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บทคดัย่อ 
 

การศึกษาค้นควา้อิสระคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับสมรรถนะหลักและระดับ
ประสิทธิภาพการปฏิบติังานของข้าราชการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพนัธ์ุพืช สังกัด
ส่วนกลาง ศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพการปฏิบติังานของขา้ราชการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป่์า 
และพนัธ์ุพืช สังกัดส่วนกลาง จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล และศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่าง
สมรรถนะหลักกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า  
และพนัธ์ุพืช สังกดัส่วนกลาง กลุ่มตวัอยา่ง คือ ขา้ราชการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป่์า และพนัธ์ุพืช 
สังกัดส่วนกลาง ซ่ึงด ารงต าแหน่งนักวิชาการป่าไม้ จ  านวน 188 คน โดยใช้แบบสอบถาม 
เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล สถิติท่ีใช้ ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
การทดสอบค่า t-test การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) การวิเคราะห์
ความสัมพนัธ์โดยใช้สถิติค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธของเพียร์สัน ทั้ งน้ีได้ก าหนดค่านัยส าคัญ 
ทางสถิติไวท่ี้ระดบั .05  

ผลการศึกษาพบวา่ ขา้ราชการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป่์า และพนัธ์ุพืช สังกดัส่วนกลาง  
ซ่ึงด ารงต าแหน่งนักวิชาการป่าไม ้มีความเห็นว่าตนเองมีระดบัสมรรถนะหลกัอยู่ในระดบัมาก  
โดยมีค่าเฉล่ียของสมรรถนะหลกัดา้นการยึดมัน่ในความถูกตอ้งชอบธรรมและจริยธรรมมากท่ีสุด 
และมีความเห็นวา่ตนเองมีประสิทธิภาพการปฏิบติังานอยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียดา้นค่าใชจ่้าย
หรือตน้ทุนการผลิตมากท่ีสุด นอกจากนั้น ยงัพบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ อายุราชการ และอตัรา
เงินเดือน ต่างกัน มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานแตกต่างกัน และพบว่า สมรรถนะหลักมี
ความสัมพนัธ์เชิงบวกหรือมีทิศทางเดียวกนักบัประสิทธิภาพการปฏิบติังาน ในระดบัปานกลาง  

 
ค าส าคัญ : สมรรถนะหลกั, ประสิทธิภาพการปฏิบติังาน 
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Abstract 
 

The objective of this independent study were to study the core competency and 
performance levels of government officials in the central affiliation, Department of National 
Parks, Wildlife and Plant Conservation, to compare performance efficiency classified by personal 
factors of government officials in the central affiliation, Department of National Parks, Wildlife 
and Plant Conservation and to study the relationship between core competencies and performance 
efficiency of government officials in the central affiliation, Department of National Parks, 
Wildlife and Plant Conservation. The group of sample were 188 correctional officers who held 
the position of Forestry Technical Officer The data were collected by using questionnaire, and 
analyzed by computer program with statistical values such as percentage, mean, standard 
deviation, t-test, One-way ANOVA analysis and Pearson product moment correlation. The 
statistical significance level set at 0.05. 

The study results found that found the opinions of the government officials in the central 
affiliation, Department of National Parks, Wildlife and Plant Conservation; who held the position 
of forestry technical officer, their core competency was at high level. The core competencies in 
integrity were highest. The performance efficiency was high. When considered in this point of 
view; expense or production cost was highest. In addition, different personal factors, such as work 
period and salary levels made different performance efficiency. Finally, found that core 
competencies were positively related to performance efficiency moderately. 
 
Keywords : core competencies, performance efficiency 
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บทน า  
 
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป่์า และพนัธ์ุพืช มีภารกิจเก่ียวกบัการอนุรักษ ์ส่งเสริม และฟ้ืนฟู

ทรัพยากรป่าไม ้สัตวป่์า และพนัธ์ุพืช ในเขตพื้นท่ีป่าเพื่อการอนุรักษ ์โดยการควบคุมป้องกนัพื้นท่ี
ป่าอนุรักษเ์ดิมท่ีมีอยู ่และพื้นท่ีป่าเส่ือมโทรมใหก้ลบัสมบูรณ์ ดว้ยกลยุทธ์การส่งเสริม กระตุน้ และ
ปลุกจิตส านึกให้ชุมชนมีความรู้สึกหวงแหน และการมีส่วนร่วมในการดูแลทรัพยากรท้องถ่ิน  
เพื่อเป็นการรักษาสมดุลของระบบนิเวศและส่ิงแวดล้อม ตลอดจนความหลากหลายทางชีวภาพ 
ส าหรับเป็นแหล่งตน้น ้ า ล าธาร แหล่งท่ีอยู่อาศยัของสัตวป่์า แหล่งอาหาร แหล่งนนัทนาการ และ
การท่องเท่ียวทางธรรมชาติของประชาชน ทั้งน้ี การลดลงของพื้นท่ีป่าจ านวนมากในระยะเวลา 
ท่ีผ่านมา มีผลกระทบต่อความสมบูรณ์ของระบบนิเวศป่าไม้ และสถานภาพของพืชและสัตว ์
หลายชนิด ซ่ึงบางชนิดไดสู้ญพนัธ์ุไปแลว้ และบางชนิดเส่ียงต่อการสูญพนัธ์ุ หายาก และถูกคุกคาม 
โดยเฉพาะพื้นท่ีภูเขาตน้น ้ าของภาคเหนือจ านวนมากถูกบุกรุกท าลายเป็นภูเขาหวัโลน้ เกิดภยัพิบติั
ดินโคลนถล่ม และอุทกภยั สร้างความเสียหายอย่างมากในช่วง 10 ปี ท่ีผ่านมา ซ่ึงสถานการณ์
ปัจจุบนัยงัคงมีแนวโนม้ในการบุกรุกพื้นท่ีป่าและลกัลอบตดัไมท้  าลายป่าเพิ่มมากข้ึน ส่งผลให้พื้นท่ี
ป่าของประเทศลดลงอยา่งต่อเน่ือง กองอ านวยการรักษาความมัน่คงภายในราชอาณาจกัร กรมป่าไม ้
และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพนัธ์ุพืช จึงได้ร่วมกันประเมินล าดับความรุนแรงของ
สถานการณ์ โดยเรียงล าดบัความรุนแรงจากมากไปน้อยในพื้นท่ีภาคต่าง ๆ ดงัน้ี ภาคเหนือ ภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคใต ้ และภาคกลาง ปรากฏวา่มีพื้นท่ีวิกฤตรุนแรง 12 จงัหวดั และพื้นท่ี
วิกฤต 33 จงัหวดั รวมพื้นท่ีวิกฤต 45 จงัหวดั เป็นจ านวนมากกวา่คร่ึงของประเทศ สะทอ้นให้เห็น
ถึงประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพนัธ์ุพืช ท่ีอาจยงัไม่
เพียงพอต่อสถานการณ์ในปัจจุบนั 

