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การพัฒนาบคุลากรที่มีสมรรถนะสูง: กรณศีกึษา 
กองจดัท างบประมาณด้านสังคม 2 ส านกังบประมาณ* 

Development of High Competency Personnel: Case Study of  
Social Sector Budget Preparation 2, Budget Bureau 

                                                                             อรทัย กระวานชัย**  
 

บทคัดย่อ  
           การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการ และแนวทาง 
และข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาบุคลากรที่มีสมรรถนะสูง โดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้ให้
ข้อมูลส าคัญที่มีความรู้ มีประสบการณ์ และมีความใกล้ชิดต่อประเด็นที่ต้องการศึกษา จ านวน 10 คน  
ผลการวิจัยพบว่า กระบวนการพัฒนาบุคลากรทีม่ีสมรรถนะสูงของกองจัดท างบประมาณด้านสังคม 2 
ส านักงบประมาณ ประกอบไปด้วยการหาความจ าเป็นการวางแผน การพัฒนาหลักสูตร              
การด าเนินการ และการติดตามประเมินผล แนวทางในการสร้างการพัฒนาบุคลากร ได้แก่          
การผลักดันการท างานเป็นทีม การจัดให้มีระบบพี่เลี้ยง และระบบการสอนงาน การจัดอบรมเชิง
สัมมนาและเชิงปฏิบัติการแก่บุคลากร การระดมผู้เช่ียวชาญ การสร้างจิตส านึก คุณธรรม จริยธรรม  
ให้เจ้าหน้าที่ สร้างความยึดมั่นในหลักการทางวิชาชีพ ข้อเสนอแนะจากการวิจัยครั้งนี้ การด าเนินการ
ตามกระบวนการ และแนวทางการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นรูปธรรม ชัดเจน และต่อเนื่องให้บุคลากร
ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการ ในลักษณะของการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมใช้          
เป็นการสานพลังทุกภาคส่วน และตอบสนองความต้องการของบุคลากร  
   
ค าส าคัญ : พัฒนาบุคลากรที่มีสมรรถนะสูง, การท างานเป็นทีม, กองจัดท างบประมาณด้านสังคม 2    
ส านักงบประมาณ 
 

บทน า 

 บุคลากรจัดเป็นทรัพยากรที่ส าคัญที่สุดในการบริหารงาน องค์การใดๆก็ตามจะสามารถ
ปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้ ย่อมข้ึนอยู่กับคุณภาพ         
และศักยภาพของบุคลากร ซึ่งหมายถึง บุคคลากรต้องมีความรู้ ความสามารถ ความช านาญ         
และทัศนคติที่เหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละหน้าที่ การคัดเลือกสรรหาบุคลากรเข้าท างาน
นั้นมีจุดมุ่งหมายที่จะให้ได้คนดี มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมกับงาน แต่เนื่องจากสภาพแวดล้อม
ปัจจุบันทั้งภายนอกและภายในองค์การมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ตลอดจนมีการค้นพบวิทยากร
เทคโนโลยีใหม่ๆด้านการบริหารงานและด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องท าให้บุคลากรที่เลือกสรรเข้ามาใน
องค์การที่เห็นว่ามีความเหมาะสมในการท างานในขณะหนึ่งก็อาจจะกลับกลายเป็นผู้ที่ไม่สามารถ  
________________________  
 

              *บทความนี้เรียบเรียงจากการค้นคว้าอิสระเร่ือง การพัฒนาบุคลากรที่มีสมรรถนะสูง: กรณีศึกษา กองจัดท า
งบประมาณ ด้านสังคม 2 ส านักงบประมาณ 
              **นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
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ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ดี จึงเป็นหน้าที่ขององค์การที่ต้อง
พัฒนาบุคลากรเหล่านั้นให้มี คุณภาพและศักยภาพเพิ่ม ข้ึนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดล้อมต่าง ๆ เพื่อให้องค์การสามารถด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
          บุคลากรที่มีสมรรถนะสูง เป็นบุคคลที่มีความรู้มีความสามารถ มีศักยภาพในการปฏิบัติงาน
และผลการปฏิบัติงานในระดับที่สูงกว่าบุคคลอื่น มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะในการสื่อสาร มีความ
เป็นผู้น า มีความสามารถในการแก้ปัญหาต่างๆ ได้ด้วยตนเองอย่างผู้ที่มีความฉลาดทางอารมณ์         
มีความต้องการประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายที่องค์การก าหนดไว้ และสามารถปฏิบัติงานตอบสนอง
ต่อความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้อย่างมืออาชีพ ดังนั้น การพัฒนา
บุคลากรที่มีสมรรถนะสูงมีวัตถุประสงค์ เพื่อจัดประสบการณ์เรียนรู้อย่างเป็นระบบให้สมรรถนะ      
ของบุคลากรเพิ่มข้ึนเพื่อสามารถปฏิบัติงานขององค์การได้อย่างมีประสิทธิผล รวมทั้งเป็นการช่วยให้
บุคลากรเกิดการเรียนรู้และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการท างานควบคู่กันไปด้วย วิธีการให้ความรู้ 
เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ และทัศนคติ สร้างแจงจูงใจและเปิดโอกาสให้บุคลากร            
ได้น าความรู้ ความเข้าใจ ทักษะและทัศนคติออกมาใช้ให้เกิดสมัฤทธิผล เพื่อให้บุคลากรมีสมรรถนะสูง
ในการปฏิบัติงาน  
 ส านักงบประมาณได้รับการสถาปนาข้ึนเป็นหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่ากรมสังกัด        
ส านักนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่  2 กุมภาพันธ์ 2502 โดยส านักงบประมาณเป็นหน่วยงานกลาง            
ด้านการงบประมาณ ซึ่ งมีภารกิจในการวางยุทธศาสตร์ด้านการงบประมาณของประเทศ              
การเสนอแนะและให้ความเห็นแก่รัฐบาลและหน่วยงานภาครัฐในด้านการงบประมาณ รวมทั้ง       
การจัดท างบประมาณที่สนองต่อนโยบายและเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของรัฐบาลและการบริหาร
จัดการงบประมาณ ซึ่งในการด าเนินภารกิจที่ส าคัญดังกล่าวให้สามารถสนองนโยบายและเป้าหมาย         
เชิงยุทธศาสตร์ของประเทศ ส านักงบประมาณจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเพิ่มพูนสมรรถนะในด้ านต่างๆ       
ของข้าราชการให้สามารถท างานได้อย่างมปีระสทิธิภาพและประสิทธิผล จากบทบาทหน้าที่ของส านัก
งบประมาณจ าเป็นต้อง“พัฒนาองค์การ” โดยใช้วิธี “การพัฒนาบุคลากร” ให้มีความรู้ ความสามารถ 
มีทัศนคติที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานตามต าแหน่งหน้าที่และงานอื่นที่ ได้รับมอบหมาย       
ให้เกิดประสิทธิภาพ คุ้มค่า และประสิทธิผล และสมรรถนะสูงข้ึน พร้อมมีการสั่งสมประสบการณ์ 
และความช านาญในงานและทักษะที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บุคลากรทุกกลุ่มได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะ
พร้อมรับการปฏิบัติงาน และรองรับหน้าที่และภารกิจในปัจจุบัน และสามารถตอบสนองต่อ       
ความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้อย่างมืออาชีพ ที่ถือว่าเป็นกลไกที่มี
ส่วนส าคัญในการสนับสนุนให้ภารกิจส านักงบประมาณด าเนินการได้ส าเร็จลุล่วงในการปฏิบัติราชการ
ให้เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ  
 จากความเป็นมาดังกล่าวข้างต้น ผู้ศึกษาซึ่งเป็นบุคลากรของกองจัดท างบประมาณด้านสังคม 
2 ส านักงบประมาณ จึงสนใจที่จะท าการศึกษาถึงการพัฒนาบุคลากรที่มีสมรรถนะสูง เพื่อทราบ
กระบวนการและแนวทางการพัฒนาบุคลากรที่มีสมรรถนะสูง รวมถึงข้อเสนอแนะแนวทาง            
ในการพัฒนาบุคลากรที่มีสมรรถนะสูงของกองจัดท างบประมาณด้านสังคม 2 ส านักงบประมาณ 
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กรอบประเด็นปญัหาในการวิจัย 
เรื่อง การพฒันาบุคลากรที่มสีมรรถนะสูง : กรณีศึกษา กองจัดท างบประมาณด้านสงัคม 2  

