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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษารูปแบบ กระบวนการ ปัญหาอุปสรรค แนวทางการแก้ไข

ปัญหาอุปสรรค แนวทางการพัฒนารูปแบบและกระบวนการพัฒนาศักยภาพบุคลากร กองส่งเสริม -
การค้าสินค้าเกษตร 2 กรมการค้าภายใน ให้มีความสอดคล้องกับภารกิจตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 
มากยิ่งขึ้น โดยใช้วิธีวิจัยเอกสาร    ( Documentary research) จากเอกสารทางวิชาการ และการวิจัยสนาม 
(Field research) จากแบบสัมภาษณ์มีโครงสร้างหรือสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ (Structured interview 
or Formal interview) จากผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key informants) จ านวน 10 คน ผลการศึกษาพบว่า      
1) รูปแบบและกระบวนการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านการฝึกอบรม ได้จัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม
กับหน่วยงานต่างๆ ด้านการศึกษาต่อ สนับสนุนบุคลากรที่ต้องการศึกษาต่อสมัครขอรับทุนการศึกษา 
และด้านการพัฒนาเทคโนโลยี น าเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่มาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน  2) ปัญหา
และอุปสรรค ด้านการฝึกอบรม ผู้เข้ารับการอบรมไม่สามารถจัดสรรเวลาเข้าอบรมได้ ด้านการศึกษาต่อ 
ผู้สนใจเข้ารับทุนการศึกษามีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่หน่วยงานก าหนด และด้านการพัฒนาเทคโนโลยี 
ขาดการสนับสนุนอุปกรณ์ปฏิบัติงานที่รองรับเทคโนโลยีไทยแลนด์ 4.0  3) แนวทางการแก้ไขปัญหา
อุปสรรค ด้านการฝึกอบรม จัดท าแบบส ารวจความต้องการฝึกอบรมและจัดฝึกอบรมให้สอดคล้องกับ
ความต้องการ ด้านการศึกษาต่อ จัดสรรงบประมาณสนับสนุนทุนการศึกษา และด้านการพัฒนาเทคโนโลยี 
จัดสรรงบประมาณสนับสนุนอุปกรณ์ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับไทยแลนด์ 4.0 และ 4) แนวทางการพัฒนา
รูปแบบและกระบวนการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านการฝึกอบรม จัดท าแผนการฝึกอบรมให้ทันสมัย 
ปรับหลักสูตรการฝึกอบรมออนไลน์มากขึ้น ด้านการศึกษาต่อ จัดสรรงบประมาณสนับสนุนทุนการศึกษา 
และด้านการพัฒนาเทคโนโลยี สนับสนุนงบประมาณจัดซื้ออุปกรณ์ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับเทคโนโลยี
สมัยใหม่และน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
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กรมการค้าภายใน 
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บทน า 

ปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี การสื่อสาร การเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสาร อย่าง
ความรวดเร็ว ไร้พรมแดน หรือเรียกว่าโลกยุคโลกาภิวัฒน์ ส่งผลให้ทุกประเทศต้องปรับเปลี่ยนการ
ปฏิบัติงาน การด าเนินชีวิตของทุกคนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว รวมทั้งประเทศไทยด้วย        
ซึ่งการปรับเปลี่ยนของประเทศไทยในยุคโลกาภิวัฒน์ ภายใต้การน าของพลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.( ที่เข้ามาบริหารประเทศ ตั้งแต่วันที่ 
22 พฤษภาคม 2557 ได้ก าหนดนโยบายและวิสัยทัศน์ของประเทศไทย โดยการตั้งเป้าหมายน าพา
ประเทศเข้าสู่ “ไทยแลนด์ 4.0” ซึ่งเป็นโมเดลที่ขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความมั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน 
ปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจด้วยความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม เทคโนโลยี และการบริการระดับสูง 
“เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (Value–Based Economy)” เพ่ือก้าวข้ามกับดักประเทศรายได้
ปานกลาง  ดังนั้น เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายในการพัฒนาประเทศ บุคลากรผู้ปฏิบัติงานในองค์การ
จึงมีความส าคัญอย่างมากในการขับเคลื่อนภารกิจของหน่วยงานให้ประสบความส าเร็จตามเป้าหมาย
หรือวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ แต่การปฏิบัติงานในปัจจุบันอยู่ภายใต้สภาพแวดล้อม เทคโนโลยีการ
ติดต่อสื่อสารที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วตลอดเวลา การปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประส งค ์        
จึงมีความจ าเป็นต้องพัฒนาศักยภาพบุคลากรในองค์การให้สอดคล้องกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว ทันกับกระแสโลกและสอดคล้องกับนโยบายการขับเคลื่อนประเทศ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (2550) บัญญัติแนวนโยบายด้านการบริหารราชการ
แผ่นดิน มาตรา 78 รัฐต้องด าเนินการตามแนวนโยบายด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ดังต่อไปนี้  . . . 
(4( พัฒนาระบบงานภาครัฐ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพ คุณธรรม และจริยธรรม ของเจ้าหน้าที่
ของรัฐ ควบคู่ไปกับการปรับปรุงรูปแบบและวิธีการท างาน เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดิน เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐใช้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติราชการ และ (5( จัดระบบงานราชการและงานของรัฐอย่างอ่ืน เพ่ือให้การจัดท าและการ
ให้บริการ สาธารณะเป็นไปอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยค านึงถึงการ  
มีส่วนร่วมของประชาชน. . . 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (2560) บัญญัติการปฏิรูปประเทศ มาตรา 258 ให้
ด าเนินการปฏิรูปประเทศอย่างน้อยในด้านต่างๆ ให้เกิดผล ดังต่อไปนี้ (ข( ด้านการบริหารราชการ
แผ่นดิน ใจความส าคัญว่า “. . . ให้มีการน าเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในการบริหารราชการ
แผ่นดินและการจัดท าบริการสาธารณะ เพ่ือประโยชน์ในการบริหารราชการแผ่นดิน และเพ่ืออ านวย
ความสะดวกให้แก่ประชาชน รวมทั้งให้มีการปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างและระบบการบริหารงาน
ของรัฐและแผนก าลังคนภาครัฐให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายใหม่ ๆ  โดยต้องด าเนินการ
ให้เหมาะสมกับภารกิจของหน่วยงานของรัฐแต่ละหน่วยงานที่แตกต่างกัน. . .”  
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แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564) บัญญัติว่า 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ ป้องกันการทุจริต
ประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย มีสาระส าคัญตอนหนึ่งว่า “. . .เพ่ิมประสิทธิภาพและ
ยกระดับการให้บริการสาธารณะให้ได้มาตรฐานสากล เพ่ือให้ประชาชนและภาคธุรกิจได้รับบริการที่มี
คุณภาพ ได้มาตรฐาน และอ านวยความสะดวก ตรงตามความต้องการของประชาชนและภาคธุรกิจ 
รวมทั้งปรับรูปแบบการให้บริการของรัฐจากรูปแบบเดิมไปสู่การให้บริการประชาชนผ่านระบบดิจิทัล
อย่างเป็นระบบ ลดขั้นตอนการด าเนินงาน ให้สอดคล้องกับวิถีการด าเนินชีวิต และความต้องการของ
ผู้รับบริการแต่ละบุคคล. . .” 