ปัจจุบนัส่วนราชการไดมี้การปรับเปล่ียนระบบการบริหารงานภาครัฐไปสู่ “รูปแบบการ
บริหารจดัการภาครัฐแนวใหม่” ท่ีเนน้การท างานโดยยึดผลลพัธ์เป็นหลกั มีการวดัผลกระบวนการ
ท างานอยา่งเป็นรูปธรรม มีความโปร่งใสในการตดัสินใจ และมีวิธีการท างานท่ีรวดเร็วและคล่องตวัข้ึน 
เพื่อสนองตอบต่อความต้องการของประชาชน ข้าราชการซ่ึงเป็นผูป้ฏิบติังานจึงมีความส าคญั 
มากท่ีสุด หากส่วนราชการใดมีขา้ราชการท่ีมีคุณภาพ มีคุณลกัษณะเหมาะสมกบัสมรรถนะของ
องค์การ ย่อมท าให้การปฏิบติังานขององค์การเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวตัถุประสงค์
และเป้าหมายขององคก์าร ดงันั้น การบริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทางพระราชบญัญติัระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 จึงได้น าหลักสมรรถนะมาใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคล  
เพื่อเสริมสร้างให้การท างานของข้าราชการและส่วนราชการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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ยิ่งข้ึน ส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน (ก.พ.) จึงไดก้ าหนดสมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรับ
ต าแหน่งขา้ราชการพลเรือนสามญั คือ สมรรถนะหลกั (Core Competency) ไดแ้ก่ 1. การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 
(Achievement Motivation) 2. การมีจิตบริการ (Service Mind) 3. การสั่งสมความเช่ียวชาญในงาน
อาชีพ (Expertise) 4. จริยธรรม (Integrity) และ 5. ความร่วมแรงร่วมใจ (Team Work) เพื่อสนบัสนุน 
และส่งเสริมให้ข้าราชการผูด้  ารงต าแหน่งปฏิบัติภารกิจในหน้าท่ีได้ดียิ่งข้ึน และได้น าระบบ
สมรรถนะไปเป็นพื้นฐานในการบริหารทรัพยากรบุคคลในดา้นต่าง ๆ ขององคก์าร เช่น การสรรหา
และคดัเลือกบุคลากร การฝึกอบรมและพฒันาบุคลากร การประเมินผลการปฏิบติังาน การพฒันา
ความกา้วหน้าในสายอาชีพ การวางแผนการสืบทอดต าแหน่ง และการจ่ายค่าตอบแทน เป็นตน้
(ส านกังาน ก.พ., 2552)  

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป่์า พนัธ์ุพืช ได้ให้ความส าคญักบัการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ 
และไดมี้การด าเนินการพฒันาขา้ราชการใหมี้ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานเพื่อบรรลุวตัถุประสงค์
ขององคก์าร โดยไดก้ าหนดความรู้ความสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรับขา้ราชการ 
พลเรือนสามญัประจ ากรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป่์า และพนัธ์ุพืช และไดก้ าหนดให้มีการประเมินผล
การปฏิบติังานของขา้ราชการปีละ 2 คร้ัง เพื่อเป็นหลกัเกณฑ์ในการพฒันาผลการปฏิบติังานของ
ขา้ราชการ เพื่อน าผลการประเมินไปประกอบการพิจารณาในการบริหารงานบุคคลในดา้นต่าง ๆ 
โดยยึดหลักการประเมินท่ีมีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรมต่อข้าราชการ ค านึงถึงคุณภาพ 
ปริมาณงานของต าแหน่ง และผลงานท่ีปฏิบติั การรักษาวินยัและจรรยาบรรณ ตลอดจนความสามารถ
และความอุตสาหะในการปฏิบติังานตามภาระงานท่ีได้รับมอบหมาย เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อ 
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป่์า พนัธ์ุพืช 

