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บทคดัยอ่ 

 การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 2 ประการ ประการแรก เพื่อศึกษาระดับ

สมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากรบริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) 

ส านักงานปฏิบัติการเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล 1 ภาคตะวันออก และประการที่

สอง เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะในการปฏิบัติงานกับประสิทธิผลใน

การปฏิบัติงานของบุคลากรบริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน)ส านักงานปฏิบัติการ

เขตกรุงเทพฯและปริมณฑล 1 ภาคตะวันออก กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้

คือบุคลากรบริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน)ส านักงานปฏิบัติการเขตกรุงเทพฯ

และปริมณฑล 1 ภาคตะวันออกจ านวน 86 คน โดยผู้ศึกษาใช้การสุ่มตัวอย่างแบบ

ชั้นภูมิโดยอาศัยสัดส่วนและการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย สถิติที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่

ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์

สัน 

                                                           

1 เอกสารน้ีเป็นสารนิพนธ์ของนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยราช

ภัฏนครปฐม 

2 นักศึกษาช้ันปีที่ 4 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

3 อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์, อาจารย์ประจ าสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 



 
 

  

 ผลการศึกษาพบว่า ระดับสมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากรบริษัท ซี

พี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) ส านักงานปฏิบัติการเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล 1 ภาค

ตะวันออก ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า สมรรถนะใน

การปฏิบัติงานในด้านการพัฒนาตน ด้านความรู้ความสามารถ ด้านการวิเคราะห์

และสังเคราะห์ ด้านการท างานเป็นทีม มีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับประสิทธิผลใน

การปฏิบัติงานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

 

ค าส าคัญ: สมรรถนะ ประสิทธิผล 

 

Abstract 

 

 This study had two main objectives. Firstly, to study the level of 

competency which relation to the effectiveness of personnel in 

performance of CP ALL Public Company Limited, Office of the Bangkok 

and Metropolitan 1 Eastern. Secondly, to study the competency which 

relation to the effectiveness of personnel in performance of CP ALL 

Public Company Limited, Office of the Bangkok and Metropolitan 1 

Eastern. The samples were personnel of 86 people by proportional 

stratified and simple random sampling. Data were collected by using 

questionnaires and analyzed by using statistical software. Statistical 

tools employed for data analysis were percentage, mean, standard 

deviation and pearson product moment correlation coefficient at the .05 

level of significance. 

 The results of this study found that the level of competency of 

personnel in performance of CP ALL Public Company Limited, Office of 

the Bangkok and Metropolitan 1 Eastern was at high level. Hypothesis 

testing revealed that competency of their development. Knowledge, 

Analysis and Synthesis Working as a team correlated effectiveness of 

personnel in performance at the .05 level of significance. 
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1. ความเปน็มาและความส าคญัของปญัหา 

 ในยุคปัจจุบันหลายต่อหลายองค์กรต่างต้องเผชิญกับปัญหาการแข่งขันทาง

ธุรกิจที่รุนแรงขึ้น จึงเป็นเหตุให้องค์กรต่างๆ ต้องพยายามเร่งปรับตัวเองเพื่อสร้าง

ความอยู่รอดในเชิงของการแข่งขัน ดังนั้นจึงท าให้องค์กรต่างหันมาสนใจกับ      

การพัฒนาศักยภาพและความสามารถของพนักงานให้มากขึ้น เพราะถือว่า “คน” 

เป็นทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Capital) ที่ไม่สามารถวัดออกมาเป็นมูลค่า

ได้ด้วยตนเองโดยตรง ซึ่งการสรรหาว่าจ้างคนที่มีความรู้ความสามารถซึ่งจะท าให้

ได้คนดีมีฝีมือเข้ามาท างานให้กับองค์การ สิ่งหนึ่งที่องค์การจะต้องรีบด าเนินการ

และท าอย่างต่อเนื่องนั่นก็คือการสร้างระบบ     ในการพัฒนาศักยภาพและ

ความสามารถของคน (อาภรณ์ ภู่วิทยาพันธุ์,2550: 8-9)  

 ดังน้ัน องค์การจะท าอย่างไรในการที่จะรกัษาทรัพยากรที่มีความส าคัญนี้ให้

ท างานและอยู่กับองค์การได้นานที่สุด การเสริมสร้างสมรรถนะให้กับบุคลากร จึง

เป็นสิ่งส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งในการที่จะท างานไปสู่การบรรลุเป้าหมาย        

