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บทคัดย่อ 
การศึกษาครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสมรรถนะของนักบริหารงานช่าง ปัญหาและอุปสรรคที่มีผลกระทบต่อ

สมรรถนะของนักบริหารงานช่าง ตลอดจนศึกษาแนวทางการพัฒนาสมรรถนะของนักบริหารงานช่าง  องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตอ าเภอสีชมพู  จังหวัดขอนแก่นส าหรับเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาคือ ใช้แบบสอบถามและการสัมภาษณ์แบบมี
โครงสร้าง ผู้ศึกษาได้ก าหนดกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนักบริหารงานช่างพนักงานที่ปฏิบัติงาน
สังกัดกองช่าง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ าเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น รวมจ านวน 42 คน 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถี่ หาค่าร้อยละ และน าเสนอผลการศึกษาเป็นความเรียง 

ผลการศึกษาพบว่า สมรรถนะของนักบริหารงานช่าง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอสีชมพู  จังหวัด
ขอนแก่น  ด้านสมรรถนะหลัก อยู่ในระดับดี  และด้านสมรรถนะทางการบริหาร  อยู่ในระดับพอใช้ ส่วนปัญหาและอุปสรรค
ดา้นสมรรถนะหลัก คือ นักบริหารงานช่างไม่มีการวางแผนการด าเนินงานไม่มีการติดตามประเมินผลการด าเนินงานเป็นระยะ 
ไม่มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนรับทราบเกี่ยวกับงานท่ีให้บริการ ขาดความรู้ในวิชาการและเทคโนโลยีใหม่ๆ  
เบียดบังเวลาราชการไปประกอบธุรกิจส่วนตัว กระท าผิดจรรยาบรรณข้าราชการ  ขาดความสามัคคีไม่สามารถพาทีม
ปฏิบัติงานให้ประสบผลส าเร็จปัญหาและอุปสรรคด้านสมรรถนะทางการบริหารคือ ขาดภาวะผู้น า ไม่มีวิสัยทัศน์ ไม่สามารถ
ก าหนดกลยุทธ์หรือยุทธศาสตร์การปฏิบัติงานให้ประสบความส าเร็จได้ ไม่เห็นความส าคัญหรือประโยชน์ของการปรับเปลี่ยน 
ไม่สามารถควบคุมตนเองเมื่ออยู่ภายใต้ภาวะกดดันทางอารมณ์ และขาดความรู้ ทักษะการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับ
ผู้ใต้บังคับบัญชา จึงท าให้การปฏิบัติงานขาดประสิทธิภาพ ไม่ประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้  และแนวทางในการ
พัฒนาสมรรถนะนักบริหารงานช่าง ควรส่งเสริมสนับสนุนให้ไดร้ับการศึกษาอบรมในด้านต่างๆ อย่างสม่ าเสมอ  ทั้งด้านวิชาการ
และเทคโนโลยีใหม่ๆ  ด้านการบริหารแบบมืออาชีพ และด้านคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนอย่างสูงสุด 

ค าส าคัญ: สมรรถนะ นักบริหารงานช่าง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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Abstract 
The work aimed to study the potential of administrators for mechanical work and explore the 

problems and obstacles which affected the potential in mechanical work.  The research instruments were 
the questionnaire and structured interviews. The samples were the administrators of the local 
administrative organization, the administrators of mechanical work and stakeholders totaling 42 attached 
to Sichomphoo Administrative Organization.  Statistics used were frequency, and percentage.   

The study found that the potential of the administrators under study was found to be good.  
Their potential in administration was found to be at a fair level.  As regards the problems and obstacles 
relating to the main potential, the administrators had no plan, no follow-up and evaluation, no publicity 
to the public.  They had no knowledge in new technologies and used their official working time for their 
private business. They violated a code of conduct, had no harmony. Considering the obstacles in 
administration, there was no leadership, no vision, no ability to determine the strategy for success, no 
capacity to control themselves under pressure.  In addition, the administrators lacked knowledge, and 
skills in transmitting skills and knowledge to their subordinates.  As a result, there was no efficiency, no 
success and no guidelines for developing potential.  The guidelines are as follows.  Regular training should 
be held for the personnel in light of academic affairs and new technologies.  
 
