดา้นการใชท้รพัยากร โดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.01 เมื่อพิจารณารายขอ้พบว่า เจา้หน้าที่ประเมินราคาทรพัยส์ิน กรมธนารกัษ์มีความ
คิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัประสิทธิภาพในการท างาน ดา้นการใชท้รพัยากร อยู่ในระดบัมากทุกขอ้ โดย
ขอ้ท่านใชว้ัสดุอุปกรณ์ ในการท างานอย่างระมัดระวัง ขอ้ท่านใชท้รพัยากรของหน่วยงานอย่าง
ประหยัดและคุ้มค่า ข้อท่านใช้ทรัพยากรของหน่วยงานในการท างานส่วนตัว  และข้อท่าน
ปฏิบติังานใหง้านส าเร็จโดยไม่ค านึงถึงทรพัยากรของหน่วยงาน โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.86, 3.32, 
3.81, 3.66 ตามล าดบั  
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สว่นที่ 4 การทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานข้อที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา 

สังกัด และรายได้ที่แตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพการท างานของเจ้าหน้าที่ประเมินราคา
ทรพัยส์ิน กรมธนารกัษแ์ตกต่างกนั สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติไดด้งันี ้

สมมติฐานย่อยข้อที่ 1.1 เพศที่แตกต่างกนัมีผลต่อประสิทธิภาพในการท างานของ
เจา้หนา้ที่ประเมินราคาทรพัยส์ิน กรมธนารกัษ ์แตกต่างกนั 
 : เพศที่แตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพในการท างานของเจ้าหน้าที่ประเมินราคา
ทรพัยส์ิน กรมธนารกัษ ์ไม่แตกต่างกนั 
 : เพศที่แตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพในการท างานของเจ้าหน้าที่ประเมินราคา
ทรพัยส์ิน กรมธนารกัษ ์แตกต่างกนั 

ส าหรบัสถิติที่ใชใ้นการวิเคราะหจ์ะใชส้ถิติ Independent Sample t-test เพื่อใช้
เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าคะแนนเฉลี่ยของตัวแปร 2 ตัวที่เป็นอิสระต่อกัน ใชร้ะดับ
ความเชื่อมั่นรอ้ยละ 95 ผลการทดสอบสมมติฐาน แสดงดงันี ้

ตาราง 16 แสดงการวิเคราะหเ์ปรียบเทียบเพศมีผลต่อประสิทธิภาพในการทงานของเจา้หนา้ที่
ประเมินราคาทรพัยส์ิน กรมธนารกัษ์ 

ปัจจัยประสิทธิภาพในการท างาน  เพศ 
t-test for Equality of Means 

n 
 

S.D. t df Sig. 

ดา้นคณุภาพของงาน 
ชาย 83 3.84 0.650 1.383 226 0.168 
หญิง 145 3.71 0.649  

ดา้นปรมิาณงาน 
ชาย 83 3.79 0.625 0.990 226 0.323 
หญิง 145 3.70 0.664  

ดา้นระยะเวลา 
ชาย 83 3.67 0.700 0.055 226 0.956 
หญิง 145 3.66 0.708  

ดา้นการใชท้รพัยากร 
ชาย 83 3.04 0.786 -0.788 226 0.432 
หญิง 145 3.12 0.666  

รวมปัจจัยประสิทธิภาพในการท างาน 
ชาย 83 3.58 0.512 0.503 226 0.616 
หญิง 145 3.55 0.505  
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จากตาราง 16 พบว่า ปัจจัยประสิทธิภาพในการท างานโดยรวม มีค่า Sig. (2-tailed) 
เท่ากับ 0.616 มีค่ามากกว่า 0.05 นัน้คือ ยอมรบัสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง 
(H1) หมายความว่า เพศที่แตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพในการท างานของเจา้หนา้ที่ประเมิน
ราคาทรพัยส์ิน กรมธนารกัษ ์ไม่แตกต่างกนั ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้ที่ระดบันยัส าคญั
ทางสถิติ 0.05 

เมื่อพิจารณาปัจจยัประสิทธิภาพในการท างานเป็นรายดา้น พบว่า 
ดา้นคุณภาพของงาน มีค่า Sig. (2-tailed) เท่ากับ 0.168 ค่ามากกว่า0.05 นั้นคือ 

ยอมรบัสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า เพศที่แตกต่างกันมี
ผลต่อประสิทธิภาพในการท างานด้านคุณภาพของงาน ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตัง้ไว ้ที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

ดา้นปริมาณงาน มีค่า Sig. (2-tailed) เท่ากบั 0.323 ค่ามากกว่า0.05 นัน้คือ ยอมรบั
สมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า เพศที่แตกต่างกันมีผลต่อ
ประสิทธิภาพในการท างานดา้นปรมิาณงาน ไม่แตกต่างกนั ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้ที่
ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

ดา้นระยะเวลา มีค่า Sig. (2-tailed) เท่ากับ 0.956 ค่ามากกว่า0.05 นัน้คือ ยอมรบั
สมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า เพศที่แตกต่างกันมีผลต่อ
ประสิทธิภาพในการท างานดา้นระยะเวลา ไม่แตกต่างกนั ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้  ที่
ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

ดา้นการใช้ทรพัยากร มีค่า Sig. (2-tailed) เท่ากับ 0.432 ค่ามากกว่า0.05 นั้นคือ 
ยอมรบัสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า เพศที่แตกต่างกันมี
ผลต่อประสิทธิภาพในการท างานการใชท้รพัยากร ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน
ที่ตัง้ไว ้ที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

สมมติฐานย่อยข้อที่ 1.2 อายุที่แตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพในการท างานของ
เจา้หนา้ที่ประเมินราคาทรพัยส์ิน กรมธนารกัษ ์แตกต่างกนั  
 : อายุที่แตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพในการท างานของเจ้าหน้าที่ประเมินราคา
ทรพัยส์ิน กรมธนารกัษ ์ไม่แตกต่างกนั 
 : อายุที่แตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพในการท างานของเจ้าหน้าที่ประเมินราคา
ทรพัยส์ิน กรมธนารกัษ ์แตกต่างกนั 
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ส าหรับสถิติที่ ใช้ในการวิเคราะห์จะใช้การทดสอบแบบการวิเคราะห์ค่าความ
แปรปรวนทางเดียว (One-Way Analysis of Variance : ANOVA) ด้วยสถิติ F-test หรือ Brown-
Forsythe test โดยใชร้ะดับความเชื่อมั่น 95% โดยจะท าการทดสอบความแปรปรวนของแต่ละ
กลุ่มก่อน หากความแปรปรวนแต่ละกลุ่มเท่ากันจะทดสอบสมมติฐานด้วย F-test แต่หากความ
แปรปรวนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากันจะทดสอบสมติฐานด้วย Brown-Forsythe test และน าผลไป
เปรียบเทียบเชิงซอ้น (Multiple Compassion) เพื่อหาค่าเฉลี่ยคู่ใดบา้งแตกต่างกนัโดยใชว้ิธี Least 
Significant Difference (LSD) และวิธี Dunnett’s T3 ซึ่งจะปฏิเสธสมติฐานหลกั (H0) ก็ต่อเมื่อค่า 
Sig.มีค่านอ้ยกว่า 0.05 

ผลการทดสอบความแปรปรวนโดยใชร้ะดับความเชื่อมั่น 95% จะปฏิเสธสมมติฐาน
หลกั และยอมรบัสมมติฐานรอง เมื่อค่าระดบันยัส าคญัทางสถิติมีค่านอ้ยกว่า 0.05 ผลการทดสอบ 
ดงันี ้

ตาราง 17 แสดงการตรวจสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ในปัจจยัประสิทธิภาพในการ
ท างาน จ าแนกตามอาย ุโดยใช ้Levene’s Test 

ปัจจยัประสิทธิภาพในการท างาน Levene Statistic df1 df2 Sig. 

ดา้นคณุภาพของงาน 0.830 2 225 0.437 
ดา้นปรมิาณงาน 0.744 2 225 0.476 
ดา้นระยะเวลา 1.680 2 225 0.186 

ดา้นการใชท้รพัยากร 0.354 2 225 0.702 

เมื่อพิจารณาปัจจยัประสิทธิภาพในการท างานเป็นรายดา้น พบว่า  
ดา้นคุณภาพของงาน ดา้นปริมาณงาน ดา้นระยะเวลา และดา้นการใชท้รพัยากร มี

ค่า Sig. เท่ากับ 0.437 , 0.476 , 0.186 และ 0.702 ตามล าดับ ซึ่งมากกว่า 0.05 นั้นคือ ยอมรบั
สมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) แสดงว่าค่าความแปรปรวนในกลุม่ไม่ต่างกนั 
จะใชส้ถิติ F-test ในการทดสอบต่อไป 
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ตาราง 18 แสดงความแตกต่างกนัของปัจจยัประสิทธิภาพในการท างาน จ าแนกตามอาย ุโดยใช้
สถิติ F-test 

ปัจจัยประสิทธิภาพ
ในการท างาน 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

ดา้นคณุภาพของงาน ระหว่างกลุ่ม 0.011 2 0.005 0.012 0.988 
ภายในกลุ่ม 96.265 225 0.428   

รวม 96.276 227  
ดา้นปรมิาณงาน ระหว่างกลุ่ม 0.487 2 0.244 0.573 0.565 

ภายในกลุ่ม 95.654 225 0.425   
รวม 96.141 227  

ดา้นระยะเวลา ระหว่างกลุ่ม 0.505 2 0.252 0.507 0.603 
ภายในกลุ่ม 111.991 225 0.498   

รวม 112.496 227  
ดา้นการใชท้รพัยากร ระหว่างกลุ่ม 0.043 2 0.022 0.061 0.941 

ภายในกลุ่ม 79.618 225 0.354 
รวม 79.661 227  

จากตาราง 18 เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบปัจจยัประสิทธิภาพในการท างาน จ าแนกตาม
อายุพบว่า ดา้นคุณภาพของงาน ดา้นปรมิาณงาน ดา้นระยะเวลา และดา้นการใชท้รพัยากร มีค่า 
Sig. เท่ากับ 0.988 , 0.565 , 0.603 และ 0.941 ตามล าดับ ซึ่งมากกว่า 0.05 นั้นคือ ยอมรับ
สมมติฐานหลัก(H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า เจ้าหน้าที่ประเมินราคา
ทรพัยส์ิน กรมธนารกัษ์ ที่มีอายุแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อปัจจัยประสิทธิภาพในการท างาน 
ดา้นคณุภาพของงาน ดา้นปรมิาณงาน ดา้นระยะเวลา และดา้นการใชท้รพัยากร ไม่แตกต่างกนั ที่
ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

สมมติฐานย่อยข้อที่ 1.3 สถานภาพที่แตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพในการ
ท างานของเจา้หนา้ที่ประเมินราคาทรพัยส์ิน กรมธนารกัษ ์แตกต่างกนั  
 : สถานภาพที่แตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพในการท างานของเจา้หนา้ที่ประเมินราคา
ทรพัยส์ิน กรมธนารกัษ ์ไม่แตกต่างกนั 
 : สถานภาพที่แตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพในการท างานของเจา้หนา้ที่ประเมินราคา
ทรพัยส์ิน กรมธนารกัษ ์แตกต่างกนั 
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ส าหรับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์จะใช้สถิติ Independent Sample t-test เพื่อใช้
เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าคะแนนเฉลี่ยของตัวแปร 2 ตัวที่เป็นอิสระต่อกัน ใชร้ะดับ
ความเชื่อมั่นรอ้ยละ 95 ผลการทดสอบสมมติฐาน แสดงดงันี ้

ตาราง 19 แสดงการวิเคราะหเ์ปรียบเทียบสถานภาพมีผลต่อประสิทธิภาพในการทงานของ
เจา้หนา้ที่ประเมินราคาทรพัยส์ิน กรมธนารกัษ์ 

ปัจจัยประสิทธิภาพ 
ในการท างาน 

เพศ 
t-test for Equality of Means 

n  S.D. t df Sig. 

ดา้นคณุภาพของงาน 
โสด 141 3.79 0.634 1.030 226 0.304 

สมรส หย่ารา้ง 
และอื่นๆ 

87 3.70 0.677  

ดา้นปรมิาณงาน 
โสด 141 3.79 0.633 1.632 226 0.104 

สมรส หย่ารา้ง 
และอื่นๆ 

87 3.64 0.671  

ดา้นระยะเวลา 
โสด 141 3.66 0.699 0.168 226 0.867 

สมรส หย่ารา้ง 
และอื่นๆ 

87 3.65 0.714  

ดา้นการใชท้รพัยากร 
โสด 141 3.06 0.552 1.434 226 0.153 

สมรส หย่ารา้ง 
และอื่นๆ 

87 2.94 0.648  

รวมปัจจัยประสิทธิภาพใน
การท างาน 

โสด 141 3.60 0.518 1.534 226 0.127 
สมรส หย่ารา้ง 
และอื่นๆ 

87 3.49 0.483  

จากตาราง 19 พบว่า ปัจจัยประสิทธิภาพในการท างานโดยรวม มีค่า Sig. (2-tailed) 
เท่ากับ 0.127 มีค่ามากกว่า 0.05 นัน้คือ ยอมรบัสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง 
(H1) หมายความว่า สถานภาพที่แตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพในการท างานของเจา้หน้าที่
ประเมินราคาทรพัยส์ิน กรมธนารกัษ์ ไม่แตกต่างกนั ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้ที่ระดับ
นยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

 
 
 



  66 

เมื่อพิจารณาปัจจยัประสิทธิภาพในการท างานเป็นรายดา้น พบว่า 
ดา้นคุณภาพของงาน มีค่า Sig. (2-tailed) เท่ากบั 0.304 มีค่ามากกว่า 0.05 นัน้คือ 

ยอมรบัสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า สถานภาพที่แตกต่าง
กันมีผลต่อประสิทธิภาพในการท างานดา้นคุณภาพของงาน ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคลอ้งกับ
สมมติฐานที่ตัง้ไว ้ที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

ด้านปริมาณงาน มีค่า Sig. (2-tailed) เท่ากับ 0.104 มีค่ามากกว่า 0.05 นั้นคือ 
ยอมรบัสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า สถานภาพที่แตกต่าง
กันมีผลต่อประสิทธิภาพในการท างานด้านปริมาณงาน ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตัง้ไว ้ที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

ดา้นระยะเวลา มีค่า Sig. (2-tailed) เท่ากบั 0.867 มีค่ามากกว่า 0.05 นัน้คือ ยอมรบั
สมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า สถานภาพที่แตกต่างกนัมีผล
ต่อประสิทธิภาพในการท างานดา้นระยะเวลา ไม่แตกต่างกนั ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้
ที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

ดา้นการใชท้รพัยากร มีค่า Sig. (2-tailed) เท่ากับ 0.153 มีค่ามากกว่า 0.05 นัน้คือ 
ยอมรบัสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า สถานภาพที่แตกต่าง
กันมีผลต่อประสิทธิภาพในการท างานดา้นการใชท้รพัยากร ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคลอ้งกับ
สมมติฐานที่ตัง้ไว ้ที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

สมมติฐานย่อยข้อที่ 1.4 ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพใน
การท างานของเจ้าหน้าทีป่ระเมินราคาทรัพยสิ์น กรมธนารักษ ์แตกต่างกัน  
 : ระดับการศึกษาที่แตกต่างกนัมีผลต่อประสิทธิภาพในการท างานของเจา้หนา้ที่ประเมิน
ราคาทรพัยส์ิน กรมธนารกัษ ์ไม่แตกต่างกนั 
 : ระดับการศึกษาที่แตกต่างกนัมีผลต่อประสิทธิภาพในการท างานของเจา้หนา้ที่ประเมิน
ราคาทรพัยส์ิน กรมธนารกัษ ์แตกต่างกนั 

ส าหรับสถิติที่ ใช้ในการวิเคราะห์จะใช้การทดสอบแบบการวิเคราะห์ค่าความ
แปรปรวนทางเดียว (One-Way Analysis of Variance : ANOVA) ด้วยสถิติ F-test หรือ Brown-
Forsythe test โดยใชร้ะดับความเชื่อมั่น 95% โดยจะท าการทดสอบความแปรปรวนของแต่ละ
กลุ่มก่อน หากความแปรปรวนแต่ละกลุ่มเท่ากันจะทดสอบสมมติฐานดว้ย F-test แต่หากความ
แปรปรวนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากันจะทดสอบสมติฐานด้วย Brown-Forsythe test และน าผลไป
เปรียบเทียบเชิงซอ้น (Multiple Compassion) เพื่อหาค่าเฉลี่ยคู่ใดบา้งแตกต่างกนัโดยใชว้ิธี Least 
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Significant Difference (LSD) และวิธี Dunnett’s T3 ซึ่งจะปฏิเสธสมติฐานหลกั (H0) ก็ต่อเมื่อค่า 
Sig.มีค่านอ้ยกว่า 0.05 

ผลการทดสอบความแปรปรวนโดยใชร้ะดับความเชื่อมั่น 95% จะปฏิเสธสมมติฐาน
หลกั และยอมรบัสมมติฐานรอง เมื่อค่าระดบันยัส าคญัทางสถิติมีค่านอ้ยกว่า 0.05 ผลการทดสอบ 
ดงันี ้

ตาราง 20 แสดงการตรวจสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ในปัจจยัประสิทธิภาพในการ
ท างาน จ าแนกตามระดบัการศกึษา โดยใช ้Levene’s Test 

ปัจจยัประสิทธิภาพในการท างาน Levene Statistic df1 df2 Sig. 

