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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษารูปแบบ วิธีการ และกระบวนการพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงาน 
อุปสรรคปัญหาและวิธีการแก้ไข รวมทั้งแนวทางพัฒนารูปแบบ วิธีการ และกระบวนการพัฒนาสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ด้วยการวิจัยเอกสาร 
และการวิจัยสนาม โดยใช้การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน 10 คน ผลการวิจัย พบว่า    
1) การพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานมี 4 รูปแบบ คือ ฝึกอบรม เรียนรู้ด้วยตนเอง มีพ่ีเลี้ยง และเรียนรู้จากการ
ปฏิบัติจริง ซ่ึงในแต่ละรูปแบบมีวิธีการและกระบวนการพัฒนาสมรรถนะแตกต่างกันไป แต่มกีารค้นหาความจ าเปน็/
ประเมินสมรรถนะที่ต้องพัฒนา มีระบบสนบัสนุนและประเมินผลการเรียนรู้ 2) อุปสรรคปัญหาในกระบวนการพัฒนา
สมรรถนะ เช่น งบประมาณ การคัดเลือกคน ภาระงาน ระยะเวลา วิทยากร ผู้สอนงาน และสื่อ/อุปกรณ์ไม่เหมาะสม 
เนื้อหาวิชาไมต่รงกับวัตถุประสงค์และไมค่รอบคลุม ขาดเป้าหมาย/แรงจูงใจ/ความมุ่งมั่นในการเรียนรู้           
3) วิธีการแก้ไขอุปสรรคปัญหา เช่น บูรณาการงบประมาณ/คน/สถานที่ในการเรียนรู้ คัดเลือกคนที่เกี่ยวข้องและ   
มีความพร้อม ปรับเวลาและเนื้อหาวิชาให้เหมาะสม ส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชามีบทบาทมากขึ้น ก าหนดตัวชี้วัดการ
น าความรู้ไปปรับใช้ สรรหาวิทยากรที่เก่ง/น่าสนใจ พัฒนาทักษะผู้สอนงาน 4) แนวทางพัฒนารูปแบบ วิธีการ 
และกระบวนการพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงาน เช่น การรู้จักเลือก/ปรับใช้และผสมผสานรูปแบบ วิธีการ 
กระบวนการพัฒนาสมรรถนะที่หลากหลายและเหมาะกับผู้เรียนรู้แต่ละคน การปรับเนื้อหาวิชาของหลักสูตรให้
ทันสมัยสอดคล้องกับภารกิจงานที่เปลี่ยนแปลงไป และส่งเสริมการน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ เป็นต้น 

ค าส าคัญ : (1) การพัฒนาสมรรถนะ (2) การปฏิบัติงาน (3) ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี  
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บทน า 
 การพัฒนาบุคลากรหรือที่ใช้กันว่าการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นงานที่มีความส าคัญอย่างยิ่งส าหรับ
ทุกองค์การ การขับเคลื่อนองค์การให้เจริญเติบโตพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ และพร้อมก้าวไปสู่
ทิศทางอนาคตที่ต้องการ ล้วนต้องอาศัยงานด้านการพัฒนาบุคลากรเป็นรากฐาน การพัฒนาบุคลากรจึงเป็น  
กระบวนการที่ได้ออกแบบไว้อย่างมีเป้าหมายเพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานได้มีโอกาสเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ด้วยการฝึกอบรม 
การศึกษาและการพัฒนา เป็นการเพ่ิมพูนความรู้และศักยภาพในการท างาน รวมทั้งปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของ
ผู้ปฏิบัติงานให้พร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งต่อองค์การและต่อบุคลากร  
 ส าหรับข้าราชการพลเรือน แนวทางการพัฒนามนุษย์ของส านักงาน ก.พ. มีเจตนารมณ์ส าคัญท่ีจะ
เปลี่ยนแปลงมุมมองต่อระบบบริหารราชการจากเดิมทีเ่น้นพัฒนาข้าราชการให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน       
มาเป็นข้าราชการที่เป็นผู้รอบรู้ รู้ลึก และเป็นแรงผลักดันความส าคัญขององค์การ รวมทั้งให้ปฏิบัติงาน       
โดยมุ่งเน้นที่ประชาชนและผลสัมฤทธิ์ของงาน ซึ่งข้าราชการต้องปรับเปลี่ยนบทบาท วิธีคิด วิธีปฏิบัติงาน 
นอกจากนี้ยังส่งเสริมสนับสนุนและผลักดันให้ส่วนราชการเห็นความส าคัญของการพัฒนาข้าราชการตาม   
กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการพลเรือน ที่มุ่งเน้นพัฒนาข้าราชการโดยยึดหลักสมรรถนะ (Competency) 
และพัฒนาขีดความสามารถ เพ่ือให้เป็นผู้ปฏิบัติงานที่ทรงความรู้ สามารถปฏิบัติงานภายใต้การบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง สามารถพัฒนางานในหน้าที่อย่างต่อเนื่อง โดยการพัฒนาเน้นการเรียนรู้
จากประสบการณ์จริง ในส่วนของสมรรถนะนั้น ส านักงาน ก.พ. ได้ให้ความหมายไว้ว่า สมรรถนะ หมายถึง 
คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่เป็นผลมาจากความรู้ ทักษะ ความสามารถ และคุณลักษณะอื่น ๆ ที่ท าให้บุคคล
สามารถสร้างผลงานได้โดดเด่นกว่าเพื่อนร่วมงานอ่ืน ๆ ในองค์การ กล่าวคือ การที่บุคคลจะแสดงสมรรถนะใด
สมรรถนะหนึ่งได้ มักจะต้องมีองค์ประกอบของทั้งความรู้ ทักษะ ความสามารถ และคุณลักษณะอ่ืน ๆ ทั้งนี้   
ได้ก าหนดสมรรถนะเป็น 3 ลักษณะ คือ 1) สมรรถนะหลัก 2) สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ  
3) สมรรถนะทางการบริหาร โดยสมรรถนะหลัก หมายถึง คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่ก าหนดเป็นคุณลักษณะร่วม
ของข้าราชการพลเรือนทั้งระบบ เพ่ือเป็นการหล่อหลอมค่านิยมและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ร่วมกัน สมรรถนะเฉพาะ
ตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ หมายถึง คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่ก าหนดเป็นคุณลักษณะเฉพาะตามหน้างาน     
ที่ปฏิบัติ ซึ่งอาจมีความแตกต่างกันตามสายงาน หน่วยงาน และส่วนราชการ และสมรรถนะทางการบริหาร 
หมายถึง คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่ก าหนดเป็นคุณลักษณะร่วมของต าแหน่งประเภทอ านวยการและประเภท
บริหาร เพ่ือสร้างความเป็นผู้บริหารภาคราชการพลเรือนที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ซ่ึงจามกีร นิภากุล (2562, 
หน้า 26-32) ได้รวบรวมแนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะ และสรุปไว้ว่า สมรรถนะ หมายถึง ความสามารถท่ี
แสดงออกทางพฤติกรรมที่ส่งผลต่อความส าเร็จของงานในหน้าที่ ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบในด้านความรู้   
ที่สามารถจัดการงานที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ มีความสามารถในการพัฒนาผู้ร่วมงาน มีความรู้ใน
วิชาชีพของตนเอง ด้านทักษะการสอนแนะน า มีทักษะด้านสัมพันธภาพระหว่างบุคคล สามารถ สร้างแรงจูงใจ
ให้กับผู้ร่วมงาน และด้านมีเจตคติท่ีดีต่อการปฏิบัติที่เป็นประโยชน์และตระหนักถึงการมีคุณธรรมและจริยธรรม 
รวมทั้งได้สรุปความส าคัญของสมรรถนะไว้ว่า ช่วยให้องค์การสามารถคัดสรรบุคคลที่มีคุณสมบัติที่ดีทั้งทางด้าน
ความรู้ ทักษะ และความสามารถ ตลอดจนพฤติกรรมที่เหมาะสมกับงาน และรู้ว่าจ าเป็นต้องพัฒนาบุคลากรใน
เรื่องใด โดยสามารถน าไปใช้ในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคคลในองค์การได้ และ Davies and Ellison      
(อ้างถึงใน กัญญาฏา พวงมะลิ, 2556, หน้า 29) ได้ก าหนดกระบวนการพัฒนาสมรรถนะไว้ว่า 1) การประเมิน 
สมรรถนะ 2) การวางแผนพัฒนาสมรรถนะ 3) การปฏิบัติตามแผน และ 4) การประเมินความก้าวหน้าในการ
พัฒนาสมรรถนะเป็นระยะ ๆ โดยสามารถน าสมรรถนะไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ได้หลาย
ประการ คือ 1) การวางแผนทรัพยากรมนุษย์เพ่ือให้สอดคล้องกับการวางกลยุทธ์ขององค์การ 2) การตีค่างาน
และการบริหารค่าจ้างและเงินเดือน 3) การสรรหาและการคัดเลือก 4) การบรรจุต าแหน่ง 5) การฝึกอบรมและ
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พัฒนา 6) การวางแผนสายอาชีพและการสืบทอดต าแหน่ง 7) การโยกย้าย การเลิกจ้าง การเลื่อนต าแหน่ง และ 
8) การจัดการผลการปฏิบัติงาน 

