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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่ อศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรกรมพิ นิจและ
คุ้ มครองเด็กและเยาวชนต่ อการน าระบบสมรรถนะมาใช้ ในการประเมิ นผลการปฏิบั ติ ราชการ
2) เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อการนาระบบสมรรถนะมาใช้ ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของบุคลากรกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จาแนกตามสถานะในการประเมิน และ 3) เพื่อ
ศึกษาอิทธิพลของความรู้และความเข้ าใจในการประเมินผลสมรรถนะต่อความคิดเห็นต่อการนาระบบ
สมรรถนะมาใช้ ในการประเมินผลการปฏิบั ติราชการของบุ คลากรกรมพิ นิ จและคุ้ มครองเด็กและ
เยาวชน โดยการวิจัยครั้งนี้เป็ นการวิจัยแบบผสม (Mixed Method) ผู้วิจัยได้ แบ่งระเบียบวิธีวิจัย
ออกเป็ น 2 ส่วนหลัก คือ การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และการวิจัยเชิงปริ มาณ
(Quantitative Research) จากข้ อมูลการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหารจานวน 4 ท่าน และจากข้ อมูลการ
สารวจกลุ่มตัวอย่างข้ าราชการสังกัดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนทั่วประเทศ จานวน 1,057
คน โดยแจกแบบสอบถามให้ ตอบด้ วยตนเองด้ วยวิธีการสุ่มแบบโควตา และวิเคราะห์ข้อมูลด้ วยสถิติ
เชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) ได้ แก่ ค่าร้ อยละ ค่ าเฉลี่ ย และค่าเบี่ ยงเบนมาตรฐาน และ
ทดสอบสมมติฐานด้ วยสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics Analysis) ได้ แก่ t-testและ Correlation
Coefficient ผลการศึกษาพบว่า
1. ระบบสมรรถนะมีความสาคัญต่อการบริหารทรั พยากรบุคคลตั้งแต่กระบวนการ
สรรหาและเลือกสรรบุคคลขึ้นดารงตาแหน่งต่าง ๆ จนกระทั่งกระบวนการพัฒนาบุคลากร และ
อาจจะมีการทบทวน ปรับปรุง และพัฒนา หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้
เหมาะสมกับบุคลากรของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
2. บุ คลากรกรมพิ นิ จและคุ้มครองเด็กและเยาวชนมี ความคิดเห็นต่อการนาระบบ
สมรรถนะมาใช้ ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการในภาพรวม และในรายด้ าน คือด้ านหลักเกณฑ์
และด้ านการนาไปใช้ อยู่ในระดับมาก ส่วนด้ านวิธกี ารประเมิน อยู่ในระดับปานกลาง

*นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
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3. ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่ า 1) บุ คลากรของกรมพิ นิ จและคุ้ มครองเด็กและ
เยาวชนที่มีสถานะในการประเมินที่แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อการนาระบบสมรรถนะมาใช้ ในการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการแตกต่างกันทั้งในภาพรวมและรายด้ าน ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 โดยผู้
ประเมินมีความคิดเห็นต่อการนาระบบสมรรถนะมาใช้ ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการมากกว่ า
ผู้รับการประเมิน ทั้งในด้ านหลักเกณฑ์ ในด้ านวิธีการประเมิน ในด้ านการนาไปใช้ และในภาพรวม
และ 2) ระดับความรู้และความเข้ าใจในการประเมินผลสมรรถนะมีอิทธิพลกับความคิดเห็นต่อการนา
ระบบสมรรถนะมาใช้ ในการประเมิ นผลการปฏิบั ติ ราชการในภาพรวมและในรายด้ าน ที่ระดั บ
นัยสาคัญ 0.01 โดยความรู้และความเข้ าใจในการประเมินผลสมรรถนะมีอิทธิพลกับความคิดเห็นต่อ
การนาระบบสมรรถนะมาใช้ ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการในภาพรวมและในด้ านหลักเกณฑ์อยู่
ในระดับปานกลาง และความรู้และความเข้ าใจในการประเมินผลสมรรถนะมีอิทธิพลกับความคิดเห็น
ต่อการนาระบบสมรรถนะมาใช้ ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการในด้ านวิธีการประเมินและในด้ าน
การนาไปใช้ อยู่ในระดับน้ อย

1. ทีม่ าและความสาคัญของปั ญหา
เป็ นที่ยอมรับกันว่า “ทรัพยากรบุคคล” เป็ นทรัพยากรที่ทรงคุณค่าที่สุดในการบริหาร
องค์กร ทั้งนี้เพราะคนทาหน้ าที่ในการบริ หารจัดการทรั พยากรอื่น ๆ จนเป็ นผลิตผลที่อยู่ในรู ป
ของสินค้ าหรื อบริ การ ซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ขององค์กรและหากองค์ กรใดขาดบุ คลากรที่มี
ความรู้ ความสามารถองค์ ก รนั้ น ก็จ ะไม่ ส ามารถบรรลุ ถึ ง เป้ าหมายที่ ว างไว้ ไ ด้ ประกอบกั บ
สภาพการณ์ในปัจจุบันเป็ นสังคมโลกไร้ พรมแดนที่มีการพัฒนาไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ และเป็ น
สังคมที่แข่ งขันกันด้ วยความรู้ ความสามารถ ทักษะ เทคโนโลยี นวัตกรรม หรื อแม้ กระทั่งการ
จัดการองค์กรสมัยใหม่ อีกทั้งภาครัฐมีการปรับเปลี่ยนบทบาทอานาจหน้ าที่ โดยเปิ ดโอกาสให้ ภาค
ประชาชนและสังคมเข้ ามามีส่วนร่วมในการบริหารประเทศมากขึ้น จึงมีความจาเป็ นที่หน่วยงานภาครัฐ
ต้ องปรั บตั วให้ ทันต่ อการเปลี่ ยนแปลง โดยเฉพาะการพั ฒนาและจั ดเตรี ยมบุ คลากรภาครั ฐให้ มี
ประสิทธิภาพ เพราะบุคลากรภาครัฐมีส่วนสาคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ การนานโยบายไปสู่การ
ปฏิ บั ติ จ ะมี ป ระสิ ท ธิ ผ ลมากน้ อยเพี ย งใดขึ้ นอยู่ กั บ สรรถนะของบุ ค ลากรภาครั ฐ เป็ นส าคั ญ
จากกระแสการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่งผลให้ เกิดการปฏิรูปสาคัญในระบบราชการไทย โดยได้ นาระบบ
สมรรถนะมาใช้ ในการบริหารผลงานของข้ าราชการ อันเป็ นส่วนหนึ่งของผลงานที่คาดหวังจากข้ าราชการ
เพื่อให้ สอดคล้ องกับแนวทางปฏิรูประบบราชการที่เน้ นผลสัมฤทธิ์ในการทางานเพื่อประชาชน
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจึงนาระบบการประเมินสมรรถนะของข้ าราชการ
ควบคู่กับการประเมินผลการปฏิบัติราชการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 โดยมีสัดส่วนผลสัมฤทธิ์ของงาน
ร้ อยละ 70 และสมรรถนะร้ อยละ 30 ซึ่งได้ กาหนดสมรรถนะหลัก 6 ด้ านประกอบด้ วย 1.การมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ 2.บริการที่ดี 3.การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ 4.การยึดมั่นในความถูกต้ องชอบ
ธรรมและจริยธรรม 5.การทางานเป็ นทีม และ 6.ความเข้ าใจองค์กรและระบบราชการ และจากผล
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การประเมินสมรรถนะที่ผ่านมาผู้วิจัยได้ นาผลการประเมินการปฏิบัติราชการมาวิเคราะห์เปรียบเทียบ
กันในแต่ละรอบการประเมิน ซึ่งผู้วิจัยเล็งเห็นถึงปัญหาและอุปสรรคของการประเมินสมรรถนะของ
ข้ าราชการกรมพินิจฯ โดยอาจจะเกิดจากผู้ประเมินและผู้รับการประเมินส่วนใหญ่ไม่ศึกษาทาความ
เข้ าใจและให้ ความสาคัญของการประเมินสมรรถนะอย่างแท้ จริงเห็นได้ จากการสรุปผลการวิเคราะห์
ข้ อมูลการประเมินผลสมรรถนะตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 จานวน 5 รอบการประเมิน
พบว่า การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้ าราชการกรมพินิจฯ มีคะแนนการประเมินผลสัมฤทธิ์
และคะแนนประเมินผลสมรรถนะไม่เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน และไม่มีความสอดคล้ องกันระหว่าง
ผลสัมฤทธิ์กับสมรรถนะ คิดเป็ นร้ อยละ 51.40 จึงเป็ นเหตุให้ ไม่สามารถนาผลการประเมินสมรรถนะ
มาใช้ ในการพั ฒนาบุ คลากร และการบริ หารทรั พยากรบุ คคลด้ านต่ าง ๆ ได้ ตรงตามคุ ณลั กษณะที่
ต้ องการ จากเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรกรมพินิจฯ ต่อการนาระบบ
สมรรถนะมาใช้ ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการเนื่องจากจะได้ รับรู้ถึงสาเหตุท่แี ท้ จริ งของปั ญหา
และอุปสรรคในการประเมินสมรรถนะของข้ าราชการในกรมพินิจฯ โดยข้ อมูลที่ได้ จากการศึกษาในครั้ง
นี้จะสามารถนาไปวางแผนการอบรมและพัฒนาให้ ผ้ ูประเมินและผู้รับการประเมินมีความเข้ าใจและ
เห็นความสาคัญของการประเมินสมรรถนะอย่างแท้ จริ ง ให้ สอดคล้ องกับสถานการณ์ปัจจุ บันที่จะเริ่ ม
นาสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติมาใช้ ในการประเมินผลการปฏิบัติงานร่ วมกับสมรรถนะ
หลักด้ วย

2. วัตถุประสงค์การวิจยั
2.1 เพื่อศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนต่อ
การนาระบบสมรรถนะมาใช้ ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
2.2 เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อการนาระบบสมรรถนะมาใช้ ในการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของบุคลากรกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จาแนกตามสถานะในการประเมิน
2.3 เพื่ อ ศึกษาอิทธิพ ลของความรู้และความเข้ า ใจในการประเมิน ผลสมรรถนะต่ อ
ความคิดเห็นต่อการนาระบบสมรรถนะมาใช้ ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

3. ขอบเขตในการศึกษา
3.1 ขอบเขตทางด้ านประชากรและพื้ นที่ เป็ นข้ าราชการพลเรือนสามัญ ในสังกัดกรม
พิ นิ จและคุ้ มครองเด็กและเยาวชนทั่วประเทศไทย ทั้งในสถานะที่เป็ นผู้ ประเมิ น และผู้ รั บ การ
ประเมิน
3.2 ขอบเขตด้ านเนื้อหา เป็ นการศึกษาเฉพาะการประเมินสมรรถนะหลัก (สัดส่วน
ร้ อยละ 30 ของการประเมินผลการปฏิบัติราชการ) เท่านั้น โดยได้ กาหนดขอบเขตในการศึกษา
ความคิดเห็นของบุคลากรกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนตามแนวคิดของเนเนลลี จุ๋ม ซี
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(Nunally Jum C, 1950 อ้ างถึงใน พระวิฑูรย์ ฐานเมธี (บุญพร้ อม), 2554, น. 12-13)
ประกอบไปด้ วย ด้ านหลักเกณฑ์ ด้ านวิธกี ารประเมิน และด้ านการนาไปใช้
3.3 ขอบเขตด้ านระยะเวลา เริ่มตั้งแต่ กันยายน พ.ศ. 2558 – มกราคม พ.ศ. 2559

4. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยดาเนินการเก็บรวบรวมข้ อมูลจากข้ าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดกรมพินิจ
และคุ้ มครองเด็ ก และเยาวชนทั่ ว ประเทศ โดยใช้ แบบสั ม ภาษณ์ และแบบสอบถาม
(Questionnaire) เป็ นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้ อมูล ซึ่งผู้วิจัยทาการสัมภาษณ์ผ้ ูบริหารเชิงลึก
จานวน 4 ท่าน และแจกแบบสอบถามในช่วงเดือนธันวาคม 2558 จานวน 1,480 คนผ่านทาง
ระบบอินทราเน็ตของกรมพินิจฯ โดยให้ ผ้ ูตอบแบบสอบถามเป็ นผู้กรอกข้ อมูลเอง และทาการเก็บ
รวบรวมข้ อมูลโดยการดาเนินการเก็บรวบรวมแบบสอบถามทางจดหมาย ซึ่งได้ รับแบบสอบถาม
กลับคืนจานวน 1,192 คน คิดเป็ นอัตราการตอบกลับคืน (Response Rate) ร้ อยละ 80.54 และ
