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บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อคนหาตัวบงชี้สมรรถนะหลักของเจาหนาที่กรมราชทัณฑ ผูวิจัยเก็บ 
ขอมูลจากประชากร เจาหนาท่ี และผูบริหารกรมราชทัณฑจำนวน 11,437 คน ใชสูตรคำนวณหาขนาดของกลุม 
ตัวอยางแบบประมาณสัดสวน ตามสูตรของทอมสัน ที่ความเชื่อมั่นรอยละ 95 ไดขนาดกลุมตัวอยางเทากับ 372  
ตัวอยาง แตเพ่ือปองกันปญหาการตอบขอคำถามที่ไมสมบูรณผูวิจัยจึงเพิ่มขนาดกลุมตัวอยางขึ้นอีกรอยละ 10 ได 
ขนาดกลุมตัวอยางที่ตองการทั้งสิ้น 410 ตัวอยาง ใชวิธีการสุมตัวอยางโดยใชทฤษฎีความนาจะเปน โดยเทคนิค 
การสุมแบบแบงชั้น สามารถเก็บขอมูลไดครบ 410 ชุด การวิเคราะหใชเทคนิคการวิเคราะหเชิงปริมาณ โดยอาศัย 
การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับท่ีสองดวยโปรแกรมลิสเรล ผลการวิจัย พบวา องคประกอบตัวบงชี้ 
สมรรถนะหลักของเจาหนาที่กรมราชทัณฑ เกิดจากสมรรถนะในดานการจัดการ มากที่สุด รองลงมา คือ ดาน
ความเปนผูนำ และดานใฝสัมฤทธิ์ในงาน ตามลำดับ  

Abstract 
 This research objective is to find Core Competency Indicator of the Department  
of Corrections’ Employees The researcher collects data from those of 11,437 employees and 
executives of the Department of Corrections. A proportion Sampling of to the method of 
Thompson is used to define sample size. At 95% level of confidence, the sample size is equal to 
372 samples but the researcher puts more 10% to the sample size in order to avoid problem of 
incomplete answers and gets 410 samples as a target. The Probability Sampling is used through 
the technique of Stratified random sampling. Finally, 410 surveys are collected. The quantitative 
analysis is used, through the Second Orders Factor Analysis by LISREL Program. The finding of 
research is that Core Competency Indicator of the Department of Corrections’ Employees derives 
firstly from Managerial Competencies, secondly from Leadership Competencies, and lastly from 
Task Achievement Competencies. 
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1. บทนำ 

1.1 ความสำคัญและความเปนมา 

 ความผาสุกของสังคมไทย นอกจากเกิดจาก 

การดำรงชีวิตรวมกันอยางปกติสุขของคนในสังคม 

แลวยังเกี่ยวเนื่องกับการปองกันปญหาการ

เบียดเบียนกันของคนในสังคม เมื่อสังคมเกิดความ

ไมสงบขึ้น จึงเปนหนาที่ของรัฐที่จะตองเขามา

ดูแล และขัดเกลาผูกระทำผิด (Reformation) 

กอนคืนคนดีกลับสูสังคม ภารกิจดังกลาวถือเปน

หนาท่ีหลักของกรมราชทัณฑ ในการปฏิบัติตอ 

ผูตองขัง คือ การแกไข ฟนฟูสภาพจิตใจใหสำนึก 

ผิด มีความพรอมที่จะประพฤติตนเปนพลเมืองดี  

สามารถประกอบอาชีพสุจริต และอยูรวมกันกับ 

ผูอื่นไดดวยดีภายหลังพนโทษ แตเนื่องจากสังคม 

โลกปจจุบันกำลังอยูในยุคสารสนเทศ เปนโลกที่ 

ไรพรมแดน (Globalization) องคการรวมทั้ง 

สมาชิกขององคการทั้งภาครัฐและเอกชนตอง 

เผชิญกับการเปลี่ยนแปลงอยางหลีกเลี่ยงไมได  

การปรับองคการใหยืดหยุนและมีความพรอมตอ 

ความเปลี่ยนแปลง จะชวยลดความเส่ียงตอความ 

ลมเหลวในการจัดการ และชวยทำใหองคการคง 

อยูไดอยางยั่งยืน มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 

สมรรถนะหลักถือเปนปจจัยสำคัญประการหนึ่ง 

ที่ชวยใหการพัฒนาศักยภาพบุคคล ใหมีความเปน

มืออาชีพ (Bowden and Masters, 1993)  

สามารถปฏิบัติ งานไดตามมาตรฐานท่ีตั้ ง ไว  

(Sternberg and Kolligian, 1990) เพื่อสงผลตอ 

การพัฒนาประสิทธิภาพขององคการ (Shermon,  

2004; เกริกเกียรติ ศรีเสริมโภช, 2546) สราง 

การปฏิบัติงานที่เหนือกวา (Boyatzis, 1996)  