การเสริมสร้างสมรรถนะให้กับบุคลากรในการปฏิบัติงาน ซึ่งจะเป็นตัวน าไปสู่

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการท างาน      เพ่ือสนองตอบภารกิจและเป้าหมาย

ในการด าเนินงานขององค์การให้ส าเร็จและเป็นที่ประจักษ์ต่อไป 

 จากเหตุผลของการน าแนวคิดสมรรถนะมาใช้ในองค์กรต่างๆในปัจจุบัน จึง

ท าให้ผู้ศึกษาเกิดความสนใจที่จะศึกษาสมรรถนะที่มีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิผล

ในการปฏิบัติงานของบุคลากรบริษัทซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) ทั้งนี้เพราะบริษัท

ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นองค์กรที่ได้รับการยอมรับด้านการบริหารงานที่

มีคุณภาพ มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักยอมรับ           ในระดับประเทศและบุคลากร

ค่อนข้างมีศักยภาพในการท างาน มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม ผู้ศึกษาจึงได้

ท าการศึกษาเรื่อง สมรรถนะที่มีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของ

บุคลากรบริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) ส านักงานปฏิบัติการเขตกรุงเทพฯและ

ปริมณฑล 1 ภาคตะวันออก ขึ้น 

 

2. วตัถปุระสงคใ์นการศกึษา  

 2.1 เพื่อศึกษาระดับสมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากรบริษัท ซีพี 

ออลล์ จ ากัด (มหาชน) ส านักงานปฏิบัติการเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล 1 ภาค

ตะวันออก 



 
 

  

 2.2 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะในการปฏิบัติงานกับ

ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบุคลากรบริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) 

ส านักงานปฏิบัติการเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล 1 ภาคตะวันออก 

 

3. สมมตฐิานในการศกึษา  

 สมรรถนะในการปฏิบัติงานด้าน การมุ่ ง

ผลสัมฤทธิ์  ด้านการพัฒนาตน ด้าน ความรู้

ความสามารถ ด้านการวิเคราะห์และ

สังเคราะห์ และด้านการท างานเป็นทีมมี

ความสัมพันธ์กับประสิทธิผลในการ

ปฏิบัติงาน บริษัท ซีพี  ออลล์  จ ากัด 

(มหาชน) ส านักงานปฏิบัติการเขต

กรุงเทพฯและปริมณฑล 1 ภาค

ตะวันออก 

4. กรอบแนวคดิในการศกึษา 

 จากการศกึษาเอกสาร ทฤษฏ ีและงานวจิัย

ที่เกี่ยวข้อง  ผู้ศกึษาได้สรุปเป็นกรอบแนวคดิใน

การศกึษาดังน้ี 

     ตวัแปรตน้    

      ตวัแปรตาม 

สมรรถนะในการ

ปฏบิตังิาน  

- สมรรถนะด้านการมุง่

ผลสัมฤทธิ ์

- สมรรถนะด้านการ

พัฒนาตน 

- สมรรถนะด้านความรู้

ความสามารถ 

- สมรรถนะด้านการ

วิเคราะห์และสังเคราะห์ 

- สมรรถนะด้านการ

ท างานเป็นทีม 

ประสทิธผิลในการ

ปฏบิตังิานของบคุลากร

บรษิทั ซพี ีออลล ์จ ากดั 

(มหาชน)ส านกังาน

ปฏบิตักิารกรงุเทพฯและ

ปรมิณฑล 1 ภาคตะวนัออก 

- การปรับตัวเข้ากับ

สภาพแวดล้อม 

- การบรรลุเป้าหมาย 

- การบูรณาการ 

- การคงไว้ซึ่งระบบค่านิยม 



 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. นยิามศพัทเ์ฉพาะ 

 สมรรถนะในการปฏิบัติงาน หมายถึง  ความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะ ที่จะ

ช่วยให้องค์กรท างานได้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ประกอบด้วย สมรรถนะด้าน

การมุ่งผลสัมฤทธิ์ สมรรถนะด้านการพัฒนาตน สมรรถนะด้านการวิเคราะห์และ

สังเคราะห ์และสมรรถนะด้านการท างานเป็นทีม 

 สมรรถนะด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ หมายถึง การพยายามปรับปรุงงาน การ

ท างานได้ตามเป้าหมาย การท างานได้ดีกว่าคนอื่น ๆ และการท างานที่ยาก  ท้า

ทายซึ่งอาจไม่เคยมีใครท ามาก่อน 

 สมรรถนะด้านการพัฒนาบุคลากร หมายถึง  กระบวนการที่ มุ่ งจะ

เปลี่ยนแปลงวิธีการท างาน ความรู้ความสามารถ ทักษะและทัศนคติของบุคลากร    

ให้เป็นไปทางที่ดีขึ้นเพื่อให้บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาแล้วนั้นปฏิบัติงานได้ผล

ตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

 สมรรถนะด้านความรู้ความสามารถ  หมายถึง ความรู้ความสามารถที่จ าเป็น

ในการปฏิบัติหน้าที่ ถ้าไม่มีความรู้ความสามารถนี้แล้ว พนักงานก็ไม่สามารถ

ปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบได้อย่างถูกต้อง ความรู้นี้มักจะได้จากการศึกษา อบรม 

สัมมนา รวมไปถึงการแลกเปลี่ยนความรู้กับผู้มีความรู้ในด้านนั้นๆ  ส่วน

ความสามารถหรือทักษะนี้มักจะได้มาจากการฝึกฝน หรือกระท าซ้ าๆอย่างต่อเนื่อง 

จนท าให้เกิดความ ช านาญในส่ิงน้ัน 

 สมรรถนะด้านการวิเคราะห์และสังเคราะห์ หมายถึง การแยกแยะทาง

ความคิด หรือทางวัตถุของสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เพื่อให้เห็น 

 



 
 

  

องค์ประกอบ เพื่อศึกษาแต่ละองค์ประกอบหรือว่าแยกแยะเพื่อให้เห็นเพื่อให้เห็น

ความสัมพันธ์ ขององค์ประกอบต่างๆ ที่ท าให้เกิดสิ่งน้ัน หรือเรื่องน้ัน 

 สมรรถนะด้านท างานเป็นทีม หมายถึง การร่วมกันท างานของสมาชิกที่

มากกว่าหน่ึงคน โดยที่สมาชิกทุกคนน้ันจะต้องมีเป้าหมายเดียวกัน จะท าอะไรแล้ว

ทุกคนต้องยอมรับร่วมมือ มีการวางแผนการท างานร่วมกัน  

 ประสิทธิผล หมายถึง ความสามารถขององค์กรที่จะด าเนินการให้บรรลุ

เป้าหมาย ประกอบด้วย การปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม การบรรลุเป้าหมาย 

การบูรณาการ และการคงไว้ซึ่งระบบค่านิยม  

 

 

6. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  

 มานะ โตสมบัติ (2552) ได้กล่าวถึงเรื่อง สมรรถนะในการปฏิบัติงาน 

ประกอบไปด้วย สมรรถนะด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ สมรรถนะด้านการพัฒนาตน 

สมรรถนะด้านความรู้ความสามารถ สมรรถนะด้านการวิเคราะห์และสังเคราะห์ 

และสมรรถนะด้านการท างานเป็นทีม โดยสามารถอธิบายความได้ดังน้ี  

 1. สมรรถนะด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ หมายถึง การพยายามปรับปรุงงาน การ

ท างานได้ตามเป้าหมาย การท างานได้ดีกว่าคนอื่น ๆ และการท างานที่ยาก ท้าทาย

ซึ่งอาจไม่เคยมีใครท ามาก่อน 

 2. สมรรถนะด้านการพัฒนาบุคลากร หมายถึง กระบวนการที่มุ่งจะ

เปลี่ยนแปลงวิธีการท างาน ความรู้ความสามารถ ทักษะและทัศนคติของบุคลากร    

ให้เป็นไปทางที่ดีขึ้นเพื่อให้บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาแล้วนั้นปฏิบัติงานได้ผล

ตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

 3. สมรรถนะด้านความรู้ความสามารถ หมายถึง ความรู้ความสามารถที่

จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ ถ้าไม่มีความรู้ความสามารถนี้แล้ว พนักงานก็ไม่

สามารถปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบได้อย่างถูกต้อง ความรู้นี้มักจะได้จากการศึกษา 

อบรม สัมมนา รวมไปถึงการแลกเปลี่ยนความรู้กับผู้มีความรู้ในด้านนั้นๆ ส่วน

ความสามารถหรือทักษะนี้มักจะได้มาจากการฝึกฝน หรือกระท าซ้ าๆอย่างต่อเนื่อง 

จนท าให้เกิดความ ช านาญในส่ิงน้ัน 

 4. สมรรถนะด้านการวิเคราะห์และสังเคราะห์ หมายถึง การแยกแยะทาง

ความคิด หรือทางวัตถุของสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เพื่อให้เห็น 