Keywords:  Public Coconsciousness, Children and Juveniles, Donglan Administrative Organization  
 
 
บทน า 
 องค์กรในปัจจุบันต้องบริหารตนเองกันอย่างแข็ง
ขันเพื่อความอยู่รอดและยั่งยืน  กรอบแนวคิดเกี่ยวกับ
สมรรถนะ (Competency) เป็นกรอบแนวคิดที่องค์กร
ต่างๆ  ดึงเอามาใช้  ในความเป็นจริงแนวคิดนี้ ไม่ ใช่
แนวคิดใหม่  แต่เป็นแนวคิดที่เกิดขึ้นมานานแล้ว  และ
เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับระบบการบริหารงานทั้ง ระบบ  
เมื่อแนวคิดนี้แพร่เข้ามาในเมืองไทย  ได้ถูกกล่าวถึงและ
น ามาใช้กันอย่างกว้างขวางแต่จะเป็นในลักษณะที่แยก
ส่วน  คือบางองค์กรน ามาใช้ในการพัฒนาสมรรถนะของ
พนักงาน  บางองค์กรก็พูดถึงการสร้างนวัตกรรมใหม่  ซึ่ง
ในสภาพกรอบแนวคิดเรื่องนี้นั้น แท้จริงแล้วจะมีความ
เกี่ยวพันตั้งแต่โลกของเราเปลี่ยนจากสังคมอุตสาหกรรม
เข้าสู่สังคมที่ต้องใช้ความรู้เป็นพื้นฐาน  เกี่ยวกับระบบการ
บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ต้องผลิตคนให้ 
สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่และ
เกี่ยวข้องกับการบริหารคนโดยยึดกรอบความสามารถ 
  

 
นักบริหารงานช่าง เป็นหัวหน้าหน่วยงานกองช่างหรือส่วน
โยธาซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ที่มีความส าคัญยิ่งในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ
ระบบสาธารณูปโภคต่างๆ  เช่น การก่อสร้างถนน  
สะพาน  รางระบายน้ า  ระบบน้ าประปา  การติดตั้งไฟฟ้า
สาธารณะ การควบคุมอาคาร  การแก้ปัญหาภัยแล้งและ
ป้องกันการเกิดอุทกภัย  เป็นต้น ให้เกิดประสิทธิภาพ  
จะต้องมีการบริหารจัดการอย่างจริงจัง  ทุ่มเทเสียสละ  
และมีหลักวิชาการในการบริหารจัดการ  จะต้องใช้เทคนิค
ต่างๆ  เพ่ือมุ่งสู่ความส าเร็จ   
ผู้บริหารจะต้องใช้ประสบการณ์ศึกษาเรียนรู้  ค้นหา
วิธีการต่างๆ ในการบริหารจัดการ  ให้มีศักยภาพในการ
บริการ  เพื่อให้มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาและ
ให้บริการประชาชนได้อย่างทันเหตุการณ์  แต่สิ่งที่ปรากฏ
ในปัจจุบันคือ โครงสร้างพื้นฐานก่อสร้างไม่ได้มาตรฐาน 
หรือไม่มีคุณภาพเท่าท่ีควร เมื่อก่อสร้างเสร็จแล้วใช้งานได้
ไม่นานก็ช ารุดเสียหาย ไม่คุ้มค่ากับงบประมาณที่ลงทุน   
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เช่น ผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหลุดล่อนแตกร้าว  
โครงการขุดลอกแหล่งน้ าก่อสร้างไม่ถูกต้องตามแบบรูปท า
ให้ไม่สามารถกักเก็บน้ าได้ หรือ ไม่สามารถป้องกันน้ าท่วม
ได้  ระบบประปาบาดาลของหมู่บ้านก่อสร้างเสร็จแล้วใช้
งานไม่ได้เนื่องจากไม่มีการส ารวจทางธรณีฟิสิกส์ก่อนว่าใต้
พื้นดินมีปริมาณน้ าบาดาลเพียงพอต่อความต้องการของ
ประชาชนหรือไม่  และมีนักบริหารงานช่างบางคนใช้เวลา
ราชการไปประกอบอาชีพส่วนตัว เช่น รับเหมาก่อสร้าง 
รับออกแบบเขียนแบบ เป็นต้น คงปฏิ เสธไม่ ได้ ว่ า
โครงสร้างพื้นฐานจะมีคุณภาพหรือไม่นั้นส่วนหนึ่งย่อมมา
จากสมรรถนะของนักบริหารงานช่าง   
ด้วยเหตุดั งกล่าวจึงท าให้ผู้ศึ กษามีความสนใจที่ จะ
ท าการศึกษา  เรื่องสมรรถนะของนักบริหารงานช่าง  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอสีชมพู  จังหวัด
ขอนแก่น  เพื่อที่จะได้ทราบถึงปัจจัยต่างๆ ที่เกื้อหนุนหรือ
ปัญหาอุปสรรคต่อสมรรถนะของนักบริหารงานช่าง 
ตลอดจนเพื่อทราบแนวทางการพัฒนาสมรรถนะของนัก
บริหารงานช่าง  เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการ  และ
ผลประโยชน์ท่ีประชาชนจะได้รับมากที่สุด 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1.  เพื่อศึกษาถึงสมรรถนะของนักบริหารงาน
ช่าง  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอสีชมพู  
จังหวัดขอนแก่น 

