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บทคัดยอ 
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาความเหมาะสมของตัวบงชี้สมรรถนะภาวะผูนํา สําหรับ
บุคลากรสํานักงานสรรพากรพื้นท่ี เพ่ือคัดสรรไวในโมเดลความสมัพันธโครงสรางตัวบงช้ี 2) ทดสอบความสอดคลอง
ของโมเดลที่พัฒนาขึ้นกับขอมูลเชิงประจักษ และ 3) ตรวจสอบคาน้ําหนักองคประกอบหลัก องคประกอบยอย และ
ตัวบงชี้ ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ บุคลากรสํานักงานสรรพากรพื้นที่สังกัดสํานักงานสรรพากร ภาค 1-12 
ปงบประมาณ 2558 จํานวน 17,340 คน เก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถามเปนมาตรวัดแบบประเมินคา 5 ระดับ  
ที่มีคาความเชื่อมั่น 0.967 จากกลุมตัวอยาง จํานวน 380 คน ที่ไดมาโดยวิธีการสุมแบบหลายขั้นตอน วิเคราะห
ขอมูลโดยใชสถิติพรรณนาและสถิติอางอิง โดยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติและโปรแกรมลิสเรล โดยมีผลการวิจัย 
ดังนี้ 1) ตัวบงชี้ทุกตัวมีความเหมาะสมเพ่ือคัดสรรไวในโมเดล โดยมีคาเฉลี่ยเทากับหรือสูงกวา 3.00 และ 
คาสัมประสิทธิ์การกระจายเทากับหรือต่ํากวา 20% 2) โมเดลที่พัฒนาขึ้นมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ

โดยมีคาไค-สแควร ( 2 ) เทากับ 58.66 คาองศาอิสระ (df) เทากับ 70 คานัยสําคัญทางสถิติ (P-value) เทากับ 

0.83 คาดัชนีวัดระดับความสอดคลอง (GFI) เทากับ 0.98 คาดัชนีวัดระดับความสอดคลองท่ีปรับแกแลว (AGFI) 
เทากับ 0.97 และคาความคลาดเคลื่อนในการประมาณคาพารามิเตอร (RMSEA) เทากับ 0.000 และ  
3) องคประกอบหลักมีคาน้ําหนักองคประกอบสูงกวาเกณฑ 0.70 ทุกองคประกอบ องคประกอบยอยและตัวบงชี้ 
มีคาน้ําหนักองคประกอบสูงกวาเกณฑ 0.30 ทุกองคประกอบยอยและทุกตัวบงช้ี 
 

คําสําคัญ: ตัวบงช้ี  สมรรถนะภาวะผูนํา  บุคลากรสํานักงานสรรพากรพื้นท่ี  
 

 
 
 
 



188 | วารสารศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร ปที ่20 ฉบับที ่3 กรกฎาคม – กันยายน 2561 

Abstract 
 The objectives of this research were as follows:  1 )  to study the appropriateness of 
indicators of leadership competencies for selecting in structural model of leadership 
competencies indicators as specified criterion, 2 )  to test the congruence of developed model, 
and empirical data as specified criterion, and 3 )  to investigate the factor loading as specified 
criterion.  Data were collected by using the 5  Level Rating Scale questionnaire with reliability 
coefficient 0.967 from 380 of personnel samples in Area Revenue Office, selected by Multi-stage 
Sampling of 17,340 populations. Data were analyzed by using descriptive statistics, and inferential 
statistics by statistical program and LISREL Program.  The research findings were 1 )  as for  
the leadership competencies indicators, the average value and distribution coefficient for selecting 
in the structural model of leadership competencies indicators in Area Revenue Office, as being 
appropriate as specified criterion, the average value was equal to or more than 3 . 0 0 , and 
distribution coefficient was equal to or lower than 2 0% , 2 )  the developed causal model of 
indicators of leadership competencies for personnel of Area Revenue, consisted of congruence 

with empirical data, the Chi- square ( 2 )  =  5 8 . 6 6 , and Degree of Freedom ( df)  =  7 0 , 

 P-value = 0.83, GFI = 0.98, AGFI = 0.97, and RMSEA = 0.000, and 3) the major factor had factor 
loading was higher than 0.70 in every factor. The minor factor and indicator had factor loading in 
higher level than the criterion as 0.30 in every factor and indicator. 
 

