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บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษารูปแบบและวิธีการพัฒนา 
อุปสรรคปัญหา แนวทางอุปสรรคปัญหา และแนวทางพัฒนารูปแบบและวิธีการในการพัฒนา
ศักยภาพของข้าราชการธุรการด้านการบริหารจัดการงานคดี ส านักงานอัยการในพ้ืนที่จังหวัดน่าน ใช้
วิจัยเอกสารและวิจัยสนาม เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างจากข้าราชการธุรการ 
จ านวน 12 คน ผลการศึกษาพบว่า การพัฒนาศักยภาพมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ท าให้
การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยใช้รูปแบบ คือ  1) รูปแบบการฝึกอบรม  
2) รูปแบบการสอนงาน 3) รูปแบบการฝึกปฏิบัติ 4) รูปแบบการใช้ระบบพ่ีเลี้ยง อุปสรรคปัญหาเป็น
เรื่องเก่ียวกับ 1) การปฏิบัติงาน 2) การพัฒนางาน 3) การท างานเป็นทีม 4) ขาดหนังสือคู่มือเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานด้านการด าเนินคดีของธุรการ แนวทางแก้ไขอุปสรรคปัญหา คือ 1) ด าเนินการฝึกอบรม
เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ และปรับทัศนคติบุคลากร 2) จัดให้มีการฝึกอบรมแก่บุคลากรใหม่ก่อนที่จะ
เข้ามาท างาน 3) จัดให้มีการสอนงานและการให้ค าปรึกษาแก่บุคลากรอย่างเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
ตามหน้าที่ความรับผิดชอบ 4) ผู้บังคับบัญชามีการมอบหมายงานพิเศษให้บุคลากรท าหรือให้บุคลากร
ในหน่วยงานรักษาการเป็นบางโอกาส 5) จัดท าเอกสารคู่มือการปฏิบัติงานแต่ละส านักงานแต่ละ
ระบบงาน ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนารูปแบบและวิธีการพัฒนาศักยภาพ คือ 1) เมื่อมี
การเปลี่ยนงานอันเนื่องมาจากนโยบายหรือเมื่อมีความรู้หรือเทคโนโลยีใหม่ๆ ควรจัดให้มีการ
ฝึกอบรม/สัมมนานอกสถานที่ให้แก่บุคลากร 2) สนับสนุนให้พัฒนาตนเองเพ่ือให้มีความรับผิดชอบต่อ
การพัฒนางานที่ท าประจ าทั้งในระยะสั้นและระยะยาวมีวิสัยทัศน์สามารถสื่อสารวิสัยทัศน์และน า
วิสัยทัศน์ไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม 3) จัดส่งให้บุคลากรไปศึกษาต่อในหลักสูตรต่าง 
เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรได้มีโอกาสศึกษาต่อเพ่ิมเติมในทุกระดับชั้น 
 
ค าส าคัญ: การพัฒนา, ศักยภาพ, การพัฒนาศักยภาพ, ข้าราชการธุรการ, การบริหารจัดการงานคดี  
 
 
 
 
 
          
 * บทความฉบบัน้ีเรียบเรียงจากการศกึษาอิสระเสนอเรื่อง การพัฒนาศักยภาพของข้าราชการธุรการด้านการบริหาร
จัดการงานคด ีกรณีศึกษา ส านักงานอัยการในพ้ืนที่จังหวัดน่าน  
 ** นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑติ มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
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บทน า 
ทรัพยากรมนุษย์เป็นสิ่งที่ส าคัญในการขับเคลื่อนสิ่งต่างๆ ในโลก มีส่วนส าคัญอย่างมาก 