องค์ประกอบ เพื่อศึกษาแต่ละองค์ประกอบหรือว่าแยกแยะเพื่อให้เห็นเพื่อให้เห็น

ความสัมพันธ์ ขององค์ประกอบต่างๆ ที่ท าให้เกิดสิ่งน้ัน หรือเรื่องน้ัน 



 
 

  

 5. สมรรถนะด้านท างานเป็นทีม หมายถึง การร่วมกันท างานของสมาชิกที่

มากกว่าหน่ึงคน โดยที่สมาชิกทุกคนน้ันจะต้องมีเป้าหมายเดียวกัน จะท าอะไรแล้ว

ทุกคนต้องยอมรับร่วมมือ มีการวางแผนการท างานร่วมกัน  

 Parson (1960, อ้างถึงใน พรชัย เชื้อชูชาติ. 2550) ได้เสนอความคิดใน

การวัดประสิทธิผลขององค์การ  

โดยพิจารณาจาก  

 1. การปรับตัวให้เข้ากบัสภาพแวดล้อม (Adaptation) หมายถึง บคุคลใน

กลุ่มท างานสามารถปรับตัวให้สอดคล้องกับสิ่งแวดล้อมภายนอก โดยการพร้อมที่

จะปรับเปลี่ยนการด าเนินงานภายในของกลุม่ท างาน ตัวบ่งชี้ของการปรับตัว คือ 

ความสามารถในการปรับตวั (Adaptability) 

 2. การบรรลุเป้าหมาย (Goal Attainment) หมายถึง บุคคลในกลุม่ท างาน

ได้ร่วมกันก าหนดวัตถปุระสงค์ของการท างาน การจัดหาและการใช้ทรัพยากรต่าง 

ๆ ภายในกลุ่มท างานอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้การด าเนินงานของกลุ่มบรรลุ

วัตถุประสงคท์ี่วางไว ้ตัวบ่งชีข้องการบรรลุเป้าหมาย คือ การบรรลุวัตถุประสงค ์

(Goal Achiecement) 

 3. การบูรณาการ (Integration) หมายถึง การประสานความสมัพนัธ์สมาชิก

ภายในกลุ่มงาน เพ่ือการรวมพลังให้มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในการปฏิบัติ

ภารกิจของกลุ่ม ตัวบ่งชี้ของบูรณาการ คือ ความกลมเกลยีว (Cohesiveness) 

 4. การคงไว้ซึ่งระบบคา่นิยม (Latency) หมายถึงการด ารงและรักษาระบบ

ค่านิยมของกลุม่ ซึ่งประกอบด้วย รูปแบบทางด้านวัฒนธรรมกลุ่มและแรงจูงใจใน

การท างานให้คงอยู่ในกลุ่ม ตวับ่งชี ้คือ ความผูกพันต่อองค์การและกลุ่ม (Group 

and 

Commitment) 

 

7. วิธีด าเนินการศึกษา 

  7.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ บุคลากรในบริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด 

(มหาชน) ส านักปฏิบัติการเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล 1 ภาคตะวันออก มี

ประชากรจ านวนทั้งสิ้น 110 คน และการหากลุ่มตัวอย่างผู้ศึกษาจะใช้ตารางของ 

Krejcie และ Morgan กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ เท่ากับ 86 ตัวอย่าง 

 7.2 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 



 
 

  

 เครื่องมือที่ใช้ในครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม (Questionnaira) แบ่งเป็น 3 ส่วน 

ดังน้ี 

 ส่วนที่ 1 เป็นค าถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของประชากร ได้แก่ เพศ อายุ 

ระดับการศึกษา ประสบการณ์ท างาน ลักษณะค าถามเป็นแบบตรวจสอบเช็ค

รายการ (Check list) 

 ส่วนที่ 2 เป็นค าถามเกี่ยวสมรรถนะในการปฏบิัติงานของบุคลากรบรษิัท ซีพี 

ออลล์ จ ากัด (มหาชน) ได้แก่ สมรรถนะด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ สมรรถนะด้านการ

พัฒนาตน สมรรถนะด้านความรู้ความสามารถ สมรรถนะด้านการวิเคราะห์และ

สังเคราะห์ และสมรรถนะด้านการท างานเป็นทีม 

 ส่วนที่ 3 เป็นค าถามเกี่ยวกับประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบุคลากร

บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) ได้แก่   การปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม การ

บรรลุเป้าหมาย การบูรณาการ และการคงไว้ซึ่งระบบค่านิยม 

 7.3 การวิเคราะห์ข้อมูล 

 ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยน าแบบสอบถามที่

ได้กลับคืนมาทั้งหมดมาวิเคราะห์และประมวลผลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วย

โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ  

 โดยผู้ศึกษาใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังน้ี 

 1. ค่าร้อยละ (Percentage) ใช้ส าหรับอธิบายข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล 

 2. ค่าเฉลี่ย (Mean) และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

 3. ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s product moment 

correlation coefficient) 

 โดยผู้ศึกษาได้ก าหนดระดับค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ดังน้ี  

 3.1 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เท่ากับ .71-1.00 หมายถึงตัวแปรอิสระและ

ตัวแปรตามมีความสัมพันธ์กันมาก 

 3.2 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .31-.70 หมายถึงตัวแปรอิสระและ

ตัวแปรตามมีความสัมพันธ์กันปานกลาง 

 3.3 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .00-.30 หมายถึงตัวแปรอิสระและ

ตัวแปรตามมีความสัมพันธ์กันน้อย 

ส าหรับค่านัยส าคัญทางสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลในครั้งนี้ ก าหนดไว้

ที่ระดับ .05 



 
 

  

  

8. ผลการศกึษา 

 สมรรถนะในการปฏิบัติงาน 

 ระดับสมรรถนะในการปฏิบัติงานรายด้าน ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ

พิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการท างานเป็นทีม มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาคือ 

ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน รองลงมาคือ ด้านการวิเคราะห์และ

สังเคราะห์ และด้านการพัฒนาตนและด้านความรู้ความสามารถ และเมื่อพิจารณา

รายข้อ พบว่า มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ การสร้างสัมพันธภาพที่ดีในการท างานร่วมกับ

ผู้อื่น รองลงมาคือ การศึกษาค้นคว้าหาความรู้มุ่งมั่นและแสวงหาโอกาสพัฒนา

ตนเองด้วยวิธีการที่หลากหลาย และการให้เกียรติยกย่องชมเชยให้ก าลังใจแก่

เพื่อนร่วมงานในโอกาสที่เหมาะสม เท่ากัน รองลงมาคือ   การแลกเปลี่ยน รับฟัง

ความคิดเห็นและประสบการณ์ภายในทีมงาน รองลงมา การท างานร่วมกับผู้อื่น

เฉพาะหน้าท่ีที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น การช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานเพื่อสู่เป้าหมาย

ความส าเร็จร่วมกัน และการวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน

ของตนเองอย่างต่อเน่ือง ตามล าดับ 

 ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 

 ระดับประสิทธิผลในการปฏิบัติงานรายด้าน ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ

พิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการคงไว้ซึ่งระบบค่านิยม มีค่าเฉลี่ยสูงที่ สุด 

รองลงมาคือ ด้านการบรรลุเป้าหมาย รองลงมาคือ ด้านการปรับตัวเข้ากับ

สภาพแวดล้อม และด้านการบูรณาการ มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด และเมื่อพิจารณารายข้อ 

พบว่า ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ แม้จะมีความยากล าบากในการปฏิบัติงานแต่

ยังคงตั้งใจท่ีจะปฏิบัติงานต่อไป รองลงมาคือ ความภาคภูมิใจในความเป็นบุคลากร

ของหน่วยงาน รองลงมาคือ แม้งานยากล าบากแคไหนแต่รู้สึกถึงหน้าที่และความ

รับผิดชอบที่ต้องท าให้ส าเร็จเพื่อหน่วยงาน รองลงมาคือ รู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของ

หน่วยงาน รองลงมาคือ สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามที่ไดรับมอบหมายไดส าเร็จ และ

ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ สามารถปรับเปลี่ยนทัศนคติเดิมที่เป็นปัจจัย

ขัดขวางการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในหน่วยงานได้  

 ผลการทดสอบสมมติฐาน 

 สมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากร มีความสัมพันธ์ในทางตามกันกับ

ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน โดยมีระดับความสัมพันธ์ปานกลางระหว่างตัวแปร

อิสระและตัวแปรตาม (r = 0.467) 



 
 

  

 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า สมรรถนะในการปฏิบัติงานในด้านการมุ่ง

ผลสัมฤทธิ์ ด้านการพัฒนาตน ด้านความรู้ความสามารถและด้านการวิเคราะห์และ

สังเคราะห์ มีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน อย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว้  

 ส่วนด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์และด้านการท างานเป็นทีม ไม่มีความสัมพันธ์ใน

เชิงบวกกับประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

 