Keywords: Indicators, Leadership, Competencies, Personnel of Area Revenue Office 
 

บทนํา  
 เมื่อเขาสูศตวรรษท่ี 21 ผูบริหารไมวาองคกรประเภทใดหรือระดับใดก็ตามจะตองเผชิญกับ 
การเปลี่ยนแปลงอยางรุนแรง จากผลที่เกิดจากความกาวหนาทางเทคโนโลยีโลกขอมูลขาวสาร ภาวะการแขงขันที่
ไรพรมแดนภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจและภาวะที่มีทรัพยากรจํากัดผูบริหารจึงตองเปนผูมีวิสัยทัศนดวยขอผูกพันตอ
การใหบริการสาธารณะและมีความสามารถในการกระตุนใหบุคลากรในองคกรไดใชศักยภาพที่ดีทํางานใหเกิดผล
สูงสุด สรางพันธมิตรทั้งภายในและภายนอกองคกรสื่อสารกับลูกคาดวยความรูสึกที่ดีตอกันรวมทั้งเปนผูมีทักษะ
ทางการบริหารการจัดการเพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธ์ิของงานสูงสุด ภายใตภาวการณที่เปลี่ยนแปลงในลักษณะเชนนี้ผูนํา
ถือวาเปนบุคลากรหลักที่จะนําองคกรไปสูความสําเร็จตามเปาหมายไดดี ซึ่งมีคําถามวาคุณลักษณะของผูนําเชนไร 
ที่จะเหมาะกับสถานการณในยุคของการเปลี่ยนแปลงหรือการปฏิรูปนี้เพ่ือจะไดมีการเตรียมผูบริหารหรือสราง
ผูบริหารรุนใหมใหมีลักษณะเหมาะสมกับยุคปฏิรูปทั้งในปจจุบันและอนาคต (Tongkeaw, 2015a) 
 Food and Drug Administrator (2010) ไดใหทัศนะเกี่ยวกับสมรรถนะ (Competency) วาหมายถึง 
ความรู (Knowledge) ทักษะ (skill) และความสามารถ (Abilities) ของมนุษยที่แสดงผานพฤติกรรม (Behavior) 
ในความเปนจริงแลวความสามารถของมนุษยโดยเฉพาะความสามารถซอนเรนมีอยูอยางมหาศาลเพียงแตวายังไมได
ถูกนํามาใชอยางจริงจัง ซึ่งอาจจะเกิดจากหลายปจจัย อาทิ ทัศนคติและสิ่งแวดลอมที่อยูรอบตัว ซึ่งสอดคลองกับ
ทฤษฎีภูเขานํ้าแข็ง (Iceberg) สวน Tongkeaw (2015a) ไดใหทัศนะวา หมายถึง ความสามารถหรือศักยภาพของ
บุคคลในดานตางๆ อันประกอบไปดวยความรูทักษะและคุณลักษณะที่สงผลตอประสิทธิภาพหรือผลการปฏิบัติงาน
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อันจะเห็นไดดวยการสังเกตผานพฤติกรรมที่บุคคลตางๆ แสดงออกในการทํางานอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง 
พฤติกรรมที่สังเกตเห็นไดนี้จะบงช้ีใหเห็นถึงระดับสมรรถนะซึ่งจะมีมากนอยแตกตางกันไปในแตละบุคคล 
 The National Child Welfare Workforce Institute (2010) ไดกลาวถึงองคประกอบของสมรรถนะ
ภาวะผูนํา มีดังน้ี 1) นําการเปลี่ยนแปลงและสรางสรรคนวัตกรรม 2) นําคนอ่ืน 3) นําเพ่ือผลสัมฤทธิ์ 4) สรางความ
รวมมือ  5 )  มีสมรรถนะ พ้ืนฐาน ซึ่ งสอดคลองกับ TREE Service Branch-Employee and Leadership 
Development Staff (2014) ที่ไดกลาวถึงองคประกอบ ดังนี้ 1) นําการเปลี่ยนแปลง 2) นําคนอื่น 3) มุงเนน
ผลสัมฤทธ์ิ 4) เฉียบคมในการบริหาร 5) สรางความรวมมือ/พันธมิตร และ 6) การสื่อสาร และสอดคลองกับ  
U.S. Office of Personnel Management (2014) ที่ ไดสรุปองคประกอบของสมรรถนะภาวะผูนํา มีดังน้ี  
1) นําการเปลี่ยนแปลง 2) นําคนอื่น 3) ขับเคลื่อนสูผลสําเร็จ 4) เฉียบคมในการบริหาร 5) การสรางความรวมมือ/
พันธมิตร 6) มีสมรรถนะพื้นฐาน จากความหมายและทัศนะเกี่ยวกับองคประกอบสมรรถนะภาวะผูนําดังกลาว เห็น
ไดวา การนําคนอ่ืน (Leading people) นําการเปลี่ยนแปลง (Leading change) การมุงผลสัมฤทธ์ิ (Results 
driven) และการสรางพันธมิตร (Building coalition) เปนองคประกอบสมรรถนะภาวะผูนําที่พบเห็นมากที่สุด 
 เมื่อพิจารณาถึงหนวยงานสํานักงานสรรพากรพื้นที่ซึ่งมีหนาท่ีหลักในการจัดเก็บภาษีอากรใหแกรัฐ  