ผลการด าเนินงานของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป่์า พนัธ์ุพืช จะมีประสิทธิภาพมากน้อย
เพียงใดข้ึนอยู่กับประสิทธิภาพการปฏิบติังานของบุคลากร ซ่ึงประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน 
หมายถึง ความสามารถท่ีจะปฏิบติังานตามท่ีไดรั้บมอบหมายให้ส าเร็จลุล่วงอยา่งถูกตอ้ง รวดเร็ว 
และทนัตามก าหนดเวลา โดยการใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ทั้ งคน อุปกรณ์ เคร่ืองมือเคร่ืองใช้อย่าง
เหมาะสม และเกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งมีการน าเทคนิคต่าง ๆ มาใชใ้นการปฏิบติังานเพื่อลด
ขั้นตอน และเกิดความสะดวกมากยิ่งข้ึน สมรรถนะเป็นการเปรียบเทียบผูท่ี้มีผลงานโดดเด่น 
ในองค์การกับผูท่ี้มีผลงานปานกลางว่าทั้ งสองกลุ่มน้ีมีความแตกต่างกันในเร่ืองใด การศึกษา
พฤติกรรมการท างานของผูท่ี้มีผลงานโดดเด่นจะท าให้องค์การใชค้วามรู้ดา้นพฤติกรรมมาช่วยท า
ให้องค์การบรรลุเป้าหมายได้ กล่าวคือ ถา้พบว่าการท างานแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิเป็นความแตกต่าง
ระหวา่งผูท่ี้มีผลงานโดดเด่นกบัผูท่ี้มีผลงานปานกลาง องค์การก็ท าให้พนกังานทุกคนรู้วา่องค์การ
คาดหวงัการท างานแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ และเม่ือประเมินผลการปฏิบติังาน องคก์ารก็ควรท าให้เห็น



6 
 

ชัดเจนว่าผูท่ี้มีการท างานแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิได้รับค่าตอบแทนหรือรางวลัท่ีมากกว่าผูท่ี้ไม่มี
พฤติกรรมการท างานแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ (กรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป่์า และพนัธ์ุพืช, 2556) 

จากเหตุผลท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ผูศึ้กษาจึงสนใจท่ีจะศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งประสิทธิภาพ
การปฏิบติังานกบัสมรรถนะหลกัของขา้ราชการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป่์า และพนัธ์ุพืช สังกดั
ส่วนกลาง ซ่ึงด ารงต าแหน่งนกัวิชาการป่าไม ้โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อทดสอบว่าประสิทธิภาพการ
ปฏิบติังานมีความสัมพนัธ์กบัสมรรถนะหลกั หรือไม่ อย่างไร ทั้งน้ี ผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการศึกษา
สามารถน าไปใช้เป็นข้อมูลในการพฒันาสมรรถนะตามบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบในการ
ปฏิบติัหนา้ท่ี ซ่ึงเป็นกรอบมาตรฐานในการวดัทกัษะ  ความรู้ ความสามารถ วิเคราะห์หาจุดอ่อน 
ตลอดจนวางแผน การพฒันาสมรรถนะของตนไดอ้ยา่งชดัเจน นอกจากน้ีสมรรถนะหลกัยงัถือเป็น
เคร่ืองมือในการประเมิน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของขา้ราชการให้ดียิ่งข้ึนอีกดว้ย 
และเม่ือขา้ราชการขององคก์ารมีสมรรถนะสูงข้ึนก็จะท าให้ขา้ราชการปฏิบติังานไดบ้รรลุผลส าเร็จ
และส่งผลใหอ้งคก์ารนั้น ๆ มีผลการด าเนินงานท่ีบรรลุเป้าหมาย 

 

วตัถุประสงค์ของการศึกษา 
 

1. เพื่อศึกษาระดบัสมรรถนะหลกัและระดบัประสิทธิภาพการปฏิบติังานของขา้ราชการ  
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป่์า และพนัธ์ุพืช สังกดัส่วนกลาง 

2. เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการกรมอุทยานแห่งชาติ  
สัตวป่์า และพนัธ์ุพืช สังกดัส่วนกลาง จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 

3. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างสมรรถนะหลักกับประสิทธิภาพการปฏิบติังานของ
ขา้ราชการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป่์า และพนัธ์ุพืช สังกดัส่วนกลาง 

 

สมมติฐานในการศึกษา 
 
1. ขา้ราชการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป่์า และพนัธ์ุพืช สังกดัส่วนกลาง ซ่ึงด ารงต าแหน่ง

นกัวชิาการป่าไม ้ท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลต่างกนั มีประสิทธิภาพการปฏิบติังานแตกต่างกนั 
2. สมรรถนะหลักมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการ 

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป่์า และพนัธ์ุพืช สังกดัส่วนกลาง 
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กรอบแนวคดิในการศึกษา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. เพศ 
2. อาย ุ
3. ระดบัการศึกษา 
4. สถานภาพการสมรส 
5. อายรุาชการ 
6. ระดบัต าแหน่ง 
7. อตัราเงินเดือน 

1. ดา้นค่าใชจ่้ายหรือตน้ทุนการผลิต 
2. ดา้นกระบวนการปฏิบติังาน 
3. ดา้นผลลพัธ์ 

ตวัแปรอิสระ ตวัแปรตาม 

ประสิทธิภาพการปฏิบติังาน 
ของขา้ราชการกรมอุทยานแห่งชาติ  
สัตวป่์า และพนัธ์ุพืช สังกดัส่วนกลาง 

ปัจจยัส่วนบุคคล 

1. การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 
2. บริการท่ีดี 
3. การสั่งสมความเช่ียวชาญ 
   ในงานอาชีพ 
4. การยดึมัน่ในความถูกตอ้ง 
   ชอบธรรมและจริยธรรม 
5. การท างานเป็นทีม 
 

สมรรถนะหลกัของขา้ราชการ
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป่์า 