กรมการพัฒนาชุมชน (2562) ได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) โดย
ก าหนดประเด็นและแนวทางการพัฒนาที่เก่ียวกับการพัฒนาสมรรถนะทรัพยากรบุคคลไว้ในประเด็นการพัฒนา
ที่ 4 เสริมสร้างองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง แนวทางการพัฒนาที่ 4.2 พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ เพ่ือให้
บุคลากรเป็นคนเก่ง คนดี ทันสมัย และมีความสุข คือ 1) สร้างคนเก่ง คนดี แนวทางด าเนินการคือ พัฒนาชุมชน 
ใสสะอาด พัฒนาค่านิยมองค์กร เสริมสร้างระบบคุณธรรม และพัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญในงาน
พัฒนาชุมชน 2) ยกระดับบุคลากรให้ทันสมัย แนวทางด าเนินการคือ พัฒนาบุคลากรให้มีความทันสมัย         
มีทักษะสูง สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสู่นวัตกรรมพัฒนาชุมชน และ 3) เสริมสร้างความสุขในชีวิตและการ
ท างาน แนวทางด าเนินการคือ เสริมสร้างความสุขและความผูกพันของบุคลากร เสริมสร้างแรงจูงใจในการ
ท างาน เชิดชูเกียรติบุคลากร และกรมการพัฒนาชุมชน (2563) ได้อธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร
ให้มีคุณภาพ ไว้ว่า ให้ความส าคัญในการเสริมสร้างสมรรถนะของบุคลากร ด้วยการพัฒนาความรู้ความสามารถ
และทักษะของบุคลากรกรมการพัฒนาชุมชนทั้งในทางวิชาการและในทางปฏิบัติ โดยกระบวนการพัฒนา
บุคลากรจะด าเนินงานในรูปแบบของการฝึกอบรม การให้บริการทางวิชาการด้านการพัฒนาชุมชนแก่หน่วยงาน
ทั้งในและต่างประเทศ รวมไปถึงการออกแบบและพัฒนาระบบที่เอ้ือให้เกิดการเรียนรู้ภายในองค์กร 

ด้วยเหตุผลดังกล่าว ท าให้ผู้วิจัยสนใจการพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานของข้าราชการกรมการ
พัฒนาชุมชน โดยศึกษาเฉพาะกรณี ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี เพ่ือน าข้อค้นพบท่ีได้จากการวิจัย
ไปเสนอแนะ เป็นแนวทางในการพัฒนารูปแบบ วิธีการ และกระบวนการพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานีต่อไป โดยมีวัตถุประสงค์ 4 ประการ คือ 

1. เพ่ือศึกษารูปแบบ วิธีการ และกระบวนการในการพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี 

2. เพ่ือศึกษาอุปสรรคปัญหาในกระบวนการพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานของข้าราชการ
ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี 

3. เพ่ือศึกษาวิธีการแก้ไขอุปสรรคปัญหาในกระบวนการพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี 

4. เพ่ือศึกษาแนวทางพัฒนารูปแบบ วิธีการ และกระบวนการพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานีให้สอดคล้องกับภารกิจในอนาคตมากยิ่งขึ้น 

 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 ผู้วิจัยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพ่ือตอบวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
 1. วิธีการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) โดยการเก็บข้อมูลจากเอกสารทางวิชาการ 
วารสาร สิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ คู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงาน ระเบียบ 
ประกาศ ค าสั่ง เอกสารทางราชการ ที่เก่ียวข้องกับหลักการและแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร 
 2. วิธีการวิจัยสนาม (Field Research) โดยการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างแบบมีโครงสร้าง หรือการ
สัมภาษณ์แบบเป็นทางการ (Structured interview or formal interview) ใช้เทคนิคการสัมภาษณ์เชิงลึกกับ
ผู้บริหารและข้าราชการในสังกัดส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี 
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีประชากรกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้ 
 1. ประชากร (Population) ได้แก่ ข้าราชการในสังกัดส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี  
 2. กลุ่มตัวอย่าง (Sample) ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive 
sampling) เป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยก าหนดคุณลักษณะของประชากรที่ต้องการศึกษา จึงใช้วิธีการ    
เก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key informants) จ านวน 10 คน โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ คือ 
 1) เป็นข้าราชการในต าแหน่งผูบ้ริหารหน่วยงานและหัวหน้ากลุ่มงาน ได้แก่ พัฒนาการจังหวดั 
ผู้อ านวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน กลุ่มงานประสานและ
สนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน จ านวน 4 คน 
 2) เป็นข้าราชการในต าแหน่งผู้ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน ได้แก่ 
นักวิชาการพัฒนาชุมชน กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน กลุ่มงานสง่เสริมการพัฒนาชุมชน กลุ่มงาน
สารสนเทศการพัฒนาชุมชน กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน จ านวน 4 คน 
 3) เป็นข้าราชการในต าแหน่งผู้ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบงานตามภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน 
ได้แก่ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี และเจ้าพนักงานธุรการ จ านวน 2 คน 

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 ใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง โดยมีค าถามและข้อก าหนดที่แน่นอน ใช้ค าถามเดียวกันทุกคน       
โดยเป็นค าถามที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยแยกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 
  ส่วนที่ 1 การวิจัยเอกสาร ผู้วิจัยศึกษาค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากเอกสารต่าง ๆ เช่น ต ารา หนังสือ 
เอกสาร/บทความทางวิชาการ เอกสารประกอบการบรรยาย สิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ รายงานการวิจัย 
วิทยานิพนธ์ คู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงาน ระเบียบ/ค าสั่ง/แผนปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน เอกสารของ
ทางราชการที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น 
 