เป็ นแบบสอบถามที่ มี ค วามสมบู ร ณ์ จ านวน 1,057 ชุ ด คิ ด เป็ นอั ต ราความสมบู ร ณ์ ของ
แบบสอบถามร้ อยละ 88.67

5. สรุปผลการวิจยั
5.1 ข้ อมูลทั่วไปของผู้ให้ สมั ภาษณ์ และผู้ตอบแบบสอบถาม
ผู้ ให้ สัมภาษณ์ เป็ นผู้ บริ หารของกรมพิ นิจ และคุ้ มครองเด็ก และเยาวชนที่มีความรู้
และประสบการณ์แบบเจาะจง หรือเป็ นผู้มีประสบการณ์ มุมมองแบบรอบด้ าน ทั้งในด้ านการ
บริ ห ารงานและการบริ หารทรั พ ยากรบุ ค คล รวม 4 ท่า น ได้ แ ก่ นายสหการณ์ เพ็ชรนริ น ทร์
ตาแหน่งรองอธิบดี ฝ่ ายพัฒนา นางกิ่งกาญจน์ บุญประสิทธิ์ ตาแหน่งรองอธิบดี ฝ่ ายบริหาร นาย
อภิ ช าต จารุ ศิ ริ ต าแหน่ ง รองอธิ บ ดี ฝ่ ายวิ ช าการ และนางสาวเกษมา นิ ม ะพั น ธ์ ต าแหน่ ง
ผู้อานวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 9 รักษาราชการแทนผู้ตรวจราชการกรม
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง (ร้ อยละ 61.9) อายุระหว่าง 35 ถึง 44 ปี
มากที่สุด (ร้ อยละ 45.0) รองลงมาคื อ 45 ปี ขึ้ นไป (ร้ อยละ 33.6) ส่วนใหญ่ อยู่ในส่วนกลาง
(ร้ อยละ 16.6) รองลงมาคือเขต 9 (ร้ อยละ 10.6) เมื่อพิจารณาตามตาแหน่งประเภทส่วนใหญ่
ตาแหน่งประเภทวิชาการ (ร้ อยละ 82.1) รองลงมาคือตาแหน่งประเภททั่วไป (ร้ อยละ 11.8) เมื่อ
จาแนกตามอายุราชการส่วนใหญ่อายุราชการตั้งแต่ 10 ปี ขึ้นไป (ร้ อยละ 67.4) รองลงมาคือ 7 ถึง
9 ปี (ร้ อยละ 12.1) ในส่วนของสถานะในการประเมินนั้นผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นผู้รับ
การประเมิน (ร้ อยละ 93.8)
5.2 ผลการสั ม ภาษณ์ ผ้ ู บริ ห ารเชิ ง ลึ ก สามารถน าประเด็ น ที่ ไ ด้ ต่ า ง ๆ ไปสร้ าง
แบบสอบถาม ในประเด็นความรู้และความเข้ าใจ ประเด็นความคิดเห็นต่อการนาระบบสมรรถนะมา
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ใช้ ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการด้ านหลักเกณฑ์ ด้ านวิธีการประเมิน และด้ านการนาไปใช้
ให้ แบบสอบถามมีความครอบคลุมถึงประเด็นที่ผ้ ูบริหารได้ เสนอแนะไว้ จากการสัมภาษณ์
5.3 ระดับความคิดเห็นของบุคลากรกรมพิ นิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนต่อการน า
ระบบสมรรถนะมาใช้ ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า บุคลากรกรม
พินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนมีความคิดเห็นต่อการนาระบบสมรรถนะมาใช้ ในการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการในภาพรวม และในรายด้ าน คือด้ านหลักเกณฑ์และด้ านการนาไปใช้ อยู่ในระดับมาก
ส่ วนด้ า นวิ ธี ก ารประเมิ น อยู่ ในระดั บ ปานกลาง ซึ่ งหากจ าแนกตามข้ อมู ลพื้ นฐานของผู้ ตอบ
แบบสอบถาม บุ คลากรของกรมพิ นิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนมีความคิดเห็นต่อการนาระบบ
สมรรถนะมาใช้ ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการจาแนกตามข้ อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตามการแบ่ งเขตอานาจ เพศ อายุ ตาแหน่ งประเภท อายุราชการ และสถานะในการประเมินระดับ
ความคิ ดเห็นในด้ านหลั กเกณฑ์ ด้ านการน าไปใช้ และในภาพรวม อยู่ ในระดั บมากซึ่ งมี ความ
สอดคล้ องกั บ ภาพรวมของบุ คลากรกรมพิ นิ จและคุ้ มครองเด็กและเยาวชน แต่ ในด้ านวิ ธี การ
ประเมินผลส่วนใหญ่สอดคล้ องไปในทิศทางเดียวกับภาพรวมของบุคลากรกรมพินิจและคุ้มครองเด็ก
และเยาวชนที่อยู่ในระดับปานกลาง ยกเว้ น จาแนกตามการแบ่งเขตอานาจ คือ เขต 3 จาแนกตามอายุ
คือ อายุต่ากว่า 25 ปี จาแนกตามตาแหน่งประเภท คือ อานวยการ จาแนกตามอายุราชการ คือ น้ อย
กว่า 3 ปี และจาแนกตามสถานะในการประเมิน คือ ผู้ประเมิน มีระดับความคิดเห็นต่อด้ านวิธีการ
ประเมินผลอยู่ในระดับมาก
เมื่อพิจารณาตามการแบ่งเขตอานาจ พบว่ า ระดับความคิดเห็นของบุคลากรกรมพินิจฯ
ในภาพรวม ด้ านวิธีการประเมิน และด้ านการน าไปใช้ ไม่ แตกต่างกัน ส่วนด้ านหลักเกณฑ์มีความ
แตกต่างกัน โดยมีความแตกต่างกัน 10 คู่คือ 1) ระดับความคิดเห็นของบุคลากรที่อยู่ในเขต 1 สูงกว่า
ที่อยู่ในส่วนกลาง 2) ระดับความคิดเห็นของบุคลากรที่อยู่ในเขต 2 สูงกว่า ที่อยู่ในส่วนกลาง 3) ระดับ
ความคิดเห็นของบุคลากรที่อยู่ในเขต 3 สูงกว่า ที่อยู่ในส่วนกลาง 4) ระดับความคิดเห็นของบุคลากรที่
อยู่ในเขต 10 สูงกว่า ที่อยู่ในส่วนกลาง 5) ระดับความคิดเห็นของบุคลากรที่อยู่ในเขต 11 สูงกว่า ที่อยู่
ในส่วนกลาง 6) ระดับความคิดเห็นของบุคลากรที่อยู่ในเขต 1 สูงกว่ า ที่อยู่ในเขต 9 7) ระดับความ
คิดเห็นของบุคลากรที่อยู่ในเขต 11 สูงกว่า ที่อยู่ในเขต 4 8) ระดับความคิดเห็นของบุคลากรที่อยู่ใน
เขต 11 สูงกว่า ที่อยู่ในเขต 6 9) ระดับความคิดเห็นของบุคลากรที่อยู่ในเขต 11 สูงกว่า ที่อยู่ในเขต 8
และ 10) ระดับความคิดเห็นของบุคลากรที่อยู่ในเขต 11 สูงกว่า ที่อยู่ในเขต 9 หากพิจารณาตามเพศ
พบว่า เพศชายและเพศหญิง มีระดับความคิดเห็นต่อการนาระบบสมรรถนะมาใช้ ในการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการทั้งในภาพรวมและรายด้ านไม่แตกต่างกัน ถ้ าพิจารณาตามอายุ พบว่า ระดับความคิดเห็น
ของบุคลากรกรมพินิจฯ ในภาพรวม ด้ านวิธกี ารประเมิน และด้ านการนาไปใช้ ไม่แตกต่างกัน ส่วนด้ าน
หลักเกณฑ์มีความแตกต่างกัน โดยมีความแตกต่างกัน 2 คู่ ดังนี้ ระดับความคิดเห็นของบุคลากรที่มี