และพนัธ์ุพืช 



8 
 

วธิดี าเนินการศึกษา 
 
การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงส ารวจ ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ ขา้ราชการ 

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป่์า และพนัธ์ุพืช สังกัดส่วนกลาง ซ่ึงด ารงต าแหน่งนักวิชาการป่าไม ้
จ  านวนทั้งส้ิน 352 คน (ขอ้มูล ณ มีนาคม พ.ศ. 2560) โดยไดท้  าการหาจ านวนกลุ่มท่ีเหมาะสมท่ีจะ
ใช้เป็นตวัแทนของประชากรส าหรับการศึกษา โดยใช้สูตรของ Yamane ซ่ึงได้จ  านวนตวัอย่าง
เท่ากบั 188 คน และท าการหาจ านวนประชากรท่ีตอ้งการสุ่มตวัอย่างในแต่ละประเภท โดยการ 
สุ่มตวัอยา่งแบบแบ่งชั้นภูมิตามสัดส่วน เม่ือไดจ้  านวนของกลุ่มตวัอย่างท่ีจะท าการศึกษาในแต่ละ
ชั้นภูมิแล้ว ผูศึ้กษาเลือกสุ่มกลุ่มตวัอย่างโดยใช้วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบง่าย ด้วยวิธีการจบัฉลาก
รายช่ือข้าราชการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป่์า และพนัธ์ุพืช สังกัดส่วนกลาง ซ่ึงด ารงต าแหน่ง
นักวิชาการป่าไม้ในแต่ละสังกดั จากจ านวน 352 คน จนได้จ  านวนกลุ่มตวัอย่างขา้ราชการของ 
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป่์า และพนัธ์ุพืช ในแต่ละสังกดั จ  านวน 188 คน 
 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 
 
การศึกษาคร้ังน้ีใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการสร้างข้ึนจาก

การศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนไดแ้บ่งออกเป็น 3 
ส่วนดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อาย ุ
ระดบัการศึกษา สถานภาพการสมรส อายรุาชการ ระดบัต าแหน่ง อตัราเงินเดือน 

ส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัระดบัสมรรถนะหลกั 5 ดา้น ไดแ้ก่ การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 
บริการท่ีดี การสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและ
จริยธรรม และการท างานเป็นทีม  

ส่วนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการ 
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป่์า และพนัธ์ุพืช สังกดัส่วนกลาง 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นค่าใชจ่้ายหรือตน้ทุน
การผลิต ดา้นกระบวนการปฏิบติังาน และดา้นผลลพัธ์  
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สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
 
การศึกษาคร้ังน้ีท าการรวบรวมขอ้มูลท่ีได ้และวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ โดยใช้โปรแกรม 

ส าเร็จรูปทางสถิติ โดยสถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลเพื่อทดสอบสมมติฐานคร้ังน้ี ประกอบดว้ย 
1. ค่าสถิติความถ่ี (Frequency) และค่าสถิติร้อยละ (Percentage) ใชใ้นการอธิบายเก่ียวกบั

ปัจจยัดา้นบุคคลของกลุ่มตวัอยา่งท่ีใช้ในการศึกษา ซ่ึงประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อายุ
ราชการ ระดบัต าแหน่ง อตัราเงินเดือน 

2. ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใชใ้นการอธิบาย
ขอ้มูลเก่ียวกบัประสิทธิภาพการปฏิบติังานตามสมรรถนะหลกัของขา้ราชการกรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตวป่์า และพนัธ์ุพืช สังกดัส่วนกลาง 

3. การทดสอบสมมติฐาน ใช้การทดสอบความแตกต่างระหว่างตวัแปรท่ีแบ่งเป็น 2 กลุ่ม 
และ 3 กลุ่มข้ึนไป โดยใชค้่าสถิติ  t-test  และ One – way ANOVA  ตามล าดบั  

4. วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างประสิทธิภาพการปฏิบติังานกับสมรรถนะหลักของ
ขา้ราชการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป่์า และพนัธ์ุพืช สังกดัส่วนกลาง โดยใชส้ถิติค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) 

โดยก าหนดระดบัความมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ ร้อยละ 95 (α = .05) 
 

ผลการศึกษา 
 

1. ขา้ราชการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป่์า และพนัธ์ุพืช สังกดัส่วนกลาง ซ่ึงด ารงต าแหน่ง
นักวิชาการป่าไม้ท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่าง ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 60.1 มีอายุระหว่าง  
41 - 50 ปี คิดเป็นร้อยละ 33.5 จบการศึกษาสูงสุดในระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 58.5  
มีสถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 56.4 มีอายรุาชการ อยูร่ะหวา่ง 9 - 12 ปี คิดเป็นร้อยละ 33.0 ด ารง
ต าแหน่งในระดบัต าแหน่งช านาญการ คิดเป็นร้อยละ 44.7 และมีอตัราเงินเดือนอยูร่ะหวา่ง 26,901 - 
43,600 บาท คิดเป็นร้อยละ 42.0  

