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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่งของ
ข้าราชการท้องถิ่น และ 2) พัฒนาหลักสูตรเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง
ของข้าราชการท้องถิ่น ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ข้าราชการสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กลุ่มตั วอย่า ง จานวน 337 คน ได้มาโดยวิธี การสุ่ มแบบแบ่ง ชั้นภูมิ เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็ น
แบบสอบถามที่ผู้วิ จัยสร้างขึ้นเพื่อให้ส อดคล้ องกับ ความมุ่งหมาย สถิ ติในการวิเคราะห์ ข้อมู ล ได้ แก่ ร้อยละ
ค่าเฉลี่ยและมีวิธีดาเนินการวิจัย 2 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงาน
ในตาแหน่งของข้าราชการท้องถิ่น ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนาหลักสูตรเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการ
ปฏิบัติงานในตาแหน่งของข้าราชการท้องถิ่น
ผลการวิจัยพบว่า
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สมรรถนะด้านการยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะด้านการสั่งสม
ความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะด้านการบริการที่ดี และหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะ
ด้านการทางานเป็นทีม ทั้งนี้ ผู้ทรงคุณวุฒิมีความเห็นสอดคล้องกันว่า หลักสูตรเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะที่จาเป็น
สาหรับการปฏิบั ติงานในต าแหน่งของข้า ราชการท้ องถิ่น มีความสอดคล้องและเหมาะสมในการพัฒนาเพื่ อ
เสริมสร้างสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่งของข้าราชการท้องถิ่นจริง
คาสาคัญ : หลักสูตร , สมรรถนะ , ข้าราชการท้องถิ่น
Abstract

The purpose of this research were 1) to study competency for enhancing the
essential of local administration officer. 2) developing of the curriculum for enhancing the
essential competency of local government officer. Subjects for the study were 337 by stratified
random sampling of the local administrators officer. The research tool was a questionnaire
designed for purposes of the research. The data obtained were then analyzed by employing
descriptive statistics, percentage mean and two steps on this research as follows. 1) study
competency for enhancing the essential of local administration officers. 2) developing of the
curriculum for enhancing the essential competency of local government officers.
The research results revealed that :
1. There were 5 competency for enhancing the essential of local administration
officers : Achievement Motivation , Integrity , Expertise , Service Mind , Teamwork. Also, the
competency for enhancing the essential of local administration officer both as a whole and in
each aspect were at high level.
2. There were 5 curriculum for enhancingthe essential competency of local
government officers : curriculum for development to achievement Motivation , curriculum for
development to integrity , curriculum for development to expertise , curriculum for
development to service mind , curriculum for development to teamwork. so, The overall
congruence of the training curriculum was found by majority specialist.
Key Word (s) : Curriculum , Competency , Local Government Officer.
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ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ เ ป็ น ปั จ จั ย ที่ ส าคั ญ ในการบริ ห ารงานขององค์ ก ารให้ บ รรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ ห รื อ
เป้าหมายความสาคัญขององค์การ การดาเนินงานจาเป็นต้องอาศัยการมีประสิทธิภาพการทางานของมนุษย์ใน
องค์การและการพัฒนาองค์การจาเป็นต้องมีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเป็นหัวใจที่สาคัญที่สุดของความสาเร็จ
ขององค์การ การพัฒนาประสิทธิภาพการทางานของบุคคลในองค์การจาเป็นต้องพัฒนาให้เป็นผู้ที่ มีความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติงานนั้นๆ (สมใจ ลักษณะ. 2549 : 15) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่