อายุ 45 ปี ขึ้นไป สูงกว่า ที่มีอายุ 25-34 ปี และระดับความคิดเห็นของบุคลากรที่มีอายุ 45 ปี ขึ้นไป สูง
กว่า ที่มีอายุ 35-44 ปี เมื่อพิจารณาตามตาแหน่งประเภท พบว่า บุคลากรมีระดับความคิดเห็นต่อการ
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นาระบบสมรรถนะมาใช้ ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการทั้งในภาพรวมและรายด้ านแตกต่างกัน
โดยมีความแตกต่างกัน 2 คู่ คือ ตาแหน่งประเภทอานวยการมีระดับความคิดเห็น สูงกว่า ตาแหน่ ง
ประเภทวิชาการ และตาแหน่งประเภทอานวยการมีระดับความคิดเห็น สูงกว่า ตาแหน่งประเภททั่วไป
ซึ่งหากพิ จาณาตามอายุราชการ พบว่า ระดับความคิดเห็นของบุคลากรกรมพิ นิจฯ ในภาพรวม ด้ าน
หลักเกณฑ์ และด้ านวิธีการประเมิน ไม่แตกต่างกัน ส่วนด้ านการนาไปใช้ มีความแตกต่างกัน โดยมี
ความแตกต่างกัน 2 คู่ ดังนี้ ระดับความคิดเห็นของบุคลากรที่มีอายุราชการน้ อยกว่า 3 ปี สูงกว่า ที่มี
อายุราชการ 7-9 ปี และระดับความคิดเห็นของบุคลากรที่มีอายุราชการน้ อยกว่า 3 ปี สูงกว่า ที่มีอายุ
ราชการ 10 ปี ขึ้นไป และเมื่อพิจารณาตามสถานะในการประเมิน บุคลากรของกรมพินิจและคุ้มครอง
เด็กและเยาวชนที่มีสถานะในการประเมินเป็ นผู้ประเมินมีความคิดเห็นต่อการนาระบบสมรรถนะมาใช้
ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการสูงกว่ าผู้รั บการประเมิน ทั้งในด้ านหลักเกณฑ์ ในด้ านวิ ธีการ
ประเมิน ในด้ านการนาไปใช้ และในภาพรวม
5.4 ระดับความรู้และความเข้ าใจในการประเมินผลสมรรถนะมีอิทธิพลกับความคิดเห็น
ต่อการนาระบบสมรรถนะมาใช้ ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการในภาพรวมและในด้ านหลักเกณฑ์
อยู่ ในระดับปานกลาง และความรู้ และความเข้ าใจในการประเมินผลสมรรถนะมีอิทธิพลกับความ
คิดเห็นต่อการนาระบบสมรรถนะมาใช้ ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการในด้ านวิธีการประเมินและ
ในด้ านการนาไปใช้ อยู่ในระดับน้ อย ซึ่งความรู้และความเข้ าใจในการประเมินผลสมรรถนะมีอิทธิพลใน
ทางบวกกับความคิดเห็นต่อการนาระบบสมรรถนะมาใช้ ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

6. อภิปรายผล
6.1 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของบุคลากรกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
ต่อการนาระบบสมรรถนะมาใช้ ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยของตัวแปรความคิดเห็นต่อการนาระบบสมรรถนะมาใช้ ใน
การประเมินผลการปฏิบัติราชการจากกลุ่มตัวอย่าง พบว่าบุคลากรกรมพินิจ และคุ้มครองเด็กและ
เยาวชนที่ทาการศึกษามีระดับความคิดเห็นต่อการนาระบบสมรรถนะมาใช้ ในการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องจากบุคลากรของกรมพินิจและคุ้มครอง
เด็กและเยาวชนเห็นว่ าการน าระบบสมรรถนะมาใช้ ในการประเมิน ผลการปฏิบั ติร าชการเป็ น
สิ่งจาเป็ น และสาคัญต่อการปฏิบัติงานให้ เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุด
ให้ กับองค์กรซึ่งสอดคล้ องกับการสัมภาษณ์ เชิงลึ กของผู้ บริ หารกรมพิ นิ จและคุ้ มครองเด็กและ
เยาวชน โดยท่านอภิชาต จารุศิริ (2558) กล่าวว่า “การนาระบบสมรรถนะมาใช้ ในบริหารทรัพยากร
บุคคลนั้นโดยหลักควรมีนานแล้ ว” ท่านสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ (2558) กล่าวว่า “ระบบสมรรถนะ
ในการบริหารทรัพยากรบุคคลถือว่าเป็ นระบบที่มีความสาคัญ เพราะว่าระบบนี้ได้ รับการพิสูจน์มาแล้ ว
ทั้งในต่างประเทศและก็ในส่วนของภาคเอกชน” และท่านเกษมา นิมะพันธ์ (2558) ที่กล่าวไว้ ว่า
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“การนาระบบสมรรถนะมาใช้ ในการบริหารทรัพยากรบุคคลมีความจาเป็ น” อีกทั้งยังสอดคล้ องกับ
งานวิจัยของจิ ตติสานติ์ วุ ฒิเวชช์ (2553) ซึ่ งพบว่ า ความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะหลั กในการ
ปฏิบัติร าชการของพนั กงานคุ มประพฤติ อยู่ ในระดั บ มาก และหากมองเป็ นรายด้ าน เป็ นที่น่ า
สังเกตว่าหากนาค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นต่อการนาระบบสมรรถนะมาใช้ ในการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของบุคลากรกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนมาเรียงตามลาดับจากมากไปหา
น้ อย คือด้ านการนาไปใช้ ค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ด้ านหลักเกณฑ์ และน้ อยที่สุดคือด้ านวิธีการ
ประเมิน
ผลจากการวิจัยสะท้อนให้ เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างให้ ความสาคัญกับการนาระบบสมรรถนะ
ไปใช้ ในการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งสอดคล้ องกับการสัมภาษณ์เชิงลึกที่ผ้ ูบริหารของกรมพินิจ
และคุ้ มครองเด็ก และเยาวชนโดยทั้ง 4 ท่า นคือท่านสหการณ์ เพ็ชรนริ น ทร์ (2558) ท่านกิ่ง
กาญจน์ บุญประสิทธิ์ (2558) ท่านอภิชาต จารุศิริ (2558) และท่านเกษมา นิมะพันธ์ (2558)
ที่ให้ สัมภาษณ์ว่าการนาระบบสมรรถนะมาใช้ ในการบริหารทรัพยากรบุคคลจะช่วยให้ กรมพินิจฯมีผล
การปฏิบัติงานที่ดีข้ ึน โดยแต่ละท่านนาเสนอในประเด็นการนาไปใช้ ในการบริ หารทรั พยากรบุคคล
เช่น กระบวนการสรรหาและเลือกสรรบุคคล การพัฒนาบุคคล เป็ นต้ น อีกทั้งจากข้ อเสนอแนะอื่นๆ