และเพ่ือชวยใหภารกิจของงานบรรลุเปาหมาย  

(Burgoyne, 1993) ปจจัยเหลานี้ถือไดวามีความ 

สำคัญตอการพัฒนากรมราชทัณฑใหสอดรับกับ

การเปลี่ยนแปลงในยุคปจจุบัน 

 ในประเทศไทยมีนักวิชาการจำนวนมาก ที่ 

ไดนำเสนอแนวคิดเรื่องสมรรถนะหลัก (ธานินทร  

อุดม, 2540; วิฑูรย สิมะโชคดี, 2541; ดนัย  

เทียนพุฒ, 2543; เดชา เดชะวัฒนไพศาล, 2543;  

วันทนา วัฒนาสกุล, 2543; ณรงควิทย แสนทอง,  

2547; อานนท ศักดิ์วรวิชย, 2547; ธำรงศักดิ์  

คงคาสวัสดิ์ , 2548; สุกัญญา รัศมีธรรมโชติ,  

2548; อาภรณ ภูวิทยพันธ, 2548; สุดารัตน  

ลิมปะพันธ และคณะ, 2547) และจากการทบทวน 

วรรณกรรมยังพบวา มีการนำแนวคิดดังกลาวไป 

ทำการวิจัยในหลายองคการ โดยอาศัยเครื่องมือ 

การวัดและประเมิน ที่แตกตางกันออกไป อาทิ  

การสัมภาษณเชิงพฤติกรรม การใชผูเชี่ยวชาญ  

วิธีการสำรวจ การวิเคราะหหนาที่งาน (อิสระ  

บุญญะฤทธ์ิ, 2545; พิมพกานต ไชยสังข, 2546;  

ปทมา เพชรไพริทร , 2547; คณะกรรมการ 

ขาราชการพลเรือน, 2548; ศศิวิมล ทองพั้ว,  

2548; สุดารัตน ลิมปะพันธ และคณะ, 2549;  

นันทพร ศุภะพันธุ, 2551) และจากการทบทวน 

วรรณกรรมเหลานี้ ผูวิจัย พบวา ยังไมมีการทำวิจัย 

เรื่องสมรรถนะหลักของกรมราชทัณฑ ดวยการใช 

เทคนิคการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับ 

ที่สอง ซ่ึงเทคนิคดังกลาวมีไวเพื่อศึกษาวาองค- 

ประกอบยอยที่ไดอยูใตองคประกอบใหญเดียวกัน 

หรือไม และองคประกอบยอยใดมีความสำคัญ 

กวากัน (สุภมาส อังศุโชติ สมถวิล วิจิตรวรรณา  

และรัชนีกูล ภิญโญภานุวัฒน, 2552: 151) จาก 

เหตุผลดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึงสนใจที่ศึกษาตัว 

บงชี้สมรรถนะหลักของเจาหนาที่กรมราชทัณฑ  

จากการวิเคราะห องคประกอบเชิงยืนยันอันดับ 

ที่สอง ซึ่ งผลที่ ไดจะสามารถใช เปนแนวทาง 
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กำหนดนโยบาย และทิศทางเกี่ยวกับสมรรถนะ

หลักใหแกกรมราชทัณฑ ในมุมมองแบบองครวม 

และนาจะเปนกรณีศึกษาสำหรับหนวยงาน

ราชการอื่นที่สนใจตอไป 

1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย 

 เพื่อคนหาตัวบงชี้สมรรถนะหลักของเจา

หนาที่กรมราชทัณฑจากการวิเคราะหองคประกอบ 

เชิงยืนยันอันดับที่สอง 

1.3 ขอบเขตของการวิจัย 

 ขอบเขตในดานระยะเวลา ผูวิจัยทำวิจัย 

แบบภาคตัดขวาง (Cross-sectional study) ใน 

ระหวางเดือนมกราคม-ธันวาคม ป พ.ศ. 2552 

ขอบเขตในดานประชากร จะศึกษาเฉพาะกลุม ผูที่ 

ทำหนาที่ดูแลผูตองขัง ที่บริหารงานราชทัณฑทั้ง 

ในสวนกลาง และสวนภูมิภาค 

1.4 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

 ผูวิจัยใชการวิเคราะหขอมูลพื้นฐาน ดวยคา 

รอยละ คาเฉลี่ยเลขคณิต และสวนเบี่ยงเบน 

มาตรฐาน ในสวนที่สองหาคาสมรรถนะหลักใน 

ดานตาง ๆ ของกรมราชทัณฑ โดยตั้งเกณฑการ 

ประเมิน ตามแนวคิดของ Best (1977 อางถึงใน  

สุชาติ โสมประยูร และวรรณี โสมประยูร, 2546:  