11 (พ.ศ. 2555-2559) เน้ น การมี ส่ ว นร่วมของทุ กภาคส่ ว นและยึ ด “คน” เป็ นศูน ย์ กลางในการพั ฒ นา ซึ่ ง
สอดคล้องกับนโยบายของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ที่ได้กาหนดยุทธศาสตร์การ
พัฒนาข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2552-2556 เรื่อง การพัฒนาคุณภาพข้าราชการในการปฏิบัติงานบนพื้นฐานของ
สมรรถนะ มุ่ ง เน้ น ให้ข้า ราชการได้ รับ การพั ฒ นาให้มี คุณ ภาพในการปฏิ บั ติ ต ามหลั ก สมรรถนะหลั ก (Core
Competency) และสมรรถนะประจาสายงาน (Functional Competency)
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย มีบทบาทภารกิจในการส่งเสริมสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการพัฒนาและให้คาปรึกษา แนะนาบุคลากรองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น การบริหารงานบุคคล การเงิน การคลัง และการบริหารจัดการ เพื่อให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง และมีศักยภาพในการให้บริการสาธารณะ ทั้งนี้ อานาจหน้าที่และ
โครงสร้างส่วนราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็ นไปตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2545 (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น. 2555) ถึงแม้ว่า
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ได้รับการพั ฒนา
แล้วก็ตาม แต่เป็นการพัฒนาบุคลากรขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นตามลักษณะประจาสายงานเท่านั้น โดย
พื้นฐานของสมรรถนะตามหลักการพัฒนาสมรรถนะของสานักงานข้าราชการพลเรือน มุ่งเน้นในข้าราชการต้อง
ได้รับการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติตามทั้งสมรรถนะหลัก (Core Competency) และสมรรถนะประจาสายงาน
(Functional Competency) อย่างไรก็ตาม การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือ
เป็นหนทางหนึ่งที่มีความเป็นไปได้ และสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี ซึ่งแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับสมรรถนะของบุคลากรที่ได้รับความสนใจทั้งในส่วน
ของภาครัฐและภาคเอกชน สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ภายใต้แผนแม่บทการปฏิรูป
ระบบบริ หารงานภาครั ฐ ได้ น าเอาแนวคิ ด สมรรถนะ มาประยุ ก ต์ ใ ช้ ในการบริ หารงานบุ คคล (ส านั ก งาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน. 2546 : 2)
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการพัฒนาหลักสูตรเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการ
ปฏิบัติงานในตาแหน่งของข้าราชการท้องถิ่น โดยทาการวิเคราะห์เพื่อค้นหาสมรรถนะสาหรับข้าราชการท้องถิ่น
และพัฒนาหลักสูตรเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิ บัติงานในตาแหน่งของข้าราชการท้องถิ่น
เพื่อให้ข้าราชการท้องถิ่นได้รับการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานตามหลักสมรรถนะของสานักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือนเช่นเดียวกันกับข้าราชการพลเรือนต่อไป
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โดยมีวัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อศึกษาสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่งของ
ข้าราชการท้องถิ่น และเพื่อพัฒนาหลักสูตรเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบตั ิงานในตาแหน่ง
ของข้าราชการท้องถิ่น
การดาเนินการวิจัย
การดาเนินการวิจัย เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงาน
ในตาแหน่งของข้าราชการท้องถิ่น ผู้วิจัยมีขั้นตอนดาเนินการวิจัย 2 ขั้นตอน ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้
1. การศึกษาสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่งของข้าราชการท้องถิ่น ดังนี้
1.1 ศึกษา วิเคราะห์เนื้อหา โดยการวิเคราะห์เอกสาร และงานวิจัยที่ เกี่ยวข้องกับสมรรถนะ
สาหรับการศึกษาในครั้งนี้มุ่งเน้นศึกษาเฉพาะสมรรถนะหลัก (Core Competency) ซึ่งเป็นสมรรถนะที่จาเป็น
สาหรับการปฏิบัติการในตาแหน่งของข้าราชการ หมายถึง คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่กาหนดเป็นคุณลักษณะ
ร่ว มของข้า ราชการพลเรื อนทั้ ง ระบบ เพื่ อเป็ น การหล่ อหลอมค่า นิ ย มและพฤติ กรรมที่ พึ ง ประสงค์ร่ ว มกั น
(สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.). 2553 : 2) โดยการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
สมรรถนะ ตามแนวคิดของสานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ
ในราชการ สานักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และสานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ซึ่งได้กาหนดสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย สมรรถนะหลัก
สมรรถนะทางการบริหาร และสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ สาหรับในงานวิจัยนี้ได้มุ่งเน้นศึกษา
เฉพาะสมรรถนะหลักเท่านั้น เนื่องจากสมรรถนะหลัก เป็นคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่กาหนดเป็นคุณลักษณะ
ร่วมของข้าราชการพลเรือนทั้งระบบ เพื่อเป็นการหล่อหลอมค่านิยมและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ร่วมกัน สามารถ
สรุปเป็นสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่งของข้าราชการ ประกอบด้วย การมุ่งผลสัมฤทธิ์ การ
บริการที่ดี การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม การทางาน
เป็นทีม การเข้าใจในองค์กรและระบบงาน การพัฒนาตนเอง การบริหารการเปลี่ยนแปลง และมนุษย์สัมพันธ์
และนามาทาการวิเคราะห์ข้อมูลโดยสร้างข้อสรุปจากการวิ เคราะห์เนื้อหา จากข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้นามาหา
ข้อสรุปสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่งของข้าราชการท้องถิ่น ตรวจสอบและยืนยันจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านมาตรฐานการบริหารงานบุคคลของข้าราชการท้องถิ่นเกี่ยวกับสมรรถนะที่เหมาะสมสาหรับ
ข้าราชการท้องถิ่น จานวน 17 คน โดยคัดเลือกสมรรถนะที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 5 อันดับ เพื่อนามาใช้เป็น
สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่งของข้าราชการท้องถิ่น และนามาสร้างแบบสอบถามเพื่อใช้
เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อประเมินระดับสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่งของ
ข้าราชการท้องถิ่น เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง แล้วนาข้อมูลที่ได้มาตรวจสอบความสมบูรณ์ถูกต้อง
วิเคราะห์ข้อมูล โดยหาค่าร้อยละ และค่าเฉลี่ย ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ข้าราชการท้องถิ่นในเขตจังหวัด
สระบุรี จานวน 2,702 คน คานวณหาขนาดของกลุ่มตัว อย่างโดยใช้ตารางประมาณการกลุ่มตัวอย่างของเครจซี
และมอร์แกน ได้กลุ่มตัวอย่าง จานวน 337 คนใช้วิธีการสุ่มแบบง่าย โดยผ่านการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติ
ราชการและนิเทศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และคัดเลือกสมรรถนะที่มีเฉลี่ยต่าสุดมาใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานใน
การทดลองพัฒนาเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่งของข้าราชการท้องถิ่น
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1.2 ศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเทคนิควิธีการพัฒนาสมรรถนะ ผู้วิจัยทาการ ศึกษา
เทคนิควิธีการพัฒนาตามแนวคิดของสมคิด บางโม เทคนิควิธีการพัฒนาบุคลากรมีหลายวิธีการฝึกอบรมเป็น
กระบวนการในการเรียนการสอน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้เสริมสร้างทักษะ และแลกเปลี่ยนทัศนคติ นาไปสู่การ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้ มีนักวิชาการได้กล่าวถึงเทคนิคการฝึกอบรมว่า เป็นวิธีการถ่ายทอดความรู้ ทักษะ และ
ทัศนคติเพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เรียนรู้มากที่สุ ดในเวลาจากัด ได้แก่ การบรรยาย การสัมมนา การประชุม
ปฏิบัติการ การสอนงาน กรณีศึกษา การจัดกิจกรรมเสริม การประชุมกลุ่มย่อย การประชุมแบบฟอรัม การศึกษา
ดูงานนอกสถานที่ การใช้กิจกรรมนันทนาการ การฝึกการรับรู้ การแสดงบทบาทสมมติ เกมการบริหาร ตัวต่อตัว
บทเรีย น การสาธิ ต และการระดมสมอง จากข้อมู ลที่ เก็บ รวบรวมได้ น ามาหาข้อสรุป เทคนิ ควิ ธี การพั ฒ นา
สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่งของข้าราชการท้องถิ่น เพื่อประเมินความเหมาะสมเทคนิค
วิธีการพัฒนาสมรรถนะจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านมาตรฐานการบริหารงานบุคคลของข้าราชการท้องถิ่น จานวน 5 คน
โดยคัดเลือกเทคนิควิธีการที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับ เพื่อนามาใช้วิธีการพัฒนาสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับ
การปฏิบัติงานในตาแหน่งของข้าราชการท้องถิ่นที่เหมาะสมสาหรับข้าราชการท้องถิ่น
2. การพั ฒ นาหลั กสูต รเพื่ อเสริม สร้า งสมรรถนะที่จ าเป็ นส าหรับการปฏิบั ติ ง านในต าแหน่ ง ของ
ข้าราชการท้องถิ่น ดังนี้
2.1 ศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักสูตร ศึกษาแนวคิดในการพัฒนา
หลักสูตรของไทเลอร์ (Tyler) ทาบา (Taba) เซเลอร์ และอเล็กซานเดอร์ (Saylor and Alexander) วิชัย วงษ์
ใหญ่ นามาจัดทาโครงร่างหลักสูตร ประกอบด้วย หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ของหลักสูตร โครงสร้าง
หลักสูตร กิจกรรมและสื่อประกอบ และการวัดและประเมินผล ตรวจสอบและยืนยันความเหมาะสมของหลักสูตร
โดยผู้ทรงคุณวุฒิด้านมาตรฐานการบริหารงานบุคคลของข้าราชการส่วนท้องถิ่น จานวน 5 คน เพื่อกาหนด
หลักสูตรเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่งของข้าราชการท้องถิ่นต่อไป
2.2 การตรวจสอบประสิทธิภาพของหลักสูตร โดยการทดลองพัฒนาสมรรถนะที่คัดเลือกไว้ใน
ขั้นตอนที่ 1 โดยใช้หลักสูตรที่พัฒนาขึ้น และประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับการพัฒนาที่มีต่อหลักสูตร นาผล
การประเมิ น ความพึ ง พอใจและข้อเสนอแนะของผู้ เข้ า รับ การฝึ กอบรมมาปรับ ปรุง หลั กสู ต รเพื่ อเสริม สร้า ง
สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่งของข้าราชการท้องถิ่นที่เหมาะสมสาหรับข้าราชการท้องถิ่น
ต่อไป
ในการเสริมสร้างสมรรถนะที่จาเป็น สาหรับการปฏิบัติง านในตาแหน่ งของข้าราชการท้องถิ่น
ในทางปฏิบัติสามารถกระทาได้โดยการฝึกอบรมในหลักสูตรระยะสั้น แต่เนื่องจากยังไม่มีหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อ
เสริมสร้างสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่งให้แก่ข้าราชการท้องถิ่น ผู้วิจัยจึงศึกษาการพัฒนา
หลักสูตรเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่งของข้าราชการท้องถิ่นขึ้น โดยมีความ
มุ่งหวังว่าเมื่อข้าราชการท้องถิ่นได้รับการพัฒนาสมรรถนะแล้ว จะทาให้ข้าราชการท้องถิ่นเป็นผู้ที่มีความพร้อมใน
การปฏิบัติงาน ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป และในการ
พัฒนาหลักสูตรในครั้ง นี้ ผู้วิจัยได้ยึดแนวทางการวิจัยและพัฒนา โดยใช้แนวคิดและทฤษฎีต่างๆ เป็นกรอบ
พื้นฐานในการวิจัย จากการสังเคราะห์เอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสมรรถนะ เทคนิควิธี การ และการพัฒนา
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หลักสูตร ผู้วิจัยนามาสังเคราะห์เป็นกรอบแนวคิดและขั้นตอน การวิจัยการพัฒนาหลักหลักสูตรเพื่อเสริมสร้าง
สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่งของข้าราชการท้องถิ่น แสดงดังภาพที่ 1
การศึกษาสมรรถนะที่
จาเป็นสาหรับการ
ปฏิบัติงานในตาแหน่ง
ของข้าราชการท้องถิ่น
----------------------------- วิเคราะห์เอกสาร
- ผู้ทรงคุณวุฒิยนื ยัน
สมรรถนะที่เหมาะสม
และตรวจสอบแบบถาม
- ประเมินระดับ
สมรรถนะ
- คัดเลือกสมรรถนะ
นาไปพัฒนา
การคัดเลือกเทคนิควิธี
---------------------------- วิเคราะห์เอกสาร
- ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบ
และยืนยันเทคนิควิธีที่
เหมาะสม

สมรรถนะที่
คัดเลือกเพื่อ
นามาพัฒนา

เทคนิควิธีที่
คัดเลือกเพื่อ
นามาใช้ใน
การพัฒนา

การพัฒนาหลักสูตรเพื่อ
เสริมสร้างสมรรถนะที่จาเป็น
สาหรับการปฏิบัติงานใน
ตาแหน่งของข้าราชการ
ท้องถิ่น
---------------------------------- วิเคราะห์เอกสาร
- จัดทาโครงร่างหลักสูตร
- ตรวจสอบและยืนยันความ
เหมาะสมของหลักสูตร
- ทดลองใช้หลักสูตร
- ประเมินผลความพึงพอใจ
ของผู้เข้ารับการพัฒนาที่มี
ต่อหลักสูตร
- ปรับปรุงแก้ไขตามความ
คิดเห็นของผู้เข้ารับการ
พัหลัฒกนาสูตรเพื่อเสริมสร้าง
สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับ
การปฏิบัติงานในตาแหน่ง
ของข้าราชการท้องถิ่น

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดและขั้นตอนการวิจัย
ผลการวิจัย
1. ผลศึกษาสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่งของข้าราชการท้องถิ่น พบว่า
