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บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสมรรถนะที่จ าเป็นของบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์  
ของกองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ ส านักงานศาลยุติธรรม รูปแบบ วิธีการ และกระบวนการพัฒนา
สมรรถนะ อุปสรรคปัญหาและแนวทางแก้ไขอุปสรรคปัญหาในกระบวนการพัฒนาสมรรถนะ ตลอดจน
แนวทางพัฒนารูปแบบ วิธีการ และกระบวนการพัฒนาให้สอดคล้องกับสมรรถนะที่จ าเป็นด้านการ
ประชาสัมพันธ์ ของบุคลากรกองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ ส านักงานศาลยุติธรรม โดยใช้วิธีวิจัย
เอกสารและวิจัยสนาม ในส่วนของการวิจัยสนามใช้การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
จ านวน 10 คน ผลการวิจัยพบว่า 1) สมรรถนะที่จ าเป็นต่อการด าเนินงานด้านประชาสัมพันธ์ คือ  
มีความรู้พ้ืนฐานด้านการประชาสัมพันธ์ มีความสามารถในการวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ 
สามารถผลิตและเลือกใช้สื่อได้อย่างเหมาะสม มีความสามารถในการใช้และซ่อมบ ารุงอุปกรณ์
โสตทัศนูปกรณ ์มีทักษะการสื่อสารที่ดี มีความรู้ด้านเทคโนโลยี ทันต่อเหตุการณ์ มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ มีบุคลิกภาพและทัศนคติที่ดี มีมนุษยสัมพันธ์ มีใจให้บริการ และสามารถท างานเป็นทีมได้  
2) รูปแบบ วิธีการ และกระบวนการพัฒนาสมรรถนะมีหลายวิธี ได้แก่ การฝึกอบรมสัมมนา ศึกษาดูงาน
นอกสถานที่ เรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์ การสอนงาน การมอบหมายงาน การฝึกขณะปฏิบัติงาน 
และการให้ทุนการศึกษา 3) อุปสรรคปัญหาที่พบ คือ บุคลากรมีภาระงานมากและไม่สนใจเรียนรู้พัฒนา
ตนเอง หลักสูตรการฝึกอบรมไม่สอดคล้องกับความต้องการของบุคลากร ระยะเวลาในการฝึกอบรมน้อย
เกินไป ขาดการฝึกปฏิบัติอย่างจริงจัง อุปกรณ์เครื่องมือในการท างานล้าสมัย ผู้บริหารไม่มีนโยบาย 
ที่ชัดเจนและจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอต่อการพัฒนาสมรรถนะ 4) แนวทางแก้ไขอุปสรรคปัญหา  
ควรมีการส ารวจความสนใจของบุคลากร ปรับหลักสูตรให้สอดคล้องกับงานและสถานการณ์ปัจจุบัน  
จัดฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องและหลากหลายทักษะ เพ่ิมระยะเวลาการฝึกอบรม เน้นการฝึกปฏิบัติมากขึ้น 
ปรับทัศนคต ิ(Mindset) ของบุคลากร ผู้บริหารควรมีนโยบายที่ชัดเจนและจัดสรรงบประมาณและ
อุปกรณ์เครื่องมือให้เพียงพอและรองรับการท างานในปัจจุบัน 5) แนวทางพัฒนารูปแบบ วิธีการ และ
กระบวนการพัฒนาให้สอดคล้องกับสมรรถนะที่จ าเป็น ควรส ารวจความจ าเป็นในการฝึกอบรมและจัดท า
แผนฝึกอบรมให้สอดคล้องกับสมรรถนะที่จ าเป็น ติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง จัดประชุมระดม
ความคิดเพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร เดือนละ 1 ครั้ง ส่งเสริมให้บุคลากรกล้าคิดกล้าท า สับเปลี่ยน
หมุนเวียนการท างานเพ่ือพัฒนาทักษะอย่างรอบด้าน ให้ความส าคัญกับการสร้างเครือข่ายและ
แรงจูงใจในการพัฒนาสมรรถนะในรูปแบบต่าง ๆ 
 

ค าส าคัญ: การพัฒนาสมรรถนะ การประชาสัมพันธ์ ส านักงานศาลยุติธรรม 
 
 *บทความนี้เรียบเรียงจากการค้นคว้าอสิระเร่ือง การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์ กองสารนิเทศและ
ประชาสัมพันธ ์ส านักงานศาลยุติธรรม 
 **นักศึกษาหลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
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บทน า 
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศในยุคดิจิทัลส่งผลให้วิทยาการและสถานการณ์ด้านต่าง ๆ 

ปรับเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วในทุกมิติ ทั้งทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง ก่อให้เกิดรูปแบบโลกไร้พรมแดน 
ไร้ซึ่งข้อจ ากัดทั้งทางด้านเวลาและพ้ืนที่ พัฒนาการของเทคโนโลยีใหม่ ๆ อาจเป็นได้ทั้งโอกาสและภัย
คุกคามต่อองค์การขึ้นอยู่กับความสามารถขององค์การในการปรับตัวให้เท่าทันกับสภาพแวดล้อมและ
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรจึงเป็นหนึ่งในภารกิจส าคัญที่องค์การต้อง
ด าเนินการ เพราะทรัพยากรมนุษย์ถือเป็นทรัพยากรที่มีค่ามากที่สุดในองค์การ ทั้งนี้ เนื่องจากมนุษย์เป็น
ผู้ท าให้ทรัพยากรอ่ืน ๆ มีคุณค่าในการบริหารองค์การ (วีณา พึงวิวัฒน์นิกุล, 2563, หน้า 1) เป็นกลไก
ส าคัญที่จะท าให้องค์การขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดองค์การที่เข้มแข็ง พร้อมเผชิญ
กับสภาวะการแข่งขันและสามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก
องค์การ ตลอดจนเป็นกุญแจส าคัญที่ท าให้องค์การประสบความส าเร็จ ดังนั้น การพัฒนาบุคลากรให้มีขีด
ความสามารถและสมรรถนะสูงขึ้น จะท าให้บุคลากรเติบโตอย่างมีศักยภาพ ท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และสามารถเพ่ิมศักยภาพขององค์การได้อย่างไร้ขีดจ ากัด  

นโยบายการบริหารราชการศาลยุติธรรมในปัจจุบันให้ความส าคัญกับการพัฒนาศักยภาพ
ในการปฏิบัติราชการของบุคลากร โดยมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่งและสมรรถนะของข้าราชการศาลยุติธรรมในแต่ละประเภทต าแหน่ง  รวมทั้งมี
ศักยภาพในการปฏิบัติงานทันต่อกระแสความเปลี่ยนแปลงด้านสังคม เศรษฐกิจ ตลอดจนมี
คุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติงานราชการ พร้อมที่จะบริการประชาชนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ (สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม, 2563, หน้า 13) เพ่ือ
สนับสนุนและส่งเสริมให้การปฏิบัติงานของศาลยุติธรรมและส านักงานศาลยุติธรรมมีประสิทธิภ าพ 
ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์อันเป็นประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวม และสอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ศาลยุติธรรม พ.ศ. 2561 – 2564 ยุทธศาสตร์ E (Excellence Organization) เพ่ิม
ศักยภาพองค์กรสู่ความเป็นเลิศ  

กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ ส านักงานศาลยุติธรรม เป็นหน่วยงานส่วนกลางในสังกัด
ส านักงานศาลยุติธรรม มีภารกิจในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์นโยบาย บทบาทภารกิจ 
ผลงานความก้าวหน้า ข่าวสารและความรู้ที่เกี่ยวข้องกับศาลยุติธรรมและส านักงานศาลยุติธรรม 
และเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างองค์การและประชาชน ตลอดจนด าเนินการเกี่ยวกับงาน
เลขานุการของโฆษกศาลยุติธรรม (กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ ส านักงานศาลยุติธรรม, 
2559, หน้า10) นับเป็นหน่วยงานหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากความแปรผันของโลกยุคใหม่ รูปแบบ
และช่องทางการสื่อสารที่เปลี่ยนแปลงไป การหลั่งไหลของข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็วทั้งในด้านบวก
และด้านลบ จึงอาจสร้างความสับสนแก่ผู้บริโภคข้อมูลข่าวสาร ด้วยสภาพการณ์ดังกล่าว บุคลากร
ของกองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ ส านักงานศาลยุติธรรม จึงจ าเป็นต้องพัฒนาสมรรถนะของ
บุคลากรให้ก้าวทันต่อกระแสความเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย เพ่ือประชาสัมพันธ์งานศาลยุติธรรมได้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยซึ่งเป็นบุคลากรของกองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ 
ส านักงานศาลยุติธรรม จึงมีความสนใจที่จะศึกษาสมรรถนะที่จ าเป็นของบุคลากรด้านการ
ประชาสัมพันธ์ ศึกษารูปแบบ วิธีการและกระบวนการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรด้านการ
ประชาสัมพันธ์ รวมทั้งอุปสรรคปัญหาในกระบวนการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรด้านการ
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ประชาสัมพันธ์ เพ่ือน าผลการศึกษาไปใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขอุปสรรคปัญหาและพัฒนา
รูปแบบ วิธีการ และกระบวนการในการพัฒนาบุคลากรของกองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ 
ส านักงานศาลยุติธรรม ให้สอดคล้องกับสมรรถนะที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานด้านการ
ประชาสัมพันธ์ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์การต่อไป 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 ในการวิจัยครั้งนี้ ใช้วิธีการวิจัย 2 วิธี ดังนี้ 
 1. การวิจัยเอกสาร (Document research) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากเอกสารทางวิชาการ 
วารสาร สิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ รายงานการประชุม 
คู่มือการปฏิบัติงาน ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง เอกสารทางวิชาการ ที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์ กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ ส านักงานศาลยุติธรรม 
 2. การวิจัยสนาม (Field research) โดยผู้วิจัยลงพ้ืนที่เพ่ือสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างด้วยการ
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง หรือการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ (Structured interview or formal 
interview) 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1. ประชากร (Population) ได้แก่ บุคลากร เจ้าหน้าที่ของกองกองสารนิเทศและ
ประชาสัมพันธ์ ส านักงานศาลยุติธรรม 
 2. กลุ่มตัวอย่าง (Sample) ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 
(Purposive sampling) เป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยก าหนดคุณลักษณะของประชากรที่ต้องการ
ศึกษา (วิโรจน์ ก่อสกุล, 2563, หน้า 40) จึงใช้วิธีการเก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key 
informants) จากข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง หรือพนักงานจ้างเหมาบริการ ที่ปฏิบัติหน้าที่
ในต าแหน่งนักประชาสัมพันธ์ จ านวน 10 คน ได้แก่ ข้าราชการต าแหน่งนักประชาสัมพันธ์ช านาญการ
พิเศษ จ านวน 5 คน ข้าราชการต าแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ จ านวน 3 คน พนักงานราชการ
ต าแหน่งนักประชาสัมพันธ์ จ านวน 1 คน และลูกจ้างต าแหน่งนักประชาสัมพันธ์ จ านวน 1 คน 

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยกรณีศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการสัมภาษณ์
โดยสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง หรือการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ (Structured interview or formal 
interview) ลักษณะของการสัมภาษณ์เป็นการสัมภาษณ์ท่ีมีค าถามและข้อก าหนดแน่นอนตายตัว หาก
จะสัมภาษณ์ผู้ใดก็ใช้ค าถามแบบเดียวกัน และการสัมภาษณ์จะท าการสัมภาษณ์เป็นรายบุคคล ก่อนการ
เก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ก าหนดวันนัดหมายสัมภาษณ์ โดยได้แจ้งให้ผู้ถูกสัมภาษณ์ทราบก่อน
ล่วงหน้า ในการสัมภาษณ์ผู้สัมภาษณ์จะใช้การจดบันทึกและบันทึกเสียง โดยก่อนสัมภาษณ์จะขอ
อนุญาตผู้ถูกสัมภาษณ์ในการจดบันทึกการสนทนาก่อนทุกครั้ง 

 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร เป็นวิธีการศึกษาค้นคว้าเก็บรวบรวมข้อมูลทั่วไป 
โดยการรวบรวมเอกสารซึ่งเป็นข้อมูลที่มีการบันทึกไว้แล้วโดยผู้อ่ืน ได้แก่  
  1.1 หนังสือทั่วไป ได้แก่ ต ารา คู่มือ เอกสารประกอบการบรรยาย รวมถึงเอกสารทาง
วิชาการ วารสาร สิ่งพิมพ์ เป็นต้น 
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  1.2 หนังสืออ้างอิง ได้แก่ สารานุกรม พจนานุกรม เป็นต้น 
  1.3 งานวิจัย วิทยานิพนธ ์เป็นงานที่ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาค้นคว้าในเรื่องนั้น ๆ อย่างละเอียด  
  1.4 เอกสารของทางราชการ เป็นเอกสารที่ส่วนราชการจัดท าขึ้นเพื่อประโยชน์ในการ
ปฏิบัติ เช่น นโยบาย กฎระเบียบ พระราชบัญญัติ คู่มือปฏิบัติงาน ประกาศ ค าสั่ง เป็นต้น 
 2. วิธีการรวมรวมข้อมูลจากภาคสนาม ผู้วิจัยจะเก็บข้อมูลโดยวิธีการสัมภาษณ์ โดยที่ผู้วิจัย
เลือกวิธีการสัมภาษณ์ตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัย ซึ่งใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง หรือ
การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ (Structured interview or formal interview) โดยที่ผูว้ิจัยต้องท า
การสัมภาษณ์ไปตามค าถามท่ีก าหนดไว้ในแบบสัมภาษณ์ ซึ่งผู้วิจัยจะสัมภาษณ์ตามข้อที่ก าหนดไว้
เท่านั้น และผู้วิจัยจะใช้แบบสัมภาษณ์ซึ่งเป็นค าถามในการสัมภาษณ์ จดบันทึกข้อมูลและบันทึกเสียง
ตามค าบอกของผู้ถูกสัมภาษณ์ 

 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลในการท าการศึกษาครั้งนี้ เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยมี
ขั้นตอนในการวิเคราะห์ ดังนี้ 
 1. ผู้วิจัยจะน าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาแยกประเด็นตามแต่ละประเด็น 
 2. น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาแยกประเด็นค าถาม แล้วน ามาเปรียบเทียบความ
เหมือนหรือความแตกต่างของผู้ให้สัมภาษณ์แต่ละคน ก่อนจะน าข้อมูลนั้นไปวิเคราะห์ 
 3. น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาแยกประเด็นค าถาม แล้วน ามาเปรียบเทียบกับข้อมูล
เอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ แนวคิด ทฤษฎี ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อจะได้ทราบถึงลักษณะที่มีความ
คล้ายคลึงกันและแตกต่างกันของข้อมูล ก่อนจะน าข้อมูลเหล่านั้นไปวิเคราะห์ 
 4. น าข้อมูลที่ได้จากการเปรียบเทียบมาท าการวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกัน เพ่ือสรุปผลการวิจัย
เกี่ยวกับสมรรถนะที่จ าเป็นของบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์ อุปสรรคปัญหาในกระบวนการพัฒนา
สมรรถนะ รวมถึงแนวทางแก้ไขอุปสรรคปัญหา ข้อเสนอแนะและแนวทางพัฒนารูปแบบ วิธีการ และ 
 โดยใช้การน าเสนอผลการวิจัยในรูปแบบพรรณนา 
 
ผลการวิจัยและการอภิปรายผล  
 ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยเอกสารและการวิจัยสนาม พบว่า 
 ส านักงานศาลยุติธรรมได้น าแนวคิดการพัฒนาทรัพยากรบุคคลโดยยึดหลักสมรรถนะ 
Competency Development มาใช้ และก าหนดสมรรถนะออกเป็น 2 ประเภท คือ สมรรถนะหลัก ซ่ึง
ข้าราชการศาลยุติธรรมทุกคนต้องยึดถือสมรรถนะหลักเป็นแนวทางในการปฏิบัติ และสมรรถนะในงาน 
ซึ่งเป็นสมรรถนะที่ก าหนดเฉพาะส าหรับสายงานในแต่ละด้านเพ่ือสนับสนุนให้ข้าราชการศาลยุติธรรม
แสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมแก่หน้าที่ และส่งเสริมให้ข้าราชการศาลยุติธรรมปฏิบัติภารกิจในหน้าที่ให้ดี
ยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ส าหรับข้าราชการศาลยุติธรรมในสายงานประชาสัมพันธ์ ส านักงานศาลยุติธรรมได้ก าหนด
ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานไว้ ดังนี้ 
 1. สมรรถนะหลัก ประกอบด้วยสมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ คือ การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
(Achievement Motivation) บริการที่ดี (Service Mind) การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ 
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(Expertise) การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม และจริยธรรม (Integrity) และการท างานเป็นทีม 
(Teamwork)  
 2. สมรรถนะในงาน ได้แก่ การมองภาพองค์รวม การค้นคว้าหาข้อมูล และศิลปะการสื่อสารสูงใจ 
 3. ความรู้ความสามารถที่จ าเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน ได้แก่ ความรู้พ้ืนฐานด้านการ
ประชาสัมพันธ์ ความสามารถในการวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ปัจจุบัน ความรู้ความสามารถใน
การใช้สื่อ ความรู้ในการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ความสามารถในการติดตั้ง ตรวจ และควบคุมระบบ 
อุปกรณ์ โสตทัศนูปกรณ์ ความรู้เกี่ยวกับหลักปฏิบัติงานการบันทึกภาพและการตัดต่อภาพและเสียง 
และความรู้ทางด้านระเบียบข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 4. ทักษะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน ได้แก่ ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์  ทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษ  และทักษะในการจัดการข้อมูล 

