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บทคัดยอ
วัตถุประสงคของการศึกษาในครั้งนี้คือการศึกษาผลกระทบของปจจัยแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและความตองการพัฒนา
ตนเองตอสมรรถนะหลักของเจาหนาที่ศุลกากรระดับปฏิบัติการ สังกัดสํานักงานศุลกากรภาคที่ 1 กรมศุลกากร โดยการศึกษาครั้งนี้
เปนการวิจัยเชิงปริมาณและเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางซึ่งเปนเจาหนาที่ศุลกากรจํานวน 70 คน เครื่องมือในการวิจัยคือแบบสอบถาม
ซึ่งเปนมาตรวัดแบบลิเกิรต สวนสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลประกอบดวยความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติ
ทดสอบ t การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (one-way ANOVA) การวิเคราะหถดถอยพหุและการหาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
ผลการศึกษาพบวา เจาหนาที่ศุลกากรมีแรงจูงใจ ความตองการพัฒนาตนเองและสมรรถนะหลักระดับสูง โดยเจาหนาที่ที่มีอายุและ
ระดับการศึกษาแตกตางกันจะมีสมรรถนะหลักแตกตางกัน นอกจากนั้น ผลการศึกษายังพบวา แรงจูงใจและความตองการในการ
พัฒนาตนเองมีอิทธิพลทางตรงตอสมรรถนะหลักในระดับสูง
คําสําคัญ แรงจูงใจ การพัฒนาตนเอง สมรรถนะหลัก

Abstract
The objective of this study was to examine the effect of job-motivation and self-development needs on the core
competencies of the customs technocrats (operational level), office of custom region 1, the customs department. This study
was a quantitative research. The samples of this study were 70 customs technocrats. The questionnaire, a 5-point Likert’s
scale, was employed as a tool to gather data. The statistics used in this study were frequency, percentage, mean, standard
deviation, t-test, F-test, stepwise regression, and Pearson’s product moment correlation coefficient with the statistical
significance of .05. The study found that the samples had high level of core competencies. When classified by demographic
factor, technocrats with different age and education level had different core competencies. The study also found that
motivation factor and self-development of the samples were high. In addition, the motivation factor and self-development had
a highly positive relation with the core competencies.
Keywords: Motivation, Self-development, Core competencies

1. บทนํา
การเปลี่ ย นแปลงอย า งรวดเร็ วในยุค ที่ เ รีย กวา “ยุ ค โลกาภิ วั ตน ” สง ผลให อ งค ก รทั้ง ภาครั ฐ และเอกชน ต า งเร ง
ปรับเปลี่ยนตนเองใหสามารถรองรับกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ไมวาจะเปนการปรับบทบาทการจัดทําแผนยุทธศาสตร
ตลอดจนการกําหนดกรอบและแนวทางในการพัฒนาบุคลากร ใหสอดคลองกับวิสัยทัศน พันธะกิจ และยุทธศาสตรขององคกร
พนักงานถือวาเปนทรัพยากรที่มีคาตอองคการ การที่พนักงานจะปฏิบัติหนาที่ใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดนั้น แรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานถือเปนตัวกระตุนใหผูปฏิบัติงานมีขวัญและกําลังใจ มีความตั้งใจ และเต็มใจที่จะปฏิบัติหนาที่อยางเต็มความสามารถ
ในขณะที่ผูปฏิบัติงานเองก็ควรมีแนวคิดในการปรับปรุงศักยภาพของตนเองในทุกๆ ดาน เพื่อเปนบุคคลที่มีความรูความสามารถ
ทักษะในวิชาชีพของตน ซึ่งจะสงผลตอความสําเร็จของงานที่รับผิดชอบไดเปนอยางดี ความตองการพัฒนาตนเองและการ
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พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง ยังสงผลใหผูปฏิบัติงานมีสมรรถนะในดานตางๆ เพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะทําใหองคกรมีสมรรถนะสูงขึ้น
ตามลําดับดวยเชนกัน ผูวิจัยเห็นวาปจจัยแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและความตองการพัฒนาตนเองมีความสําคัญอยางมาก
เนื่องจากทั้งปจจัยแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและความตองการพัฒนาตนเอง เปนตัวขับเคลื่อนใหสมรรถนะหลักของผูปฏิบัติหนาที่
เดินไปขางหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลมากที่สุด ดังนั้น การศึกษาในครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อประเมิน