จากรายงานการจัดเก็บภาษีอากรประจําปที่ผานมา พบวา จัดเก็บไดต่ํากวาประมาณการที่รัฐบาลตั้งเปา ซึ่งปญหา
ของการจัดเก็บที่ต่ํากวาประมาณการอาจมีมาจากหลายปจจัย แตในทางการบริหารถือวาภาวะผูนํา (Leadership) 
เปนปจจัยหลักปจจัยหนึ่ง เพราะทั้งการบริหาร (Administration) และการจัดการ (Management) ตางตองการ
ภาวะผูนํา (Leadership) ดวยแนวคิดท่ีวาทุกคนเปนผูนําไดหรือทุกคนสามารถเปนผูนําไดหรือทุกคนจะตองเปน
ผูนํา อันเปนแนวคิดการสรางภาวะผูนําใหเกิดขึ้นกับทุกคนในองคกรไมจํากัดเฉพาะฝายผูบริหาร (Othman, 2011) 
และจากปญหาดังกลาวขางตน หากพิจารณาในแงของหลักการบริหารการศึกษา ขอสันนิษฐานเบื้องตนของผูวิจัย
คาดวาอาจเน่ืองมาจากบุคลากรสวนใหญยังขาดสมรรถนะภาวะผูนํา ตองการไดรับพัฒนาใหเกิดความรูความเขาใจ
และแนวทางในการปฏิบัติเพื่อใหสามารถบริการแกประชาชนผูเสียภาษี และเพื่อถายทอดความรูประสบการณที่มี
อยูแกบุคคลอ่ืนไดเต็มตามศักยภาพของแตละคน ดวยเหตุผลและความสําคัญดังกลาว การพัฒนาสมรรถนะภาวะ
ผูนําของบุคลากรในสํานักงานสรรพากรพ้ืนที่สังกัดกรมสรรพากร กระทรวงการคลัง จึงมีความสําคัญอยางมากใน
อันที่จะชวยเสริมสรางใหบุคลากรมีสมรรถนะภาวะผูนํา ซึ่งจะยังประโยชนตอการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานใน
ยุคปจจุบัน อันจะสงผลตอการจัดเก็บภาษีใหไดตามประมาณการท่ีรฐับาลตั้งเปาไว เพราะผูเสียภาษีมีความสมัครใจ
ในการเสียภาษี และท่ีสําคัญจะไมเกิดการรองเรียนในการปฏิบัติงานอันเนื่องมาจากการไดรับบริการที่ดีจาก
บุคลากรของสํานักงานสรรพากรพื้นท่ี ดังนั้น ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาตัวบงชี้สมรรถนะภาวะผูนําสําหรับบุคลากร
สํานักงานสรรพากรพื้นท่ี ซึ่งเปนการศึกษาคนควาจากทฤษฎีและผลงานวิจัยไปสูการสรางโมเดลความสัมพันธเชิง
โครงสรางท่ีผูวิจัยสามารถตรวจสอบความสอดคลองของโมเดลท่ีพัฒนาขึ้นจากทฤษฎีและงานวิจัยกับขอมูลเชิง
ประจักษ 
 หากพบวา โมเดลท่ีผู วิจัยพัฒนาขึ้นมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษตามเกณฑท่ีกําหนด 
ก็สามารถนําไปใชเปนแนวทางในการสรางเกณฑประเมินสมรรถนะภาวะผูนําของบุคลากรสํานักงานสรรพากรพื้นที่ 
หรือในการวางแผนเพื่อการพัฒนาบุคลากรไดอยางสอดคลองกับทฤษฎีและผลงานวิจัย โดยเฉพาะของหนวยงาน
การพัฒนาบุคลากรของสรรพากรประจําภาค ซึ่งมีบทบาทหนาที่ในการจัดการศึกษา จัดการฝกอบรม หรือ 
การสัมมนาใหกับบุคลากรสํานักงานสรรพากรพ้ืนที่ในสังกัด จะชวยสงเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
บุคลากรที่จะสงผลตอการปฏิบัติงานและการพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพ ตามทัศนะของ Wiratchai (2002) ที่วา 
โมเดลที่ไดรับทดสอบแลวจะมีคุณสมบัติความสามารถในการยอขอมูล (Data reduction) อยูในรูปแบบที่งายตอ
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การนําไปใชประโยชนลดความซ้ําซอนของขอมูลเปนการจัดการขอมูลอยางสรุปทําใหสามารถนําไปใชประโยชนใน
การดําเนินงานขององคการไดอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลตอไป 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1.  ศึกษาความเหมาะสมของตัวบงช้ีสมรรถนะภาวะผูนําสําหรับบุคลากรสํานักงานสรรพากรพ้ืนที่  
เพ่ือคัดสรรไวในโมเดลความสัมพันธเชิงโครงสรางตัวบงชี้   
 2.  ทดสอบความสอดคลองของโมเดลที่พัฒนาขึ้นจากทฤษฎีและผลงานวิจัยกับขอมูลเชิงประจักษ 
 3.  ตรวจสอบคาน้ําหนักองคประกอบหลัก องคประกอบยอย และตัวบงช้ี 
 