ส านักงบประมาณ 
 
 

สภาพปัจจุบัน/บทบาทภารกจิ 
 กองจัดท างบประมาณด้านสังคม 2 ส านักงบประมาณ 

 
นโยบายและทิศทางการบริหารด้านทรัพยากรบุคคล  

(ส านักงบประมาณ) 
1. ยกระดับขีดความสามารถบุคลากรส านักงบประมาณ  
ให้มีทัศนคติ ความรู้ ทักษะ และความช านาญในการจัดการ
งบประมาณแผ่นดินโดยค านึงถึงประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชน์สูงสุด 
2. ปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน  
เพื่อให้บุคลากรส านักงบประมาณสามารถปฏิบัติงาน 
ได้ด้วยความโปร่งใส และต้องตรวจสอบได้ บนพื้นฐาน 
ของหลักธรรมาภิบาล 

    
กระบวนการพฒันาบุคลากรในองค์การ 

ประกอบด้วยการด าเนินงาน 5 ข้ันตอน แนวคิดจาก
ส านักงาน ก.พ. ดังนี ้

1. การหาความจ าเป็นในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
2. การวางแผนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
3. การพัฒนาหลักสูตร  
4. การด าเนินการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
5. การประเมินและติดตามผลการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แนวทางการพฒันาบุคลากร 
ที่มีสมรรถนะสงูของกองจัดท า 

งบประมาณด้านสังคม 2 
ส านักงบประมาณ 

 1. ผลักดันการท างานเป็นทีมและ 
การท างาน Cross Function ควบคู่
การเร่งเสริมสร้างขีดความสามารถ
และพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 
อย่างต่อเน่ืองทั้งในเรื่องของหลักการ 
ระบบวิธีการ และความช านาญอ่ืน ๆ 
 (Capacity Building) 
 2. จัดให้มีระบบ Coaching และ 
Consulting  
 3. จัดอบรมเชิงสัมมนาและเชิง 
ปฏิบัติการแก่บุคลากร 
 4. ระดมผู้เชี่ยวชาญ ผู้มีความรู้และ 
ประสบการณ์ทั้งจากภายในและ
ภายนอก 
 5. สร้างจิตส านึกให้เจ้าหน้าที่ 
ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล  
และสร้างความเข้าใจการปฏิบัติงาน
ตามแนวทาง“จริยธรรมข้าราชการ
ส านักงบประมาณ” สมรรถนะทีพ่ึงประสงค์ของข้าราชการทีม่ี 

ผลสัมฤทธ์ิสูง (ตามแนวคิดของส านักงาน ก.พ.) 
1. การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ         2. การบริการที่ดี  
3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ  
4. การยึดม่ันในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม  
5. การท างานเป็นทีม        6. ความผูกพันต่อระบบราชการ  
7. การคิดริเริ่มสร้างสรรค์   8. การมองในภาพรวม  
9. การอุทิศตนเพื่อสังคม    10. การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน  
11. มุ่งม่ันในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง 

ข้อเสนอแนะแนวทางในการ
พัฒนาบุคลากรที่มสีมรรถนะสูง
ของกองจัดท างบประมาณด้าน

สังคม 2 ส านักงบประมาณ 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
           ในการวิจัยครั้งนี้ ใช้วิธีการวิจัย 2 วิธี ดังนี้ 
 1. การวิจัยเอกสาร (Documentary Research) เป็นการรวบรวมข้อมูล จากเอกสาร      
ทางวิชาการ วารสาร สิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ รายงาน
การประชุม คู่มือปฏิบัติงาน เอกสารทางราชการ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการและแนวทางการพัฒนา
บุคลากรที่มีสมรรถนะสูง   
 2. การวิจัยสนาม (Field Research) โดยผู้ ศึกษาลงพื้นที่ เพื่อสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง       
ด้วยการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง หรือการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ (Structured Interview or 
Formal Interview)  
 
          ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง 
 1. ประชากร (Population) ได้แก่  ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจ า            
ที่ปฏิบัติหน้าที่ในกองจัดท างบประมาณด้านสังคม 2 ส านักงบประมาณ 
 2. กลุ่มตัวอย่าง (Sample) ในส่วนของกลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญในข้ันตอนการสัมภาษณ์เชิงลึก
คือบุคคลซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีความรู้ เช่น นักวิชาการ ข้าราชการ ที่สังกัดกองจัดท างบประมาณ
ด้านสังคม 2 ส านักงบประมาณ ซึ่งเป็นผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนา
บุคลากรที่มีสมรรถนะสูง กรณีศึกษา กองจัดท างบประมาณด้านสังคม 2 ส านักงบประมาณ รวมทั้ง
กระบวนการเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาบุคลากรที่มีสมรรถนะสูง รูปแบบการพัฒนาบุคลากรที่มี
สมรรถนะสูง ตลอดถึงแนวทางในการพัฒนาบุคลากรที่มีสมรรถนะสูงของกองจัดท างบประมาณ      
ด้านสังคม 2 ส านักงบประมาณ 
           การก าหนดจ านวนผู้ให้ข้อมูลจะด าเนินการโดยใช้เกณฑ์ของ Creswell (2014) ที่อธิบาย    
ไว้ว่า ในการสัมภาษณ์เชิงลึกตามแนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพควรมีขนาดของตัวอย่าง หรือผู้มีส่วน
ร่วมอยู่ระหว่าง 5 - 25 คน ต่อการศึกษาหนึ่งๆ  
           ส่วนการเลือกผู้ให้ข้อมูลใช้วิธีเลือกโดยยึดวัตถุประสงค์ของการศึกษาเป็นหลัก โดยเลือก     
ผู้ที่เป็นบุคคลที่มีความรู้ มีประสบการณ์ สามารถให้ความรู้เป็นอย่างดี และมีความเกี่ยวข้องใกล้ชิด  
ต่อประเด็นที่ต้องการศึกษา 
           เพื่อความน่าเช่ือถือเกี่ยวกับที่มาของผลการวิจัย ซึ่งมาจากการวิเคราะห์ข้อมูลของกลุ่ม     
ผู้ให้ข้อมูลผ่านการสัมภาษณ์ โดยสามารถจ าแนกกลุ่มผู้ให้ข้อมูลจ านวน 10 คน ดังนี้  
           1. ผู้อ านวยการกองจัดท างบประมาณด้านสังคม 2 1 คน 
           2. นักวิเคราะห์งบประมาณช านาญการพิเศษ 4 คน 
           3. นักวิเคราะห์งบประมาณช านาญการ 5 คน 
 
          เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยกรณีศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ใช้วิธีการ
สัมภาษณ์ โดยสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง หรือการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ  (Structured 
interview or formal interview) ลักษณะของการสัมภาษณ์เป็นการสัมภาษณ์ที่มีค าถามและ
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ข้อก าหนดแน่นอนตายตัว จะสัมภาษณ์ผู้ใดก็ใช้ค าถามเดียวกัน (วิโรจน์ ก่อสกุล, 2561, หน้า 45) 
และการสัมภาษณ์จะท าการสัมภาษณ์เป็นรายบุคคล ก่อนการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้ศึกษาได้ก าหนดวัน 
นัดหมายวันสัมภาษณ์ โดยได้แจ้งให้ผู้ให้สัมภาษณ์ทราบก่อนล่วงหน้า ในการสัมภาษณ์ผู้สัมภาษณ์   
จะใช้การจดบันทึกและบันทึกเสียง โดยก่อนสัมภาษณ์จะขออนุญาตผู้ถูกสัมภาษณ์ในการจดบันทึก
การสนทนาก่อนทุกครั้ง 
 
          การสร้างเครื่องมือ 

1. ศึกษาข้อมูล จากบทความต ารา เอกสาร และงานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง เพื่อจะได้ก าหนด
ขอบเขตของการวิจัยและการสร้างเครื่องมือในการวิจัย 

2. ศึกษาวิธีการสร้างแบบสัมภาษณ์จากต ารา บทความ กรอบประเด็นปัญหาในการวิจัย  
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อจะได้ก าหนดแนวทางและเนื้อหาของค าถาม 

3. น าข้อมูลที่ได้มา เช่นจากกรอบประเด็นปัญหาในการวิจัย มาสร้างแบบสัมภาษณ์  
ซึ่งเป็นค าถามลักษณะค าถามปลายเปิด (Open-ended Question) 
  4.น าร่างแบบสัมภาษณ์เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการค้นคว้าอิสระ เพื่อช่วยตรวจสอบ
ความถูกต้อง ขัดเกลาถ้อยค าประโยคในการสอบถามในแบบสัมภาษณ์ให้มีความถูกต้อง สมบูรณ์  
คลอบคลุมในเนื้อหา 
  5. แก้ไขและปรบัปรงุแบบสัมภาษณ์ ตามค าเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการค้นคว้าอิสระ 
 
            การทดสอบเครื่องมือ 

  ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในส่วนของแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง(Structured 
interview) หรือการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการนั้น ผู้วิจัยได้ปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ
ค้นคว้าอิสระ ซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์ในการท าการวิจัยมาแล้ว เพื่อให้ เกิดความเช่ือมั่นได้ว่า          
แนวการสัมภาษณ์ดังกล่าวมีความถูกต้องตามหลักวิชาการ มีความชัดเจนตรงประเด็น สอดคล้อง  
และครอบคลุมวัตถุประสงค์เนื้อหาของการวิจัยที่ก าหนดไว้อย่างเหมาะสมและใช้ วิธีการทดสอบ
คุณภาพของข้อมูลแบบสามเส้า (Triangulation) ของ Denzin (สุภางค์ จันทวานิช, 2554, หน้า129-
130)  

 
          วิธีการเก็บรวบรวมข้อมลู 
          ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้  
 1. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร เป็นวิธีการศึกษาค้นคว้าเก็บรวบรวมข้อมูลทั่วไป 
โดยการรวบรวมเอกสารซึ่งเป็นข้อมูลที่มีการบันทึกไว้แล้วโดยผู้อื่น ได้แก่ หนังสือทั่วไป ได้แก่ ต ารา 
คู่มือ เอกสารประกอบการบรรยายรวมถึงเอกสารทางวิชาการ วารสาร สื่อสิ่งพิมพ์ เป็นต้น หนังสือ
อ้างอิง ได้แก่ สารานุกรม พจนานุกรม เป็นต้น งานวิจัย วิทยานิพนธ์ เป็นงานที่ผู้ศึกษาได้ท าการศึกษา
ค้นคว้าในเรื่องนั้น ๆ อย่างละเอียด เอกสารของทางราชการ เป็นเอกสารที่ส่วนราชการจัดข้ึนเพื่อ
ประโยชน์ในการปฏิบัติ เช่น นโยบาย พระราชบัญญัติ คู่มือการปฏิบัติงาน ประกาศ ค าสั่ง เป็นต้น  
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 2. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากภาคสนาม ผู้ ศึกษาจะเก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการ
สัมภาษณ์ โดยที่ผู้ศึกษาเลือกวิธีการสัมภาษณ์ตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัย ซึ่งใช้วิธีการ
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) โดยที่ผู้ศึกษาต้องท าการสัมภาษณ์ไปตามค าถาม
ที่ก าหนดไว้ในแบบสัมภาษณ์ตามข้อที่ก าหนดไว้เท่านั้น และผู้ศึกษาจะใช้แบบสัมภาษณ์ซึ่งเป็นค าถาม
ในการสัมภาษณ์และจดบันทึกข้อมูลและบันทึกเสียงตามค าบอกของผู้ถูกสัมภาษณ์  
 