สมรรถนะหลัก ศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ศึกษาระดับความตองการพัฒนาตนเอง ศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยแรงจูงใจ
ในการปฏิบัติงานกับสมรรถนะหลัก และศึกษาความสัมพันธระหวางความตองการพัฒนาตนเองกับสมรรถนะหลักของขาราชการ
ตําแหนงนักวิชาการศุลกากร ระดับปฏิบัติการ สังกัดสํานักงานศุลกากรภาคที่ 1 กรมศุลกากร

1.1 แรงจูงใจในการทํางาน
ทฤษฎีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ (Achievement motivation theory) เสนอวาคนตองการความสําเร็จแตการที่คนเราจะประสบ
ความสําเร็จในการทํางาน ตองมีความพึงพอใจในสิ่งแวดลอมของการทํางาน มีความพรอมในการแกไขกับปญหาตางๆ กลาไดกลาเสีย
มีการกําหนดเปาหมายการทํางานอยางเหมาะสม รักความกาวหนา รวมทั้งตองการการยอมรับและไดรับคําชมเชยอยางตอเนื่อง ดังนั้น
แรงจูงใจจึงเปนพลังที่นําไปสูเปาหมายของการทํางาน คนที่มีแรงจูงใจในการทํางานสูงก็จะมีการแสดงออกในทางที่ดีและ เปน
ประโยชนตอองคการ อยางไรก็ตาม ความพึงพอใจในการทํางานจะเกี่ยวของกับความรูสึกทางบวกและทางลบ ซึ่งทัศนคติที่เกิดขึ้นนี้เปน
ผลมาจากความตองการความสําเร็จของการทํางาน โดยปจจัยสวนบุคคลสามารถมีอิทธิพลตอความพึงพอใจในการทํางาน เชน อายุ
สุขภาพ ประสบการณในการทํางาน ความคงที่ของอารมณ สถานภาพทางสังคม กิจกรรมพิเศษ ความสัมพันธในครอบครัวและสังคม
และสิ่งที่สําคัญอีกประการคือ “แรงจูงใจ” อาจมีองคประกอบอื่นอีก เชน ความพอใจในงาน ทัศนคติ ความมั่นคงของงาน ลักษณะของ
งาน การเปลี่ยนแปลงสภาพในงาน สภาพการทํางาน การจายคาตอบแทนและเปาหมายในการทํางาน ซึ่งสิ่งเหลานี้อาจจะผันแปรไปตาม
กาลเวลาและพฤติกรรมไดเชนกัน การจายคาจางที่เปนธรรมเปนปจจัยหนึ่งที่มีความสัมพันธกับแรงจูงใจ และความพึงพอใจตองาน
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานในการศึกษาครั้งนี้ คือ สิ่งกระตุนที่ทําใหผูปฏิบัติงานแสดงพฤติกรรมออกมา เพื่อใหการปฏิบัติภารกิจตามที่
ไดรับมอบหมายประสบความสําเร็จในแตละดาน ไดแก (1) ดานความสําเร็จในการปฏิบัติงาน หมายถึง การปฏิบัติภารกิจตามที่ไดมอบหมาย
สําเร็จตามแผน ตามกําหนด และบรรลุวัตถุประสงคตามเปาหมาย ที่วางไว (2) ดานการไดรับการยอมรับ หมายถึงไดความชื่นชม ชื่นชอบ
ชมเชย จากเพื่อนรวมงาน ผูบังคับบัญชา การแสดงการยอมรับนั้น อาจจะแสดงออกดวยการยินดี ของขวัญ ของกํานัล และการยอมรับนับ
ถือใหเปนบุคคลสําคัญขององคกร (3)ดานความรับผิดชอบตอการปฏิบัติงานหมายถึง การปฏิบัติภารกิจที่ไดรับมอบหมายอยางเต็ม
ความสามารถและบรรลุตามเปาหมาย (4)ดานความกาวหนาในอาชีพ หมายถึง โอกาสในการเลือนขั้น เลือนตําแหนงใหสูงกวาเพื่อน
รวมงานในระดับเดียวกัน (5)ดานคุณลักษณะของงาน หมายถึง ลักษณะของงานที่ไดรับมอบหมายตามตําแหนงที่ดํารงอยู ณ ขณะนั้น
หรื อเป นลั กษณะงานที่ ต องใช ความรู ความสามารถ ทั กษะ ความเชี่ ยวชาญ ความชํ านาญเฉพาะด าน (6)ด านความสั มพั นธ กั บ
ผูบังคับบัญชา และเพื่อนรวมงาน หมายถึง การทํางานรวมกัน ติดตอประสานงานรวมกัน การแสดงออกของพฤติกรรมตางๆ เชน การ
พูดจา การยิ้มแยม การแสดงความเปนมิตรซึ่งกันและกัน สามารถปฏิบัติงานรวมกันได ใหความเคารพ นับถือ ยกยอง ชื่นชม รับฟง
ความคิดเห็นของผูอื่น เคารพสิทธิของเพื่อนรวมงานและผูบั งคับบัญชา (7)ดานนโยบายการบริหารและการปกครองบังคับบัญชา
หมายถึง การบริหารที่มีความเหมาะสมทั้งผูปฏิบัติงานและลักษณะงาน หรือจัดคนใหเหมาะสมกับงาน สอดคลองเปนไปตามนโยบาย มี
การวางแผน จัดระบบงาน มีการกระจายอํานาจ มีความยุติธรรม (8)ดานสภาพการทํางาน หมายถึง สิ่งแวดลอมในการทํางาน เชน
พฤติ กรรมของผู บั งคั บบั ญชาและเพื่ อนร วมงาน อาคารสํ านั กงาน อุ ปกรณ สํ านั กงาน สิ่ งอํ านวยความสะดวก เทคโนโลยี การ
ติดตอสื่อสาร และ (9)ดานการเงินและสวัสดิการ หมายถึง ผลตอบแทนจากการปฏิบัติงาน อาจจะไดรับประจํารายเดือน รายวัน ชั่วโมง
เชน เงินเดือน เบี้ยเลี้ยง คาลวงเวลา คาตําแหนงตามเงื่อนไข นโยบาย ตามที่หนวยงานนั้นๆ กําหนด

1.2 สมรรถนะหลัก
แนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะหรือขีดความสามารถในการทํางาน (Competency) เกิดขึ้นในชวงตนของศตวรรษที่1970 โดย
นักวิชาการชื่อ David Mc Clelland (อางใน ขจรศักดิ์) ซึ่งไดทําการศึกษาวิจัยวาทําไมบุคคลที่ทํางานในตําแหนงเดียวกันจึงมีผลงานที่
แตกตางกัน McClelland จึงทําการศึกษาวิจัย โดยแยกบุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานดีออกจากบุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานพอใช แลวจึง