สมมติฐานการวิจัย 
 โมเดลความสัมพันธเชิงโครงสรางที่ใชในการวิจัยนี้ เปนผลจากการสังเคราะหองคประกอบหลัก 
องคประกอบยอย และตัวบงชี้จากทฤษฎี ผลงานวิจัย และทัศนะของนักวิชาการหลากหลายทาน เชน  
The National Child Welfare Workforce Institute ( 2010; TREE Services Branch- Employee and 
Leadership Development Staff (2014); U.S. Office of Personnel Management (2014); U.S. Office of 
Personnel Management ( 2015) ; Department of Defense ( 2014) ; Glasgow City Council ( 2014) ; 
Saskatchewan Public Service Commission (2014) เปนตน และจากผลการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของ พบวา 
งานวิจัยที่ศึกษาเก่ียวกับภาวะผูนําและมีวัตถุประสงคเดียวกันจะมีผลการวิจัยเปนไปตามสมมุติฐานการวิจัย เชน 
ผลงานวิจัย เรื่อง การพัฒนาตัวบงชี้ภาวะผูนําของครูในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานของ Ratchapat (2011) เรื่อง  
การพัฒนาตัวบงชี้ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารมหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศไทยและของ Oonla-or 
(2010) เปนตน ดังนั้น ผูวิจัยจึงกําหนดสมมุติฐานการวิจัย ดังนี้ 1) ตัวบงชี้ท่ีใชในการวิจัยมีความเหมาะสมสําหรับ
โมเดลความสัมพันธเชิงโครงสรางตัวบงชี้สมรรถนะภาวะผูนําสาํหรับบุคลากรสํานักงานสรรพากรพ้ืนที่โดยมีคาเฉลีย่
เทากับหรือสูงกวา 3.00 และมีคาสัมประสิทธิ์การกระจายเทากับหรือต่ํากวา 20% 2) โมเดลความสัมพันธเชิง
โครงสรางตัวบงชี้สมรรถนะภาวะผูนําสําหรับบุคลากรสํานักงานสรรพากรพ้ืนที่ที่พัฒนาขึ้นจากทฤษฎีและ
ผลงานวิจัยมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ โดยคาไค-สแควรไมมีนัยสําคัญหรือคา P สูงกวา 0.05 คา GFI 
และคา AGFI สูงกวา 0.90 และคา RMSEA นอยกวา 0.05 และ (3) คาน้ําหนักองคประกอบขององคประกอบหลัก
เทากับหรือสูงกวา 0.70  องคประกอบยอยและตัวบงช้ีมีคาเทากับหรือสูงกวา 0.30 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
 องคประกอบหลัก และองคประกอบยอยของแตละองคประกอบหลักของสมรรถนะภาวะผูนําที่เปน 
ผลจากการศึกษาทฤษฎีและงานวิจัย และกําหนดเปนกรอบแนวคิดเพ่ือการวิจัย (conceptual framework)  
ในครั้งนี้ มีดังนี้ 1) องคประกอบหลักดานการนําคนอ่ืน มี 4 องคประกอบยอย ไดแก (1) การบริหารความขัดแยง 
(2) การใชประโยชนจากความหลากหลาย (3) การสรางทีม (4) การพัฒนาคนอ่ืน 2) องคประกอบหลักดานการนํา 
การเปลี่ยนแปลง มี 4 องคประกอบยอย ไดแก (1) การสรางสรรคและนวัตกรรม (2) การตระหนักปจจัยภายนอก 
(3) การมีความยืดหยุน (4) การมีวิสัยทัศน 3) องคประกอบหลักดานการมุงเนนผลสัมฤทธ์ิ มี 4 องคประกอบยอย 
ไดแก (1) ความรับผิดชอบ (2) ความเปนผูประกอบการ (3) การแกปญหา (4) ความนาเชื่อถือทางเทคนิค  
4) องคประกอบหลักดานการสรางพันธมิตร มี 3 องคประกอบยอย ไดแก (1) การสรางหุนสวน (2) ความเช่ียวชาญ
เชิงการเมือง (3) มีอิทธิพลหรือมีการเจรจาตอรอง 
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วิธีดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงบรรยาย (Descriptive Research) มีจุดมุงหมายเพ่ือสรางและพัฒนาตัว
บงชี้โดยใชนิยามเชิงประจักษ (Empirical definition) เปนนิยามที่นักวิจัยกําหนดตัวแปรยอยและวิธีการรวมตัว
แปรยอยโดยมีทฤษฎีและงานวิจัยเปนพื้นฐาน ตามทัศนะของ Wiratchai (2002) ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ 
บุคลากรสํานักงานสรรพากรพื้นที่ ในสังกัดสํานักงานสรรพากร ภาค 1-12 กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง 
ปงบประมาณ 2558 จํานวน 119 แหง รวมท้ังสิ้น จํานวน 17,340 คน เก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางจํานวน 380 คน 
ที่ ไดมาโดยวิธีการสุมแบบหลายขั้นตอน (Multi – stage random sampling) เครื่องมือที่ ใช ในการวิจัย  
แบงออกเปน 2 ตอน คือ 1) แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเปนแบบ
ตรวจสอบรายการ 2)  แบบสอบถามเกี่ยวกับระดับสมรรถนะภาวะผูนําสําหรับบุคลากรสํานักงานสรรพากรพื้นที่  
มีลักษณะเปนมาตรวัดแบบประเมินคา 5 ระดับ (Rating scale) จําแนกเนื้อหาตามองคประกอบหลักและ
องคประกอบยอย มีขอคําถามจํานวน 78 ขอ มีคาความเชื่อมั่น (Reliability) เทากับ 0.967 ใชสถิติพรรณนา 
เพื่อหาคาการแจกแจงความถ่ีและคารอยละในการวิเคราะหขอมูลสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม และหา
คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาสัมประสิทธ์ิการกระจายของตัวบงชี้สมรรถนะภาวะผูนํา ใชสถิติอางอิง 
ในการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน และวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันโดยใชโปรแกรม
สําเร็จรูปทางสถิติ และโปรแกรมลิสเรล เพื่อการวิเคราะหโมเดลความสัมพันธโครงสรางเชิงเสน (Linear 
Structural Relationship: LISREL) 
 

