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สมรรถนะในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีพัสดุ องค์การบริหารส่วนตําบลในเขตพืน้ที่จังหวัดพิจิตร 
Practices Competency of Procurement Officer Subdistrict Administrative 

Organization in Phichit Province 
 

เกวลีอ่อนจันทร์1 
 

1องค์การบริหารส่วนตําบลบางลาย อําเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับสมรรถนะในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีพัสดุ 
องค์การบริหารส่วนตําบลในเขตพ้ืนที่จังหวัดพิจิตรและศึกษาปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับสมรรถนะใน
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พัสดุ องค์การบริหารส่วนตําบลในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดพิจิตรผลการศึกษา
พบว่า  
 1. สมรรถนะในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีพัสดุองค์การบริหารส่วนตําบลในเขตพ้ืนท่ี
จังหวัดพิจิตร ภาพรวม อยู่ในระดับมากเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้านท่ีมีสมรรถนะสูงท่ีสุด 
ได้แก่ด้านการมุ่งผลสัมฤทธ์ิรองลงมาด้านจริยธรรม ด้านการควบคุมและติดตามและด้านการ
ประสานงาน 
 2. ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับสมรรถนะในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีพัสดุ องค์การบริหาร
ส่วนตําบลในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดพิจิตร ได้แก่ ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานความรู้ในการปฏิบัติงาน
ความผูกพันองค์การและความกดดันในการทํางานนอกจากน้ัน ปัจจัยท่ีไม่มีความสัมพันธ์กับสมรรถนะ
ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีพัสดุ องค์การบริหารส่วนตําบลในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดพิจิตร ได้แก่
แรงจูงใจ เจตคติต่ออาชีพ และความพึงพอใจในงาน 
คําสําคัญ: สมรรถนะในการปฏิบัติงานองค์การบริหารส่วนตําบล 
 
Abstract 
 The purposes of the research were to studypractices competency of 
procurement officer subdistrict administrative organization in Phichit provinceand 
studyfactors correlated with practices competency of procurement officer subdistrict 
administrative organization in Phichit province. The results showed as follows: 
 1.Practices competency of procurement officer subdistrict administrative 
organization in Phichit provinceis at the high level. When looking at each item, it was 
found that the items with the highest level are aim achievement, ethics, control and 
monitoring, and coordination. 
 2. Factors correlated with practices competency of procurement officer 
subdistrict administrative organization in Phichit provincewere operational experience, 
knowledge operational, organizational commitment, and pressures of work. Factors 
do not correlate with practices competency of procurement officer subdistrict 
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administrative organization in Phichit province were motivation, attitude career, and 
job satisfaction. 
Keywords: practices competency, Subdistrict Administrative Organization 
 
ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 
 แม้ว่าการบริหารงานพัสดุในปัจจุบัน มีประชาชนเข้ามามีบทบาทมากในการเข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการต่างๆ ได้แก่ การเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ คณะกรรมการตรวจ การจ้าง 
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา รวมถึงการตรวจสอบกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างที่องค์การบริหาร
ส่วนตําบลดําเนินการ แต่ผลการตรวจสอบการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจากสํานักวินัย
การเงินและการคลัง ได้สรุปสถิติจํานวนความรับผิดทางวินัยงบประมาณและการคลัง พบว่า องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีการทุจริตและมีความผิดทางวินัยงบประมาณและการคลังมากถึง 18.46 % 
เป็นเร่ืองเก่ียวกับกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างและการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามงบประมาณมากกว่าองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดและเทศบาล (สํานักวินัยทางการเงินและการคลัง,2555) ทั้งน้ี ส่วนใหญ่องค์การ
บริหารส่วนตําบลในเขตพ้ืนที่จังหวัดพิจิตร จะประสบปัญหาในการบริหารงานพัสดุในเร่ืองของการ
ทํางานไม่แล้วเสร็จตามกําหนดระยะเวลา ตามแผนงาน กระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างไม่เป็นไปตาม
ขั้นตอน เกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานยังขาดความรู้ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงาน ทําให้กระบวนการบริหารงานพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบพัสดุฯ ดังน้ัน เจ้าหน้าท่ีพัสดุ 
หัวหน้าเจ้าหน้าท่ีพัสดุถือเป็นทรัพยากรบุคคลท่ีสําคัญอีกบุคคลหน่ึง เพราะต้องดําเนินการบริหารงาน
พัสดุให้เป็นไปตามระเบียบฯ และตามหนังสือสั่งการท่ีเก่ียวข้อง ผู้ท่ีปฏิบัติงานด้านพัสดุจึงต้องพัฒนา
ตนเองตลอดเวลาและเสริมสร้างองค์ความรู้ให้ทันต่อเหตุการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์  
 ด้วยเหตุนี้ผู้ศึกษาจึงสนใจท่ีจะศึกษาเร่ืองสมรรถนะในการปฏิบัติงานพัสดุของเจ้าหน้าที่พัสดุ 
องค์การบริหารส่วนตําบล ในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดพิจิตร เพ่ือให้ทราบถึงระดับสมรรถนะในการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าท่ีพัสดุ ใน 4 ด้าน ได้แก่ การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ การประสานงาน จริยธรรมและการควบคุม
และติดตามและเพื่อให้ทราบถึงปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับสมรรถนะในการปฏิบัติงานพัสดุ ได้แก่ 
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ความรู้ในการปฏิบัติงาน แรงจูงใจ เจตคติต่ออาชีพ ความผูกพัน
องค์การ ความกดดันในการทํางานและความพึงพอใจในงาน เพ่ือนําข้อมูลท่ีได้เป็นแนวทางในการ
พัฒนาการปฏิบัติงานพัสดุของหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล และ
บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์การบริหารส่วนตําบลต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาระดับสมรรถนะในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีพัสดุ องค์การบริหารส่วนตําบล
ในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดพิจิตร  
 2. เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับสมรรถนะในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีพัสดุ 
องค์การบริหารส่วนตําบลในเขตพ้ืนที่จังหวัดพิจิตร 
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วิธีดําเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ผู้ท่ีปฏิบัติหน้าท่ีเก่ียวกับงานพัสดุ ได้แก่ เจ้าหน้าที่
พัสดุ และหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุขององค์การบริหารส่วนตําบลในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดพิจิตร จํานวน 73
แห่ง รวม 146 คน (ข้อมูล อปท.ในจังหวัดพิจิตร ณ เดือนเมษายน 2556) 
 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังนี้ ได้แก่ หัวหน้าเจ้าหน้าท่ีพัสดุ ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดพิจิตร จํานวน 73 แห่ง รวม 73 คน ด้วยวิธีเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง 
(purposive selection) 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม ซ่ึงประกอบด้วย 3 ตอน ดังน้ี 
 ตอนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา และ
เงินเดือน/ค่าตอบแทน จํานวน 4 ข้อ มีลักษณะเป็นคําถามแบบเลือกตอบ 
 ตอนท่ี 2 สมรรถนะในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีพัสดุ จํานวน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการมุ่ง
ผลสัมฤทธ์ิ ด้านการประสานงาน ด้านจริยธรรม และด้านการควบคุมและติดตาม มีลักษณะเป็น 
มาตราส่วนประเมินค่า (rating scale) ตามแบบลิเคิร์ท (Likert scale) 
 ตอนที่ 3 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับสมรรถนะในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีพัสดุ จํานวน 7 
ด้าน ได้แก่ ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ความรู้ในการปฏิบัติงาน แรงจูงใจ เจตคติต่ออาชีพ ความ
ผูกพันองค์การ ความกดดันในการทํางาน และความพึงพอใจในงานมีรายละเอียดดังนี้ 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. วิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้ค่าความถี่ (frequency) และค่า 
ร้อยละ (percentage) 
 2. วิเคราะห์สมรรถนะในการปฏิบัติงานพัสดุของเจ้าหน้าท่ีพัสดุ โดยใช้ค่าเฉล่ีย (mean) และ
ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) 
 3. วิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับสมรรถนะในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีพัสดุ โดยใช้
ค่าความถ่ี (frequency) ค่าร้อยละ (percentage)ค่าเฉล่ีย (mean) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(standard deviation) 
 4. การทดสอบสมมติฐานของการวิจัยเพ่ือหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับ
สมรรถนะในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีพัสดุ องค์การบริหารส่วนตําบลในเขตพ้ืนที่จังหวัดพิจิตร 
โดยใช้สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s product moment correlation 
coefficient) 
 