          การวิเคราะห์ข้อมลู 
 การวิเคราะห์ ข้อมูลในการท าการศึกษาครั้งนี้  เป็นการวิเคราะห์ ข้อมูลเชิงคุณภาพ  
ผู้ศึกษามีข้ันตอนในการวิเคราะห์ ดังนี้ 
 1. ข้อมูลที่เป็นเอกสาร ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) เพื่อทราบถึงบริบท
ประเด็นที่ศึกษา และก าหนดแนวทางในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 2. ข้อมูลจากการสัมภาษณ์และการสังเกต ผู้ศึกษาจะน าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาแยก
ประเด็นตามแต่ละประเด็น น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาแยกประเด็นค าถาม แล้วน ามา
เปรียบเทียบความเหมือนหรือความแตกต่างของผู้ให้สัมภาษณ์แต่ละคน ก่อนจะน าข้อมูลนั้นไป
วิเคราะห์ น าข้อมูลที่ได้จากสัมภาษณ์มาแยกประเด็นค าถาม แล้วน ามาเปรียบเทียบกับข้อมูลเอกสาร
ที่เกี่ยวข้อง ก่อนจะน าข้อมูลนั้นไปวิเคราะห์ น าข้อมูลที่ได้จากการเปรียบเทียบมาท าการวิเคราะห์
ข้อมูลร่วมกัน เพื่อสรุปผลการวิจัย การพัฒนาบุคลากรที่มีสมรรถนะสูง กรณีศึกษา กองจัดท า
งบประมาณด้านสังคม 2 ส านักงบประมาณ โดยใช้การตีความและน าเสนอผลการวิจัยในรูปแบบ
พรรณนา 
 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
  
         ผลการวิจัย  
          จากผลการศึกษาวิจัย สามารถสรุปผลการศึกษาวิจัยตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาได้ ดังนี้ 
 1. กระบวนการพัฒนาบุคลากรที่มีสมรรถนะสูงของกองจัดท างบประมาณ 
ด้านสังคม 2 ส านักงบประมาณ 
 จากการศึกษาพบว่า การพัฒนาบุคลากรที่มีสมรรถนะสูง ของกองจัดท างบประมาณ 
ด้านสังคม 2 ส านักงบประมาณ มีการพัฒนาบุคลากรที่มีสมรรถนะสูง มีกระบวนการเกิดเริ่มมาจาก
ส านักงบประมาณฐานะเป็นหน่วยงานกลางระดับชาติที่เป็นกลไกหลักของรัฐบาลในการจัดการ
งบประมาณของชาติเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนตามทศิทางนโยบายรัฐบาล และยุทธศาสตร์ของประเทศ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการวางแผนอย่างเป็นระบบเช่ือมโยงจากระดับประเทศสู่ระดับปฏิบัติในระดับ
หน่วยงาน จึงได้ก าหนดนโยบายและทิศทางการบริหารของส านักงบประมาณบนพื้นฐาน             
ของการก ากับดูแลองค์การที่ดี ประกอบด้วยนโยบาย ๕ ด้าน ซึ่งด้านทรัพยากรบุคคลเป็นหนึ่งในนั้น 
ที่ถูกก าหนดเพื่อยกระดับขีดความสามารถบุคลากรส านักงบประมาณ ให้มีทัศนคติ ความรู้ ทักษะ 
และความช านาญในการจัดการงบประมาณแผ่นดิน โดยค านึงถึงประสิทธิภาพและเกดิประโยชน์สูงสุด 
และปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน เพื่อให้บุคลากรส านักงบประมาณสามารถ
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ปฏิบั ติ งานได้ด้ วยความโปร่งใส  และต้องตรวจสอบได้ บนพื้ นฐานของหลักธรรมาภิบาล                
โดยกระบวนการประกอบไปด้วยการหาความจ าเป็นในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล การวางแผน     
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล การพัฒนาหลักสูตรสู่การด าเนินการพัฒนาทรัพยากรบุคคล           
พร้อมการติดตาม ประเมินผล และการรายงานผลการปฏิบัติงาน เพื่อการพัฒนาบุคลากรส านัก
งบประมาณ ที่เน้นการพัฒนาแล้วจะส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานมากที่สุด เนื่ องจากภารกิจงาน 
เกี่ยวข้องกับหน่วยรับงบประมาณที่มีหน้าที่ในการสร้างบุคลากรที่มีความรู้ความสมารถเพื่อให้เป็น
ก าลังที่ส าคัญในการพัฒนาประเทศ บุคลากรของกองจัดท างบประมาณด้านสังคม 2 จึงต้องมีมุมมอง  
ที่กว้างครอบคลุมและสามารถวิเคราะห์ถึงเป้าหมายและวิธีการสู่เป้าหมายได้อย่างถูกต้อง 
 2. แนวทางการพัฒนาบุคลากรที่มีสมรรถนะสูงของกองจัดท างบประมาณด้านสังคม 2   
ส านักงบประมาณ 
 จากการศึกษาพบว่า แนวทางในการสร้างการพัฒนาบุคลากรที่มีสมรรถนะสูงของกองจัดท า
งบประมาณด้านสังคม 2 ส านักงบประมาณ มีดังนี้ 
          1. แนวทางในการพัฒนาบุคากรที่มีสมรรถนะสูงโดยการท างานเป็นทีม เช่น มอบหมายงาน  
ที่เน้นการท างาน การแก้ไขปัญหา การตัดสินใจ และการประสานงานของสมาชิกภายในทีม โดยให้
สมาชิกทุกคนมีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือ ความส าเร็จของทีม เป็นต้น และการท างาน Cross Function 
ควบคู่กับการเร่งเสริมสร้างขีดความสามารถและพัฒนาศักยภาพขอบุคลากรอย่างต่อเนื่อง              
ทั้งในเรื่องของหลักการ ระบบวิธีการ และความช านาญอื่น ๆ (Capacity Building)  
          2. แนวทางในการพัฒ นาบุคากรที่ มีสมรรถนะสูงโดยการจัดให้มี ระบบ Coaching            
และ Consulting เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และถ่ายทอดองค์ความรู้ร่วมกันภายในส านักงบประมาณ 
(จากผู้บริหารระดับสูง สู่ระดับกลาง และสู่ระดับปฏิบัติการ) ซึ่งจะเป็นการสร้างฐานการท างาน      
ด้วยความรู้ของส านักงบประมาณให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
          3. แนวทางในการพัฒนาบุ คากรที่ มีสมรรถนะสูงโดยการจัดอบรมเชิงสัมมนาและ             
เชิงปฏิบัติการแก่บุคลากรส านักงบประมาณ เพื่อยกระดับความช านาญในการจัดการงบประมาณ
แผ่นดิน รวมทั้งเชิญผู้เช่ียวชาญ ผู้มีความรู้และประสบการณ์ฯ เข้าร่วมสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนองค์
ความรู้กับบุคลากรส านักงบประมาณ อันจะน าไปสู่การปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพและเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน เช่น สนับสนุนและเปิดโอกาสให้บุคลากรได้แสดงความคิดเห็นและเสนอวิธีการใหม่ ๆ        
ในการท างานเพื่อปรับปรุงงานของตนให้ได้งานที่ดีข้ึน เป็นต้น 
          4. แนวทางในการพัฒนาบุคากรที่มีสมรรถนะสูงโดยการระดมผู้เช่ียวชาญ ผู้มีความรู้และ
ประสบการณ์ทั้งจากภายในและภายนอกส านักงบประมาณ เพื่อร่วมกันวิเคราะห์และให้ข้อคิดเห็น
แนวทางในการพัฒนาหลักเกณฑ์และมาตรฐานต่าง ๆ ในการจัดการงบประมาณแผ่นดิน            
ตลอดวงจรงบประมาณ เช ่น  มอบหมายงานที่ มี ลักษณะเกี่ ยวข้องกับ การพัฒ นาความรู้             
ความเช่ียวชาญการค้นคว้า ศึกษาองค์ความรู้ และเทคโนโลยีใหม่ ๆ  ที่มีใช้ในงานวิเคราะห์งบประมาณ 
เป็นต้น 
          5. แนวทางในการพัฒนาบุคากรที่มีสมรรถนะสงูโดยการสรา้งจติส านึกให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
ตามหลักธรรมาภิบาล และสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงานตามแนวทาง “จริยธรรมข้าราชการ
ส านักงบประมาณ” การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม เช่น หาโอกาสในการพัฒนา
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และเสริมสร้างความเข้าใจด้านจริยธรรม หลักการ และจรรยาบรรณของวิชาอันลึกซึ้ง และแบ่งปัน
ข้อมูลเหล่านี้ให้กับบุคคลที่อื่น เพื่อสร้างความยึดมั่นในหลักการทางวิชาชีพ และจริยธรรม        
ภายในหน่วยงาน เป็นต้น 
 3. ข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาบุคลากรที่มีสมรรถนะสูงของกองจัดท างบประมาณ
ด้านสังคม 2 ส านักงบประมาณ 
  จากการศึกษาพบว่า ข้อเสนอแนะแนวทางในการสร้างการพัฒนาบุคลากรที่มีสมรรถนะสูง
ของกองจัดท างบประมาณด้านสังคม 2 ส านักงบประมาณ มีดังนี้ ควรมีการก าหนดแผนงาน          
ในการพัฒนาบุคลากรที่ มีสมรรถนะสูงไว้อย่างเป็นรูปธรรม มีการวางแผนเป็นรายบุคคล                
มีความสอดคล้อง  กับต าแหน่ง  ภาระงาน และมุ่งเน้นลักษณะ on the Job เพื่อให้เหมาะสมกับ
รูปแบบการท างาน พร้อมทั้งต้องมีการสื่อสารระหว่างคนในกอง เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์       
เพื่อท าให้มีความรอบรู้ มีศักยภาพในการท างานเพิ่มข้ึน เข้าใจในงาน สามารถน าความรู้ที่ ได้            
ไปปรับวิธีการท างาน/จุดพบพร่องของตนเอง เนื่องจากลักษณะงานที่มีปฏิทินงบประมาณก าหนดไว้
อย่างชัดเจน และมีปริมาณมากอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งหาแนวทางก าหนดตัวช้ีวัดในการพัฒนา
ระบบงานและบุคลากรอย่างเป็นรูปธรรม ตามขอบเขตอ านาจหน้าที่ ที่พึงจะกระท าได้ จัดหาให้มี    
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง ควรเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรที่ คิดว่ายังขาด         
ความเข้าในเพื่อน ามาพัฒนาตนเองรวมไปถึงต้องมีการถ่ายทอดองค์ความรู้จากพี่สู่น้องอย่างสม่ าเสมอ 
และการพัฒนาบุคลากรต้องมคีวามสอดคลอ้งกับยุทธศาสตรข์องการพัฒนาของหน่วยงาน เพื่อที่จะได้
พัฒนาตรงตามสิ่งที่ต้องการพัฒนา       
 