ดา้นคณุภาพของงาน 0.543 2 225 0.582 
ดา้นปรมิาณงาน 0.996 2 225 0.371 
ดา้นระยะเวลา 2.846 2 225 0.060 

ดา้นการใชท้รพัยากร 0.559 2 225 0.573 

เมื่อพิจารณาปัจจยัประสิทธิภาพในการท างานเป็นรายดา้น พบว่า  
ดา้นคุณภาพของงาน ดา้นปริมาณงาน ดา้นระยะเวลา และดา้นการใชท้รพัยากร มี

ค่า Sig. เท่ากับ 0.582 , 0.371 , 0.060 และ 0.573 ตามล าดับ ซึ่งมากกว่า 0.05 นั้นคือ ยอมรบั
สมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) แสดงว่าค่าความแปรปรวนในกลุม่ไม่ต่างกนั 
จะใชส้ถิติ F-test ในการทดสอบต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  68 

ตาราง 21 แสดงความแตกต่างกนัของปัจจยัประสิทธิภาพในการท างาน จ าแนกตามระดบั
การศึกษา โดยใชส้ถิติ F-test 

ปัจจัยประสิทธิภาพ
ในการท างาน 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

ดา้นคณุภาพของงาน ระหว่างกลุ่ม 0.025 2 0.013 0.029 0.971 
ภายในกลุ่ม 96.250 225 0.428   

รวม 96.276 227  
ดา้นปรมิาณงาน ระหว่างกลุ่ม 1.071 2 0.535 1.267 0.284 

ภายในกลุ่ม 95.070 225 0.423   
รวม 96.141 227  

ดา้นระยะเวลา ระหว่างกลุ่ม 5.936 2 2.968 6.267 0.002 
ภายในกลุ่ม 106.560 225 0.474   

รวม 112.496 227  
ดา้นการใชท้รพัยากร ระหว่างกลุ่ม 3.116 2 1.558 4.580 0.011 

ภายในกลุ่ม 76.545 225 0.340 
รวม 79.661 227  

จากตาราง 21 เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบปัจจัยประสิทธิภาพในการท างาน จ าแนกตาม
ระดบัการศึกษาพบว่า ดา้นคณุภาพของงาน ดา้นปรมิาณงาน และดา้นการใชท้รพัยากร มีค่า Sig. 
เท่ากบั 0.971 , 0.284 และ 0.011 ตามล าดบั ซึ่งมากกว่า 0.05 นัน้คือ ยอมรบัสมมติฐานหลกั(H0) 
และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า เจา้หนา้ที่ประเมินราคาทรพัยส์ิน กรมธนารกัษ์ ที่มี
ระดับการศึกษาแตกต่างกนัมีความคิดเห็นต่อปัจจยัประสิทธิภาพในการท างาน ดา้นคณุภาพของ
งาน ดา้นปรมิาณงาน และดา้นการใชท้รพัยากร ไม่แตกต่างกนั ที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 ซึ่ง
ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ดา้นระยะเวลา มีค่า Sig. เท่ากบั 0.002 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.05 นัน้คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก 
(H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า เจา้หนา้ที่ประเมินราคาทรพัยส์ิน กรมธนา
รกัษ์ ที่มีระดบัการศึกษาแตกต่างกนัมีความคิดเห็นต่อปัจจยัประสิทธิภาพในการท างาน ที่มีระดับ
การศึกษาแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อปัจจัยประสิทธิภาพในการท างาน ด้านระยะเวลา 
แตกต่างกนั ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้ที่ระดบันัยส าคัญทางสถิติ 0.05  และเพื่อใหท้ราบ
ว่าระดบัการศึกษารายคู่ใดมีความแตกต่างกันในดา้นระยะเวลา จึงท าการทดสอบต่อไปดว้ยสถิติ  
LSD ดงันี ้
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ตาราง 22 แสดงความแตกต่างกนัของปัจจัยประสิทธิภาพในการท างาน ดา้นระยะเวลา จ าแนก
ตามระดบัการศกึษา โดยใชส้ถิติ LSD  

ระดบัการศกึษา 
ระดบัความคดิเห็นดา้นระยะเวลา 

 
ต ่ากว่าปรญิญาตรี ปรญิญาตร ี สงูกวา่ปรญิญาตร ี

3.344 3.769 3.688 
ต ่ากว่าปรญิญาตรี 

3.344 
- -0.424* 

(0.001) 
-0.344** 
(0.011) 

ปรญิญาตร ี
3.769 

                                                                                                                                                                             - 0.80                    
(0.449) 

สงูกวา่ปรญิญาตรี 3.688   - 

จากตาราง 22 เมื่อเปรียบเทียบปัจจัยประสิทธิภาพในการท างาน ในด้านระยะเวลา 
จ าแนกตามระดับการศึกษาพบว่าเจ้าหน้าที่ประเมินราคาทรัพย์สิน กรมธนารักษ์ ที่มีระดับ
การศึกษาแตกต่างกนัมีความคิดเห็นต่อปัจจยัประสิทธิภาพในการท างาน ดา้นระยะเวลา แตกต่าง
กนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 โดยเจา้หนา้ที่ประเมินราคาทรพัยส์ิน กรมธนารกัษ ์ที่มี
ระดับการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี มีประสิทธิภาพในการท างาน ด้านระยะเวลาน้อยกว่า 
เจา้หนา้ที่ประเมินราคาทรพัยส์ิน กรมธนารกัษ ์ที่มีระดบัการศึกษาปรญิญาตรี และสงูกว่าปรญิญา
ตรี โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.424 และ 0.344 ตามล าดบั สว่นคู่อ่ืนไม่พบความแตกต่าง 

 
ตาราง 23 แสดงความแตกต่างกนัของปัจจัยประสิทธิภาพในการท างาน ดา้นการใชท้รพัยากร 
จ าแนกตามระดบัการศกึษา โดยใชส้ถิติ LSD 

ระดบัการศกึษา 
ระดบัความคดิเห็นดา้นระยะเวลา 

 
ต ่ากว่าปรญิญาตรี ปรญิญาตร ี สงูกวา่ปรญิญาตร ี

2.794 3.046 3.126 

ต ่ากว่าปรญิญาตรี 2.794 - 
-0.252* 
(0.014) 

-0.332** 
(0.004) 

ปรญิญาตร ี 3.046                                                                                                                                                                              - 
-0.80                    
(0.374) 

สงูกวา่ปรญิญาตรี 3.126   - 
 

* ที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
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จากตาราง 23 เมื่อเปรียบเทียบปัจจัยประสิทธิภาพในการท างาน  ในด้านการใช้
ทรพัยากร จ าแนกตามระดับการศึกษาพบว่าเจา้หน้าที่ประเมินราคาทรพัยส์ิน กรมธนารกัษ์ ที่มี
ระดับการศึกษาแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อปัจจัยประสิทธิภาพในการท างาน ด้านการใช้
ทรัพยากร แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05 โดยเจ้าหน้าที่ประเมินราคา
ทรพัยส์ิน กรมธนารกัษ์ ที่มีระดับการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี มีประสิทธิภาพในการท างาน ดา้น
การใช้ทรพัยากรน้อยกว่า เจ้าหน้าที่ประเมินราคาทรพัย์สิน กรมธนารกัษ์ ที่มีระดับการศึกษา
ปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรี โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.252 และ 0.332 ตามล าดับ 
สว่นคู่อ่ืนไม่พบความแตกต่าง 

สมมติฐานย่อยข้อที่ 1.5 สังกัดที่แตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพในการท างาน
ของเจ้าหน้าทีป่ระเมินราคาทรัพยสิ์น กรมธนารักษ ์แตกต่างกัน  
 : สังกัดที่แตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพในการท างานของเจ้าหน้าที่ประเมินราคา
ทรพัยส์ิน กรมธนารกัษ ์ไม่แตกต่างกนั 
 : สังกัดที่แตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพในการท างานของเจ้าหน้าที่ประเมินราคา
ทรพัยส์ิน กรมธนารกัษ ์แตกต่างกนั 

ส าหรับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์จะใช้สถิติ Independent Sample t-test เพื่อใช้
เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าคะแนนเฉลี่ยของตัวแปร 2 ตัวที่เป็นอิสระต่อกัน ใชร้ะดับ
ความเชื่อมั่นรอ้ยละ 95 ผลการทดสอบสมมติฐาน แสดงดงันี ้
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ตาราง 24 แสดงการวิเคราะหเ์ปรียบเทียบสงักดัมีผลต่อประสิทธิภาพในการทงานของเจา้หนา้ที่
ประเมินราคาทรพัยส์ิน กรมธนารกัษ์ 

ปัจจัยประสิทธิภาพในการท างาน  เพศ 
t-test for Equality of Means 

n 
 

S.D. t df Sig. 

ดา้นคณุภาพของงาน 
ส่วนกลาง 69 3.84 0.572 1.282 152.527 0.202 
ภมูิภาค 159 3.72 0.681  

ดา้นปรมิาณงาน 
ส่วนกลาง 69 3.86 0.466 2.347 190.425 0.020 
ภมูิภาค 159 3.67 0.709  

ดา้นระยะเวลา 
ส่วนกลาง 69 3.82 0.513 2.716 186.919 0.007 
ภมูิภาค 159 3.59 0.762  

ดา้นการใชท้รพัยากร 
ส่วนกลาง 69 3.28 0.437 5.253 178.483 0.000 
ภมูิภาค 159 2.90 0.615  

รวมปัจจัยประสิทธิภาพในการ
ท างาน 

ส่วนกลาง 69 3.71 0.427 3.015 226 0.003 
ภมูิภาค 159 3.49 0.525  

จากตาราง 24 พบว่า ปัจจัยประสิทธิภาพในการท างานโดยรวม มีค่า Sig. (2-tailed) 
เท่ากับ 0.003 มีค่านอ้ยกว่า 0.05 นัน้คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง 
(H1) หมายความว่า สงักดัที่แตกต่างกนัมีผลต่อประสิทธิภาพในการท างานของเจา้หนา้ที่ประเมิน
ราคาทรพัยส์ิน กรมธนารกัษ์ แตกต่างกนั ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้ที่ระดบันยัส าคญัทาง
สถิติ 0.05 

เมื่อพิจารณาปัจจยัประสิทธิภาพในการท างานเป็นรายดา้น พบว่า 
ดา้นคุณภาพของงาน มีค่า Sig. (2-tailed) เท่ากับ 0.202 มีค่ามากกว่า0.05 นัน้คือ 

ยอมรบัสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า สงักดัที่แตกต่างกนัมี
ผลต่อประสิทธิภาพในการท างานด้านคุณภาพของงาน ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตัง้ไว ้ที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

ด้านปริมาณงาน มีค่า Sig. (2-tailed) เท่ากับ 0.020 มีค่าน้อยกว่า 0.05 นั้นคือ 
ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า สงักดัที่แตกต่างกนัมี
ผลต่อประสิทธิภาพในการท างานด้านปรมิาณงาน แตกต่างกนั ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้
ที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
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ดา้นระยะเวลา มีค่า Sig. (2-tailed) เท่ากบั 0.007 มีค่านอ้ยกว่า 0.05 นัน้คือ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า สงักัดที่แตกต่างกนัมีผลต่อ
ประสิทธิภาพในการท างานดา้นระยะเวลา แตกต่างกนั ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้ที่ระดับ
นยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

ดา้นการใชท้รพัยากร มีค่า Sig. (2-tailed) เท่ากับ 0.000 มีค่านอ้ยกว่า 0.05 นัน้คือ 
ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า สงักดัที่แตกต่างกนัมี
ผลต่อประสิทธิภาพในการท างานดา้นการใชท้รพัยากร แตกต่างกัน ซึ่งสอดคลอ้งกับสมมติฐาน
ที่ตัง้ไว ้ที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

สมมติฐานย่อยข้อที่ 1.6 รายได้ที่แตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพในการท างาน
ของเจ้าหน้าทีป่ระเมินราคาทรัพยสิ์น กรมธนารักษ ์แตกต่างกัน  
 : รายได้ที่แตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพในการท างานของเจ้าหน้าที่ประเมินราคา
ทรพัยส์ิน กรมธนารกัษ ์ไม่แตกต่างกนั 
 : รายได้ที่แตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพในการท างานของเจ้าหน้าที่ประเมินราคา
ทรพัยส์ิน กรมธนารกัษ ์แตกต่างกนั 

ส าหรบัสถิติที่ใชใ้นการวิเคราะหจ์ะใชก้ารทดสอบแบบการวิเคราะหค่์าความแปรปรวน
ทางเดียว (One-Way Analysis of Variance : ANOVA) ด้วยสถิติ F-test หรือ Brown-Forsythe 
test โดยใชร้ะดบัความเชื่อมั่น 95% โดยจะท าการทดสอบความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ก่อน หาก
ความแปรปรวนแต่ละกลุ่มเท่ากันจะทดสอบสมมติฐานดว้ย F-test แต่หากความแปรปรวนแต่ละ
กลุ่มไม่เท่ากันจะทดสอบสมติฐานดว้ย Brown-Forsythe test และน าผลไปเปรียบเทียบเชิงซอ้น 
(Multiple Compassion) เพื่ อหาค่าเฉลี่ ยคู่ ใดบ้างแตกต่างกันโดยใช้วิ ธี  Least Significant 
Difference (LSD) และวิธี Dunnett’s T3 ซึ่งจะปฏิเสธสมติฐานหลัก (H0) ก็ต่อเมื่อค่า Sig.มีค่า
นอ้ยกว่า 0.05 

ผลการทดสอบความแปรปรวนโดยใชร้ะดบัความเชื่อมั่น 95% จะปฏิเสธสมมติฐานหลกั 
และยอมรบัสมมติฐานรอง เมื่อค่าระดบันยัส าคญัทางสถิติมีค่านอ้ยกว่า 0.05 ผลการทดสอบ ดงันี ้
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ตาราง 25 แสดงการตรวจสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ในปัจจยัประสิทธิภาพในการ
ท างาน จ าแนกตามรายได ้โดยใช ้Levene’s Test 

ปัจจยัประสิทธิภาพในการท างาน Levene Statistic df1 df2 
Sig. 

ดา้นคณุภาพของงาน 0.798 2 225 0.451 
ดา้นปรมิาณงาน 1.341 2 225 0.264 
ดา้นระยะเวลา 4.322 2 225 0.014 

ดา้นการใชท้รพัยากร 2.564 2 225 0.079 

ด้านคุณภาพของงาน ด้านปริมาณงาน และด้านการใช้ทรพัยากร มีค่า Sig. เท่ากับ 
0.451 , 0.264 และ 0.079 ตามล าดับ ซึ่งมากกว่า 0.05 นัน้คือ ยอมรบัสมมติฐานหลกั (H0) และ
ปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) แสดงว่าค่าความแปรปรวนในกลุ่มไม่ต่างกนั จะใชส้ถิติ F-test ในการ
ทดสอบต่อไป 

ดา้นระยะเวลา มีค่า Sig. เท่ากับ 0.014 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.05 นัน้คือปฏิเสธสมมติฐานหลกั 
(H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1)  แสดงว่าความแปรปรวนในกลุ่มแตกต่างกัน จะใชส้ถิติ 
Brown-Forsythe ในการทดสอบต่อไป 

ตาราง 26 แสดงความแตกต่างกนัของปัจจยัประสิทธิภาพในการท างาน จ าแนกตามรายได ้โดยใช้
สถิติ F-test 

ปัจจัยประสิทธิภาพ
ในการท างาน 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

ดา้นคณุภาพของงาน ระหว่างกลุ่ม 3.793 2 1.896 4.614 0.011 
ภายในกลุ่ม 92.483 225 0.411   

รวม 96.276 227  
ดา้นปรมิาณงาน ระหว่างกลุ่ม 6.653 2 3.327 8.364 0.000 

ภายในกลุ่ม 89.488 225 0.398   
รวม 96.141 227  

ดา้นการใชท้รพัยากร ระหว่างกลุ่ม 6.314 2 3.157 9.684 0.000 
ภายในกลุ่ม 73.347 225 0.326  

 
 
 รวม 79.661 227  
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จากตาราง 26 เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบปัจจยัประสิทธิภาพในการท างาน จ าแนกตาม
ระดับรายได้พบว่า ดา้นคุณภาพของงาน ดา้นปริมาณงาน และดา้นการใชท้รพัยากร มีค่า Sig. 
เท่ากับ 0.011 , 0.000 และ 0.000 ตามล าดับ ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นั้นคือ ยอมรบัสมมติฐานหลัก
(H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า เจา้หน้าที่ประเมินราคาทรพัยส์ิน กรมธนา
รกัษ์ ที่มีระดบัรายไดแ้ตกต่างกนัมีความคิดเห็นต่อปัจจยัประสิทธิภาพในการท างาน ดา้นคณุภาพ
ของงาน ดา้นปริมาณงาน และดา้นการใชท้รพัยากร แตกต่างกัน ที่ระดบันัยส าคญัทางสถิติ 0.05 
ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้และเพื่อใหท้ราบว่าระดบัรายไดร้ายคู่ใดมีความแตกต่างกนัใน
ดา้นคณุภาพของงาน ดา้นปรมิาณงาน และดา้นการใชท้รพัยากร จึงท าการทดสอบต่อไปดว้ยสถิติ  
LSD ดงันี ้

ตาราง 27 แสดงความแตกต่างกนัของปัจจัยประสิทธิภาพในการท างาน ดา้นคณุภาพของงาน 
จ าแนกตามระดบัรายได ้โดยใชส้ถิติ LSD  

ระดบัรายได ้
ระดบัความคดิเห็นดา้นคณุภาพของงาน 

 
15,000-25,000 บาท 25,001-35,000 บาท 35,001 บาทขึน้ไป 

3.87 3.78 3.55 
15,000-25,000 บาท 

3.87 
- 0.084 

(0.401) 
0.317* 
(0.003) 