เพิ่ มเติมที่กล่ าวว่า “ถ้ าใช้ ระบบสมรรถนะได้ 100% จะเป็ นประโยชน์กับราชการอย่างมาก โดยมี
ความสาคัญต่อการพัฒนาบุคลากรและการบริ หารทรัพยากรบุคคลอีกทั้งยังเป็ นปั จจัยสาคัญที่ทา
ให้ อ งค์ก รประสบความสาเร็จ ” ในส่ว นของด้ า นหลั กเกณฑ์ก ลุ่ มตัวอย่ า งมีความเห็น ในระดั บ
รองลงมา ซึ่ ง จากผลที่ ไ ด้ จ ะเห็ น ว่ า หลั ก เกณฑ์ ยั ง อาจต้ อ งมี ก ารทบทวน ปรั บ ปรุ ง พั ฒ นา
เปลี่ ยนแปลงให้ สอดคล้ องและเหมาะสมกับสถานการณ์ในปั จจุ บันที่กรมพิ นิจและคุ้ มครองเด็ก
และเยาวชนมีแผนในการพัฒนาระบบสมรรถนะ และยังสอดคล้ องการให้ สัมภาษณ์เชิงลึกของท่าน
อภิชาต จารุศิริ (2558) ท่านสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ (2558) และท่านเกษมา นิมะพันธ์ (2558)
ประกอบกับงานวิจัยของวัลยา อาภาวุฒิคุณ (2554) ประมา ศาสตระรุจิ (2550) สุรวุฒิ ยัญญ
ลั ก ษณ์ (2550) ที่ได้ น าเสนอการพั ฒ นาระบบสมรรถนะ การพั ฒ นาหลั ก เกณฑ์ก ารประเมิ น
สมรรถนะเพื่ อ เพิ่ มประสิทธิผลขององค์กรและในส่วนของวิธีการประเมินผลซึ่งกลุ่มตัวอย่างมี
ความเห็นในระดับปานกลาง แสดงให้ เห็นว่าบุคลากรของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
ต้ องการให้ มีวิธีการประเมินผลที่เป็ นไปตามความเป็ นจริง เป็ นธรรมมากกว่าที่เป็ นอยู่ในปั จจุ บัน
สอดคล้ องกับข้ อเสนอแนะที่กล่าวว่า“การประเมินผลการปฏิบัติราชการต้ องดาเนินการด้ วยความ
เป็ นธรรม ปราศจากอคติ โปร่งใส มีการชี้แจงให้ ผ้ ูรับการประเมินทราบ ตามความเป็ นจริง และ
ควรประเมินในทิศทางเดียวกัน/รูปแบบเดี ยวกันในทุกหน่วยงาน เพื่อประสิทธิภาพ/ประสิทธิผล
ในภาพรวมของกรมฯ”
เมื่อพิจารณาตามการแบ่งเขตอานาจ พบว่ า ระดับความคิดเห็นของบุคลากรกรมพินิจฯ
ในภาพรวม ด้ านวิธีการประเมิน และด้ านการน าไปใช้ ไม่ แตกต่างกัน ส่วนด้ านหลักเกณฑ์มีความ
แตกต่างกัน โดยมีความแตกต่างกัน 10 คู่ คือ 1) เขต 1 สูงกว่า ส่วนกลาง 2) เขต 2 สูงกว่า ส่วนกลาง
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3) เขต 3 สูงกว่า ส่วนกลาง 4) เขต 10 สูงกว่า ส่วนกลาง 5) เขต 11 สูงกว่า ส่วนกลาง 6) เขต 1 สูง
กว่า เขต 9 7) เขต 11 สูงกว่า เขต 4 8) เขต 11 สูงกว่า เขต 6 9) เขต 11 สูงกว่า เขต 8 และ 10)
เขต 11 สูงกว่า เขต 9 แสดงให้ เห็นว่าในด้ านวิธกี ารประเมินและด้ านการนาไปใช้ บุคลากรที่ปฏิบัติงาน
ในแต่ละเขตมีความคิดเห็นใกล้ เคียงกันอาจเป็ นเพราะว่าวิธกี ารประเมินมีความชัดเจน และการประเมิน
สมรรถนะมีการประเมินในรูปแบบที่ใกล้ เคียงกันในแต่ละเขต ส่วนเรื่ องการนาไปใช้ ประโยชน์ในการ
บริหารทรัพยากรบุคคลก็เป็ นสิ่งที่เป็ นรูปธรรม เข้ าใจง่าย และชัดเจนจึงทาให้ ระดับความคิดเห็นของ
บุคลากรไม่แตกต่างกันในแต่ละเขต แต่ในส่วนของด้ านหลักเกณฑ์ท่มี ีระดับความคิดเห็นที่แตกต่างกัน
โดยเฉพาะบุคลากรที่ปฏิบัติงานอยู่ในส่วนกลาง เขต 4 เขต 6 เขต 8 และเขต 9 ที่มีระดับความคิดเห็น
ต่าที่สดุ อาจเป็ นเพราะบุคลากรที่ปฏิบัติงานอยู่ในเขตดังกล่าวไม่ได้ ศึกษาทาความเข้ าใจในหลักเกณฑ์
การประเมินสมรรถนะเท่าที่ควร จึงทาให้ มีระดับความคิดเห็นที่ต่ากว่าเขตอื่น ๆ ซึ่งหากพิจารณาตาม
เพศ พบว่ า เพศชายและเพศหญิ ง มี ระดั บความคิ ดเห็นต่ อการน าระบบสมรรถนะมาใช้ ในการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการทั้งในภาพรวมและรายด้ านไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้ องกับจิตติสานติ์
วุฒิเวชช์ (2553) ที่พบว่ าพนั กงานคุ มประพฤติ ท่ีมีเพศต่ างกัน เห็นว่ าพนั กงานคุ มประพฤติ มี
สมรรถนะหลักในการปฏิบัติราชการ โดยรวมและทุกด้ านไม่แตกต่างกัน นั่นแสดงว่า เพศชายและเพศ
หญิงมีความคิดเห็นคล้ าย ๆ กันอาจเป็ นเพราะระบบการประเมินสมรรถนะ เป็ นหลักเกณฑ์ และวิธีการ
ประเมินที่มีสามารถสังเกตเห็นได้ ง่ายจึงทาให้ เพศชายและเพศหญิงมีมุมมองที่เหมือนกัน อีกทั้งกรม
พินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กับกรมคุมประพฤติเป็ นหน่วยงานราชการที่มีภารกิจคล้ าย ๆ กัน จึง
อาจจะทาให้ มีระดับความคิดเห็นส่วนใหญ่ ท่ีเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน ถ้ าพิ จารณาตามอายุ พบว่ า
ระดับความคิดเห็นของบุคลากรกรมพินิจฯ ในภาพรวม ด้ านวิธีการประเมิน และด้ านการนาไปใช้ ไม่
แตกต่างกัน ส่วนด้ านหลักเกณฑ์มีความแตกต่างกัน โดยมีความแตกต่ างกัน 2 คู่ ดังนี้ ระดับความ
คิ ดเห็นของบุ คลากรที่มีอายุ 45 ปี ขึ้ นไป สูงกว่ า ที่มีอายุ 25-34 ปี และระดับความคิดเห็นของ
บุคลากรที่มีอายุ 45 ปี ขึ้นไป สูงกว่า ที่มีอายุ 35-44 ปี ซึ่งจะสอดคล้ องกับการแบ่งเขตอานาจที่มีระดับ
ความคิดเห็นแตกต่างกันในด้ านหลักเกณฑ์ อาจเป็ นเพราะบุ คลากรที่มีอายุ 45 ปี ขึ้นไปจะทาความ
เข้ าใจและศึ กษาในหลั กเกณฑ์การประเมิ นสมรรถนะมากกว่ าคนที่มี อายุ ระหว่ าง 25-44 ปี หาก
พิจารณาตามตาแหน่งประเภท พบว่า บุคลากรมีระดับความคิดเห็นต่อการนาระบบสมรรถนะมาใช้ ใน
การประเมินผลการปฏิบัติราชการทั้งในภาพรวมและรายด้ านแตกต่างกัน โดยมีความแตกต่างกัน 2 คู่
คือ ตาแหน่งประเภทอานวยการมีระดับความคิดเห็น สูงกว่า ตาแหน่งประเภทวิชาการ และตาแหน่ง
ประเภทอานวยการมีระดับความคิดเห็น สูงกว่ า ตาแหน่ งประเภททั่วไป ที่ระดับความคิดเห็นของ