ผลการวิจัย 
 1.  ผลการวิเคราะหความเหมาะสมของตัวบงชี้ พบวา ตัวบงชี้สมรรถนะภาวะผูนําสําหรับบุคลากร
สํานักงานสรรพากรพ้ืนที่ทุกตัว มีคาเฉลี่ยเทากับหรือมากกวา 3.00 และคาสัมประสิทธิ์การกระจายเทากับหรือ 
ต่ํากวา 20 ซึ่งเปนไปตามสมมุติฐานการวิจัยท่ีกําหนดไว ท้ังนี้ อาจเนื่องจากวาตัวบงชี้ที่ใชในการวิจัยเปนผลจาก 
การวิจัยเพื่อพัฒนาตัวบงชี้โดยใชนิยามเชิงประจักษ (Empirical definition) เปนนิยามที่นักวิจัยกําหนดตัวแปร
ยอยและวิธีการรวมตัวแปรยอย โดยมีทฤษฎีและงานวิจัยเปนพ้ืนฐานตามทัศนะของ Wiratchai (2002) และเปน
การวิจัยที่ผูวิจัยไดคํานึงถึงขอแนะนําที่วา “การตรวจสอบคุณภาพของตัวบงช้ีภายใตกรอบแนวคิดทางทฤษฎี ถือวา
มีความสําคัญมาก เพราะหากการพัฒนาตัวบงชี้ เริ่มตนจากกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีที่ขาดคุณภาพแลวไมวาจะใช
เทคนิควิธีการทางสถิติดีอยางไร ผลที่ไดจากการพัฒนาก็ยอมดอยคุณภาพไปดวย วิธีการทางสถิติจึงมีความสําคัญ
นอยกวา เพราะเปนเพียงการนําขอมูลที่ไดมาสนับสนุนคุณภาพของตัวบงช้ีเทานั้น” (Chongsatityou & Pinmanee  
as cited in Sanratana, 2011) และคํานึงถึงเกณฑเรื่องความตรง (Validity) ตามทัศนะของ Sanratana (2011) 
ที่กลาววา ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่นํามาเปนพ้ืนฐานเพ่ือสรางโมเดลความสัมพันธเชิงโครงสรางตัวบงช้ีนั้นจะตอง
เปนทฤษฎีและงานวิจัยที่มีความตรงไมวาจะเปนในข้ันตอนการกําหนดองคประกอบหลัก ขั้นตอนการกําหนด
องคประกอบยอยของแตละองคประกอบหลัก รวมทั้งในขั้นตอนการศึกษานิยามเชิงปฏิบัติการของแตละ
องคประกอบยอยเพ่ือเชื่อมโยงถึงการกําหนดตัวบงช้ีหรือสาระหลักเพ่ือการวัดของแตละองคประกอบยอย  
 2.  ผลการวิจัย พบวา โมเดลสมรรถนะภาวะผูนําสําหรับบุคลากรสํานักงานสรรพากรพ้ืนที่มีความ

สอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ ซึ่งเปนไปตามสมมุติฐานการวิจัย คือ มีคาไค-สแควร (Chi-square: 2 ) 

เทากับ 58.66 คาความนาจะเปนเทากับ 0.83 ที่องศาอิสระ (Degree of freedom: df) เทากับ 70 คาดัชนีวัด
ระดับความกลมกลืน (Goodness of fit index: GFI) เทากับ 0.98 คาดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแกแลว 
(Adjusted goodness of fit index: AGFI) เทากับ 0 .97 และดัชนีคาความคลาดเคลื่อนในการประมาณ



192 | วารสารศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร ปที ่20 ฉบับที ่3 กรกฎาคม – กันยายน 2561 

คาพารามิเตอร (Root mean square error of approximation: RMSEA) เทากับ 0.000 แสดงวา บุคลากร
สํานักงานสรรพากรพื้นที่มีพฤติกรรมที่แสดงใหเห็นถึงความมีสมรรถนะภาวะผูนําท่ีสอดคลองกับองคประกอบหลัก 
องคประกอบยอย และตัวบงชี้ที่ปรากฏในโมเดลความสัมพันธเชิงโครงสรางที่พัฒนาขึ้นจากทฤษฎีและผลงานวิจัย 
หรือกลาวอีกนัยหนึ่ง คือ พฤติกรรมที่เกิดขึ้นในบริบทจริงของบุคลากรสํานักงานสรรพากรพ้ืนที่ มีความสอดคลอง
กับพฤติกรรมตามทฤษฎีหรือผลงานวิจัย ทั้งนี้ อาจเนื่องจากเหตุผล ดังนี้ 1) นโยบายการสงเสริมบุคลากรของ
สํานักงานสรรพากรพื้นที่ สังกัดกรมสรรพากร กระทรวงการคลัง ใหมีการไปฝกอบรมในปงบประมาณหนึ่งๆ  
ไมนอยกวาเกณฑที่กําหนด เปนไปตามทัศนะของ U.S. Office of Personnel Management (2015) ที่เห็นวา
การใหขอเสนอแนะอยางตอเนื่อง และใหโอกาสในการเรียนรูดวยวิธีการที่เปนทางการและไมเปนทางการเปน 
การเสริมสรางสมรรถนะภาวะผูนํา สวน Chunaka and Jansila (2016) ไดใหความเห็นวา การฝกอบรมจะ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเพ่ือชวยพัฒนาใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ สามารถบริการและจัดการบรรลุผลตาม
วัตถุประสงคได 2) มีการเปลี่ยนแปลงวิธีการทํางานใหมที่นําเอาระบบ e-payment มาใชในการจัดเก็บภาษี  
ตามนโยบายของรัฐบาลท่ีคณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2558 ที่เห็นชอบกับหลักการแผนยุทธศาสตร 
(National e-Payment) ระบบการชําระเงินแบบอิเล็กทรอนิกสแหงชาติ เหตุผลเหลานี้เปนไปตามทัศนะของ 
Saskatchewan Public Service Commission (2014) ที่เห็นวาการสรางสรรคและนวัตกรรม หมายถึง ใชวิธีการ
ใหมในการแกปญหา และการนําเทคโนโลยีมาปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติ จะทําใหมีสมรรถนะภาวะผูนําที่สามารถ
ตอบสนองความตองการท่ีเปลี่ยนแปลงของลูกคา ผูมีสวนไดเสีย และประชาชน ซึ่งเห็นสอดคลองกับ Leamjui 
(2016) ที่กลาววา ตองมีการพัฒนากลยุทธการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารเพ่ือใหรับกับการเปลี่ยนแปลง
กระบวนการทํางานหรือเทคโนโลยีใหมๆ ในองคกร 3) มีการนําระบบ RD Smart Tax มาใช ทําใหสามารถรูขาว
สรรพากร กฎหมายใหมจากสรรพากร จาก RD-NEW สื่อความรู ดาวนโหลดวารสาร ความรูภาษีอากร จาก E-BOOK  
ยื่นแบบออนไลน จาก E-FILING แผนที่สรรพากรเพื่อคนหาตําแหนงที่ตั้งสรรพากรและหนวยรับชําระภาษี  
จาก RD-MAP เหตุผลนี้ สอดคลองกับทัศนะของ Khon Kaen University, Nongkhai Campus (2013) ที่เห็นวา 
ความเปนผูประกอบการ คือ ผูที่มีความสามารถในการแสวงหาโอกาสและสามารถใชโอกาสเพื่อการสราง 
ความไดเปรียบเหนือคูแขงขัน และมีความสามารถในการสนองความตองการของผูบริโภคและการปรับตัวจาก 
การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมไดทันการณ นอกจากนั้น การเปนผูประกอบการอาจรวมถึงการเปน
ผูประกอบการทางภาครัฐที่มุงแสวงหาการใหบริการที่ดีท่ีสุดสําหรับผูรับบริการดวย 4) มีความรวมมือกับองคการ
ระหวางประเทศ IBFD (International Bureau of Fiscal Documentation) จัดอบรมสัมมนาเพ่ือพัฒนาบุคลากร
โดยมีผูแทนจากหนวยงานจัดเก็บภาษีของประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟก ทั้งหมด 25 ประเทศเขารวม ซึ่งเปน
มาตรการเสริมสรางสมรรถนะภาวะผูนําดวย ดังทัศนะของ U.S. Office of Personnel Management (2015)  
ที่ใหความสําคัญกับการพัฒนาสรรถนะภาวะผูนําโดยการสรางเครือขายและสรางพันธมิตรรวมมือขามเขตแดน 
 3.  ผลการวิจัย พบวา คาความเที่ยงตรงเชิงโครงสรางหรือคาน้ําหนักองคประกอบขององคประกอบ
หลักทั้ง 4 องคประกอบ มีคาเปนบวก 0.84 – 0.94 และมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทกุคา ถือวา เกินเกณฑท่ี
กําหนดไวที่ 0.70 และถือวาเปนไปตามสมมุติฐานการวิจัย โดยมีขอสังเกตคาน้ําหนักองคประกอบจากมากไป 
หานอย ดังน้ี คือ การสรางพันธมิตร การมุงเนนผลสัมฤทธ์ิ การนําคนอ่ืน และการนําการเปลี่ยนแปลง เมื่อพิจารณา
เปนรายองคประกอบยอยของแตละองคประกอบหลัก พบวา ทุกองคประกอบยอยมีคาน้ําหนักองคประกอบเปน
บวก มีคาสูงกวาเกณฑที่กําหนด คือ 0.30 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ทุกคา ถือวาเปนไปตามสมมุตฐิาน
การวิจัยที่กําหนด และเมื่อสังเกตถึงคาน้ําหนักองคประกอบจากมากไปหานอย มีดังนี้ คือ 1) การนําคนอ่ืน 
ประกอบดวยการพัฒนาคนอ่ืน) การใชประโยชนจากความหลากหลาย การบริหารความขัดแยง และการสรางทมี 
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2) นําการเปลี่ยนแปลง ประกอบดวยการมีวิสัยทัศน การตระหนักปจจัยภายนอก การมีความยืดหยุน และ 
การสรางสรรคและนวัตกรรม 3) การมุงเนนผลสัมฤทธ์ิ ประกอบดวยความนาเชื่อถือทางเทคนิค ความเปน
ผูประกอบการ การแกปญหา และความรับผิดชอบ 4) การสรางพันธมิตร ประกอบดวย การสรางหุนสวน มีอิทธิพล
หรือมีการเจรจาตอรอง และความเช่ียวชาญเชิงการเมือง นอกจากนั้น เมื่อพิจารณาในระดับตัวบงชี้ของแตละ
องคประกอบยอยทั้ง 78 ตัวบงชี้ พบวา มีคาน้ําหนักองคประกอบเปนบวก มีคาตั้งแต 0.30 – 0.79 และมีนัยสําคญั
ทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกตัว ซึ่งจากผลการวิจัยดังกลาว ในทัศนะของผูวิจัยเห็นวาการที่คาน้ําหนักองคประกอบ
เปนไปตามเกณฑและเปนไปตามสมมุติฐานการวิจัยท่ีกําหนดไวในทุกระดับนั้น เปนผลจากกระบวนการใน 
การดําเนินการวิจัยในครั้งนี้ที่ใชวิธีการพัฒนาตัวบงชี้โดยใชนิยามเชิงประจักษ (Empirical definition) ที่คํานึงถึง
การตรวจสอบคุณภาพของตัวบงช้ีภายใตกรอบแนวคิดทางทฤษฎีทั้งขั้นตอนการกําหนดองคประกอบหลักการ
กําหนดองคประกอบยอยของแตละองคประกอบหลัก และการศึกษานิยามเชิงปฏิบัติการของแตละองคประกอบ
ยอยเพ่ือเชื่อมโยงถึงการกําหนดตัวบงชี้หรือสาระหลักเพ่ือการวัดของแตละองคประกอบยอย นอกจากนั้น 
จากผลการวิจัยดังกลาว แสดงใหเห็นวาองคประกอบหลัก องคประกอบยอย และตัวบงชี้ของแตละองคประกอบ
ยอย ทุกตัวตางมีความสําคัญที่บงบอกถึงสมรรถนะภาวะผูนําสําหรับบุคลากรสํานักงานสรรพากรพ้ืนที่ได ซึ่งเปนไป
ตามทัศนะของนักวิชาการหลายทานท่ีผูวิจัยนํามาวิเคราะหและสังเคราะหจนกําหนดเปนองคประกอบที่ใชใน 
การวิจัยในครั้งนี้ 
 