9. อภปิรายผลการศกึษา 

 สมรรถนะในการปฏบิตังิาน 

 ผลจากการศึกษาสมรรถนะในการปฏิบัติงานงาน พบว่า ภาพรวมอยู่ใน

ระดับมาก โดยด้านการท างานเป็นทีม     มากที่สุด รองลงมาคือ ด้านการมุ่ง

ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน ด้านการวิเคราะห์และสังเคราะห์ ด้านการพัฒนาตน 

และด้านความสามารถ ตามล าดับ เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า 

 ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานพบว่า บุคลากรมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการ

ปฏิบัติงาน โดยภาพรวมมาก โดยเห็นว่าบุคลากรมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ท า

กิจกรรม หรือผลงานต่างๆ ในการพัฒนารูปแบบการปฏิบัติงานของตนเอง ซึ่ง

สอดคล้องกับการศึกษาของ ประมา ศาสตระรุจิ (2550) เรื่อง สมรรถนะในการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ส านัก

บริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน ซึ่งพบว่าการมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานมี

ความส าคัญอยู่ในระดับมาก 

 ด้านการพัฒนาตน พบว่า บุคลากรพัฒนาตน โดยภาพรวมมาก โดยเห็นว่า

บุคลากรมีความสามารถในการค้นคว้าหาความรู้ เพื่อมุ่งมั่นแสวงหาโอกาสพัฒนา

ตนเองด้วยวิธีการที่หลากหลาย ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ ปิยรัตน์ ชุณศรี 

(2550) เรื่องการเพ่ิมพูนสมรรถนะของพนักงานระดับปฏิบัติการโดยการฝึกอบรม: 

กรณีศึกษา 5 บริษัทในเครือซัมมิท กรุ๊ป ซึ่งพบว่าการฝึกอบรม จะช่วยให้บุคลากร

มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพ่ือพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงาน

ให้ดียิ่งขึ้น 

 ด้านความรู้ความสามารถ พบว่า บุคลากรมีความรู้ความสามารถ โดย

ภาพรวมมาก โดยเห็นว่าบุคลากรมีความรู้ความสามารถอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับ

ลักษณะงาน จนสามารถน ามาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆได้ ซึ่ง

สอดคล้องกับการศึกษาของ รัชฎา ณ น่าน (2550) เรื่องสมรรถนะหลักของปลัด

องค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดน่าน ซึ่งพบว่าสมรรถนะด้านความรู้

ความสามารถเป็นสมรรถนะหลักที่องค์กรพึ่งมี 



 
 

  

 ด้านการวิเคราะห์และสังเคราะห์ พบว่า บุคลากรมีการวิเคราะห์และการ

สังเคราะห์ โดยภาพรวมมาก โดยเห็นว่าบุคลากรสามารถวิเคราะห์สาเหตุของ

ปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้น เพื่อก าหนดทางเลือกในการแก้ไขปัญหา 

ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ณรงค์วิทย์ แสนทอง (2551) กล่าวว่า ปัญหาและ

อุปสรรคของการน าสมรรถนะ (Competency) ไปใช้ในองค์การไว้ว่า องค์การ

ควรมีผู้เชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ การแยกแต่ละส่วนแต่ละขั้นตอนหรือเป็นระยะๆ 

เพ่ือให้เป็นระบบ ไม่ให้เกิดปัญหา 

 ด้านการท างานเป็นทีม พบว่า บุคลากรมีการท างานเป็นทีม โดยภาพรวม

มาก โดยเห็นว่าบุคลากรมีการสร้างสัมพันธภาพที่ดีในการท างานร่วมกันกับผู้อื่น 

ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ ประมา ศาสตระรุจิ (2550) เรื่อง สมรรถนะในการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ส านัก

บริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน ซึ่งพบว่าความร่วมแรงร่วมใจ ความเข้าใจ

องค์กรและระบบ เป็นสมรรถนะที่มีความส าคัญระดับมาก 

 ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 

 ผลจากการศึกษาประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน ภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

โดยด้านการคงไว้ซึ่งระบบค่านิยม มากที่สุดรองลงมาคือ ด้านการบรรลุเป้าหมาย 

ด้านการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม และด้านการบูรณาการ ตามล าดับ เมื่อ

พิจารณารายด้าน พบว่า 

 ด้านการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม พบว่า บุคลากรมีการปรับตัวเข้ากับ

สภาพแวดล้อม โดยภาพรวมมาก โดยเห็นว่า บุคลากรไม่ปฏิเสธการไปสังสรรค์กับ

เพื่อนร่วมงาน ประกอบกับกิจกรรมต่างๆที่บริษัทจัดขึ้นเพื่อให้เกิดการท างาน

ร่วมกันเป็นทีมแล้วฝึกการปรับตัวในสภาพแวดล้อมใหม่ๆอยู่เสมอ ซึ่งสอดคล้องกับ

การศึกษาของ สุทธิพงศ์ ยงค์กมล (2549) เรื่อง การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อ