  ส่วนที่ 2 การวิจัยสนาม เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 10 คน โดยการสัมภาษณ์แบบมี
โครงสร้าง (Structured interview) โดยจะท าการสัมภาษณ์ไปตามค าถามที่ก าหนดไว้ในแบบสัมภาษณ์เป็น
รายบุคคล ซึ่งผู้วิจัยจะสัมภาษณ์ตามข้อที่ก าหนดไว้ในแบบสัมภาษณ์และจดบันทึกข้อมูล หรือบันทึกเสียงตาม
ค าบอกของผู้ถูกสัมภาษณ์ ทั้งนี้ ผู้วิจัยจะประสานกับกลุ่มตัวอย่าง เพื่อก าหนดนัดหมายวัน เวลา และสถานที่ 
ในการสัมภาษณ์  

 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยใช้วิธีการตีความข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ แยกตาม
ประเด็นค าถาม แล้วเปรียบเทียบกับกรอบแนวคิด ทฤษฎี แผนปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน และ
เอกสารต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง ตามความเข้าใจของผู้วิจัย เพ่ือได้ทราบลักษณะที่มีความคล้ายคลึงและแตกต่างกัน
ของข้อมูล หลังจากนั้นผู้วิจัยตรวจสอบความหมายของข้อมูลในแต่ละประเด็นตามที่ผู้วิจัยได้ตีความไว้ในขั้นต้น 
และน าข้อมูลมาวิเคราะห์ร่วมกันเพ่ือสรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด โดยน าเสนอผลการวิจัยใน
รูปแบบพรรณนา 
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ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 
 ผลการวิจัย 
 วัตถุประสงค์ข้อที่ 1. เพ่ือศึกษารูปแบบ วิธีการ และกระบวนการในการพัฒนาสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี 
 ผลการวิจัย สรุปได้ว่า 
 1. รูปแบบในการพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานของข้าราชการส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
ปทุมธานี มี 4 รูปแบบ คือ (1) รูปแบบการฝึกอบรม (2) รูปแบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง  (3) รูปแบบพี่เลี้ยง    
(4) รูปแบบการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง (Learning by Doing)   
  2. ในแต่ละรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานของข้าราชการส านักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดปทุมธานี ใช้วิธีการและกระบวนการพัฒนาสมรรถนะข้าราชการ ดังนี้ 
  1) รูปแบบการฝึกอบรม ใช้วิธีการใน 2 ลักษณะ คือ (1) วิธีการส่งคนที่มีคุณสมบัติตามที่ก าหนด
เข้ารับการอบรมตามโครงการหรือหลักสูตรต่าง ๆ ที่มีการจัดขึ้น และ (2) วิธีการจัดประชุม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
โดยกระบวนการพัฒนาสมรรถนะประกอบด้วย การวิเคราะห์หาความจ าเป็นในการฝึกอบรม การออกแบบหลักสูตร 
การขออนุมัติโครงการฝึกอบรม การบริหารโครงการฝึกอบรม การประเมินผลและติดตามผล และการ
มอบหมายงานเพ่ือให้น าไปปรับใช้ในการท างาน  
  2) รูปแบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง ใช้วิธีการศึกษาเรียนรู้จากแหล่งข้อมูลความรู้ผ่านช่องทางต่าง ๆ 
รวมทั้งสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น การศึกษาเรียนรู้จากระบบ E-learning ของกรมการพัฒนาชุมชนและหน่วยงาน
ภายนอก โดยกระบวนการพัฒนาสมรรถนะประกอบด้วย การวิเคราะห์หาความต้องการที่สนใจใฝ่รู้ การประเมิน 
หาช่องว่างในการพัฒนาระดับสมรรถนะว่ายังขาดเรื่องอะไร การจัดล าดับความส าคัญ การก าหนดจุดมุ่งหมาย 
ของการเรียนรู้ การเลือกวิธีการเรียนรู้ การวางแผนการเรียนรู้ การศึกษาเรียนรู้ตามแผน และการประเมิน/
สรุปผลการเรียนรู้ ทั้งนี้ ผู้บังคับบัญชาอาจให้น าสิ่งที่ได้เรียนรู้มาบอกเล่าให้เพ่ือนร่วมงานและทีมงานได้รับทราบ 
เพ่ือร่วมกันหาแนวทางน าไปปรับใช้ในการพัฒนาการท างานต่อไปด้วย 
  3) รูปแบบพ่ีเลี้ยง ใช้วิธีการจัดให้มีระบบพ่ีเลี้ยงสอนงานแก่ข้าราชการบรรจุใหม่ เพ่ือช่วยสอนงาน 
ถ่ายทอดความรู้ ให้ค าปรึกษา ช่วยเหลือแนะน าการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน โดยกระบวนการพัฒนา
สมรรถนะที่ใช้ประกอบด้วยการเตรียมการก าหนดตัวบุคคลที่จะมอบหมาย/แต่งตั้งให้ท าหน้าที่พี่เลี้ยง การ
ก าหนดประเด็นงานที่จะต้องสอนแนะงาน การให้พ่ีเลี้ยงเตรียมข้อมูลที่เก่ียวข้องให้พร้อม พี่เลี้ยงด าเนินการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้และสอนงาน เช่น แนะน า ท าให้ดู พาไปดู โดยใช้เทคนิคต่าง ๆ ที่เตรียมไว้ การให้
ข้าราชการบรรจุใหม่ฝึกลงมือปฏิบัติจริง การติดตามสังเกต/แนะน า/ช่วยแก้ไขปัญหา และการประเมินผลการ
เรียนรู้ร่วมกัน โดยมีการทดสอบความรู้เพ่ือตรวจสอบความเข้าใจ  
  4) รูปแบบการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง (Learning by Doing) ใช้วิธีการให้ผู้บังคับบัญชา
มอบหมายงานที่ต้องการให้ข้าราชการที่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาได้ฝึกฝนเรียนรู้ แล้วน าผลลัพธ์ที่ได้มา
ประเมินผลการปฏิบัติงานและท าการปรับปรุงพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น โดยกระบวนการพัฒนาสมรรถนะประกอบด้วย
การให้ผู้บังคับบัญชาก าหนดงานที่จะให้เรียนรู้ การมอบหมายงาน  ให้ข้าราชการภายใต้การบังคับบัญชาลงมือ
เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติในลักษณะกระท าซ้ า ๆ การประเมินผลโดยบันทึกผลการปฏิบัติที่ดีที่สุด (Best Practice) 
และการให้ค าแนะน าของผู้บังคับบัญชาในการน าไปประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงและพัฒนางานในหน้าที่
รับผิดชอบของตนให้ดีขึ้น 
 วัตถุประสงค์ข้อที่ 2. เพ่ือศึกษาอุปสรรคปัญหาในกระบวนการพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี  
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 ผลการวิจัย สรุปได้ว่า 
  1. อุปสรรคปัญหาในกระบวนการพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานของรูปแบบการฝึกอบรม ได้แก่ 
ใช้งบประมาณสูงและงบมีจ ากัด ใช้เวลามาก ให้ความส าคัญกับผู้มีสมรรถนะสูงแต่ละเลยผู้มีสมรรถนะต่ าหรือ
ปานกลาง การส่งบุคคลที่ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายเข้าอบรม ผู้เกี่ยวข้องไม่ให้ความร่วมมือ/ไม่อยากเข้าอบรมหรือ     
ไม่สามารถเข้าร่วมจนจบการอบรม ไม่ตั้งใจรับฟังการบรรยายของวิทยากร เนื้อหาการอบรมไม่สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และระยะเวลา หลักสูตรที่มียังไม่ครอบคลุมกับความจ าเป็นหรือความต้องการในการพัฒนาสมรรถนะ 
รวมทั้งสื่อและวัสดุอุปกรณ์ไม่เหมาะสม 
  2. อุปสรรคปัญหาในกระบวนการพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานของรูปแบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
ได้แก่ ผู้เรียนรู้ไม่มุ่งมั่น/ไม่ตั้งใจจริงจังและไม่เห็นความส าคัญและประโยชน์ที่จะได้รับ ขาดแรงจูงใจ/เป้าหมาย
และความต่อเนื่องในการเรียนรู้ สนใจเฉพาะเรื่องที่ตนอยากรู้ซึ่งอาจไม่สัมพันธ์กับงานที่รับผิดชอบ งานที่
รับผิดชอบไม่ตรงกับความถนัดหรือความสามารถ ผู้ปฏิบัติงานที่สูงวัยไม่ถนัดการใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ หัวข้อวิชา
ในระบบ E-learning ยังไม่ครอบคลุมและไม่เพียงพอต่อการเรียนรู้ ภาระงานในหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบมีมาก 
ท าให้ไม่เอ้ืออ านวยต่อการเรียนรู้ และความรู้หรือแหล่งข้อมูลเชื่อถือไม่ได้ รวมทั้งสื่อและอุปกรณ์ไม่พร้อม 
 