 ปัจจุบันส านักงานศาลยุติธรรมมีแนวทางการพัฒนาบุคลากรในองค์การเพ่ือเป็นก าลังส าคัญใน
การพัฒนาองค์การสู่เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ดังนี้ 
 1. การให้ทุนการศึกษา โดยในแต่ละปีจะประกาศรับสมัครข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
เพ่ือคัดเลือกเป็นผู้เข้ารับทุนสนับสนุนการศึกษาระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก ภายในประเทศ 
โดยมีการก าหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครรับทุนและสาขาวิชาที่ให้ทุน 
 2. ก าหนดให้ข้าราชการศาลยุติธรรมทุกคนต้องได้รับการพัฒนาศักยภาพด้วยวิธีการอบรมใน
ห้องเรียนและ/หรือการพัฒนาศักยภาพบุคคลในการปฏิบัติงานด้วยวิธีการอ่ืน ๆ ตามแนวทางที่
ส านักงานศาลยุติธรรมก าหนด โดยรวมแล้วไม่น้อยกว่า 60 ชั่วโมง ต่อคนต่อปี ประกอบกับประกาศคณะ
กรรมการบริหารศาลยุติธรรม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการให้ได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษของ
ข้าราชการศาลยุติธรรม เมื่อวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2554 ทีก่ าหนดให้ข้าราชการศาลยุติธรรมที่จะได้รับ
เงินค่าตอบแทนพิเศษต้องผ่านการพัฒนาศักยภาพบุคคลในการปฏิบัติงาน ถือเป็นเจตนารมณ์ของ
ส านักงานศาลยุติธรรมที่ต้องการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรตามหลักสมรรถนะ เพ่ือเป็นการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการศาลยุติธรรมที่จะส่งผลต่อการด าเนินงานในภาพรวมของ
ส านักงานศาลยุติธรรมต่อไป 
 ทั้งนี้ หลักสูตรหรือเนื้อหาวิชาหรือหัวข้อที่จัดการอบรมหรือพัฒนาด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่งหรือ
หลายวิธีต้องสอดคล้องกับมาตรฐานและแนวทางการก าหนดความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งข้าราชการศาลยุติธรรมในแต่ละสายงานและแต่ละระดับ และต้องมีระยะเวลา
ในการอบรมหรือพัฒนาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของหลักสูตรหรือเนื้อหาวิชาหรือหัวข้อในการอบรมแต่ละ
หลักสูตรหรือแต่ละวิธีการพัฒนา  นอกจากนี้ ยังได้ก าหนดรายละเอียดของแนวทางการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรให้ข้าราชการศาลยุติธรรมทุกคนได้รับการพัฒนาด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่งหรือหลายวิธีตามที่
เห็นสมควร เช่น การฝึกอบรมในขณะปฏิบัติงาน (On the Job Training) การสอนงาน (Coaching) การ
หมุนเวียนงาน (Job Rotation) การให้ปฏิบัติงานในหน่วยงานอ่ืน การประชุมสัมมนา เป็นต้น เพ่ือให้การ
พัฒนาศักยภาพข้าราชการศาลยุติธรรมมีวิธีการที่หลากหลายและเหมาะสมกับตัวบุคลากรและสิ่งที่
ต้องการพัฒนา 

 ในส่วนของข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง สามารถน ามาวิเคราะห์แยกเป็นประเด็น
ต่าง ๆ เรียงตามล าดับวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ตั้งไว้ห้าประเด็น ดังนี้ 
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 1. สมรรถนะที่จ าเป็นของบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์ กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ 
ส านักงานศาลยุติธรรม มีดังนี้ 

มีความรู้พ้ืนฐานด้านการประชาสัมพันธ์ มีความสามารถในการวิเคราะห์และประเมิน
สถานการณ์ปัจจุบัน มีความสามารถในการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ และสามารถเลือกใช้สื่อให้เหมาะสม
กับเนื้อหา กลุ่มเป้าหมาย และภาพลักษณ์องค์การ มีความสามารถในการใช้เครื่องมือหรือ
โสตทัศนูปกรณ์ การติดตั้ง รวมทั้งการซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ วางแผนการท างานอย่างเป็นระบบ มีทักษะ
ด้านการสื่อสารที่ดี ทั้งด้านการพูด การฟัง และการเขียน รวมทั้งสามารถน าเสนอข้อมูลข่าวสารได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ มีความรู้ด้านเทคโนโลยี และมีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ รอบรู้ ทันต่อเหตุการณ์ และมี
ความรู้เกี่ยวกับหน่วยงานที่ตนท างานอยู่ ศึกษาเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  
มีบุคลิกภาพที่ดี น่าเชื่อถือ มีทัศนคติที่ดี มีจิตส านึกในการให้บริการ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถท างาน
เป็นทีมได้ กล้าคิด การตัดสินใจ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ และปรับตัวให้ทันต่อสถานการณ์
ปัจจุบัน 

2. รูปแบบ วิธีการและกระบวนการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์  
กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ ส านักงานศาลยุติธรรม มีดังนี้  

2.1 การจัดฝึกอบรมภายในหน่วยงานโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทั้งจากภายในและ
ภายนอกหน่วยงาน รวมทั้งการส่งบุคลากรไปอบรมหลักสูตรภายนอก 

2.2 การศึกษาดูงานด้านการประชาสัมพันธ์ของบริษัทเอกชนชั้นน าหรือหน่วยงาน
ภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ โดยรับฟังการบรรยายสรุป สอบถามและแลกเปลี่ยนความรู้ เพ่ือน า
ประสบการณ์ท่ีได้รับมาปรับใช้ในงาน 

2.3 การประชุมสัมมนา โดยมีการอภิปราย ซักถาม ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นภายใต้หัวข้อที่ก าหนด 

2.4 การเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยเลือกศึกษาตามความสนใจของแต่ละบุคคลผ่านระบบ
ออนไลน์ เว็บไซต์ของหน่วยงานต่าง ๆ  

2.5 การสอนงาน โดยให้บุคลากรที่มีประสบการณ์เป็นผู้สอนงานให้กับบุคลากรที่เข้า
มาท างานใหม่ หรือเสริมความรู้ให้กับบุคลากรภายในกลุ่มงาน 

2.6 การมอบหมายงาน หัวหน้างานจะพิจารณามอบหมายงานให้บุคลากรภายในกลุ่ม
งานและมีการติดตามความก้าวหน้าของงานเป็นระยะ 

2.7 การฝึกขณะปฏิบัติงาน สังเกตและศึกษาเรียนรู้จากการท างานจริง โดยมีหัวหน้า
กลุ่มงานเป็นพ่ีเลี้ยงให้ค าแนะน าปรึกษา 

2.8 การส่งเสริมให้บุคลากรศึกษาต่อในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรี โดยขอรับทุนจาก
ส านักงานศาลยุติธรรม 

3. อุปสรรคปัญหาในกระบวนการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์  
กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ ส านักงานศาลยุติธรรม มีดังนี้ 

3.1 ปัญหาด้านงบประมาณ ไม่เพียงพอส าหรับสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาบุคลากร
ด้านการประชาสัมพันธ์ ท าให้การจัดหลักสูตรอบรม/สัมมนาเป็นหลักสูตรระยะสั้นที่เน้นเพียงการ
บรรยายหรืออภิปรายเท่านั้น และไม่สามารถส่งบุคลากรไปอบรมหลักสูตรภายนอกได้อย่างทั่วถึง รวมถึง
การจ้างวิทยากรที่มีเชี่ยวชาญและมีความสามารถในการน าเสนอมาเป็นวิทยากรได้ตามต้องการ 
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3.2 ปัญหาที่เกิดจากตัวบุคลากร บุคลากรบางคนไม่สนใจใฝ่รู้เพ่ือพัฒนาตนเอง ไม่กล้า
ถามหรือแสดงความคิดเห็น ประกอบกับมภีาระงานที่ต้องรับผิดชอบค่อนข้างมาก ไม่มีเวลาในการศึกษา
เรียนรู้เพ่ิมเติม ไม่สามารถเข้าอบรมได้หรือเข้ารับการอบรมได้ไม่เต็มเวลา ท าให้การฝึกอบรมไม่เกิด
ประสิทธิภาพเท่าที่ควร 

