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บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสมรรถนะที่จ าเป็นเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรในส านักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
รูปแบบและวิธีการพัฒนาสมรรถนะที่จ าเป็น ปัญหาหรืออุปสรรคในการพัฒนาสมรรถนะที่จ าเป็น 
ตลอดจนแนวทางพัฒนารูปแบบและวิธีการในการพัฒนาสมรรถนะที่จ าเป็น โดยใช้วิธีวิจัยเอกสารและ
วิจัยสนาม เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน 5 คน 
ผลการวิจัยพบว่า สมรรถนะที่จ าเป็นเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน มีดังนี้ ความกระตือรือร้น 
ความใฝ่รู้ ความรู้ในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การเชื่อมโยงความสอดคล้อง ความละเอียดรอบคอบ 
ความแม่นย าในกฎ ระเบียบ ทักษะการปรับตัวเข้าหาสภาพแวดล้อม ทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ 
เคารพความแตกต่างทางวัฒนธรรม มีกาลเทศะ  มีความเป็นสากล มีความตรงต่อเวลา มีความหลากหลาย
ทางพหุวัฒนธรรม และมีความอดทนอดกลั้น รูปแบบและวิธีการพัฒนาสมรรถนะที่จ าเป็น มีดังนี้ 
การฝึกอบรมสัมมนา การศึกษาจากคู่มือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน การประชุมปรึกษาหารือ 
การศึกษาต่อทั้งในและต่างประเทศ และการเป็นผู้แทนหน่วยงานเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานภายนอก 
ปัญหาหรืออุปสรรคในการพัฒนาสมรรถนะที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน มีดังนี้ บุคลากรขาดสมรรถนะ 
ที่มีความหลากหลาย ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรมใหม่ ๆ ทักษะ ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
หรือด้านอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นในยุคปัจจุบัน ความแม่นย าในกฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 
ความเชี่ยวชาญในทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ การใช้ระบบสารสนเทศต่าง ๆ แรงจูงใจในการพัฒนาตนเอง
และมีภาระงานที่มีมากเกินไป แนวทางพัฒนารูปแบบและวิธีการในการพัฒนาสมรรถนะที่จ าเป็น มีดังนี้ 
ควรมีการจัดท าแผนการพัฒนาสมรรถนะที่จ าเป็นของบุคลากรรายบุคคลให้มีความชัดเจน และสอดคล้องกับ 
การจัดท าแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) ควรส่งบุคลากรไปอบรมในสถาบันการอบรม 
ที่ได้รับการรับรองคุณภาพ ควรจัดให้มีการหมุนเวียนสับเปลี่ยนงาน (Job Rotation) ควรส่งบุคลากรไปอบรม
ทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ หรือไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ศึกษาดูงานยังต่างประเทศ รวมทั้งควรมีการมอบหมาย
ให้มีทีมพ่ีเลี้ยงผู้อาวุโสและมีประสบการณ์ช่วยสอนการปฏิบัติงานให้แก่รุ่นน้องที่เข้ามาปฏิบัติงานใหม่  
 
ค าส าคัญ : สมรรถนะที่จ าเป็น, แผนการพัฒนาสมรรถนะ, ส านักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา  
 

*บทความน้ีเรียบเรียงจากการค้นคว้าอิสระเรื่อง การพัฒนาสมรรถนะที่จ าเป็นของบุคลากรในส านักนโยบายและ
แผนการอาชีวศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

** นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑติ  มหาวทิยาลัยรามค าแหง 
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บทน า 
 ภายใต้สภาวการณ์ของโลกในยุคปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รวมถึงมีสภาพการ

แข่งขันอย่างรุนแรงในปัจจุบัน ท าให้องค์การทุกแห่งต้องเผชิญทั้งความเสี่ยงภัยที่สูงขึ้นและการสร้าง
โอกาสที่ดีมากขึ้น ซึ่งเป็นผลมาจากกระแสโลกาภิวัฒน์ (Globalization) และการเปลี่ยนแปลงก็เป็นสิ่งที่
สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกองค์กร องค์การทุกองค์การจึงต้องเร่งสร้างภูมิคุ้มกันการเปลี่ยนแปลง 
ครั้งนี้  โดยพยายามพัฒนาแนวทางที่จะสามารถรับมือกับปัญหาต่าง  ๆ ที่จะตามมา คือ การให้
ความส าคัญกับคน หรือ ทุนมนุษย์ (Human Capital) เพราะมนุษย์ถือเป็นหัวใจและเป็นกลไกที่ส าคัญ
ของกระบวนการพัฒนา และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ต้องมีการพัฒนาให้มีคุณภาพ มีศักยภาพ 
มีความรู้ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญ เพ่ือพัฒนาองค์การให้ยั่งยืนท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง  
การพัฒนาบุคลากรจึงนับว่าเป็นงานที่มีความส าคัญอย่างยิ่งส าหรับองค์การยุคปัจจุบันการก้าวไปใน
อนาคตขององค์การใด ๆ ล้วนต้องอาศัยงานด้านการพัฒนาบุคลากรเป็นรากฐานทั้งสิ้น การพัฒนา
บุคลากรจึงเป็นกระบวนการที่ได้ออกแบบไว้อย่างมีเป้าหมาย เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานได้มีโอกาสเรียนรู้  
โดยการฝึกอบรม การศึกษาและการพัฒนาเป็นการเพ่ิมพูนความรู้และศักยภาพในการท างาน รวมทั้ง
ปรับพฤติกรรมของผู้ปฏิบัติงานให้พร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์การ
และมีความก้าวหน้าในต าแหน่งที่สูงขึ้น ดังนั้น การพัฒนาบุคลากรจึงเป็นกระบวนการเพ่ิมศักยภาพของ
บุคคลในองค์การผ่าน กระบวนการให้การศึกษา การฝึกอบรม การสร้างโอกาสการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  