2. ระดบัสมรรถนะหลกัของขา้ราชการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป่์า และพนัธ์ุพืช สังกดั
ส่วนกลาง ซ่ึงด ารงต าแหน่งนกัวิชาการป่าไม ้พบวา่ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก และเม่ือพิจารณา
เป็นรายดา้น พบว่า มีระดบัสมรรถนะดา้นการยึดมัน่ในความถูกตอ้งชอบธรรมและจริยธรรมมาก
ท่ีสุด รองลงมา คือ ดา้นการท างานเป็นทีม ดา้นการบริการท่ีดี ดา้นการสั่งสมความเช่ียวชาญในงาน
อาชีพ ส าหรับดา้นการมุ่งผลสัมฤทธ์ิ มีระดบัสมรรถนะดา้นน้ีนอ้ยท่ีสุด  
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3. ระดบัประสิทธิภาพการปฏิบติังานของขา้ราชการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป่์า และพนัธ์ุพืช 
สังกดัส่วนกลาง ซ่ึงด ารงต าแหน่งนกัวิชาการป่าไม ้พบว่า โดยภาพรวมมีระดบัประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีระดับประสิทธิภาพการ
ปฏิบติังานดา้นค่าใช้จ่ายหรือตน้ทุนการผลิตมากท่ีสุด รองลงมา คือ ดา้นกระบวนการปฏิบติังาน 
ส าหรับดา้นผลลพัธ์ กลุ่มตวัอยา่งมีระดบัประสิทธิภาพการปฏิบติังานดา้นน้ีนอ้ยท่ีสุด 

4. การเปรียบเทียบระดบัประสิทธิภาพการปฏิบติังานของขา้ราชการกรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตวป่์า และพนัธ์ุพืช สังกดัส่วนกลาง ซ่ึงด ารงต าแหน่งนักวิชาการป่าไม ้พบว่า ทั้งภาพรวมและ 
รายดา้น นกัวิชาการป่าไมท่ี้มีอายุราชการต่างกนั มีระดบัประสิทธิภาพการปฏิบติังานแตกต่างกนั 
โดยนกัวชิาการป่าไมท่ี้มีอายรุาชการระหวา่ง 6-8 ปี มีระดบัประสิทธิภาพการปฏิบติังานในภาพรวม
น้อยท่ีสุด และนกัวิชาการป่าไมท่ี้มีอตัราเงินเดือนต่างกนั ในภาพรวม มีระดบัประสิทธิภาพการ
ปฏิบติังานแตกต่างกัน โดยนักวิชาการป่าไม้ท่ีมีอตัราเงินเดือนระหว่าง 26,901 – 43,600 บาท  
มีระดบัประสิทธิภาพการปฏิบติังานในภาพรวมนอ้ยท่ีสุด  

5. ระดับสมรรถนะหลักทั้งภาพรวมและรายด้านมีความสัมพนัธ์ในทางบวกกับระดับ
ประสิทธิภาพการปฏิบติังานของข้าราชการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพนัธ์ุพืช สังกัด
ส่วนกลาง ซ่ึงด ารงต าแหน่งนกัวชิาการป่าไม ้อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยอยูใ่นระดบัมาก 

 

สรุปและอภิปรายผล 
 
1. ผลการศึกษาระดบัสมรรถนะหลกัของขา้ราชการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป่์า และพนัธ์ุพืช 

สังกดัส่วนกลาง ซ่ึงด ารงต าแหน่งนกัวิชาการป่าไม ้ซ่ึงแบ่งออกเป็น 5 ดา้น ประกอบดว้ย ดา้นการ
มุ่งผลสัมฤทธ์ิ ด้านการบริการท่ีดี ด้านการสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ ด้านการยึดมัน่ใน
ความถูกตอ้งชอบธรรมและจริยธรรม และดา้นการท างานเป็นทีม สรุปไดว้า่ขา้ราชการกรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช สังกัดส่วนกลาง ซ่ึงด ารงต าแหน่งนักวิชาการป่าไม้ มีระดับ
สมรรถนะหลกัทั้ง 5 ด้าน อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจยัของกลัยาลกัษณ์ สงหม่ืนไวย ์
(2556) ได้ศึกษาเร่ือง ความสัมพนัธ์ระหว่างสมรรถนะหลกัและผลการปฏิบติังานของพนักงาน
เทศบาลต าบลในเขตอ าเภอเมืองนครราชสีมา พบว่า สมรรถนะหลกัของพนักงานเทศบาลต าบล 
ในเขตอ าเภอเมืองนครราชสีมา โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ทั้งน้ี การท่ีขา้ราชการกรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตวป่์า และพนัธ์ุพืช สังกดัส่วนกลาง ซ่ึงด ารงต าแหน่งนกัวิชาการป่าไม ้อาจเน่ืองมาจาก
นักวิชาการป่าไม้จะมีกรอบแนวความคิด พฤติกรรม ความเช่ือ และเจตคติในทิศทางเดียวกัน 
ตลอดจนมกัจะปฏิบติังานร่วมกนัเป็นทีมเสมอ จึงท าให้การปฏิบติังานของนกัวิชาการป่าไมบ้รรลุ
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เป้าหมายอยา่งมีประสิทธิภาพ และการท่ีมีระดบัสมรรถนะหลกัดา้นการยึดมัน่ในความถูกตอ้งชอบ
ธรรมและจริยธรรม มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด อาจเป็นเพราะคิดเห็นว่าตนเองปฏิบติัหน้าท่ีด้วยความ
โปร่งใส ซ่ือสัตยสุ์จริต ถูกตอ้งตามกฎหมายและระเบียบท่ีก าหนด รักษาวาจา มีสัจจะเช่ือถือได ้และ
มีจิตส านึกในการปฏิบติังานราชการ เสียสละความสุขส่วนตนเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทางราชการ 
และการท่ีมีระดบัสมรรถนะดา้นการมุ่งผลสัมฤทธ์ิ มีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด อาจเป็นเพราะผูบ้ริหารของ
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป่์า และพนัธ์ุพืช มีความคาดหวงัต่อบุคลากรมากเกินไป ท าให้ขา้ราชการ
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป่์า และพนัธ์ุพืช สังกัดส่วนกลาง ซ่ึงด ารงต าแหน่งนักวิชาการป่าไม ้
ขาดความมัน่ใจในการสร้างสรรค์ พฒันาผลงานหรือกระบวนการปฏิบติังานตามเป้าหมายท่ียาก
และทา้ทาย ส่งผลใหบุ้คลากรมีระดบัสมรรถนะดา้นการมุ่งผลสัมฤทธ์ินอ้ยท่ีสุด 