25,000-35,000 บาท 
3.78 

                                                                                                                                                                             - 0.232*                   
(0.042) 

35,001 บาทขึน้ไป 3.55   - 

จากตาราง 27 เมื่อเปรียบเทียบปัจจัยประสิทธิภาพในการท างาน ในดา้นคุณภาพของ
งาน จ าแนกตามระดบัรายได ้พบว่าเจา้หนา้ที่ประเมินราคาทรพัยส์ิน กรมธนารกัษ ์ที่มีระดบัรายได้
แตกต่างกนัมีความคิดเห็นต่อปัจจยัประสิทธิภาพในการท างาน ดา้นคณุภาพของงาน แตกต่างกนั 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยเจา้หน้าที่ประเมินราคาทรพัย์สิน กรมธนารกัษ์ ที่มี
ระดับรายได ้15,000-25,000 บาท มีประสิทธิภาพในการท างาน ดา้นคุณภาพของงานมากกว่า 
เจา้หน้าที่ประเมินราคาทรพัยส์ิน กรมธนารกัษ์ ที่มีระดับรายได ้35,001 บาทขึน้ไป โดยมีผลต่าง
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.317 และ เจ้าหน้าที่ประเมินราคาทรัพย์สิน กรมธนารักษ์ ที่มีระดับรายได ้
25,001-35,000 บาท มีประสิทธิภาพในการท างาน ด้านคุณภาพของงานมากกว่า เจ้าหน้าที่
ประเมินราคาทรพัยส์ิน กรมธนารกัษ์ ที่มีระดับรายได้ 35,001 บาทขึน้ไป โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ย
เท่ากบั 0.232  สว่นคู่อ่ืนไม่พบความแตกต่าง 
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ตาราง 28 แสดงความแตกต่างกนัของปัจจัยประสิทธิภาพในการท างาน ดา้นปรมิาณงาน จ าแนก
ตามระดบัรายได ้โดยใชส้ถิติ LSD  

ระดบัรายได ้
ระดบัความคดิเห็นดา้นปรมิาณงาน 

 
15,000-25,000 บาท 25,001-35,000 บาท 35,001 บาทขึน้ไป 

3.85 3.80 3.44 
15,000-25,000 บาท 

3.85 
- 0.053 

(0.591) 
0.408* 
(0.000) 

25,001-35,000 บาท 
3.80 

                                                                                                                                                                             - 0.355*                   
(0.002) 

35,001 บาทขึน้ไป 3.44   - 

จากตาราง 28 เมื่อเปรียบเทียบปัจจัยประสิทธิภาพในการท างาน ในดา้นปริมาณงาน 
จ าแนกตามระดับรายได ้พบว่าเจา้หน้าที่ประเมินราคาทรพัยส์ิน กรมธนารกัษ์ ที่มีระดับรายได้
แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อปัจจัยประสิทธิภาพในการท างาน ด้านปริมาณงาน แตกต่างกัน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยเจา้หน้าที่ประเมินราคาทรพัย์สิน กรมธนารกัษ์ ที่มี
ระดับรายได้ 15,000-25,000 บาท มีประสิทธิภาพในการท างาน ด้านปริมาณงานมากกว่า 
เจา้หนา้ที่ประเมินราคาทรพัยส์ิน กรมธนารกัษ์ ที่มีระดับรายได้ 35,001 บาทขึน้ไป โดยมีผลต่าง
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.408 และ เจ้าหน้าที่ประเมินราคาทรัพย์สิน กรมธนารักษ์ ที่มีระดับรายได ้
25,001-35,000 บาท มีประสิทธิภาพในการท างาน ดา้นปริมาณงานมากกว่า เจา้หนา้ที่ประเมิน
ราคาทรพัย์สิน กรมธนารกัษ์ ที่มีระดับรายได ้35,001 บาทขึน้ไป โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
0.355 สว่นคู่อ่ืนไม่พบความแตกต่าง 
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ตาราง 29 แสดงความแตกต่างกนัของปัจจัยประสิทธิภาพในการท างาน ดา้นการใชท้รพัยากร 
จ าแนกตามระดบัรายได ้โดยใชส้ถิติ LSD  

ระดบัรายได ้
ระดบัความคดิเห็นดา้นการใชท้รพัยากร 

 
15,000-25,000 บาท 25,001-35,000 บาท 35,001 บาทขึน้ไป 

3.18 2.98 2.77 
15,000-25,000 บาท 

3.18 
- 0.205* 

(0.022) 
0.407* 
(0.000) 

25,001-35,000 บาท 
2.98 

                                                                                                                                                                             - 0.202*                   
(0.047) 

35,001 บาทขึน้ไป 2.77   - 

จากตาราง 29 เมื่อเปรียบเทียบปัจจัยประสิทธิภาพในการท างาน  ในด้านการใช้
ทรพัยากร จ าแนกตามระดบัรายได ้พบว่าเจา้หนา้ที่ประเมินราคาทรพัยส์ิน กรมธนารกัษ์ ที่มีระดบั
รายได้แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อปัจจัยประสิทธิภาพในการท างาน ด้านการใช้ทรพัยากร 
แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 โดยเจา้หนา้ที่ประเมินราคาทรพัยส์ิน กรมธนา
รกัษ์ ที่มีระดับรายได ้15,000-25,000 บาท มีประสิทธิภาพในการท างาน ดา้นการใชท้รพัยากร
มากกว่า เจา้หนา้ที่ประเมินราคาทรพัยส์ิน กรมธนารกัษ์ ที่มีระดับรายได ้25,001-35,000 โดยมี
ผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.205 เจ้าหน้าที่ประเมินราคาทรพัย์สิน กรมธนารกัษ์ ที่มีระดับรายได ้
15,000-25,000 บาท มีประสิทธิภาพในการท างาน ด้านการใช้ทรพัยากรมากกว่า เจ้าหน้าที่
ประเมินราคาทรพัยส์ิน กรมธนารกัษ์ ที่มีระดับรายได ้35,001 บาทขึน้ไป โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 0.407 และ เจ้าหน้าที่ประเมินราคาทรพัย์สิน กรมธนารกัษ์ ที่มีระดับรายได้ 25,001 -
35,000 บาท มีประสิทธิภาพในการท างาน ดา้นการใชท้รพัยากรมากกว่า เจา้หนา้ที่ประเมินราคา
ทรพัยส์ิน กรมธนารกัษ ์ที่มีระดบัรายได ้35,001 บาทขึน้ไป โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.202  

และจากตาราง 25 ที่ผ่านมาแสดงการตรวจสอบความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มโดยใช้ 
Levene’s Test พบว่าปัจจัยประสิทธิภาพในการท างาน ดา้นระยะเวลา มีค่า Sig. เท่ากับ 0.014 
ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นั้นคือปฏิเสธสมมติฐานหลัก(H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) แสดงว่า
ความแปรปรวนในกลุม่แตกต่างกนั จะใชส้ถิติ Brown-Forsythe ทดสอบดงันี ้
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ตาราง 30 แสดงความแตกต่างกนัของปัจจยัประสิทธิภาพในการท างาน ดา้นระยะเวลา จ าแนก
ตามรายไดโ้ดยใชส้ถิติ Brown-Forsyte 

Robust Tests of Equality of Means Statistic df1 df2 
Sig. 

ดา้นระยะเวลา Brown-Forsythe 12.337 2 168.310 0.000 

จากตาราง 30 พบว่าความแตกต่างกันของปัจจัยประสิทธิภาพในการท างาน ด้าน
ระยะเวลา จ าแนกตามรายได้ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 คือ ยอมรบัสมมติฐาน
หลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า เจ้าหน้าที่ประเมินราคาทรัพย์สิน 
กรมธนารกัษ์ ที่มีรายได้แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อปัจจัยประสิทธิภาพในการท างาน ด้าน
ระยะเวลา แตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่งสอดคลอ้งกับสมมติฐานที่ตัง้ไว ้และ
เพื่อให้ทราบว่าระดับรายได้รายคู่ใดมีความแตกต่างกันในประสิทธิภาพในการท างาน ด้าน
ระยะเวลา จึงท าการทดสอบต่อไปดว้ยวิธี Dunnett’s T3 ดงันี ้

ตาราง 31 แสดงความแตกต่างกนัของปัจจยัการตระหนกัรูใ้นผลิตภณัฑศ์รีจนัทร ์ในดา้นการ
ตระหนกัรูใ้นตราสินคา้จ าแนกตามระดบัชัน้ โดยใชว้ิธี Dunnett’s T3 

ชัน้ปี 
ระดบัความคดิเห็นดา้นระยะเวลา 

 
15,000-25,000 บาท 25,001-35,000 บาท 35,001 บาทขึน้ไป 

3.85 3.70 3.28 
15,000-25,000 บาท 

3.85 
- 0.152 

(0.356) 
0.566* 
(0.000) 

25,001-35,000 บาท 
3.70 

 - 0.414* 
(0.007) 

35,001 บาทขึน้ไป 3.28   - 

จากตาราง 31 เมื่อเปรียบเทียบปัจจัยประสิทธิภาพในการท างาน ในด้านระยะเวลา 
จ าแนกตามรายได ้พบว่า เจา้หนา้ที่ประเมินราคาทรพัยส์ิน กรมธนารกัษ ์ที่มีรายไดแ้ตกต่างกนั กนั 
มีความคิดเห็นต่อปัจจยัประสิทธิภาพในการท างาน ดา้นระยะเวลา แตกต่างกนั ที่ระดบันยัส าคัญ
ทางสถิติ 0.05 ซึ่งสอดคลอ้งกับสมมติฐานที่ตัง้ไว ้ โดยเจา้หนา้ที่ประเมินราคาทรพัยส์ิน กรมธนา
รกัษ์ ที่มีระดับรายได ้15,000-25,000 บาท มีประสิทธิภาพในการท างาน ดา้นระยะเวลามากกว่า 
เจา้หนา้ที่ประเมินราคาทรพัยส์ิน กรมธนารกัษ์ ที่มีระดับรายได ้35,001 บาทขึน้ไป โดยมีผลต่าง
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.566 และ เจ้าหน้าที่ประเมินราคาทรัพย์สิน กรมธนารักษ์ ที่มีระดับรายได ้
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25,001-35,000 บาท มีประสิทธิภาพในการท างาน ดา้นระยะเวลามากกว่า เจา้หน้าที่ประเมิน
ราคาทรพัย์สิน กรมธนารกัษ์ ที่มีระดับรายได ้35,001 บาทขึน้ไป โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
0.414 สว่นคู่อ่ืนไม่พบความแตกต่าง 

สมมติฐานข้อที่ 2 ปัจจัยสมรรถนะหลักมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการ
ท างานของเจ้าหน้าทีป่ระเมินราคาทรัพยสิ์น กรมธนารักษ ์
สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติไดด้งันี ้

สมมติ ฐาน ย่อยข้อที่  2 .1  ปั จจัยสมรรถนะหลักมี ความสัมพันธ์กั บ
ประสิทธิภาพในการท างานของเจ้าหน้าที่ประเมินราคาทรัพย์สิน กรมธนารักษ์ ด้าน
คุณภาพของงาน 
 : ปัจจัยสมรรถนะหลักไม่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการท างานของเจา้หน้าที่
ประเมินราคาทรพัยส์ิน กรมธนารกัษ ์ดา้นคณุภาพของงาน 
 : ปัจจัยสมรรถนะหลักมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการท างานของเจ้าหน้าที่
ประเมินราคาทรพัยส์ิน กรมธนารกัษ ์ดา้นคณุภาพของงาน 

ส าหรบัสถิติท่ีใช้ในการทดสอบสมมติฐานจะใช้การทดสอบค่าสถิติสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียรส์ัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) เพื่อ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้ง 2 ตัว โดยใช้ระดับความเชื่อมั่นรอ้ยละ 95 ผลการ
ทดสอบสมมติฐานแสดงดงันี ้

ตาราง 32 แสดงความสมัพนัธร์ะหว่างปัจจยัสมรรถนะหลกักบัประสิทธิภาพในการท างานของ
เจา้หนา้ที่ประเมินราคาทรพัยส์ิน กรมธนารกัษ์ ดา้นคณุภาพของงาน 

ปัจจัยสมรรถนะหลัก 
ปัจจัยประสิทธิภาพในการท างาน 

ด้านคุณภาพงาน 
n r Sig.(2-tailed) ระดับความสัมพนัธ ์

ดา้นการมุ่งผลสมัฤทธ์ิ 228 0.360** 0.000 ปานกลาง 
ดา้นการบรกิารท่ีด ี 228 0.448** 0.000 ปานกลาง 
ดา้นการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ 228 0.449**  ปานกลาง 
ดา้นการยึดมั่นในความถกูตอ้งชอบธรรม
และจรยิธรรม 

228 0.449** 0.000 ปานกลาง 

ดา้นการท างานเป็นทีม 228 0.440** 0.000 ปานกลาง 

 



  79 

จากตาราง 32 ผลการวิเคราะหค์วามสมัพันธร์ะหว่างปัจจยัประสิทธิภาพในการท างาน 
ดา้นคุณภาพของงานกับปัจจัยสมรรถนะหลัก ไดแ้ก่ ดา้นการมุ่งผลสัมฤทธิ์ ดา้นการบริการท่ีดี 
ดา้นการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ ดา้นการยึดมั่นในความถกูตอ้งชอบธรรมและจริยธรรม 
ดา้นการท างานเป็นทีม มีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากับ 0.000 ในทุกด้าน ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นั้นคือ 
ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ปัจจยัสมรรถนะหลกั 
ในดา้นมุ่งผลสมัฤทธิ์ ดา้นการบริการท่ีดี ดา้นการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ ดา้นการยึด
มั่นในความถูกตอ้งชอบธรรมและจริยธรรม มีความสมัพันธก์ับปัจจัยประสิทธิภาพในการท างาน 
ดา้นคณุภาพของงาน ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้ที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.01 โดยมีค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) ในปัจจัยสมรรถนะหลักกับปัจจัยประสิทธิภาพในการท างาน ด้าน
คณุภาพของงาน มีค่าดงันี ้

ปัจจยัประสิทธิภาพในการท างาน ดา้นคณุภาพของงานกบัปัจจยัสมรรถนะหลกั ดา้น
มุ่งผลสมัฤทธิ์ มีค่า r เท่ากับ 0.360  แสดงว่าตัวแปรทัง้สองมีความสมัพันธไ์ปในทิศทางเดียวกัน 
ในระดบัปานกลาง 

ปัจจยัประสิทธิภาพในการท างาน ดา้นคณุภาพของงานกบัปัจจยัสมรรถนะหลกั ดา้น
การบรกิารที่ดี มีค่า r เท่ากบั 0.448 แสดงว่าตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธไ์ปในทิศทางเดียวกนั ใน
ระดบัปานกลาง 

ปัจจยัประสิทธิภาพในการท างาน ดา้นคณุภาพของงานกบัปัจจยัสมรรถนะหลกั ดา้น
การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ มีค่า rเท่ากบั 0.449 แสดงว่าตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธ์
ไปในทิศทางเดียวกนั ในระดบัปานกลาง 

ปัจจยัประสิทธิภาพในการท างาน ดา้นคณุภาพของงานกบัปัจจยัสมรรถนะหลกั ดา้น
การยึดมั่นในความถูกตอ้งชอบธรรมและจริยธรรม มีค่า rเท่ากับ 0.449 แสดงว่าตัวแปรทัง้สองมี
ความสมัพนัธไ์ปในทิศทางเดียวกนั ในระดบัปานกลาง 

ปัจจยัประสิทธิภาพในการท างาน ดา้นคณุภาพของงานกบัปัจจยัสมรรถนะหลกั ดา้น
การท างานเป็นทีม มีค่า r เท่ากับ 0.440 แสดงว่าตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์ไปในทิศทาง
เดียวกนั ในระดบัปานกลาง 
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สมมติ ฐาน ย่อยข้อที่  2 .2 ปั จจัยสมรรถนะหลักมี ความสัมพั นธ์กั บ
ประสิทธิภาพในการท างานของเจ้าหน้าที่ประเมินราคาทรัพย์สิน กรมธนารักษ์ ด้าน
ปริมาณงาน 
 : ปัจจัยสมรรถนะหลักไม่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการท างานของเจา้หน้าที่
ประเมินราคาทรพัยส์ิน กรมธนารกัษ ์ดา้นปรมิาณงาน 
 : ปัจจัยสมรรถนะหลักมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการท างานของเจ้าหน้าที่
ประเมินราคาทรพัยส์ิน กรมธนารกัษ ์ดา้นปรมิาณงาน 

ส าหรบัสถิติท่ีใช้ในการทดสอบสมมติฐานจะใช้การทดสอบค่าสถิติสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียรส์ัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) เพื่อ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้ง 2 ตัว โดยใช้ระดับความเชื่อมั่นรอ้ยละ 95 ผลการ
ทดสอบสมมติฐานแสดงดงันี ้

ตาราง 33 แสดงความสมัพนัธร์ะหว่างปัจจยัสมรรถนะหลกักบัประสิทธิภาพในการท างานของ
เจา้หนา้ที่ประเมินราคาทรพัยส์ิน กรมธนารกัษ์ ดา้นปรมิาณงาน 