  3. อุปสรรคปัญหาในกระบวนการพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานของรูปแบบพ่ีเลี้ยง ได้แก่ พ่ีเลี้ยง
ประสบการณ์น้อย/ขาดความเชี่ยวชาญและศิลปะการถ่ายทอดความรู้ พ่ีเลี้ยงบางคนไม่เข้าใจนโยบาย ระบบงาน
และขั้นตอนการท างานหรือไม่มีความเข้าใจในเรื่องที่จะสอนงานอย่างเพียงพอ พ่ีเลี้ยงขาดความตั้งใจและแรงจงูใจ   
ในการสอนงาน รวมทั้งขาดการบันทึก ทบทวน พูดคุยปัญหาอุปสรรค และมีภาระงานอ่ืนที่ต้องปฏิบัติจ านวนมาก 
ผู้รับสอนไม่ให้ความสนใจ/ไม่ให้ความเคารพพ่ีเลี้ยง ไม่มีหลักเกณฑ์และการก าหนดเป้าหมายการสอนงานให้
ชัดเจน ตลอดจนไม่มีการติดตามผลการน าความรู้ไปปรับใช้ในการท างาน 
  4. อุปสรรคปัญหาในกระบวนการพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานของรูปแบบการเรียนรู้จากการ
ปฏิบัติจริง (Learning by Doing) ได้แก่ ผู้มอบหมายการงานหรือผู้บังคับบัญชาไม่เข้าใจจริตหรือลักษณะของ
งานและศักยภาพของผู้รับมอบงานอย่างเพียงพอ ท าให้เป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้  ต้องใช้เวลาลองผิดลองถูก
มากพอสมควร  รวมทั้งภาระงานที่รับผิดชอบมีมาก ท าให้ผู้บังคับบัญชาไม่ค่อยมีเวลาในการฝึกฝนข้าราชการ
ภายใตก้ารบังคับบัญชาด้วยรูปแบบนี้ 
 วัตถุประสงค์ข้อที่ 3. เพ่ือศึกษาวิธีการแก้ไขอุปสรรคปัญหาในกระบวนการพัฒนาสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี  
 ผลการวิจัย สรุปได้ว่า 
  1. วิธีการแก้ไขอุปสรรคปัญหาในกระบวนการพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานของรูปแบบการ
ฝึกอบรม ได้แก่ การบูรณาการงบประมาณ/โครงการ/คน/สถานที่ในการฝึกอบรม เพื่อแก้ปัญหางบประมาณ   
ที่มีจ ากัด คัดเลือกคนกลุ่มเป้าหมายให้คละกันไปทั้งคนที่มีสมรรถนะสูง ปานกลาง และต่ า โดยให้เขา้อบรม
มากกว่า 1 คน ก าหนดคุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรมให้ชัดเจน ส่งคนที่เก่ียวข้องและมีความพร้อมไปเข้า
อบรมแล้วสรุปความรู้ที่ได้รับมาถ่ายทอดให้ผู้ที่ไม่ได้เข้าอบรมรับรู้ ติดตามผลการน าไปปรับใช้ในการท างาน 
ปรับช่วงเวลาการฝึกอบรมให้เหมาะสม สรรหาวิทยากรที่เก่ง/น่าเชื่อถือ/น่าสนใจ เลือกหัวข้อและเนื้อหาการ
ฝึกอบรมให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์/ความต้องการ/ความจ าเป็นและความพร้อมของผู้เข้าอบรม 
  2. วิธีการแก้ไขอุปสรรคปัญหาในกระบวนการพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานของรูปแบบการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง ได้แก่ การส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชามีบทบาทมากขึ้นในการกระตุ้น/สร้างขวัญก าลังใจเป็น
ระยะ ๆ และคอยชี้แนะแนวทางสร้างความก้าวหน้าในอาชีพแก่ลูกน้อง การจัดกลุ่มให้เรียนรู้พร้อมกันหลาย ๆ คน 
โดยก าหนดเป้าหมายการเรียนรู้ที่ชัดเจนและติดตามประเมินผลการน าความรู้ไปปรับใช้ การก าหนดเป็นตัวชี้วัด
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การพัฒนาตนเองในทุกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน ในกรณีที่งานที่รับผิดชอบไม่ตรงกับความถนัดหรือ
ความสามารถ ให้ขอค าแนะน าจากผู้ที่เคยรับผิดชอบหรือให้ผู้บังคับบัญชาสับเปลี่ยนหมุนเวียนงานอื่นให้ท า 
การพัฒนาระบบ E-learning ที่มีการตรวจจับชั่วโมงการเข้าไปเรียนรู้ หากไม่ถึงชั่วโมงท่ีก าหนด ต้องเรียนซ้ า 
การเปิดช่องทางการศึกษาด้วยตนเองโดยใช้ข้อมูลที่มีแหล่งอ้างอิงเชื่อถือได้ รวมทั้งการเสนอแนะให้มีการปรับ
เพ่ิมหัวข้อวิชาที่ต้องการเรียนรู้ในระบบ E-learning  
  3. วิธีการแก้ไขอุปสรรคปัญหาในกระบวนการพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานของรูปแบบพ่ีเลี้ยง 
ได้แก่ การคัดเลือกพ่ีเลี้ยงที่มีความรู้ ประสบการณ์ ทัศนคติที่ดี มีความตั้งใจและมีทักษะที่ดีในการถ่ายทอด 
ความรู้ ให้ผู้บังคับบัญชาแนะน าการปฏิบัติตนของผู้รับสอนต่อพ่ีเลี้ยง ให้ผู้บังคับบัญชาเข้ามามีส่วนร่วมในการ
แนะน าปรึกษาและสอนงานมากขึ้นเพ่ือเติมเต็มในสิ่งที่พ่ีเลี้ยงยังขาดอยู่ การอบรมพัฒนาเพ่ิมพูนทักษะของพ่ีเลี้ยง 
ผู้บังคับบัญชาสับเปลี่ยนคนที่เป็นพี่เลี้ยงได้ถ้ามีความจ าเป็น จัดวางระบบให้พ่ีเลี้ยงก าหนดประเด็นเป้าหมาย
และวัตถุประสงค์ในการสอนงานให้ชัดเจน/เตรียมข้อมูลให้พร้อม/ติดตามประเมินผลการท างาน พร้อมทั้งคอย
แนะน าช่วยเหลืออย่างใกล้ชิด 
  4. วิธีการแก้ไขอุปสรรคปัญหาในกระบวนการพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานของรูปแบบการ
เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง (Learning by Doing) ได้แก่ การส่งข้าราชการบรรจุใหม่ไปปฏิบัติงานเบื้องต้นกับ
ผู้บังคับบัญชาที่ผ่านการอบรมหลักสูตรพี่เลี้ยง และให้ศึกษาเรียนรู้จากเพ่ือนร่วมงานที่เคยรบัผิดชอบงานนั้น ๆ 
หรือผู้บังคับบัญชา และศึกษาจากแฟ้มเอกสารที่เคยมีการด าเนินการไว้  
 วัตถุประสงค์ข้อที่ 4. เพ่ือศึกษาแนวทางพัฒนารูปแบบ วิธีการ และกระบวนการพัฒนาสมรรถนะใน
การปฏิบัติงานของข้าราชการส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานีให้สอดคล้องกับภารกิจในอนาคตมากยิ่งขึ้น  
 ผลการวิจัย สรุปได้ว่า 
 แนวทางการพัฒนารูปแบบ วิธีการ และกระบวนการพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี ควรด าเนินการดังนี้ 
 1. ใช้การผสมผสานรูปแบบ วิธีการ และกระบวนการพัฒนาสมรรถนะที่หลากหลาย เพ่ือให้เหมาะสม
กับความแตกต่างของแต่ละบุคคลและสภาพแวดล้อมการท างาน  
 2. พัฒนาทักษะการสอนงาน/ทักษะการถ่ายทอดองค์ความรู้ในงานอย่างสม่ าเสมอ เพื่อการพัฒนา
ตนเองและเพ่ือนร่วมงานให้เชี่ยวชาญในงาน เป็นทีมงานที่มีประสิทธิภาพและพัฒนาการท างานอย่างต่อเนื่อง  
 3. ผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้าควรรู้จักเลือกใช้และปรับรูปแบบ วิธีการ และกระบวนการพัฒนา
สมรรถนะให้เหมาะกับลูกน้องแต่ละคนและน าผลประเมินสมรรถนะมาพัฒนาลูกน้องอย่างจริงจัง  
 4. จัดให้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้บังคับบัญชา นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด และผู้ปฏิบัติงาน
ในทุกระดับ เพื่อร่วมกันพัฒนารูปแบบ วิธีการ และกระบวนการพัฒนาสมรรถนะให้เหมาะสมกับภารกิจงานที่
เปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่อง  
 5. จัดให้มีการอบรมก่อนประจ าการโดยลงพ้ืนที่ท างานจริง มีการรายงานผลและสรุปผลการ
ปฏิบัติงาน  
 6. ปรับปรุงเนื้อหาวิชาของหลักสูตรฝึกอบรมให้ทันสมัย ครอบคลุม และสอดคล้องกับภารกิจงาน
และบริบทแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม รวมทั้งความคิด
สร้างสรรค์มาใช้ในการท างาน การจัดหาวิทยากรที่เชี่ยวชาญมาให้ความรู้ การปลูกฝังแนวคิดปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในการด ารงชีวิตและการท างาน โดยค านึงถึงความต้องการ/ช่วงเวลา/อายุ/ความพร้อมของ  
ผู้เข้าอบรม และติดตามประเมินผลอย่างสม่ าเสมอ  
 