2. ผลการศึกษาระดบัประสิทธิภาพของขา้ราชการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป่์า และพนัธ์ุพืช 
สังกดัส่วนกลาง ตามความคิดเห็นของขา้ราชการซ่ึงด ารงต าแหน่งนกัวิชาการป่าไม ้แบ่งออกเป็น  
3 ด้าน ประกอบด้วย ด้านค่าใช้จ่ายและต้นทุนการผลิต ด้านกระบวนการปฏิบัติงาน และด้าน
ผลลพัธ์ สรุปได้ว่าขา้ราชการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป่์า และพนัธ์ุพืช สังกดัส่วนกลาง ซ่ึงด ารง
ต าแหน่งนกัวชิาการป่าไม ้มีประสิทธิภาพการปฏิบติังานอยูใ่นระดบัมาก สอดคลอ้งกบัผลการศึกษา
ของกบังานวิจยัของณภาภชั อตัถสุริยานนัท์ (2549) ไดศึ้กษาเร่ือง ผลกระทบของความผูกพนัต่อ
องคก์ารท่ีมีต่อประสิทธิภาพการท างานของนกับญัชีในเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง พบวา่ 
นักบัญชีในบริษัทมีประสิทธิภาพการท างานโดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้ งน้ี การท่ีข้าราชการ 
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป่์า และพนัธ์ุพืช สังกัดส่วนกลาง ซ่ึงด ารงต าแหน่งนักวิชาการป่าไม ้ 
อาจเน่ืองมาจากหน่วยงานในสังกัดส่วนกลาง ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพนัธ์ุพืช  
มีหน้าท่ีความรับผิดชอบในการเป็นผูก้  าหนดเป้าหมายในการด าเนินงาน ประสานงาน ติดตาม  
ให้ค  าปรึกษาแก่หน่วยงานภาคสนาม จึงท าให้เกิดการแสวงหาขอ้มูลเพื่อสร้างความเข้าใจอย่าง
แทจ้ริง เกิดการพฒันาและปรับปรุงตนเองอย่างต่อเน่ือง อนัเป็นส่ิงส าคญัในการพฒันาสมรรถนะ
หลกัของขา้ราชการ และน ามาซ่ึงประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน และการท่ีระดบัประสิทธิภาพการ
ปฏิบติังานดา้นค่าใชจ่้ายหรือตน้ทุนการผลิตมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด อาจเน่ืองมาจากในการปฏิบติังานจะ
มีการจดัสรรทรัพยากร เพื่อให้เกิดความคุม้ค่าและประหยดั สามารถปฏิบติังานให้บรรลุผลตามท่ี
ตอ้งการโดยใชพ้ลงังาน เวลา วสัดุและปัจจยัอ่ืน ๆ ไดป้ระหยดัท่ีสุด เช่น มีการวางแผนในการ
ท างานท่ีรอบคอบและรัดกุมอยู่เสมอ จึงท าให้สามารถใช้ทรัพยากรอย่างจ ากดัและเกิดประโยชน์
สูงสุด สามารถลดค่าใชจ่้ายในการปฏิบติังานได ้และยงัคงสามารถปฏิบติังานไดด้ว้ยความรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพในการปฏิบติังานเช่นเดิมหรือดีกว่าเดิม และการท่ีระดับประสิทธิภาพการ
ปฏิบติังานดา้นผลลพัธ์ มีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด อาจเน่ืองจากมีระดบัสมรรถนะดา้นการมุ่งผลสัมฤทธ์ิ
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นอ้ยท่ีสุด จึงส่งผลให้มีระดบัประสิทธิภาพการปฏิบติังานดา้นผลลพัธ์น้อยท่ีสุดดว้ย เพราะการมุ่งผล 
สัมฤทธ์ิเป็นความมุ่งมัน่ท่ีจะปฏิบติัราชการใหไ้ดห้รือให้เกินมาตรฐานท่ีมีอยู ่โดยในบางคร้ังจะตอ้ง
พิจารณาลดขั้นตอนบางอย่างท่ีไม่มีประโยชน์ หรือไม่ส าคัญหรือไม่จ  าเป็นออกไปบ้าง เพื่อ
สร้างสรรคง์านท่ีมีคุณค่าและมีคุณประโยชน์อยา่งแทจ้ริง 

3. ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจัยส่วนบุคลลของข้าราชการกรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตวป่์า และพนัธ์ุพืช สังกดัส่วนกลาง ซ่ึงด ารงต าแหน่งนกัวิชาการป่าไมก้บัประสิทธิภาพ
การปฏิบติังาน พบวา่ ขา้ราชการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป่์า และพนัธ์ุพืช สังกดัส่วนกลาง ซ่ึงด ารง
ต าแหน่งนกัวชิาการป่าไม ้ท่ีมีอายุราชการและอตัราเงินเดือนต่างกนั มีประสิทธิภาพการปฏิบติังาน
แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงเป็นไปสมมติฐานท่ีตั้งไว ้สรุปไดด้งัน้ี 