ปัจจัยสมรรถนะหลัก 
ปัจจัยประสิทธิภาพในการท างาน 

ด้านปริมาณงาน 
n r Sig.(2-tailed) ระดับความสัมพนัธ ์

ดา้นการมุ่งผลสมัฤทธ์ิ 228 0.178** 0.007 นอ้ย 
ดา้นการบรกิารท่ีด ี 228 0.376** 0.000 ปานกลาง 
ดา้นการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ 228 0.383** 0.000 ปานกลาง 
ดา้นการยึดมั่นในความถกูตอ้งชอบธรรม
และจรยิธรรม 

228 0.257** 0.000 นอ้ย 

ดา้นการท างานเป็นทีม 228 0.300** 0.000 นอ้ย 

จากตาราง 33 ผลการวิเคราะหค์วามสมัพันธร์ะหว่างปัจจยัประสิทธิภาพในการท างาน 
ดา้นปริมาณงานกบัปัจจยัสมรรถนะหลกั ไดแ้ก่ ดา้นมุ่งผลสมัฤทธิ์ ดา้นการบริการท่ีดี ดา้นการสั่ง
สมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ ดา้นการยึดมั่นในความถูกตอ้งชอบธรรมและจริยธรรม ดา้นการ
ท างานเป็นทีม มีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากับ 0.000 ในด้านการบริการที่ดี ด้านการสั่งสมความ
เชี่ยวชาญในงานอาชีพ ดา้นการยดึมั่นในความถูกตอ้งชอบธรรมและจรยิธรรม ดา้นการท างานเป็น
ทีม และในด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ มีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากับ 0.007 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นั้นคือ 
ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0 )และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ปัจจยัสมรรถนะหลกั 
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ในดา้นมุ่งผลสมัฤทธิ์ ดา้นการบริการท่ีดี ดา้นการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ ดา้นการยึด
มั่นในความถูกตอ้งชอบธรรมและจริยธรรม มีความสมัพันธก์ับปัจจัยประสิทธิภาพในการท างาน 
ดา้นปริมาณงาน ซึ่งสอดคลอ้งกับสมมติฐานที่ตั้งไว ้ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.01 โดยมีค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) ในปัจจัยสมรรถนะหลักกับปัจจัยประสิทธิภาพในการท างาน ด้าน
ปรมิาณงาน มีค่าดงันี ้

ปัจจยัประสิทธิภาพในการท างาน ดา้นปริมาณงาน กบัปัจจยัสมรรถนะหลกั ดา้นมุ่ง
ผลสมัฤทธิ์ มีค่า rเท่ากับ 0.178 แสดงว่าตัวแปรทั้งสองมีความสมัพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน ใน
ระดบันอ้ย 

ปัจจยัประสิทธิภาพในการท างาน ดา้นปรมิาณงาน กบัปัจจยัสมรรถนะหลกั ดา้นการ
บริการที่ดี มีค่า rเท่ากับ 0.376 แสดงว่าตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน ใน
ระดบัปานกลาง 

ปัจจยัประสิทธิภาพในการท างาน ดา้นปรมิาณงาน กบัปัจจยัสมรรถนะหลกั ดา้นการ
สั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ มีค่า rเท่ากบั 0.383 แสดงว่าตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธไ์ป
ในทิศทางเดียวกนั ในระดบัปานกลาง 

ปัจจยัประสิทธิภาพในการท างาน ดา้นปรมิาณงาน กบัปัจจยัสมรรถนะหลกั ดา้นการ
ยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม มีค่า rเท่ากับ 0.257 แสดงว่าตัวแปรทั้งสองมี
ความสมัพนัธไ์ปในทิศทางเดียวกนั ในระดบันอ้ย 

ปัจจยัประสิทธิภาพในการท างาน ดา้นปรมิาณงาน กบัปัจจยัสมรรถนะหลกั ดา้นการ
ท างานเป็นทีม มีค่า rเท่ากบั 0.300 แสดงว่าตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธไ์ปในทิศทางเดียวกนั ใน
ระดบันอ้ย 

สมมติฐานย่อยข้อที่ 2.3 ปัจจัยสมรรถนะหลกัมีความสมัพันธ์กบัประสิทธิภาพในการ
ท างานของเจา้หนา้ที่ประเมินราคาทรพัยส์ิน กรมธนารกัษ ์ดา้นระยะเวลา 
 : ปัจจัยสมรรถนะหลักไม่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการท างานของเจา้หน้าที่
ประเมินราคาทรพัยส์ิน กรมธนารกัษ ์ดา้นระยะเวลา 
 : ปัจจัยสมรรถนะหลักมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการท างานของเจ้าหน้าที่
ประเมินราคาทรพัยส์ิน กรมธนารกัษ ์ดา้นระยะเวลา 
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ส าหรับสถิติท่ีใช้ในการทดสอบสมมติฐานจะใช้การทดสอบค่าสถิติสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียรส์ัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) เพื่อ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้ง 2 ตัว โดยใช้ระดับความเชื่อมั่นรอ้ยละ 95 ผลการ
ทดสอบสมมติฐานแสดงดงันี ้

ตาราง 34 แสดงความสมัพนัธร์ะหว่างปัจจยัสมรรถนะหลกักบัประสิทธิภาพในการท างานของ
เจา้หนา้ที่ประเมินราคาทรพัยส์ิน กรมธนารกัษ์ ดา้นระยะเวลา 

ปัจจัยสมรรถนะหลัก 
ปัจจัยประสิทธิภาพในการท างาน 

ด้านระยะเวลา 
n r Sig.(2-tailed) ระดับความสัมพนัธ ์

ดา้นการมุ่งผลสมัฤทธ์ิ 228 0.254* 0.000 นอ้ย 
ดา้นการบรกิารท่ีด ี 228 0.199* 0.001 นอ้ย 
ดา้นการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงาน
อาชีพ 

228 0.344* 0.000 ปานกลาง 

ดา้นการยึดมั่นในความถกูตอ้งชอบธรรม
และจรยิธรรม 

228 0.178* 0.007 นอ้ย 

ดา้นการท างานเป็นทีม 228 0.154* 0.020 นอ้ย 

จากตาราง 34 ผลการวิเคราะหค์วามสมัพันธร์ะหว่างปัจจยัประสิทธิภาพในการท างาน 
ด้านระยะเวลากับปัจจัยสมรรถนะหลัก ได้แก่ ด้านมุ่งผลสัมฤทธิ์ และด้านการสั่ งสมความ
เชี่ยวชาญในงานอาชีพ มีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากับ 0.000 ในด้านการบริการที่ดี มีค่า Sig.(2-
tailed) เท่ากบั 0.001 ดา้นการยึดมั่นในความถูกตอ้งชอบธรรมและจริยธรรม มีค่า Sig.(2-tailed) 
เท่ากบั 0.007 ใน ซึ่งนอ้ยกว่า 0.05 นัน้คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง 
(H1) หมายความว่า ปัจจยัสมรรถนะหลกั ในดา้นมุ่งผลสมัฤทธิ์ ดา้นการบรกิารท่ีดี ดา้นการสั่งสม
ความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ ดา้นการยึดมั่นในความถูกตอ้งชอบธรรมและจริยธรรม และดา้นการ
ท างานเป็นทีม มีความสมัพันธ์กบัปัจจยัประสิทธิภาพในการท างาน ดา้นระยะเวลา ซึ่งสอดคลอ้ง
กบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 โดยมีค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธ ์(r) ในปัจจยั
สมรรถนะหลกักบัปัจจยัประสิทธิภาพในการท างาน ดา้นระยะเวลา มีค่าดงันี ้

ปัจจัยประสิทธิภาพในการท างาน ด้านระยะเวลา กับปัจจัยสมรรถนะหลัก ด้านมุ่ง
ผลสมัฤทธิ์ มีค่า r เท่ากับ 0.254 แสดงว่าตัวแปรทัง้สองมีความสมัพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน ใน
ระดบันอ้ย 
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ปัจจัยประสิทธิภาพในการท างาน ด้านระยะเวลา กับปัจจัยสมรรถนะหลัก ด้านการ
บริการที่ดี มีค่า r เท่ากับ 0.199 แสดงว่าตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน ใน
ระดบันอ้ย 

ปัจจยัประสิทธิภาพในการท างาน ดา้นระยะเวลา กบัปัจจยัสมรรถนะหลกั ดา้นการสั่งสม
ความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ มีค่า r เท่ากับ 0.344 แสดงว่าตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์ไปใน
ทิศทางเดียวกนั ในระดบัปานกลาง 

ปัจจัยประสิทธิภาพในการท างาน ดา้นระยะเวลา กับปัจจัยสมรรถนะหลกั ดา้นการยึด
มั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม มีค่า r เท่ากับ 0.178 แสดงว่าตัวแปรทั้งสองมี
ความสมัพนัธไ์ปในทิศทางเดียวกนั ในระดบันอ้ย 

ปัจจัยประสิทธิภาพในการท างาน ด้านระยะเวลา กับปัจจัยสมรรถนะหลัก ด้านการ
ท างานเป็นทีม มีค่า r เท่ากับ 0.154 แสดงว่าตัวแปรทั้งสองมีความสมัพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน 
ในระดบันอ้ย 

สมมติฐานย่อยข้อที่ 2.4 ปัจจัยสมรรถนะหลกัมีความสมัพันธ์กบัประสิทธิภาพในการ
ท างานของเจา้หนา้ที่ประเมินราคาทรพัยส์ิน กรมธนารกัษ ์ดา้นการใชท้รพัยากร 
 : ปัจจัยสมรรถนะหลักไม่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการท างานของเจา้หน้าที่
ประเมินราคาทรพัยส์ิน กรมธนารกัษ ์ดา้นการใชท้รพัยากร 
 : ปัจจัยสมรรถนะหลักมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการท างานของเจ้าหน้าที่
ประเมินราคาทรพัยส์ิน กรมธนารกัษ ์ดา้นการใชท้รพัยากร 

ส าหรบัสถิติท่ีใช้ในการทดสอบสมมติฐานจะใช้การทดสอบค่าสถิติสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียรส์ัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) เพื่อ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้ง 2 ตัว โดยใช้ระดับความเชื่อมั่นรอ้ยละ 95 ผลการ
ทดสอบสมมติฐานแสดงดงันี ้
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ตาราง 35 แสดงความสมัพนัธร์ะหว่างปัจจยัสมรรถนะหลกักบัประสิทธิภาพในการท างานของ
เจา้หนา้ที่ประเมินราคาทรพัยส์ิน กรมธนารกัษ์ ดา้นการใชท้รพัยากร 

ปัจจัยสมรรถนะหลัก 
ปัจจัยประสิทธิภาพในการท างาน 

ด้านการใช้ทรัพยากร 
n r Sig.(2-tailed) ระดับความสัมพนัธ ์

ดา้นการมุ่งผลสมัฤทธ์ิ 228 0.195 * 0.003 นอ้ย 
ดา้นการบรกิารท่ีด ี 228 0.186* 0.005 นอ้ย 
ดา้นการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงาน
อาชีพ 

228 0.229* 0.001 นอ้ย 

ดา้นการยึดมั่นในความถกูตอ้งชอบ
ธรรมและจรยิธรรม 

228 0.178* 0.007 นอ้ย 

ดา้นการท างานเป็นทีม 228 0.199* 0.003 นอ้ย 

จากตาราง 35 ผลการวิเคราะหค์วามสมัพันธร์ะหว่างปัจจยัประสิทธิภาพในการท างาน 
ดา้นการใชท้รพัยากรกบัปัจจยัสมรรถนะหลกั ไดแ้ก่ ดา้นมุ่งผลสมัฤทธิ์ มีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากบั 
0.003 ดา้นการบรกิารที่ดี มีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากบั 0.005 ดา้นการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงาน
อาชีพ มีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากบั 0.001 ดา้นการยดึมั่นในความถูกตอ้งชอบธรรมและจรยิธรรม มี
ค่า Sig.(2-tailed) เท่ากบั 0.007 และดา้นการท างานเป็นทีม มีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากบั 0.003 ซึ่ง
นอ้ยกว่า 0.05 นัน้คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า 
ปัจจัยสมรรถนะหลกั ในดา้นมุ่งผลสมัฤทธิ์ ดา้นการบริการท่ีดี ดา้นการสั่งสมความเชี่ยวชาญใน
งานอาชีพ ด้านการยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม มีความสัมพันธ์กับปัจจัย
ประสิทธิภาพในการท างาน ด้านการใช้ทรพัยากร ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ที่ระดับ
นัยส าคัญทางสถิติ 0.05 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) ในปัจจัยสมรรถนะหลักกับปัจจัย
ประสิทธิภาพในการท างาน ดา้นการใชท้รพัยากร มีค่าดงันี ้

ปัจจยัประสิทธิภาพในการท างาน ดา้นการใชท้รพัยากร กบัปัจจยัสมรรถนะหลกั ดา้นมุ่ง
ผลสมัฤทธิ์ มีค่า r เท่ากับ 0.195  แสดงว่าตัวแปรทัง้สองมีความสมัพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน ใน
ระดบันอ้ย 

ปัจจัยประสิทธิภาพในการท างาน ดา้นการใชท้รพัยากร กับปัจจัยสมรรถนะหลัก ดา้น
การบรกิารท่ีดี มีค่า r เท่ากบั 0.186 แสดงว่าตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธไ์ปในทิศทางเดียวกนั ใน
ระดบันอ้ย 
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ปัจจัยประสิทธิภาพในการท างาน ดา้นการใชท้รพัยากร กับปัจจัยสมรรถนะหลัก ดา้น
การสั่ งสมความเชี่ ยวชาญในงานอาชีพ  มี ค่า r เท่ากับ  0.229 แสดงว่าตัวแปรทั้งสองมี
ความสมัพนัธไ์ปในทิศทางเดียวกนั ในระดบันอ้ย 

ปัจจัยประสิทธิภาพในการท างาน ดา้นการใชท้รพัยากร กับปัจจัยสมรรถนะหลัก ดา้น
การยึดมั่นในความถูกตอ้งชอบธรรมและจริยธรรม มีค่า r เท่ากบั 0.178 แสดงว่าตัวแปรทัง้สองมี
ความสมัพนัธไ์ปในทิศทางเดียวกนั ในระดบันอ้ย 

ปัจจัยประสิทธิภาพในการท างาน ดา้นการใชท้รพัยากร กับปัจจัยสมรรถนะหลัก ดา้น
การท างานเป็นทีม มีค่า rเท่ากับ 0.199 แสดงว่าตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์ไปในทิศทาง
เดียวกนั ในระดบันอ้ย  
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สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

ตาราง 36 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

ข้อที ่ สมมติฐาน สถิติทีใ่ชท้ดสอบ ผลการทดสอบ 

1 ปัจจยัส่วนบคุคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ 
ระดบัการศกึษา สงักดั และรายไดท้ี่แตกตา่งกนั
มีผลต่อประสิทธิภาพการท างานของเจา้หนา้ที่
ประเมินราคาทรพัยสิ์น กรมธนารกัษ์แตกตา่ง
กนั 

  

1.1 เพศที่แตกต่างกนัมีผลต่อประสิทธิภาพในการ
ท างานของเจา้หนา้ที่ประเมินราคาทรพัยสิ์น 
กรมธนารกัษ์ แตกต่างกนั 

Independent 
Sample T-Test 

ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 

 ดา้นคณุภาพของงาน  ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
 ดา้นปรมิาณงาน  ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
 ดา้นระยะเวลา  ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
 ดา้นการใชท้รพัยากร  ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 

1.2 อายทุี่แตกตา่งกนัมีผลต่อประสิทธิภาพในการ
ท างานของเจา้หนา้ที่ประเมินราคาทรพัยสิ์น 
กรมธนารกัษ์ แตกต่างกนั 

One-Way Analysis 
of Variance 

 

 ดา้นคณุภาพของงาน  ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 

 ดา้นปรมิาณงาน  ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 

 ดา้นระยะเวลา  ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 

 ดา้นการใชท้รพัยากร  ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 

1.3 สถานภาพท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อประสิทธิภาพ
ในการท างานของเจา้หนา้ที่ประเมินราคา
ทรพัยสิ์น กรมธนารกัษ์ แตกตา่งกนั 

Independent 
Sample T-Test 

 

 ดา้นคณุภาพของงาน  ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 

 ดา้นปรมิาณงาน  ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 

 ดา้นระยะเวลา  ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 

 ดา้นการใชท้รพัยากร  ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
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ข้อที ่ สมมติฐาน สถิติทีใ่ชท้ดสอบ ผลการทดสอบ 
1.4 ระดบัการศกึษาที่แตกต่างกนัมีผลต่อ

ประสิทธิภาพในการท างานของเจา้หนา้ที่
ประเมินราคาทรพัยสิ์น กรมธนารกัษ์ แตกต่างกนั 

One-Way Analysis 
of Variance 

 

 ดา้นคณุภาพของงาน  ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 

 ดา้นปรมิาณงาน  ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 

 ดา้นระยะเวลา  สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 

 ดา้นการใชท้รพัยากร  สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 

1.5 สงักดัที่แตกตา่งกนัมีผลต่อประสิทธิภาพในการ
ท างานของเจา้หนา้ที่ประเมินราคาทรพัยสิ์น 
กรมธนารกัษ์ แตกต่างกนั 

Independent 
Sample T-Test 

 

 ดา้นคณุภาพของงาน  ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
 ดา้นปรมิาณงาน  สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
 ดา้นระยะเวลา  สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
 ดา้นการใชท้รพัยากร  สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 

1.6 รายไดท้ี่แตกต่างกนัมีผลต่อประสิทธิภาพใน
การท างานของเจา้หนา้ที่ประเมินราคา
ทรพัยสิ์น กรมธนารกัษ์ แตกตา่งกนั 

One-Way Analysis 
of Variance 

 