สรุปผลการวิจัย 

1. สมรรถนะในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีพัสดุองค์การบริหารส่วนตําบลในเขตพ้ืนท่ี
จังหวัดพิจิตร ภาพรวม อยู่ในระดับมากเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้านท่ีมีสมรรถนะสูงท่ีสุด 
ได้แก่ด้านการมุ่งผลสัมฤทธ์ิ รองลงมาด้านจริยธรรม ด้านการควบคุมและติดตามและด้านการ
ประสานงาน 

2. ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับสมรรถนะในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีพัสดุ องค์การบริหาร
ส่วนตําบลในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดพิจิตร 
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1) ระดับประสบการณ์ในการทํางานของเจ้าหน้าท่ีพัสดุองค์การบริหารส่วนตําบล  
ในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดพิจิตร ส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการทํางานเป็นระยะเวลา 4-6 ปีคิดเป็นร้อยละ 
60.3 รองลงมามีประสบการณ์ในการทํางานเป็นระยะเวลา 7 ปีขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ 27.4 และมี
ประสบการณ์ในการทํางานเป็นระยะเวลา 1-3 ปีคิดเป็นร้อยละ 12.3 

2) ระดับความรู้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีพัสดุองค์การบริหารส่วนตําบล ในเขต
พ้ืนท่ีจังหวัดพิจิตร ส่วนใหญ่มีความรู้ในระดับสูงคิดเป็นร้อยละ 68.5 และมีความรู้ในระดับปานกลาง
คิดเป็นร้อยละ 31.5 

3) ระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีพัสดุองค์การบริหารส่วนตําบลในเขต
พ้ืนท่ีจังหวัดพิจิตรอยู่ในระดับปานกลางเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าข้อท่ีมีความคิดเห็นสูงท่ีสุด 
ได้แก่การท่ีผู้บังคับบัญชาให้คําแนะนําและช่วยเหลือเป็นอย่างดีเม่ือมีปัญหาในการทํางาน รองลงมา
ความพึงพอใจในนโยบายการบริหารงาน และการท่ีผู้บังคับบัญชามีมนุษย์สัมพันธ์ท่ีดีและเอาใจใส่เสมอ 

4) ระดับเจตคติต่ออาชีพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีพัสดุองค์การบริหารส่วนตําบล
ในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดพิจิตรอยู่ในระดับปานกลางเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าข้อท่ีมีความคิดเห็นสูง
ท่ีสุด ได้แก่การมีตําแหน่งที่ทําให้ท่านรู้สึกมีความเสี่ยงในอาชีพรองลงมาการมีตําแหน่งงานที่ทําให้มี
ความต่ืนตัวในระเบียบต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง และการมีความสามารถสร้างความก้าวหน้าจากตําแหน่งงาน
ให้กับตัวเองได้ 

5) ระดับความผูกพันองค์กรของเจ้าหน้าท่ีพัสดุองค์การบริหารส่วนตําบลในเขตพ้ืนท่ี
จังหวัดพิจิตรอยู่ในระดับปานกลางเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าข้อท่ีมีความคิดเห็นสูงท่ีสุด ได้แก่
การมีความภูมิใจท่ีจะบอกกับบุคคลอ่ืนว่าเป็นพนักงานขององค์การบริหารส่วนตําบลรองลงมาการไม่
คิดท่ีจะย้ายไปทํางานที่หน่วยงานอ่ืนถึงแม้ว่าจะได้รับค่าตอบแทนที่สูงกว่า และการมีความรู้สึกห่วงใย
องค์การหากมีการเปลี่ยนแปลง 