 

         อภิปรายผล 
 จากการศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนาบุคลากรที่มีสมรรถนะสูง กรณีศึกษา กองจัดท า
งบประมาณด้านสังคม 2 ส านักงบประมาณ มีประเด็นที่ผู้ ศึกษาน ามาอภิปรายผลการศึกษา          
ตามกรอบประเด็นปัญหาการวิจัย ซึ่งสามารถน าแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาอภิปราย
ผลการวิจัย 
 กระบวนการเกิดของการพัฒนาบุคลากรที่มีสมรรถนะสูง ของส านักจัดท างบประมาณ
ด้านสังคม 2  ส านักงบประมาณการพัฒนาบุคลากรที่มีสมรรถนะสูง มีการพัฒนาบุคลากรที่มี
สมรรถนะสูง โดยมีการจัดการฝึกอบรม ก่อนการมอบหมายงาน การสอนงาน หรือการเรียนรู้ในงาน 
โดยกระบวนการเกิดของการพัฒนาบุคลากรทีม่ีสมรรถนะสงู ของส านักจัดท างบประมาณด้านสังคม 2 
ส านักงบประมาณ เริ่มมาจากส านักงบประมาณมีฐานะเป็นหน่วยงานกลางระดับชาติที่เป็นกลไกหลัก
ของรัฐบาลในการจัดการงบประมาณของชาติเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนตามทิศทางนโยบายรัฐบาล 
และยุทธศาสตร์ของประเทศโดย เฉพาะอย่างยิ่ งการวางแผนอย่าง เป็ นระบบ เช่ือม โยง                 
จากระดับประเทศสู่ระดับปฏิบัติในระดับหน่วยงาน จึงได้ก าหนดนโยบายและทิศทางการบริหาร     
ของส านักงบประมาณบนพื้นฐานของการก ากับดูแลองค์การที่ดี ประกอบด้วยนโยบาย ๕ ด้าน             
ซึ่งด้านทรัพยากรบุคคลเป็นหนึ่งในนั้น ที่ถูกก าหนดเพื่อยกระดับขีดความสามารถบุคลากรส านัก
งบประมาณ ให้มีทัศนคติ ความรู้ ทักษะ และความช านาญในการจัดการงบประมาณแผ่นดิน        
โดยค านึ งถึงประสิท ธิภาพและเกิดประโยชน์สู งสุด และปลูกฝั งคุณธรรมและจริยธรรม                  
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ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้บุคลากรส านักงบประมาณสามารถปฏิบัติงานได้ด้วยความโปร่งใส และ     
ต้องตรวจสอบได้ บนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล โดยกระบวนการประกอบไปด้วยการหาความ
จ าเป็นในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล การวางแผนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล การพัฒนาหลักสูตร      
สู่การด าเนินการพัฒนาทรัพยากรบุคคล พร้อมการติดตาม ประเมินผล และการรายงานผลการ
ปฏิบัติ งาน เพื่ อการพัฒ นาบุคลากรส านักงบ ประมาณที่ เน้นการพัฒ นาแล้วจะส่ งผลต่อ                 
ผลการปฏิบัติงานมากที่สุด เนื่องจากภารกิจงาน เกี่ยวข้องกับหน่วยรับงบประมาณที่มีหน้าที่           
ในการสร้างบุคลากรที่มีความรู้ความสมารถเพื่อให้เป็นก าลังที่ส าคัญในการพัฒนาประเทศ บุคลากร
ของกองจัดท างบประมาณด้านสังคม 2 จึงต้องมีมุมมอง ที่กว้างครอบคลุมและสามารถวิเคราะห์     
ถึงเป้าหมายและวิธีการสู่เป้าหมายได้อย่างถูกต้อง โดยสอดคล้องกับแนวคิดของ ส านักงาน ก.พ.   
(อ้างถึงใน ชลิดา ศรีมณี , 2562 , หน้า 97) กระบวนการพัฒ นาบุคลากรทรัพยากรบุคคล              
เป็นกระบวนการส าคัญที่ท าให้เกิดวิธีการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประกอบด้วย 5 ข้ันตอน ดังนี้        
1. การหาความจ าเป็นในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2. การวางแผนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล        
3. การพัฒนาหลักสูตร 4. การด าเนินการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 5. การประเมินและติดตามผลการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล สอดคล้องงานวิจัยของ กิตติศักดิ์ ร่อนแก้ว (2559) การจัดท าหลักสูตรตาม
แนวคิดสมรรถนะที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากร โดยคัดเลือกเนื้อหาสาระมาจาก
สภาพปัญหา/จุดอ่อนที่เกิดจากการปฏิบัติงานและจัดเนื้อหาสาระคัดเลือกและจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ให้ครอบคลุมในทุกมิติ ทั้งภาควิชาการการฝึกปฏิบัติ และการจัดท าหลักสูตรการฝึกอบรม โดย
ใช้แนวคิดสมรรถนะ (Competency-Based Training System) มาประกอบการวางแผน โดยมี
ระยะเวลาที่เหมาะสม สอดคล้องงานวิจัยของ ชนากานต์ บุญทอง, เกษราภรณ์ สุตตาพงค์ และณัฐยา 
ยวงใย (2562)  ศึกษาเรื่องกลยุทธ์การบรหิารจดัการบคุลากรที่มีศักยภาพสูง เพื่อสร้างความได้เปรียบ
ในองค์กร ผลการศึกษาพบว่าในปัจจุบันบุคลากรที่มีศักยภาพสูงเป็นกุญแจส าคัญสู่ความส าเร็จใน
เชิงกลยุทธ์ขององค์กร และกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพสูงจ าเป็นต้องมีกระบวนการต่างๆ
เพื่อรักษาบุคลากรที่มีศักยภาพสูงและเพิ่มจ านวนของบุคลากรที่มีศักยภาพสูงภายในองค์กร เพื่อให้
บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสทิธิภาพและหลากหลายรูปแบบมากยิ่งข้ึนอีกทั้งยังเป็นการ
เตรียมความพร้อมส าหรับการก้าวข้ึนสู่ต าแหน่งที่สูงข้ึนในอนาคต เพื่อให้เป้าหมายขององค์การ
ประสบความส าเร็จ  
              แนวทางในการสร้างการพัฒนาบุคลากรที่มีสมรรถนะสูงของส านักจัดท างบประมาณ    
ด้านสังคม 2 ส านักงบประมาณ มีแนวทางในการสร้างการพัฒนาบุคลากรที่มีสมรรถนะสูง           