 ดา้นคณุภาพของงาน  สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 

 ดา้นปรมิาณงาน  สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 

 ดา้นระยะเวลา  สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 

 ดา้นการใชท้รพัยากร  สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 

2 ปัจจยัสมรรถนะหลกัมีความสมัพนัธก์บั
ประสิทธิภาพการท างานของเจา้หนา้ที่ประเมิน
ราคาทรพัยสิ์น กรมธนารกัษ์ 

Pearson Product 
Moment Correlation 

Coefficient 

 

2.1 ปัจจยัสมรรถนะหลกัมคีวามสมัพนัธก์บั
ประสิทธิภาพการท างานของเจา้หนา้ที่ประเมิน
ราคาทรพัยสิ์น กรมธนารกัษ์ ดา้นคณุภาพของงาน 

Pearson Product 
Moment Correlation 

Coefficient 

 

 ดา้นการมุ่งผลสมัฤทธ์ิ  สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
 ดา้นการบรกิารท่ีดี  สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
 ดา้นการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงาน

อาชีพ 
 สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 

 ดา้นการยึดมั่นในความถกูตอ้งชอบธรรม
และจรยิธรรม 

 สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
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ข้อที ่ สมมติฐาน สถิติทีใ่ชท้ดสอบ ผลการทดสอบ 
 ดา้นการท างานเป็นทีม  สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 

2.2 ปัจจยัสมรรถนะหลกัมีความสมัพนัธก์บั
ประสิทธิภาพการท างานของเจา้หนา้ที่ประเมิน
ราคาทรพัยสิ์น กรมธนารกัษ์ ดา้นปรมิาณงาน 

Pearson Product 
Moment Correlation 

Coefficient 

 

 ดา้นการมุ่งผลสมัฤทธ์ิ  สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
 ดา้นการบรกิารท่ีดี  สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
 ดา้นการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงาน

อาชีพ 
 สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 

 ดา้นการยึดมั่นในความถกูตอ้งชอบธรรม
และจรยิธรรม 

 สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 

 ดา้นการท างานเป็นทีม  สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
2.3 ปัจจยัสมรรถนะหลกัมีความสมัพนัธก์บั

ประสิทธิภาพการท างานของเจา้หนา้ที่ประเมิน
ราคาทรพัยสิ์น กรมธนารกัษ์ ดา้นระยะเวลา 

Pearson Product 
Moment Correlation 

Coefficient 

 

 ดา้นการมุ่งผลสมัฤทธ์ิ  สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 

 ดา้นการบรกิารท่ีดี  สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 

 ดา้นการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงาน
อาชีพ 

 สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 

 ดา้นการยึดมั่นในความถกูตอ้งชอบธรรม
และจรยิธรรม 

 สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 

 ดา้นการท างานเป็นทีม  สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 

2.4 ปัจจยัสมรรถนะหลกัมีความสมัพนัธก์บั
ประสิทธิภาพการท างานของเจา้หนา้ที่ประเมิน
ราคาทรพัยสิ์น กรมธนารกัษ์ ดา้นการใช้
ทรพัยากร 

Pearson Product 
Moment Correlation 

Coefficient 

 

 ดา้นการมุ่งผลสมัฤทธ์ิ  สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 

 ดา้นการบรกิารท่ีดี  สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 

 ดา้นการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงาน
อาชีพ 

 สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 

 ดา้นการยึดมั่นในความถกูตอ้งชอบธรรม
และจรยิธรรม 

 สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 

 ดา้นการท างานเป็นทีม  สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
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บทที ่5 
สรุปอภปิรายและข้อเสนอแนะ 

 
สังเขปอภปิรายผล ความมุ่งหมาย และวิธีการด าเนินการศึกษาค้นคว้า 

การศึกษาครั้งนี ้มุ่ งศึกษาข้อมูลลักษณะส่วนบุคคลและปัจจัยสมรรถนะหลักที่มี
ความสมัพันธ์กับประสิทธิภาพในการท างานของเจา้หน้าที่ประเมินราคาทรพัยส์ิน กรมธนารกัษ ์
เพื่อน าไปปรบัใชใ้หเ้กิดประโยชนส์ูงสุดแก่องคก์ร สามารถน าไปเป็นขอ้เสนอแนะในการปรบัปรุง
กระบวนการท างาน และการก าหนดตัวชีว้ัดความส าเร็จเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใชก้ าลงัคนให้
เกิดประโยชนส์งูสดุและการวางแผนพฒันาในดา้นอ่ืนๆ ต่อไปไดใ้นอนาคต  
 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการท างานของเจา้หน้าที่

ประเมินราคาทรพัยส์ิน กรมธนารกัษ ์
2. เพื่อศึกษาความสมัพันธข์องปัจจัยสมรรถนะหลกักับประสิทธิภาพในการท างาน

ของเจา้หนา้ที่ประเมินราคาทรพัยส์ิน กรมธนารกัษ์ 
 

สมมติฐานในการวิจัย 
1. ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา สงักดั และรายไดท้ี่

แตกต่างกนัมีผลต่อประสิทธิภาพในการท างานของเจา้หนา้ที่ประเมินราคาทรพัยส์ิน กรมธนารกัษ์
แตกต่างกนั 

2. ปัจจัยสมรรถนะหลัก ได้แก่ การมุ่งผลสัมฤทธิ์ การบริการท่ีดี การสั่งสมความ
เชี่ยวชาญอาชีพ การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม และการท างานเป็นทีม มี
ความสมัพนัธก์บัประสิทธิภาพในการท างานของเจา้หนา้ที่ประเมินราคาทรพัยส์ิน กรมธนารกัษ์ 
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ความส าคัญของการวิจัย 
1. ผลการวิจัยนี ้สามารถเป็นประโยชน์ส าหรับหน่วยงานในการใช้ข้อมูลเพื่อเป็น

แนวทางในการวางนโยบายการก าหนดความรูค้วามสามารถ ทกัษะและสรรถนะส าหรบัเจา้หนา้ที่
ประเมินราคาทรพัยส์ิน ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณปั์จจบุนั  

2. ผลการวิจยันีส้ามารถน าไปใชป้ระกอบการจดัท ารายละเอียดของสมรรถนะหลกัที่
เหมาะสมในหน่วยงาน เพื่อปรบัปรุงประสิทธิภาพในการท างานใหดี้ยิ่งขึน้ 

3. ผลการวิจัยนีส้ามารถใชเ้ป็นขอ้มูลพืน้ฐานแก่หน่วยงานอ่ืนๆ เพื่อน าไปปรบัปรุง
ประสิทธิภาพในการท างานของหน่วยงานอื่นๆ ไดต่้อไป 

 
วิธีการด าเนินการศึกษาค้นคว้า 

การก าหนดประชากรและการเลือกกลุม่ตวัอย่าง 
ประชากรทีใ่ช้ในการวิจัย  

คือ เจา้หนา้ที่ประเมินราคาทรพัยส์ิน กรมธนารกัษ์สงักัดส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
จ านวน 532 คน 

กลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวิจัย  
คือ เจา้หนา้ที่ประเมินราคาทรพัยส์ิน กรมธนารกัษ์ทัง้ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จาก

ประชากรจ านวน 532 คน โดยใชส้ตูรค านวณ Taro Yamane (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2545, น.26) 
ก าหนดค่าความคลาดเคลื่อนที่รอ้ยละ 5 กลุ่มค านวณได ้228.32 คน ดังนัน้ในการศึกษาวิจัยใน
ครัง้นีข้นาดของกลุม่ตวัอย่างจึงมีจ านวนทัง้สิน้ 228 คน 

การสร้างเคร่ืองมือในการวิจัย 
การวิจัยครัง้นีผู้ว้ิจัยไดใ้ชแ้บบสอบถาม เป็นเครื่องมือในการวิจัย ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 

สว่น ดงันี ้ 
ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม  มี

ลกัษณะเป็นค าถามปลายปิด (Close-Ended question) ซึ่งเป็นค าถามที่ก าหนดตัวเลือกค าตอบ
ไวแ้ลว้ และเป็นการวดัขอ้มลูประเภทนามบญัญัติและเรียงด าลบั ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบั
การศกึษา สงักดั และรายได ้

ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับปัจจัยสมรรถนะในราชการพลเรือนสามัญ  
จ านวน 5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการมุ่งผลสมัฤทธิ์ ดา้นการบริการที่ดี ดา้นการสั่งสมความเชี่ยวชาญใน
อาชีพ ดา้นการยึดมั่นในความถูกตอ้งชอบธรรมและจริยธรรม และดา้นการท างานเป็นทีม  เป็น
ลกัษณะค าถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) และเป็นการวดัขอ้มลูประเภทอนัตรภาค 
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ส่วนที่  3 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับปัจจัยประสิทธิภาพในการท างานของ
เจ้าหน้าที่ประเมินราคาทรัพย์สิน กรมธนารักษ์  จ านวน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณภาพของงาน 
ปริมาณงาน เวลา และการใชท้รพัยากร เป็นลกัษณะค าถามแบบมาตราสว่นประมาณค่า (Rating 
Scale) และเป็นการวดัขอ้มลูประเภทอนัตรภาค 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
1.ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) ท าการเก็บขอ้มูลโดยการใชว้ิธีแจกแบบสอบถาม

แก่เจา้หนา้ที่ประเมินราคาทรพัยส์ินกรมธนารกัษ์ โดยแจกแบบสอบถามใหแ้ก่กลุ่มตวัอย่างจ านวน 
228 คน  

2.ข้อมูลทุ ติยภูมิ  (Secondary Data) โดยศึกษาข้อมูลจากผู้ที่ รวบรวมไว้จาก
บทความ ต ารา ขอ้มลูจากอินเตอรเ์น็ต และงานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง เพื่อเป็นแนวทางในการท าวิจยัใน
ครัง้นี ้

การกระท าและการวิเคราะหข์้อมูล 
1. การจดักระท าขอ้มลู 

1.1. ตรวจสอบความถูกตอ้งและความสมบูรณ์ของแบบสอบถามที่ไดจ้ากการ
เก็บขอ้มลูจรงิ 

1.2. น าแบบสอบถามที่ท าการตรวจสอบแลว้มาท าการลงรหสัในแบบลงรหสั 
1.3. ประมวลผลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร ์โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอรใ์นการ

วิเคราะหข์อ้มลูตามสมมติฐานที่ตัง้ไว ้
2. การวิเคราะหข์อ้มลู 

2.1. วิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) เพื่ ออธิบาย
ลกัษณะขอ้มลูพืน้ฐานของขอ้มลู ดงันี ้

แบบสอบถามส่วนที่ 1 ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา สังกัด 
รายได ้โดยใชต้ารางแจกแจงความถ่ีแสดงผลเป็นค่ารอ้ยละ 

แบบสอบถามส่วนที่ 2 ปัจจัยสมรรถนะหลกั ไดแ้ก่ ดา้นมุ่งผลสัมฤทธิ์ ดา้น
การบริการที่ดี ดา้นการสั่งสมความเชี่ยวชาญในอาชีพ ดา้นการยึดมั่นในความถูกตอ้งชอบธรรม
และจรยิธรรม ดา้นการท างานเป็นทีม สถิติที่ใชไ้ดแ้ก่ ค่าเฉลี่ยและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

แบบสอบถามส่วนที่ 3 ประสิทธิภาพในการท างาน สถิติที่ใชไ้ดแ้ก่ ค่าเฉลี่ย
และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

2.2. วิ เคราะห์โดยใช้สถิ ติ เชิ งอนุมาน ( Inferential Statistic) เพื่ อทดสอบ
สมมติฐานการวิจยัดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร ์โดยสถิติที่ใชใ้นการวิเคราะห ์ไดแ้ก่  
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1. สถิ ติ  Independent Simple t-test ใช้ในการทดสอบความแตกต่าง

ค่าเฉลี่ยของกลุม่ตวัอย่าง 2 กลุม่ที่เป็นอิสระต่อกนั 
2. การวิเคราะหค์วามแปรปรวนทางเดียว One way Analysis of Variance 

ใชใ้นการทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยของกลุม่ตวัอย่างที่มากกว่า 2 กลุม่ 
3. สถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียรส์ัน (Pearson Product 

Moment Correlation Coefficient) ใชท้ดสอบความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรตน้และตวัแปรตาม 
 

สรุปผลการศึกษาค้นคว้า 
ส่วนที่  1 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบ

แบบสอบถาม 
เพศ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่คือ เพศหญิง จ านวน 145 คน คิดเป็นรอ้ยละ 

63.6  และเพศชาย จ านวน 83 คน คิดเป็นรอ้ยละ 36.4 
อายุ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาย ุ31-40 ปี จ านวน 89 คน คิดเป็นรอ้ยละ 39 

รองลงมาคืออายุ 41 ปีขึน้ไป จ านวน 105 คน คิดเป็นรอ้ยละ 46.1 อายุ 21-30 ปี จ านวน 34 คน 
คิดเป็นรอ้ยละ 14.9  ตามล าดบั 

สถานภาพ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพ โสด จ านวน 141 คน คิดเป็น
รอ้ยละ 61.8 รองลงมาคือ สถานภาพสมรส หย่ารา้งและอ่ืนๆ จ านวน 87 คน คิดเป็นรอ้ยละ 38.2 
ตามล าดบั 

ระดับการศึกษา ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ระดับการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 
118 คน คิดเป็นรอ้ยละ 51.8 รองลงมาคือ สงูกว่าปริญญาตรี จ านวน 65 คน คิดเป็นรอ้ยละ 28.5 
ต ่ากว่าปรญิญาตรี จ านวน 45 คน คิดเป็นรอ้ยละ19.7 ตามล าดบั 

สงักัด ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่สงักัดภูมิภาค จ านวน 159 คน คิดเป็นรอ้ยละ 
69.7 รองลงมาคือสงักดัสว่นกลาง จ านวน 69 คน คิดเป็นรอ้ยละ 30.3 

รายได ้ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได ้15,000-25,000 บาท จ านวน 100 คน 
คิดเป็นรอ้ยละ 43.9 รองลงมาคือ  25,001-35,000 บาท จ านวน 69 คน คิดเป็นรอ้ยละ 30.3 
รายได ้35,001 บาทขึน้ไป จ านวน 59 คน คิดเป็นรอ้ยละ 25.8 ตามล าดบั 
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ส่วนที ่2 การวิเคราะหข์้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยสมรรถนะหลัก 
ปัจจัยสมรรถนะโดยรวม เจา้หน้าที่ประเมินราคาทรพัย์สิน กรมธนารกัษ์ มีระดับ

ความคิดเห็นด้านปัจจัยสมรรถนะหลักโดยรวมอยู่ในระดับมาก. มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.72 เมื่อ
พิจารณารายดา้นพบว่า มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกดา้น โดยดา้นที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
คือ ดา้นการยึดมั่นในความถูกตอ้งชอบธรรมและจริยธรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.86 รองลงมาคือ 
ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ ด้านการท างานเป็นทีม ด้านการบริการที่ ดี และด้านการสั่งสมความ
เชี่ยวชาญในงานอาชีพ มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.79 , 3.71 ,3.67 และ 3.60 ตามล าดบั 
เมื่อพิจารณาเป็นรายดา้นสรุปไดด้งันี ้

ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
เจา้หนา้ที่ประเมินราคาทรพัยส์ิน กรมธนารกัษ์ มีความคิดเห็นต่อปัจจยัสมรรถนะ

หลกัโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.79 เมื่อพิจารณารายขอ้พบว่า มีระดับความ
คิดเห็นอยู่ในระดบัมากทุกขอ้ โดยขอ้ที่มีค่าเฉลี่ยสงูสดุคือ ขอ้หน่วยงานก าหนดเป้าหมายที่ทา้ทาย
เพื่อใหไ้ดผ้ลงานที่ดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.91 รองลงมาคือ ขอ้หน่วยงานมีการติดตามผลงานโดย
เทียบเคียงกบัเกณฑม์าตรฐาน ขอ้หน่วยงานสนบัสนนุใหแ้สดงความเห็นในเชิงปรบัปรุงพฒันาเมื่อ
เห็นความสญูเปล่าหรือการหย่อนประสิทธิภาพในการท างาน และขอ้บุคลากรในหน่วยงานมีการ
คิดคน้วิธีการท างานแบบใหม่ที่ท าใหก้ารท างานมีประสิทธิภาพมากขึน้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.81, 
3 .75 และ 3.69 ตามล าดบั 

ด้านการบริการทีด่ี 
เจา้หนา้ที่ประเมินราคาทรพัยส์ิน กรมธนารกัษ์ มีความคิดเห็นต่อปัจจยัสมรรถนะ

หลกัโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.67 เมื่อพิจารณารายขอ้พบว่า มีระดับความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกขอ้ โดยขอ้ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ขอ้หน่วยงานมีโครงการฝึกอบรมเพื่อ
การใหบ้รกิารที่ดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.80 รองลงมาคือ ขอ้บุคลากรมีการประสานงานกบัหน่วยงาน
อ่ืนที่เก่ียวขอ้งเพื่อให้ผูร้บับริการได้รบับริการที่รวดเร็ว ข้อหน่วยงานมีการปรบัปรุงขั้นตอนการ
ให้บริการอยู่เสมอ และขอ้หน่วยงานเน้นกระบวนการแก้ปัญหาเพื่อให้ผูใ้ชบ้ริการเกิดความพึง
พอใจสงูสดุ มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.65 และ 3.62 ตามล าดบั 

ด้านการส่ังสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ 
เจา้หนา้ที่ประเมินราคาทรพัยส์ิน กรมธนารกัษ ์มีความคิดเห็นต่อปัจจยัสมรรถนะ

หลกัโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.60 เมื่อพิจารณารายขอ้พบว่า มีระดับความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกขอ้ โดยขอ้ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสดุคือ ขอ้หน่วยงานจัดอบรมพัฒนาทักษะให้
บุคลากรเพื่อศึกษาหาความรูใ้หม่ๆในสาขาอาชีพอย่างต่อเนื่อง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.71 รองลงมา
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คือ ข้อบุคลากรในหน่วยงานสามารถบูรณาการความรูจ้ากหลายสาขาวิชามาปรับใช้กับการ
ท างานไดจ้ริง ขอ้บุคลากรในหน่วยงานมีความกระตือรือรน้ในการหาความรู้เพิ่มเติมดว้ยตนเอง 
และขอ้หน่วยงานมีการน าเทคโนโลยีใหม่ๆมาประยุกตใ์ชใ้นการปฏิบติัหนา้ที่ราชการ มีค่าเฉลี่ย
เท่ากบั 3.68 , 3.57 และ 3.45 ตามล าดบั 

ด้านการยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม 
เจา้หนา้ที่ประเมินราคาทรพัยส์ิน กรมธนารกัษ์ มีความคิดเห็นต่อปัจจยัสมรรถนะ

หลกัโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.86 เมื่อพิจารณารายขอ้พบว่า มีระดับความ
คิดเห็นอยู่ในระดบัมากทุกขอ้ โดยขอ้ที่มีค่าเฉลี่ยสงูสุดคือ ขอ้หน่วยงานส่งเสริมใหบุ้คลากรมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมอย่างต่อเนื่อง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.92 รองลงมาคือ ข้อ
หน่วยงานสรา้งค่านิยมในการปฏิบติัหนา้ที่อย่างชอบธรรม และขอ้บุคลากรสามารถแสดงความ
คิดเห็นของตวัเองไดอ้ย่างตรงไปตรงมา มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.86 และ 3.82 ตามล าดบั 

ด้านการท างานเป็นทมี 
เจา้หนา้ที่ประเมินราคาทรพัยส์ิน กรมธนารกัษ์ มีความคิดเห็นต่อปัจจยัสมรรถนะ

หลกัโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.71 เมื่อพิจารณารายขอ้พบว่า มีระดับความ
คิดเห็นอยู่ในระดบัมากทุกขอ้ โดยขอ้ที่มีค่าเฉลี่ยสงูสดุคือ ขอ้บุคลากรในหน่วยงานมีความเป็นน า้
หนึ่งใจเดียวกัน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.88 รองลงมาคือ ขอ้หน่วยงานส่งเสริมใหเ้กิดการร่วมมือกัน
แกไ้ขปัญหา ขอ้บุคลากรมีความสามารถในการแกไ้ขขอ้ขดัแยง้ที่เกิดขึน้ในทีมได้ และขอ้หน่วยงาน
มีการสรา้งบรรยากาศในการเรียนรูร้ว่มกนั มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.86 , 3.58 และ 3.54 ตามล าดบั 

ส่วนที ่3 การวิเคราะหข์้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการท างาน 
ปัจจยัประสิทธิภาพในการท างานโดยรวม เจา้หนา้ที่ประเมินราคาทรพัยส์ิน กรมธนา

รกัษ์ มีระดบัความคิดเห็นดา้นปัจจยัประสิทธิภาพในการท างานโดยรวมอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.54 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านคุณภาพของงาน ด้านปริมาณงาน และด้าน
ระยะเวลา มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก โดยดา้นที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือดา้นคุณภาพของ
งาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.76 รองลงมาคือดา้นปริมาณงาน และดา้นระยะเวลา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.73 และ 3.66 ตามล าดบั และดา้นการใชท้รพัยากร มีระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัปานกลาง มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.01 

ด้านคุณภาพของงาน 
เจ้าหน้าที่ประเมินราคาทรัพย์สิน กรมธนารักษ์  มีความคิดเห็นต่อปัจจัย

ประสิทธิภาพในการท างาน ดา้นคุณภาพของงานโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.76 เมื่อพิจารณารายขอ้พบว่า มีระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก โดยขอ้ที่ค่าเฉลี่ยสงูสดุคือขอ้
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ท่านท างานไดต้ามเกณฑม์าตรฐานที่ก าหนด มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.04 รองลงมาคือขอ้ท่านท างานได้
ตรงตามวตัถุประสงคข์องงานที่ไดร้บัมอบหมาย ขอ้หน่วยงานมีการคดักรองคณุภาพของงานที่จะ
ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของหน่วยงาน ข้อหน่วยงานมีการควบคุมการท างานที่เป็นมาตรฐาน มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.03 , 3.89 และ 3.71 ตามล าดับ และมีระดับความคิดเห็นปานกลาง ในขอ้ท่าน
เนน้ความส าเรจ็ของงานมากกว่าคณุภาพงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.15 

ด้านปริมาณงาน 
เจ้าหน้าที่ประเมินราคาทรัพย์สิน กรมธนารักษ์  มีความคิดเห็นต่อปัจจัย

ประสิทธิภาพในการท างาน ดา้นปริมาณงานโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.73 
เมื่อพิจารณารายขอ้พบว่า มีระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก โดยขอ้ที่ค่าเฉลี่ยสงูสดุคือขอ้ท่าน
ปฏิบติังานไดต้ามปริมาณงานที่ผูบ้งัคบับญัชาก าหนด มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.16 รองลงมาคือขอ้ท่าน
มีความพยายามปฏิบัติงานเพื่อใหป้ริมาณงานสูงกว่าเป้าหมายเสมอ ขอ้ท่านสามารถสรุปผลการ
ปฏิบัติงานเพื่อน าไปปรบัปรุงในการปฏิบัติงานในอนาคตได้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.80 และ 3.76 
ตามล าดับ และมีระดับความคิดเห็นปานกลาง ในขอ้หน่วยงานมีการแบ่งสดัส่วนปริมาณงานต่อ
คนมากเกินไป มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.22 

ด้านระยะเวลา 
เจ้าหน้าที่ประเมินราคาทรัพย์สิน กรมธนารักษ์  มีความคิดเห็นต่อปัจจัย

ประสิทธิภาพในการท างาน ดา้นระยะเวลาโดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.66 เมื่อ
พิจารณารายขอ้พบว่า มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก โดยขอ้ที่ค่าเฉลี่ยสูงสุดคือขอ้ท่าน
ท างานไดส้  าเรจ็ตามระยะเวลาที่ก าหนดเสมอ มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.86 รองลงมาคือขอ้ท่านสามารถ
ใชเ้ทคโนโลยีเพื่อลดระยะเวลาในการปฏิบติังาน ขอ้ท่านสามารถปฏิบติังานใหแ้ลว้เสร็จไดภ้ายใน
เวลาราชการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.81 และ 3.66 ตามล าดบั และมีระดบัความคิดเห็นปานกลาง ใน
ขอ้ท่านคิดว่าขัน้ตอนการปฏิบติังานมีความยุ่งยากท าใหเ้กิดความล่าชา้ในการท างาน มีค่าเฉลี่ย
เท่ากบั 3.32 

ด้านการใช้ทรัพยากร 
เจ้าหน้าที่ประเมินราคาทรัพย์สิน กรมธนารักษ์  มีความคิดเห็นต่อปัจจัย

ประสิทธิภาพในการท างาน ดา้นการใชท้รพัยากรโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.01 เมื่อพิจารณารายขอ้พบว่า มีระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากทกุขอ้ โดยขอ้ที่ค่าเฉลี่ยสงูสดุ
คือขอ้ท่านใชว้ัสดุอุปกรณ์ ในการท างานอย่างระมัดระวงั มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.86 รองลงมาคือขอ้
ท่านใช้ทรพัยากรของหน่วยงานในการท างานส่วนตัว ข้อท่านปฏิบัติงานให้งานส าเร็จโดยไม่
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ค านึงถึงทรพัยากรของหน่วยงาน และขอ้ท่านใชท้รพัยากรของหน่วยงานอย่างประหยดัและคุม้ค่า 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.81, 3.66 และ 3.32 ตามล าดบั  

 
ผลการวิเคราะหข์้อมูลเพ่ือการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานข้อที่  1 ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา สังกัด และรายได้ที่แตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพในการท างานของ
เจ้าหน้าทีป่ระเมินราคาทรัพยสิ์น กรมธนารักษแ์ตกต่างกัน 

สมมติฐานข้อที่  1.1 เพศที่แตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพในการท างานของ
เจา้หนา้ที่ประเมินราคาทรพัยส์ิน กรมธนารกัษ์ แตกต่างกนั 

จากการวิเคราะห์โดยใช้สถิติ Independent Sample T-Test สรุปได้ว่า เพศที่
แตกต่างกนัมีผลต่อประสิทธิภาพในการท างานของเจา้หนา้ที่ประเมินราคาทรพัยส์ิน กรมธนารกัษ์ 
ไม่แตกต่างกนั ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้ที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05  

สมมติฐานข้อที่  1.2 อายุที่แตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพในการท างานของ
เจา้หนา้ที่ประเมินราคาทรพัยส์ิน กรมธนารกัษ ์แตกต่างกนั 

จากการวิเคราะหโ์ดยใชส้ถิติ One-Way Analysis of Variance สรุปไดว้่า อายุที่
แตกต่างกนัมีผลต่อประสิทธิภาพในการท างานของเจา้หนา้ที่ประเมินราคาทรพัยส์ิน กรมธนารกัษ ์
ไม่แตกต่างกนั ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้ที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

สมมติฐานขอ้ที่ 1.3 สถานภาพที่แตกต่างกนัมีผลต่อประสิทธิภาพในการท างานของ
เจา้หนา้ที่ประเมินราคาทรพัยส์ิน กรมธนารกัษ ์แตกต่างกนั 

จากการวิ เค ราะห์ โด ย ใช้ส ถิ ติ  Independent Sample T-Test ส รุป ได้ ว่ า 
สถานภาพที่แตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพในการท างานของเจา้หนา้ที่ประเมินราคาทรพัยส์ิน 
กรมธนารกัษ ์ไม่แตกต่างกนั ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้ที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

สมมติฐานขอ้ที่ 1.4 ระดบัการศึกษาที่แตกต่างกนัมีผลต่อประสิทธิภาพในการท างาน
ของเจา้หนา้ที่ประเมินราคาทรพัยส์ิน กรมธนารกัษ ์แตกต่างกนั 

จากการวิเคราะห์โดยใชส้ถิติ One-Way Analysis of Variance โดยแยกแต่ละ
ดา้น สรุปไดด้งันี ้

ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพในการท างานของ
เจา้หนา้ที่ประเมินราคาทรพัยส์ิน กรมธนารกัษ์ ดา้นระยะเวลาและดา้นการใชท้รพัยากร แตกต่าง
กนั ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้ที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
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ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพในการท างานของ
เจา้หนา้ที่ประเมินราคาทรพัยส์ิน กรมธนารกัษ์ ดา้นคณุภาพของงาน และดา้นปริมาณ ไม่แตกต่าง
กนั ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้ที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

สมมติฐานข้อที่  1.5 สังกัดที่แตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพในการท างานของ
เจา้หนา้ที่ประเมินราคาทรพัยส์ิน กรมธนารกัษ ์แตกต่างกนั 

จากการวิเคราะหโ์ดยใชส้ถิติ Independent Sample T-Test โดยแยกแต่ละดา้น 
สรุปไดด้งันี ้

สงักดัที่แตกต่างกนัมีผลต่อประสิทธิภาพในการท างานของเจา้หนา้ที่ประเมิน
ราคาทรพัยส์ิน กรมธนารกัษ์ ดา้นปริมาณงาน ดา้นระยะเวลา และดา้นการใชท้รพัยากร แตกต่าง
กนั ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้ที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

สงักดัที่แตกต่างกนัมีผลต่อประสิทธิภาพในการท างานของเจา้หนา้ที่ประเมิน
ราคาทรพัยส์ิน กรมธนารกัษ์ ดา้นคณุภาพของงาน ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคลอ้งกับสมมติฐาน
ที่ตัง้ไว ้ที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

สมมติฐานข้อที่ 1.6 รายได้ที่แตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพในการท างานของ
เจา้หนา้ที่ประเมินราคาทรพัยส์ิน กรมธนารกัษ ์แตกต่างกนั 

จากการวิเคราะหโ์ดยใชส้ถิติ One-Way Analysis of Variance สรุปไดว้่า รายได้
ที่แตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพในการท างานของเจา้หน้าที่ประเมินราคาทรพัยส์ิน กรมธนา
รกัษ ์แตกต่างกนั ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้ที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

สมมติฐานข้อที่ 2 ปัจจัยสมรรถนะหลักมีความสัมพันธก์ับประสิทธิภาพการ
ท างานของเจ้าหน้าทีป่ระเมินราคาทรัพยสิ์น กรมธนารักษ ์

สมมติฐานขอ้ที่ 2.1 ปัจจยัสมรรถนะหลกัมีความสมัพนัธก์บัประสิทธิภาพการท างาน
ของเจา้หนา้ที่ประเมินราคาทรพัยส์ิน กรมธนารกัษ ์ดา้นคณุภาพของงาน 

จากการวิเคราะหส์รุปไดว้่า ปัจจยัสมรรถนะหลกั ดา้นการมุ่งผลสมัฤทธิ์ ดา้นการ
บริการที่ดี ดา้นการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ ดา้นการยึดมั่นในความถูกตอ้งชอบธรรม
และจริยธรรม และด้านการท างานเป็นทีม มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการท างานของ
เจ้าหน้าที่ประเมินราคาทรัพย์สิน กรมธนารักษ์ ด้านคุณภาพของงาน โดยมีความสัมพันธ์ใน
ทิศทางเดียวกนั ซึ่งสอดคลอ้งกับสมมติฐานที่ตั้งไว ้ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 เมื่อพิจารณา
เป็นรายดา้น พบว่า 

ปัจจยัสมรรถนะหลกั ดา้นการมุ่งผลสมัฤทธิ์ มีความสมัพันธ์กบัประสิทธิภาพในการ
ท างาน ดา้นคุณภาพของงาน ซึ่งสอดคลอ้งกับสมมติฐานที่ตัง้ไว ้ที่ระดับนัยส าคญัทางสถิติ 0.05



  98 

โดยมีค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธ ์(r) เท่ากบั 0.360 แสดงว่ามีความสมัพนัธใ์นทิศทางเดียวกนัระดบั
ปานกลาง กล่าวคือ ถา้เจา้หนา้ที่ประเมินราคาทรพัยส์ิน กรมธนารกัษ์มีระดับการมุ่งผลสัมฤทธิ์

ของงานเพิ่มขึน้ จะท าใหป้ระสิทธิภาพในการท างาน ดา้นคุณภาพของงานเพิ่มขึน้ในระดับปาน
กลาง 

ปัจจัยสมรรถนะหลัก ด้านการบริการที่ดี มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการ
ท างาน ดา้นคุณภาพของงาน ซึ่งสอดคลอ้งกับสมมติฐานที่ตัง้ไว ้ที่ระดับนัยส าคญัทางสถิติ 0.05
โดยมีค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธ ์(r) เท่ากบั 0.448 แสดงว่ามีความสมัพนัธใ์นทิศทางเดียวกนัระดบั
ปานกลาง กลา่วคือ ถา้เจา้หนา้ที่ประเมินราคาทรพัยส์ิน กรมธนารกัษ์มีระดบัการบรกิารที่ดีเพิ่มขึน้ 
จะท าใหป้ระสิทธิภาพในการท างาน ดา้นคณุภาพของงานเพิ่มขึน้ในระดบัปานกลาง 

ปัจจัยสมรรถนะหลกัดา้นการสั่งสมความเชี่ยวชาญในอาชีพ และดา้นการยึดมั่นใน
ความถูกตอ้งชอบธรรมและจรยิธรรม มีความสมัพนัธก์บัประสิทธิภาพในการท างาน ดา้นคณุภาพ
ของงาน ซึ่งสอดคลอ้งกับสมมติฐานที่ตัง้ไว ้ที่ระดบันัยส าคัญทางสถิติ 0.05 โดยมีค่าสมัประสิทธิ์

สหสมัพนัธ ์(r) เท่ากบั 0.449 แสดงว่ามีความสมัพนัธใ์นทิศทางเดียวกันระดบัปานกลาง กล่าวคือ 
ถา้เจา้หนา้ที่ประเมินราคาทรพัยส์ิน กรมธนารกัษ์มีระดับการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
และการยดึมั่นในความถกูตอ้งชอบธรรมและจริยธรรมเพิ่มขึน้ จะท าใหป้ระสิทธิภาพในการท างาน 
ดา้นคณุภาพของงานเพิ่มขึน้ในระดบัปานกลาง 

ปัจจยัสมรรถนะหลกั ดา้นการท างานเป็นทีม มีความสมัพนัธก์บัประสิทธิภาพในการ
ท างาน ดา้นคุณภาพของงาน ซึ่งสอดคลอ้งกับสมมติฐานที่ตัง้ไว ้ที่ระดับนัยส าคญัทางสถิติ 0.05
โดยมีค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธ ์(r) เท่ากบั 0.440 แสดงว่ามีความสมัพนัธใ์นทิศทางเดียวกนัระดบั
ปานกลาง กล่าวคือ ถา้เจา้หนา้ที่ประเมินราคาทรพัยส์ิน กรมธนารกัษ์มีระดับการท างานเป็นทีม
เพิ่มขึน้ จะท าใหป้ระสิทธิภาพในการท างาน ดา้นคณุภาพของงานเพิ่มขึน้ในระดบัปานกลาง 