แผนยุทธศาสตร์กรมการค้าภายใน พ.ศ. 2560 – 2564 ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการขององค์การ โดยพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยยึด
ประชาชนเป็นศูนย์กลางบนพ้ืนฐานหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) รวมทั้ง
พัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและรองรับเศรษฐกิจ
ดิจิทัล และแผนปฏิบัติราชการกรมการค้าภายใน ปี พ.ศ.2564 ก าหนดบทบาทภารกิจที่เกี่ยวข้องและ
สนับสนุนการขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการ
ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยมีเป้าหมาย ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็น
ศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส โดยหน่วยงานของรัฐ
ต้องร่วมมือและช่วยเหลือกันในการปฏิบัติหน้าที่ มีระบบการบริหารจัดการ ที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ 
มีความโปร่งใส ให้การบริหารราชการแผ่นดินทั้งราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น และงาน
ของรัฐอย่างอ่ืนให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สร้างประโยชน์สุขแก่ประชาชน 

กองส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร 2 กรมการค้าภายใน มีภารกิจรับผิดชอบสินค้าข้าว       
มันส าปะหลัง และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ โดยศึกษา วิเคราะห์ภาวะการผลิต การค้า ผลกระทบของข้อตกลง
การค้าระหว่างประเทศที่มีผลต่อการค้าสินค้าเกษตรในประเทศ แก้ไขปัญหาราคาและการตลาดสินค้า
เกษตร ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพและการแปรรูปสินค้าเกษตร พัฒนาขีดความสามารถ
ด้านการตลาดแก่เกษตรกรให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงและสามารถปรับตัวทางการตลาดได้ รวมทั้ง
ก ากับดูแลงานตามนโยบายและมาตรการที่ภาครัฐก าหนด เพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรภายใต้การด าเนินการ
ตามมติของคณะรัฐมนตรี คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะท างานที่เกี่ยวข้องกับการรักษา
เสถียรภาพราคาสินค้าเกษตรที่รับผิดชอบ 

เพ่ือแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตรและช่วยเหลือเกษตรกรที่เกี่ยวข้องในสินค้าข้าว มันส าปะหลัง 
และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ บุคคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่จะต้องพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม
ภายนอก โดยเฉพาะเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในโลกปัจจุบันหรือตาม
นโยบายของรัฐบาล ประเทศไทย 4.0 เพ่ือบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้รวดเร็ว รวมทั้งปรับ
ภาพลักษณ์ระบบราชการให้ท างานเชิงรุก ก้าวทันเทคโนโลยีสมัยใหม่ สอดคล้องกับโลกที่เปลี่ยนแปลง  
ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กรมการค้าภายใน พ.ศ. 2560 – 2564 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการขององค์การ กลยุทธ์ พัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้สอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลงและรองรับเศรษฐกิจดิจิทัล ซึ่งบุคลากรในกองส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร 2 กรมการค้า-
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ภายใน จะต้องพัฒนาศักยภาพตนเองให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงในยุคที่เปลี่ยนแปลงไปเ พ่ือให้
สามารถให้บริการประชาชน แก้ไขปัญหาสินค้าเกษตรเชิงรุก แก้ไขปัญหาเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อน 
อย่างรวดเร็ว ทันเหตุการณ์ 

จากความเป็นมาและปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยซึ่งเป็นบุคลากรของกองส่งเสริมการค้าสินค้า
เกษตร 2 กรมการค้าภายใน จึงมีความสนใจที่จะวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพบุคลากร กองส่งเสริม
การค้าสินค้าเกษตร 2 กรมการค้าภายใน ภายใต้นโยบายไทยแลนด์ 4.0 เพ่ือศึกษารูปแบบและ
กระบวนการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ปัญหาอุปสรรคในกระบวนการพัฒนาศักยภาพบุคลากร แนวทาง 
การแก้ไขปัญหาอุปสรรคในกระบวนการพัฒนาศักยภาพบุคลากร และแนวทางการพัฒนารูปแบบและ
กระบวนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกองส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร 2 กรมการค้าภายในให้มีความ
สอดคล้องกับภารกิจตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 มากยิ่งขึ้น และน าผลการวิจัยไปปรับปรุงและพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรที่ปฏิบัติงานในกองส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร 2 กรมการค้าภายในต่อไป 

วิธีด าเนินการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้วิธีการวิจัย 2 วิธี 

ประกอบด้วย 

1. การวิจัยเอกสาร (Documentary research) ผู้วิจัยจะด าเนินการรวบรวมข้อมูลจาก
เอกสารทางวิชาการ วารสาร สิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ 
รายงานการประชุม คู่มือปฏิบัติงาน ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง เอกสารทางราชการ ที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาศักยภาพบุคลากร กองส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร 2 กรมการค้าภายใน 

2) การวิจัยสนาม (Field research) ผู้วิจัยจะด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบ
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง หรือการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ (Structured interview or Formal 
interview) ซึ่งผู้วิจัยจะใช้แบบสัมภาษณ์ที่มีค าถามแบบเดียวกันในการเก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลหลัก  
(Key informants) ได้แก่ ผู้บริหารกรมการค้าภายใน ผู้บริหารกองส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร 2 และ
บุคลากรกองส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร 2 กรมการค้าภายใน 

 

 

ผู้วิจัยได้ก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  ดังนี้ 
1. ประชากร (Population( ได้แก่ ผู้บริหารกองส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร 2 และบุคลากร

กองส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร 2 กรมการค้าภายใน 
2. กลุ่มตัวอย่าง (Sample( ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 

(Purposive หรือ judgmental Sampling( เพ่ือเลือกผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key informants( เป็นกลุ่ม
ตัวอย่าง โดยการวิจัยครั้งนี้ก าหนดกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้อ านวยการกองส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร 2 
จ านวน 1 คน ผู้อ านวยการกลุ่ม จ านวน 1 คน หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป จ านวน 1 คน นักวิชาการ
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พาณิชย์ช านาญการพิเศษ 1 คน นักวิชาการพาณิชย์ช านาญการ 3 คน นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ 
1 คน เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จ านวน 1 คน และนักวิชาการพาณิชย์ จ านวน 1 คน 

ผู้วิจัยใช้เครื่องมือในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างหรือแบบเป็นทางการ 
(Structured interview or formal interview) ลักษณะของการสัมภาษณ์เป็นการสัมภาษณ์ที่มีค าถาม
และข้อก าหนดแน่นอนตายตัว จะสัมภาษณ์ผู้ใดก็ใช้ค าถามแบบเดียวกัน (สุภางค์ จันทวานิช, 2559, 
หน้า 75) และการสัมภาษณ์จะท าการสัมภาษณ์เป็นรายบุคคล ก่อนการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้ศึกษา             
ได้ก าหนดวันนัดหมายวันสัมภาษณ์ โดยแจ้งให้ผู้สัมภาษณ์ทราบก่อนล่วงหน้า ในการสัมภาษณ์ผู้สัมภาษณ์
จะใช้การจดบันทึกและบันทึกเสียง โดยก่อนสัมภาษณ์จะขออนุญาตผู้ถูกสัมภาษณ์ในการจดบันทึก
การสนทนาก่อนทุกครั้ง 

ผู้วิจัยไดว้ิเคราะห์ข้อมูลในการท าการวิจัยเชิงคุณภาพ ซ่ึงมีขั้นตอนในการวิเคราะห์  ดังนี้ 
1. ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ทั้งจากการ 