โดยมีแนวทางได้แก่  
          1.การผลักดันการท างานเป็นทีม เช่น มอบหมายงานที่เน้นการท างาน การแก้ไขปัญหา     
การตัดสินใจ และการประสานงานของสมาชิกภายในทีม โดยให้สมาชิกทุกคนมีจุดมุ่งหมายเดียวกัน
คือ ความส าเร็จของทีม เป็นต้น และการท างาน Cross Function ควบคู่กับการเร่งเสริมสร้างขีด
ความสามารถและพัฒนาศักยภาพขอบุคลากรอย่างต่อเนื่องทั้งในเรื่องของหลักการ ระบบวิธีการ และ
ความช านาญอื่น ๆ (Capacity Building) สอดคล้องกับวิจัยของ ชูศักดิ์ ชูช่วย, นิคม จารุมณี และ  
ผ่องศรี วาณิชย์ศุภวงศ์ (2557) แนวทางการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรที่มีความเหมาะสมและเป็นไป
ได้ในการปฏิบัติเพื่อความเป็นองค์การที่มีสมรรถนะสูงประกอบด้วย 1. หลักการของแนวทางการ
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พัฒนาสมรรถนะ 2. วัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาสมรรถนะ 3. ลักษณะความเป็นองค์การที่มี
สมรรถนะสูงของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และ 4. แนวทางการพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากร ได้แก่ สมรรถนะการสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม
และจริยธรรม การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ การท างานเป็นทีม และการบริการที่ดี  
          2. แนวทางในการพัฒนาบุคากรที่มีสมรรถนะสูงโดยการจัดให้มีระบบ Coaching และ
Consulting เพื่อให้ เกิดการเรียนรู้และถ่ายทอดองค์ความรู้ร่วมกันภายในส านักงบประมาณ         
(จากผู้บริหารระดับสูง สู่ระดับกลาง และสู่ระดับปฏิบัติการ) ซึ่งจะเป็นการสร้างฐานการท างานด้วย
ความรู้ของส านักงบประมาณให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน สอดคล้องงานวิจัย  วรรนิษา มักมะยม (2561) 
จากการศึกษาเรื่องการพัฒนาพยาบาลให้เป็นบุคลากรที่มีศักยภาพสูง โรงพยาบาลตติยภูมิ เพื่อศึกษา    
การพัฒนาพยาบาลให้เป็นบุคลากรที่มีศักยภาพสูงโรงพยาบาลตติยภูมิ พบว่า การพัฒนาบุคลากร   
เป็นกระบวนการในการส่งเสริมให้บุคลากรได้ปรับปรุงและพัฒนาความรู้ ความสามารถ พฤติกรรม
และทัศนคติที่ เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน องค์การต้องวางแผนการด าเนินการพัฒนาบุคลากร         
ให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์การ การพัฒนาเกิดข้ึนได้ตั้งแต่ระดับบุคคล ทีม ระหว่างทีมและ
องค์การ องค์การควรเตรียมความพร้อมรองรับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ การเรีย นรู้          
ขององค์การ การพัฒนาในระดับปัจเจกบุคคลการฝึกอบรม การพัฒนาผู้น าและผู้บริหาร             
และการเรียนรู้แบบประสมประสาน เป็นต้น โดยรูปแบบการฝึกอบรมและพัฒนามีหลายประเภท      
แต่ละรูปแบบต่าง มี ข้อดี ข้อเสียแตกต่างกันออกไป องค์การสามารถเลือกใช้ให้ เหมา ะสม              
กับการวัตถุประสงค์ของการพัฒนาและบริบทองค์การ รูปแบบการฝึกอบรมและการพัฒนา ได้แก่ 
การบรรยาย การใช้กรณีศึกษาการแสดงบทบาทสมมติ การหมุนเวียนงาน การฝึกอบรมที่ใช้
เทคโนโลยีเป็นพื้นฐาน ระบบพี่เลี้ยง (Mentoring) และระบบการสอนงาน (Coaching) เป็นต้น 
          3. แนวทางในการพัฒนาบุคากรที่ มีสมรรถนะสูงโดยการจัดอบรมเชิงสัมมนาและ             
เชิงปฏิบัติการแก่บุคลากรส านักงบประมาณ เพื่อยกระดับความช านาญในการจัดการงบประมาณ
แผ่นดิน รวมทั้งเชิญผู้เช่ียวชาญ ผู้มีความรู้และประสบการณ์ฯ เข้าร่วมสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนอง ค์
ความรู้กับบุคลากรส านักงบประมาณ อันจะน าไปสู่การปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพและเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน เช่น สนับสนุนและเปิดโอกาสให้บุคลากรได้แสดงความคิดเห็นและเสนอวิธีการใหม่ ๆ        
ในการท างานเพื่อปรับปรุงงานของตนให้ได้งานที่ดี ข้ึน เป็นต้น สอดคล้องงานวิจัย สุพั ตรา      
หาญพัฒนเจริญ (2561) ได้สรุปการศึกษากระบวนการพัฒนาบุคลากร ปัญหาและอุปสรรค            
ในการพัฒนาบุคลากรว่า 1. กระบวนการ หรือวิธีการพัฒนาบุคลากรนั้นมีความต้องการ              
ในด้านการฝึกอบรม การศึกษาต่อ การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้มากกว่าที่มีอยู่ เพื่อให้บุคลากรเกิดทักษะ 
ความรู้ ความสามารถ ในการปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ 2.ปัญหาและอุปสรรคที่พบใน การพัฒนา
บุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลปลายพระยา อ าเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ คือ บุคลากร    
มีไม่เพียงพอต่องานที่มีอยู่ บุคลากรขาดความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ท าให้งาน
ออกมาล่าช้า อีกทั้งใน ส่วนของงบประมาณมีไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ท าให้งานที่ออกมาไม่มี
ประสิทธิภาพตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ 3. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ให้สัมภาษณ์ในการพัฒนา
บุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลปลายพระยา นั้น คือ ควรจัดส่งบุคลากรไปฝึกอบรม ส่งเสริม     
ในด้านการศึกษา อีกทั้งควรจัดหาวิทยากรที่มคีวามรู้ความสามารถมา บรรยายในการฝึกอบรม รวมถึง
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สร้างแรงจูงใจในการท างานแก่บุคลากร เพื่อเพิ่มสิ่งใหม่ๆให้หน่วยงานเพื่อให้ บุคลากรได้มีแรงจูงใจ  
ในการท างานให้เกิดผลส าเร็จตามที่วางไว้ สอดคล้องงานวิจัย จารุเนตร เกื้อภักดิ์  (2559) ได้ศึกษา
การวิจัยถึงสภาพปัญหา ความต้องการ และแนวทางในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรพบว่า 1. สภาพ
ปัญหาในการด าเนินการด้านการศึกษามีปัญหาและมีความต้องการพัฒนามากที่สุด รองลงมาคือ    
ด้านการฝึกอบรม และด้านที่มีปัญหาและความต้องการพัฒนาน้อยที่สุด คือด้านการพัฒนา             
2. แนวทางในการพัฒนาศักยภาพบุคลากร มีดังนี้ 1. ด้านการศึกษา ได้แก่ การสนับสนุนทุนการศึกษา 
และการเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษให้แก่บุคลากรสายสนับสนุน 2. ด้านการฝึกอบรม ได้แก่       
การส ารวจ ความต้องการจัดหาหลักสูตรที่ทันสมัยในการจัดฝึกอบรมให้กับบุคลากรสายสนับสนุน
สามารถน าไปใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง 3. ด้านการพัฒนา ได้แก่ การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน และ
ใช้ระบบพี่เลี้ยงในการสอนงานหรือช่วยตัดสินใจแก้ไขปัญหาในงาน ที่รับผิดชอบ จากผลการศึกษา 
สามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการวิเคราะห์ และก าหนดแนวทางต่าง ๆ ในการจัดท าแผนพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร เพื่อยกระดับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน            
          4. แนวทางในการพัฒนาบุคากรที่มีสมรรถนะสูงโดยการระดมผู้เช่ียวชาญ ผู้มีความรู้และ
ประสบการณ์ทั้งจากภายในและภายนอกส านักงบประมาณ เพื่อร่วมกันวิเคราะห์และให้ข้อคิดเห็น
แนวทางในการพัฒนาหลักเกณฑ์และมาตรฐานต่าง ๆ ในการจัดการงบประมาณแผ่นดินตลอดวงจร
งบประมาณ เช่น  มอบหมายงานที่มีลักษณะเกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้ ความเช่ียวชาญ          
การค้นคว้า ศึกษาองค์ความรู้ และเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่มีใช้ในงานวิเคราะห์งบประมาณ  เป็นต้น 
สอดคล้องงานวิจัย อรุณวดี นันทวัฒนานุกูล, พรรัตน์ แสดงหาญ และอภิญญา อิงอาจ (2558) ได้สรุป
เกี่ยวกับศึกษาโมเดลการบริหารจัดการคนเก่ง ของสถานประกอบการอุตสาหกรรมไฟฟ้าและ
อิเล็คทรอนิคส์ ผลการศึกษาพบว่า คนเก่ง คนดี ควรได้รับการพัฒนาเป็นกรณีพิเศษโดยวิธีการพัฒนา
มีหลายวิธี ได้แก่ การฝึกอบรมหลักสูตรเฉพาะทาง การเรียนรู้และพัฒนาตนเอง การติดตามผู้บริหาร 
การหมุนเวียนงาน การสอนงานในระบบพี่เลี้ยง การเปิดโอกาสให้บุคลากรเรียนรู้งานจากผู้เช่ียวชาญ
ตลอดจนการมอบหมายงานพิเศษ สาหรับวิธีจูงใจและธารงรกัษาท าได้โดยการมอบหมายงานทีท่้าทาย
การสร้างความสัมพันธ์ที่ดี การสร้างบรรยากาศการทางานแบบอิสระและยืดหยุ่น การสร้าง
สภาพแวดล้อมในการท างานที่ดี การให้โอกาสในการพัฒนา การให้โอกาสได้เข้าร่วม กิจกรรม         
การให้รางวัล การให้โอกาสในการพัฒนา และการสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ เป็นต้น            
ในการพัฒนาบุคลากรระดับบริหารเป็นอีกหนึ่งกลุ่มที่มีความส าคัญต่อผลการด าเนินงานขององค์การ    
          5. แนวทางในการพัฒนาบุคากรที่มีสมรรถนะสงูโดยการสรา้งจติส านึกให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
ตามหลักธรรมาภิบาล และสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงานตามแนวทาง “จริยธรรมข้าราชการ
ส านักงบประมาณ” การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม เช่น หาโอกาสในการพัฒนา
และเสริมสร้างความเข้าใจด้านจริยธรรม หลักการ และจรรยาบรรณของวิชาอันลึกซึ้ง และแบ่งปัน
ข้อมูลเหล่านี้ให้กับบุคคลที่อื่น เพื่อสร้างความยึดมั่นในหลักการทางวิชาชีพ และจริยธรรมภายใน
หน่วยงาน เป็นต้น สอดคล้องกับวิจัยของ ชูศักดิ์ ชูช่วย, นิคม จารุมณี และผ่องศรี วาณิชย์ศุภวงศ์
(2557) แนวทางการพัฒนาสมรรถนะบคุลากรที่มคีวามเหมาะสมและเป็นไปได้ในการปฏิบัติเพื่อความ
เป็นองค์การที่มีสมรรถนะสูงประกอบด้วย 1. หลักการของแนวทางการพัฒนาสมรรถนะ 2. 
วัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาสมรรถนะ 3. ลักษณะความเป็นองค์การที่มีสมรรถนะสูงของ
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ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และ 4. แนวทางการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร ได้แก่ 
สมรรถนะการสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม             
การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ การท างานเป็นทีม และการบริการที่ดี  
                 