3.3 ปัญหาด้านหลักสูตรในการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ไม่สอดคล้องกับความ
ต้องการหรือความสนใจของบุคลากร หรือสอดคล้องกับภารกิจของกลุ่มงานเพียงบางกลุ่ม ท าให้สามารถ
น ามาปรับใช้ในงานได้น้อย และยังขาดการฝึกปฏิบัติอย่างจริงจัง รวมทั้งวิทยากรยังขาดทักษะในการ
น าเสนอให้น่าสนใจเท่าที่ควร ประกอบกับระยะเวลาในการจัดฝึกอบรมในแต่ละครั้งน้อยเกินไป ยังไม่
เพียงพอที่จะท าให้เกิดการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรได้ 

3.4 ปัญหาด้านอุปกรณ์เครื่องมือ อุปกรณ์เครื่องมือต่าง ๆ ที่ต้องใช้ในการท างานและ
การฝึกปฏิบัติมีไม่เพียงพอ และมีความล้าสมัย ไม่รองรับกับการท างานในปัจจุบัน ส่งผลให้บุคลากรไม่
สามารถพัฒนาทักษะการท างานให้สูงขึ้นได้เนื่องจากเกิดข้อจ ากัดในการผลิตชิ้นงาน  

3.5 ปัญหาด้านนโยบาย นโยบายในการสนับสนุนการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้าน
การประชาสัมพันธ์ยังไม่มีความชัดเจนเป็นรูปธรรม อีกทั้งยังไม่ครอบคลุมบุคลากรทุกประเภท  

3.6 ปัญหาด้านรูปแบบการฝึกอบรม/พัฒนาบางรูปแบบยังมีวิธีการไม่เหมาะสมหรือมี
ข้อจ ากัดบางประการ เช่น การสอนงานที่ไม่มีแผนงาน ไม่มีการบันทึกเป็นเอกสารหรือจัดท าเป็นคู่มือ 
และผู้สอนไม่มีเวลาสอนงานเต็มที่เนื่องด้วยภาระงานที่ต้องท า หัวหน้างานไมส่ับเปลี่ยนหมุนเวียนให้
บุคลากรปฏิบัติงานที่แตกต่างกันในแต่ละช่วงเวลา ส่งผลให้ไม่เกิดการพัฒนาสมรรถนะอย่างรอบด้าน 
และไม่สามารถท างานแทนกันได้ การเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์ เป็นการสื่อสารทางเดียว ไม่
เพียงพอส าหรับการฝึกปฏิบัติ สื่อการเรียนการสอนไม่น่าสนใจ ล้าสมัย หัวข้อวิชาไม่ค่อยตรงกับงานด้าน
ประชาสัมพันธ์ รวมทั้งบุคลากรบางคนไม่สามารถเรียนออนไลน์ที่บ้านได้เนื่องจากไม่มีคอมพิวเตอร์
ส่วนตัวและติดปัญหาเรื่องสัญญาณอินเตอร์เน็ต  

4. แนวทางแก้ไขอุปสรรคปัญหาในกระบวนการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรด้านการ
ประชาสัมพันธ์ กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ ส านักงานศาลยุติธรรม มีดังนี้ 

4.1 ควรมีการสอบถามความคิดเห็นหรือส ารวจความต้องการ/ความสนใจของบุคลากร
ภายในหน่วยงานว่าต้องการเรียนรู้ ศึกษาดูงาน หรือต้องการได้รับการพัฒนาสมรรถนะการท างานด้านใด
เพ่ิมเติมเพ่ือจัดท าหลักสูตรหรือคัดเลือกสถานที่ในการศึกษาดูงานให้เหมาะสมคล้องกับความต้องการ
ของบุคลากร นอกจากนี้ ควรจัดท าแผนการด าเนินงานประชาสัมพันธ์ประจ าปีและจัดท าแผนการ
ฝึกอบรมประจ าปีให้สอดคล้องกับแผนการด าเนินงานที่วางไว้ เพ่ือให้บุคลากรได้รับความรู้ตรงตาม
ภารกิจ และสามารถปฏิบัติงานได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ รวมทั้งสื่อสารให้บุคลากรในหน่วยงาน
ทราบล่วงหน้า เพ่ือให้บุคลากรแต่ละคนบริหารจัดการเวลาและเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการ
ฝึกอบรม  

4.2 ควรมีการจัดฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องและหลากหลายทักษะมากยิ่งขึ้น ปรับรูปแบบ
หลักสูตร/เนื้อหาการฝึกอบรมให้น่าสนใจ สอดคล้องกับงานและสถานการณ์ปัจจุบัน รวมทั้งเน้นการฝึก
ปฏิบัติควบคูก่ันไป เพ่ิมระยะเวลาการฝึกอบรม ลดจ านวนบุคลากรในการฝึกอบรมในแต่ละครั้งให้น้อยลง 
เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมสามารถเรียนรู้และฝึกปฏิบัติได้อย่างทั่วถึง จะท าให้การฝึกอบรมมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น นอกจากนี้ ควรมีการจัดกิจกรรมเพ่ือปรับวิธีคิด (Mindset) และทัศนคติของบุคลากร ฝึกปฏิบัติโดย
การยกกรณีตัวอย่าง เพ่ือให้สามารถด าเนินการแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วเมื่อพบเจอสถานการณ์จริง  
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4.3 สรรหาวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านงานประชาสัมพันธ์และสามารถถ่ายทอด
ความรู้ให้เข้าใจได้ง่าย และควรมีการประเมินวิทยากรหลังอบรม  

4.4 ปรับเทคนิค/วิธีการพัฒนาบุคลากรที่ใช้อยู่ในปัจจุบันให้มีความเหมาะสมมากขึ้น 
เช่น สับเปลี่ยนหมุนเวียนหัวข้อในการฝึกอบรมให้เหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจหน้าที่ของกลุ่มงานต่าง ๆ 
ศึกษาดูงานในหน่วยงานที่ท างานด้านการประชาสัมพันธ์โดยตรงหรืออาจจะไปศึกษาดูงานด้านอ่ืน ๆ  
ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเรียนรู้แนวทางการด าเนินการและการแก้ไขปัญหา และสามารถน าความรู้มาประยุกต์ใช้
ในการท างานได้ การสอนงานอาจจะใช้รูปแบบการจับคู่บัดดี้ในการท างานร่วมกัน เพ่ือให้ผู้มี
ประสบการณ์ในการท างานมากกว่าคอยให้ค าแนะน า หรืออาจก าหนดให้บุคลากรแต่ละคนต้องมีชั่วโมง
การสอนงานเพ่ือให้เกิดรูปแบบการสอนงานและแบ่งปันข้อมูลหรือเทคนิคการท างานอย่างเป็นทางการ 
รวมทั้งควรมีการประเมินผู้สอนงานด้วย สับเปลี่ยนหมุนเวียนงานภายในกลุ่มงาน เพ่ือให้ทุกคนได้พัฒนา
สมรรถนะในด้านต่าง ๆ เพ่ิมขึ้น และสามารถท างานทดแทนกันได้ หรืออาจปรับเปลี่ยนไปใช้รูปแบบการ
เรียนรู้หรือการพัฒนาอ่ืนแทน หากรูปแบบที่ใช้อยู่ในปัจจุบันไม่เหมาะสม 

4.5 ผู้บริหารควรมีนโยบายในการพัฒนาบุคลากรด้านประชาสัมพันธ์ที่ชัดเจน รวมถึง
กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง หรือก าหนดให้เรื่องการพัฒนาตนเองเป็น
ตัวชี้วัดบังคับระดับบุคคล และควรส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนได้รับการพัฒนาสมรรถนะอย่างเท่าเทียมกัน 
นอกจากนี้ ควรจัดสรรงบประมาณในการฝึกอบรมให้เพียงพอต่อความต้องการในการพัฒนาการ
สมรรถนะของบุคลากร จัดล าดับความส าคัญ และพิจารณาความซ้ าซ้อนของหัวข้อฝึกอบรม อาจ
คัดเลือกบุคลากรที่มีความเหมาะสมเป็นตัวแทนไปฝึกอบรมหลักสูตรภายนอก และให้กลับมาเป็น
วิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้บุคลากรภายในหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดการใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 