 2.  เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและอุปสรรคที่มี
ผลกระทบต่อสมรรถนะของนักบริหารงานช่าง องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอสีชมพู  จังหวัดขอนแก่น 
 3.  เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาสมรรถนะของ
นักบริหารงานช่าง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
อ าเภอสีชมพู  จังหวัดขอนแก่น 
 
 วิธีด าเนินการวิจัย 

การศึ กษ าครั้ งนี้  เก็ บ รวบรวมข้อมู ล จาก
แบบสอบถามและการสัมภาษณ์ แบบมี โครงสร้าง
(Structured lnterview) ผู้ ศึ กษ าจึ ง ได้ ก าห น ด กลุ่ ม
ตัวอย่างที่จะใช้ในการศึกษา คือ กลุ่มผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น นักบริหารงานช่าง  พนักงานที่
ปฏิบัติงานสังกัดกองช่าง  และผู้มีส่วนได้สว่นเสยี รวมกลุ่ม

ตัวอย่างทั้งสิ้น  42  คน เพื่อศึกษาสมรรถนะของนัก
บริหารงานช่าง  ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น  รวมไปถึง
แนวทางในการพัฒนาสมรรถนะของนักบริหารงานช่างใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ าเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น  
วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละแล้ว
น าเสนอในรูปแบบการบรรยายเชิงพรรณนาความเรียง 

เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา 
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาใช้แบบสอบถามและ

สัมภาษณ์ แบบมี โครงสร้าง  (Structured Interview) 
เกี่ยวกับสมรรถนะของนักบริหารงานช่าง   องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น 
ซึ่งแบบสอบถามและสัมภาษณ์ ได้พัฒนามาจากคู่มือ
สมรรถนะหลักและคู่มือสมรรถนะทางการบริหารของ
ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (2553) และ
ค าแน ะน าจากอ าจารย์ ที่ ป รึ กษ า  แล้ ว ส ร้ า ง เป็ น
แบบสอบถามและสัมภาษณ์ โดยมีเนื้อหาแบ่งเป็น  4  ชุด  
ได้แก่  
 ชุดที่ 1  ส าหรับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  
 ชุดที่ 2   ส าหรับนักบริหารงานช่าง   
 ชุดที่ 3   ส าหรับพนักงานสังกัดกองช่างองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  

ชุดที่ 4   ส าหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอ าเภอสีชมพู  

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้ศึกษาเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม

และสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง  โดยขอความร่วมมือไปยัง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอสีชมพู  จังหวัด
ขอนแก่น  เพื่อขอความอนุเคราะห์จากกลุ่มตัวอย่างใน
การสอบถามและสัมภาษณ์  เมื่อด าเนินการสอบถามและ
สัมภาษณ์ครบถ้วนแล้ว  ผู้ศึกษาจึงน าข้อมูลที่ได้มาศึกษา
สมรรถนะ ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการพัฒนา
สมรรถนะของนักบริหารงานช่าง องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขต อ าเภอสีชมพู  จังหวัดขอนแก่น 
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ผลการวิจัยและอภิปรายผล  
จากผลการศึกษา อภิปรายผลได้ดังนี้ 
1. สมรรถนะของนักบริหารงานช่าง องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอสีชมพู  จังหวัดขอนแก่น  
มี 2 ด้าน ได้แก่ ด้านสมรรถนะหลัก และด้านสมรรถนะ
ทางการบริหาร พบว่า ด้านสมรรถนะหลักของนัก
บริหารงานช่าง อยู่ ในระดับดี  ซึ่ งองค์ประกอบของ
สมรรถนะหลัก  ด้านการบริการที่ดี  และด้านการท างาน
เป็นทีม  อยู่ในระดับดีมาก  ด้านการสั่งสมความเช่ียวชาญ
ในงานอาชีพ ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ และด้านการยึดมั่นใน
ความถูกต้องชอบธรรม อยู่ในระดับดี  และพบว่า ด้าน
สมรรถนะทางการบริหารของนักบริหารงานช่าง อยู่ใน
ระดับพอใช้ โดยองค์ประกอบของสมรรถนะทางการ
บริหาร ด้านภาวะผู้น า อยู่ในระดับดีมาก  ด้านศักยภาพ
เพื่อน าการปรับเปลี่ยน และด้านการสอนงานและการ
มอบหมายงาน อยู่ในระดับดี  ด้านการควบคุมตนเอง อยู่
ในระดับพอใช้ ด้านวิสัยทัศน์ และด้านการวางกลยุทธ์
ภาครัฐ  อยู่ในระดับควรปรับปรุง สอดคล้องกับ เกษม
ศักดิ์   สิงห์เดช (2551) ซึ่งได้ศึกษาเพื่อพัฒนาตัวช้ีวัด
ความสามารถเชิงสมรรถนะของบุคลากร  ระดับ 3 -5  
และ 6 สังกัดกองการเจ้าหน้าที่ กรมราชทัณฑ์ และท าการ
ตรวจสอบความเป็นไปได้ของตัวบ่งช้ีที่พัฒนาขึ้น  โดยใช้
วิธีการก าหนดรูปแบบความสามารถเชิงสมรรถนะ 
(Competency Model) จากการวิเคราะห์ปัจจัยด้าน
ยุทธศาสตร์ขององค์การ  และปัจจัยด้านการวิเคราะห์
หน้าที่งาน  หรือการวิเคราะห์กระบวนการท างาน โดย
อาศัยความเห็นของผู้เชี่ยวชาญเพื่อหาความสอดคล้องเชิง
เนื้อหา  งานของเกษมศักดิ์  สะท้อนให้เห็นว่า หน่วยงาน
ภาครัฐเองได้ ให้ความส าคัญต่อการน าแนวคิดเรื่อง
สมรรถนะมาใช้ในองค์การด้วยเช่นกัน และขอบข่ายงานที่
ได้รับความนิยมสนใจน ากรอบแนวคิดเรื่องสมรรถนะมา
ประยุกต์ใช้ก็คืองานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

3. ปัญ หาและอุปสรรคสมรรถนะของนั ก
บริหารงานช่าง  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอ
สีชมพู   จังหวัดขอนแก่น 

3.1 นักบริหารงานช่างไม่มีการวางแผนการ
ด าเนินงานหรือแผนปฏิบัติการ และไม่ได้ก าหนดเป้าหมาย
การปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบและรูปธรรม ไม่มีการ

ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มารับบริการรับทราบและเข้าใจใน
ข้อมูลข่าวสาร ขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับงานที่ให้บริการซึ่ง
เป็นประโยชน์แก่ผู้รับบริการ ขาดความรู้ในวิชาการและ
เทคโนโลยีใหม่ๆ ในสาขาอาชีพของตน อันเนื่องมาจาก
การไม่สนใจใฝ่เรียนรู้ ขาดคุณธรรมและจริยธรรม ขาด
จรรยาบรรณของข้าราชการที่ดี ท าให้ภาพลักษณ์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสียหาย นักบริหารงานช่าง
ไม่ให้ความส าคัญกับการท างานเป็นทีม ไม่สามารถน าทีม
หรือประสานงานให้ทีมปฏิบัติภารกิจให้ได้ผลส าเร็จ  นัก
บริหารงานช่าง ไม่สามารถก าหนดเป้าหมายทิศทางที่
ชัดเจน ประพฤติตนไม่เหมาะสมกับการเป็นผู้น า  ขาด
วิสัยทัศน์ ไม่สามารถริเริ่มและก าหนดนโยบายใหม่ๆ เพื่อ
ตอบสนองต่อการน าวิสัยทัศน์ไปสู่ความส าเร็จได้  ขาด
ความรู้ความเข้าใจในการวางกลยุทธ์ภาครัฐ ไม่สามารถ
วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค จุดอ่อน จุดแข็ง หรือโอกาสของ
หน่ วย งาน ได้  ไม่ สนั บ สนุ น ความพยายาม ในการ
ปรับเปลี่ยนองค์กรพร้อมทั้งเสนอแนะและมีส่วนร่วมใน
การปรับเปลี่ยน ไม่สามารถควบคุมอารมณ์ของตนเอง 
จากภาวะกดดันทางอารมณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ   ขาด
ความรู้และทักษะในการถ่ายทอดความรูแ้ละประสบการณ์
ให้ กับผู้ ใต้ บั งคับบัญ ชา จึ งท าให้ ผู้ ใต้ บั งคั บบัญ ชา
ปฏิบัติงานขาดประสิทธิภาพ เกิดความล่าช้า และท าให้
เกิดความเสียหายต่อองค์กร 