ประสิทธิผลของโรงเรียน ที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการสอน มีความเห็นสอดคล้อง

กันว่าการก าหนดบทบาทหน้าท่ีและการประสานงาน การรับรูในบทบาทหน้าท่ีและ

กฎระเบียบ บุคลิกภาพที่เหมาะสมกับหน้าที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในระดับมากและ

มากที่สุด 

 ด้านการบรรลุเป้าหมาย พบว่า บุคลการมีการท างานเพื่อบรรลุเป้าหมาย 

โดยภาพรวมมาก โดยเห็นว่าบุคลากรสามารถปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย

ได้ส าเร็จ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ สุทธิพงศ์ ยงค์กมล (2549)  เรื่อง การ

วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน ที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการ

สอน มีความเห็นสอดคล้องกันว่าการมอบหมายงานที่เหมาะสมกับลักษณะของแต่

ละคน ความสอดคลองระหว่างเป้าหมายกับทรัพยากรส่งผลต่อประสิทธิผลในระดับ

มากและมากที่สุด 

 ด้านการบูรณาการ พบว่า บุคลากรมีการบูรณาการ โดยภาพรวมมาก โดย

เห็นว่าบุคลากรสามารถประยุกต์หาแนวทางปฏิบัติที่ประสบความส าเร็จต่างๆ ให้



 
 

  

ใช้เข้ากับงานอื่นๆ ได้ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ สุทธิพงศ์ ยงค์กมล (2549) 

เรื่อง การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน ที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็น

สื่อการสอน มีความเห็นสอดคล้องกันว่ากระบวนการเรียนรูเพื่อพัฒนาตนเองอย่าง

ต่อเนื่องตลอดเวลา การเรียนรูของบุคลากรส่งผลต่อประสิทธิผลในระดับมากและ

มากที่สุด 

 ด้านการคงไว้ซึ่งระบบค่านิยม พบว่า บุคลากรมีการคงไว้ซึ่งระบบค่านิยม 

โดยภาพรวมมาก โดยเห็นว่าแม้จะมีความยากล าบากในการปฏิบัติงานแต่บุคลากร

ยังคงตั้งใจท่ีจะปฏิบัติงานต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ สุทธิพงศ์ ยงค์กมล 

(2549) เรื่อง การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน ที่ใช้

ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการสอน มีความเห็นสอดคล้องกันว่าการถ่ายทอดวัฒนธรรม

ด้วยการอบรมบุคลากร ทัศนคติและค่านิยมของบุคลากรส่งผลต่อประสิทธิผลใน

ระดับมากและมากที่สุด 

 จากการทดสอบสมมติฐานพบวา่ สมรรถนะในการปฏิบัตงิาน มีความสัมพันธ์

กับประสิทธิผลในการปฏิบัติงานโดยมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลาง ระหว่าง

ตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม (r = 0.467) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านการ

พัฒนาตนด้านความรู้ความสามารถ และด้านการวิเคราะห์และสังเคราะห์มี

ความสัมพันธ์กับประสิทธิผลในการปฏิบัติงานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยเห็นว่าสมรรถนะในการปฏิบัติงานของ

บุคลากรมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบุคลากรบริษัท ซีพี 

ออลล์ จ ากัด (มหาชน) ส านักงานปฏิบัติการเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล 1 ภาค

ตะวันออก เน่ืองจาก การที่บุคลากรมีสมรรถนะด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ในงานนั้น จะ

ท าให้บริษัทได้ผลงานที่สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทอย่างแท้จริง ประกอบกับ

การมีสมรรถนะด้านการพัฒนาตนเอง ท าให้บุคคลกรมีการปรับปรุงการปฏิบัติงาน

อยู่เสมอ ส่งผลต่อการปฏิบัติงานที่มีมาตรฐานสูงขึ้น อีกทั้งยังมีสมรรถนะด้าน

ความรู้ความสามารถ ก็จะท าให้บุคลากรของบริษัทปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย

ที่ตั้งไว้ได้โดยง่าย และที่ขาดไม่ได้คือการมีสมรรถนะด้านการวิเคราะห์และ

สังเคราะห์ จะท าให้บุคลากรนั้นสามารถคิดค้น สร้างสรรค์ผลงานที่ดีให้กับบริษัท 

รวมไปถึงความสามารถในการแก้ไขปัญหาได้อย่างรอบครอบมากยิ่งขึ้น  

 