ข้อเสนอแนะ 
          การศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาบุคลากรที่มีสมรรถนะสูง กรณีศึกษาส านักจัดท างบประมาณ
ด้านสังคม 2 ส านักงบประมาณ มีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้ 
          1.  การพัฒนาบุคลากรที่มีสมรรถนะสูง ต้องมีการก าหนดแผนงานในการพัฒนาบุคลากรที่มี
สมรรถนะสูงไว้อย่างเป็นรูปธรรม มีการวางแผนเป็นรายบุคคล มีความสอดคล้องกับต าแหน่ง      
ภาระงาน และมุ่งเน้นลักษณะ on the Job เพื่อให้ เหมาะสมกับรูปแบบการท างาน รวมทั้ ง          
หาแนวทางก าหนดตัวช้ีวัดในการพัฒนาระบบงานและบคุลากรอย่างเป็นรูปธรรม ตามขอบเขตอ านาจ
หน้าที่  ที่พึงจะกระท าได้ และควรมีการกลับมาทบทวนกระบวนการ และแนวทางในการสร้าง       
การพัฒนาบุคลากรที่มีสมรรถนะสูง เพื่อน ามาพัฒนาและปรับปรุงองค์การให้ดีข้ึนไปอีก 
          2. การพัฒนาบุคลากรที่มีสมรรถนะสูง ต้องอาศัยการสื่อสารระหว่างบุคคล เพื่อแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ เพื่อท าให้มีความรอบรู้ มีศักยภาพในการท างานเพิ่มข้ึน เข้าใจในงาน สามารถ          
น าความรู้ที่ได้ไปปรับวิธีการท างาน/จุดพบพร่องของตนเอง การพัฒนาบุคลากรที่มีสมรรถนะสูง 
 3. การพัฒนาบุคลากรที่มีสมรรถนะสูง ต้องอาศัยความต่อเนื่อง ความสม่ าเสมอ และ     
ความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาบุคลากรตลอดเวลา 
 4. การพัฒนาบุคลากรที่มีสมรรถนะสูง ต้องมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของการพัฒนา
ของหน่วยงาน เพื่อที่จะได้พัฒนาตรงตามสิ่งที่ต้องการพัฒนา 
 5. การพัฒนาบุคลากรที่มีสมรรถนะสูง ควรจะกระท าร่วมกันระหว่างผู้บังคับบัญชา           
กับผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาบุคลากรที่มีสมรรถนะสูง     
           ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครัง้ต่อไป 
 1. ประชากรกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยเห็นว่า ผู้ที่สนใจท าการวิจัยต่อไป ควรจะต้องมีการกระจาย
ของกลุ่มตัวอย่างให้ครอบคลุมทุกกลุ่ม อย่างชัดเจน เพื่อความสมบูรณ์และน่าเช่ือถือของผลการวิจัย 
           2. ผู้ที่สนใจท าการวิจัยต่อไป ควรมีการทบทวนแบบสอบถามให้ครอบคลุมถึงประเด็น       
การสัมภาษณ์และกลุ่มตัวอย่าง โดยการสื่อความหมายได้ชัดเจน อธิบายเรื่องนั้นๆ ได้ถูกต้อง         
และสอดคล้องกับทุกกลุ่มตัวอย่าง 
           3. ควรศึกษาทัศนคติของบุคลากรแต่ละบุคคลว่ามีความต้องการเพิ่มเติมด้านการพัฒนา
บุคลากรแบบใดอีกบ้างในการพัฒนาตนเอง เพื่อน าไปสู่ศักยภาพในการพัฒนาองค์กร 
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