3.1 อายรุาชการ พบวา่ ทั้งภาพรวมและรายดา้น นกัวิชาการป่าไมท่ี้มีอายุราชการต ่ากวา่ 
6 ปี มีระดบัประสิทธิภาพการปฏิบติังานนอ้ยท่ีสุด ซ่ึงอาจเน่ืองจาก นกัวิชาการป่าไมท่ี้มีอายุราชการ
ต ่ากวา่ 6 ปี เป็นกลุ่มขา้ราชการซ่ึงบรรจุใหม่ จึงไดม้อบหมายให้ไปปฏิบติังานท่ีมีระดบัความยุง่ยาก
และมีความซบัซอ้นไม่มากนกั ในขณะท่ีนกัวิชาการป่าไมท่ี้มีอายุราชการระหวา่ง 6 – 12 ปี จะไดรั้บ
มอบหมายให้ไปปฏิบติังานท่ีมีระดบัความยุง่ยากและซับซ้อนเพิ่มข้ึน เช่น ไดรั้บการมอบหมายให้
เป็นหวัหน้างาน หัวหน้าฝ่าย หรือหวัหนา้กลุ่มงาน เป็นตน้ ซ่ึงเป็นการเปล่ียนแปลงบทบาทหนา้ท่ี
หรือลักษณะงานท่ีรับผิดชอบ จึงท าให้มีระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานลดลง ในขณะท่ี
นกัวิชาการป่าไมท่ี้มีอายุราชการ 12 ปีข้ึนไป จะมีระยะเวลาการปฏิบติังานท่ีมากกว่ากลุ่มอ่ืน จึงมี
ความเขา้ใจกระบวนการท างานเป็นอยา่งดี ประกอบกบัเป็นกลุ่มท่ีอยูใ่นช่วงระยะเวลาท่ีมีคุณสมบติั
ครบถว้นท่ีจะไดรั้บการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งท่ีสูงข้ึน ซ่ึงตอ้งแข่งขนักบัผูมี้คุณสมบติัรายอ่ืน ๆ 
ท าใหน้กัวชิาการป่าไมท่ี้มีอายรุาชการ 12 ปีข้ึนไป มีส่ิงจูงใจใหป้ฏิบติังานดว้ยความมุ่งมัน่และตั้งใจ
ให้งานท่ีได้รับมอบหมายประสบผลส าเร็จและเป็นท่ียอมรับ จึงท าให้มีระดบัประสิทธิภาพการ
ปฏิบติังานเพี่มข้ึน  

3.2 อัตราเงินเดือน พบว่า ในภาพรวม ด้านค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนการผลิต และด้าน
กระบวนการปฏิบัติงาน นักวิชาการป่าไม้ท่ีมีอัตราเงินเดือนระหว่าง 26,901 – 46,600 บาท  
มีประสิทธิภาพการปฏิบติังานน้อยท่ีสุด ทั้งน้ี อาจเน่ืองมาจากนกัวิชาการป่าไมท่ี้มีอตัราเงินเดือน 
ในระดบัน้อย ส่วนใหญ่ยงัมีอายุราชการไม่มากนกั จึงไดรั้บมอบหมายให้ปฏิบติังานท่ีมีลกัษณะ
ความยุ่งยากและซับซ้อนไม่มาก ท าให้สามารถปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายได้โดยง่าย จึงมี
ประสิทธิภาพการปฏิบติังานมากกว่า และนกัวิชาการป่าไมท่ี้มีอตัราเงินเดือนอยู่ในระดบัท่ีสูงกว่า 
ส่วนใหญ่เป็นผูซ่ึ้งมีอายุราชการมากกว่า ตลอดจนเป็นผูซ่ึ้งมีผลการประเมินผลการปฏิบติังานใน 
แต่ละรอบการประเมินอยู่ในระดบัดีเด่นอย่างต่อเน่ือง จึงเป็นผูท่ี้มีการสั่งสมประสบการณ์ในการ
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ปฏิบติังานไวม้าก ท าใหมี้ประสิทธิภาพการปฏิบติังานมากกวา่ และการท่ีนกัวิชาการป่าไมท่ี้มีอตัรา
เงินเดือนระหวา่ง 26,901 – 46,600 บาท มีประสิทธิภาพการปฏิบติังานนอ้ยท่ีสุด มีความสอดคลอ้ง
และเป็นไปในทิศทางเดียวกนักบัอายุราชการ ซ่ึงอยูใ่นช่วงเปล่ียนแปลงบทบาทหนา้ท่ีหรือลกัษณะ
งานท่ีรับผดิชอบ จึงท าใหมี้ระดบัประสิทธิภาพการปฏิบติังานลดลง 

4. ผลการศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งสมรรถนะหลกักบัประสิทธิภาพการปฏิบติังานของ
ขา้ราชการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป่์า และพนัธ์ุพืช สังกดัส่วนกลาง ซ่ึงด ารงต าแหน่งนกัวิชาการ
ป่าไม ้พบวา่ ระดบัสมรรถนะหลกัทั้งในภาพรวมและรายดา้น มีความสัมพนัธ์ในทางบวกกบัระดบั
ประสิทธิภาพการปฏิบติังานของขา้ราชการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป่์า และพนัธ์ุพืช สังกดัส่วนกลาง 
ซ่ึงด ารงต าแหน่งนกัวิชาการป่าไม ้อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05โดยอยูใ่นระดบัมาก ทั้งน้ี 
อาจเน่ืองจากสมรรถนะหลกัเป็นคุณลกัษณะเชิงพฤติกรรมท่ีบุคลากรทุกต าแหน่งพึงมี เพื่อท่ีจะท า
ให้องค์การสามารถด าเนินงานได้ส าเร็จลุล่วงตามวิสัยทัศน์ พนัธกิจ เป้าหมายแผนงาน และ
โครงการต่าง/ๆ จึงอธิบายได้ว่าข้าราชการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพนัธ์ุพืช สังกัด
ส่วนกลาง ซ่ึงด ารงต าแหน่งนักวิชาการป่าไมท่ี้มีระดบัสมรรถนะหลกัสูงกว่า จะส่งผลให้มีระดับ
ประสิทธิภาพสูงกวา่ดว้ย 