ทั้งนี้ เพื่อให้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เป็นประโยชน์ต่อองค์การและบุคลากร (กัลยารัตน์  
ธีระธนชัยกุล, 2557, หน้า 146-147)  และเพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มศักยภาพและ 
มีประสิทธิภาพเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐและตอบสนองความต้องการของประชาชน 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 กฎหมาย นโยบาย และยุทธศาสตร์
ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 ในยุทธศาสตร์ที่ 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยส าคัญในการยกระดับการพัฒนาประเทศใน 
ทุกมิติไปสู่เป้าหมายการเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว จึงจ าเป็นต้องมีการวางรากฐานการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ของประเทศอย่างเป็นระบบ ดังนั้น เพ่ือให้ทรัพยากรมนุษย์ในทุกมิติและในทุกช่วงวัยสามารถ
ได้รับการพัฒนาและยกระดับได้เต็มศักยภาพและเหมาะสม ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ จึงได้ก าหนดประเด็นในปัจจุบัน ประกอบด้วย การปรับเปลี่ยน
ค่านิยมและวัฒนธรรม การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อ
การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย (ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2562, หน้า 7-9) และแนวทางการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ของส านักงาน ก.พ. มีเจตนารมณ์ส าคัญที่จะเปลี่ยนแปลงมุมมองต่อระบบบริหารราชการจากเดิม 
เน้นพัฒนาข้าราชการให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน มาเป็นให้ข้าราชการเป็นผู้รอบรู้ รู้ลึก และ 
เป็นแรงผลักดันความส าคัญขององค์การ รวมทั้งให้ข้าราชการปฏิบัติงานโดยมุ่งเน้นที่ประชาชนและ
สัมฤทธิ์ผล ซึ่งข้าราชการต้องปรับเปลี่ยนบทบาทวิธีคิด และวิธีการปฏิบัติงาน และภายใต้ยุทธศาสตร์ 
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การพัฒนาข้าราชการพลเรือน ส านักงาน ก.พ. ได้ส่งเสริมสนับสนุนและผลักดันให้ส่วนราชการ 
เห็นความส าคัญของการพัฒนาข้าราชการตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการพลเรือนที่มุ่งเน้น
พัฒนาข้าราชการโดยยึดหลักสมรรถนะ (Competency) และพัฒนาขีดความสามารถ เพ่ือให้ข้าราชการ 
เป็นผู้ปฏิบัติงานที่ทรงความรู้ สามารถปฏิบัติงานภายใต้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ ดี ก้าวทัน 
การเปลี่ยนแปลง สามารถพัฒนางานในหน้าที่อย่างต่อเนื่อง โดยการพัฒนาเน้นการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง นอกจากนี้ มาตรการบริหารจัดการก าลังคนภาครัฐ พ.ศ. 2562 – 2565 ก าหนด
หลักการให้ก าลังคนภาครัฐมีจ านวนและขนาดที่เหมาะสม และสอดคล้องกับบทบาทภารกิจโครงสร้าง
ส่วนราชการและตอบสนองต่อขีดความสามารถในการให้บริการ (ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการ 
พลเรือน, 2562, หน้า 8-33) 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในฐานะหน่วยงานภาครัฐที่มีมีภารกิจเกี่ยวกับการจัด 
และส่งเสริมการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ โดยค านึงถึงคุณภาพและความเป็นเลิศทางวิชาชีพ 
ซึ่งมีส านักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา เป็นหน่วยงานที่ส าคัญอยู่ในสังกัด มีหน้าที่ในการจัดท า
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วางแนวทางการด าเนินงาน 
ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย และกลยุทธ์ของส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษาที่ได้ก าหนดไว้และตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีบุคลากรที่มี
ความรู้ ความสามารถ และทักษะที่เหมาะสมในการปฏิบัติงาน อีกทั้งยังต้องมีสมรรถนะหลักและสมรรถนะ 
ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน เพ่ือสร้างผลสัมฤทธิ์ที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนสร้างความพึงพอใจให้กับประชาชน 
ซึ่งระบบสมรรถนะที่ใช้ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์การจะช่วยให้เป้าหมายและภารกิจขององค์การ
ประสบความส าเร็จ 

ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาถึงสมรรถนะที่จ าเป็นของบุคลากรในส านักนโยบายและแผน 
การอาชีวศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซึ่งประกอบไปด้วย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกระดับ
ต าแหน่ง ได้แก่ ปฏิบัติการ ช านาญการ ช านาญการพิเศษ และเชี่ยวชาญ ว่ามีสมรรถนะอยู่ในระดับใด 
สมรรถนะใดบ้างที่มีช่องว่างของสมรรถนะ และควรจะพัฒนาสมรรถนะที่จ าเป็นในด้านใด โดยผู้วิจัยตระหนัก
และเล็งเห็นถึงความส าคัญของสมรรถนะหลักที่จ าเป็น เพ่ือน ามาเป็นแนวทางในการก าหนดและพัฒนารูปแบบ
การพัฒนาสมรรถนะที่จ าเป็นของบุคลากรของในส านักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา ส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพ่ือสร้างและพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพ มีความพร้อมทั้งความรู้ 
ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงาน สามารถตอบสนองต่อการน านโยบายไปปฏิบัติได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ และมุ่งตอบสนองต่อนโยบายการด าเนินงานขององค์การ อันส่งผลให้องค์การได้รับการพัฒนา
ให้เจริญก้าวหน้าต่อไป 
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วิธีด าเนินการวิจัย 

 ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวิธีการวิจัยดังนี้ 
 1. การวิจัยเอกสาร (Documentary Research) เป็นการรวบรวมข้อมูล จากเอกสารทาง
วิชาการ วารสาร สิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ รายงานการ
ประชุม คู่มือปฏิบัติงาน เอกสารทางราชการ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการและแนวทางการพัฒนา
สมรรถนะที่จ าเป็นของบุคลากรในส านักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา  
 2. การวิจัยสนาม (Field Research) โดยผู้ศึกษาลงพ้ืนที่เพ่ือสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างด้วยการ
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง หรือการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ (Structured Interview or Formal 
Interview)  

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้  
 1. ประชากร (Population) ได้แก่ ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจ าที่ปฏิบัติ
หน้าที่ในส านักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 2. กลุ่มตัวอย่าง (Sample) (วิโรจน์ ก่อสกุล, 2561, หน้า 45) ในส่วนของกลุ่มผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญในขั้นตอนการสัมภาษณ์เชิงลึกคือบุคคลซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีความรู้ เช่น นักวิชาการ 
ข้าราชการ ที่สังกัดส านักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ซึ่งเป็นผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียที่สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาสมรรถนะที่จ าเป็นของบุคลากรใน
ส านักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รวมทั้งกระบวนการ
เกี่ยวกับการพัฒนาสมรรถนะที่จ าเป็นของบุคลากร รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะที่จ าเป็นของบุคลากร 
ตลอดจนแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะที่จ าเป็นของบุคลากรในส านักนโยบายและแผนการ
อาชีวศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จ านวน 5 คน 

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยกรณีศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ใช้วิธีการ
สัมภาษณ์ โดยสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง หรือการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ (Structured 
interview or formal interview) ลักษณะของการสัมภาษณ์เป็นการสัมภาษณ์ที่มีค าถามและ
ข้อก าหนดแน่นอนตายตัว จะสัมภาษณ์ผู้ใดก็ใช้ค าถามเดียวกัน (วิโรจน์ ก่อสกุล, 2562, หน้า 45)  
และการสัมภาษณ์จะท าการสัมภาษณ์เป็นรายบุคคล ก่อนการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้ศึกษาได้ก าหนดวัน
นัดหมายวันสัมภาษณ์ โดยได้แจ้งให้ผู้ให้สัมภาษณ์ทราบก่อนล่วงหน้า ในการสัมภาษณ์ผู้สัมภาษณ์จะ
ใช้การจดบันทึกและบันทึกเสียง โดยก่อนสัมภาษณ์จะขออนุญาตผู้ถูกสัมภาษณ์ในการจดบันทึกการ
สนทนาก่อนทุกครั้ง 

 การสร้างเครื่องมือ 
1. ศึกษาข้อมูลจากบทความต ารา เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อจะได้ก าหนดขอบเขต

ของการวิจัยและการสร้างเครื่องมือในการวิจัย 
2. ศึกษาวิธีการสร้างแบบสัมภาษณ์จากต ารา บทความ กรอบประเด็นปัญหาในการวิจัย และ

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจะได้ก าหนดแนวทางและเนื้อหาของค าถาม 
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3. น าข้อมูลที่ได้มา เช่น จากกรอบประเด็นปัญหาในการวิจัย มาสร้างแบบสัมภาษณ์ ซึ่งเป็น
ค าถามลักษณะค าถามปลายเปิด (Open-ended Question) 
  4. น าร่างแบบสัมภาษณ์เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการค้นคว้าอิสระ เพ่ือช่วยตรวจสอบ
ความถูกต้อง ขัดเกลาถ้อยค าประโยคในการสอบถามในแบบสัมภาษณ์ให้มีความถูกต้องสมบูรณ์ 
ครอบคลุมในเนื้อหา 
  5. แก้ไขและปรับปรุงแบบสัมภาษณ์ ตามค าเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการค้นคว้า
อิสระ 

 การทดสอบเครื่องมือ 
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในส่วนของแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง(Structured interview) 

หรือการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการนั้น ผู้วิจัยได้ปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการค้นคว้าอิสระ  
ซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์ในการท าการวิจัยมาแล้ว เพ่ือให้เกิดความเชื่อมั่นได้ว่าแนวการสัมภาษณ์
ดังกล่าวมีความถูกต้องตามหลักวิชาการ มีความชัดเจนตรงประเด็น สอดคล้อ ง และครอบคลุม
วัตถุประสงค์เนื้อหาของการวิจัยที่ก าหนดไว้อย่างเหมาะสมและใช้วิธีการทดสอบคุณภาพของข้อมูล
แบบสามเส้า (Triangulation) ของ Denzn (สุภางค์ จันทวานิช, 2562, หน้า 129-130) ดังต่อไปนี้ 

1. การตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล (Data Triangulation) คือ การพิสูจน์ว่าข้อมูลที่ผู้วิจัย
ได้มานั้นถูกต้องหรือไม่ วิธีการตรวจสอบคือการตรวจสอบแหล่งของข้อมูลแหล่งที่มาที่จะพิจารณาใน
การตรวจสอบ ได้แก่ แหล่งเวลา แหล่งสถานที่ และแหล่งบุคคล ทั้งนี้ แหล่งเวลาหมายถึงว่าถ้าข้อมูล
ต่างเวลากันจะเหมือนกันหรือไม่ แหล่งสถานที่ หมายถึงว่าถ้าข้อมูลต่างสถานที่กันจะเหมือนกัน
หรือไม่ แหล่งบุคคล หมายถึงว่า ถ้าบุคคลผู้ให้ข้อมูลเปลี่ยนไป ข้อมูลจะเหมือนเดิมหรือไม่ 