สมมติฐานขอ้ที่ 2.2 ปัจจัยสมรรถนะหลักมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการ
ท างานของเจา้หนา้ที่ประเมินราคาทรพัยส์ิน กรมธนารกัษ ์ดา้นปรมิาณงาน 

จากการวิเคราะหส์รุปไดว้่า ปัจจยัสมรรถนะหลกั ดา้นการมุ่งผลสมัฤทธิ์ ดา้นการ
บริการที่ดี ดา้นการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ ดา้นการยึดมั่นในความถูกตอ้งชอบธรรม
และจริยธรรม และด้านการท างานเป็นทีม มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการท างานของ
เจา้หน้าที่ประเมินราคาทรพัยส์ิน กรมธนารกัษ์ ดา้นปริมาณงาน โดยมีความสมัพันธ์ในทิศทาง
เดียวกนั ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตั้งไว ้ที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นราย
ดา้น พบว่า 
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ปัจจัยสมรรถนะหลกั ดา้นการมุ่งผลสมัฤทธิ์ มีความสมัพนัธก์ับประสิทธิภาพใน
การท างาน ดา้นปริมาณงาน ซึ่งสอดคลอ้งกับสมมติฐานที่ตัง้ไว ้ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 
โดยมีค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธ ์(r) เท่ากบั 0.178 แสดงว่ามีความสมัพนัธใ์นทิศทางเดียวกนัระดบั
นอ้ย กล่าวคือ ถา้เจา้หนา้ที่ประเมินราคาทรพัยส์ิน กรมธนารกัษ์มีระดบัการมุ่งผลสมัฤทธิ์ของงาน
เพิ่มขึน้ จะท าใหป้ระสิทธิภาพในการท างาน ดา้นปรมิาณงานเพิ่มขึน้ในระดบันอ้ย 

ปัจจยัสมรรถนะหลกั ดา้นการบริการที่ดี มีความสมัพนัธก์ับประสิทธิภาพในการ
ท างาน ดา้นปรมิาณงาน ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้ที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 โดยมี
ค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพันธ ์(r) เท่ากบั 0.376 แสดงว่ามีความสมัพนัธใ์นทิศทางเดียวกนัระดบัปาน
กลาง กล่าวคือ ถา้เจา้หนา้ที่ประเมินราคาทรพัยส์ิน กรมธนารกัษ์มีระดบัการบริการที่ดีเพิ่มขึน้ จะ
ท าใหป้ระสิทธิภาพในการท างาน ดา้นปรมิาณงานเพิ่มขึน้ในระดบัปานกลาง 

ปัจจยัสมรรถนะหลกัดา้นการสั่งสมความเชี่ยวชาญในอาชีพ มีความสมัพันธก์ับ
ประสิทธิภาพในการท างาน ดา้นปริมาณงาน ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้ที่ระดบันยัส าคญั
ทางสถิติ 0.05 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.383 แสดงว่ามีความสัมพันธ์ใน
ทิศทางเดียวกนัระดบัปานกลาง กลา่วคือ ถา้เจา้หนา้ที่ประเมินราคาทรพัยส์ิน กรมธนารกัษ์มีระดบั
การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพเพิ่มขึน้ จะท าใหป้ระสิทธิภาพในการท างาน ดา้นปริมาณ
งานเพิ่มขึน้ในระดบัปานกลาง 

ปัจจัยสมรรถนะหลกัดา้นการยึดมั่นในความถูกตอ้งชอบธรรมและจริยธรรม มี
ความสมัพนัธก์บัประสิทธิภาพในการท างาน ดา้นปรมิาณงาน ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้ที่
ระดับนัยส าคัญทางสถิติ  0.05 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.257 แสดงว่ามี
ความสมัพนัธใ์นทิศทางเดียวกนัระดบันอ้ย กล่าวคือ ถา้เจา้หนา้ที่ประเมินราคาทรพัยส์ิน กรมธนา
รกัษม์ีระดบัการยดึมั่นในความถกูตอ้งชอบธรรมและจรยิธรรมเพิ่มขึน้ จะท าใหป้ระสิทธิภาพในการ
ท างาน ดา้นปรมิาณงานเพิ่มขึน้ในระดบันอ้ย 

ปัจจยัสมรรถนะหลกั ดา้นการท างานเป็นทีม มีความสมัพนัธก์บัประสิทธิภาพใน
การท างาน ดา้นปริมาณงาน ซึ่งสอดคลอ้งกับสมมติฐานที่ตัง้ไว ้ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 
โดยมีค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธ ์(r) เท่ากบั 0.300 แสดงว่ามีความสมัพนัธใ์นทิศทางเดียวกนัระดบั
นอ้ย กล่าวคือ ถา้เจา้หนา้ที่ประเมินราคาทรพัยส์ิน กรมธนารกัษ์มีระดบัการท างานเป็นทีมเพิ่มขึน้ 
จะท าใหป้ระสิทธิภาพในการท างาน ดา้นปรมิาณงานเพิ่มขึน้ในระดบันอ้ย 

สมมติฐานขอ้ที่ 2.3 ปัจจัยสมรรถนะหลักมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการ
ท างานของเจา้หนา้ที่ประเมินราคาทรพัยส์ิน กรมธนารกัษ ์ดา้นระยะเวลา 
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จากการวิเคราะหส์รุปไดว้่า ปัจจยัสมรรถนะหลกั ดา้นการมุ่งผลสมัฤทธิ์ ดา้นการ
บริการที่ดี ดา้นการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ ดา้นการยึดมั่นในความถูกตอ้งชอบธรรม
และจริยธรรม และด้านการท างานเป็นทีม มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการท างานของ
เจา้หน้าที่ประเมินราคาทรพัยส์ิน กรมธนารกัษ์ ด้านระยะเวลา โดยมีความสัมพันธ์ในทิศทาง
เดียวกนั ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้ที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นราย
ดา้น พบว่า 

ปัจจัยสมรรถนะหลกั ดา้นการมุ่งผลสมัฤทธิ์ มีความสมัพนัธก์ับประสิทธิภาพใน
การท างาน ดา้นระยะเวลา ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้ที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 โดย
มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.254 แสดงว่ามีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันระดับ
นอ้ย กล่าวคือ ถา้เจา้หนา้ที่ประเมินราคาทรพัยส์ิน กรมธนารกัษ์มีระดบัการมุ่งผลสมัฤทธิ์ของงาน
เพิ่มขึน้ จะท าใหป้ระสิทธิภาพในการท างาน ดา้นระยะเวลาเพิ่มขึน้ในระดบันอ้ย 

ปัจจยัสมรรถนะหลกั ดา้นการบริการที่ดี มีความสมัพนัธก์ับประสิทธิภาพในการ
ท างาน ดา้นระยะเวลา ซึ่งสอดคลอ้งกับสมมติฐานที่ตัง้ไว ้ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 โดยมี
ค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพันธ ์(r) เท่ากบั 0.199 แสดงว่ามีความสมัพนัธใ์นทิศทางเดียวกนัระดบันอ้ย 
กล่าวคือ ถา้เจา้หนา้ที่ประเมินราคาทรพัยส์ิน กรมธนารกัษ์มีระดับการบริการที่ดีของงานเพิ่มขึน้ 
จะท าใหป้ระสิทธิภาพในการท างาน ดา้นระยะเวลาเพิ่มขึน้ในระดบันอ้ย 

ปัจจยัสมรรถนะหลกัดา้นการสั่งสมความเชี่ยวชาญในอาชีพ มีความสมัพันธก์ับ
ประสิทธิภาพในการท างาน ดา้นระยะเวลา ซึ่งสอดคลอ้งกับสมมติฐานที่ตัง้ไว ้ที่ระดับนัยส าคัญ
ทางสถิติ 0.05 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.344 แสดงว่ามีความสัมพันธ์ใน
ทิศทางเดียวกนัระดบัปานกลาง กลา่วคือ ถา้เจา้หนา้ที่ประเมินราคาทรพัยส์ิน กรมธนารกัษ์มีระดบั
การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพเพิ่มขึน้ จะท าใหป้ระสิทธิภาพในการท างาน ดา้นระยะเวลา
เพิ่มขึน้ในระดบัปานกลาง 

ปัจจัยสมรรถนะหลกัดา้นการยึดมั่นในความถูกตอ้งชอบธรรมและจริยธรรม มี
ความสมัพันธก์บัประสิทธิภาพในการท างาน ดา้นระยะเวลา ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้ที่
ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.178 แสดงว่ามี
ความสมัพนัธใ์นทิศทางเดียวกนัระดบันอ้ย กล่าวคือ ถา้เจา้หนา้ที่ประเมินราคาทรพัยส์ิน กรมธนา
รกัษม์ีระดบัการยดึมั่นในความถกูตอ้งชอบธรรมและจรยิธรรมเพิ่มขึน้ จะท าใหป้ระสิทธิภาพในการ
ท างาน ดา้นระยะเวลาเพิ่มขึน้ในระดบันอ้ย 
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ปัจจยัสมรรถนะหลกั ดา้นการท างานเป็นทีม มีความสมัพนัธก์บัประสิทธิภาพใน
การท างาน ดา้นระยะเวลา ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้ที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 โดย
มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.154 แสดงว่ามีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันระดับ
นอ้ย กล่าวคือ ถา้เจา้หนา้ที่ประเมินราคาทรพัยส์ิน กรมธนารกัษ์มีระดบัการท างานเป็นทีมเพิ่มขึน้ 
จะท าใหป้ระสิทธิภาพในการท างาน ดา้นระยะเวลาเพิ่มขึน้ในระดบันอ้ย 

สมมติฐานขอ้ที่ 2.4 ปัจจัยสมรรถนะหลักมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการ
ท างานของเจา้หนา้ที่ประเมินราคาทรพัยส์ิน กรมธนารกัษ์ ดา้นการใชท้รพัยากร 

จากการวิเคราะหส์รุปไดว้่า ปัจจยัสมรรถนะหลกั ดา้นการมุ่งผลสมัฤทธิ์ ดา้นการ
บริการที่ดี ดา้นการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ ดา้นการยึดมั่นในความถูกตอ้งชอบธรรม
และจริยธรรม และด้านการท างานเป็นทีม มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการท างานของ
เจา้หนา้ที่ประเมินราคาทรพัยส์ิน กรมธนารกัษ ์ดา้นการใชท้รพัยากร โดยมีความสมัพนัธใ์นทิศทาง
เดียวกนั ซึ่งสอดคลอ้งกับสมมติฐานที่ตัง้ไว ้ที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นราย
ดา้น พบว่า 

ปัจจัยสมรรถนะหลกั ดา้นการมุ่งผลสมัฤทธิ์ มีความสมัพนัธก์ับประสิทธิภาพใน
การท างาน ดา้นการใชท้รพัยากร ซึ่งสอดคลอ้งกับสมมติฐานที่ตัง้ไว ้ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 
0.05 โดยมีค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธ ์(r) เท่ากบั 0.195 แสดงว่ามีความสมัพนัธใ์นทิศทางเดียวกนั
ระดับน้อย กล่าวคือ ถ้าเจา้หนา้ที่ประเมินราคาทรพัยส์ิน กรมธนารกัษ์มีระดับการมุ่งผลสมัฤทธิ์

ของงานเพิ่มขึน้ จะท าใหป้ระสิทธิภาพในการท างาน ดา้นการใชท้รพัยากรเพิ่มขึน้ในระดบันอ้ย 
ปัจจยัสมรรถนะหลกั ดา้นการบริการที่ดี มีความสมัพนัธก์ับประสิทธิภาพในการ

ท างาน ดา้นการใชท้รพัยากร ซึ่งสอดคลอ้งกับสมมติฐานที่ตัง้ไว ้ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 
โดยมีค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธ ์(r) เท่ากบั 0.186 แสดงว่ามีความสมัพนัธใ์นทิศทางเดียวกนัระดบั
น้อย กล่าวคือ ถ้าเจา้หน้าที่ประเมินราคาทรพัย์สิน กรมธนารกัษ์มีระดับการบริการที่ดีของงาน
เพิ่มขึน้ จะท าใหป้ระสิทธิภาพในการท างาน ดา้นการใชท้รพัยากรเพิ่มขึน้ในระดบันอ้ย 

ปัจจยัสมรรถนะหลกัดา้นการสั่งสมความเชี่ยวชาญในอาชีพ มีความสมัพันธก์ับ
ประสิทธิภาพในการท างาน ด้านการใช้ทรพัยากร ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ที่ระดับ
นัยส าคัญทางสถิ ติ  0.05 โดยมี ค่าสัมประสิท ธิ์สหสัมพันธ์  (r) เท่ ากับ  0.229 แสดงว่ามี
ความสมัพนัธใ์นทิศทางเดียวกนัระดบันอ้ย กล่าวคือ ถา้เจา้หนา้ที่ประเมินราคาทรพัยส์ิน กรมธนา
รกัษ์มีระดับการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพเพิ่มขึน้ จะท าใหป้ระสิทธิภาพในการท างาน 
ดา้นการใชท้รพัยากรเพิ่มขึน้ในระดบันอ้ย 
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ปัจจัยสมรรถนะหลกัดา้นการยึดมั่นในความถูกตอ้งชอบธรรมและจริยธรรม มี
ความสมัพนัธก์บัประสิทธิภาพในการท างาน ดา้นการใชท้รพัยากร ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้
ไว ้ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 โดยมีค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพันธ์ (r) เท่ากับ 0.178 แสดงว่ามี
ความสมัพนัธใ์นทิศทางเดียวกนัระดบันอ้ย กล่าวคือ ถา้เจา้หนา้ที่ประเมินราคาทรพัยส์ิน กรมธนา
รกัษม์ีระดบัการยดึมั่นในความถกูตอ้งชอบธรรมและจรยิธรรมเพิ่มขึน้ จะท าใหป้ระสิทธิภาพในการ
ท างาน ดา้นการใชท้รพัยากรเพิ่มขึน้ในระดบันอ้ย 

ปัจจยัสมรรถนะหลกั ดา้นการท างานเป็นทีม มีความสมัพนัธก์บัประสิทธิภาพใน
การท างาน ดา้นระยะเวลา ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้ที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 โดย
มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.199 แสดงว่ามีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันระดับ
นอ้ย กล่าวคือ ถา้เจา้หนา้ที่ประเมินราคาทรพัยส์ิน กรมธนารกัษ์มีระดบัการท างานเป็นทีมเพิ่มขึน้ 
จะท าใหป้ระสิทธิภาพในการท างาน ดา้นการใชท้รพัยากรเพิ่มขึน้ในระดบันอ้ย 

 
การอภปิรายผล 

จากการวิจัยปัจจัยสมรรถนะหลักที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการท างานของ
เจา้หนา้ที่ประเมินราคาทรพัยส์ิน กรมธนารกัษสามารถอภิปรายผลไดด้งันี ้

สมมติฐานข้อที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา 
สังกัด และรายได้ที่แตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพในการท างานของเจ้าหน้าที่ประเมิน
ราคาทรัพยส์ิน กรมธนารักษแ์ตกต่างกัน 

ผลการวิเคราะหข์อ้มูลส่วนบุคคลพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
อายุ 41 ปี ขึน้ไป สถานภาพโสด ระดับการศึกษาปริญญาตรี สังกัดภูมิภาค ร ายได้ 15,000-
25,000 บาท ซึ่งสอดคลอ้งกับงานวิจัยของ พัชรา ยอดสิงห์ (2558) ที่ศึกษาเรื่องความสัมพันธ์
ระหว่างสมรรถนะหลักกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงพยาบาลมะเร็ง
อบุลราชธานี พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 36 ปีขึน้ไป ระดบัการศึกษา
ปรญิญาตรี อตัราเงินเดือน 10,001-20,000 บาท 

เจา้หนา้ที่ประเมินราคาทรพัยส์ิน กรมธนารกัษ์ ที่มีเพศ อายุ สถานภาพ แตกต่างกัน
มีผลต่อประสิทธิภาพในการท างาน ไม่แตกต่างกนั ที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 ทัง้นีเ้พราะทัง้
เพศหญิงและเพศชาย สามารถแสดงประสิทธิภาพในการท างานและมีโอกาสประสบความส าเร็จ
ไดเ้ท่าเทียมกัน และลกัษณะงานที่รบัผิดชอบไม่ไดแ้ตกต่างกันทัง้ในเรื่องของเพศและสถานภาพ 
จึงท าใหป้ระสิทธิภาพในการท างานไม่แตกต่างกัน อายุที่ต่างกนันัน้ หน่วยงานก็ไดม้ีการจดัอบรม
เพื่อเพิ่มทกัษะใหก้บับุคลากรอยู่เสมอ อีกทัง้บคุลากรสว่นใหญ่มีความกระตือรือรน้ในการศกึษาหา
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ความรู้อยู่ เสมอ ซึ่งสอดคล้องกับการวิจัยของ ภัสส์สา นวนขยาย (2558) ที่ศึกษาเรื่อง
ความสมัพนัธร์ะหว่างขีดความสามารถหลกักบัประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนกังาน บรษิัท 
ทีคิวเอ็ม อินชัวรนัส ์โบรคเกอร ์จ ากัด พบว่า ปัจจัยด้านเพศ อายุ และสถานภาพที่แตกต่างกัน 
สง่ผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานไม่แตกต่างกนั ที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