จดบันทึกหรือการบันทึกเสียง น ามาวิเคราะห์เบื้องต้น โดยจ าแนกข้อมูลที่ได้รับเป็นประเด็นต่างๆ 
ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 

2. น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาจ าแนกเป็นประเด็นค าถาม แล้วน าข้อมูลดังกล่าว           
มาเปรียบเทียบความเหมือนหรือความแตกต่างของผู้ให้สัมภาษณ์แต่ละคน  ก่อนจะน าข้อมูลนั้นไป
วิเคราะห์ประมวลผล 

3. น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาจ าแนกเป็นประเด็นค าถาม แล้วน ามาเปรียบเทียบกับ
ข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้องกัน เช่น แนวคิด ทฤษฎี เอกสารผลการวิจัยที่เกี่ยวข้อง ระเบียบ คู่มือการ
ปฏิบัติงานของกองส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร 2 กรมการค้าภายใน เพ่ือจะได้ทราบถึงลักษณะที่มี
ความคล้ายคลึงกันและแตกต่างกันของข้อมูล ก่อนที่จะน าข้อมูลนั้นไปวิเคราะห์ 

4. น าข้อมูลที่ได้จากการเปรียบเทียบมาท าการวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกัน และสรุปผลการวิจัย 
เพ่ือทราบถึงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร กองส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร 2 กรมการค้าภายใน ภายใต้
นโยบายไทยแลนด์ 4.0 โดยใช้การน าเสนอผลการวิจัยในรูปแบบพรรณนา 

ผลการวิจัยและการอภิปราย 

ผลการวิจัย 

จากการศึกษาเอกสารต่างๆ พบว่าการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เป็นกระบวนการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ที่ต้องการมุ่งเน้นการเพ่ิมพูนความรู้ความ สามารถ และทัศนคติที่ดีให้แก่บุคลากร 
เป็นการลงทุนในรูปแบบหนึ่งที่จะส่งผลในระยะยาวอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งการพัฒนา
บุคลากรจะช่วยเพ่ิมความรู้ความสามารถ มีทัศนคติและทักษะที่ดีในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่องค์การ ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่องานในหน้าที่รับผิดชอบ และตระหนักถึงคุณค่าของตนเอง 
เพ่ือนร่วมงาน รวมทั้งท าให้องค์การสามารถบรรลุเป้าหมาย วิธีการพัฒนาบุคลาการในองค์การมี
หลากหลายรูปแบบ สามารถน าไปใช้ได้ตามความเหมาะสม ประกอบด้วย 

1. การปฐมนิเทศ (Orientation( เป็นการสร้างความเข้าใจเบื้องต้นให้แก่บุคลากรที่เข้ามา
ปฏิบัติงานใหม่ในองค์การ โดยแนะน าให้บุคลากรหรือผู้เข้ามาท างานใหม่ได้รู้จักกฎระเบียบ วิธีการ   
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วิธีปฏิบัติ แนวทางการปฏิบัติตนภายในองค์การ ตลอดจนสรางความเขาใจตอวิถีทางในการปฏิบัติตน
ของบุคลากรภายในองคการที่อยู่ร่วมกัน ซึ่งการปฐมนิเทศเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับการเริ่มงานใหม่และสิ่ง
ที่ส าคัญอย่างหนึ่งคือการปฐมนิเทศจะท าให้ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปฏิบัติงานใหม่และผู้ปฏิบัติงานเดิม
มีความสัมพันธ์เริ่มต้นที่ดีต่อกัน 

2. การฝึกอบรม (Training( เป็นการให้ความรู้ในภาพรวม เพ่ือปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงาน
ให้ได้ผลสูงสุด เป็นการสร้างความสนใจและความพึงพอใจในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากร ซึ่งหลักสูตร
การฝึกอบรมจะต้องสอดคล้องกับการน าความรู้ไปปฏิบัติ 

3. การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop( เป็นรูปแบบของการฝึกอบรมที่ส่งเสริมให้     
ผู้เข้ารับการอบรมเกิดการเรียนรู้ทั้งทางด้านทฤษฎี และปฏิบัติ โดยมีการฝึกปฏิบัติควบคู่กับการฟัง
บรรยาย จ านวนผู้เข้าประชุมไม่มาก เนื่องจากเป็นการเน้นการฝึกปฏิบัติเพ่ือให้น าความรู้ที่ได้จากการ
ประชุมไปปฏิบัติงานจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

4. การสัมมนา (Seminar( เป็นรูปแบบของการฝึกอบรมที่ผู้เข้ารับการอบรมมีความสนใจ
หรือประสบปัญหาในการปฏิบัติงานอย่างเดียวกัน ต้องการที่จะศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติม โดยเน้นการฟัง
บรรยาย การตอบข้อซักถาม กิจกรรมภาคปฏิบัติบ้าง แต่ส่วนใหญ่จะเน้นการบรรยายเป็นส าคัญ 

5. การศึกษาดูงาน (Study visit( เป็นการน าบุคลากรไปดูงานยังสถานที่ที่ปฏิบัติงานจริง 
บรรยากาศจริง เพ่ือศึกษาสิ่งต่างๆ ด้วยตนเองว่าเรื่องนั้น ๆ เป็นอย่างไร มีขั้นตอนอย่างไร อาจมีการ
บรรยายสรุปหรืออธิบายประกอบการศึกษาดูงาน โดยเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานนั้นๆ เพ่ือให้ผู้เข้าร่วม
ศึกษาดูงานได้สัมผัสถึงบรรยากาศจริงในการปฏิบัติงาน 

6. การศึกษาต่อ (Continuing education( เป็นวิธีการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมความรู้
ด้านการปฏิบัติงาน หรือด้านอ่ืนๆ ที่น ามาสนับสนุนการปฏิบัติงานและศักยภาพตนเองด้วย โดยศึกษา
หลักสูตรของสถาบันการศึกษาว่ามีหลักสูตรของสถาบันการศึกษาใดที่เป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติงาน 
รวมทั้งบุคลากรมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ของสถาบันการศึกษาต่อหรือไม่  

จากการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับจากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง สามารถตอบวัตถุประสงค์
การวิจัยได้  ดังนี้ 

1. รูปแบบและกระบวนการพัฒนาศักยภาพบุคลากร กองส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร 2 
กรมการค้าภายใน ภายใต้นโยบายไทยแลนด์ 4.0 พบว่า  