บุคลากรเป็ นเช่นนี้อาจเป็ นเพราะตาแหน่งประเภทอานวยการอยู่ในฐานะที่เป็ นผู้ประเมินจึงต้ องศึกษา
และสร้ างความเข้ าใจในการประเมิ นสมรรถนะมากกว่ าบุ คลากรที่ดารงตาแหน่ งประเภทอื่น ทั้งนี้
ตาแหน่งประเภทอานวยการต้ องมีการชี้แจงให้ แก่บุคลากรในตาแหน่งประเภทวิชาการและทั่วไป ให้
ทราบถึงหลักเกณฑ์ วิธกี ารประเมิน และการนาไปใช้ ประโยชน์ในการบริหารทรัพยากรบุคคลเรื่องต่าง ๆ
ในทุกรอบการประเมิน จึงทาให้ ระดับความคิดเห็นของตาแหน่ งประเภทอานวยการสูงกว่ าตาแหน่ ง
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ประเภทอื่น โดยสอดคล้ องกับจิตติสานติ์ วุฒิเวชช์ (2553) ที่พบว่า พนักงานคุมประพฤติท่มี ีตาแหน่ง
งานต่างกัน เห็นว่าพนักงานคุมประพฤติมีสมรรถนะหลักในการปฏิบัติราชการเป็ นรายด้ านแตกต่างกัน
เมื่อพิ จาณาตามอายุ ราชการ พบว่ า ระดับความคิดเห็นของบุ คลากรกรมพิ นิ จฯ ในภาพรวม ด้ าน
หลักเกณฑ์ และด้ านวิธีการประเมิน ไม่แตกต่างกัน ส่วนด้ านการนาไปใช้ มีความแตกต่างกัน โดยมี
ความแตกต่างกัน 2 คู่ ดังนี้ ระดับความคิดเห็นของบุคลากรที่มีอายุราชการน้ อยกว่า 3 ปี สูงกว่า ที่มี
อายุราชการ 7-9 ปี และระดับความคิดเห็นของบุคลากรที่มีอายุราชการน้ อยกว่า 3 ปี สูงกว่า ที่มีอายุ
ราชการ 10 ปี ขึ้นไป แสดงให้ เห็นว่าบุคลากรที่เริ่มเข้ ารับราชการไม่ถึง 3 ปี จะให้ ความสาคัญในการนา
ผลการประเมินสมรรถนะไปใช้ ประโยชน์ในการบริหารทรัพยากรบุคคลในเรื่องต่าง ๆ อาจเป็ นเพราะใน
วัยแรกบรรจุต้องการความก้ าวหน้ าในหน้ าที่ราชการจึงให้ ความสนใจในการนาผลการประเมินสมรรถนะ
ไปใช้ ในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อเป็ นแนวทางในการวางแผนเส้ นทางความก้ าวหน้ าของตนเอง
และถ้ าพิ จารณาตามสถานะในการประเมิน พบว่ า บุ คลากรมีระดับความคิดเห็นต่ อการน าระบบ
สมรรถนะมาใช้ ในการประเมินผลการปฏิบั ติราชการทั้งในภาพรวมและรายด้ านแตกต่างกัน โดยผู้
ประเมินมีระดับความคิดเห็นสูงกว่าผู้รับการประเมิน ซึ่งสอดคล้ องกับการพิจารณาจาแนกตามตาแหน่ง
ประเภท เนื่องจากตาแหน่งประเภทอานวยการอยู่ในสถานะเป็ นผู้ประเมิน และตาแหน่งประเภทวิชาการ
และทั่วไปส่วนใหญ่อยู่ในสถานะผู้รับการประเมินจึงทาให้ ผลการวิจัยมีความสอดคล้ องไปในทิศทาง
เดียวกัน
6.2 ผลการเปรี ย บเทีย บบุ คลากรของกรมพิ นิ จ และคุ้ ม ครองเด็ก และเยาวชนที่มี
สถานะในการประเมิ น ที่ แ ตกต่ า งกั น มี ค วามคิ ด เห็น ต่ อ การน าระบบสมรรถนะมาใช้ ใ นการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการแตกต่างกัน
บุคลากรของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนที่มีสถานะในการประเมินที่แตกต่าง
กันมีความคิดเห็นต่อการนาระบบสมรรถนะมาใช้ ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติโดยบุคลากรของกรมพิ นิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนที่มีสถานะในการ
ประเมินเป็ นผู้ประเมินมีความคิดเห็นต่อการนาระบบสมรรถนะมาใช้ ในการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการมากกว่าผู้รับการประเมิน ซึ่งสอดคล้ องกับแนวคิดของเนเนลลี จุ๋ม ซี . (Nunally Jum C,
1950 อ้ างถึงใน พระวิฑูรย์ ฐานเมธี (บุญพร้ อม), 2554, น. 12-13) ที่ว่าทั้งความคิดเห็นและ
ทัศนคติเป็ นเรื่ องของการแสดงออกของแต่ ละบุ คคลต่ อประชาธิปไตยทั่วไปต่ อขนบธรรมเนี ยม
ประเพณีและการแสดงออกทางความคิดเห็นในรูปที่เกี่ยวกับตัวเขา และสอดคล้ องกับแนวความคิด
ของนวลศิริ เปาโรหิตย์ (2551, น. 132) ที่กล่าวไว้ ว่า “ความคิดเห็นมักใช้ ควบคู่กันไปกับค่านิยม
และความเชื่อส่วนใหญ่ ความคิดเห็นมักจะใช้ กับเรื่ องที่คนหมู่มากมีความเชื่อหรื อทัศนคติอย่างไร”
ดังเห็นได้ จากผลการเปรี ยบเทียบบุคลากรของกรมพิ นิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนที่มีสถานะใน
การประเมินที่แตกต่างกัน คือในสถานะที่เป็ นผู้ประเมินก็จะมีการแสดงออกทางความคิดเห็นค่านิยม
และความเชื่ อในมุ มมองของเขา ซึ่ งแตกต่ างกับผู้ รั บการประเมินก็จะมี การแสดงออกทางความ
คิดเห็น ค่านิยมและความเชื่อในอีกมุมมองหนึ่ง จึงทาให้ ความคิดเห็นต่อการนาระบบสมรรถนะมา
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ใช้ ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการแตกต่างกัน พร้ อมทั้งสอดคล้ องกับการสัมภาษณ์เชิงลึกของ
ท่านเกษมา นิมะพันธ์ (2558) ที่กล่าวว่า “ผู้รับการประเมินบางครั้งไม่ยอมรับในผลการประเมินทา
ให้ มีความรู้สึกว่าไม่เป็ นธรรม” และสอดคล้ องกับงานวิจัยของจิตติสานติ์ วุฒิเวชช์ (2553) ที่ได้ ทา
การเปรี ยบเทียบพนั กงานคุ มประพฤติ ท่ีมีงานที่รั บผิ ดชอบในหน้ าที่ต่างกัน เห็นว่ าพนั กงานคุ ม
ประพฤติมีสมรรถนะหลักในการปฏิบัติราชการ โดยรวมและเป็ นรายด้ านแตกต่างกัน ทั้งนี้อาจจะเป็ น
เพราะผู้ประเมินขาดการชี้แจงและสร้ างความเข้ าใจให้ แก่ผ้ ูรับการประเมินทราบถึงหลักเกณฑ์ วิธีการ
ประเมิน และการนาผลการประเมินสมรรถนะไปใช้ ประโยชน์ในการบริหารทรัพยากรบุคคลในเรื่อง
ต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องและจริงจัง หรืออาจจะเป็ นเพราะการประเมินไม่ได้ ประเมินตามความเป็ นธรรม