2. การตรวจสอบสามเส้าด้านผู้วิจัย (Investigator Triangulation) คือการตรวจสอบว่า
ผู้วิจัยแต่ละคนจะได้ข้อมูลแตกต่างกันอย่างไร โดยเปลี่ยนตัวผู้สังเกตแทนที่จะใช้ผู้วิจัยคนเดียวสังเกต 

3.การตรวจสอบสามเส้าด้านทฤษฎี (Theory Triangulation) คือการตรวจสอบว่าถ้าผู้วิจัย
ใช้แนวคิดทฤษฎีต่างไปจากเดิม จะท าให้การตีความข้อมูลแตกต่างกันมากน้อยเพียงใด  

 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร เป็นวิธีการศึกษาค้นคว้าเก็บรวบรวมข้อมูลทั่วไป 
โดยการรวบรวมเอกสารซึ่งเป็นข้อมูลที่มีการบันทึกไว้แล้วโดยผู้อ่ืน ได้แก่   
   1.1 หนังสือทั่วไป ได้แก่ ต ารา คู่มือ เอกสารประกอบการบรรยายรวมถึงเอกสารทาง
วิชาการ วารสาร สื่อสิ่งพิมพ์ เป็นต้น         
  1.2 หนังสืออ้างอิง ได้แก่ สารานุกรม พจนานุกรม เป็นต้น     
   1.3 งานวิจัย วิทยานิพนธ์ เป็นงานที่ผู้ศึกษาได้ท าการศึกษาค้นคว้าในเรื่องนั้น ๆ อย่าง
ละเอียด  
  1.4 เอกสารของทางราชการ เป็นเอกสารที่ส่วนราชการจัดขึ้นเพ่ือประโยชน์ในการ
ปฏิบัติ เช่น นโยบาย พระราชบัญญัติ คู่มือการปฏิบัติงาน ประกาศ ค าสั่ง เป็นต้น    
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 2. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากภาคสนาม ผู้ศึกษาจะเก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการ
สัมภาษณ์ โดยที่ผู้ศึกษาเลือกวิธีการสัมภาษณ์ตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัย ซึ่งใช้วิธีการ
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) โดยที่ผู้ศึกษาต้องท าการสัมภาษณ์ไปตามค าถาม
ที่ก าหนดไว้ในแบบสัมภาษณ์ตามข้อที่ก าหนดไว้เท่านั้น และผู้ศึกษาจะใช้แบบสัมภาษณ์ซึ่งเป็นค าถาม
ในการสัมภาษณ์และจดบันทึกข้อมูลและบันทึกเสียงตามค าบอกของผู้ถูกสัมภาษณ์  

 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลในการท าการศึกษาครั้งนี้ เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้ศึกษามี
ขั้นตอนในการวิเคราะห์ ดังนี้ 
 1. ข้อมูลที่เป็นเอกสาร ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) เพ่ือทราบถึงบริบท
ประเด็นที่ศึกษา และก าหนดแนวทางในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 2. ข้อมูลจากการสัมภาษณ์และการสังเกต    
  2.1 ผู้ศึกษาจะน าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาแยกประเด็นตามแต่ละประเด็น  
  2.2 น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาแยกประเด็นค าถาม แล้วน ามาเปรียบเทียบความ
เหมือนหรือความแตกต่างของผู้ให้สัมภาษณ์แต่ละคน ก่อนจะน าข้อมูลนั้นไปวิเคราะห์   
  2.3 น าข้อมูลที่ได้จากสัมภาษณ์มาแยกประเด็นค าถาม แล้วน ามาเปรียบเทียบกับข้อมูล
เอกสารที่เกี่ยวข้อง ก่อนจะน าข้อมูลนั้นไปวิเคราะห์        
  2.4 น าข้อมูลที่ได้จากการเปรียบเทียบมาท าการวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกัน เพ่ือสรุป
ผลการวิจัย การพัฒนาสมรรถนะที่จ าเป็นของบุคลากรในส านักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยใช้การน าเสนอผลการวิจัยในรูปแบบพรรณนา 

  
ผลการวิจัยและการอภิปราย 
 
 ผลการวิจัย 

 
 ผลการวิจัยเอกสาร พบว่า ผู้ศึกษาได้ท าการศึกษาแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวกับการพัฒนา
สมรรถนะที่จ าเป็นของบุคลากร จากผลการศึกษาเอกสาร ต ารา บทความทางวิชาการ หนังสือ 
วารสาร สิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เอกสารวิจัยต่าง ๆ พบว่า การพัฒนาสมรรถนะที่จ าเป็นของ
บุคลากร เป็นสิ่งที่มีความส าคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนองค์การให้สามารถด าเนินงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ เนื่องจากสังคมในยุคปัจจุบันเป็นสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลา องค์การต่าง ๆ จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องมีการปรับเปลี่ยนและพัฒนาให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปในหลายด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 
การเมือง และเทคโนโลยี จึงส่งผลให้ต้องมีการพัฒนาสมรรถนะที่จ าเป็นของบุคลากรควบคู่ไปกับการ
พัฒนาองค์การด้วย เพ่ือเตรียมความพร้อมให้องค์การก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง และสามารถอยู่รอด
ได้ในยุคปัจจุบัน 

การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรนั้น เริ่มต้นจากสมรรถนะหลัก ได้แก่ การมุ่งผลสัมฤทธิ์  
การบริการที่ดี การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและ
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จริยธรรม และการท างานเป็นทีม ซึ่งเป็นสมรรถนะหลักที่ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
ได้ก าหนดไว้ ซึ่งช่วยท าให้บุคลากรทราบถึงระดับสมรรถนะของตนเองว่าอยู่ในระดับใด และ  
ต้องพัฒนาสมรรถนะในเรื่องใดเพ่ิมเติม ช่วยให้บุคลากรทราบถึงสมรรถนะที่จ าเป็นที่องค์การคาดหวัง
จากตัวบุคลากรในแต่ละต าแหน่ง ซึ่งสามารถพัฒนาต่อยอดเป็นรายบุคคลได้ และช่วยท าให้บุคลากร
สามารถวางแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) ได้ เพ่ือพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะ 
ให้มีความพร้อมต่อการบรรลุเป้าหมายการก้าวขึ้นสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้นได้ในอนาคต 

ผลการวิจัยสนาม สามารถน ามาวิเคราะห์แยกเป็นประเด็นต่าง ๆ เรียงล าดับตามวัตถุประสงค์ 
ของการวิจัยที่ตั้งไว้ 4 ประเด็น ดังนี้ 
 1. สมรรถนะที่จ าเป็นเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรในส านักนโยบายและ
แผนการอาชีวศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 การวิจัยพบว่า สมรรถนะที่จ าเป็นเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรในส านัก
นโยบายและแผนการอาชีวศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีดังนี ้
  1. ความกระตือรือร้น  
  2.  ความใฝ่รู้ 
  3. ความรู้ในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  4. การเชื่อมโยงความสอดคล้อง 
  5. ความละเอียดรอบคอบ  
  6. ความแม่นย าในกฎ ระเบียบ  
  7. ทักษะการปรับตัวเข้าหาสภาพแวดล้อม 
  8. ทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ  
  9. เคารพความแตกต่างทางวัฒนธรรม  
  10. มีกาลเทศะ  
  11. มีความเป็นสากล  
  12. มีความตรงต่อเวลา  
  13. มีความหลากหลายทางพหุวัฒนธรรม 
  14. มีความอดทนอดกลั้น 
 2. รูปแบบและวิธีการพัฒนาสมรรถนะที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานของบุคลากรในส านักนโยบาย
และแผนการอาชีวศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 การวิจัยพบว่า รูปแบบและวิธีการพัฒนาสมรรถนะที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานของบุคลากรใน
ส านักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีดังนี้ 
  1. การฝึกอบรมสัมมนา ที่จัดขึ้นทั้งในและนอกหน่วยงาน 
  2. การศึกษาจากคู่มือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 
  3. การประชุมปรึกษาหารือ  
  4. การศึกษาต่อทั้งในและต่างประเทศ  
  5. การเป็นผู้แทนหน่วยงานเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานภายนอก  
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 3. ปัญหาหรืออุปสรรคในการพัฒนาสมรรถนะที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานของบุคลากรใน
ส านักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 การวิจัยพบว่า ปัญหาหรืออุปสรรคในการพัฒนาสมรรถนะที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรในส านักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีดังนี้ 
  1. บุคลากรขาดสมรรถนะที่มีความหลากหลาย ขาดความคิดสร้างสรรค์ และขาด
นวัตกรรมใหม่ ๆ  
  2. บุคลากรขาดทักษะ ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือด้านอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นในยุค
ปัจจุบัน 
  3. บุคลากรขาดความแม่นย าในกฎ ระเบียบ ทีเ่กี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน  
  4. บุคลากรขาดความเชี่ยวชาญในทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ  
  5. บุคลากรขาดความเชี่ยวชาญในการใช้ระบบสารสนเทศต่าง ๆ  
   6.  บุคลากรขาดแรงจูงใจในการพัฒนาตนเอง  
  7. บุคลากรมีภาระงานที่มีมากเกินไป ทั้งงานประจ าและภารกิจเร่งด่วน 
 4. แนวทางพัฒนารูปแบบและวิธีการในการพัฒนาสมรรถนะที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรในส านักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 การวิจัยพบว่า แนวทางพัฒนารูปแบบและวิธีการในการพัฒนาสมรรถนะที่จ าเป็นในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรในส านักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา มีดังนี ้
  1. ควรมีการจัดท าแผนการพัฒนาสมรรถนะที่จ าเป็นของบุคลากรรายบุคคลให้มีความ
ชัดเจน เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้มีสมรรถนะที่จ าเป็น  
  2. ควรจัดท าแผนพัฒนาสมรรถนะที่จ าเป็นของบุคลากรรายบุคคล ให้สอดคล้องกับการ
จัดท าแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) เพ่ือการพัฒนาบุคลากรให้มีความ
พร้อมต่อการก้าวสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น 
  3. ควรส่งบุคลากรไปอบรมหลักสูตรเฉพาะที่มีความจ าเป็นต่อการปฏิบัติงานในสถาบัน
การอบรมที่ได้รับการรับรองคุณภาพ เพ่ือพัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะในการ
ปฏิบัติงานในแต่ละด้าน 
  4. ควรจัดให้มีการหมุนเวียนสับเปลี่ยนงาน (Job Rotation) เพ่ือให้บุคลากรได้มีการ
เรียนรู้และพัฒนาทักษะที่หลากหลาย เพ่ิมพูนประสบการณ์การท างาน และแก้ไขปัญหาอย่างรอบ
ด้าน เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การก้าวสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้นในอนาคต 
  5. ควรส่งบุคลากรไปอบรมทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศเพ่ิมเติม หรือไปแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ศึกษาดูงานยังต่างประเทศ เพ่ือพัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้มีทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ
มากยิ่งขึ้น รวมทั้งได้มีการแลกเปลี่ยน เรียนรู้วัฒนธรรมของต่างประเทศ 
  6. ควรมีการมอบหมายให้มีทีมพ่ีเลี้ยงผู้อาวุโสและมีประสบการณ์ช่วยสอนการปฏิบัติงาน
ให้แก่รุ่นน้องที่เข้ามาปฏิบัติงานใหม่ 
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อภิปรายผล 
จากผลการวิจัยที่ค้นพบดังกล่าวข้างต้น การพัฒนาสมรรถนะที่จ าเป็นของบุคลากรในส านัก

นโยบายและแผนการอาชีวศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีประเด็นที่น ามาอภิปราย
ดังนี้ 
 1. สมรรถนะที่จ าเป็นเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรในส านักนโยบายและ
แผนการอาชีวศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาศึกษา  

ส านักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
มองว่าสมรรถนะเปรียบเสมือนขีดความสามารถ หรือคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ผู้ปฏิบัติงานทุกคน
ควรจะมี โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรในส านักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษาที่ด ารงต าแหน่งในสายงาน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนนั้น มีสมรรถนะเฉพาะด้านเป็นสมรรถนะประจ ากลุ่มงาน ซึ่งมีความจ าเป็น
ต่อการปฏิบัติงานในส านักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา เช่น การคิดวิเคราะห์ การมองภาพองค์รวม 
วิสัยทัศน์ การด าเนินการเชิงรุก เป็นต้น ซึ่งเป็นสมรรถนะที่เป็นประโยชน์และมีความส าคัญต่อการปฏิบัติงาน
ในต าแหน่งดังกล่าวอย่างยิ่ง อีกทั้งยังต้องการให้มีสมรรถนะที่จ าเป็นเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร ได้แก่ ความกระตือรือร้น ความใฝ่รู้ ความรู้ในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การเชื่อมโยง
ความสอดคล้อง ความละเอียดรอบคอบ ความแม่นย าในกฎ ระเบียบ ทักษะการปรับตัวเข้าหา
สภาพแวดล้อม ทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ เคารพความแตกต่างทางวัฒนธรรม มีกาลเทศะ 
มีความเป็นสากล มีความตรงต่อเวลา มีความหลากหลายทางพหุวัฒนธรรม และมีความอดทนอดกลั้น 
สอดคล้องกับแนวคิดของส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (2548) สรุปไว้ว่า สมรรถนะ
ประจ ากลุ่มงาน คือ สมรรถนะที่ก าหนดเฉพาะส าหรับกลุ่มงาน เพ่ือสนับสนุนให้ข้าราชการแสดง
พฤติกรรมที่เหมาะสมแก่หน้าที่ และส่งเสริมให้ปฏิบัติภารกิจในหน้าที่ได้ดียิ่งขึ้นโดยโมเดลสมรรถนะ
ก าหนดให้แต่ละกลุ่มงานมีสมรรถนะประจ ากลุ่มงานละ 3 สมรรถนะ (ยกเว้นกลุ่มงานนักบริหาร
ระดับสูงมี 5 สมรรถนะ) สมรรถนะประจ ากลุ่มงานมีทั้งหมด 20 สมรรถนะด้วยกัน คือ การคิดวิเคราะห์ 
(Analytical Thinking)  การมองภาพองค์รวม (Conceptual Thinking) การพัฒนาศักยภาพคน 
(Caring & Developing Others) การสั่งการตามอ านาจหน้าที่ (Holding People Accountable) 
การสืบเสาะหาข้อมูล (Information Seeking) ความเข้าใจข้อแตกต่างทางวัฒนธรรม (Cultural 
Sensitivity) ความเข้าใจผู้อ่ืน (Interpersonal Understanding) ความเข้าใจองค์กรและระบบราชการ 
(Organizational Awareness) การด าเนินการเชิงรุก (Proactiveness) ความถูกต้องของงาน 
(Concern for Order)  ความมั่นใจในตนเอง (Self Confidence) ความยืดหยุ่นผ่อนปรน 
(Flexibility) ศิลปะการสื่อสารจูงใจ (Communication & Influencing) สภาวะผู้น า (Leadership) 
สุนทรียภาพทางศิลปะ (Aesthetic Quality) วิสัยทัศน์ (Visioning) การวางกลยุทธ์ภาครัฐ 
(Strategic Orientation) ศักยภาพเพ่ือน าการปรับเปลี่ยน (Change Leadership) การควบคุมตนเอง 
(Self Control) และการให้อ านาจแก่ผู้อ่ืน (Empowering Others)   
 2. รูปแบบและวิธีการพัฒนาสมรรถนะที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานของบุคลากรในส านัก
นโยบายและแผนการอาชีวศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  ส านักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
มีรูปแบบและวิธีการพัฒนาสมรรถนะที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานที่ส าคัญอยู่หลายประการด้วยกัน เช่น  
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การฝึกอบรมสัมมนา ที่จัดขึ้นทั้งในและนอกหน่วยงาน การศึกษาจากคู่มือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ  
การปฏิบัติงาน การประชุมปรึกษาหารือ การศึกษาต่อทั้งในและต่างประเทศ และการเป็นผู้แทน
หน่วยงานเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานภายนอก เหล่านี้นับเป็นเป็นการลงทุนในทุนมนุษย์ สอดคล้อง
กับแนวคิดของ ชลิดา ศรมณี (2563) สรุปไว้ว่า ทุนมนุษย์ (Human Capital) เป็นแนวความคิดทาง
เศรษฐศาสตร์ โดยถือว่าการศึกษาเป็นสินค้าที่ใช้บริโภคอย่างหนึ่ง การศึกษาท าให้เกิดประสิทธิภาพในการ
ผลิตของแรงงาน การตัดสินใจเกี่ยวกับการศึกษา หรือการให้การศึกษาเป็นเรื่องเกี่ยวกับการลงทุน 
เพ่ือผลผลิตและผลตอบแทนจากการท างาน ซึ่งเกิดจากแรงงานผู้บริโภคการศึกษานั้น นอกเหนือไปจาก
การศึกษาและสุขภาพอนามัย ซึ่งเป็นการลงทุนในทุนมนุษย์แล้วเราสามารถจ าแนกเป็นเรื่องราวต่าง ๆ  
ที่เกี่ยวกับการลงทุนมนุษย์ ได้แก่ การศึกษาอย่างเป็นทางการ ไม่เป็นทางการ (education) การฝึกอบรม 
(training) การให้ข่าวสารด้านแรงงาน (information about job) การดูแลด้านการโยกย้ายถิ่นของแรงงาน 
(mirgation) การดูแลด้านสุขภาพอนามัยและโภชนาการ (health and nutrition) และการดูแล 
ด้านสิ่งแวดล้อม ฯลฯ และสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ มนัสนันท์ ผ่องแผ้ว (2562) ได้ศึกษาปัญหาและ
อุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรคการพัฒนา สมรรถนะบุคลากร กรณีศึกษา พนักงานคดี
ปกครองในองค์คณะศาลปกครองกลาง ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบและวิธีการในการพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรมีหลายวิธีดังนี้ การฝึกอบรมสัมมนา การสอนงาน การหมุนเวียนสับเปลี่ยนงาน การเสวนากลุ่มย่อย 