8 
 

 7. การจัดหลักสูตรฝึกอบรมควรให้สามารถน ามาใช้ได้ทั้งการพัฒนางานและการสร้างความก้าวหน้า
ในอาชีพของข้าราชการ และให้ผู้เข้าอบรมมีส่วนร่วมในกิจกรรมมากขึ้น 
 8. สนับสนุนให้ผู้บังคับบัญชามีบทบาทมากขึ้นในการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานของลูกน้องใน
สังกัด โดยเฉพาะการจัดการความรู้และการให้ความส าคัญกับลูกน้องอย่างเท่าเทียมกัน รวมทั้งการมอบหมาย
งานให้ตรงกับความสามารถ/สมรรถนะของแต่ละบุคคล  
 9. ส่งเสริมสนับสนุนการน าเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้ในกระบวนการพัฒนาสมรรถนะการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการ ซึ่งจะช่วยให้การบริหารจัดการงานและการจัดการเวลาท างานมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 อภิปรายผล 
 การพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานของข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน ศึกษาเฉพาะกรณี  
ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี มีประเด็นที่น ามาอภิปราย ดังต่อไปนี้ 
 1. รูปแบบ วิธีการ และกระบวนการในการพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานของข้าราชการ
ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี มีประเด็นที่น ามาอภิปรายได ้ดังนี้  
  รูปแบบในการพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานของข้าราชการส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
ปทุมธานี มี 4 รูปแบบ คือ รูปแบบการฝึกอบรม รูปแบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง รูปแบบพ่ีเลี้ยง และรูปแบบการ
เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง (Learning by Doing) ซึ่งเป็นทั้งการฝึกอบรมและการพัฒนา โดยในแต่ละรูปแบบมี
วิธีการและกระบวนการพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานที่แตกต่างกันไป รูปแบบการฝึกอบรม ใช้วิธีการส่ง
คนที่มีคุณสมบัติตามท่ีก าหนดเข้ารับการอบรมในโครงการหรือหลักสูตรต่าง ๆ ที่จัดขึ้น และวิธีการจัดประชุม/
สัมมนา/ศึกษาดูงาน กระบวนการพัฒนาสมรรถนะประกอบด้วย การวิเคราะห์หาความจ าเป็นในการฝึกอบรม 
การออกแบบหลักสูตร การขออนุมัติโครงการ การบริหารโครงการ การประเมินผลและติดตามผล และการ
มอบหมายงานเพ่ือให้น าไปปรับใช้ในการท างาน รูปแบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง ใช้วิธีการศึกษาเรียนรู้จาก
แหล่งข้อมูลความรู้ผ่านช่องทางต่าง ๆ รวมทั้งสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กระบวนการพัฒนาสมรรถนะประกอบด้วย  
การวิเคราะห์หาความต้องการที่สนใจใฝ่รู้ การประเมินหาช่องว่างในการพัฒนาระดับสมรรถนะว่ายังขาดเรื่อง
อะไร การจัดล าดับความส าคัญ การก าหนดจุดมุ่งหมายของการเรียนรู้ การเลือกวิธีการเรียนรู้ การวางแผนการ
เรียนรู้ การศึกษาเรียนรู้ตามแผน และการประเมิน/สรุปผลการเรียนรู้ รูปแบบพี่เลี้ยง ใช้วิธีการจัดระบบพ่ีเลี้ยง
สอนงานแก่ข้าราชการบรรจุใหม่ กระบวนการพัฒนาสมรรถนะประกอบด้วย การมอบหมายผู้ท าหน้าที่พ่ีเลี้ยง 
การก าหนดประเด็นสอนแนะงาน การเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง การถ่ายทอดองค์ความรู้และสอนงาน การให้ฝึก
ปฏิบัติ การติดตามแนะน าช่วยเหลือ และการประเมินผลการเรียนรู้ร่วมกัน รูปแบบการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง 
(Learning by Doing) ใช้วิธีการให้หัวหน้ามอบหมายงานให้ลูกน้องฝึกฝนเรียนรู้ กระบวนการพัฒนาสมรรถนะ
ประกอบด้วย การก าหนดงานที่จะให้เรียนรู้ การมอบหมายงานด้วยการให้กระท าซ้ า ๆ การประเมินผลโดย
บันทึกผลการปฏิบัติที่ดีที่สุด (Best Practice) และการให้ค าแนะน าของหัวหน้าในการน าไปปรับปรุงและพัฒนางาน 
สอดคล้องกับแนวคิดของส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (อ้างถึงใน ชลิดา ศรมณี, 2563) ได้กล่าว 
สรุปว่า การฝึกอบรมและพัฒนาถือเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งในกระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยที่การ
ฝึกอบรมเป็นการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง ให้เกิดการเรียนรู้ ความช านาญ และทัศนคติของตัวบุคคล ส่วนการ
พัฒนานั้นเป็นการเตรียมบุคคลในองค์การ เพื่อรองรับงานในอนาคตและยังเป็นการเพ่ิมความสามารถของ
บุคคลให้พร้อมจะปฏิบัติงานในปัจจุบัน เป้าหมายการพัฒนาต้องมุ่งเน้นการเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมของ
บุคคลเพื่อเพ่ิมผลการปฏิบัติงานมากกว่าการรับรู้ เข้าใจเพียงอย่างเดียวเท่านั้น เทคนิคการพัฒนาจึงควรมี
ลักษณะหลากหลายและสอดแทรกด้วยประสบการณ์ที่ได้จากกิจกรรมการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นในองค์การที่มี
เป้าหมายเพื่อการเปลี่ยนแปลงในระดับพฤติกรรมอย่างแท้จริง และยังสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี 
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(พ.ศ. 2563 – 2565) ของกรมการพัฒนาชุมชน ซึ่งได้ก าหนดประเด็นและแนวทางการพัฒนาที่เก่ียวกับการ
พัฒนาสมรรถนะทรัพยากรบุคคลไว้ในประเด็นการพัฒนาเรื่องที่ 4 เสริมสร้างองค์การให้มีขีดสมรรถนะสูง  
แนวทางการพัฒนาที่ 4.2 พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ เพื่อให้บุคลากรเป็นคนเก่ง คนดี ทันสมัย และมีความสุข 
ด้วยการพัฒนาความรู้ความสามารถและทักษะของบุคลากรกรมการพัฒนาชุมชนทั้งในเชิงวิชาการและในทาง
ปฏิบัติ ให้มีความพร้อมต่อการขับเคลื่อนงานในพ้ืนที่ตามยุทธศาสตร์ของกรมการพัฒนาชุมชน กระบวนการ 
พัฒนาบุคลากรจะด าเนินงานในรูปแบบของการฝึกอบรม การให้บริการทางวิชาการด้านการพัฒนาชุมชนแก่
หน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ รวมไปถึงการออกแบบและพัฒนาระบบที่เอ้ือให้เกิดการเรียนรู้ภายในองค์กร 

อุปสรรคปัญหาในกระบวนการพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานของข้าราชการส านักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดปทุมธานี มีประเด็นที่น ามาอภิปรายได ้ดังนี้ 

อุปสรรคปัญหาของรูปแบบการฝึกอบรม คือ ใช้งบประมาณสูงและงบมีจ ากัด ใช้เวลามาก ให้ความส าคัญ 
กับผู้มีสมรรถนะสูงแต่ละเลยผู้มีสมรรถนะต่ ากว่า ส่งคนที่ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายเข้าอบรม ผู้เกี่ยวข้องไม่ให้ความ
ร่วมมือ/ไม่อยากอบรม/ไม่สามารถเข้าร่วมจนจบการอบรม ไม่ตั้งใจฟังการบรรยายของวิทยากร เนื้อหาการ
อบรมไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และระยะเวลา หลักสูตรยังไม่ครอบคลุมกับความจ าเป็นในการพัฒนา
สมรรถนะ สื่อและวัสดุอุปกรณ์ไม่เหมาะสม อุปสรรคปัญหาของรูปแบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง คือ ผู้เรียนรู้    
ไม่มุ่งมั่น/ไม่ตั้งใจ/ไม่เห็นความส าคัญและประโยชน์ที่จะได้รับ ขาดแรงจูงใจ/เป้าหมาย/ความต่อเนื่องในการ
เรียนรู้ สนใจเฉพาะเรื่องที่อยากรู้ซึ่งอาจไม่สัมพันธ์กับงานที่รับผิดชอบ งานในหน้าที่ไม่ตรงกับความถนัดหรือ
ความสามารถ ผู้สูงวัยไม่ถนัดการใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ หัวข้อวิชาในระบบ E-learning ไม่ครอบคลุม/ไม่เพียงพอ
ต่อการเรียนรู้ ภาระงานมีมากไม่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ความรู้/แหล่งข้อมูลเชื่อถือไม่ได้ สื่อและอุปกรณ์ไม่พร้อม 
อุปสรรคปัญหาของรูปแบบพ่ีเลี้ยง คือ พี่เลี้ยงประสบการณ์น้อย/ขาดความเชี่ยวชาญและศิลปะการถ่ายทอด
ความรู้/ไม่เข้าใจนโยบาย ระบบงานและขั้นตอนการท างาน/ขาดความตั้งใจและแรงจูงใจในการสอนงาน/ขาดการ
บันทึก ทบทวน พูดคุยปัญหาอุปสรรค/มีภาระงานมาก ผู้รับสอนไม่ให้ความสนใจ/ไม่ให้ความเคารพพ่ีเลี้ยง ไม่มี
หลักเกณฑ์และเป้าหมายการสอนงานทีช่ัดเจน และไม่มีการติดตามผลการน าความรู้ไปปรับใช้ในการท างาน 
อุปสรรคปัญหาของรูปแบบการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง (Learning by Doing) คือ ผู้มอบหมายงานไม่เข้าใจ
ลักษณะของงานและศักยภาพของผู้รับมอบงาน ต้องใช้เวลาในการลองผิดลองถูก หัวหน้ามีภาระงานมากท าให้
ไม่มีเวลาฝึกฝนลูกน้อง สอดคล้องกับงานวิจัยของธวัช เนียมสิน (2560) ทีไ่ด้ศึกษา การพัฒนาสมรรถนะในการ 
 
ปฏิบัติงานของข้าราชการต ารวจในสังกัดต ารวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี ผลการวิจัยสรุปว่า ปจัจัยในการพัฒนา
สมรรถนะมีความสัมพันธ์เชิงเหตุผลกับการพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานของข้าราชการต ารวจภูธรในสังกัด
ต ารวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี เรยีงตามล าดับดังนี้ การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ความเจริญก้าวหน้าใน
หน้าที่ วิทยากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสนับสนุนของผู้บังคับบัญชา และสอดคล้องกับงานวิจัยของ     
สุรัมภา เพ็ชรกองกุล (2560) ทีไ่ด้ศึกษา กระบวนการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรยีนรู้ด้านการอ่านคิดวิเคราะห์ 
ของครูภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ผลการวิจัยสรุปว่า กระบวนการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้
ด้านการอ่านวิเคราะห์มี 4 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นเพ่ิมพูนความรู้ ขั้นน าสู่การร่วมมือรวมพลัง ขั้นปฏิบัติจริงจังใน
ห้องเรียน และขั้นสรุปผลคุณภาพ และมี 5 องค์ประกอบ คือ หลักการ จุดมุ่งหมาย โครงสร้างกระบวนการ 
โครงสร้างเนื้อหา โครงสร้างเวลา โครงสร้างกิจกรรม การวัดและประเมินผล และสื่อ นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ จามีกร นิภากุล (2562) ทีไ่ด้ศึกษา แนวทางการพัฒนาสมรรถนะข้าราชการสังกัดส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผลการวิจัยสรุปว่า ภาครัฐต้องมีความทันสมัย โดยบุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง 
ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึก มีความสามารถสูง มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ  
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วิธีการแก้ไขอุปสรรคปัญหาในกระบวนการพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานของข้าราชการส านักงาน
พัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี มีประเด็นที่น ามาอภิปรายได้ ดังนี้ 