10. ขอ้เสนอแนะ  

 10.1 สมรรถนะในการปฏิบัติงานมีการพัฒนาตน ความรู้ความสามารถ และ

การวิเคราะห์และสังเคราะห์ในการปฏิบัติงานที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลใน

การปฏิบัติงานดังนั้นบริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) ส านักงานปฏิบัติการเขต

กรุงเทพฯและปริมณฑล 1 ภาคตะวันออกจะต้องด าเนินการในทุกรูปแบบต่างๆ 



 
 

  

โดยมีการกระตุ้นให้บุคลากรมีศักยภาพในการพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลาอาจจะ

เป็นในรูปแบบของการฝึกอบรม เพิ่มความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน  หรือ

อาจจะเป็นในรูปของกิจกรรมที่เพิ่มทักษะต่างๆ เพื่อให้เกิดมุมมองและแนวการคิด

ใหม่ๆเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ เพื่อให้หน่วยงานมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและ

รู้จักพัฒนาตนเองต่อไปอย่างเรื่อยๆ ซึ่งจะก่อให้เกิดระบบปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผล

มากยิ่งขึ้น 

 10.2 ด้านการพัฒนาตนที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน

ดังนั้นบริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) ส านักงานปฏิบัติการเขตกรุงเทพฯและ

ปริมณฑล 1 ภาคตะวันออกจะต้องเน้นหรือเพิ่มเติมในยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

ตลอดจนถึงแผนงานและโครงการที่ก าหนดขึ้นมารองรับต้องจัดมีการอบรมให้

ความรู้ศาสตร์ของงานด้านต่างๆแก่บุคลากรท าให้บุคลากรได้เรียนรู้และท างานใน

ลักษณะในขั้นตอนการท างานในลักษณะอื่นบ้างพร้อมกับมีการกระตุ้นจูงใจโดย

จัดให้มีกิจกรรมบุคลากรดีเด่นประจ าปีขึ้นมาแข่งขันกันในหน่วยงานภายใน

กันเองและภายนอกหน่วยงานเพื่อกระตุ้นให้บุคลากรมีทักษะการคิดวิเคราะห์ และ

พัฒนาตนเองให้มากขึ้นและสม่ าเสมอต่อไป 

 10.3 ด้านความรู้ความสามารถที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลในการ

ปฏิบัติงานติดังนั้น บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) ส านักงานปฏิบัติการเขต

กรุงเทพฯและปริมณฑล 1 ภาคตะวันออกต้องด าเนินยุทธศาสตร์ในส่วนการเพิ่ม

ศักยภาพบุคลากรโดยจัดให้มีการศึกษาอบรมเพิ่มพูนความรู้โดยหัวหน้าที่ขึ้นตรง

พร้อมจัดให้มีการท าบันทึกหรือคู่มือในการปฏิบัติในทุกสายงานและขั้นตอนการ

ปฏิบัติท าให้ลดความซ้ าซ้อนในขั้นตอนปฏิบัติการท างานจึงเป็นรูปธรรมชัดเจน

มากขึ้นพร้อมทั้งเพิ่มอิสระในการปฏิบัติงานแก่บุคลากร เพื่อเปิดโอกาสในการใช้

ความรู้ความสามารถของบุคลากรในการปฏิบัติงานและแก้ไขข้อผิดพลาดต่างๆได้

ด้วยตนเอง 

 10.4 ด้านการวิเคราะห์และการสังเคราะห์พบว่าที่มีความสัมพันธ์กับ

ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานดังนั้นบริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) ส านักงาน

ปฏิบัติการเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล 1 ภาคตะวันออกต้องให้การส่งเสริมการ

เรียนรู้เพียงพอและต่อเนื่องให้ความรู้ความเข้าใจและให้ค าปรึกษาเป็นสิ่งจ าเป็น 

ต้องอาศัยการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การให้บุคลากรมีโอกาสแลกเปลี่ยน

เรียนรู้กันบ่อย ๆ เป็นยุทธศาสตร์ส าคัญการพัฒนาจัดการสภาพแวดล้อมทั้ง

ทางด้านกายภาพ และด้านจิตวิทยา ให้เอ้ือต่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์ของบุคลากร 

เพ่ือให้บุคลากรสามารถวิเคราะห์ปัญหาต่างๆและน ามาซึ่งวิธีการแก้ไขปัญหานั้นๆ

ได ้
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