การศึกษาจากคู่มือการปฏิบัติงาน แนวค าพิพากษา การแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากเพ่ือนร่วมงาน การสอนงาน
โดยผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลอ่ืน ๆ รวมถึงหลักสูตรต่าง ๆ ที่เหมาะสมในการพัฒนา 
 3. ศึกษาปัญหาหรืออุปสรรคในการพัฒนาสมรรถนะที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานของบุคลากร
ในส านักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
   ส านักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
มีปัญหาหรืออุปสรรคในการพัฒนาสมรรถนะที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานของบุคลากร ได้แก่ บุคลากร
ขาดสมรรถนะที่มคีวามหลากหลาย ขาดความคิดสร้างสรรค์ ขาดนวัตกรรมใหม่ ๆ ขาดทักษะ ความรู้
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือด้านอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นในยุคปัจจุบัน ขาดความแม่นย าในกฎ ระเบียบ  
ทีเ่กี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ขาดความเชี่ยวชาญในทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ และขาดความเชี่ยวชาญ
ในการใช้ระบบสารสนเทศต่าง ๆ ขาดแรงจูงใจในการพัฒนาตนเอง รวมถึงการมีภาระงานที่มีมากเกินไป 
ทั้งงานประจ าและภารกิจเร่งด่วน ท าให้ไม่มีเวลาในการพัฒนาตนเอง สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ 
สถาพร กุ้งทอง (2562) ศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาสมรรถนะหลัก และแนวทางในการ
พัฒนาสมรรถนะหลักของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดส านักงานคณะกรรมการข้าราชการ
กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาสมรรถนะหลัก พบว่ามี 4 ด้าน 
คือ 1) ปัญหาด้านแรงจูงใจในการพัฒนาสมรรถนะหลัก 2) ปัญหาด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
สมรรถนะหลัก 3) ปัญหาด้านการประชาสัมพันธ์ วางแผนพัฒนาสมรรถนะหลัก 4) ปัญหา 
ด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน และสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ มนัสนันท์ ผ่องแผ้ว (2562) 
ได้ศึกษาปัญหาและอุปสรรคการพัฒนา สมรรถนะบุคลากร กรณีศึกษาพนักงานคดีปกครองในองค์คณะ
ศาลปกครองกลาง ผลการวิจัยพบว่า ปัญหาและอุปสรรคที่พบคือ ปัญหาด้านการเรียบเรียง และสรุป
ถ้อยค าส านวน การปรับบทกฎหมายกับข้อเท็จจริงในคดี และการพิสูจน์อักษร ปัญหาด้านเวลาในการ
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พัฒนาสมรรถนะบุคลากรที่จัดในเวลาราชการ ปัญหาข้อจ ากัดของภาระงานประจ าที่มีมาก ท าให้เป็น
อุปสรรคในการพัฒนาบุคลากร  
 4. แนวทางพัฒนารูปแบบและวิธีการในการพัฒนาสมรรถนะที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน 
ของบุคลากรในส านักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 ส านักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
มีแนวทางพัฒนารูปแบบและวิธีการในการพัฒนาสมรรถนะที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
โดยมีแนวทาง 6 แนวทาง ได้แก่ การจัดท าแผนการพัฒนาสมรรถนะที่จ าเป็นของบุคลากรรายบุคคล
ให้สอดคล้องกับการจัดท าแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) การส่งบุคลากรไป
อบรมหลักสูตรเฉพาะที่มีความจ าเป็นต่อการปฏิบัติงานในสถาบันการอบรมที่ได้รับการรับรองคุณภาพ 
การจัดให้มีการหมุนเวียนสับเปลี่ยนงาน (Job Rotation) การส่งบุคลากรไปอบรมทักษะการใช้
ภาษาต่างประเทศเพ่ิมเติม หรือไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ศึกษาดูงานยังต่างประเทศ และการมอบหมาย
ให้มีทีมพ่ีเลี้ยงผู้อาวุโสและมีประสบการณ์ช่วยสอนการปฏิบัติงานให้แก่รุ่นน้องที่เข้ามาปฏิบัติงานใหม่ 
สอดคล้องกับแนวคิดของส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (2553) สรุปว่า การวางแผน 
ทางกาวหนาในสายอาชีพ จากหลักการในการคัดสรรและการพัฒนาซึ่งก าหนดใหสมรรถนะเปนองคประกอบ
หนึ่งในการพิจารณานั้น จึงมีผลใหระบบการวางแผนทางกาวหนาในสายอาชีพของขาราชการทุกราย 
ตองค านึงถึงสมรรถนะสวนบุคคลดวยโดยสรุปการก าหนดตนแบบสมรรถนะที่จ าเปนส าหรับต าแหนง 
ของสวนราชการจะมีผลอยางมากตอการบริหารทรัพยากรบุคคล ตามพระราชบัญญัติระเบียบ 
ขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ดังนั้น จึงมีความจ าเปนอยางยิ่งที่จะตองมีการก าหนดตนแบบ
สมรรถนะไวกอน เพ่ือใหการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการมีหลักยึดที่ชัดเจนในทุกระบบ และ
สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ มนัสนันท์ ผ่องแผ้ว (2562) ศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรค 
การพัฒนาสมรรถนะบุคลากร กรณีศึกษาพนักงานคดีปกครองในองค์คณะศาลปกครองกลาง ผลการวิจัย
พบว่า แนวทางในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค หน่วยงานต้องมีการวางแผนการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง โดยต้องสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้ และพนักงานคดีปกครองต้องพัฒนา
ตนเองเป็นหลัก โดยเข้าฝึกอบรมในหลักสูตรด้านต่าง ๆ รวมทั้งต้องศึกษาหาข้อมูลโดยวิธีอ่ืน ๆ เพ่ิมเติม 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยมีดังนี้ ควรมีการจัดเสวนากลุ่มย่อยในองค์คณะและควรมีการตั้งศูนย์หรือตั้งกลุ่ม
จุดเดียวเบ็ดเสร็จให้ค าแนะน า ให้ค าปรึกษา หรือให้ความรู้แก่พนักงานคดีปกครอง 

ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจยัครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี ้ 
 1. การพัฒนาสมรรถนะที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานของบุคลากร ควรมีการจัดท าแผน 
การพัฒนาสมรรถนะที่จ าเป็นของบุคลากรรายบุคคลให้มีความชัดเจน เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนา
บุคลากรในองค์กรให้มีสมรรถนะที่จ าเป็น  
 2. การพัฒนาสมรรถนะที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานของบุคลากร ควรจัดท าแผนพัฒนา
สมรรถนะที่จ าเป็นของบุคลากรรายบุคคล ให้สอดคล้องกับการจัดท าแผนเส้นทางความก้าวหน้า 
ในสายอาชีพ (Career Path) เพ่ือการพัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมต่อการก้าวสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น 
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 3. การพัฒนาสมรรถนะที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานของบุคลากร ควรส่งบุคลากรไปอบรม
หลักสูตรเฉพาะที่มีความจ าเป็นต่อการปฏิบัติงานในสถาบันการอบรมที่ได้รับการรับรองคุณภาพ 
เพ่ือพัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะในการปฏิบัติงานในแต่ละด้าน 
 4. การพัฒนาสมรรถนะที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานของบุคลากร ควรจัดให้มีการหมุนเวียน
สับเปลี่ยนงาน (Job Rotation) เพ่ือให้บุคลากรได้มีการเรียนรู้และพัฒนาทักษะที่หลากหลาย  
เพ่ิมพูนประสบการณ์การท างาน และแก้ไขปัญหาอย่างรอบด้าน เพ่ือเตรียมความพร้อมสู่การก้าวสู่
ต าแหน่งที่สูงขึ้นในอนาคต 
 5. การพัฒนาสมรรถนะที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานของบุคลากร ควรส่งบุคลากรไปอบรม
ทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศเพ่ิมเติม หรือไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ศึกษาดูงานยังต่างประเทศ  
เพ่ือพัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้มีทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศมากยิ่งขึ้น รวมทั้งได้มีการ
แลกเปลี่ยน เรียนรู้วัฒนธรรมของต่างประเทศ 
 6. การพัฒนาสมรรถนะที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานของบุคลากร ควรมีการมอบหมายให้มี 
ทีมพ่ีเลี้ยงผู้อาวุโสและมีประสบการณ์ช่วยสอนการปฏิบัติงานให้แก่รุ่นน้องที่เข้ามาปฏิบัติงานใหม่ 
 7. การพัฒนาสมรรถนะที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานของบุคลากร ควรน าเทคโนโลยีที่ทันสมัย
เข้ามาช่วยพัฒนาและสร้างนวัตกรรมในการปฏิบัติงาน 
 8. การพัฒนาสมรรถนะที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานของบุคลากร  ควรสร้างให้เกิดขึ้น 
เป็นวัฒนธรรมองค์กร ส่งเสริมการมีส่วนร่วมกันทั้งระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชา และ
ระหว่างผู้ปฏิบัติด้วยกัน 
 9. การพัฒนาสมรรถนะที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานของบุคลากร ควรก าหนดให้มีการทบทวน
และพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานบุคลากรให้มีประสิทธิภาพอย่างสม่ าเสมอ 
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