ศึกษาวาบุคลากรทั้ง 2 กลุม มีผลการทํางานที่แตกตางกันอยางไร ผลการศึกษาทําใหสรุปไดวาบุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานดีจะมีสิ่ง
หนึ่งที่เรียกวาสมรรถนะ ซึ่งสามารถอธิบายไดดวยโมเดลภูเขาน้ําแข็ง (Iceberg model) คือความแตกตางระหวางบุคคลเปรียบเทียบไดกับ
ภูเขาน้ําแข็งโดยมีสวนที่สามารถเห็น และพัฒนาไดงายเปนสวนที่ลอยอยูเหนือน้ํา หมายถึง องคความรูและทักษะ ที่บุคคลมีอยู สวนที่
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เห็นไดยากจะอยูใตผิวน้ํา หมายถึง แรงจูงใจ อุปนิสัย ภาพลักษณภายในและบทบาทที่แสดงออกตอสังคม เปนพฤติกรรมในการทํางาน
ของบุคคลสวนใหญและเปนสวนที่พัฒนาไดยากสํานักงาน ก.พ.จึงนําแนวคิดนี้มาเปนแนวทางในการพัฒนาและประเมินขาราชการ โดย
มีการกําหนดองคประกอบของสมรรถนะหลักไว 5 ประเภท คือ (1)การมุงผลสัมฤทธิ์ (Achievement motivation-ACH) หมายถึงความ
มุงมั่นจะปฏิบัติราชการใหดีหรือใหเกินมาตรฐานที่มีอยู โดยมาตรฐานอาจเปนผลการปฏิบัติงานที่ผานมาของตนเอง หรือเกณฑวัด
ผลสัมฤทธิ์ที่สวนราชการกําหนดขึ้น อีกทั้งยังหมายรวมถึงการสรางสรรคพัฒนาผลงาน หรือกระบวนการปฏิบัติงานตามเปาหมายที่ยาก
หรือทาทายชนิดที่อาจไมเคยมีผูใดสามารถกระทําได มากอน (2)การบริการที่ดี (Service mind-SERV) หมายถึง ความตั้งใจและพยายาม
ของขาราชการในการใหบริการตอประชาชนขาราชการหรือหนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ (3)การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ(ExpertiseEXP) หมายถึง ความสนใจใฝรู สั่งสมความรูความสามารถของตนในการปฏิบัติราชการดวยการศึกษา คนควา และพัฒนาตนเองอยาง
ตอเนื่องจนสามารถประยุกตใชความรูเชิงวิชาการและเทคโนโลยีตางๆ เขากับการปฏิบัติราชการใหเกิดผลสัมฤทธิ์ (4)การยึดมั่นในความ
ถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม (Integrity-ING) หมายถึง การดํารงตนและประพฤติปฏิบัติอยางถูกตองเหมาะสมทั้งตามกฎหมาย
คุณธรรม จรรยาบรรณแหงวิชาชีพ และจรรยาขาราชการเพื่อศักดิ์ศรีแหงความเปนขาราชการ และ (5)การทํางานเปนทีม (teamwork-TW)
หมายถึง ความตั้งใจที่จะทํางานรวมกับผูอื่น เปนสวนหนึ่งของทีม หนวยงานหรือสวนราชการโดยผูปฏิบัติมีฐานะเปนสมาชิกไม
จําเปนตองมีฐานะหัวหนาทีมรวมทั้งความสามารถในการสราง และรักษาสัมพันธภาพกับสมาชิกในทีม (สํานักงาน ก.พ., 2553)

1.3 ความตองการพัฒนาตนเอง
ความตองการพัฒนาตนเอง หมายถึง ความรูสึกเต็มใจและความปรารถนาที่จะเปลี่ยนแปลงตนเองจากสภาพเดิมที่เปนอยูใหดี
ยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการปฏิบัติงานและการดํารงชีวิตในสังคม ซึ่งศรีแพร (2549) กลาววา การพัฒนาตนเองใหประสบผลสําเร็จไดอยางดี
ยิ่งจําเปนที่ตองใฝเรียนรู โดยพยายามพูดคุยกับคนเกงตางสาขาวิชาชีพ การพูด การฟง การคิด การถาม การดูและการเขียนจะกอใหเกิด
การเรียนรูอยางแทจริงโดยความตองการพัฒนาตนเองแบงออกเปน 3 ดานไดแก (1) ดานความรู หมายถึง ความรู เรียนรู รับรู ที่เกิดจาก
การจดจําหรือเขาใจจากประสบการณ ขอผิดพลาดจากการทําหนาที่ของตนเองและมีผลกระทบกับสมรรถนะหลักที่เปนอยู ซึ่งความรู
ที่บุคคลแตละคนไดสั่งสมจากการปฏิบัติหนาที่ จากประสบการณทั้งดีและไมดี หรือจากการฝกอบรม ฯลฯ ซึ่งเปนความรูที่เปน
สินทรัพยสวนบุคคล (2) ดานความสามารถหมายถึง ความชํานาญในการปฏิบัติงานตามหนาที่ ตามที่ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา
และสําเร็จไดตามวัตถุประสงคตามเปาหมายที่วางแผนไว ซึ่งความสามารถที่สงผลตอความสําเร็จในงานที่ไดรับมอบหมายแตกตางกัน
ตามความสามารถของแตละบุคคลไมเหมือนกัน และ (3) ดานทักษะ หมายถึง ความเชี่ยวชาญ ในดานตางๆ เปนพิเศษ การแสดงออก
สามารถสังเกตไดหรือวัดไดจากการปฏิบัติงานตามหนาที่ ตามที่ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา

2. วิธีการศึกษา
เพื่อใหสอดคลองกับวิธีการศึกษา และวัตถุประสงคในการวิจัยที่กําหนดไว ผูวิจัยไดกําหนดวิธีการในการศึกษา ซึ่ง
สามารถจําแนกรายละเอียดได ดังนี้

2.1 ประชากร
ประชากรที่ ใช ใ นการวิ จัย การศึ กษาค นควา ในครั้ งนี้ คื อ ข า ราชการตํ าแหน งนั กวิ ช าการศุ ล กากร ระดับ ปฏิ บัติ ง าน สัง กั ด
สํานักงานศุลกากรภาคที่ 1 กรมศุลกากร จํานวน 85 คน
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือขาราชการตําแหนงนักวิชาการศุลกากร ระดับปฏิบัติงาน สังกัดสํานักงานศุลกากรภาค