เป็ นจริ งตามพจนานุ กรมสมรรถนะของกรมพิ นิ จและคุ้ มครองเด็กและเยาวชน จึ งทาให้ ผ้ ู รับการ
ประเมินมีระดับความคิดเห็นที่ต่ากว่าผู้ประเมินในทุก ๆ ด้ าน อาจทาให้ เกิดความขับข้ องใจระหว่าง
ผู้ประเมินและผู้รับการประเมิน
6.3 อิ ทธิ พ ลของความรู้ แ ละความเข้ า ใจในการประเมิ น ผลสมรรถนะที่มี ต่ อ ความ
คิดเห็นต่อการนาระบบสมรรถนะมาใช้ ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ระดับความรู้และความเข้ าใจในการประเมินผลสมรรถนะมีอทิ ธิพลต่อความคิดเห็นต่อ
การนาระบบสมรรถนะมาใช้ ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการโดยความรู้และความเข้ าใจในการ
ประเมินผลสมรรถนะมีอิทธิพลกับ ความคิดเห็นต่อการนาระบบสมรรถนะมาใช้ ในการประเมินผล
การปฏิบัติราชการในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่ง ความรู้และความเข้ าใจในการประเมินผล
สมรรถนะมีอิทธิพลในทางบวกกับความคิดเห็นต่อการนาระบบสมรรถนะมาใช้ ในการประเมินผล
การปฏิบัติราชการสอดคล้ องกับแนวคิดของเนเนลลี จุ๋ม ซี. (Nunally Jum C, 1950 อ้ างถึงใน
พระวิฑูรย์ ฐานเมธี (บุญพร้ อม), 2554,น. 12-13) ได้ ให้ แนวคิดเกี่ยวกับความคิดเห็นไว้ ว่าทั้ง
ความคิดเห็นและทัศนคติเป็ นเรื่องของการแสดงออกของแต่ละบุคคลต่อประชาธิปไตยทั่วไปต่อ
ขนบธรรมเนียมประเพณีและการแสดงออกทางความคิดเห็นในรูปที่เกี่ยวกับตัวเขาและได้ กล่ าว
ต่อไปอีกว่ าคาว่ าความคิดเห็นนั้นจะใช้ ในเรื่ องเกี่ยวกับการลงความคิดเห็น (Judgment) และ
ความรู้ (Knowledge) และไม่สอดคล้ องกับงานวิจัยของสุรวุฒิ ยัญญลักษณ์ (2550) ที่ศึกษาเรื่อง
การพัฒนาสมรรถนะเพื่อเพิ่มประสิทธิผลขององค์กร โดยเน้ นการศึกษาสมรรถนะของข้ าราชการ
ครูแ ละบุ คลากรทางการศึ กษาในสถานศึกษาขั้น พื้ นฐาน ซึ่งได้ ทดสอบสัมประสิทธิ์สหสัมพั น ธ์
ระหว่างสมรรถนะหลักและสมรรถนะในงานภายหลังการพัฒนารวมทุกด้ านและรายด้ าน พบว่าไม่
มี ค วามสั มพั น ธ์กั บ ประสิท ธิ ผลขององค์ ก รอาจเป็ นเพราะเป็ นการทดสอบระหว่ า งบุ คคลกั บ
ประสิทธิผลขององค์กร ซึ่ งมีความแตกต่ างจากการวิจั ยในครั้ งนี้ จึงเป็ นเหตุให้ การศึ กษาความ
คิดเห็นระหว่ างบุคคลกับความรู้ของบุคคลจะมีความสัมพั นธ์กัน อาจเพราะความรู้ความเข้ าใจที่
เพิ่มขึ้นในเรื่องต่าง ๆ โดยเฉพาะการประเมินสมรรถนะของบุคลากรกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและ
เยาวชน ยังอาจจะมีบุคลากรที่มีความรู้ความเข้ าใจในการประเมินสมรรถนะน้ อย เนื่องจากยังขาด
การชี้แจงหลักเกณฑ์ วิธีการประเมิน และการนาไปใช้ ประโยชน์ในการบริหารทรัพยากรบุคคลใน
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เรื่ องต่าง ๆ ของผู้ประเมินที่ต้องมีการชี้แจงให้ ผ้ ูรับการประเมินทราบอย่างต่อเนื่องในทุก ๆ รอบ
การประเมิน

7. ข้อเสนอแนะ
7.1 ข้ อเสนอแนะที่ได้ จากการวิจัย มีดังนี้
7.1.1 ต้ องวางแผนหรือจัดโครงการฝึ กอบรมเพื่อให้ ความรู้และสร้ างความเข้ าใจ
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธกี ารประเมินสมรรถนะ เพื่อให้ บุคลากรมีความรู้และความเข้ าใจสามารถ
นาไปใช้ ทาการประเมินผลสมรรถนะได้ อย่างถูกต้ อง เป็ นธรรม อันจะส่งผลให้ เกิดประโยชน์กับตัว
บุคคลและองค์กรในอนาคต
7.1.2 ต้ อ งเพิ่ ม ช่ อ งทางให้ ค วามรู้ แ ละสร้ า งความเข้ า ใจแก่ บุ คลากรเกี่ย วกั บ
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินสมรรถนะ พร้ อมทั้งเรื่ องที่เกี่ยวข้ องกับการประเมินผลสมรรถนะ
เพื่อให้ บุคลากรสามารถเรียนรู้ได้ อย่างทั่วถึงครอบคลุมทุก ๆ คน ทุก ๆ ระดับ
7.1.3 ด้ านวิธีการประเมิน เนื่องจากบุคลากรของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและ
เยาวชนมีความกังวลต่อการประเมินผลสมรรถนะในแต่ละรอบการประเมิน ดังนั้นการประเมินผล
สมรรถนะและการประเมินผลการปฏิบัติราชการต้ องดาเนินการด้ วยความเป็ นธรรม ปราศจาก
อคติ โปร่งใส มีการชี้แจงให้ ผ้ ูรับการประเมินทราบ ตามความเป็ นจริง และต้ องประเมินในทิศทาง
เดียวกันหรือรูปแบบเดียวกันในทุกหน่วยงาน ไม่นาคะแนนจากการประเมินผลสมรรถนะมาเป็ นตัว
ตั ด ทอนคะแนนการประเมิ น ผลการปฏิบั ติ ร าชการรายบุ ค คลและผู้ ป ระเมิ น ควรด าเนิ น การ
ประเมินผลสมรรถนะหลัก ตามพจนานุกรมสมรรถนะของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนที่
กาหนด
7.1.4 ด้ านหลักเกณฑ์ ต้ องมีการทบทวน ปรับปรุง และพัฒนาหลักเกณฑ์ในการ
ประเมินผลสมรรถนะ โดยกาหนดค่านา้ หนักของสมรรถนะหลักแต่ละด้ านให้ เป็ นไปตามภาระงาน
หรื อ ตามหน้ า ที่ความรั บ ผิ ด ชอบของแต่ ละตาแหน่ ง แต่ ล ะระดั บ อย่ า งเหมาะสมอี ก ทั้ง อาจจะ
ปรั บปรุงสัดส่วนการประเมิ นผลสัมฤทธิ์และสมรรถนะจาก 70:30 ให้ มีสัดส่วนที่เหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุ บันของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และต้ องทบทวน แก้ ไขปรับปรุง
สมรรถนะหลักจาก 6 ด้ าน ให้ เหลือ 5 ด้ านตามที่ ก.พ. กาหนด หรือปรับเปลี่ยนให้ เหมาะสมกับ
ภารกิจกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนยิ่งขึ้น
7.1.5 ต้ องสร้ างความเข้ าใจในการประเมินสมรรถนะทางด้ านหลักเกณฑ์อย่าง
ต่ อ เนื่ อ งให้ กั บ บุ คลากรที่ป ฏิบั ติง านอยู่ ใ นส่ ว นกลาง เขต 4 เขต 6 เขต 8 และเขต 9 โดยมี