68) ซึ่งทำใหไดเกณฑในการแปลความหมาย ดังนี้ 

 คาเฉลี่ย 1.00 – 1.80 หมายถึง นอยที่สุด 

 คาเฉลี่ย 1.81 – 2.60 หมายถึง นอย 

 คาเฉลี่ย 2.61 – 3.40 หมายถึง ปานกลาง 

 คาเฉลี่ย 3.41 – 4.20 หมายถึง มาก 

 คาเฉลี่ย 4.21 – 5.00 หมายถึง มากที่สุด 

 ผูวิจัยเลือกเปรียบเทียบสมรรถนะระหวาง 

เจาหนาที่บริหารสวนกลางและสวนภูมิภาคดวย

สถิติ Independent t-test 

 ในสวนที่สามเปนสถิติที่ใชตอบวัตถุประสงค 

การวิจัย ใชเทคนิคการวิเคราะหองคประกอบเชิง 

ยืนยันอันดับที่สองดวยโปรแกรม LISREL  

Version 8.52 

2. วิธีการศึกษา 

 การศึกษาครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสำรวจ เก็บ 

ขอมูลโดยอาศัยแบบสอบถาม และนำผลท่ีไดมา 

วิเคราะห โดยมีระเบียบวิธีวิจัย ดังนี้ 

2.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 จากขอมูลกรมราชทัณฑ พบวา จำนวน 

ประชากรในปจจุบันมีทั้งสิ้น 11,437 คน (กรม 

ราชทัณฑ, 2552, ออนไลน) คำนวณหาขนาดกลุม 

ตัวอยางแบบประมาณสัดสวน (Sample Size  

For Estimating a Proportion) ตามสูตรของ  

Thompson (1992, p. 38) ดังนี้ 

 n = N p (1-p) 

   [(N-1) (d)2/(z)2] + p (1-p) 

 ผลการคำนวณไดขนาดกลุมตัวอยางที่ 

คำนวณได คือ 372 ตัวอยาง แตเพื่อปองกันปญหา 

การตอบขอคำถามที่ไมสมบูรณผูวิจัยจึงเพ่ิมขนาด 

กลุมตัวอยางข้ึนอีกรอยละ 10 ไดขนาดกลุม 

ตัวอยางที่ตองการทั้งสิ้น 410 ตัวอยาง 

ตารางที่ 1 ประชากรและขนาดตัวอยางที่จัดเก็บ 

 ตามการสุม 

 หนวยงานที่สังกัด N % n 

1. ราชการบริหารสวนกลาง 7,511 65.67 269 

2. ราชการบริหารสวนภูมิภาค 3,926 34.33 141 
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 วิธีการสุมตัวอยาง เทคนิคการสุมแบบแบง 

ชั้น (Stratified Random Sampling) จำแนกตาม 

สังกัดของผูตอบแบบสอบถาม กำหนดสัดสวน 

ประชากรออกมาเปน คารอยละ และนำขนาด 

กลุมตัวอยางที่คำนวณไดเขาไปคูณ เพื่อหาจำนวน 

ของกลุมตัวอยางที่ตองจัดเก็บในแตละหนวยงาน 

2.2 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

 ไดแก แบบสอบถามท่ีผูวิจัยสรางขึ้นจาก

การทบทวนวรรณกรรมและสัมภาษณเจาะลึก

อธิบดีกรมราชทัณฑ เครื่องมือที่ใชเก็บขอมูล คือ

แบบสอบถามท่ีผานการตรวจสอบความตรงเชิง

เนื้อหา (Content Validity) จากผูทรงคุณวุฒิ

ทางดานกระทรวงยุติธรรม รวมทั้งหมด 7 คน 

ตารางที่ 2 รายนามผูทรงคุณวุฒิ 

รายชื่อ (ตำแหนง ในขณะประเมินคา IOC) 

อาจารย นัทธี จิตสวาง (อธิบดีกรมราชทัณฑ) 

อาจารย สถิตย เล็งไธสง (อดีตผูพิพากษาศาลฎีกา: 

ผูเชี่ยวชาญทางดานกฎหมาย) 

ดร.ชัยพรว ธนถาวรกิตติ์ (อดีตที่ปรึกษารัฐมนตรี 

กระทรวงยุติธรรม กรรมาธิการตรวจการเรือนจำ) 

อาจารย โสภณ ธิติธรรมพฤกษ (ผูเช่ียวชาญดาน 

ทัณฑวิทยา) 

นายสมศักดิ์ รังสิโยภาส (ผูบัญชาการเรือนจำกลาง 

คลองเปรม) 

นางสุทัศนา สุขสวาง (ผูอำนวยการ สถาบันพัฒนา 

ขาราชการกรมราชทัณฑ) 

นายอัศวิน คุณพันธ (ผูอำนวยการกองแผนงาน) 

 