เจา้หนา้ที่ประเมินราคาทรพัยส์ิน กรมธนารกัษ์ ที่มีระดบัการศึกษาแตกต่างกนัมีผล
ต่อประสิทธิภาพในการท างาน ดา้นระยะเวลาและดา้นการใชท้รพัยากร แตกต่างกนั ทัง้นีเ้นื่องจาก
ระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อระดับความคิด วิเคราะห์ การตัดสินใจ การเรียนรูท้  าให้
ความรูท้ี่สามารถน ามาใชก้ับการท างานแตกต่างกัน ส่งผลให้ประสิทธิภาพในการท างานและใช้
ระยะเวลาในการท างานและการใช้ทรพัยากรที่ต่างกันได้ ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่ง
สอดคลอ้งกบัการวิจยัของ ฉัตร แสงสาคร (2559) ที่ศกึษาเรื่องปัจจยัที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการ
ท างานของครูและบุคลกรทางการศกึษาในวิทยาลยัเทคโนโลยีปทีปพลีผล พบว่า ระดบัการศกึษาที่
แตกต่างกนั มีผลต่อประสิทธิภาพการท างานแตกต่างกนั ที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05  

เจ้าหน้าที่ประเมินราคาทรัพย์สิน กรมธนารักษ์ ที่มีสังกัดแตกต่างกันมีผลต่อ
ประสิทธิภาพในการท างาน ดา้นปริมาณงาน ดา้นระยะเวลา และดา้นการใชท้รพัยากร แตกต่าง
กัน อาจเนื่องมากจากสภาพแวดลอ้มในการท างานที่แตกต่างกัน อีกทัง้วิธีการท างานหรือระบบ
ขัน้ตอนต่างๆ ที่ไม่เหมือนกัน ท าใหป้ระสิทธิภาพในการท างานของแต่ละสงักัดแตกต่างกันทัง้ใน
ด้านของปริมาณงาน ระยะเวลา และการใช้ทรัพยากร ที่ ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05  ซึ่ง
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ กิตติยา  ฐิติคณุรจัน ์(2556) ที่ศึกษาเรื่องประสิทธิภาพการปฏิบติังาน
ของพนักงานบริษัทซันไซน์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากัด พบว่าพนักงานที่มีหน่วยงานต่างกันมี
ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานแตกต่างกนั ที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

เจ้าหน้าที่ประเมินราคาทรัพย์สิน  กรมธนารักษ์ ที่มีรายได้แตกต่างกันมีผลต่อ
ประสิทธิภาพในการท างาน แตกต่างกัน อาจเนื่องมาจากเจา้หนา้ที่ที่มีรายไดสู้ง มักจะเป็นผูท้ี่มี
ประสบการณ์ในการท างานมากกว่าเจ้าหน้าที่ที่มีรายได้ต ่ากว่า จึงท าให้ประสิทธิภาพในการ
ท างานแตกต่างกนั ซึ่งสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วิลาวลัย ์ พิพฒันม์งคลศิลป์ (2560) ที่ศกึษาเรื่อง
ประสิทธิภาพการปฏิบติังานตามสมรรถนะหลกัของขา้ราชการกรมอุทยานแห่งชาติ สตัวป่์า และ
พันธุ์พืช สังกัดส่วนกลาง พบว่าข้าราชการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สังกัด
ส่วนกลางที่มีอัตราเงินเดือนแตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานแตกต่างกนั ที่ระดับ
นยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
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สมมติฐานข้อที่ 2 ปัจจัยสมรรถนะหลักมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการ

ท างานของเจ้าหน้าทีป่ระเมินราคาทรัพยสิ์น กรมธนารักษ ์
ผลการวิเคราะหข์อ้มลูพบว่า  

1.ความคิดเห็นเก่ียวกับสมรรถนะหลักของเจ้าหน้าที่ประเมินราคาทรัพย์สิน 
กรมธนารกัษ์ อยู่ในระดบัมากทัง้ 5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการมุ่งผลสมัฤทธิ์ ดา้นการบริการท่ีดี ดา้นการ
สั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ ดา้นการยึดมั่นในความถูกตอ้งชอบธรรมและจริยธรรม ดา้น
การท างานเป็นทีม โดยดา้นที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สดุคือ ดา้นการยึดมั่นในความถูกตอ้งชอบธรรมและ
จริยธรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.86 แสดงให้เห็นว่าเจ้าหน้าที่ประเมินราคาทรพัยส์ิน มีการด ารง
ตนเองและประพฤติปฏิบติัตนเป็นไปในแนวทางที่โปร่งใส สุจริตถูกตอ้งทัง้ในกรอบของกฎหมาย 
คณุธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของขา้ราชการที่ดี และการยึดมั่นในสมรรถนะหลกัทัง้ 5 ดา้น
ดงักล่าว จะช่วยหล่อหลอมค่านิยมและพฤติกรรมที่พึงประสงคร์่วมกนัในองคก์ร ท าใหด้ าเนินงาน
ไดส้  าเร็จตามเป้าหมายที่ตัง้ไวไ้ด้ ซึ่งสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ กลัยาลกัษณ ์ สงหมื่นไวย ์(2556) 
ที่ศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะหลักและผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
ต าบลในเขตอ าเภอเมืองนครราชสีมา  พบว่า พนักงานเทศบาลต าบลในเขตอ าเภอเมือง
นครราชสีมา มีสมรรนะหลกัโดยรวมอยู่ในระดบัมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายดา้น ประกอบดว้ย 
ดา้นการมุ่งผลสมัฤทธิ์ ดา้นการบรกิารที่ดี ดา้นการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ ดา้นการยึด
มั่นในความถูกตอ้งชอบธรรมและจริยธรรม ดา้นการท างานเป็นทีม พบว่าทุกดา้นมีระดับความ
คิดเห็นอยู่ในระดบัมากเช่นกนั 

2.ความคิดเห็นเก่ียวกับประสิทธิภาพในการท างานของเจ้าหน้าที่ประเมินราคา
ทรพัยส์ิน กรมธนารกัษ์ อยู่ในระดับมากทัง้ 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นคุณภาพของงาน ดา้นปริมาณงาน 
ดา้นระยะเวลา และดา้นการใชท้รพัยากร โดยดา้นที่มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสดุคือ ดา้นคณุภาพของงาน มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.76 แสดงใหเ้ห็นว่าเจา้หนา้ที่ประเมินราคาทรพัยส์ิน มุ่งมั่นในการปฏิบติังานโดย
เนน้คณุภาพของงานเป็นส าคญั มีการด าเนินงานตามเกณฑม์าตรฐานที่ก าหนดและมีการควบคมุ
มาตรฐานในการท างานที่ เป็นระบบ ปฏิบัติงานได้ตามปริมาณงานที่ผู ้บังคับบัญชาก าหนด 
สามารถใชเ้ทคโนโลยีเขา้มาประยุกตใ์ชใ้นการปฏิบติังานเพื่อลดระยะเวลาในการท างานไดดี้ และ
ใชท้รพัยากรของหน่วยงานอย่างประหยัดและคุม้ค่า เพื่อผลงานที่มีประสิทธิภาพและก่อใหเ้กิด
ประโยชนส์ูงสดุของราชการ ซึ่งสอดคลอ้งกับงานวิจยัของ ศุภมิตร พินิจการ (2552) ที่ศึกษาเรื่อง
ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะหลักกับประสิทธิภาพการท างานของนักบัญชีกรมสรรพสามิต  

พบว่า นกับญัชีกรมสรรพสามิตมีความคิดเห็นเก่ียวกบัประสิทธิภาพการท างานโดยรวมอยู่ในระดบั
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มาก ได้แก่ ด้านการบรรลุเป้าหมายความส าเร็จ ด้านการจัดหาและใช้ปัจจัยทรัพยากร ด้าน
กระบวนการปฏิบติังาน 

3.การทดสอบความสมัพนัธ์ของปัจจยัสมรรถนะหลกักับประสิทธิภาพในการท างาน 
พบว่าปัจจยัสมรรถนะหลกัทัง้ 5 ดา้น ไดแ้ก่ ด้านการมุ่งผลสมัฤทธิ์ ดา้นการบริการท่ีดี ดา้นการสั่ง
สมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ ดา้นการยึดมั่นในความถูกตอ้งชอบธรรมและจริยธรรม ดา้นการ
ท างานเป็นทีม มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการท างานโดยรวม ในทิศทางเดียวกัน เมื่อ
พิจารณาเป็นรายดา้นสรุปไดด้งันี ้

3.1.ปัจจยัสมรรถนะหลกักบัปัจจยัประสิทธิภาพการท างาน ดา้นคณุภาพของงาน 
มีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตัง้ไว ้กล่าวคือหากเจา้หนา้ที่ประเมินราคาทรพัยส์ินปฏิบติัตามสมรรถนะหลกัไดดี้จะ
ท าใหป้ระสิทธิภาพในการท างาน ดา้นคุณภาพของงานเพิ่มขึน้ เนื่องจากการปฏิบัติโดยยึดหลัก
สมรรถนะ เช่นการมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ซึ่งเป็นการมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการให้ดี ให้มี
ประสิทธิผล หรือใหสู้งเกินกว่ามาตรฐานที่มีอยู่  หรือการสั่งสมความเชี่ยวชาญในอาชีพ มีความ
สนใจใฝ่รูอ้นัที่จะสั่งสมความรูค้วามสามารถของตน ดว้ยการศกึษา คน้ควา้และพฒันาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง ย่อมส่งผลให้ประสิทธิภาพในการท างานเพิ่มขึน้  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กัลยา
ลักษณ์  สงหมื่นไวย์ (2556) ที่ศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะหลักและผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลต าบลในเขตอ าเภอเมืองนครราชสีมา พบว่า สมรรถนะหลักมี
ความสมัพนัธก์บัผลการปฏิบติังานของพนกังานเทศบาลต าบลในเขตอ าเภอเมืองนครราชสีมา อยู่
ในระดบัสงู อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 

3.2.ปัจจัยสมรรถนะหลกักับปัจจัยประสิทธิภาพการท างาน ดา้นปริมาณงาน  มี
ความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตัง้ไว ้กลา่วคือหากเจา้หนา้ที่ประเมินราคาทรัพยส์ินปฏิบติัตามสมรรถนะไดดี้จะท าให้
ประสิทธิภาพในการท างาน ดา้นปริมาณงานเพิ่มขึน้  เนื่องจากการปฏิบัติตามสมรรถนะหลกัเช่น 
การมุ่งผลสมัฤทธิ์ของงาน เพื่อใหผ้ลงานมีความถูกตอ้งและมีคุณภาพ หรือการบริการท่ีดี ท าให้
ประชาชนเกิดความเชื่อถือและประทับใจในการใหบ้ริการของหน่วยงานภาครฐั ย่อมส่งผลใหเ้กิด
ประสิทธิภาพในการท างานของหน่วยงานราชการเพิ่มขึน้ ซึ่งสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ พชัรา  ยอด
สิงห ์(2558) ที่ศึกษาเรื่องความสมัพันธ์ระหว่างสมรรถนะหลกักับประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน
ของบุคลากรโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี พบว่า ปัจจัยสมรรถนะหลกัโดยรวมมีความสมัพันธ์
กบัประสิทธิภาพในการปฏิบติังานอยู่ในระดบัสงู อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 
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3.3.ปัจจัยสมรรถนะหลักกับปัจจัยประสิทธิภาพการท างาน ด้านระยะเวลา  มี
ความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตัง้ไว ้กล่าวคือหากเจา้หนา้ที่ประเมินราคาทรพัยส์ินปฏิบติัตามสมรรถนะหลกัไดดี้จะ
ท าใหป้ระสิทธิภาพในการท างาน ดา้นระยะเวลาเพิ่มขึน้  เนื่องจากหากพัฒนาสมรรถนะหลกัเช่น 
การท างานเป็นทีมไดเ้ป็นอย่างดี ช่วยกนัเพื่อผลส าเรจ็ของงาน มีการจดัล าดบัความส าคญัของงาน
เพื่อมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์และคุณภาพท่ีเป็นมาตรฐาน ย่อมส่งผลให้ผลงานส าเร็จลุล่วงได้ใน
ระยะเวลาอันรวดเร็ว ท าใหป้ระสิทธิภาพในการท างานและบริหารจัดการเวลาดีขึน้ ซึ่งสอดคลอ้ง
กับงานวิจัยของ พชรวิทย์  จันทรศิ์ริสิร (2560) ที่ศึกษาเรื่องการพัฒนาสมรรถนะหลักและ
ประสิทธิภาพในการท างานของขา้ราชการครูในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ พบว่า ปัจจัยสมรรถนะ
หลกัมีความสมัพนัธแ์ละมีผลกระทบเชิงบวกกบัประสิทธิภาพในการท างาน อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติที่ระดบั 0.05 โดยแต่ละดา้นมีความสมัพนัธก์นัในทางบวกค่อนขา้งสงู 

3.4.ปัจจยัสมรรถนะหลกักบัปัจจยัประสิทธิภาพการท างาน ดา้นการใชท้รพัยากร  

มีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตัง้ไว ้กล่าวคือหากเจา้หนา้ที่ประเมินราคาทรพัยส์ินปฏิบติัตามสมรรถนะหลกัไดดี้จะ
ท าให้ประสิทธิภาพในการท างาน ดา้นการใชท้รพัยากรเพิ่มขึน้ เนื่องจากหากมีการปฏิบัติตาม
สมรรถนะหลกั เช่นการยึดมั่นในความถูกตอ้งชอบธรรมและจริยธรรม ใชท้รพัยากรของหน่วยงาน
ในการท างานเพื่อส่วนรวม ร่วมกันรักษาและใช้อย่างรูคุ้ณค่า ท าให้สามารถวางแผนจัดสรร
ทรพัยากรต่างๆ ไดอ้ย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากขึน้นัน้เอง ซึ่งสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 
ศุภมิตร พินิจการ (2552) ที่ศึกษาเรื่องความสมัพันธ์ระหว่างสมรรถนะหลกักับประสิทธิภาพการ
ท างานของนกับญัชีกรมสรรพสามิต พบว่า สมรรถนะหลกัมีความสมัพันธ์และผลกระทบเชิงบวก
กับประสิทธิภาพการท างาน ดา้นการจัดหาและใชปั้จจัยทรพัยากร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดบั 0.05 
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ข้อเสนอแนะจากงานวิจัย 
ผลการวิจยัครัง้นี ้แสดงใหเ้ห็นว่า 

1. หน่วยงานควรสง่เสรมิใหเ้จา้หนา้ที่เขา้รบัการศึกษาต่อในระดบัที่สงูขึน้ หรือจดัการ
ฝึกอบรมเพื่อพฒันาทกัษะแก่บคุลากร ใหผู้ม้ีประสบการณใ์นการท างานถ่ายทอดความรูต่้างๆ โดย
จดัอบรมใหเ้หมาะสมกบัระดับศักยภาพของบุคลากร เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานแก่
บคุลากรและดงึศกัยภาพของบคุลากรไดดี้ยิ่งขึน้ 

2. หน่วยงานควรเพิ่มนโยบายในการติดตามการด าเนินงานต่างๆ แก่สงักัดภูมิภาค 
เพื่อใหเ้กิดการติดตามควบคุมประสิทธิภาพในการท างานของบุคลากร เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
และมีประสิทธิภาพรว่มกนั 

3. หน่วยงานควรปรบัปรุงขัน้ตอนในการด าเนินงานต่างๆ ใหม้ีความรดักุมและเกิด
ความรวดเร็วยิ่งขึน้ หรือมีการน าเทคโนโลยีใหม่ๆ มาปรบัใชใ้นหน่วยงาน เพื่อช่วยลดระยะเวลาใน
การท างานและสง่ผลใหผู้ม้าใชบ้รกิารไดร้บัความพงึพอใจมากย่ิงขึน้ดว้ย 

4. หน่วยงานควรเข้มงวดในการใช้ทรัพยากรต่างๆ เพื่อเป็นการควบคุมต้นทุน
ค่าใชจ้่ายของหน่วยงาน หรือเพิ่มมาตรการใหร้างวลัจูงใจแก่หน่วยงานที่ร่วมกนัประหยดัทรพัยากร
ต่างๆ เพื่อรว่มสรา้งจิตส านึกที่ดีแก่หน่วยงาน และเป็นตวัอย่างที่ดีใหแ้ก่หน่วยงานอ่ืนๆ 

 
ข้อเสอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 

1.ควรศึกษาปัจจัยสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติร่วมด้วย เช่น การคิด
วิเคราะห์ การใส่ใจและพัฒนาผู้อ่ืน ความยืดหยุ่นผ่อนปรน ความเข้าใจในองค์กรและระบบ
ราชการ เป็นตน้ เพื่อใหก้ารศึกษาสามารถเฉพาะเจาะจงในแต่ละสายงานไดดี้ขึน้ ท าใหร้บัรูถ้ึง
ประสิทธิภาพเฉพาะตามลกัษณะงานที่ปฏิบติัไดใ้นเชิงลกึย่ิงขึน้ 

2.งานวิจยันีเ้ป็นการศึกษาช่วงเวลาหนึ่งเท่านัน้ ความคิดเห็นของเจา้หนา้ที่ในดา้นต่างๆ 
มีโอกาสเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต อาจส่งผลให้ประสิทธิภาพในการท างานเปลี่ยนแปลงด้วย 
ดังนั้นควรมีการท าการศึกษาวิจัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อใหส้ามารถหาแนวทางพัฒนาหน่วยงานอยู่
เสมอ 

3. ควรมีการวิจัยในหน่วยงานราชการอ่ืนๆเพิ่มเติม เพื่อน าข้อมูลมาศึกษา พัฒนา 
ประสิทธิภาพการท างานของขา้ราชการใหม้ากยิ่งขึน้ทุกหน่วยงาน เพื่อประโยชนข์องประชาชน 
และการพฒันาของประเทศชาติต่อไป 
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