4.6 ขอจัดสรรอุปกรณ์เครื่องมือเพ่ิมเติมหรือขอยืมจากหน่วยงานอ่ืนในกรณีท่ีมีจ านวน
ไม่เพียงพอต่อการใช้งานหรือฝึกอบรม หรือไม่รองรับกับการท างานในปัจจุบัน  

5. แนวทางพัฒนารูปแบบ วิธีการ และกระบวนการพัฒนาให้สอดคล้องกับสมรรถนะที่จ าเป็น
ด้านการประชาสัมพันธ์ ของบุคลากรกองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ ส านักงานศาลยุติธรรม มีดังนี้ 

5.1 ควรส ารวจความจ าเป็นในการฝึกอบรม (Training Needs) ว่าควรได้รับการพัฒนา
สมรรถนะในด้านใดบ้าง เพ่ือน ามาออกแบบหลักสูตรการฝึกอบรมให้เหมาะสม และควรมีการจัดท าแผน
ฝึกอบรมให้สอดคล้องกับสมรรถนะที่จ าเป็น และภายหลังจากการฝึกอบรมควรมีการติดตามประเมินผล 
และน าผลการประเมินที่ได้ไปปรับปรุงการอบรมในครั้งต่อไป  

5.2 ควรมีการจัดประชุมระดมความคิด (Brainstorm) ภายในหน่วยงานเดือนละ  
1 ครั้ง เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อัพเดทข้อมูลข่าวสาร และนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานด้าน
ประชาสัมพันธ์ และเข้าใจในเป้าหมายของการด าเนินงานที่ตรงกัน ร่วมกันคิดค้น/พัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ 
วิพากษ์วิจารณ์งานกันอย่างตรงไปตรงมาโดยปราศจากอคติ รวมทั้งปรับบรรยากาศการท างานให้ทุกคน
สามารถท างานได้อย่างอิสระ ส่งเสริมให้บุคลากรกล้าคิดกล้าท า เปิดโอกาสให้บุคลากรได้ลองผิด ลองถูก 
ผู้บริหารและเพ่ือนร่วมงานส่งเสริมและให้ก าลังใจกัน  

5.3 สับเปลี่ยนหมุนเวียนการท างานระหว่างกลุ่มงาน เพ่ือให้บุคลากรในหน่วยงานมี
ความรู้ความสามารถรอบด้าน รองรับการปฏิบัติงานในต าแหน่งที่สูงขึ้นในอนาคต และสามารถช่วย
ปฏิบัติงานแทนได้  

5.4 ควรจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานซึ่งจะเป็นประโยชน์ในกรณีที่มีการสับเปลี่ยน
หมุนเวียนงาน หรือโยกย้ายบุคลากรประจ าปี ท าให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความราบรื่น  
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5.5 ควรมีการจัดการอบรมหลักสูตรเฉพาะต าแหน่งส าหรับผู้ปฏิบัติงานด้าน
ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้เกี่ยวกับสื่อใหม่ ๆ และเทคโนโลยีที่สามารถน ามาใช้ในการสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานเป็นประจ าทุกปี นอกจากนี้ ควรเพ่ิมกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาพฤติกรรมและทัศนคติที่ส่งผลให้
การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น กิจกรรมเสริมสร้างความสามัคคี การท างานเป็นทีม การ
คิดสร้างสรรค ์เป็นต้น รวมทั้งก าหนดระยะเวลาในการจัดการอบรม/สัมมนาที่ทุกคนสามารถเข้าร่วมการ
อบรมได้ตลอดหลักสูตร 

5.6 ควรให้ความส าคัญกับการสร้างเครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์ เนื่องจากจะเป็น
ประโยชน์การต่อท างานทั้งในปัจจุบันและอนาคต การประสานงานและการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่ง
กันและกัน  

5.7 ควรมีการสร้างแรงจูงใจในรูปแบบต่าง ๆ ที่กระตุ้นให้บุคลากรพัฒนาสมรรถนะ
ของตนเองให้สูงขึ้น เช่น การจัดประกวดผลงานภายในหน่วยงาน การให้เงินรางวัล การปรับเลื่อน
ต าแหน่ง/เงินเดือน การประเมินผลการปฏิบัติตามความเป็นจริงตามระดับสมรรถนะของบุคลากร เพ่ือ
เป็นการให้ก าลังใจกับบุคลากรที่พัฒนาตนเองอยู่เสมอ เป็นต้น  
  
 อภิปรายผล 

 จากผลการวิจัยที่ค้นพบดังกล่าวข้างต้น มีประเด็นที่น ามาอภิปรายผลได้ ดังนี้ 

สมรรถนะที่จ าเป็นของบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์ กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ 
ส านักงานศาลยุติธรรม คือ มีความรู้พ้ืนฐานด้านการประชาสัมพันธ์ มีความสามารถในการวิเคราะห์และ
ประเมินสถานการณ์ปัจจุบัน มีความสามารถในการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์และสามารถเลือกใช้สื่อให้
เหมาะสมกับเนื้อหา กลุ่มเป้าหมาย และภาพลักษณ์องค์การ มีความสามารถในการใช้เครื่องมือหรือ
โสตทัศนูปกรณ์ การติดตั้ง รวมทั้งการซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ มีการวางแผนการท างานอย่างเป็นระบบ มี
ทักษะด้านการสื่อสารที่ดี ทั้งด้านการพูด การฟัง และการเขียน สามารถน าเสนอข้อมูลข่าวสารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ มีความรู้ด้านเทคโนโลยี และมีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ รอบรู้ ทันต่อเหตุการณ์ รวมทั้งมี
ความรู้เกี่ยวกับหน่วยงานที่ตนท างานอยู่ ศึกษาเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มี
บุคลิกภาพที่ดี น่าเชื่อถือ มีทัศนคติที่ดี มีจิตส านึกในการให้บริการ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถท างาน
เป็นทีมได้ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ กล้าคิด กล้าตัดสินใจ และปรับตัวให้ทันต่อสถานการณ์
ปัจจุบัน สอดคล้องกับแนวคิดของ วิรัช ลภิรัตนกุล (2552) ที่กล่าวสรุปว่า ผู้ที่ท างานด้านการ
ประชาสัมพันธ์ในยุคศตวรรษใหม่จะต้องมีทักษะความสามารถในการเขียนและการพูด ต้องมีความรู้
ทางด้านการประชาสัมพันธ์ แสวงหาความรู้ด้านการประชาสัมพันธ์อย่างสม่ าเสมอ และความรู้ด้านอ่ืน ๆ 
ที่เกี่ยวข้องด้วย ต้องมีความรู้ความสามารถในการน าเสนอได้อย่างมีคุณภาพและอย่างสง่าผ่าเผย 
น่าสนใจ เพ่ือสร้างความน่าเชื่อถือและภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์การ ต้องเป็นนักวางแผนที่ดี มีวิสัยทัศน์ที่
กว้างไกล และมองเห็นภาพรวม ต้องมีทักษะความสามารถในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ด้านการ
ประชาสัมพันธ์ นอกจากนี้ ยังต้องมีความรู้ความสามารถและทักษะในการใช้เทคโนโลยี เท่าทันโลก 
สามารถอ่านสถานการณ์ความเป็นไปของโลกออก รวมทั้งมีความคิดที่เป็นมิติสากล จึงจะสามารถ
ด าเนินงานประชาสัมพันธ์ได้อย่างทันยุคทันเหตุการณ์และทันโลก  