 ผลการวิเคราะห หาคา IOC (index of  

item – objective congruence) ทำใหตัดขอ 

ที่ขาดความตรงออกไป หลังจากนั้นหาคาความ

เที่ยง (Reliability Test) วัดความสอดคลอง 

ภายใน (Internal Consistency Method) ดวย 

วิธีการขอสัมประสิทธ์ิแอลฟาของ ครอนบาค  

(Cronbach’s Alpha Coefficient) จากขอมูลที่ 

ไมใชกลุมตัวอยางจำนวน 40 คน ไดคาความเที่ยง 

ระหวาง 0.88-0.91 ไดจำนวนขอคำถามทั้งสิ้น 

50 ขอ  

 หลังจากเก็บขอมูลไดครบ 410 ชุด แลว 

ผูวิจัยนำขอมูลมาวิเคราะหเพื่อทดสอบคุณสมบัติ 

ของขอมูลวามีความสอดคลองกับขอกำหนดใน 

การใชเทคนิคการวิเคราะหพหุตัวแปร (Multivariate 

Analysis) โดยใชวิธีการวิเคราะหความเท่ียงของ 

ตัวแปรแฝง (Construct Reliability : c) และ 

ความแปรปรวนที่ถูกสกัดได (Average Variance  

Extracted : v) (Diamantopoulos and Siguaw, 

2000) ทดสอบคาสหสัมพันธแบบเพียรสัน 

(Pearson’s Coefficient Correlation) ระหวาง

กลุมตัวแปรแฝง เพื่อหลีกเลี่ยงปญหาความ 

สัมพันธระหวางตัวแปรท่ีสูงจนเกิดปญหาการ 

รวมเสนตรงพหุ (Multicollinearity) โดยพิจารณา 

รวมกับการทดสอบคาความทนทาน (Tolerance)  

และคา VIF (Variance Inflation Factors) เมื่อ 

ผานการทดสอบจึงนำขอมูลไปวิเคราะหองค- 

ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สอง (Second Orders  

Factor Analysis) โดยไมฝาฝนขอตกลงเบื้องตน 

2.3 นิยามปฏิบัติการ 

 สมรรถนะหลัก หมายถึง ลักษณะของ 

ทักษะที่จำเปน ความรู และทัศนคติที่ตองการเพ่ือ 

ใหเกิดผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผลในสถาน- 

การณการทำงานของเจาหนาที่กรมราชทัณฑ  

แบงเปน 
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 1. สมรรถนะดานการใฝสัมฤทธิ์ในหนาที่ 

งาน (Task Achievement Competencies)  

หมายถึง สมรรถนะที่จะทำใหบุคคลเปนผูที่ทำงาน 

ไดอยางมีประสิทธิผลและเปนผูที่ประสบความ 

สำเร็จ  

 2. สมรรถนะดานสัมพันธภาพ (Relation- 

ship Competencies) หมายถึง สมรรถนะใน

ลักษณะท่ีเกี่ยวของกับสัมพันธภาพและปฏิสัมพันธ

ระหวางตนเองกับผูอื่น  

 3. สมรรถนะดานคุณลักษณะสวนบุคคล 

(Personal Attribute Competencies)  

หมายถึง สมรรถนะที่สามารถสะทอนออกมาในรูป 

ของคุณลักษณะสวนบุคคล โดยมีความสัมพันธ  

ความเชื่อความรูสึก และสงผลตอการทำงาน รวม 

ถึงการรับรูเอกลักษณของตนเอง 

 4. ส ม ร ร ถ น ะ ด า น ก า ร จั ด ก า ร 

(Managerial Competencies) หมายถึง  

สมรรถนะที่ เปนตัวตัดสินถึงความสามารถใน 

จัดการกับงานที่ไดรับมอบหมายอยางดีเยี่ยม  

ความสามารถน้ีประกอบดวยหนาที่การทำงาน 

หลักที่สำคัญ คือ การจัดการโครงการ การนิเทศ 

เจาหนาที่ และการพัฒนาเจาหนาที่ ดวยการสราง 

ทีมการทำงาน การจูงใจสรางพลังจูงใจแกผูอื่น  

และการพัฒนาผูอื่น  

 5. ส ม ร ร ถ น ะ ด า น ค ว า ม เ ป น ผู น ำ  

(Leadership Competencies) หมายถึง 

สมรรถนะสำคัญที่ชวยใหบุคคลนำผูอื่นไปในทิศทาง 

เดียวกับ วัตถุประสงค วิสัยทัศน และภารกิจหลัก 

ขององคการ 

3. ผลการศึกษาและอภิปรายผล 

3.1 ขอมูลพ้ืนฐาน 

 พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศ 

ชาย (คิดเปนรอยละ 60.73) มีอายุเฉลี่ย 40 ป  

มีอายุราชการโดยเฉลี่ย 14 ป มีสถานภาพสมรส  

(คิดเปนรอยละ 54.15) การศึกษาสวนใหญจบ 

ปริญญาตรี (คิดเปนรอยละ 58.54) และปฏิบัติ 

งานในสวนทัณฑปฏิบัติ (คิดเปนรอยละ 24.15) 

3.2 สมรรถนะหลักในดานตาง ๆ ของกรมราชทัณฑ 

 ผลการวิเคราะห พบวา เจาหนาที่กรม 

ราชทัณฑทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาค มีระดับ 

สมรรถนะอยูในระดับมากทุกดาน (คาเฉลี่ยอยู 

ระหวาง 3.53-3.68) และไมพบความแตกตาง 

อยางมีนัยสำคัญทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบระหวาง 

ทั้งสองฝาย ยกเวน สมรรถนะหลักดานความเปน 

ผูนำพบความแตกตางอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่

ระดับ .05 
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3.3 สถิติที่ใชตอบวัตถุประสงคการวิจัย 

 ผลของการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน 

อันดับสอง ผูวิจัยใชโปรแกรมลิสเรล สกัดองค- 

ประกอบวิธีความเปนไปไดสูงสุด (Maximum  

ตารางที่ 3 เปรียบเทียบสมรรถนะหลักระหวางสวนกลางและสวนภูมิภาค 

  ขอที่ สังกัด Mean SD. ระดับประเมิน t p_value 

 1. สมรรถนะหลัก สวนกลาง 3.64 0.54 มาก 

  ดานการใฝสัมฤทธิ์ สวนภูมิภาค 3.75 0.51 มาก -1.92 0.06 

  ในหนาที่งาน กรมราชทัณฑ 3.68 0.53 มาก 

 2. สมรรถนะหลัก สวนกลาง 3.66 0.55 มาก 

  ดานสัมพันธภาพ สวนภูมิภาค 3.72 0.47 มาก -1.22 0.22 

   กรมราชทัณฑ 3.68 0.52 มาก 

 3. สมรรถนะหลัก สวนกลาง 3.69 0.54 มาก 

  ดานคุณลักษณะ สวนภูมิภาค 3.77 0.50 มาก -1.41 0.16 

  สวนบุคคล กรมราชทัณฑ 3.72 0.52 มาก 

 4. สมรรถนะหลัก สวนกลาง 3.49 0.61 มาก 

  ดานการจัดการ สวนภูมิภาค 3.59 0.53 มาก -1.63 0.10 

   กรมราชทัณฑ 3.53 0.59 มาก 

 5. สมรรถนะหลัก สวนกลาง 3.57 0.60 มาก 

  ดานความเปนผูนำ สวนภูมิภาค 3.71 0.59 มาก -2.26 0.02* 

   กรมราชทัณฑ 3.62 0.60 มาก 

Likelihood: ML) มีการปรับแบบจำลองให 

สอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ (คา χ2 /df = 

1.94, RMSEA = 0.48, NFI = 0.98, CFI = 0.99)  

ผลที่ไดนำเสนอในรูปที่ 1 วา
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รูปที่ 1 แบบจำลองการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สองที่สอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ 
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 ผลจากการนำเสนอจากรูปที่ 1 พบวา 

สมรรถนะหลักของเจาหนาที่กรมราชทัณฑเกิด

จากองคประกอบ ดานความเปนผูนำมากที่สุด 

(λy = 0.87) และปจจัยดังกลาวยังมีอิทธิพลทาง 

ตรงตอสมรรถนะหลักดานการจัดการ (β = 0.45)  
สมรรถนะหลักดานสัมพันธภาพ ถือเปนองค- 

ประกอบที่มีความสำคัญในลำดับถัดมา (λy = 0.81) 

ซึ่งปจจัยดังกลาวมีอิทธิพลทางตรงตอสมรรถนะ 

หลักดานการใฝสัมฤทธิ์ในหนาที่งาน (β = 0.40) 
ผูวิจัยไดแยกนำเสนอการวิเคราะหองคประกอบ 