1.1 รูปแบบการพัฒนาศักยภาพบุคลากร จ าแนกออกเป็น 3 ด้าน  ดังนี้  (1( ด้านการ
ฝึกอบรม  “ได้มีการสนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม ทั้งในด้านการพัฒนากระบวนการความคิด 
ทักษะการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ทักษะการสื่อสารการใช้ภาษา โดยจัดส่งบุคลากรเข้ารับการ
อบรมกับหน่วยงานภายใน และหน่วยงานภายนอก เช่น สถาบันกรมพระจันทบุรีนฤนาถ รวมถึงส่งเสริม
ให้บุคลากรสอบชิงทุนไปอบรมในหลักสูตรต่างๆ ของส านักงาน ก.พ.(  (2( ด้านการให้ทุนการศึกษา 
“ไม่ได้มีการสนับทุนการศึกษาแก่บุคลากรโดยตรง แต่จะมีหน่วยงานที่ที่ส าคัญ เช่น กพ. ที่สนับสนุน
ทุนการศึกษาเพ่ือให้บุคลากรของรัฐได้มีโอกาสเพ่ิมเติมความรู้ในหลายๆ ด้าน ทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศ” ซึ่งกองฯ ได้สนับสนุนให้บุคลากรที่สนใจสมัครเข้ารับการศึกษาเพ่ิมเติมดังกล่าว  และ 
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(3( ด้านการพัฒนาเทคโนโลยี “ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมีบทบาทส าคัญต่อการเปลี่ยนแปลงใน
หลายๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านสังคม ทรัพยากรธรรมชาติ การด ารงชีวิติในประจ าวัน บุคลากรจึงต้องมี
ความพร้อมในการเข้าถึงเรียนรู้และเข้าใจ พร้อมปรับตัวเข้าสู่ยุค 4.0 โดยกองฯ ได้พัฒนาโดยใช้เทคโนโลยี
มาปรับประยุกต์ใช้ให้งานมีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น การรายงานข้อมูลการปฏิบัติงานตามภาระกิจ
ของแต่ละจังหวัดโดยใช้ Google sheets มาสนับสนุนการท างาน การน าระบบออนไลน์ มาเป็นช่องทาง
ในการยื่นข้อมูลตามข้อก าหนดของกฎหมายเพ่ืออ านวยความสะดวกกับผู้ประกอบการ เป็นผลให้สามารถ
ลดขั้นตอนการท างานของบุคลากรได้เพ่ิมข้ึนสามารถบริหารจัดการข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ” 

1.2 กระบวนการพัฒนาศักยภาพบุคลากร จ าแนกออกเป็น 3 ด้าน  ดังนี้ (1( ด้านการ
ฝึกอบรม “มีการสนับสนุนให้บุคลากรในสังกัดได้มีโอกาสอบรมพัฒนาศักยภาพในแต่ละช่วงการท างาน 
ตั้งแต่เมื่อมีการบรรจุข้าราชการใหม่ มีการให้พัฒนาเพ่ิมเติมความรู้โดยเพ่ิมหลักสูตรนักบริหารการ
พาณิชย์ระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง และยังมีหลักสูตรต่างๆ  ไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
ตลอดจนทักษะการสื่อสาร”  (2( ด้านการให้ทุนการศึกษา “มีโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาจาก
หน่วยงานต่างๆ ซึ่งได้เปิดโอกาสให้บุคลากรที่สนใจได้เข้าร่วมโครงการฯ หรือเปิดโอกาสให้สมัครรับทุน 
การศึกษาของหน่วยงานต่างๆ อย่างสม่ าเสมอ” และ (3( ด้านการพัฒนาเทคโนโลยี  “สนับสนุน
งบประมาณเพ่ือจัดสรรอุปกรณ์ ปรับปรุงระบบงานบริการ เพ่ือรับรองการพัฒนาให้มีความสะดวก 
มากขึ้น อีกทั้งสามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้อย่างคล่องตัว สามารถเชื่อมโยงเครือข่าย internet ได”้ 

2. ปัญหาอุปสรรคในกระบวนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกองส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร 2 
กรมการค้าภายใน ภายใต้นโยบายไทยแลนด์ 4.0 มีดังนี ้ (1( หลักสูตรการฝึกอบรม สัมมนา รวมทั้ง
ระยะเวลาการฝึกอบรม สัมมนาไม่สอดคล้องกับความต้องการฝึกอบรมของบุคลากร ไม่สอดคล้องกับ
ระยะเวลาการปฏิบัติงานประจ า และจ ากัดจ านวนบุคลากรที่จะเข้ารับการฝึกอบรม ท าให้บุคลากร    
ที่มีความสนใจขาดโอกาสในการพัฒนาศักยภาพตัวเอง  (2( อัตราโครงสร้างบุคลากรในหน่วยงาน         
ไม่สอดคล้องกับภารกิจที่ได้มอบหมาย มีจ านวนบุคลากรน้อยกว่าภาระงานที่ต้องปฏิบัติ มีการยืมตัว
บุคลากรในหน่วยงานไปปฏิบัติหน้าที่อ่ืนแต่ไม่มีการจัดสรรอัตราก าลังทดแทน และการจัดสรรอัตรา 
ก าลังทดแทนบุคลากรที่โอนย้ายล่าช้า (3( งบประมาณท่ีจัดสรรเพื่อด าเนินการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
มีจ านวนจ ากัด ท าให้สามารถด าเนินการได้จ านวนน้อย ไม่สอดคล้องกับจ านวนบุคลากรในหน่วยงาน
ที่ต้องการพัฒนาศักยภาพตัวเอง และ (4( บุคลากรที่ผ่านการฝึกอบรมตามนโยบายไทยแลน์ 4.0   
บางหลักสูตรไม่สามารถน าความรู้ที่ได้มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้ เนื่องจากวัสดุอุปกรณ์ส านักงาน
ล้าสมัย ไม่สอดคล้องกับหลักสูตรที่ฝึกอบรม 

3. แนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในกระบวนการพัฒนาศักยภาพบุคลากร กองส่งเสริม
การค้าสินค้าเกษตร 2 กรมการค้าภายใน ภายใต้นโยบายไทยแลนด์ 4.0 มีดังนี้  (1( จัดหลักสูตร
การฝึกอบรมสัมมนาออนไลน์ เพ่ือให้บุคลากรได้เข้าสู่โลกออนไลน์มากขึ้น โดยน าวิทยากรที่มีความ 
สามารถในการสอนแบบออนไลน์มาดึงดูดให้บุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรม ซึ่งหลักสูตรการฝึกอบรม
ออนไลน์จะแก้ไขปัญหาผู้เข้าอบรมไม่มีเวลาและการจ ากัดจ านวนบุคลากรที่เข้ารับการฝึกอบรมด้วย 
และสนับสนุนให้บุคลากรน าเทคโนโลยีมาพัฒนาศักยภาพการท างานให้มากขึ้น  (2( น าเสนอผู้บริหาร
ระดับสูงเพ่ือพิจารณาก าหนดอัตราก าลังบุคลากรในหน่วยงานเพ่ิมขึ้น และจัดสรรบุคลากรทดแทน
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กรณีมีการยืมตัวบุคลากรไปปฏิบัติภารกิจอ่ืน รวมทั้งประสานการจัดสรรอัตราก าลังทดแทนบุคลากร 
ที่โอนย้ายให้เร็วขึ้น  (3( จัดส่งบุคลากรที่สามารถน าความรู้ที่ได้จากการอบรมมาปฏิบัติงานได้จริง 
เนื่องจากการฝึกอบรมเป็นการด าเนินการที่มีค่าใช้จ่าย การส่งบุคลากรที่ไม่ได้น าความรู้มาใช้จะท าให้
สูญเสียงบประมาณโดยไร้ประโยชน์  (4( จัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์สารสนเทศ 
ส าหรับการปฏิบัติงานนอกสถานที่และสามารถเชื่อมต่อ Internet ให้ครอบคลุมบุคลากรในหน่วยงาน
ทีป่ฏิบัติงานในส านักงานหรือการปฏิบัติงานนอกพ้ืนที่ส านักงาน และสอดคล้องกับความรู้ตามหลักสูตร
ที่ได้เข้ารับการฝึกอบรม และ (5( บูรณาการท างานร่วมกันระหว่างพ่ีกับน้อง แลกเปลี่ยนประสบการณ์
ระหว่างบุคลากรที่ต่างวัยกันเพ่ือลดช่องว่างระหว่างวัย จะท าให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 