3.2 ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่
สนับสนุนหรือส่งเสริมให้นักบริหารงานช่างได้ รับการ
ฝึกอบรม หรือศึกษาเพิ่มเติมเท่าที่ควร   
 4. แนวทางในการพัฒนาสมรรถนะของนัก
บริหารงานช่าง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอสี
ชมพู   จังหวัดขอนแก่น  

4.1 ด้านสมรรถนะหลัก นักบริหารงานช่างควร
แสวงหาความรู้ในวิชาการและเทคโนโลยีใหม่ๆ อยู่เสมอ 
ควรมีการวางแผนการด าเนินงานหรือแผนปฏิบัติการไว้ให้
ชัดเจนและได้ติดตามประเมินผลการด าเนินงานเป็นระยะ 
เพื่ อ ให้ เกิ ดป ระสิ ท ธิภ าพและประสิ ท ธิ ผล  บ รรลุ
วัตถุประสงค์ตามแผนงานที่ ได้ก าหนดไว้  ควรมีการ
ประชาสัมพันธ์กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับต่างๆ รวมทั้ง
ขั้นตอนการด าเนินงานให้ผู้มารับบริการเข้าใจในข้อมูล
ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับงานที่ให้บริการแก่ผู้รับบริการ เพื่อ
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ความสะดวกและรวดเร็ว จะต้องยึดหลักธรรมาภิบาล มี
ความซื่อสัตย์สุจริต ให้ความส าคัญกับการท างานเป็นทีม 
เพราะการท างานเป็นทีมจะท าให้งานส าเร็จได้ตาม
เป้าหมายโดยง่าย และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นควรส่งเสริมให้ได้รับการฝึกอบรม หรือ ศึกษา
เพิ่มเติม ในวิชาการด้านต่างๆ จึงจะท าให้มีความรู้สามารถ
น าไปปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลดี  
ควรจัดหาบุคลากรและวัสดุอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับงาน 
และบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้อง
ประสานความร่วมมือกัน มีความรักและสามัคคีกัน ยึด
ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน สอดคล้องกับวัฒนา  
พัฒนพงศ์ (2547 : 33 อ้างใน เฉลิมวิทย์  ฉิมตระกูล  
2550) กล่าวว่า สมรรถนะ (Competency) หมายถึง 
ระดับของความสามารถในการปรับและใช้กระบวนทัศน์ 
(Paradigm) ทัศนคติ พฤติกรรม ความรู้ และทักษะ เพื่อ
การปฏิบั ติ งานให้ เกิดคุณภาพ ประสิทธิภาพ และ 
ประสิทธิผลสูงสุดในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรใน
องค์การ บุคลากรทุกคนควรมีความสามารถพื้นฐานใน
หน้าที่ที่เหมือนกันครบถ้วนและเท่าเทียมกัน และควร
พัฒนาตนเองให้มีความสามารถพิเศษท่ีแตกต่างกันออกไป
นอกเนื่องจากความสามรถของงานในหน้าที่ ทั้งนี้ขึ้นอยู่
กั บ ศั ก ย ภ าพ  ร ะ ดั บ ค ว าม ส าม ารถ ท า งอ ารม ณ์ 
(Emotional quotient: EQ) และความสามารถทาง
สติปัญญา (Intelligence quotient: IQ) 
 4.2  ด้ าน สมรรถน ะทางการบ ริห าร  นั ก
บริหารงานช่าง ควรแสวงหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ และ
ควรเข้ารับการฝึกอบรมสัมมนาหลักสูตรต่างๆ ทั้งด้านการ
นักบริหาร และด้านที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ เพื่อจะได้
เกิดแนวคิดหรือวิสัยทัศน์ใหม่ๆ สามารถน ามาก าหนด
แนวทางในการปฏิบัติงานขององค์กร มีความรอบรู้และ
ทักษะสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา
น าไปปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพมีความรวดเร็วในการ
บริการ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรมีการ
ส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติม เพื่อให้มีความ
เข้าใจในการวางกลยุทธ์ภาครัฐ นโยบาย ภารกิจ สามารถ
วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค จุดอ่อน จุดแข็ง หรือโอกาสของ
หน่วยงานได้  และสามารถน าความเข้าใจมาประยกุต์ใช้ใน
การก าหนดกลยุทธ์หรือยุทธศาสตร์ของส่วนราชการได้ 