เชิงยืนยัน ลำดับแรกและลำดับที่สอง โดยใช  

คาความเท่ียงของตัวแปรแฝง (ρc) คาความแปร 

ปรวนเฉล่ียที่สกัดได (ρv) คาความเที่ยงของ 

ตัวแปรที่สังเกตได (R2) และคาน้ำหนักของ 

องคประกอบ (λy) ไวในตารางที่ 4-5 ดังนี้ 

ตารางที่ 4 การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน ลำดับสอง 

 ตัวแปรแฝง ตัวแปรสังเกตได ρc ρv R2 λy 

 1. สมรรถนะหลักดานการใฝสัมฤทธิ์ในหนาที่งาน 0.92 0.54 

  1. การตั้งเปาหมายที่ทาทายกับตนเอง   0.51 0.72 

  2. การพัฒนามาตรฐานของตนใหสูงขึ้นตลอดเวลา   0.52 0.74 

  3. การวางแผนกลยุทธเพื่อจัดการในปญหาปฏิบัติงาน    0.60 0.79 

  4. การมีอิทธิพลตอการตัดสินใจของผูรวมงาน   0.41 0.66 

  5. การวางแผนถึงวิธีที่เอาชนะอุปสรรค   0.46 0.70 

  6. การพัฒนาการทำงานของทานดวยความคิดสรางสรรค   0.66 0.84 

  7. ความสามารถปรับตัว และตอบสนองอยางรวดเร็ว   0.56 0.78 

  8. การนำแนวคิดใหม ๆ เพื่อสรางประสิทธิภาพกับงาน   0.60 0.80 

  9. การเอาใจใสตอคุณภาพในการทำงาน   0.40 0.65 

  10. การวิเคราะหระบบแนวโนม ในการปฏิบัติงาน   0.41 0.67 

  11. การพัฒนาวิธีที่มีอยูใหปรับเปลี่ยนตามสภาพจริง   0.45 0.70 

 2. สมรรถนะหลักดานสัมพันธภาพ  0.95 0.56 

‰  1. ทานและทีมงานสามารถเลื่อนผลการปฏิบัติงาน   0.41 0.70 

  2. ความสามารถเติมเต็มความผูกพันใหแกสมาชิก   0.53 0.80 

  3. การใหขอมูลยอนกลับเพื่อชวยเหลือสมาชิกของทีมที่ดีขึ้น   0.51 0.78 

  4. การตอบสนองตอความตองการของผูที่เขามาติดตอ   0.66 0.87 

  5. ความสามารถในการรับฟงอยางมีประสิทธิผล   0.50 0.77 

  6. การตั้งใจจัดการปญหาที่ละเอียดออนของผูอื่น   0.66 0.89 

  7. ความสนใจในการเก็บขอเท็จจริงในชองทางการสื่อสาร   0.64 0.88 

  8. การพัฒนากลยุทธที่จะไดมาซึ่งความผูกพันตอองคการ   0.68 0.90 

  9. การเนนสัมพันธภาพกับคนหลากหลาย   0.54 0.80 

  10. การสื่อสารสอดคลองกับบุคลิกภาพและวัฒนธรรมผูอื่น   0.52 0.79 
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ตารางที่ 4 การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน ลำดับสอง (ตอ)   

 ตัวแปรแฝง ตัวแปรสังเกตได ρc ρv R2 λy 

 2. สมรรถนะหลักดานสัมพันธภาพ (ตอ) 0.95 0.56 

  11. การแสดงทัศนะในทางที่ไมโจมตีผูอื่น   0.29 0.58 

  12. การรูเวลาที่จะประนีประนอมและยืนหยัดความคิดเห็น   0.48 0.74 

  13. ความสนใจพัฒนาความรูความแตกตางทางวัฒนธรรม   0.43 0.70 

‰  14. การเขาใจในความแตกตางทางวัฒนธรรม   0.42 0.71 

 3. สมรรถนะหลักดานคุณลักษณะสวนบุคคล 0.93 0.57 

‰  1. การยอมรับตัวเองและเปนอิสระที่จะเผชิญกับความเสี่ยง   0.31 0.62 

  2. การทำงานเสร็จบนฐานความผูกพันและขอตกลงรวม   0.40 0.69 

  3. ความปรารถนาอยางแรงกลาที่จะพัฒนาตนเอง   0.42 0.73 

  4. การประเมินทักษะปจจุบันของตนเองอยางถูกตอง   0.50 0.78 

  5. การแกปญหาอยางถูกตองภายใตสถานการณตึงเครียด   0.57 0.84 

  6. การดึงเอาความรับผิดชอบของสมาชิกในกลุมได   0.56 0.83 

  7. การมองผลกระทบกอนทำการตัดสินใจ   0.63 0.88 

  8. การปฏิสัมพันธกับบุคคลอื่นอยางสุภาพ   0.49 0.76 

  9. ความสามารถวิเคราะหแนวคิด และปญหา ออกเปนสวน    0.64 0.87 

‰  10. ความสามารถใชแนวคิดแกไขปญหาอยางมีประสิทธิผล   0.70 0.93 

 4. สมรรถนะหลักดานการจัดการ  0.90 0.57 

‰  1. การสรางทิศทางและมอบหมายใหกับสมาชิกในทีม   0.52 0.74 

  2. การขจัดสิ่งขวางกั้นที่สงผลตอการพัฒนากรมราชทัณฑ   0.44 0.66 

  3. ความสามารถจัดการกับปญหาดานขวัญกำลังใจ   0.48 0.72 

  4. การเพิ่มพลังและสรางแรงบันดาลใจใหแกผูอื่น   0.60 0.80 

  5. การยอมรับในการทำงานผิดพลาดของเพื่อนรวมงาน   0.55 0.77 

  6. การมอบหมายงานโดยดูพื้นฐานของศักยภาพได   0.58 0.79 

‰  7. ความพรอมจะใหขอมูลยอนกลับอยางถูกตองแกทีมงาน   0.66 0.84 

 5. สมรรถนะหลักดานความเปนผูนำ  0.92 0.60 

‰  1. ความสามารถอธิบายวิสัยทัศนและภารกิจ กรมราชทัณฑ   0.56 0.77 

  2. การเขาใจจุดออนจุดแข็งของกรมราชทัณฑ   0.52 0.75 

  3. การวิเคราะหและประเมินสถานการณที่เกิดขึ้นกับได   0.58 0.79 

  4. การเปนผูสื่อสารและผูจูงใจตอเพื่อนรวมงาน   0.59 0.79 

  5. การสรางความซื่อสัตยและผูกพันภายในกรมราชทัณฑ   0.46 0.69 

  6. การชวยใหเพื่อนรวมงานเขาใจงานตอความสำเร็จ   0.64 0.82 

  7. การสนับสนุนเพื่อนรวมงานคนอื่น ๆ ใหปฏิบัติงาน   0.65 0.84 

‰  8. การใชแรงจูงใจสวนบุคคล และการตัดสินใจตอผูอื่น   0.68 0.85 
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 จากตารางที่ 4 พบวา (1) สมรรถนะหลัก 