ที่ 1 ซึ่งเปนผูปฏิบัติงาน จํานวน 70 คน โดยมีการกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางตามตารางกําหนดขนาดกลุมตัวอยางของเคร็จซี่
และมอรแกน (Krejcie and Morgan, 1970 อางใน วาโร 2551)

2.2 เครื่องมือที่ใชในการวิจยั
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางเปนเครื่อ งมือในการแสวงหาคําตอบจากเรื่องที่
ทําการศึกษา เพื่อเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางที่ทําการศึกษาโดยสงแบบสอบถามที่กําหนดขึ้นใหกลุมตัวอยางดวยตนเอง
พรอมทั้งไดชี้แจงใหผูตอบแบบสอบถามไดทราบขอมูล และวัตถุประสงคของเรื่องที่ทําการศึกษา แบบสอบถามที่สรางขึ้นเพื่อ
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ศึกษาครั้งนี้ถูกสรางขึ้นบนพื้นฐานของแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ แบงออกเปน 4 สวน ไดแก ขอมูลดานประชากร
สมรรถนะหลักในการปฏิบัติงาน แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน และความตองการในการพัฒนาตนเอง กอนนําแบบสอบถามหรือ
เครื่องมือที่สรางขึ้นไปเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางจริง ผูวิจัยไดทําการทดสอบคุณภาพของเครื่องมือตามขั้นตอน ดังนี้
1. แบบสอบถามที่สรางขึ้นไปใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเบื้องตนดานความเที่ยงตรง เพื่อพิจารณาความเหมาะสม
ของเนื้อหาวามีความครอบคลุมและสอดคลองตามวัตถุประสงค
2. เมื่อไดรับคําแนะนําจากผูเชี่ยวชาญ ผูวิจัยจึงนําผลการพิจารณาของผูเชี่ยวชาญแตละทานไปหาคาดัชนีความสอดคลอง
ระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงค ซึ่งการพิจารณาคา IOC (Index of congruence) นั้น หาก IOC มีคามากกวาหรือเทากับ 0.50 ขึ้นไป
ถือวาวัดไดสอดคลองกัน สวนขอคําถามบางสวนซึ่งมีคา IOC ต่ํากวา 0.50 ผูวิจัยจะทําการตัดออกหรือปรับปรุงภาษาใหเหมาะสมตาม
คําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ (ลวน และ อังคณา, 2539)
3. นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ เสนอกับอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ เพื่อตรวจสอบ
และปรับปรุงแกไขอีกครั้ง
4. นําแบบสอบถามไปทําการทดสอบกับกลุมที่มีลักษณะใกลเคียงกับกลุมตัวอยางของการศึกษา จํานวน 30 คน แลว
นําแบบสอบถามมาวิเคราะหหาคาความเชื่อมั่น โดยวิธีหาคาสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค ดวยโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS ซึ่ง
หลังจากทําการตรวจสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม จํานวน 30 ชุด พบวา ไดคาอํานาจจําแนกรายขอระหวาง .375 ถึง .738
และคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเทากับ 0.977 หลังจากนั้น ทําการปรับปรุงแบบสอบถามและนําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแลว
เสนอตออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธเพื่อพิจารณาและนําไปเก็บขอมูลตอไป

2.3 การวิเคราะหขอมูล
การวิจัยครั้งนี้ กําหนดระดับนัยสําคัญหรือระดับความคลาดเคลื่อนที่ยอมใหเกิดขึ้นได (α) ในการทดสอบสมมติฐาน
ทางสถิติ ซึ่งเปนโอกาสของการเกิดความคลาดเคลื่อนในลักษณะของการปฏิเสธ H0 ที่ถูกมีคาเทากับ.05 (α = .05) ทุกสมมติฐาน
ที่ทําการทดสอบ โดยมีแนวทางในการวิเคราะหขอมูล และการใชคาสถิติตางๆ ดังนี้
1. การวิเคราะหคาสถิติพื้นฐานของกลุมตัวอยาง เปนการวิเคราะหเพื่อใหทราบถึงลักษณะของการแจกแจงของกลุมตัวอยางโดย
การใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) ไดแก ความถี่ (Frequency) คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) ซึ่ง
การวิเคราะหคาสถิติพื้นฐานของตัวแปรตางๆ ทําใหทราบถึงลักษณะการแจกแจงและการกระจายของตัวแปร ที่ใชในการศึกษา
2. วิเคราะหสถิติ T-test และ สถิติ F-test เพื่อเปรียบเทียบความแตกตางของแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของประชากรที่มี
คุณลักษณะแตกตางกัน ซึ่งจําแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา และระยะเวลาในการปฏิบัติงานในกรณีที่มีตัวแปรอิสระมากกวา 2
กลุมขึ้นไปจะใชการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว หรือ F-test และถาพบวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ จะทําการ