4. แนวทางการพัฒนารูปแบบและกระบวนการพัฒนาศักยภาพบุคลากร กองส่งเสริม
การค้าสินค้าเกษตร 2 กรมการค้าภายในให้มีความสอดคล้องกับภารกิจตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0   
มากยิ่งข้ึน 

4.1 แนวทางการพัฒนารูปแบบการพัฒนาศักยภาพบุคลากร จ าแนกได้เป็น 3 ด้าน  ดังนี้  
(1( ด้านการฝึกอบรม จัดท าแบบสอบถามความต้องการพัฒนาศักยภาพบุคลากรว่ามีความต้องการ
ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพตนเองด้านใด ช่วงเดือนไหนที่สามารถเข้าร่วมอบรมได้ และจัดท าหลักสูตร
การฝึกอบรมที่สอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 เพ่ิมมากขึ้น  (2( ด้านการให้ทุนการศึกษา น าเสนอ
ผู้บริหารระดับสูงเพ่ือขออนุมัติจัดสรรงบประมาณสนับสนุนทุนการศึกษาให้บุคลากรที่มีความสามารถ
และประสงค์จะขอรับทุนการศึกษาเพ่ือพัฒนาความรู้เพ่ิมเติมทั้งหลักสูตรการศึกษาในประเทศและ
ต่างประเทศ โดยก าหนดเงื่อนไขการขอรับทุนที่แตกต่างกันออกไป เพ่ือให้มีความหลากหลายด้าน 
องค์ความรู้และน าความรู้นั้นมาพัฒนาประเทศชาติต่อไป และ (3( ด้านการพัฒนาเทคโนโลยี ได้น า
เทคโนโลยีมาปรับประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น จัดท าระบบออนไลน์ส าหรับ
เป็นช่องทางการยื่นข้อมูลตามข้อก าหนดของกฎหมายเพ่ืออ านวยความสะดวกกับผู้ประกอบการ เป็น
ผลให้สามารถลดขั้นตอนการท างานของบุคลากรได้เพ่ิมขึ้นสามารถบริหารจัดการข้อมูลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารมาตรการของรัฐบาลผ่าน Facebook dit-
บริหารจัดการสินค้าเกษตร 

4.2 กระบวนการพัฒนาศักยภาพบุคลากร จ าแนกได้เป็น 3 ด้าน  ดังนี้  (1( ด้านการ
ฝึกอบรม จัดท าหลักสูตรการฝึกอบรมที่น าไปปฏิบัติได้จริง สอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 และ
ก าหนดระยะเวลาฝึกอบรมให้หลากหลาย มีหลายรอบ เพื่อให้บุคลากรสามารถจัดสรรเวลาเข้ารับการ
ฝึกอบรมได้ตามท่ีต้องการ  (2( ด้านการให้ทุนการศึกษา จัดสรรทุนการศึกษาให้บุคลากรในหน่วยงาน
โดยก าหนดหลักเกณฑ์ที่เปิดโอกาสให้บุคลากรสามารถแข่งขันกันได้อย่างเท่าเทียมกัน  และ (3( ด้าน
การพัฒนาเทคโนโลยี สนับสนุนงบประมาณเพ่ือจัดสรรอุปกรณ์ ปรับปรุงระบบงานบริการ เพ่ือรับรอง
การพัฒนาให้มีความสะดวกมากขึ้น อีกทั้งสามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้อย่างคล่องตัว สามารถ
เชื่อมโยงเครือข่าย Internet ได ้