วิธีการแก้ไขอุปสรรคปัญหาของรูปแบบการฝึกอบรม คือ บูรณาการงบประมาณ/โครงการ/คน/สถานที่
ในการอบรม คัดเลือกให้คละกันไปทั้งผู้มีสมรรถนะสูง ปานกลางและต่ า ก าหนดคุณสมบัติผู้เข้าอบรมให้ชัดเจน 
ส่งคนที่เก่ียวข้องและมีความพร้อมไปเข้าอบรมแล้วสรุปมาถ่ายทอดต่อให้ผู้อ่ืน ติดตามการน าไปปรับใช้ในการ
ท างาน ปรับช่วงเวลาการฝึกอบรมให้เหมาะสม สรรหาวิทยากรที่เก่ง/น่าเชื่อถือ/น่าสนใจ เลือกหัวข้อและ
เนื้อหาการฝึกอบรมให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์/ความต้องการ/ความจ าเป็น/ความพร้อมของผู้เข้าอบรม 
วิธีการแก้ไขอุปสรรคปัญหาของรูปแบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง คือ ส่งเสริมบทบาทของผู้บังคับบัญชาในการ
กระตุ้น/สร้างขวัญก าลังใจ/ชี้แนะแนวทางสร้างความก้าวหน้าในอาชีพ จัดกลุ่มเรียนรู้พร้อมกันหลายคนโดย
ก าหนดเป้าหมายการเรียนรู้และติดตามประเมินผลการน าความรู้ไปปรับใช้ ก าหนดเป็นตัวชี้วัดในการประเมิน 
ผลการปฏิบัติงานทุกรอบ กรณีงานไม่ตรงกับความถนัดให้ขอค าแนะน าจากผู้เคยท าหรือหัวหน้า ให้สับเปลี่ยน
หมุนเวียนงาน มีการพัฒนาระบบตรวจสอบการเข้าไปเรียนรู้ เสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับเพิ่มหัวข้อวิชาที่
ต้องการเรียนรู้ วิธีการแก้ไขอุปสรรคปัญหาของรูปแบบพ่ีเลี้ยง คือ คัดเลือกพ่ีเลี้ยงที่มีความรู้/ประสบการณ์/
ทัศนคติที่ดี/ตั้งใจ/มีทักษะที่ดีในการถ่ายทอดความรู้ ให้หัวหน้าคอยแนะน าตักเตือนการปฏิบัติตนต่อพ่ีเลี้ยง 
ส่งเสริมบทบาทของหัวหน้าในการมีส่วนร่วมให้ค าปรึกษาแนะน าและสอนงานมากขึ้น เพ่ิมพูนทักษะการเป็นพ่ีเลี้ยง 
พัฒนาการจัดวางระบบพ่ีเลี้ยงในเรื่องต่าง ๆ วิธีการแก้ไขอุปสรรคปัญหาของรูปแบบการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง 
(Learning by Doing) คือ ส่งข้าราชการบรรจุใหม่ไปฝึกงานกับหัวหน้าที่ผ่านการอบรมหลักสูตรพ่ีเลี้ยง ศึกษา
เรียนรู้จากเพ่ือนร่วมงานที่เคยท า/แฟ้มเอกสาร/สอบถามผู้รู้หรือหัวหน้า สอดคล้องกับแนวคิดของส านักงาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (อ้างถึงใน ชลิดา ศรมณี, 2563) ได้กล่าวสรุปว่า ปัจจัยแห่งความส าเร็จใน 

 
การพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ส าคัญประการหนึ่งคือ การวางระบบพัฒนาต้องมองในภาพรวมและวางแผนไว้  
ทั้งระบบ โดยยึดเป้าหมายร่วมขององค์การ การวางระบบพัฒนาต้องค านึงถึงเป้าหมายทุกกลุ่ม และจัดระบบ
พัฒนาที่สอดคล้องกับความต้องการ และเป็นระบบที่ต่อเนื่องในทุกระดับของผู้ปฏิบัติ จะมุ่งเน้นเพียงกลุ่มใด
กลุ่มหนึ่งย่อมไม่เกิดผลอย่างแท้จริง และสอดคล้องกับงานวิจัยของ โสภาพร ธรรมจักษุ (2561) ได้ศึกษา 
รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะตามหน้าที่ของข้าราชการกรมสรรพากร ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ผลการวิจัย
สรุปว่า การพัฒนารูปแบบเพ่ือการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร ควรพิจารณาถึงความสอดคล้องของสมรรถนะ
และภารกิจของกลุ่มเป้าหมายและออกแบบกระบวนการเรียนรู้โดยค านึงถึงการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ ทั้งในด้าน
ความพร้อมของผู้เรียน การคัดเลือกวิทยากร การสร้างบรรยากาศในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อช่วยส่งเสริม 
สนับสนุนการเรียนรู้และการถ่ายโอนความรู้ของผู้เข้ารับการอบรม นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ  
ธวัช เนียมสิน (2560) ได้ศึกษา การพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานของข้าราชการต ารวจในสังกัดต ารวจภูธร
จังหวัดเพชรบุรี ผลการวิจัยสรุปว่า ปัจจัยในการพัฒนาสมรรถนะมีความสัมพันธ์เชิงเหตุผลกับการพัฒนา
สมรรถนะในการปฏิบัติงานของข้าราชการต ารวจภูธรในสังกัดต ารวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี เรียงตามล าดับดังนี้ 
การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่ วิทยากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และการ
สนับสนุนของผู้บังคับบัญชา 

 

แนวทางพัฒนารูปแบบ วิธีการ และกระบวนการพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานของข้าราชการ
ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานีให้สอดคล้องกับภารกิจในอนาคตมากยิ่งขึ้น มีประเด็นที่น ามาอภิปราย
ได้ ดังนี้ 