เปรียบเทียบความแตกตางเปนรายคูดวยวิธีการ LSD โดยกําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. วิเคราะหสถิติ T-test และ สถิติ F-test เพื่อเปรียบเทียบความแตกตางของความตองการในการพัฒนาตนเองของประชากร
ที่มีคุณลักษณะแตกตางกันซึ่งจําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ในกรณีที่มีตัวแปรอิสระมากกวา
2 กลุมขึ้นไปจะใชการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (one-way ANOVA) หรือ F-test และถาพบวามีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ จะทําการเปรียบเทียบความแตกตางเปนรายคูดวยวิธกี าร LSD โดยกําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4. ใชการวิเคราะหถดถอยพหุ (Multiple regression analysis) เพื่อศึกษาถึงอิทธิพลของแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและความ
ตองการในการพัฒนาตนเองตอสมรรถนะหลักของขาราชการตําแหนงนักวิชาการศุลกากร ระดับปฏิบัติการ สังกัดสํานักงานศุลกากร
ภาคที่ 1 กรมศุลกากร
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3. ผลการศึกษาและอภิปรายผล
ในการวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษากลุมตัวอยางจํานวนทั้งหมด 70 คน สวนใหญเปนเพศชาย รอยละ 67.10 อายุระหวาง 35-40 ป
คิดเปนรอยละ 55.70 กลุมตัวอยางรอยละ 84.30 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี และกลุมตัวอยางสวนใหญมีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
5-10 ป คิดเปนรอยละ 47.10 ซึ่งผลการศึกษา พบวา
3.1 ขาราชการตําแหนงนักวิชาการศุลกากรระดับปฏิบัติการ สังกัดสํานักงานศุลกากรภาคที่ 1 กรมศุลกากร มีสมรรถนะหลัก
ในการปฏิบัติงานทั้ง 5 ดาน ไดแก การมุงผลสัมฤทธิ์ การบริการที่ดี การสั่งสมความเชี่ยวชาญในอาชีพ การยึดมั่นในความถูกตองชอบ
ธรรมและจริยธรรมอยูในระดับมากที่สุดและเมื่อพิจารณาในแตละดาน พบวา มีคาเฉลี่ยเรียงลําดับจากมากที่สุดไปหานอยที่สุด คือ
(1) การยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม (2) การบริการที่ดี (3) การมุงผลสัมฤทธิ์ (4) การทํางานเปนทีม และ (5) การสั่งสม
ความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ ทั้งนี้ สวนหนึ่งเนื่องมาจากขาราชการตําแหนงนักวิชาการศุลกากร ระดับปฏิบัติการ สามารถปฏิบัติหนาที่
ดวยความสุจริตไมเลือกปฏิบัติ มีการปฏิบัติงานอยางถูกตองตามหลักกฎหมาย จรรยาบรรณขาราชการศุลกากรและรักษาคําพูดมีสัจจะ
และเชื่อถือได กลาคิด กลาตัดสินใจ ปฏิบัติหนาที่ดวยความถูกตองเปนธรรมและมุงมั่นที่จะรักษาผลประโยชนและชื่อเสียงของ
ประเทศชาตินั่นเอง ในขณะที่ ผลการศึกษาของสายสุณี (2549) ที่ศึกษาเรื่อง”สมรรถนะดานศุลกากรสวนภูมิภาค กรมศุลกากร ตอความสําเร็จ
ในการนํานโยบายไปปฏิบัติ : ศึกษากรณีโครงการเปลี่ยนระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐสูระบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS)”
พบวา ขาราชการตําแหนงนักวิชาการศุลกากร ระดับปฏิบัติการของดานศุลกากรสวนภูมิภาค มีสมรรถนะในระดับปานกลาง
3.2 ขาราชการตําแหนงนักวิชาการศุลกากรระดับปฏิบัติการ สังกัดสํานักงานศุลกากรภาคที่ 1 กรมศุลกากรมีแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงาน คือ ปจจัยจูงใจและปจจัยค้ําจุนมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด โดยปจจัยจูงใจมีคาเฉลี่ยสูงกวาปจจัยค้ําจุน ซึ่งผลการศึกษาใน
ครั้งนี้มีความใกลเคียงกับผลการศึกษาของวาสนา (2553) ซึ่งศึกษาเรื่อง “ปจจัยที่มีผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานสํานักงาน
ทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย” พบวา พนักงานสํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานในภาพรวม
ปจจัยจูงใจและปจจัยค้ําจุนอยูในระดับมาก รวมถึงผลการศึกษาของชาญเดช (2552) ศึกษาเรื่อง “ความสัมพันธระหวางแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานกับขวัญในการปฏิบัติงานของบุคลากร สังกัดสํานักงานการตรวจเงินแผนดินภูมิภาคที่ 5” ที่พบวา บุคลากรสํานักการตรวจ
เงินแผนดินภูมิภาคที่ 5 มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานมากเชนเดียวกัน การที่ขาราชการตําแหนงนักวิชาการศุลกากร ระดับปฏิบัติการ สังกัด
สํานักงานศุลกากรภาคที่ 1 กรมศุลกากร มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานสูง สวนหนึ่งมีสาเหตุจากการมีความกระตือรือรนในการปฏิบัติงาน
และเรียนรูการปฏิบัติใหมๆ อยูเสมอ นอกจากนั้นยังพบวา การปฏิบัติงานของขาราชการตําแหนงนักวิชาการศุลกากร ระดับปฏิบัติการ