1.1 สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่งของข้าราชการท้องถิ่น มี 5 สมรรถนะ
ได้แก่ ด้านการมุ่ งผลสัมฤทธิ์ ( X = 3.85,S.D. 0.46) ด้านการยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม
( X = 3.85,S.D. 0.69) ด้านการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ ( X = 3.79,S.D. 0.75) ด้านการบริการที่ ดี
( X = 3.85,S.D. 0.74) และด้านการทางานเป็นทีม ( X = 3.95,S.D. 0.67) และระดับสมรรถนะข้าราชการท้องถิ่น
ในภาพรวม ( X = 3.89,S.D. 0.75) และรายด้านอยู่ในระดับมาก เรียงลาดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการยึด
มั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม ( X = 3.89,S.D. 0.75) ด้านการบริการที่ดี ( X = 3.89,S.D. 0.79)
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ด้านการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ ( X = 3.79, S.D. 0.75) ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ ( X = 3.78,S.D. 0.71)
และด้านการทางานเป็นทีม ( X = 3.70,S.D. 0.71)
1.2 เทคนิควิธีการพัฒนาสมรรถนะสาหรับข้าราชการท้องถิ่น รายการที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
ที่สุด 3 รายการ เรียงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ การบรรยาย ( X = 4.80,S.D. 0.44)การสัมมนา
( X = 4.60,S.D. 0.54) และการใช้กิจกรรมนันทนาการ ( X = 4.60,S.D. 0.44)
2. ผลการพัฒนาหลักสูตรเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่งของ
ข้าราชการท้องถิ่น พบว่า
2.1 หลักสูตรเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่งของข้าราชการ
ท้องถิ่น ประกอบด้วย
2.2.1 ลักการและเหตุผล สาเหตุสาคัญที่ต้องดาเนินการพัฒนาหลักสูตรนี้ เนื่องจากองค์กร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่น เป็ น องค์ กรที่ อยู่ ใกล้ ชิ ด กั บ ประชาชนมากที่ สุ ด และเป็ น องค์ กรหลั กในการจั ด บริ การ
สาธารณะ รวมทั้ง เป็นผู้แก้ไขปัญหาและมีหน้าที่ความรับผิดชอบในด้านต่ างๆ เช่น บารุง รักษาศิลปะ จารีต
ประเพณี ภูมิ ปั ญ ญาท้ องถิ่น หรือ วั ฒ นธรรมอัน ดี ข องท้ องถิ่ น ทั้ ง มี สิ ท ธิ จั ด การศึ กษาอบรมวิ ช าชี พ ที่ มี ความ
เหมาะสมกับท้องถิ่น โดยให้เป็นไปตามความต้องการและความเหมาะสมของท้องถิ่น รวมทั้งการส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและบุคลากรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จึงต้องมีการปรับตัวกับปริมาณและคุณภาพงาน วิธีการทางาน ตลอดจนค่านิยมการทางานต่างๆ ให้มี
ความพร้อมสาหรับการปฏิบัติการและทันต่อความต้องการของประชาชนบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จาเป็นต้องพัฒนาสมรรถนะในด้านต่างๆ เพื่อให้สามารถรองรับการปรับเปลี่ยนบทบาทดัง กล่าว รวมทั้งการ
พัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติภารกิจการจัดบริการสาธารณะให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนต่อไป
2.2.2 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 1) เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนา มีความรู้เกี่ยวกับสมรรถนะที่
จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง 2) เพื่อให้ ผู้เข้ารับการพัฒนาเสริมสร้างสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการ
ปฏิบัติงานในตาแหน่ง และ 3) เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนาสามารถนาองค์ความรู้ที่ได้รับการพัฒนาไปปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.2.3 โครงสร้างหลักสูตร ประกอบด้วย หลักสูตรย่อยแยกตามประเภทของสมรรถนะ
5 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะด้านการยึด
มั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะด้านการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงาน
อาชีพ หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะด้านการบริการที่ดี และหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะด้านการทางานเป็นทีม
2.2.4 กิจกรรมและสื่อประกอบ ประกอบด้วย กิจกรรมที่ใช้ในการฝึกอบรมสมรรถนะ
สาหรับข้าราชการท้องถิ่น ได้แก่ การบรรยาย การสัมมนา และการใช้กิจกรรมนันทนาการ และ สื่อประกอบการ
ฝึกอบรม ได้แก่ เอกสารประกอบการบรรยาย
2.2.5 การวั ด และประเมิน ผล ประกอบด้ ว ย ค่าเฉลี่ ย ของคะแนนจากผลการพั ฒ นา