6) ระดับความกดดันในการทํางานของเจ้าหน้าท่ีพัสดุองค์การบริหารส่วนตําบลในเขต
พ้ืนท่ีจังหวัดพิจิตรอยู่ในระดับปานกลางเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าข้อท่ีมีความคิดเห็นสูงท่ีสุด 
ได้แก่ความรู้สึกกดดันในการทํางานเน่ืองจากการตัดสินใจถูกแทรกแซงจากผู้บังคับบัญชารองลงมา
การมีนโยบายในการบริหารงานของผู้บริหารท่ีสร้างความกดดัน และการมีกฎ ระเบียบ หนังสือสั่งการ
ต่างๆ ท่ีใช้ในการทํางานทําให้รู้สึกกดดันในการทํางาน 

7) ระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีพัสดุองค์การบริหารส่วนตําบล
ในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดพิจิตรอยู่ในระดับปานกลางเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าข้อท่ีมีความคิดเห็นสูง
ท่ีสุด ได้แก่ความพึงพอใจการทํางานในตําแหน่งท่ีท่านรับผิดชอบอยู่รองลงมาการมีตําแหน่งงานที่
รับผิดชอบอยู่เป็นงานที่ท้าทาย ต้องใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และความพึงพอใจในการเล่ือน
ตําแหน่งเลื่อนขั้นเงินเดือน 

3. ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยกับสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีพัสดุ องค์การบริหารส่วนตําบลในเขตพ้ืนที่จังหวัดพิจิตรมีดังน้ี 

1) ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน มีความสัมพันธ์กับสมรรถนะในการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าท่ีพัสดุ องค์การบริหารส่วนตําบลในเขตพ้ืนที่จังหวัดพิจิตรโดยมีความสัมพันธ์ในทางบวกและ
ปานกลาง 
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2) ความรู้ในการในการปฏิบัติงาน มีความสัมพันธ์กับสมรรถนะในการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าท่ีพัสดุ องค์การบริหารส่วนตําบลในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดพิจิตรโดยมีความสัมพันธ์ในทางบวกและ
ปานกลาง 

3) แรงจูงใจในการทํางาน ไม่มีความสัมพันธ์กับสมรรถนะในการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าท่ีพัสดุ องค์การบริหารส่วนตําบล 

4) เจตคติต่ออาชีพ ไม่มีความสัมพันธ์กับสมรรถนะในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีพัสดุ 
องค์การบริหารส่วนตําบลในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดพิจิตร 

5) ความผูกพันองค์การ มีความสัมพันธ์กับสมรรถนะในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี
พัสดุ องค์การบริหารส่วนตําบลในเขตพ้ืนที่จังหวัดพิจิตรโดยมีความสัมพันธ์ในทางลบและตํ่า 

6) ความกดดันในการทํางาน มีความสัมพันธ์กับสมรรถนะในการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่พัสดุ องค์การบริหารส่วนตําบลในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดพิจิตรโดยมีความสัมพันธ์ในทางลบและตํ่า 

7) ความพึงพอใจในงาน ไม่มีความสัมพันธ์กับสมรรถนะในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
พัสดุ องค์การบริหารส่วนตําบลในเขตพ้ืนที่จังหวัดพิจิตร 
 