สังกัดสํานักงานศุลกากรภาคที่ 1 กรมศุลกากร มีปจจัยค้ําจุน โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด ทั้งนี้เนื่องจากผูบังคับบัญชาในหนวยงาน
เปนบุคคลที่มีความรู และสามารถถายทอดความรูใหแกผูใตบังคับบัญชา ไดอยางถูกตองและแมนยํา สอดคลองกับความเห็นของสาย
สุณี (2549) ที่เห็นวา หากผูบังคับบัญชาพรอมที่จะสนับสนุนวัสดุอุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใช ที่ใชสําหรับปฏิบัติราชการและดาน
อาคารสถานที่ จะชวยเสริมสรางแรงจูงในในการปฏิบัติงานของขาราชการไดมากยิ่งขึ้น
3.3 ขาราชการตําแหนงนักวิชาการศุลกากร ระดับปฏิบัติการ สังกัดสํานักงานศุลกากรภาคที่ 1 กรมศุลกากร มีระดับความ
ตองการพัฒนาตนเองในดานตางๆ คือ ดานความรูความสามารถในอาชีพและดานทักษะในอาชีพ อยูในระดับมากที่สุด โดยมีความ
ตองการพัฒนาตนเองดานทักษะในอาชีพสูงกวาดานความรูความสามารถในอาชีพ ผลการวิจัยในครั้งนี้สอดคลองกับงานวิจัยของสมนึก
(2549) ศึกษาเรื่อง “ความตองการพัฒนาตนเองของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของศูนยเครือขายภาคเหนือ สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาแพร เขต 1 อําเภอสอง จังหวัดแพร” รวมถึงผลการศึกษาของอัญญาณีย (2549) ที่ศึกษาเรื่อง “ปจจัยที่มีความสัมพันธกับ
การพัฒนาตนเองในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองดานตรวจคนเขาเมือง ทาอากาศยานกรุงเทพมหานคร” หรือผลการศึกษา
ของอรุณ (2550) ศึกษาเรื่อง “ความตองการพัฒนาตนเองของพนักงานองคการบริหารสวนตําบลในจังหวัดอุตรดิตถ” และรัตนาภรณ
(2550) ที่ศึกษาเรื่อง “ความตองการพัฒนาตนเองของพนักงานสวนตําบลในเขตจังหวัดสระบุรี” และพบวา กลุมตัวอยาง มีความตองการ
พัฒนาตนเองในระดับมาก อยางไรก็ตาม ผลการศึกษา มีความแตกตางจากผลการศึกษาของอริสา (2549) ซึ่งศึกษาเรื่อง “ความตองการ
พัฒนาตนเองของขาราชการสํานักงบประมาณ” และผลการศึกษาของโชติรส (2548) ศึกษาเรื่อง “ความตองการพัฒนาตนเองของ
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ขาราชการสํานักบริการทางวิชาการ และทดสอบประเมินผล (สวป.) มหาวิทยาลัยรามคําแหง” ที่พบวา กลุมตัวอยางมีความตองการใน
การพัฒนาตนเองในระดับปานกลาง ตามมุมมองของผูวิจัย สาเหตุที่ทําใหขาราชการตําแหนงนักวิชาการศุลกากร ระดับปฏิบัติการ สังกัด
สํานักงานศุลกากรภาคที่ 1 กรมศุลกากร มีความตองการพัฒนาตนเองในระดับมากที่สุด ทั้งนี้เนื่องจากขาราชการตําแหนงนักวิชาการ
ศุลกากร ระดับปฏิบัติการสังกัดสํานักงานศุลกากรภาคที่ 1 กรมศุลกากร ตองมีการพัฒนาความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเก็บรักษาสินคา
และการตรวจสอบสินคาเพราะมีความเสี่ยงมาก อีกทั้งตองระมัดระวังในการเก็บรักษาสินคาดวยและการตรวจสินคาที่ตองอาศัยความ
เชี่ยวชาญมากเปนพิเศษ
3.4 ขาราชการตําแหนงนักวิชาการศุลกากร ระดับปฏิบัติงาน สังกัดสํานักงานศุลกากรภาคที่1 กรมศุลกากร เพศหญิงและเพศชาย
มีสมรรถนะหลักในการปฏิบัติงานไมแตกตางกัน ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไวแตสอดคลองกับผลการศึกษาของฐิติวัจน (2553) ที่
ศึกษาวิจัยเรื่องการศึกษาสมรรถนะหลักในการปฏิบัติงานของพนักงานการประปานครหลวง: กรณีศึกษาโรงงานผลิตน้ํามหาสวัสดิ์และ
ธนบุรี ซึ่งพบวาพนักงานที่มีเพศตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะหลักในการปฏิบัติงานไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ.05 และสอดคลองกับงานวิจัยของจิต(2549) ที่ศึกษาสมรรถนะของสาธารณสุขอําเภอในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และพบวาความ
แตกตางเกี่ยวกับเพศ ไมกอใหเกิดความแตกตางกันของสมรรถนะของสาธารณสุขอําเภอในภาคตะวันออกเฉียงเหนือแตอยางใด
3.5 ขาราชการตําแหนงนักวิชาการศุลกากร ระดับปฏิบัติงาน สังกัดสํานักงานศุลกากรภาคที่ 1 กรมศุลกากรที่มีอายุแตกตางกัน
มีสมรรถนะหลักในการปฏิบัติงานแตกตางกัน ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว เมื่อพิจารณาโดยรวม พบวา ขาราชการตําแหนง
นักวิชาการศุลกากร ระดับปฏิบัติงาน สังกัดสํานักงานศุลกากร ภาคที่ 1 กรมศุลกากร อายุตํ่ากวา 35 ป และ 35-40 ป มีสมรรถนะหลักใน
การปฏิบัติงานมากกวากลุมอายุ 46 ป ขึ้นไป
3.6 ขาราชการตําแหนงนักวิชาการศุลกากร ระดับปฏิบัติงาน สังกัดสํานักงานศุลกากรภาคที่1 กรมศุลกากรที่มีระดับ