ดานใฝสัมฤทธิ์ในงานจะมีคาน้ำหนักองคประกอบ 

ตั้งแต 0.65-0.84 (คาอำนาจในการพยากรณ  

0.40-0.66) โดยปจจัยดานการพัฒนาการทำงาน 

ของทานดวยความคิดสรางสรรคมากที่สุด และ  

ดานการเอาใจใสคุณภาพนอยที่สุด  

 (2) สมรรถนะหลักดานสัมพันธภาพ จะมี 

คาน้ำหนักองคประกอบตั้งแต 0.58-0.90 (คา 

อำนาจในการพยากรณตั้งแต 0.29-0.68) โดย 

ปจจัยดานการพัฒนากลยุทธที่จะไดมาซึ่งความ 

ผูกพันตอองคการมากที่สุด และการแสดงทัศนะ 

ในดานไมโจมตีผูอื่นนอยที่สุด  

 (3) สมรรถนะหลักคุณลักษณะสวนบุคคล 

จะมีคาน้ำหนักองคประกอบตั้งแต 0.62-0.93 (คา 

อำนาจในการพยากรณตั้งแต 0.31-0.70) โดย 

ปจจัยดานความสามารถสามารถใชแนวคิดแกไข 

ปญหาอยางมีประสิทธิผลมากที่สุดและการยอมรับ 

ตัวเอง และเปนอิสระที่จะเผชิญกับความเส่ียง 

นอยที่สุด  

 (4) สมรรถนะหลักดานการจัดการจะมี 

คาน้ำหนักองคประกอบตั้งแต 0.66-0.84 (คา 

อำนาจในการพยากรณตั้งแต 0.44-0.66) โดย 

ปจจัยดานความพรอมจะใหขอมูลยอนกลับอยาง 

ถูกตองแกทีมงานมากท่ีสุดและการขจัดสิ่งขวาง 

กั้นที่สงผลตอการพัฒนากรมราชทัณฑนอยที่สุด  

 (5) สมรรถนะหลักดานความเปนผูนำจะมี 

คาน้ำหนักองคประกอบตั้งแต 0.69-0.85 (คา 

อำนาจในการพยากรณตั้งแต 0.46-0.68) โดย 

ปจจัยดานการชวยใหเพื่อนรวมงาน เขาใจงานตอ

ความสำเร็จมากที่สุด และการสรางความซื่อสัตย

และผูกพันภายในกรมราชทัณฑนอยที่สุด  

ตารางที่ 5 การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน ลำดับแรก 

 ตัวแปรแฝง ตัวแปรสังเกตได ρc ρv R2 λy 

 สมรรถนะหลักของกรมราชทัณฑ 0.96 0.82 

‰  1. สมรรถนะหลักในดานใฝสัมฤทธิ์งาน   0.78 0.86 

  2. สมรรถนะหลักในดานสัมพันธภาพ   0.79 0.81 

  3. สมรรถนะหลักในดานคุณลักษณะสวนบุคคล   0.85 0.83 

  4. สมรรถนะหลักในดานการจัดการ   0.85 0.89 

  5. สมรรถนะหลักในดานความเปนผูนำ   0.81 0.87 

 ผลจากการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน 

ลำดับท่ีแรก มีคาน้ำหนักองคประกอบตั้งแต  

0.81-0.89 (คาอำนาจการพยากรณมีตั้งแต 0.78- 

0.85) ผลการวิเคราะห พบวา สมรรถนะหลักของ 

เจาหนาที่กรมราชทัณฑ เกิดจากปจจัยดานการ 

จัดการมากที่สุด รองลงมา คือ ดานความเปน

ผูนำ และดานใฝสัมฤทธิ์ในงานตาม ลำดับ 

3.4 การอภิปรายผล 

 สมรรถนะหลักของเจาหนาที่กรมราชทัณฑ 

ที่มีน้ำหนักปจจัยสูงสุด คือ สมรรถนะหลักในดาน 

การจัดการ ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ อิสระ  

บุญญะฤทธิ์ (2545) ที่เสนอวา สมรรถนะดานการ  

ใฝสัมฤทธ์ิในหนาที่งานดานสัมพันธภาพ ดาน 
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คุณลักษณะสวนบุคคล ดานการจัดการ และ 

ดานความเปนผูนำมีความสัมพันธกันทางบวก กับ

ประสิทธิผลในการทำงานโดย สมรรถนะหลัก ใน 

ดานการจัดการจะอยูในลำดับสูงที่สุด เมื่อพิจารณา 

ถึงองคประกอบยอยในลำดับที่สอง พบวา ความ 

สามารถใชแนวคิดแกไขปญหาอยางมีประสิทธิผล  

ซึ่งเปนองคประกอบยอยของสมรรถนะหลักใน 

ดานคุณลักษณะสวนบุคคลมีน้ำหนักองคประกอบ 

สูงสุด สอดคลองกับแนวคิดของ Trinka (2004)  

ซึ่งถือวาเปนสมรรถนะสำคัญของการมีภาวะผูนำ  

และงานของ และ Zwell (2000) ซ่ึงถือวาองค- 

ประกอบยอยของสมรรถนะดานการปรับปรุง 

อยางตอเนื่อง (Continuous Improvement)  