 

ข้อเสนอแนะ 
 
ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษา 

 
1. ควรมีการส่ือสารท าความเข้าใจเก่ียวกับวิสัยทศัน์ พนัธกิจ เป้าหมาย แผนงาน และ

โครงการต่าง ๆ ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพนัธ์ุพืช อย่างต่อเน่ือง ควบคู่ไปกับการ
กระตุ้นให้ข้าราชการมุ่งมั่นท างานให้บรรลุผลส าเร็จ โดยมีการก าหนดนโยบายและแผนงาน 
ท่ีชัดเจนไม่ซ ้ าซ้อน และเม่ือประเมินผลการปฏิบัติงานก็ควรประเมินให้ผู ้ท่ีท  างานแบบ 
มุ่งผลสัมฤทธ์ิไดรั้บค่าตอบแทนหรือรางวลัมากกวา่ผูท่ี้ไม่มีพฤติกรรมการท างานแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 
เพื่อกระตุน้และส่งเสริมให้ขา้ราชการพฒันาความคิดริเร่ิม และสร้างสรรค์ เพื่อให้สามารถสร้าง
ผลงานท่ีโดดเด่นและแตกต่างได้ เน่ืองจากขา้ราชการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป่์า และพนัธ์ุพืช 
สังกัดส่วนกลาง ซ่ึงด ารงต าแหน่งนักวิชาการป่าไม้ มีระดับสมรรถนะด้านการมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 
นอ้ยท่ีสุด 
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2. ควรมีการมุ่งเนน้ใหข้า้ราชการปฏิบติังานใหมี้คุณภาพท่ีสูงข้ึน ตรงตามมาตรฐาน ผลงาน
มีความเหมาะสมและคุม้ค่ากบัทรัพยากรท่ีใช้ไป และปฏิบติังานได้ส าเร็จลุล่วงตามเวลาท่ีก าหนด 
โดยการก าหนดตวัช้ีวดัท่ีส าคญัเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งของสมรรถนะหลักด้านการมุ่ง
ผลสัมฤทธ์ิ เน่ืองจากขา้ราชการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป่์า และพนัธ์ุพืช สังกดัส่วนกลาง ซ่ึงด ารง
ต าแหน่งนักวิชาการป่าไม ้มีระดบัประสิทธิภาพการปฏิบติังานดา้นผลลพัธ์ท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด 
และเป็นทิศทางเดียวกนักบัระดบัสมรรถนะดา้นการมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 

3. ควรมอบหมายให้นักวิชาการป่าไม้ท่ีมีอายุราชการระหว่าง 6 – 12 ปี ไปปฏิบติังาน  
โดยค านึงถึงความรู้ ความสามารถ ให้เหมาะสมกบัภารกิจท่ีได้มอบหมาย และควรจดัให้มีการ
ฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้าง และพฒันาทกัษะภาวะผูน้ า ให้ผูเ้ข้ารับการอบรมเป็นผูน้ าท่ีมีคุณภาพ  
มีความสามารถ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ด้วยการรู้จักพัฒนาตนเอง พัฒนาคน  
และพัฒนาผลงานให้บรรลุตามเป้าหมายท่ีต้องการ  และควรมีนโยบายท่ีสร้างแรงจูงใจให้
นกัวิชาการป่าไมท่ี้มีอตัราเงินเดือนระหวา่ง 26,901 – 46,600 บาท ปฏิบติังานดว้ยความเต็มใจและ 
มีความสุขกบัการปฏิบติังาน พร้อมทั้งจดัให้มีการอบรมเพิ่มความรู้ ความสามารถให้เหมาะสมกบั
ความรับผิดชอบท่ีเปล่ียนแปลงไป เพื่อท่ีจะได้น ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิด
ประสิทธิภาพต่อไป เน่ืองจากเป็นกลุ่มท่ีมีระดบัประสิทธิภาพการปฏิบติังานนอ้ยท่ีสุด 

 
ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 

 
1. ควรศึกษาเก่ียวกบัสมรรถนะเฉพาะต าแหน่ง ซ่ึงเป็นสมรรถนะท่ีมีความเฉพาะเจาะจง 

เพื่อท าให้ทราบถึงระดบัสมรรถนะเฉพาะต าแหน่งท่ีแทจ้ริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการ
ประเมินผลการปฏิบติังานตามกรอบสมรรถนะได ้

2. ควรศึกษาเก่ียวกับระดับสมรรถนะหลักและระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
เปรียบเทียบระหว่างการประเมินโดยตนเองกบัการประเมินโดยผูบ้งัคบับญัชา เพื่อท าให้ทราบถึง
ความแตกต่างของระดบัสมรรถนะหลกัและระดบัประสิทธิภาพการปฏิบติังานจากการประเมิน 
โดยตนเองกบัการประเมินโดยผูบ้งัคญับญัชา และสามารถน าไปประกอบการพิจารณาปรับปรุง
รูปแบบการประเมินผลการปฏิบติัราชการ หรือประกอบการพิจารณาจดัท าแผนพฒันาบุคลากรของ
องคก์ารต่อไป 
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