อภิปรายผลการวิจัย 

1. สมรรถนะในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีพัสดุองค์การบริหารส่วนตําบลในเขตพ้ืนท่ี
จังหวัดพิจิตร ภาพรวม อยู่ในระดับมากเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้านท่ีมีสมรรถนะสูงท่ีสุด 
ได้แก่ด้านการมุ่งผลสัมฤทธ์ิรองลงมาด้านจริยธรรม ด้านการควบคุมและติดตามและด้านการ
ประสานงานผลการวิจัยปรากฏเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่า สมรรถนะเป็นคุณลักษณะของบุคคล ซ่ึงได้แก่ 
ความรู้ ทักษะ ความสามารถและคุณสมบัติต่างๆ อันได้แก่ ค่านิยม จริยธรรม บุคลิกภาพ คุณลักษณะ
ทางกายภาพและอ่ืนๆ ซ่ึงจําเป็นและสอดคล้องกับความเหมาะสมกับองค์กร โดยเฉพาะอย่างย่ิงต้อง
สามารถจําแนกได้ว่าผู้ท่ีจะประสบความสําเร็จในการทํางานได้ต้องมีคุณลักษณะเด่นๆ อะไร หรือ
ลักษณะสําคัญๆ อะไรบ้างหรือกล่าวอีกนัยหน่ึงคือสาเหตุที่ทํางานแล้วไม่ประสบความสําเร็จ เพราะ
ขาดคุณลักษณะบางประการซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของรัชฎา ณ น่าน (2550) ได้ทําการศึกษา
สมรรถนะหลักของปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลในจังหวัดน่าน จากการศึกษาพบว่า ปลัดองค์การ
บริหารส่วนตําบลจําเป็นต้องมีสมรรถนะหลักโดยรวมทุกด้านอยู่ในระดับมากที่สุด โดยสมรรถนะหลัก
ด้านความรู้ ท่ีต้องมีมากท่ีสุด คือ ความรู้เก่ียวกับกฎหมายท้องถ่ิน สมรรถนะหลักด้านทักษะท่ี
จําเป็นต้องมีมากที่สุด คือ ทักษะการบริหารงบประมาณ สามรรถนะหลักด้านความสามารถท่ี
จําเป็นต้องมีมากท่ีสุด คือ ความสามารถในการเป็นผู้นําทีมงานและสมรรถนะหลักด้านคุณลักษณะ
อ่ืนๆ ท่ีจําเป็นต้องมีมากท่ีสุด คือความรับผิดชอบ สมรรถนะท่ีมีในปัจจุบันของปลัดองค์การบริหาร
ส่วนตําบลในจังหวัดน่าน พบว่าในปัจจุบันปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลในจังหวัดน่านมีสมรรถนะอยู่
ในระดับมาก คือ สมรรถนะด้านทักษะ ได้แก่ ทักษะการติดต่อประสานงาน และสมรรถนะด้าน
คุณลักษณะอ่ืนๆ ได้แก่ ความซ่ือสัตย์ สมรรถนะท่ีปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลในจังหวัดน่านมีอยู่ใน
ระดับปานกลาง ได้แก่ สมรรถนะด้านความรู้ คือความรู้เก่ียวกับกฎหมายท้องถิ่นและสามรรถนะด้าน
ความสามารถ คือ ความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง  

2. ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับสมรรถนะในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีพัสดุ องค์การบริหาร
ส่วนตําบลในเขตพ้ืนที่จังหวัดพิจิตร ได้แก่ ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานความรู้ในการในการ
ปฏิบัติงานความผูกพันองค์การและความกดดันในการทํางานผลการวิจัยปรากฏเช่นน้ีอาจเป็น
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เพราะว่าสมรรถนะในการปฏิบัติงานช่วยสนับสนุนวิสัยทัศน์ ภารกิจและกลยุทธ์ขององค์กร ซ่ึงจะช่วย
ในการสร้างกรอบแนวคิด พฤติกรรม ความเช่ือ ทัศนคติ ของคนในองค์กรให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
กับวิสัยทัศน์ ภารกิจและกลยุทธ์ขององค์กรและสมรรถนะท่ีเป็นหลักเปรียบเสมือนตัวเร่งปฏิกิริยาให้
เป้าหมายต่างๆ บรรลุเป้าหมายได้ดีและเร็วย่ิงข้ึนซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของรัชณีย์ คงคาลัย (2554) 
ได้วิจัยเก่ียวกับปัจจัยท่ีส่งผลต่อสมรรถนะในการปฏิบัติงานของปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล ในเขต
จังหวัดอุทัยธานี จากการศึกษาพบว่าปัจจัยท่ีสําคัญที่ส่งผลต่อสมรรถนะในการปฏิบัติงานของปลัด
องค์การบริหารส่วนตําบล ได้แก่ ความกดดันในการทํางาน ขวัญกําลังใจและความรู้ในงาน และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของวงศพัทธ์ จันทร์เอ่ียม (2555) ได้วิจัยเก่ียวกับปัจจัยท่ีส่งผลต่อสมรรถนะการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรประจําศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท 
จากการศึกษาพบว่า ระดับแรงจูงใจในการทํางาน เจตคติต่ออาชีพ ความพึงพอใจในงานและ
สมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากรประจําศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดชัยนาท มีความพึงพอใจในงานและแรงจูงใจในการทํางานอยู่ในระดับมาก และมีเจตคติต่อ
อาชีพและสมรรถนะในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับปานกลาง สมรรถนะในการปฏิบัติงานได้รับอิทธิพล
รวมสูงสุดจากความพึงพอใจในงาน ซ่ึงอิทธิพลทางตรง รองลงมาได้รับอิทธิพลจากเจตคติต่ออาชีพ
และอิทธิพลจากแรงจูงใจในการทํางาน 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการศึกษา 
 1. สมรรถนะในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีพัสดุองค์การบริหารส่วนตําบลในเขตพ้ืนท่ี
จังหวัดพิจิตร ด้านการมุ่งผลสัมฤทธ์ิข้อที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าท่ีสุด ได้แก่การรับรู้และทําความเข้าใจในการ
บริหารงานพัสดุให้ดําเนินงานตามนโยบายขององค์กรดังน้ัน องค์การบริหารส่วนตําบลในเขตพ้ืนท่ี
จังหวัดพิจิตร ควรจัดอบรมเจ้าหน้าที่พัสดุ เพ่ือทําความเข้าใจในการบริหารงานพัสดุให้ดําเนินงานตาม
นโยบายขององค์กรให้มากข้ึน 
 2. สมรรถนะในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีพัสดุองค์การบริหารส่วนตําบลในเขตพ้ืนท่ี
จังหวัดพิจิตร ด้านการประสานงานข้อท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าท่ีสุด ได้แก่ การช้ีแจงในข้อระเบียบหรือกฎหมาย
ต่างๆ ให้บุคคลหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้องทราบ เพ่ือทําความเข้าใจกัน ดังนั้น องค์การบริหารส่วน
ตําบลในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดพิจิตร ควรจัดทําเอกสารเก่ียวกับข้อระเบียบหรือกฎหมายต่างๆเพ่ือให้บุคคล
หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเข้าใจตรงกัน 
 3. สมรรถนะในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีพัสดุองค์การบริหารส่วนตําบลในเขตพ้ืนท่ี
จังหวัดพิจิตร ด้านจริยธรรมข้อท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าท่ีสุด ได้แก่การปฏิบัติงานกับผู้บังคับบัญชาและ
ผู้ร่วมงานด้วยความเอาใจใส่ โดยให้ความร่วมมือช่วยเหลือในเรื่องการให้ความคิดเห็นตามหลัก
วิชาการแก้ไขปัญหาและพัฒนางานดังน้ัน องค์การบริหารส่วนตําบลในเขตพื้นท่ีจังหวัดพิจิตร ควร
สนับสนุนให้บังคับบัญชาเอาใจใส่เจ้าหน้าท่ีพัสดุให้มากข้ึน เพ่ือให้เกิดความร่วมมือช่วยเหลือในเรื่อง
การให้ความคิดเห็นตามหลักวิชาการแก้ไขปัญหาและพัฒนางานให้มากข้ึน 
 4. สมรรถนะในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีพัสดุองค์การบริหารส่วนตําบลในเขตพ้ืนท่ี
จังหวัดพิจิตร ด้านการควบคุมและติดตามข้อที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าท่ีสุด ได้แก่การแจ้งแผนการประเมินการ
ควบคุมและติดตามให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทราบล่วงหน้าดังน้ัน องค์การบริหารส่วนตําบลในเขตพ้ืนท่ี
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จังหวัดพิจิตร ควรเผยแพร่เอกสารเกี่ยวกับการแจ้งแผนการประเมินการควบคุมและติดตามให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาทราบล่วงหน้า 
 ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 
 1.ควรทําการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพในประเด็นที่เก่ียวกับสมรรถนะในการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่พัสดุ องค์การบริหารส่วนตําบล ในเขตพ้ืนที่จังหวัดพิจิตร ด้านจริยธรรมให้เห็นผลเป็น
รูปธรรม 
 2. ควรทําการศึกษาวิจัยผลสัมฤทธ์ิท่ีเกิดจากการทํางานของเจ้าหน้าที่พัสดุไปประยุกต์ใช้ให้
เป็นการบริหารอย่างต่อเน่ืองและเกิดประโยชน์แก่หน่วยงาน 
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