แผนการประชุมเพื่อสร้ างความเข้ าใจในการประเมินสมรรถนะ เพื่อหาข้ อขัดข้ องและวิธีการในการ
แก้ ไขให้ บุคลากรได้ รับรู้และเข้ าใจได้ ตรงประเด็นมากยิ่งขึ้น
7.1.6 ต้ องสร้ างความเข้ าใจในการประเมินสมรรถนะในด้ านหลักเกณฑ์ให้ กับ
บุคลากรที่มีอายุระหว่ าง 25-44 ปี ให้ เกิดความเข้ าใจในหลักเกณฑ์การประเมินสมรรถนะของ
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กรมพินิจฯ ให้ ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยการสอดแทรกเข้ ากับการประชุมประจาเดื อนของแต่ละหน่วยงาน
และกลุ่มคนที่มีอายุ 45 ปี ขึ้นไป ทาการแนะนาหรือเน้ นยา้ ให้ กลุ่มคนดังกล่าวสอบถามในประเด็น
ที่เกิดความสงสัยหรือไม่เข้ าใจให้ มีความเข้ าใจมากยิ่งขึ้น
7.1.7 ต้ องสร้ างความเข้ าใจในการประเมินสมรรถนะทั้งในด้ านหลักเกณฑ์ ด้ าน
วิธกี ารประเมิน และด้ านการนาไปใช้ ประโยชน์ โดยให้ บุคลากรที่ดารงตาแหน่งประเภทอานวยการ
ได้ ทาการชี้ แจงให้ บุคลากรที่ดารงตาแหน่ งประเภทวิ ชาการ และประเภททั่วไป ได้ ตระหนั กถึง
ความสาคัญของการประเมินสมรรถนะทั้งในด้ านหลักเกณฑ์ ด้ านวิธีการประเมิน และด้ านการ
นาไปใช้ ประโยชน์ว่ามีความสาคัญและทุกคนต้ องมีความเข้ าใจในประเด็นต่าง ๆ ให้ ชัดเจนยิ่งขึ้น
7.1.8 บุ ค ลากรที่มี อ ายุ ร าชการตั้ ง แต่ 7 ปี ขึ้ นไปต้ อ งท าการศึ ก ษาและเห็น
ความสาคัญในการนาผลจากการประเมินสมรรถนะไปใช้ ในการบริหารทรัพยากรบุคคลเรื่องต่าง
ๆ ว่ามีประโยชน์อย่างไรและจะพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรให้ เหมาะสมกับองค์กรมากยิ่งขึ้น
7.1.9 ต้ องสร้ างความเข้ าใจในการประเมินสมรรถนะทั้งในเรื่องหลักเกณฑ์ และ
วิธีก ารประเมิน ให้ แ ก่ ผ้ ู รั บ การประเมินได้ มีความเข้ าใจและรั บรู้ถึงความสาคัญของการประเมิน
สมรรถนะ ว่าจะต้ องนาผลการประเมินสมรรถนะไปใช้ ในการบริหารทรัพยากรบุคคลในเรื่องต่าง ๆ
พร้ อมทั้งผู้ประเมินต้ องมีส่วนช่วยสร้ างความเข้ าใจให้ แก่ผ้ ูรับการประเมินสมรรถนะอย่างต่อเนื่อง
ด้ วย
7.1.10 ต้ องจัดฝึ กอบรมเพื่อให้ ความรู้และสร้ างความเข้ าใจให้ บุคลากรมีความรู้
ความเข้ าใจในการประเมินสมรรถนะมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในด้ านหลักเกณฑ์ เพราะจะส่งผลให้
บุคลากรมีระดับความคิดเห็นที่สงู ขึ้น
7.1.11 หลักเกณฑ์การประเมินผลสมรรถนะหลั กและสมรรถนะในสายอาชี พ
ควรกาหนดสัดส่วนสมรรถนะหลัก ต่อ สมรรถนะในสายอาชีพในอัตรา 15:15 หรือ 20:10
7.2 ข้ อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป มีดังนี้
7.2.1 ผู้สนใจสามารถนาผลจากการศึกษาครั้ งนี้ไปพั ฒนา เครื่ องมือที่ใช้ ทาการ
วิจัย โดยอาจเพิ่ มตัวแปรอื่นที่มีอิทธิพลต่อความคิดเห็นของบุคลากรกรมพิ นิจและคุ้มครองเด็ก
และเยาวชนต่อการนาระบบสมรรถนะมาใช้ ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
7.2.2 ผู้สนใจอาจนาผลการวิจัยครั้งนี้ ไปทดสอบเปรียบเทียบความแตกต่างของ
ความคิดเห็นของบุคลากรกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนต่อการนาระบบสมรรถนะมาใช้ ใน
การประเมิ น ผลการปฏิบั ติ ร าชการในมิ ติ ต่ า ง ๆ เพิ่ ม มากขึ้ นนอกเหนื อ จากสถานะในการ
ประเมินผลสมรรถนะของบุคลากร
7.2.3 ผู้สนใจสามารถปรั บปรุงเครื่องมือแบบสอบถามให้ ครอบคลุมประเด็น
ทางด้ านประชากรศาสตร์มากยิ่งขึ้น และสร้ างความเข้ าใจให้ กับประชากรและกลุ่มตัวอย่างให้ เกิด
ความเข้ าใจสามารถให้ ความคิดเห็นที่ชัดเจนยิ่งขึ้น เช่น อาจกาหนดช่วงอายุราชการให้ มีช่วงกว้ าง
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ขึ้น ตาแหน่งประเภทอาจจะแบ่งถึงระดับให้ ละเอียดขึ้น หรือเพิ่มเติมตัวแปรอื่น ๆ เพื่อใช้ ในการ
เปรียบเทียบการกระจายของกลุ่มตัวอย่าง เป็ นต้ น
7.2.4 ผู้สนใจสามารถปรับปรุงเครื่องมือแบบสอบถามในเรื่องความรู้ความเข้ าใจ
ให้ ชัดเจนตรงประเด็นมากยิ่ งขึ้น โดยอาจจะสร้ า งเป็ นคาถามคาตอบที่ใช้ ทดสอบความรู้ความ
เข้ าใจในเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะที่ชัดเจนและวัดผลได้ ชัดเจนยิ่งขึ้น
7.2.5 ผู้สนใจสามารถนาผลที่ได้ จากการศึกษาครั้ งนี้ ไปขยายผลในการทาวิจัย
เชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกที่ละเอียดมากขึ้น เพื่ อพัฒนาระบบสมรรถนะขององค์กรให้
เหมาะสมกับบุคลากรของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
7.2.6 ผู้สนใจอาจนาไปใช้ เป็ นเครื่ องมือ หรื อแนวทางในการศึกษากับองค์กร
หรื อ หน่ วยงานอื่น เพื่ อ ใช้ ในทบทวน ปรั บ ปรุ ง และพั ฒนาหลั ก เกณฑ์แ ละวิ ธีก ารประเมิน ผล
สมรรถนะให้ เหมาะสมกับองค์กรหรือหน่วยงานนั้น ๆ
7.2.7 ผู้สนใจสามารถนาผลการวิจัยนี้ ไปทดสอบความคิดเห็นของบุคลากรต่อ
การนาระบบสมรรถนะไปใช้ ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการในด้ านอื่น ๆ เพิ่มเติมจากด้ าน
หลักเกณฑ์ ด้ านวิธกี ารประเมิน และด้ านการนาไปใช้
7.2.8 ผู้ ส นใจสามารถน าเอาผลการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ซึ่ ง เป็ นความคิ ด เห็น ที่ มี ต่ อ
สมรรถนะหลัก ไปใช้ ทดสอบกับสมรรถนะในสายอาชีพเพิ่มเติมได้ หากกรมพินิจและคุ้มครองเด็ก
และเยาวชนมีการประกาศใช้ สมรรถนะในสายอาชีพ
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