อภิปรายผล 
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1. รูปแบบและกระบวนการพัฒนาศักยภาพบุคลากร กองส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร 2 
กรมการค้าภายใน ภายใต้นโยบายไทยแลนด์ 4.0 มีประเด็นที่น ามาอภิปราย ดังนี้ 1( การฝึกอบรม 
(Training) โดยการจัดส่งบุคลากรในหน่วยงานเข้ารับการอบรมกับหน่วยงานที่จัดฝึกอบรมในหลักสูตร
ต่างๆ เช่น การฝึกอบรมหลักสูตรภาษาต่างประเทศท่ีจ าเป็นในการปฏิบัติงาน การพัฒนาบุคลากรด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาบุคลากรในการท างานเชิงรุกให้มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน เทคนิค
การสอนงานและการเป็นพ่ีเลี้ยง เป็นต้น สอดคล้องกับงานวิจัยของภัทร  พจน์พานิช (2560( ได้ท า
การวิจัยเรื่อง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภายใต้นโยบายประเทศไทย 4.0 พบว่าการพัฒนา “คน” 
ต้องใช้เวลาในการเรียนรู้ ฝึกฝน และปฏิบัติ การเรียนการสอนจึงจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงเนื้อหาสาระ 
องค์ความรู้แทบทั้งสิ้นเพ่ือให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลง ดังนั้น แนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องท าควบคู่ไปกับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัล เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ที่
สอดคล้องไปกับโครงสร้างการเปลี่ยนแปลงจาก “อนาล็อก” ไปสู่ “ดิจิทัล” อย่างแท้จริง  2( การศึกษาต่อ 
(Continuing education) มีการส่งเสริมบุคลากรที่มีความต้องการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ โดยสนับสนุนให้สมัครขอรับทุนจากสถาบันกรมพระจันทบุรีนฤนาถ ส านักงาน
ปลัดกระทรวงพาณิช์ ส านักงาน ก.พ. เพ่ือพัฒนาศักยภาพองค์ความรู้ที่สูงขึ้นหรือเพ่ิมมากขึ้น และ  
น าองค์ความรู้นั้นมาพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้น สอดคล้องกับวิทยานิพนธ์  
ของพัชรกันต์  นิมิตรศดิกุล (2558) ได้ท าการศึกษาเรื่อง กระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พบว่าการพัฒนาบุคลากรผ่านกระบวนการของกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ 
การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ การฝึกอบรม การสอนงาน การศึกษาดูงาน การเข้าร่วมประชุม สัมมนา 
อบรม หรือกิจกรรมต่างๆ ภายนอกองค์กร การลาศึกษา และการพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ        
ซึ่งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยวิธีการต่างๆ เหล่านี้ จะเป็นวิธีการที่จะท า ให้บุคลากรได้มีความรู้ 
ทักษะที่ดีเพ่ิมมากขึ้น เป็นเปิดโลกทัศน์ขยายมุมมองและน าวิธีคิดนอกกรอบจากภายนอกองค์กรมา
ปรับใช้กับการท างานในองค์กร ส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร
ในองค์กรเพ่ือให้องค์กรบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ และ 3( การพัฒนาเทคโนโลยี (Technology 
development) ได้มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในส่วนต่างๆ ในการ
ปฏิบัติงาน เช่น การขออนุญาตประกอบการค้าข้าวผ่านระบบออนไลน์ การติดตามราคาสินค้าเกษตร
จากส่วนภูมิภาคผ่านระบบออนไลน์ การประชาสัมพันธ์มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรของรัฐบาลผ่าน  
Facebook dit-บริหารจัดการสินค้าเกษตร การน า Google Form มาใช้ในการติดตามผู้เข้าร่วม
ประชุม การน า QR Code มาใช้ในการจัดท าเอกสารประกอบการประชุม เป็นการสร้างศักยภาพ
บุคลากรในองค์การ สอดคล้องกับงานวิจัยของพัชรินทร์  คณิตชรางกูร (2560( ได้ท าการวิจัยเรื่อง 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของส านักงานทหารพัฒนา หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการ
กองทัพไทย เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 พบว่า เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัย 
สามารถลดเวลาในการท างานได้มากขึ้น รวมถึงสามารถท าให้คุณภาพของงานดีขึ้นได้ การติดต่อ 
สื่อสารกันก็เป็นไปได้อย่างรวดเร็ว มีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่มาช่วยในการท างานด้านธุรการ การ
เรียนการสอน โดยเฉพาะปัจจุบันนี้นโยบายของรัฐบาลที่สนับสนุนให้มีอินเตอร์เน็ตเข้าไปถึงหมู่บ้าน 
ท าให้เป็นช่องทางในการพัฒนาด้านต่างๆ เป็นไปได้ดีและรวดเร็วมากขึ้น เช่น ส่งเสริมการตลาดด้าน
การเกษตรออนไลน์ เป็นต้น 
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2. ปัญหาอุปสรรคในกระบวนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกองส่งเสริมการค้าสินค้า
เกษตร 2 กรมการค้าภายใน ภายใต้นโยบายไทยแลนด์ 4.0 มีประเด็นที่น ามาอภิปราย  ดังนี้              
1( การฝึกอบรม (Training) การจัดหลักสูตรการฝึกอบรมเป็นการจัดตามแผนการด าเนินงานของ
หน่วยงานฝึกอบรม หากผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรมได้รับมอบหมายภารกิจเร่งด่วนในระยะเวลานั้น  
จะไม่สามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้ และบางครั้งขณะเข้ารับการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาได้มีค าสั่งให้
กลับมาปฏิบัติงานที่ส านักงานโดยด่วน ท าให้การฝึกอบรมไม่ต่อเนื่องและไม่สามารถน าองค์ความรู้นั้น
มาปฏิบัติงานได้ รวมทั้งการฝึกอบรมอาจเป็นการเพิ่มภาระงานบุคลากรบางส่วนจึงไม่สนใจเข้ารับการ
อบรม สอดคล้องกับงานวิจัยของพิมพ์ลักษณ์ อยู่วัฒนา (2557) ได้ท าการวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน เครือข่ายบริการสาธารณะสุขจังหวัดสมุทรสงคราม พบว่าปัญหาของ
กลุ่มผู้ปฏิบัติงาน ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าไม่มีเวลาเข้าพัฒนาเพราะไม่สามารถปลีกตัวออกจากงาน
ประจ าได้ 2( การศึกษาต่อ (Continuing education) หลักสูตรของหน่วยงานราชการต่างๆ หรือ
ประเทศอ่ืนๆ ที่สนับสนุนทุนการศึกษาส่วนมากจะก าหนดอายุของผู้สมัครเข้ารับทุนไม่เกิน 35 ปี        
ซึ่งบุคลากรส่วนใหญ่ที่ปฏิบัติงานจะมีอายุเกิน 35 ปี ท าให้ขาดคุณสมบัติดังกล่าว และด้วยภารกิจ
เร่งด่วนที่ได้รับมอบหมายท าให้ไม่ทราบว่ามีหลักสูตรที่สนับสนุนทุนให้ศึกษาต่อ เมื่อทราบก็พ้น
ระยะเวลาการรับสมัครแล้ว สอดคล้องกับงานวิจัยของจารุเนตร  เกื้อภักดิ์ (2559( ได้ท าการวิจัยเรื่อง 
แนวทางพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
พบว่าพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนในหลายๆ มหาวิทยาลัยมีความต้องการพัฒนาตนเองในด้าน
การศึกษาต่อเป็นล าดับต้นๆ เป็นที่น่าสังเกตว่ามหาวิทยาลัยยังไม่ได้ให้ความส าคัญในสวัสดิการด้าน
การศึกษาต่อแก่บุคลากรสายสนับสนุนมากนัก อาจเห็นได้จากตัวชี้วัดที่ส่งเสริมด้านวิชาการให้กับสาย
วิชาการ เช่น ตัวชี้วัดด้านคุณวุฒิสูงขึ้นระดับปริญญาเอก แต่กลับกันบุคลากรสายสนับสนุนกลับมุ่ง
พัฒนาเพื่อเพ่ิมความสามารถในงานที่รับผิดชอบมากกว่า และ 3( การพัฒนาเทคโนโลยี (Technology 
development) การสนับสนุนด้านอุปกรณ์ เครื่องมือ ที่สามารถเชื่อมต่อสัญญาณ Internet นอก
สถานที่ ยังไม่สามารถรองรับระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยได้ จึงส่งผลให้การรายงานผลการปฏิบัติงาน
นอกสถานที่ไม่สามารถด าเนินการได้อย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับงานวิจัยของวิริยา ลีลาสุธานนท์ 
(2561( ได้ท าการวิจัยเรื่อง การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในยุคประเทศไทย 4.0 กรณีศึกษา : 
สถาบันการเงินประเภทธนาคาร พบว่าการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ (Developing Human 
Resource and Organization) มีแนวโน้มในการมุ่งเน้นการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการเรียนรู้
ให้สอดคล้องกับลักษณะและรูปแบบการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นหลัก ส่งเสริมให้เกิดทักษะใหม่ (Discovery 
Skill) ด้านแนวคิดเชิงนวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ และทักษะในการใช้เทคโนโลยี มีการเปิดโอกาส
ให้บุคลากรสามารถวางแผนความก้าวหน้าทางสายอาชีพของตนเองรวมถึงเปิดโอกาสให้มีการ
หมุนเวียนงานภายในองค์การเพ่ือให้บุคลากรได้มีความรู้และประสบการณ์ที่หลากหลายเท่าทัน
สถานการณ์  
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3. แนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในกระบวนการพัฒนาศักยภาพบุคลากร กอง -
ส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร 2 กรมการค้าภายใน ภายใต้นโยบายไทยแลนด์ 4.0 มีประเด็นที่น ามา
อภิปราย  ดังนี้  1( การฝึกอบรม (Training) จัดท าแบบสอบถามความต้องการของบุคลากรว่าต้องการ
ฝึกอบรมหลักสูตรใด ระยะเวลาที่สามารถเข้ารับการฝึกอบรม จัดท าแผนการฝึกอบรมที่เหมาะสม
สอดคล้องกับระยะเวลาที่บุคลากรต้องการฝึกอบรม ปรับเพ่ิมหลักสูตรการอบรมออนไลน์ให้หลากหลาย 
น่าสนใจ ทันสมัย สอดคล้องกับยุคไทยแลนด์ 4.0 โดยน าวิทยากรที่สามารถบรรยายและถ่ายทอด
ความรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ดึงดูดความสนใจ มาเป็นวิทยากรบรรยายออนไลน์ สอดคล้องกับงานวิจัย
ของจารุเนตร  เกื้อภักดิ์ (2559( เรื่อง แนวทางพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พบว่าการส ารวจความต้องการลงไปยังบุคลากรสายสนับสนุน         
แต่ละราย โดยท าแบบส ารวจความต้องการและจัดหาหลักสูตรที่ทันสมัยในการจัดฝึกอบรมให้กับ
บุคลากรสายสนับสนุน สามารถน าไปใช้ในการปฏิบัติงานได้จริงและเพ่ือเป็นการเพ่ิมพูนความรู้
ความสามารถและสมรรถนะในการท างาน  2( การศึกษาต่อ (Continuing education) ขอรับการ
จัดสรรงบประมาณส าหรับสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับบุคลากรที่สนใจ โดยไม่ก าหนดอายุบุคลากร  
ที่ขอรับทุนการศึกษา เพ่ือเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกคนได้มีการพัฒนาศักยภาพของตนเองเพ่ิมมากขึ้น 
สอดคล้องกับงานวิจัยของจารุเนตร  เกื้อภักดิ์ (2559( เรื่อง แนวทางพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาย
สนับสนุนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พบว่าการสนับสนุนทุนการศึกษา           
โดยมุ่งเน้นการให้ทุนบุคลากรสายสนับสนุนให้มากขึ้นกว่าเมื่อก่อน การเตรียมความพร้อมด้านภาษา 
อังกฤษให้แก่บุคลากรสายสนับสนุน โดยใช้โปรแกรม Tell Me More ในการส่งเสริมทักษะทางด้าน
ภาษาของบุคลากรสายสนับสนุนพร้อมกับส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น และ 
3( การพัฒนาเทคโนโลยี (Technology development) สนับสนุนงบประมาณด้านอุปกรณ์ เครื่องมือ 
ที่สามารถเชื่อมต่อสัญญาณ Internet นอกสถานที่ เช่น โทรศัพท์มือถือ Notebook IPAD สัญญาณ 
Internet 4G เป็นต้น เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานในยุคไทยแลนด์ 4.0 ให้ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สอดคล้องกับงานวิจัยของภัทร พจน์พานิช (2560( เรื่อง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ภายใต้นโยบายประเทศไทย 4.0 พบว่าปัญหาและอุปสรรคของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้สอดคล้อง
กับนโยบายประเทศไทย 4.0 เริ่มต้นที่เทคโนโลยีเป็นตัวก าหนดกระบวนการการท างานที่ต้องปรับ
องค์กรให้เข้ากับคนและเทคโนโลยี การท างานแบบเดิมตามล าดับขั้น (hierarchy( จะถูกแทนที่ด้วย
แบบเครือข่าย การพัฒนาทุนมนุษย์ของไทยจ าเป็นต้องพัฒนาไปอย่างมีทิศทางเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์
ของนโยบายด้วยการบูรณาการองค์ความรู้ทั้งหมดและพร้อมที่จะท าให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยที่
จ าเป็นต้องเตรียมคนให้พร้อมด้วยการเสริมสร้างทักษะ ยกระดับกลุ่มคนไปสู่อุตสาหกรรม 4.0 ด้วย
การบ่มเพาะส่งเสริมทักษะและวิสัยทัศน์ที่สอดคล้องกับอุตสาหกรรมใหม่ที่ได้เกิดขึ้นแล้ว อาทิ S-
curve และ New S–curve 