แนวทางการพัฒนารูปแบบ วิธีการ และกระบวนการพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงาน ได้แก่ การ
พัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานควรใช้การผสมผสานรูปแบบ วิธีการ และกระบวนการพัฒนาสมรรถนะที่
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หลากหลาย เพ่ือให้เหมาะสมกับความแตกต่างของแต่ละบุคคลและสภาพแวดล้อมการท างาน พัฒนาทักษะการ
สอนงาน/ทักษะการถ่ายทอดองค์ความรู้ในงานอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือการพัฒนาตนเองและเพ่ือนร่วมงานให้
เชี่ยวชาญในงานสู่การเป็นทีมงานที่มีประสิทธิภาพและพัฒนาการท างานอย่างต่อเนื่อง ผู้บังคับบัญชาควรรู้จัก
เลือกใช้และปรับรูปแบบ วิธีการ และกระบวนการพัฒนาสมรรถนะให้เหมาะกับลูกน้องแต่ละคนและน าผล
ประเมินสมรรถนะมาพัฒนาลูกน้องอย่างจริงจัง จัดให้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้บังคับบัญชา นักวิชาการ
พัฒนาชุมชนจังหวัด และผู้ปฏิบัติงานในทุกระดับ เพ่ือร่วมกันพัฒนารูปแบบ วิธีการ และกระบวนการพัฒนา
สมรรถนะให้เหมาะสมกับภารกิจงานที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่อง จัดให้มีการอบรมก่อนประจ าการโดย    
ลงพื้นที่ท างานจริง/มีการรายงานผลและสรุปผลการปฏิบัติงาน ปรับปรุงเนื้อหาวิชาของหลักสูตรฝึกอบรม    
ให้ทันสมัย ครอบคลุม และสอดคล้องกับภารกิจงานและบริบทแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะการ      
น าเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม รวมทั้งความคิดสร้างสรรค์มาใช้ในการท างาน/การจัดหาวิทยากรที่
เชี่ยวชาญมาให้ความรู้/การปลูกฝังแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการด ารงชีวิตและการท างาน โดย
ค านึงถึงความต้องการ/ช่วงเวลา/อายุ/ความพร้อมของผู้เข้าอบรม/การพัฒนางาน/การสร้างความก้าวหน้าใน
อาชีพ/การมีส่วนร่วมในกิจกรรม และติดตามประเมินผลอย่างสม่ าเสมอ สนับสนุนผู้บังคับบัญชาให้มีบทบาท
มากขึ้นในการพัฒนาสมรรถนะของลูกน้อง โดยเฉพาะการจัดการความรู้และการให้ความส าคัญกับลูกน้องอย่าง
เท่าเทียมกัน รวมทั้งการมอบหมายงานให้ตรงกับความสามารถและสมรรถนะของแต่ละบุคคล ส่งเสริมการน า 
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้ในกระบวนการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน สอดคล้องกับแนวคิดของ
ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (อ้างถึงใน ชลิดา ศรมณี, 2563) ได้กล่าวสรุปว่า เป้าหมายการ
พัฒนาต้องมุ่งเน้นการเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมของบุคคลเพื่อเพิ่มผลการปฏิบัติงานมากกว่าการรับรู้ เข้าใจ
เพียงอย่างเดียวเท่านั้น เทคนิคการพัฒนาจึงควรมีลักษณะหลากหลายและสอดแทรกด้วยประสบการณ์ที่ได้จาก
กิจกรรมการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นในองค์การที่มีเป้าหมายเพ่ือการเปลี่ยนแปลงในระดับพฤติกรรมอย่างแท้จริง และ
การพัฒนาที่มีประสิทธิภาพจะต้องเชื่อมโยงกับระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน คือ จะต้องน าข้อมูลที่ได้จากการ
บริหารผลการปฏิบัติงานทั้งในเรื่องผลงาน และพฤติกรรมการท างานของพนักงานผู้นั้นมาประกอบและจัดท า
เป็นแผนพัฒนาเฉพาะบุคคลหรือรายบุคคล (Individual Development Plan) โดยท าเป็นรายละเอียดใน
ลักษณะแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ทีจ่ะพัฒนาผู้ปฏิบัติงานให้ไปสู่เป้าหมายตามที่ผู้ปฏิบัติงาน หน่วยงาน 
และองค์การต้องการหรือคาดหวังให้เกิดขึ้น และยังต้องเชื่อมโยงกับกลไกการบริหารทรัพยากรบุคคลอ่ืน ๆ 
อย่างเป็นระบบ เช่น การวางแผนสืบทอดต าแหน่ง (Succession Plan) และการวางแผนอาชีพ (Career Plan) 
นอกจากนี้โดยที่พนักงานแต่ละคนมีความถนัดหรือชอบรูปแบบ “วิธีการเรียนรู้” ที่แตกต่างกัน ดังนั้น การเลือก
วิธีการพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะ และสมรรถนะของพนักงานจึงต้องพิจารณาถึงรูปแบบและวิธีการเรียนรู้ที่
เหมาะสม และเกิดความคุ้มค่าทั้งในแง่ทรัพยากร (งบประมาณ และเวลา) และการลดความเสี่ยงของความ
ล้มเหลวของการเรียนรู้ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศุรินภา ทุงจันทร์ (2561) ที่ได้ศึกษา ปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อสมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ผลการวิจัยสรุปว่า 
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
โดยรวม ได้แก่ ความรับผิดชอบ สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน โอกาสที่จะเจริญก้าวหน้าในงาน ความมั่นคง
ในการท างาน และค่าตอบแทนการท างาน โดยมีข้อเสนอแนะท่ัวไป ได้แก่ 1) เน้นการพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง เพราะนอกจากจะท าให้เราเชี่ยวชาญในงานแล้ว เรายังสามารถแนะน าเพ่ือนร่วมงานให้ท างานที่ได้รับ
มอบหมายให้บรรลุผลส าเร็จได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ 2) เน้นความเชี่ยวชาญในงาน ควรพัฒนา
ตนเองให้พร้อมปฏิบัติงานเสมอ เพราะตนเองจะเชี่ยวชาญในงานแล้ว ยังสามารถแนะน าเพ่ือนร่วมงานให้มี
ความรู้และความเชี่ยวชาญในงานมากขึ้นได้ด้วย และสามารถเป็นแบบอย่างและสนับสนุนการท างานของคนใน
หน่วยงานที่เน้นความเชี่ยวชาญในฐานะวิทยากรด้านต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน นอกจากนี้ยัง
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สอดคล้องกับงานวิจัยของ โสภาพร ธรรมจักษุ (2561) ทีไ่ด้ศึกษา รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะตามหน้าที่ของ
ข้าราชการกรมสรรพากร ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ผลการวิจัยสรุปว่า การพัฒนารูปแบบเพื่อการพัฒนา
สมรรถนะบุคลากร ควรพิจารณาถึงความสอดคล้องของสมรรถนะและภารกิจของกลุ่มเป้าหมายและออกแบบ
กระบวนการเรียนรู้โดยค านึงถึงการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ ทั้งในด้านความพร้อมของผู้เรียน การคัดเลือกวิทยากร 
การสร้างบรรยากาศในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อช่วยส่งเสริม สนับสนุนการเรียนรู้และการถ่ายโอนความรู้ของ
ผู้เข้ารับการอบรม และสอดคล้องกับงานวิจัยของธวัช เนียมสิน (2560) ทีไ่ด้ศึกษา การพัฒนาสมรรถนะในการ 
 
 
ปฏิบัติงานของข้าราชการต ารวจในสังกัดต ารวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี ผลการวิจัยสรุปว่า ปจัจัยในการพัฒนา 
สมรรถนะมีความสัมพันธ์เชิงเหตุผลกับการพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานของข้าราชการต ารวจภูธรในสังกัด 
ต ารวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี เรยีงตามล าดับดังนี้ การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ความเจริญก้าวหน้าใน
หน้าที่ วิทยากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสนับสนุนของผู้บังคับบัญชา 

 
ข้อเสนอแนะ 
 จากข้อค้นพบในการวิจัย มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

1) ควรส่งเสริมให้มีกิจกรรมและสิ่งจูงใจที่สร้างคุณค่าความภาคภูมิใจส าหรับข้าราชการในสังกัด
ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี ที่สามารถน าความรู้ที่ได้รับจากกระบวนการพัฒนาสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงานไปประยุกต์ใช้หรือพัฒนาต่อยอดในการพัฒนางานที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การ
ประกวดผลงานและให้รางวัลตอบแทนในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งรวมทั้งให้มีผลต่อการประเมินเลื่อนระดับต าแหน่ง 
และประเมินเลื่อนเงินเดือน เป็นต้น 

2) ควรมีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน (Job Rotation) ภายในหน่วยงาน เพ่ือให้ข้าราชการได้มีโอกาส
เรียนรู้งานซึ่งกันและกัน ให้สามารถท างานทดแทนกันได้ตลอดเวลา และเป็นการเพ่ิมพูนทักษะ สมรรถนะ 
รวมทั้งประสบการณ์ที่หลากหลายในการท างาน เพื่อสร้างโอกาสความเติบโตก้าวหน้าในอาชีพและยกระดับการ
พัฒนาขีดสมรรถนะขององค์การ  

3) ควรพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและจัดหาอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ให้
เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานให้มีความสะดวกรวดเร็ว ทันต่อสถานการณ์ 
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