นอกจากนี้ ผลการวิจัยยังพบวา เจาหนาที่ 

กรมราชทัณฑควรปรับสมรรถนะบางดาน อาทิ  

ดานการไมโจมตีเพื่อนรวมงานเมื่อมีความคิดเห็น 

ไมสอดคลอง ดานการยอมรับในตัวเอง และการ 

เอาใจใสคุณภาพในการทำงาน ซ่ึงผลดังกลาว 

สามารถใชเปนแนวทางสำหรับองคการอ่ืน ที่มี 

ความแตกตางกันในบริบทนำปรับใช 

3.5 ขอเสนอแนะ 

 สำหรับการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดใหขอเสนอ 

แนะไวสองประการ ดังนี้ 

 3.5.1 ขอเสนอแนะในเชิงนโยบาย 

 สมรรถนะหลักของเจาหนาที่กรมราชทัณฑ  

เปนปจจัยหลักที่สะทอนสมรรถนะขององคการ  

หรืออีกนัยหนึ่ง สมรรถนะหลักของคนจะสราง ผล 

ความเปนเลิศโดยรวมตอองคการ สอดคลองกับ 

แนวคิดและทฤษฎี ที่เสนอวา สมรรถนะหลัก  

เปนปจจัยสำคัญ เพราะนอกจากจะชวยพัฒนา 

ศักยภาพบุคคล ใหมีความเปนมืออาชีพ สามารถ

ปฏิบัติงานไดตามมาตรฐานท่ีตั้งไว เพ่ือใหภารกิจ 

ของงานบรรลุเปาหมายและความสำเร็จโดยรวม 

ขององคการ (Sternberg and Kolligian, 1990;  

Bowden and Masters, 1993; Burgoyne,  

1993) สมรรถนะหลักยังเปนตัวบงชี้ถึงความมี 

คุณภาพของคนในองคการ ในการพัฒนา 

ประสิทธิภาพขององคการ (Gibson, 2000;  

Shermon, 2004; เกริกเกียรติ ศรีเสริมโภค,  

2546) สรางการปฏิบัติงานเหนือกวา (Dale and  

Hes, 1995; Boyatzis, 1996) ซึ่งปจจัยเหลานี้ 

มีความสำคัญในการพัฒนาองคการ ใหสอดรับ

การเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน  

 3.5.2 ขอเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งตอไป 

 1. งานวิจัยดังกลาวเปนงานวิจัยแบบภาค 

ตัดขวาง (Cross-Sectional Study) ผูที่สนใจจะ 

นำตัวแบบดังกลาวไปศึกษาในลักษณะของการ 

วิจัยในระยะยาว (Longitudinal Studies) ก็ 

สามารถจะทำใหเห็นภาพของการวิจัยที่ชัดเจน 

ยิ่งขึ้น 

 2. ผูที่สนใจสามารถศึกษา ไมจำกัดเฉพาะ 

กลุมผูบริหาร และเจาหนาที่กรมราชทัณฑ โดย 

ขยายเขตแดนการศึกษาในภาพรวมใหครบถวน  

โดยเก็บขอมูลจากผูมีสวนไดสวนเสีย ของกรม 

ราชทัณฑในสวนอื่น อาทิ ผูตองขัง หนวยงานใน 

กระบวนการยุติธรรม ญาติ ทนาย สถานกงสุล  

ประชาชน  

 3. การวิจัยดังกลาวเนนการวิจัยเชิงปริมาณ  

ทำใหขาดบริบทในเชิงลึก ผูที่สนใจจะขยายผลใน 

เชิงลึกอาจจะออกแบบเครื่องมือวัดที่เหมาะสม  

อาทิ แบบสังเกต หรือ ทำวิจัยเชิงคุณภาพ อาทิ  

การสัมภาษณแบบเจาะลึก (In Depth Interview)  

การสนทนากลุม (Focus Group Discussion) 
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ประกอบเพื่อใหงานวิจัยมีความสมบูรณในเชิงลึกได 

4. สรุป 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อคนหาตัว 

บงชี้สมรรถนะหลักของเจาหนาที่กรมราชทัณฑ  

เก็บขอมูลจากประชากร เจาหนาที่ และผูบริหาร 

กรมราชทัณฑจำนวน 11,437 คน ผลการวิจัย 

พบวา องคประกอบตัวบงชี้สมรรถนะหลักของ 

เจาหนาที่กรมราชทัณฑ เกิดจากสมรรถนะในดาน

การจัดการมากที่สุด รองลงมา คือ ดานความ 

เปนผูนำ และดานใฝสัมฤทธิ์ในงาน ตามลำดับ 

เมื่อพิจารณาถึงองคประกอบยอยในลำดับที่สอง  

พบวา ความสามารถใชแนวคิดแกไขปญหาอยาง 

มีประสิทธิผล ซึ่งเปนองคประกอบยอยของ

สมรรถนะหลักในดานคุณลักษณะสวนบุคคล 

มีน้ำหนักองคประกอบสูงสุด 
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