4. แนวทางการพัฒนารูปแบบและกระบวนการพัฒนาศักยภาพบุคลากร กองส่งเสริม
การค้าสินค้าเกษตร 2 กรมการค้าภายในให้มีความสอดคล้องกับกับภารกิจตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 
มากยิ่งขึ้น มีประเด็นที่น ามาอภิปราย  ดังนี้ 1( การฝึกอบรม (Training) จัดท าแบบสอบถามความ
ต้องการพัฒนาศักยภาพบุคลากรว่ามีความต้องการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพตนเองด้านใด ช่วงเดือนไหน
ที่สามารถเข้าร่วมอบรมได้ และจัดท าหลักสูตรการฝึกอบรมที่ตอบสนองต่อความต้องการของบุคลากร
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ในการพัฒนาการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพและสอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 เพ่ิมมากข้ึน 
ซึ่งสอดคล้องกับวีณา พึงวิวัฒน์นิกุล (2563, หน้า 4-7 ) ที่กล่าวว่า การฝึกอบรมและพัฒนา เป็น
กระบวนการหนึ่งในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นการพัฒนาบุคคลในขณะปฏิบัติงานเพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประหยัด และท าให้การท างานของบุคคลนั้นๆ เป็นไปด้วยความพึงพอใจ 
ทั้งยังเป็นการเตรียมผู้ที่จะได้รับการเลื่อนต าแหน่งหน้าที่ต่อไปในอนาคตอีกด้วย ดังนั้น เพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์จึงต้องมีการฝึกอบรมและพัฒนาให้ผู้ปฏิบัติงานได้มีความรู้ ความสามารถ และพร้อมที่จะ
ท างานอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนนอกจากเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถแล้ว ยังช่วยสร้างขวัญ  
และก าลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงานให้พร้อมที่จะท างานด้วยความเต็มใจ และสอดคล้องกับ งานวิจัยของ 
จารุเนตร  เกื้อภักดิ์ (2559( เรื่อง แนวทางพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พบว่าแนวทางในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนมีวิธีการ
แตกต่างกันออกไปในแต่ละด้าน โดยด้านการฝึกอบรม ได้แก่ การส ารวจความต้องการและจัดหาหลักสูตร
ที่ทันสมัยในการจัดฝึกอบรมให้กับบุคลากรสายสนับสนุนสามารถน าไปใช้ในการปฏิบัติงานได้จริงและ
เพ่ือเป็นการเพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถและสมรรถนะในการท างาน ซึ่งความต้องการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรสายสนับสนุนในด้านการฝึกอบรม คือ หลักสูตรที่ใช้ฝึกอบรม บุคลากรที่เข้าฝึกอบรมสามารถ
น าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงาน การจัดวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถมาให้ความรู้ ความเข้าใจ
แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมและการจัดฝึกอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ การก าหนด
หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมที่ชัดเจน และการน าความต้องการของ
บุคลากรมาพิจารณาในการจัดฝึกอบรมในระดับที่เท่ากัน การส ารวจความต้องการ และความจ าเป็น
ของบุคลากรประจ าทุกปี และการประชาสัมพันธ์ข่าวสารเกี่ยวกับโครงการฝึกอบรมต่างๆ อย่างทั่วถึง  
2( การศึกษาต่อ (Continuing education) น าเสนอผู้บริหารระดับสูงเพ่ือขออนุมัติจัดสรรงบประมาณ
สนับสนุนทุนการศึกษาให้บุคลากรที่มีความสามารถและประสงค์จะขอรับทุนการศึกษาเพ่ือพัฒนา
ความรู้เพ่ิมเติมทั้งหลักสูตรการศึกษาในประเทศและต่างประเทศ โดยก าหนดเงื่อนไขการขอรับทุนที่
แตกต่างกันออกไป เพื่อให้มีความหลากหลายด้านองค์ความรู้และน าความรู้นั้นมาพัฒนาประเทศชาติ
ต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของจารุเนตร  เกื้อภักดิ์ (2559( เรื่อง แนวทางพัฒนาศักยภาพบุคลากร
สายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พบว่าแนวทางในการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรสายสนับสนุน มีวิธีการแตกต่างกันออกไปในแต่ละด้าน โดยด้านการศึกษา ได้แก่ การสนับสนุน
ทุนการศึกษา การเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษ ให้แก่บุคลากรสายสนับสนุน โดยใช้โปรแกรม 
Tell Me More ในการส่งเสริมทักษะทางด้านภาษาของบุคลากร สายสนับสนุนพร้อมกับส่งเสริม
สนับสนุนให้บุคลากรศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น ต้องพัฒนาด้านการเตรียมความพร้อมให้บุคลากรก่อน
ได้รับการศึกษาในระดับสูง เช่น การอบรมภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์มากที่สุด รองลงมาคือการ
สนับสนุนงบประมาณด้าน ทุนการศึกษาต่อแก่บุคลากรตามความเหมาะสมในแต่ละระดับการศึกษา 
และการจูงใจให้เห็นความส าคัญของการศึกษาต่อ และ 3( การพัฒนาเทคโนโลยี ได้น าเทคโนโลยี            
มาปรับประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน จัดท าระบบออนไลน์ส าหรับเป็นช่องทาง 
การยื่นข้อมูลตามข้อก าหนดของกฎหมายเพ่ืออ านวยความสะดวกกับผู้ประกอบการ เป็นผลให้สามารถ
ลดขั้นตอนการท างานของบุคลากรได้เพ่ิมขึ้นสามารถบริหารจัดการข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารมาตรการของรัฐบาลผ่าน Facebook dit-บริหารจัดการ
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สินค้าเกษตร ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของพัชรินทร์  คณิตชรางกูร (2560( เรื่อง การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ของส านักงานทหารพัฒนา หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย เพ่ือรองรับ
การเปลี่ยนแปลงสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 พบว่าด้านเทคโนโลยีในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
ด้านงานในส านักงานทหารพัฒนาก็เช่นกัน มีเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัย สามารถลดเวลาในการ
ท างานได้มากขึ้น รวมถึงสามารถท าให้คุณภาพของงานดีขึ้นได้ การติดต่อสื่อสารกันก็เป็นไปได้อย่าง
รวดเร็ว มีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่มาช่วยในการท างานด้านธุรการ การเรียนการสอน การเกษตร
และสหกรณ์ การส่งเสริมการตลาดด้านการเกษตร โดยเฉพาะปัจจุบันนี้นโยบายของรัฐบาลที่สนับสนุน
ให้มีอินเตอร์เน็ตเข้าไปถึงหมู่บ้านท าให้เป็นช่องทางในการพัฒนาด้านต่างๆ เป็นไปได้ดีและรวดเร็ว
มากขึ้น เช่น ส่งเสริมการตลาดด้านการเกษตรออนไลน์ เป็นต้น และสอดคล้องกับงานวิจัยของวิริยา 
ลีลาสุธานนท์ (2561( เรื่อง การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในยุคประเทศไทย 4.0 กรณีศึกษา : 
สถาบันการเงินประเภทธนาคาร มีข้อเสนอแนะส าหรับองค์การว่า ทิศทางและแนวโน้มการบริหารและ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของสถาบันการเงินประเภทธนาคารในยุคประเทศไทย 4.0 ในภาพรวม   
มีความสอดคล้องกับทิศทางและแนวโน้มการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในยุคศตวรรษที่ 21 
คือ การน าเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาปรับใช้และพัฒนาการด าเนินธุรกิจในทุกมิติขององค์การเพ่ือให้สามารถ
ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงช่วยตอบโจทย์ธุรกิจใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น โดยสิ่งที่หน่วยงาน
ด้านการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของสถาบันการเงินประเภทธนาคารสามารถพัฒนา
เพ่ิมเติมเพ่ือให้การดาเนินงานขององค์การมี ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน คือ ส่งเสริม ให้บุคลากรในทุกระดับ
ขององค์การมีความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด พ้ืนฐานของอุตสาหกรรม 4.0 และประเทศไทย 4.0 โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งท าความเข้าใจในบริบทของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในช่วงการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคประเทศ-
ไทย 4.0 ที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจสถาบันการเงินประเภทธนาคาร ตลอดจนสร้างความ
เข้าใจร่วมกันในเรื่องของเป้าหมาย และทิศทางขององค์การที่ต้องการปรับเปลี่ยนคืออะไร ทั้งนี้เพ่ือให้
สามารถวางแผนและด าเนินงานได้ สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรในทุกระดับขององค์การเกิดแนวความคิด (Mind Set) ที่เปิดใจรับการ
เปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านของการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล การสนับสนุนให้เกิดการคิดแบบ
สร้างสรรค์ และผลักดันให้เกิดนวัตกรรมขึ้นในองค์การ ซึ่งถือเป็นพ้ืนฐานที่ส าคัญในการยกระดับและ
พัฒนาองค์การให้มีแนวทางในการปฏิบัติรูปแบบใหม่ๆ ที่สามารถสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน
ให้กับองค์การได้อย่างยั่งยืนในอนาคต 