การศึกษาแตกตางกัน จะมีสมรรถนะหลักในการปฏิบัติงานแตกตางกัน ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว โดยผูที่จบการศึกษาระดับ
ปริญญาโทและปริญญาตรี มีสมรรถนะหลักในการปฏิบัติงาน โดยรวมมากกวา กลุมที่จบการศึกต่ํากวาปริญญาตรี
3.7 ขาราชการตําแหนงนักวิชาการศุลกากร ระดับปฏิบัติงาน ในสังกัดสํานักงาน ศุลกากรภาคที่ 1 กรมศุลกากรที่มี
ระยะเวลาในการปฏิบัติงานแตกตางกัน มีสมรรถนะหลักในการปฏิบัติงาน ไมแตกตางกัน ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว
3.8 ปจจัยแรงจูงใจในการปฏิบัติงานมีความสัมพันธกับสมรรถนะหลักในการปฏิบัติงาน และมีความสัมพันธกันใน
ระดับสูง ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ทั้งปจจัยจูงใจและปจจัยค้ําจุน ก็มีความสัมพันธกับสมรรถนะ
หลั กในด านต างๆ ดวยเชนเดียวกัน ซึ่งโดยภาพรวมแลวปจจัยแรงจูงใจในการปฏิบัติงานมีความสัมพันธกับสมรรถนะหลักในการ
ปฏิบัติงาน โดยมีความสัมพันธกันในระดับสูง ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว และสอดคลองกับผลการศึกษาของมณีรัตนและ
สุพัตรา (2552) ที่ศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีความสัมพันธกับสมรรถนะผูบริหารสาธารณสุขระดับตนโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแกว ที่
พบวา ปจจัยจูงใจและปจจัยจูงใจมีความสัมพันธกับสมรรถนะหลักที่พึงประสงคในระดับสูง สวนปจจัยค้ําจุนมีความสัมพันธกับ
สมรรถนะหลักที่พึงประสงคในระดับปานกลาง นอกจากนั้น ยังสอดคลองกับผลการศึกษาของจิริสุดา, และคณะ (2554) ซึ่งทําการศึกษา
เรื่อง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการปฏิบัติงานตามสมรรถนะหลักของทันตแพทยในโรงพยาบาลชุมชนเขตสาธารณสุขที่ 12 และพบวาปจจัยจูง
ใจและปจจัยค้ําจุน มีความสัมพันธระดับปานกลางทางบวกกับการปฏิบัติงานตามสมรรถนะหลักของทันตแพทยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
3.9 ความตองการพัฒนาตนเอง มีความสัมพันธเชิงบวกกับสมรรถนะหลัก โดยมีความสัมพันธกันในระดับสูง ซึ่งสอดคลอง
กับสมมติฐานที่ตั้งไวเมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบวา ดานความรูความสามารถในอาชีพและดานทักษะในอาชีพ มีความสัมพันธเชิง
บวกกับสมรรถนะหลัก โดยมีความสัมพันธกันในระดับสูง ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว และใกลเคียงกับผลการศึกษาของ
คลารก และไทเลอร (2008) ที่ศึกษาการพัฒนาความเปนผูนํา ความรวมมือ การเปลี่ยนแปลงองคกรที่มีตอการทํางานรวมกันมากขึ้นและ
ความเปนผูนําที่ใชรวมกัน และพบวาการพัฒนาสภาพแวดลอมการทํางานรวมกันสามารถเพิ่มผลผลิตใหกับองคการได เนื่องจากการ
พัฒนาสภาพแวดลอมการทํางานเปนสวนสําคัญในการสรางแรงจูงใจใหพนักงานมีความตองการในการพัฒนาตนเอง ซึ่งใน
ทายที่สุดแลวจะสงผลดีตอสมรรถนะหลักในการปฏิบัติงาน นอกจากนั้น ยังสอดคลองกับขอเสนอแนะและความตองการของ
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กลุมตัวอยางที่ตองการใหมีการสงเสริมและสนับสนุนใหขาราชการไดรับการฝกอบรมดานการใชภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร
เพิ่มเปนการเพิ่มศักยภาพและสมรรถนะหลักดานการปฏิบัติงาน
4.0 แรงจูงใจในการปฏิบัติงานและความตองการพัฒนาตนเอง มีอิทธิพลในทางบวกตอสมรรถนะหลักในการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว และสอดคลองกับผลการศึกษาของจิริสุดา, และคณะ (2554) ซึ่งทําการศึกษาเรื่อง
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการปฏิบัติงานตามสมรรถนะหลักของทันตแพทยในโรงพยาบาลชุมชนเขตสาธารณสุขที่ 12 และพบวา
ปจจัยจูงใจและปจจัยค้ําจุนมีอิทธิพลทางบวกตอการปฏิบัติงานตามสมรรถนะหลักของทันตแพทยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

4. สรุปผลและขอเสนอแนะ
สรุปผล
การวิจัยในครั้งนี้ เปนการศึกษาถึงความสัมพันธระหวางแรงจูงใจในงานและความตองการพัฒนาตนเองกับสมรรถนะหลัก
ในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ศุลกากร ซึ่งผลการศึกษาแสดงใหเปนวาทั้งสองปจจัยดังกลาวขางตนมีอิทธิพลตอสมรรถนะหลัก
ของขาราชการ ดังนั้น จึงจําเปนอยางยิ่งที่ผูบริหารจะตองใหความสนใจเปนกรณีพิเศษ เนื่องจาก หากขาราชการมีสมรรถนะหลักในดาน
ตางๆ สูง ยอมเสริมสรางใหองคกรมีความแข็งแกรง สามารถปรับตัวเขากับการเปลี่ยนแปลงไดเปนอยางดี ทั้งนี้ อาจเริ่มจากการพัฒนาความรู
และทักษะในสวนที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติหนาที่ รวมถึงทักษะดานภาษาอังกฤษ สงเสริมการทํางานเปนทีมเพื่อสรางองคการแหงการ