สมรรถนะนั้นๆ ต้องไม่ต่ากว่าระดับมาก หรือมีค่าเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 3.51 หรือไม่ต่ากว่าร้อยละ
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70 และหลักเกณฑ์การผ่านการพัฒนาในส่วนของระยะเวลาในการเข้ารับการพัฒนาต้องไม่ตากว่
่ าร้อยละ 80 ของ
เวลาทั้งหมด
2.2 การตรวจสอบโครงร่างหลักสูตรเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงาน ใน
ต าแหน่ ง ของข้ า ราชการท้ อ งถิ่ น ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ มี ค วามเห็ น ว่ า หลั ก สู ต รมี ค วามเหมาะสม อยู่ ใ นระดั บ มาก
( X = 4.46,S.D. 0.62) และรายด้ า นอยู่ ใ นระดั บ มากที่ สุ ด 6 รายการ ได้ แ ก่ โครงสร้ า งของหลั ก สู ต ร
( X = 4.60, S.D. 0.54) กิจกรรมและสื่อประกอบ ( X = 4.60, S.D. 0.54) หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะด้านการ
บริการที่ดี ( X = 4.60, S.D. 0.54) หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะด้านการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
( X = 4.60, S.D. 0.54) หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะด้านการยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม
( X = 4.60, S.D. 0.54) และหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะด้านการทางานเป็นทีม และอยู่ในระดับมาก 4 รายการ
ได้แก่ หลักการและเหตุผล ( X = 4.40, S.D. 0.54) วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ( X = 4.40, S.D. 0.54) การวัด
และประเมินผล ( X = 4.20, S.D. 0.83) และหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ ( X = 4.00,
S.D. 1.00)
2.3 การทดลองใช้หลักสูตรเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง
ของข้าราชการท้องถิ่นเนื่องจากผลการศึกษาระดับสมรรถนะข้าราชการท้องถิ่นพบว่า ด้านการทางานเป็นทีมมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในลาดับสุดท้าย ผู้วิจัยจึงเลือกทดลองหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นเฉพาะหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะด้าน
การทางานเป็นทีม กลุ่มตัวอย่าง คือ ข้าราชการท้องถิ่นที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการพัฒนาตามหลักสูตร
ที่พัฒนาขึ้น ด้านการทางานเป็นทีม ได้แก่ ข้าราชการท้องถิ่นสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอาเภอ
สันทราย จังหวัดเชียงใหม่ จานวน 144 คน ปรากฏดังนี้
2.3.1 ผู้เข้า รับการพัฒ นาสมรรถนะตามโครงการฝึกอบรมการพั ฒนาสมรรถนะส าหรับ
ข้าราชการท้องถิ่นในเขตอาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะด้ านการทางานเป็นทีม
ส่วนใหญ่มีอายุ 41-50 ปี ร้อยละ 52.80 ระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี ร้อยละ 59.70 ระดับตาแหน่งอยู่ใน
ระดับ 6-7 ร้อยละ 73.60 และมีประสบการณ์ในปฏิบัติหน้าที่ราชการ 16-20 ปี ร้อยละ 46.50 ระดับสมรรถนะ
ข้าราชการท้องถิ่นด้านการทางานเป็นทีมก่อนเข้ารับการพัฒนาตามหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะด้านการทางาน
เป็นทีมในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.39,S.D. 1.06) และหลังการพัฒนาตามหลักสูตรการพัฒนา
สมรรถนะด้านการทางานเป็นทีมในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( X = 4.03,S.D. 0.78)
2.3.2 ผลประเมิ น ความพึ ง พอใจของผู้ เ ข้ า รั บ การฝึ ก อบรมที่ มี ต่ อ หลั ก สู ต รฝึ ก อบรม
การพัฒนาสมรรถนะสาหรับข้าราชการท้องถิ่นในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.78,S.D. 0.93)
2.3.3 ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่ มี
ต่อหลักสูตรเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่งของข้าราชการท้องถิ่น ในภาพรวม
อยู่ในระดับมาก ( X = 3.78,S.D. 0.93) ดังนั้น จึงไม่มีการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร สามารถนาหลักสูตรไปใช้เพื่อ
พัฒนาสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่งของข้าราชการท้องถิ่นได้
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สรุปและอภิปรายผล
ผลการศึกษาการพัฒนาหลักสูตรเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง
ของข้าราชการท้องถิ่น ผู้วิจัยเห็นควรนาเสนอผลการอภิปราย ดังนี้