ข้อเสนอแนะ 
จากผลการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ  ดังนี้ 

1) สนับสนุนให้บุคลากรพัฒนาศักยภาพตนเองอย่างสม่ าเสมอ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รวมทั้งน าองค์ความรู้ที่ได้มาปรับปรุงการปฏิบัติงาน
ของตนเองและผู้ร่วมงานให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ และเป็นผู้ที่พร้อมรับส าหรับการ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 

2) ปรับปรุงโครงสร้างบุคลากรให้สอดคล้องกับภารกิจที่ได้รับมอบหมาย มีการหมุนเวียน
บุคลากรในหน่วยงาน โดยก าหนดระยะเวลาครั้งละ 3 ปี เพ่ือศึกษางานด้านต่างๆ เพ่ิมพูนความรู้
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ความสามารถให้เชี่ยวชาญหลากหลายด้าน รวมทั้งการบริหารสมดุลด้านอัตราก าลังบุคลากรกับ
ปริมาณงานให้มีความสมดุลกัน เพ่ือให้บุคลากรในองค์การมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสุขภาพจิตที่ดี และ          
มีความสุขในการท างาน  

3) จัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับบุคลากรที่มีความต้องการพัฒนา
ศักยภาพตนเอง โดยยกเว้นการก าหนดอายุผู้ขอรับทุนการศึกษามาเป็นหลักเกณฑ์ในการสมัคร 
เนื่องจากการเรียนรู้สามารถเรียนรู้ตลอดชีวิต ไม่จ ากัดอายุ  ดังนั้น การก าหนดหลักเกณฑ์จะต้อง
ก าหนดจากพฤติกรรม ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ทัศนคติ ผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา 
รวมทั้งความสามารถที่จะน าความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานต่อไป มาก าหนดเป็นคุณสมบัติ
ของผู้ที่เหมาะสมจะได้รับทุนการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

4) จัดสรรงบประมาณประจ าปีหรืองบประมาณเหลือจ่าย เพ่ือสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ 
สัญญาณ Internet ในการปฏิบัติงานสืบค้นข้อมูลข่าวสาร เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่างๆ          
ทั้งการปฏิบัติงานส านักงานและการปฏิบัติงานนอกส านักงานให้มีความคล่องตัว มีความเสถียรของ
สัญญาณ Internet เพ่ือให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานสามารถน าเสนอข้อมูลระหว่างการปฏิบัติงานทั้งใน
สถานที่ส านักงานและนอกสถานที่ด้วยความรวดเร็ว สอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 
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