ส าหรับรูปแบบ วิธีการและกระบวนการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์ 
ของกองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ ส านักงานศาลยุติธรรม ประกอบด้วย การจัดฝึกอบรม สัมมนา
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ภายในหน่วยงานโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทั้งจากภายในและภายนอกหน่วยงาน รวมทั้งการส่งบุคลากรไป
อบรมหลักสูตรภายนอก การศึกษาดูงานด้านการประชาสัมพันธ์ของบริษัทเอกชนหรือหน่วยงานภาครัฐ 
การเรียนรู้ด้วยตนเองตามความสนใจผ่านระบบออนไลน์ การสอนงานภายในกลุ่มงานโดยบุคลากรที่มี
ประสบการณ์ การมอบหมายงานโดยหัวหน้างานและมีการติดตามความก้าวหน้าของงานเป็นระยะ 
รวมทั้งการฝึกขณะปฏิบัติงาน สังเกตและเรียนรู้จากการท างานจริง โดยมีหัวหน้ากลุ่มงานให้ค าแนะน า
ปรึกษา นอกจากนี้ ยังส่งเสริมให้บุคลากรศึกษาต่อในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรี โดยขอรับทุนจาก
ส านักงานศาลยุติธรรม สอดคล้องกับแนวคิดของ ศุภชัย ยาวะประภาษ (2548) ที่ได้กล่าวสรุปว่า การ
พัฒนาบุคลากรมีแนวทางหลักในการด าเนินการ 3 แนวทาง คือ 1) การให้การศึกษา/เรียนรู้ 2) การ
ฝึกอบรม และ 3) การพัฒนาบุคลากรด้วยวิธีการต่าง ๆ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ เนตรชนก  
ดวนใหญ่ (2562) ได้ศึกษา การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในศาลอาญา ยุคดิจิทัล ประจ าปี 2562 
พบว่า วิธีการที่น ามาใช้พัฒนาศักยภาพของบุคลากร ได้แก่ การจัดการฝึกอบรมทั้งการจัดอบรมภายใน
หน่วยงานและการส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมกับหน่วยงานภายนอกกับสถาบันที่ได้มาตรฐาน รวมถึง
สนับสนุนให้บุคลากรสอบชิงทุนส านักงานศาลยุติธรรมไปอบรมหลักสูตรระยะสั้นที่ต่างประเทศ การ
ส่งเสริมให้บุคลากรมีการศึกษาในระดับสูงขึ้นและสนับสนุนให้ขอรับทุนสนับสนุนจากส านักงานศาล
ยุติธรรมเพ่ือการพัฒนาศักยภาพในองค์ความรู้ที่สูงขึ้นหรือเพ่ิมมากขึ้น รวมทั้ง ส่งเสริมให้บุคลากรมีการ
พัฒนาด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การไปศึกษาดูงาน การเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบทางเทคโนโลยีต่าง ๆ 
รวมถึงการเป็นพ่ีเลี้ยง การเป็นวิทยากรภายในหน่วยงาน เป็นต้น  

ในด้านอุปสรรคปัญหาในกระบวนการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์ 
กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ ส านักงานศาลยุติธรรม ได้แก่  

1. ปัญหาด้านงบประมาณ ไม่เพียงพอส าหรับสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรด้านการ
ประชาสัมพันธ์ สอดคล้องกับงานวิจัยของ เนตรชนก ดวนใหญ่ (2562) ได้ศึกษา การพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรในศาลอาญา ยุคดิจิทัล ประจ าปี 2562 พบว่า ปัญหาอุปสรรคที่ส่งผลต่อการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรประการหนึ่งคือ งบประมาณที่ได้รับจัดสรรส าหรับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของหน่วยงานยัง
ไม่เพียงพอ 

2. ปัญหาที่เกิดจากตัวบุคลากร บุคลากรบางคนไม่สนใจใฝ่รู้เพ่ือพัฒนาตนเอง ไม่กล้าถามหรือ
แสดงความคิดเห็น ประกอบกับมีภาระงานที่ต้องรับผิดชอบค่อนข้างมาก ไม่มีเวลาในการศึกษาเรียนรู้
เพ่ิมเติม ไม่สามารถเข้าอบรมได้หรือเข้ารับการอบรมได้ไมเ่ต็มเวลา สอดคล้องกับงานวิจัยของ เลิศนภา 
พงษ์ด า (2560) ได้ศึกษา การพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานด้านการจัดการเรียนการสอนของ
ข้าราชการครู: กรณีศึกษา โรงเรียนสุเหร่าดอนสะแก พบว่า ปัจจุบันครูมีภาระงานอ่ืนด้วย นอกเหนือจาก
งานสอน จึงท าให้มีเวลาในการพัฒนาสมรรถนะของตนเองน้อย อีกทั้งยังท าให้ไม่สามารถใช้สมรรถนะ
ของตนในการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอนได้อย่างเต็มที่ 

3. ปัญหาด้านหลักสูตรในการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ไม่สอดคล้องกับความต้องการหรือความ
สนใจของบุคลากร หรือสอดคล้องกับภารกิจของกลุ่มงานเพียงบางกลุ่ม ท าให้สามารถน ามาปรับใช้ใน
งานได้น้อย และยังขาดการฝึกปฏิบัติอย่างจริงจัง รวมทั้งวิทยากรยังขาดทักษะในการน าเสนอให้น่าสนใจ
เท่าที่ควร ประกอบกับระยะเวลาในการจัดฝึกอบรมในแต่ละครั้งน้อยเกินไป ยังไม่เพียงพอที่จะท าให้เกิด
การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ เลิศนภา พงษ์ด า (2560) ได้ศึกษา การ
พัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานด้านการจัดการเรียนการสอนของข้าราชการครู: กรณีศึกษา โรงเรียน
สุเหร่าดอนสะแก พบว่า ปัญหาอุปสรรคในสมรรถนะในการปฏิบัติงาน คือ ขาดการสนับสนุนการพัฒนา
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สมรรถนะที่ตรงกับความต้องการที่แท้จริงของครู ยังไม่มีการส ารวจความต้องการของครูว่าต้องการ
พัฒนาในด้านใด เช่น ความต้องการในการพัฒนาเรื่องนวัตกรรม และเทคโนโลยี  

4. ปัญหาด้านอุปกรณ์เครื่องมือ ที่มีไม่เพียงพอและมีความล้าสมัย ไม่รองรับกับการท างานใน
ปัจจุบัน ส่งผลให้บุคลากรไม่สามารถพัฒนาทักษะการท างานให้สูงขึ้นได้เนื่องจากเกิดข้อจ ากัดในการ
ผลิตชิ้นงาน สอดคล้องกับงานวิจัยของ เนตรชนก ดวนใหญ่ (2562) ได้ศึกษา การพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรในศาลอาญา ยุคดิจิทัล ประจ าปี 5625 พบว่า ปัญหาและอุปสรรคประการหนึ่งที่ส่งผลต่อการ
พัฒนาศักยภาพของบุคลากร คือ อุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติงานบางส่วนยังไม่ทันสมัยรองรับ
ระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย  

5. ปัญหาด้านนโยบาย นโยบายในการสนับสนุนการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านการ
ประชาสัมพันธ์ทีย่ังไม่มีความชัดเจนเป็นรูปธรรม อีกทั้งยังไม่ครอบคลุมบุคลากรทุกประเภท สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ ภูษิต ตรีบูรณพงศ์ (2560) ได้ศึกษา สมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัด
ส านักบริหารกลาง ส านักงานศาลยุติธรรม พบว่า ด้านปัญหาและอุปสรรคที่ส่งผลต่อการพัฒนา
สมรรถนะในการปฏิบัติงานประการหนึ่งคือ การขาดความรู้ความเข้าใจในสมรรถนะที่ต้องมี และ
ผู้บังคับบัญชาไม่มีนโยบายที่ชัดเจนในการพัฒนาสมรรถนะ  

6. ปัญหาด้านรูปแบบการฝึกอบรม/พัฒนาบางรูปแบบยังมีวิธีการไม่เหมาะสมหรือมีข้อจ ากัด
บางประการ เช่น การเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์ เป็นการสื่อสารทางเดียว บุคลากรบางคนไม่
สามารถเรียนออนไลน์ที่บ้านได้เนื่องจากไม่มีคอมพิวเตอร์ส่วนตัวและปัญหาเรื่องสัญญาณอินเตอร์เน็ต 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ สาครินทร์ หรูมิ่งมงคล (2562) ได้ศึกษา การพัฒนาข้าราชการศาลยุติธรรม
ตามหลักสมรรถนะในยุคศาลดิจิทัล: กรณีศึกษาส านักงานศาลยุติธรรมประจ าภาค 6 พบว่า การจัดการ
อบรมผ่านทางสื่อสารสนเทศ เช่น Video Conference, ระบบ Streaming เป็นการสื่อสารทางเดียว  
ผู้เข้ารับฟังการอบรมไม่มีโอกาสได้ซักถามเมื่อเกิดความไม่เข้าใจ ไม่สามารถเรียนรู้ได้ทุกทีทุกเวลา
เนื่องจากเป็นระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบภายในองค์การ (intranet)  

ส าหรับแนวทางแก้ไขอุปสรรคปัญหาในกระบวนการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรด้านการ
ประชาสัมพันธ์ กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ ส านักงานศาลยุติธรรม ได้แก่  