1. สมรรถนะที่ จาเป็น สาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่งของข้าราชการท้องถิ่นมี 5 สมรรถนะ
ได้ แก่ ด้า นการมุ่ง ผลสั ม ฤทธิ์ ด้ านการยึ ดมั่ น ในความถูกต้ องชอบธรรมและจริย ธรรม ด้ านการสั่ งสมความ
เชี่ยวชาญในงานอาชีพ ด้านการบริการที่ดี และด้านการทางานเป็นทีม สอดคล้องกับสานักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน ซึ่งได้กาหนดสมรรถนะหลักสาหรับข้าราชการพลเรือนไว้ ประกอบด้วยด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์
ด้านการยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม ด้านการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ ด้านการ
บริการที่ดี และด้านการทางานเป็นทีม และจากการสารวจความคิดเห็นของข้าราชการท้องถิ่น จานวน 337 คน
เกี่ยวกับระดับสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติในตาแหน่งของข้าราชการท้องถิ่น พบว่า ข้าราชการท้องถิ่นมี
สมรรถนะในภาพรวมและรายด้ า นอยู่ ในระดั บมากทุ กรายการ สอดคล้ องกับภิญ ญดา ชู ก้อนทอง (2557 :
บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่องการพัฒนาสมรรถนะหลักของพนักงานส่วนตาบลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการบริการ
สาธารณะขององค์การบริหารส่วนตาบลในจังหวัดเพชรบุรี พบว่า สมรรถนะหลักของพนักงานส่วนตาบล โดยรวม
อยู่ในระดับมาก โดยสมรรถนะที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในลาดับสุดท้ายคือการทางานเป็นทีม แสดงให้เห็นว่าข้าราชการ
ท้องถิ่นให้ความสาคัญเรื่องการทางานเป็นทีมน้อย แต่จากงานวิจัยของสถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ
ในราชการ (2557 :332-336) ได้ทาการศึกษาสมรรถนะสาหรับข้าราชการท้องถิ่นพบว่าสมรรถนะด้านการทางาน
เป็นทีมเป็นสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับข้าราชการท้องถิ่น ดังนั้น จึงควรเสริมสร้างสมรรถนะด้านการทางานทีมให้
ดียิ่งขึ้น
2. การพัฒนาหลักสูตรเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่งของ
ข้าราชการท้องถิ่น จากการสอบถามผู้ทรงคุณวุฒิด้านมาตรฐานการบริหารงานบุคคลข้าราชการถิ่น จานวน 5 คน
เห็นว่าการเสริมสร้างสมรรถนะสาหรับข้าราชการท้องถิ่นควรการฝึกอบรม โดยวิธีการบรรยาย การสัมมนา และ
การใช้กิจกรรมนันทนาการ และผู้วิจัยเชื่อว่า การฝึกอบรมจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้
ซึ่งจะเป็นการช่วยพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้ที่มีคุณภาพและมีศักยภาพในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถให้บริ การสาธารณะเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนใน
ท้องถิ่นต่ อไป สอดคล้ องกับ สมคิด บางโม (2547 : 14) ซึ่ งได้ กล่า วว่ า การฝึ กอบรม เป็น กระบวนการเพิ่ ม
ประสิทธิภาพบุคคลโดยมุ่งเพิ่มพูนความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skill) และทัศนคติ (Attitude) อันจะนาไปสู่
การยกมาตรฐานการงานให้สูงขึ้น ทาให้บุคคลมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และองค์การบรรลุเป้าหมาย
ที่ กาหนดไว้ เป็ น ต้ น เทคนิ คการฝึ ก อบรมว่ า เป็ น กระบวนการในการเรีย นการสอน เพื่ อให้เกิ ด การเรีย นรู้
เสริมสร้างทักษะ และแลกเปลี่ยนทัศนคติ นาไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้ เทคนิคการฝึกอบรมกระทาได้
หลายวิธี เช่น การบรรยาย การสัมมนา การประชุมเชิงปฏิบัติการ การสอนงาน การใช้กิจกรรมนันทนาการ การ
ระดมสมอง เป็นต้น (สมคิด บางโม.2547 : 85-95) และจากการคัดเลือกการฝึกอบรม โดยใช้วิธีการบรรยาย การ
สัมมนา และการใช้กิจกรรมนันทนาการ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ จึง นามาออกแบบโครงสร้างหลักสูตรเพื่อเสริมสร้าง
สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ของข้าราชการท้องถิ่น ประกอบด้วย หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร โครงสร้างหลักสูตร แบ่งออกเป็นหลักสูตรย่อย 5 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรการพัฒนา
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สมรรถนะด้านการมุ่งผลสั มฤทธิ์ หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะด้านการยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและ
จริยธรรม หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะด้านการสั่งสมความเชีย่ วชาญในงานอาชีพ หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะ
ด้านการบริการที่ดี และหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะด้านการทางานเป็นทีม กิจกรรมและสื่อประกอบ และการ
วัดและประเมินผล โดยผู้ทรงคุณวุฒิมีความเห็นว่าหลักสูตรมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องตาม
กระบวนการพั ฒนาหลักสู ตรที่มี ขั้นตอนการสร้างหลั กสู ตรตามแนวคิด ของทาบา (Taba, 1969) ไทเลอร์
(Tyler,1969) เซเลอร์ และอเล็กซานเดอร์ (Saylor & Alexander,1974) วิชัย วงษ์ใหญ่ (2543) และสมชาติ กิจ
บรรยง (2545) ประกอบด้วยการศึกษาข้อมูลพื้นฐาน การร่างหลักสูตร การประเมินร่างหลักสูตร การศึกษาผล
การทดลองใช้หลักสูตร และการประเมินและปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร และสอดคล้องกับชาย หาญณรงค์ (2557 :
บทคัดย่อ) ศึกษาการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมภาวะผู้นาแบบทีมของผู้บริหารในสถานประกอบ พบว่า หลักสูตร
การพัฒนาภาวะผู้นาแบบทีม ประกอบด้วย หลักการและเหตุผล หลักการของหลักสูตรจุดมุ่งหมายของหลักสูตร
เนื้อหาสาระ กิจกรรม กระบวนการฝึกอบรม สื่อ และการวัดและประเมินผล โดยผลการประเมินหลักสูตรโดย
ผู้เชี่ยวชาญพบว่าหลักสูตรมีความเหมาะสมและสามารถนาไปใช้ได้จริง ดังนั้น ผู้วิจัยจึงนาหลักสูตรที่พัฒนาขึ้น ไป
ทดลองใช้พัฒนากับกลุ่มเป้าหมาย โดยคัดเลือกพัฒนาเฉพาะสมรรถนะที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด ได้แก่ สมรรถนะด้าน
การทางานเป็นทีม พบว่า ระดับสมรรถนะข้าราชการท้องถิ่นผู้เข้ารับการพัฒนาสมรรถนะด้านการทางาน เป็นทีม
ก่อนเข้ารับการพัฒนาสมรรถนะตามหลักสูตรในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง และหลังการพัฒนาสมรรถนะตาม
หลักสูตรอยู่ในระดับมาก และความพึงพอใจที่มีต่อหลักสูตรอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ ชาย หาญณรงค์
(2557 : บทคัดย่อ) ศึกษาการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมภาวะผู้นาแบบทีม ของผู้บริหารในสถานประกอบ พบว่า
หลักสูตรการฝึกอบรมภาวะผู้นาแบบทีมมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์สามารถพัฒนากลุ่มเป้าหมายของการวิจัยด้าน
ทักษะภาวะผู้ น าแบบทีม อยู่ ในระดั บ มาก และมี ความพึ ง พอใจต่อหลั กสู ต รการฝึ กอบรมในระดั บ มาก และ
สอดคล้องกับนันทกา วารินิน (2557 : บทคัดย่อ) ศึกษารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครู
สาหรับโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาแพงเพชร เขต 2 พบว่า หลักการทดลองใช้
รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ ครูมีสมรรถนะการจัดการเรียนรู้สูงขึ้น และมีความพึงพอใจต่อ
รูปแบบระดับมากที่สุด
ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. ข้อเสนอแนะในการนาไปใช้
1.1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรให้ความสาคัญกับการพัฒนาสมรรถนะสาหรับข้าราชการ
ท้ อ งถิ่ น โดยสามารถน าหลั กสู ต รเพื่ อเสริ ม สร้า งสมรรถนะที่ จ าเป็ น ส าหรับ การปฏิ บั ติ ง านในต าแหน่ ง ของ
ข้าราชการท้องถิ่น ไปจัดทาโครงการฝึกอบรมพัฒนาสมรรถนะสาหรับข้าราชการท้องถิ่นในด้านต่างๆ ไปใช้ได้เป็น
อย่างดี
1.2 การฝึ ก อบรมควรมี ก ารบู ร ณาการในแต่ ล ะหลั ก สู ต ร กล่ า วคื อ การฝึ ก อบรมหลั ก สู ต ร
สมรรถนะด้านที่เป็นหลักและนาหลักสูตรสมรรถนะด้านอื่นๆ มาเสริมในรายวิชา
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2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยต่อไป
2.1 ควรมี ก ารวิ จั ย ติ ด ตามผลการน าหลั ก สู ต รเพื่ อ เสริ ม สร้ า งสมรรถนะที่ จ าเป็ น ส าหรั บ
การปฏิบัติงานของข้าราชการท้องถิ่นไปใช้ เพื่อติดตามผลผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมได้นาความรู้ ทักษะที่ได้รับจากการ
ฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้จริงหรือไม่
2.2 ควรนาหลั กสู ตรเพื่ อเสริมสร้า งสมรรถนะที่จาเป็ นส าหรับ การปฏิบั ติง านของข้าราชการ
ท้องถิ่น ไปศึกษาต่อยอดเรื่องกระบวนการฝึกอบรมสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานของข้าราชการ
ท้องถิ่น เพื่อพัฒนาสมรรถนะให้มีประสิทธิภาพยิ่งๆ ขึ้น
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