ควรส่งเสริมสนับสนุนความพยายามในการปรับเปลี่ยน
องค์ กรพ ร้อมทั้ ง เสนอแนะและมี ส่ วน ร่ วม ในการ
ปรับเปลี่ยน ควรมีการฝึกอบรมคุณธรรมและจริยธรรม 
เพื่อให้รู้เท่าทันอารมณ์ของตนเอง สามารถจัดการกับ
ความเครียด หรือ ผลที่อาจเกิดขึ้นจากภาวะกดดันทาง
อารมณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ประชาชนและต่อองค์กร สอดคล้องกับ นฤชิต  มีศรี 
(2552)  ได้กล่าวว่า  ในส่วนของงานช่าง  เป็นการจัดให้มี
การด าเนินงานบรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ (Goal  
and  Objective)  อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
(Effective  and  Effectiveness)  ภายใต้ทรัพยากรที่มี
อยู่อย่างจ ากัด  เช่น  คน  งบประมาณ  วัสดุ  อุปกรณ์    
เป็นต้น  ซึ่งจะต้องด าเนินการ  โดยค านึงถึงต้นทุน (Cost)  
ที่ประหยัดและคุ้มค่า  โดยก่อให้เกิดผลลัพธ์ (Outcome)  
ที่สร้างความพึงพอใจให้กับชุมชนทุกระดับหรือค าจ ากัด
ความที่เข้าใจง่ายๆ  ของการบริหาร  คือ  การท างานให้
แล้วเสร็จอย่างมีประสิทธิภาพโดยอาศัยผู้อื่นท างานให้
นั้นเอง  
  
สรุปผลการวิจัย  
 สมรรถนะของนักบริหารงานช่าง  องค์ กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอสีชมพู  จังหวัดขอนแก่น  
ด้านสมรรถนะหลักของนักบริหารงานช่าง อยู่ในระดับดี 
ซึ่งองค์ประกอบของสมรรถนะหลัก  ด้านการบริการที่ดี  
และด้านการท างานเป็นทีม  อยู่ในระดับดีมาก  ด้านการ
สั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
และด้านการยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม อยู่ในระดับ
ดี  และพบว่า ด้านสมรรถนะทางการบริหารของนัก
บริหารงานช่าง อยู่ในระดับพอใช้ โดยองค์ประกอบของ
สมรรถนะทางการบริหาร ด้านภาวะผู้น า อยู่ในระดับดี
มาก  ด้านศักยภาพเพื่อน าการปรับเปลี่ยน และด้านการ
สอนงานและการมอบหมายงาน อยู่ในระดับดี  ด้านการ
ควบคุมตนเอง อยู่ในระดับพอใช้ ด้านวิสัยทัศน์ และด้าน
การวางกลยุทธ์ภาครัฐ  อยู่ในระดับควรปรับปรุง  
   ปัญหาและอุปสรรคสมรรถนะนักบรหิารงานช่าง
ไม่มีการวางแผนการด าเนินงานหรือแผนปฏิบัติ ไม่มีการ
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มารับบริการรับทราบและเข้าใจใน
ข้อมูลข่าวสาร ขาดความรู้ในวิชาการและเทคโนโลยีใหม่ๆ 
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ในสาขาอาชีพของตน อันเนื่องมาจากการไม่สนใจใฝ่
เรียนรู้ ขาดคุณธรรมและจริยธรรม ขาดจรรยาบรรณของ
ข้าราชการที่ดี ไม่ให้ความส าคัญกับการท างานเป็นทีม ไม่
สามารถน าทีมหรือประสานงานให้ทีมปฏิบัติภารกิจให้
ได้ผลส าเร็จ  ขาดวิสัยทัศน์ ขาดความรู้ความเข้าใจในการ
วางกลยุทธ์ ไม่สนับสนุนความพยายามในการปรับเปลี่ยน
องค์กร ไม่สามารถควบคุมอารมณ์ของตนเอง จากภาวะ
กดดันทางอารมณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ขาดความรู้และ
ทักษะในการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้กับ
ผู้ใต้บังคับบัญชา  
 แนวทางในการพัฒนาสมรรถนะ นักบริหาร  
งานช่าง ควรแสวงหาความรู้ในวิชาการและเทคโนโลยี
ใหม่ๆ อยู่เสมอ ควรมีการวางแผนการด าเนินงานหรือ
แผนปฏิบัติการไว้ให้ชัดเจนและได้ติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงานเป็นระยะ ควรมีการประชาสัมพันธ์กฎหมาย 
ระเบียบข้อบังคับต่างๆ รวมทั้งขั้นตอนการด าเนินงานให้ผู้
มารับบริการเข้าใจ จะต้องยึดหลักธรรมาภิบาล มีความ
ซื่อสัตย์สุจริต ให้ความส าคัญกับการท างานเป็นทีม และ
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรส่งเสริมให้ได้รับ
การฝึกอบรมหรือศึกษาเพิ่มเติม ในวิชาการด้านต่างๆ  
ควรจัดหาบุคลากรและวัสดุอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับงาน 
 
ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษา 
1.1 รัฐบาลควรก าหนดนโยบายในการพัฒนาสมรรถนะ
ข้าราชการและบุคลากรทุกระดับโดยเฉพาะบุคลากรของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีศักยภาพเหมาะสมกับ
ต าแหน่งงาน โดยด าเนินการจัดฝึกอบรมสัมมนา ส่งเสริม
การศึกษาเรียนรู้อย่างเป็นระบบ ให้ทุนการศึกษา มีการ
ติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง ย่อมจะท าให้สมรรถนะ
ของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้นและ
บุคลากรย่อมจะน าวิชาความรู้ไปใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นมี
ความเจริญก้าวหน้า ประชาชนมีความเป็นอยู่ดีกินดีนั่นเอง 

1.2 ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ควร
ส่ งเสริมสนับสนุนการศึ กษาเรียนรู้ เพิ่ ม เติ มแก่นั ก
บริหารงานช่าง โดยส่งเข้าร่ วมฝึกอบรมสัมมนาใน
หลักสูตรต่างๆ ทั้งที่เกี่ยวข้องกับงานอาชีพนักบริหารงาน
ช่าง และงานด้านอื่นๆ เพื่อจะได้มีองค์ความรู้เพิ่มขึ้น มี

วิสัยทัศน์กว้างไกลมากขึ้น ก าหนดกลยุทธ์หรือยุทธศาสตร์
ขององค์กร มีคุณธรรมและจริยธรรม และสามารถน า
ทีมงานปฏิบัติงานให้ประสบผลส าเร็จบรรลุเป้าหมายของ
องค์กร ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ด้วยดี 
1.3 นักบริหารงานช่าง ควรแสวงหาความรู้ในวิชาการและ
เทคโนโลยีใหม่ๆ อยู่เสมอควรเข้ารับการฝึกอบรมสัมมนา
หลักสูตรต่างๆ ทั้งด้านนักบริหารมืออาชีพ ภาวะผู้น า ด้าน
คุณธรรมและจริยธรรม ด้านท่ีเกี่ยวข้องกับงานอาชีพ และ
ด้านอื่นๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพให้มีภาวะผู้น ามากขึ้น เมื่อ
นักบริหารงานช่างได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามที่กล่าว
ข้างต้น ย่อมจะท าให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ต่อองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและต่อประเทศชาติ  
 

 กิตติกรรมประกาศ 

การศึกษานี้ ประสบความส าเร็จได้ด้วยความ
เมตตากรุณาอย่างยิ่ งจาก ดร.พรรณา  ไวคกุล  และ
คณาจารย์หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทุก
ท่านที่ ได้ ให้ความรู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาการ  และ
ประสบการณ์ต่างๆ ตลอดระยะเวลาในการศึกษา ตลอด
ถึงผู้ให้ข้อมูลหลัก อันได้แก่ กลุ่มผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น นักบริหารงานช่าง  พนักงานที่ปฏิบัติงาน
สังกัดกองช่าง  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอ าเภอสีชมพูทุกท่าน ที่ เป็นแหล่งข้อมูลใน
การศึกษานี้  ผู้ศึกษาขอกราบขอบพระคุณอย่างสูงไว้ ณ 
โอกาสนี้ 
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