1. ควรมีการสอบถามความคิดเห็นหรือส ารวจความต้องการ/ความสนใจของบุคลากรภายใน
หน่วยงานว่าต้องการได้รับการพัฒนาสมรรถนะการท างานด้านใดเพ่ิมเติมเพ่ือจัดท าหลักสูตรให้เหมาะสม
คล้องกับความต้องการของบุคลากร นอกจากนี้ ควรจัดท าแผนการด าเนินงานประชาสัมพันธ์ประจ าปี
และจัดท าแผนการฝึกอบรมประจ าปีให้สอดคล้องกับแผนการด าเนินงานที่วางไว้ เพ่ือให้บุคลากรได้รับ
ความรู้ตรงตามภารกิจที่จะต้องด าเนินการในปีนั้น ๆ และสามารถปฏิบัติงานได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ี
วางไว้ รวมทั้งสื่อสารให้บุคลากรในหน่วยงานทราบล่วงหน้า เพ่ือให้บุคลากรแต่ละคนบริหารจัดการเวลา
และเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการฝึกอบรม สอดคล้องกับงานวิจัยของ จารุเนตร เกื้อภักดิ์ (2559) 
ได้ศึกษา แนวทางพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ พบว่า แนวทางในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์ ด้านการฝึกอบรม ได้แก่ การส ารวจความต้องการและจัดหาหลักสูตรที่ทันสมัยใน
การจัดฝึกอบรมให้กับบุคลากรสายสนับสนุนสามารถน าไปใช้ในการปฏิบัติงานได้จริงและเพ่ือเป็นการ
เพ่ิมพูนความรู้ความสามารถและสมรรถนะในการท างาน  
 2. ควรมีการจัดฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องและหลากหลายทักษะมากยิ่งขึ้น ปรับรูปแบบหลักสูตร/
เนื้อหาการฝึกอบรมให้น่าสนใจ สอดคล้องกับงานและสถานการณ์ปัจจุบัน รวมทั้งเน้นการฝึกปฏิบัติ
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ควบคู่กันไป เพ่ิมระยะเวลาการฝึกอบรม ลดจ านวนบุคลากรในการฝึกอบรมในแต่ละครั้งให้น้อยลง 
เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมสามารถเรียนรู้และฝึกปฏิบัติได้อย่างทั่วถึง นอกจากนี้ ควรมีการจัดกิจกรรมเพ่ือปรับ
วิธีคิด (Mindset) และทัศนคติของบุคลากร ฝึกปฏิบัติโดยการยกกรณีตัวอย่าง เพ่ือให้สามารถด าเนินการ
แก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วเมื่อพบเจอสถานการณ์จริง สอดคล้องงานวิจัยของ ราณี โกษาคาร (2560) ได้
ศึกษา การพัฒนาข้าราชการศาลยุติธรรมเพ่ือเพ่ิมขีดสมรรถนะหลักในการปฏิบัติงาน: กรณีศึกษาใน
ส านักอ านวยการประจ าศาลอุทธรณ์ภาค 7 พบว่า แนวทางการพัฒนาข้าราชการศาลยุติธรรมเพ่ือเพ่ิมขีด
สมรรถนะหลักในการปฏิบัติงาน คือ เสริมสร้างให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึง
ความส าคัญของการพัฒนาสมรรถนะหลัก และหน่วยงานควรส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับ
ต าแหน่งได้รับการพัฒนาอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นให้ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ด้าน
วิชาการ การคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และเทคโนโลยีที่ทันสมัยต่าง ๆ ด้วยการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ 
พัฒนาตนเองอยู่เสมอ 

3. สรรหาวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านงานประชาสัมพันธ์และสามารถถ่ายทอดความรู้ให้
เข้าใจได้ง่าย และควรมีการประเมินวิทยากรหลังอบรม สอดคล้องกับแนวคิดของ สิปปวัสน์ โมระกรานต์ 
(2561) ได้ศึกษา แนวทางการพัฒนาสมรรถนะเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานส าหรับนายทหารชั้น
ประทวน กรณีศึกษา: ส านักจิตวิทยา กรมกิจการพลเรือนทหารบก พบว่า ควรมีการพัฒนาทักษะ
ความสามารถโดยรับการฝึกอบรมจากผู้เชี่ยวชาญภายนอก เนื่องจากก าลังพลมีความเชื่อว่าถ้าได้รับการ
ถ่ายทอดจากผู้ฝึกอบรมที่เป็นมืออาชีพ จะท าให้ตนเองพัฒนาศักยภาพในการอบรมได้อย่างถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพ 
 4. ปรับเทคนิค/วิธีการพัฒนาบุคลากรที่ใช้อยู่ในปัจจุบันให้มีความเหมาะสมมากขึ้น หรืออาจ
ปรับเปลี่ยนไปใช้รูปแบบการเรียนรู้หรือการพัฒนาอ่ืนแทน หากรูปแบบที่ใช้อยู่ในปัจจุบันไม่เหมาะสม 
สอดคล้องกับแนวความคิดของ ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (อ้างถึงใน ชลิดา ศรมณี, 
2563) ที่อธิบายว่า เทคนิคและวิธีการพัฒนาทรัพยากรบุคคลนั้น ต้องสามารถท าให้บุคลากรผู้เข้ารับการ
พัฒนารู้มากขึ้น คิดเป็นระบบมากขึ้น สามารถใช้เครื่องมืออย่างมีความช านาญการมากขึ้น พัฒนาตนเอง
ไม่มีที่สิ้นสุด รวมทั้ง ต้องให้ความส าคัญกับการเพ่ิมสมรรถนะของบุคลากรและต้องมีความหลากหลาย 
ทันสมัย ครอบคลุมความแตกต่างของเนื้อหา  

5. ผู้บริหารควรมีนโยบายในการพัฒนาบุคลากรด้านประชาสัมพันธ์ที่ชัดเจน รวมถึงกระตุ้นให้
เกิดการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนได้รับการพัฒนาสมรรถนะ
อย่างเท่าเทียมกัน จัดสรรงบประมาณในการฝึกอบรมให้เพียงพอต่อความต้องการในการพัฒนาการ
สมรรถนะของบุคลากร สอดคล้องกับงานวิจัยของ ภูษิต ตรีบูรณพงศ์ (2560) ได้ศึกษา สมรรถนะในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดส านักบริหารกลาง ส านักงานศาลยุติธรรม พบว่า แนวทางการพัฒนา
สมรรถนะในการปฏิบัติงาน ผู้บริหารต้องให้การสนับสนุนส่งเสริมทั้งงบประมาณและทรัพยากรให้มีการ
พัฒนาสมรรถนะให้ครบในทุกระดับอย่างเพียงพอ ต่อเนื่อง และเป็นระบบ 

6. ขอจัดสรรอุปกรณ์เครื่องมือเพ่ิมเติมหรือขอยืมจากหน่วยงานอ่ืนในกรณีที่มีจ านวนไม่เพียงพอ
ต่อการใช้งานหรือการฝึกอบรม หรือไม่รองรับกับการท างานในปัจจุบัน สอดคล้องกับ เนตรชนก  
ดวนใหญ่ (2562) ได้ศึกษา การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในศาลอาญา ยุคดิจิทัล ประจ าปี 5625 
พบว่า ควรขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ิมเติม เพ่ือให้เพียงพอส าหรับการจัดสรรในแผนการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรในหน่วยงาน รวมทั้งขอรับจัดสรร เครื่องมือ และอุปกรณ์ที่ทันสมัยให้ครบทุกจุด 
การปฏิบัติงาน เพ่ือให้การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
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ในด้านแนวทางพัฒนารูปแบบ วิธีการ และกระบวนการพัฒนาให้สอดคล้องกับสมรรถนะที่จ าเป็น
ด้านการประชาสัมพันธ์ ของบุคลากรกองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ ส านักงานศาลยุติธรรม มีดังนี้ 

1. ควรส ารวจความจ าเป็นในการฝึกอบรม (Training Needs) ว่าควรได้รับการพัฒนาสมรรถนะ
ในด้านใดบ้าง เพ่ือน ามาออกแบบหลักสูตรการฝึกอบรมให้เหมาะสม และภายหลังจากการฝึกอบรมควรมี
การติดตามประเมินผล และน าผลการประเมินที่ได้ไปปรับปรุงการอบรมในครั้งต่อไป สอดคล้องกับแนวคิด
ของ ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (อ้างถึงใน ชลิดา ศรมณี, 2563) ที่กล่าวสรุปว่า 
กระบวนการส าคัญที่ท าให้เกิดวิธีการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การหา
ความจ าเป็นในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2) การวางแผนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 3) การพัฒนา
หลักสูตร 4) การด าเนินการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 5) การประเมินและติดตามผลการพัฒนาทรัพยากร
บุคคล 