เรียนรู สรางโอกาสและความกาวหนาใหกับขาราชการที่มีสมรรถนะสูง ตลอดจนการมอบหมายหนาที่ใหสอดคลองกับศักยภาพและ
สมรรถนะของขาราชการแตละคน และดูแลสภาพแวดลอมในการทํางานใหอบอุน นาอยูและปลอดภัย

ขอเสนอแนะ
จากการศึกษาแรงจูงใจและความตองการพัฒนาตนเอง ที่สงผลตอสมรรถนะหลักที่เปนอยูของขาราชการตําแหนง
นักวิชาการศุลกากร ระดับปฏิบัติการ สังกัดสํานักงานศุลกากรภาคที่ 1 กรมศุลกากร ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังนี้
1)ในการพัฒนาเพื่อเพิ่มพูนศักยภาพและความสามารถของขาราชการจะตองใหความสําคัญตอการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงาน
อาชีพกอนเปนอันดับแรก ทั้งนี้อาจนําแนวทางการจัดการความรู (Knowledge management) มาปรับใชในองคกร เพื่อใหขาราชการที่มี
ความรู ความสามารถ มีโอกาสในการถายทอดองคความรูใหกับเพื่อนรวมงานคนอื่นๆ ในขณะเดียวกันตองสรางทัศนคติ และ
มุมมองที่ดีในเรื่องของการทํางานเปนทีม เพื่อใหขาราชการรูจักยอมรับความคิดเห็นของผูอื่นและยอมรับการตัดสินใจของกลุม
ซึ่งจะชวยเสริมสรางความสามัคคีระหวางกันไดอีกทางหนึ่งในขณะเดียวกัน ความรูความเชี่ยวชาญ สามารถแกไขปญหาตางๆ ที่
อาจเกิดจากเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยีอยางรวดเร็ว
2)หนวยงานตองใหความสําคัญกับการแกไขปญหาความกาวหนาในอาชีพ ทั้งนี้ สวนหนึ่งอาจเปนเพราะขาราชการ
ตําแหนงนักวิชาการศุลกากร ระดับปฏิบัติการ สังกัดสํานักงานศุลกากรภาคที่ 1 กรมศุลกากร ยังขาดความรูความชํานาญและยัง
ไมมีประสบการณมากนัก ดังนั้น ผูปฏิบัติงานจึงตองฝกฝนความรู ความสามารถของตนใหมากยิ่งขึ้นตองเรียนรูอยางตอเนื่อง
หนวยงานควรสนับสนุนใหมีการฝกอบรมภายในหนวยงานเปนหลักเพื่อปูพื้นฐานใหแนนสําหรับผูปฏิบัติงานกอนมอบหมาย
งานใหรับผิดชอบอยางเต็มศักยภาพ ในขณะเดียวกันตองทําการพิจารณาถึงรูปแบบ และโครงสรางของการพัฒนาอาชีพ(Career
development) และโอกาสความกาวหนาในหนาที่การงานของขาราชการวามีความเหมาะสมสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของ
ทางดานเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง ในปจจุบันหรือไม หากไมมีความสอดคลองจําเปนตองทําการปรับปรุงแกไขระบบ
ดังกลาว เพื่อขาราชการจะไดมองเห็นโอกาสในความกาวหนา ซึ่งจะเปนแรงผลักดันใหตั้งใจและทุมเทใหกับการทํางานอยางเต็ม
ความรูความสามารถ
3)หนวยงานตองใหความสําคัญกับการปรับปรุงสภาพการทํางานใหมีความนาอยู ปลอดภัย รวมถึงสงเสริมและ
จัดหาเครื่องมือ และวัสดุอุปกรณในการปฏิบัติงานใหมีจํานวนเพียงพอ และสะดวกที่จะนํามาใชงาน เพราะถือไดวาเปนกลไกล
สําคัญในการขับเคลื่อนใหองคกรเดินหนาไดอยางสะดวก รวดเร็ว และประสบความสําเร็จนอกจากนั้น ควรพิจารณาระบบ
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คาตอบแทนดานเงินเดือนและสวัสดิการ เพื่อสงเสริมใหขาราชการสามารถดํารงชีวิตอยูไดโดยไมเดือดรอน ซึ่งจะชวยลดและ
แกไขปญหาการคอรรัปชั่นอีกทางหนึ่ง
4)หนวยงานควรใหความสําคัญกับการฝกอบรมและพัฒนาอยางตอเนื่อง เพื่อใหขาราชการมีความรูและทักษะที่
จําเปนตอการปฏิบัติงานตามลําดับความสําคัญ ดังนี้คือ (1)การใชภาษาอังกฤษ (2)การใชคอมพิวเตอร (3)การจัดการขอมูล (4)การคํานวณ
และใหความสําคัญในการจัดวางตัวบุคลากรใหสอดคลองกับความรูความสามารถ มีการกําหนดเปาหมายในการทํางานที่ชัดเจน
เปดโอกาสใหแสดงออกถึงความคิดสรางสรรคอยางอิสระ รวมถึงการเปดโอกาสใหแสดงความสามารถและศักยภาพ ในการทํางานใหมๆ
ที่มีความทาทายตอความสามารถ ในขณะเดียวกัน ผูบังคับบัญชาจะตองรูจักยกยองและชมเชยสําหรับผูที่ปฏิบัติหนาที่อยางดีและมี
คุณธรรม เพื่อเปนการเสริมสรางแรงจูงใจใหกับขาราชการมากยิ่งขึ้น
5) ผูบริหารระดับสูง ควรหาแนวทางในการสรางบรรยากาศการทํางานที่เปนมิตร เปดโอกาสใหขาราชการทุกระดับ
มีปฏิ สัม พันธกันเพิ่มมากยิ่งขึ้น ในขณะเดี ยวกันผูบังคับบัญชาตอ งมีความเปนธรรมมีความรูความสามารถ เปดโอกาสให
ผูใตบังคับบัญชาไดเขาพบเพื่อแลกเปลี่ยนความรู หรือปรึกษาปญหาในการทํางานอยางเต็มที่ นอกจากนั้นจะตองมีภาวะผูนําและ
เปนตัวอยางที่ดีใหกับผูใตบังคับบัญชาดวย
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ศึกษากรณีโครงการเปลี่ยนระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐสูระบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS). วิทยานิพนธ
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