ขอเสนอแนะจากการวิจัย 
 จากผลการวิจัยดังกลาว มีขอเสนอแนะหลัก 2 ประการ คือ ขอเสนอแนะเก่ียวกับการนําผลการวิจัยไป
ใชประโยชนและขอเสนอแนะเก่ียวกับประเด็นปญหาที่ควรศึกษาวิจัยตอไปในอนาคต ดังตอไปนี้ 
 1.  ขอเสนอแนะเก่ียวกับการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน โดยภาพรวมควรสงเสริมใหนําโมเดลที่
พัฒนาขึ้นไปใชเปนแนวทางการพัฒนาสมรรถนะภาวะผูนําสําหรับบุคลากรสํานักงานสรรพากรพื้นท่ีได โดยควร
คํานึงถึงความสําคัญขององคประกอบหลักและองคประกอบยอยที่ผลการวิจัยพบวา มีคาน้ําหนักองคประกอบจาก
มากไปหานอย ดังน้ี 
  1.1  ในองคประกอบหลัก ใหความสําคัญกับองคประกอบดังตอไปนี้ตามลําดับ คือ การสราง
พันธมิตร การมุงเนนผลสัมฤทธ์ิ การนําคนอ่ืน และการนําการเปลี่ยนแปลง 
  1.2  องคประกอบหลักการสรางพันธมิตร ควรใหความสําคัญกับองคประกอบยอยดังตอไปน้ี
ตามลําดับ คือ การสรางหุนสวน มีอิทธิพลหรือมีการเจรจาตอรอง และความเชี่ยวชาญเชิงการเมือง 
  1.3  องคประกอบหลักการมุงเนนผลสัมฤทธ์ิ ควรใหความสําคัญกับองคประกอบยอยดังตอไปนี้
ตามลําดับ คือความนาเชื่อถือทางเทคนิค ความเปนผูประกอบการ การแกปญหา และความรับผิดชอบ 
  1.4  องคประกอบหลักการนําคนอ่ืน ควรใหความสําคัญกับองคประกอบยอยดังตอไปนี้ตามลําดับ 
คือ การพัฒนาคนอ่ืน การใชประโยชนจากความหลากหลาย การบริหารความขัดแยง และการสรางทีม 
  1.5  องคประกอบหลักการนําการเปลี่ยนแปลง ควรใหความสําคัญกับองคประกอบยอยดังตอไปนี้
ตามลําดับ คือ การมีวิสัยทัศน  การตระหนักปจจัยภายนอก การมีความยืดหยุน และการสรางสรรคและนวัตกรรม 
 2.  ขอเสนอแนะเกี่ยวกับประเด็นที่ควรศึกษาวิจัยตอไปในอนาคต เพื่อประโยชนทางวิชาการและทาง
บริหารที่ใหไดองคความรูและขอยืนยันที่กวางขวางชัดเจนยิ่งข้ึน ผูวิจัยมีขอเสนอแนะ ดังน้ี 
  2.1  ควรมีการวิจัยเพื่อสรางองคความรูใหม เปนการวิจัยเชิงคุณภาพเก่ียวกับสมรรถนะภาวะผูนํา
สําหรับบุคลากรสํานักงานสรรพากรพื้นที่ เนื่องจากการวิจัยในครั้งนี้เปนการสรางโมเดลสมมุติฐานจากทฤษฎีและ
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งานวิจัย  ดังนั้น หากมีการวิจัยเชิงคุณภาพจะไดองคความรูใหมที่จะเปนประโยชนในการอธิบายสมรรถนะภาวะ
ผูนําของบุคลากรไดชัดเจนยิ่งข้ึน 
  2.2  ควรทําการวิจัยเพื่อใหเกิดการปฏิบัติในลักษณะนําผลการวิจัยสูการปฏิบัติ เชน การวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory action research) โดยอาจนําเอาผลการวิจัยนี้เปนแนวทาง เชน  
การพัฒนาในตัวบงช้ี ที่พบวา มีคาเฉลี่ยสูง รวมถึงการพัฒนาองคประกอบที่มีคาน้ําหนักองคประกอบสูง เปนตน 
หรือการวิจัยและพัฒนา (Research and development) โดยใชโมเดลที่ไดรับการทดสอบจากงานวิจัยนี้เปน
แนวทาง เพ่ือใหไดโปรแกรมในการฝกอบรมพัฒนาบุคลากรของสํานักงานสรรพากรพื้นที่ใหมีสมรรถนะภาวะผูนํา
อันจะสงผลถึงการจัดเก็บภาษีอากรใหไดตามประมาณการของกรมสรรพากรตอไป 
  2.3  ควรมีการวิจัยเพ่ือสรางแบบวัดและประเมินตัวบงชี้สมรรถนะภาวะผูนําสําหรับบุคลากร
สํานักงานสรรพากรพื้นท่ี เพ่ือใหไดเครื่องมือการวัดสมรรถนะภาวะผูนําสําหรับบุคลากรสํานักงานสรรพากรพื้นที่ 
และเพื่อใหบุคลากรใชเปนเครื่องมือในการพัฒนาตนเองและพัฒนาคนอ่ืนตอไป 
  2.4  ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาตัวบงชี้สมรรถนะภาวะผูนําสําหรับบุคลากรสํานักงาน
สรรพากรพ้ืนที่ในสังกัดอ่ืนนอกจากสํานักงานสรรพากรภาค 1-12 เพื่อใหไดตัวบงชี้สมรรถนะภาวะผูนําสําหรับ
บุคลากรสํานักงานสรรพากรพื้นท่ี ที่เหมาะสมกับบริบทนั้นๆ 
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