2. ควรมีการจัดประชุมระดมความคิด (Brainstorm) ภายในหน่วยงานเดือนละ 1 ครั้ง เพ่ือ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ อัพเดทข้อมูลข่าวสาร และนวัตกรรมใหม่ ๆ และเข้าใจในเป้าหมายของการด าเนินงานที่
ตรงกัน วิพากษ์วิจารณ์งานกันอย่างตรงไปตรงมาโดยปราศจากอคติ รวมทั้งปรับบรรยากาศการท างานให้
ทุกคนสามารถท างานได้อย่างอิสระ ส่งเสริมให้บุคลากรกล้าคิดกล้าท า ผู้บริหารและเพ่ือนร่วมงานส่งเสริม
และให้ก าลังใจกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ ราณี โกษาคาร (2560) ได้ศึกษา การพัฒนาข้าราชการศาล
ยุติธรรมเพ่ือเพ่ิมขีดสมรรถนะหลักในการปฏิบัติงาน: กรณีศึกษาในส านักอ านวยการประจ าศาลอุทธรณ์
ภาค 7 พบว่า แนวทางการพัฒนาข้าราชการศาลยุติธรรมเพ่ือเพ่ิมขีดสมรรถนะหลักในการปฏิบัติงาน คือ 
การมอบหมายให้บุคลากรทุกต าแหน่งได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจหรือวางแผน เปิดโอกาสให้บุคลากร 
ทุกระดับได้แสดงความสามารถ ความคิดเห็น เพ่ือแก้ไขปัญหาจากประสบการณ์การท างานร่วมกัน  

3. สับเปลี่ยนหมุนเวียนการท างานระหว่างกลุ่มงาน เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถรอบ
ด้าน รองรับการปฏิบัติงานในต าแหน่งที่สูงขึ้นในอนาคต และปฏิบัติงานแทนกันได้ สอดคล้องกับแนวคิด
ของ ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (อ้างถึงใน ชลิดา ศรมณี, 2563) ที่กล่าวสรุปว่า การ
สับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน (Job Rotation) เป็นเทคนิควิธีการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างหนึ่งที่มี
ประสิทธิผล จะช่วยเสริมสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีของบุคคลในส่วนงานต่าง ๆ อีกทั้งยัง
เป็นการเสริมสร้างความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ให้ผู้ที่ได้รับการหมุนเวียนงาน เพ่ือรองรับการเปลี่ยน
ต าแหน่งให้สูงขึ้น เป็นการส่งเสริมบุคลากรให้เหมาะสมกับงาน และมีส่วนช่วยให้ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือการ
ปรับปรุงในฝ่ายงานขององค์การ  

4. ควรจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานซึ่งจะเป็นประโยชน์ในกรณีที่มีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน 
หรือโยกย้ายบุคลากรประจ าปี ท าให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความราบรื่น สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ภูษิต ตรีบูรณพงศ์ (2560) ได้ศึกษา สมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดส านักบริหารกลาง 
ส านักงานศาลยุติธรรม พบว่า แนวทางการพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานนั้น ควรมีการจัดท าคู่มือ
การปฏิบัติงาน มีการสอนงานหรือถ่ายทอดความรู้ให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ การหมุนเวียนให้ปฏิบัติหน้าที่
แทนกัน เพ่ือแก้ปัญหาในกรณีมีการโยกย้ายบ่อย ท าให้งานไม่หยุดชะงัก  

5. ควรมีการจัดการอบรมหลักสูตรเฉพาะต าแหน่งส าหรับผู้ปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์ ให้
ความรู้เกี่ยวกับสื่อใหม่ ๆ และเทคโนโลยีเป็นประจ าทุกปี และควรเพ่ิมกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาพฤติกรรม
และทัศนคติที่ส่งผลท าให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งก าหนดระยะเวลาในการ
จัดการอบรม/สัมมนาที่ทุกคนสามารถเข้าร่วมการอบรมได้ตลอดหลักสูตร สอดคล้องกับแนวคิดของ วิรัช 
ลภิรัตนกุล (2552) ที่กล่าวสรุปว่า สังคมยุคใหม่ในศตวรรษที่ 21 พัฒนาก้าวไกลไปรวดเร็วมาก ท าให้ผู้ที่
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ท างานด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์ต้องพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถติดตามไปด้วยอย่างกระชั้นชิด 
เพ่ือมิให้ตกยุค โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การพัฒนาให้ก้าวทันวิทยาการและเทคโนโลยีใหม่ ๆ และสอดคล้อง
กับแนวคิดของ ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (อ้างถึงใน ชลิดา ศรมณี, 2563) ที่กล่าว
สรุปว่า องค์การอาจส่งเสริมให้พนักงานกระท ากิจกรรมร่วมกันเป็นกลุ่ม โดยอาจมีจุดมุ่งหมายหลักใน
การร่วมกันพัฒนางาน หรือคุณภาพชีวิตการท างานด้วยตัวของพนักงานเอง แต่ผลพลอยได้ที่ส าคัญคือ 
การพัฒนาตัวพนักงานเองในหลาย ๆ ด้าน ทั้งในด้านการท างานเป็นทีม การสร้างทักษะในการคิด
วิเคราะห์เพ่ือแก้ปัญหา การรู้จักใช้ความคิดสร้างสรรค์ เป็นต้น 

5. ควรให้ความส าคัญกับการสร้างเครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์ สอดคล้องกับแนวคิดของ 
ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (อ้างถึงใน ชลิดา ศรมณี, 2563) ที่กล่าวสรุปว่า การเป็น
เครือข่ายกับหน่วยงานอ่ืน (Networking) เป็นวิธีการพัฒนาทรัพยากรบุคคลทีช่่วยให้มีการแลกเปลี่ยน
ข้อมูล ข่าวสาร ทักษะ ความรู้ ประสบการณ์ เครื่องมือ และสื่อ ซึ่งการแบ่งปันทักษะและประสบการณ์
ให้แก่กันจะเป็นการเสริมสร้างความสมบูรณ์ให้กับสมาชิกเครือข่าย ส่งผลให้เกิดความเข้าใจกันมากขึ้น 
น าไปสู่การท างานร่วมกันเพ่ือประโยชน์ของทุกฝ่าย  

6. ควรมีการสร้างแรงจูงใจในรูปแบบต่าง ๆ ที่กระตุ้นให้บุคลากรพัฒนาสมรรถนะของตนเองให้
สูงขึ้น เช่น การให้เงินรางวัล การประเมินผลการปฏิบัติตามความเป็นจริงตามระดับสมรรถนะของบุคลากร 
เพ่ือเป็นการให้ก าลังใจกับบุคลากรที่พัฒนาตนเองอยู่เสมอ เป็นต้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ จารุเนตร 
เกื้อภักดิ์ (2559) ได้ศึกษา แนวทางพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์ พบว่า ควรสนับสนุนให้บุคลากรจัดท าผลงานเพ่ือขอปรับต าแหน่งให้สูงขึ้น  
โดยการจูงใจให้เกิดการพัฒนาโดยการจัดสรรรางวัลหรือการยกย่องเชิดชูเกียรติให้แก่บุคลากรที่มี
ผลงานดีเด่น 
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 1. ควรมีการด าเนินการหาความจ าเป็นในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพ่ือน ามาพัฒนาหรือ
ปรับปรุงหลักสูตรให้มีความเหมาะสมกับสมรรถนะที่จ าเป็นต่อการด าเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ 
และควรประเมินผลและติดตามผลการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพ่ือให้การ
ฝึกอบรม/พัฒนาที่จัดขึ้นเกิดความคุ้มค่า ไม่สูญเปล่า  
 2. ควรมีการวางแผนการพัฒนาความก้าวหน้าทางอาชีพ (Career Path) อย่างมีประสิทธิภาพ 
เพ่ือให้บุคลากรได้วางแผนความก้าวหน้าในอาชีพของตนเอง และมีแรงจูงใจในการพัฒนาสมรรถนะของ
ตนเองให้สามารถท างานได้ดีจนได้รับความก้าวหน้า  
 3. ควรมีการมอบหมายงานที่มีความท้าทาย แตกต่างจากเดิมที่เคยท า เพ่ือให้บุคลากรได้ลองท า
อะไรใหม่ ๆ ค้นคว้าหาข้อมูลเพ่ิมเติมและได้ใช้ความรู้ความสามารถและทักษะต่าง ๆ มากขึ้น 
 4. ควรน ารูปแบบการฝึกอบรม/พัฒนาอ่ืน ๆ มาใช้เพ่ิมเติม เช่น การฝึกปฏิบัติโดยจ าลอง
สถานการณ์จริง การฝึกอบรมโดยใช้กรณีศึกษา เพ่ือฝึกฝนการประยุกต์ใช้ความรู้ พัฒนาทักษะด้านการ
คิดวิเคราะห์ การบริหารจัดการและแก้ไขปัญหา และเรียนรู้ผลที่จะเกิดขึ้นจากการตัดสินใจ เพ่ือให้
บุคลากรสามารถปรับใช้ได้กับสถานการณ์ท่ีอาจจะเกิดขึ้นจริงในการท างาน  
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