ในการพัฒนาองค์การให้ก้าวหน้าก้าวไกล การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จึงมีส่วนช่วยในการรักษา
ทรัพยากรมนุษยท์ี่มีศักยภาพให้อยากร่วมงานกับองค์การในระยะยาว และสามารถสร้างความภักดีกับ
องค์การได้ด้วย ฉะนั้น การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จึงเป็นพันธกิจส าคัญที่จะต้องใส่ใจ เพราะการ
พัฒนาศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ ท าให้ทรัพยากรมนุษย์มีความรู้ความสามารถ มีสติปัญญา 
แสวงหาความจริงได้ ท าให้ทรัพยากรมนุษย์มีความเจริญก้าวหน้าและความส าเร็จบรรลุเป้าหมายใน
ชีวิตและหน้าที่การท างานและสังคม ท าให้มนุษย์สามารถอยู่ได้ด้วยตนเองและอยู่ร่วมกับสังคมที่มี
ความเหมือนและความแตกต่างกันได้ และท าให้ทรัพยากรมนุษย์เป็นคนดี มีประโยชน์และมีคุณค่าต่อ
ตนเอง ผู้อ่ืน ชุมชน สังคมและบ้านเมือง ดังนั้น หากมีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จะเป็นการช่วย
ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาตนเองประสบความส าเร็จ เพราะทรัพยากรมนุษย์ทุกคนมีศักยภาพที่มีคุณค่า
อยู่ในตัวเอง ท าให้สามารถฝึกหัดและพัฒนาตนได้ในเกือบทุกเรื่อง  ไม่มีทรัพยากรมนุษย์ใดที่มีความ
สมบูรณ์พร้อมทุกด้าน จนไม่จ าเป็นต้องพัฒนาในเรื่องใดๆ อุปสรรคส าคัญของการปรับปรุงและพัฒนา
ตนเอง คือ การทีท่รัพยากรมนุษย์มีความคิดติดยึด ไม่ยอมปรับเปลี่ยนวิธีคิดและการกระท า จึงไม่ยอม
สร้างนิสัยใหม่ หรือฝึกทักษะใหม่ๆ ที่จ าเป็นต่อตนเอง การปรับปรุงและพัฒนาตนเองสามารถ
ด าเนินการได้ทุกเวลาและอย่างต่อเนื่อง เมื่อพบปัญหาหรือข้อบกพร่องเกี่ยวกับตนเอง 
 ส านักงานอัยการในพ้ืนที่จังหวัดน่าน ประกอบด้วย ส านักงานอัยการจังหวัดน่าน ส านักงาน
อัยการจังหวัดน่าน (สาขาปัว) ส านักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดน่าน และส านักงาน
อัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดน่าน ผู้วิจัยในฐานะเป็น
ข้าราชการธุรการซึ่งปฏิบัติงาน ณ ส านักงานอัยการจังหวัดน่าน สังกัดส านักงานอัยการสูงสุด 
เป็นหน่วยงานราชการที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการด าเนินคดีอาญาทั้งปวง ด าเนินคดีแพ่ง และให้ค าปรึกษา
ด้านกฎหมายแก่รัฐบาลและหน่วยงานของรัฐตามที่กฎหมายก าหนด ซึ่งผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษา
รูปแบบและวิธีการพัฒนาศักยภาพของข้าราชธุรการว่ามีลักษณะเป็นอย่างไร เกิดอุปสรรคปัญหาใน
การพัฒนาศักยภาพอะไรบ้าง จะมีแนวทางแก้ไขอุปสรรคปัญหาในการพัฒนาศักยภาพอย่างไรบ้าง 
และหาแนวทางพัฒนารูปแบบและวิธีการในการพัฒนาศักยภาพ เพ่ือให้ข้าราชการธุรการสามารถ
ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ที่ เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว สามารถด าเนินชีวิตในสถานการณ์และ
สภาพแวดล้อมต่างๆ ในการท างานได้อย่างราบรื่นและประสบความส าเร็จ สามารถรับรู้และเรียนรู้ใน
สิ่งใหม่ๆ ได้อย่างรวดเร็ว มีความคิดริเริ่มและโลกทัศน์กว้างขึ้นสามารถสร้างสรรค์ผลงานที่ดีและมี
ความสามารถในการแก้ไขปัญหาและสถานการณ์ต่างๆ และที่ส าคัญคือ มีความสามารถในการคิด
ปรับปรุงและเปลี่ยนแปลง ตลอดจนมีความกระตือรือร้น และหาวิถีทางที่จะปรับปรุงและเปลี่ยนแปลง
การท างานและองค์การให้ดีขึ้นเพ่ือก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง 
 วิธีด าเนินการวิจัย  
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาเรื่อง การพัฒนาศักยภาพของข้าราชการธุรการ
ด้านการบริหารจัดการงานคดี ส านักงานอัยการในพ้ืนที่จังหวัดน่าน เป็นการศึกษาข้อมูลเชิงคุณภาพ 
(Qualitative research) โดยเลือกใช้วิธีการด าเนินวิจัย ดังนี้ 
 1. การวิจัยเอกสาร (Document research) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากเอกสารทางวิชาการ 
วารสาร สิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ รายงานการประชุม  
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คู่มือการปฏิบัติงาน ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง เอกสารทางวิชาการ ที่เกี่ยวข้องกับการกลยุทธ์การ
บริหารงาน 
 2. งานวิจัยสนาม (Field research) ผู้วิจัยลงพื้นที่ เพ่ือสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์
แบบมีโครงการสร้าง หรือการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ (Structured interview or Formal interview)  

  ประชากรและผู้ให้ข้อมูล 
 1. ประชากร (population) ได้แก่ ข้าราชการธุรการที่ปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการคดี
ของ ส านักงานอัยการในพื้นท่ีจังหวัดน่าน 
 2. ผู้ให้ข้อมูล เป็นการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เป็นการเลือกลุ่มตัวอย่างโดยก าหนด
คุณลักษณะของประชากรที่ต้องการศึกษาโดยเก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลเป็นส าคัญ โดยพิจารณาจาก
คุณสมบัติ จ านวน 12 คน ดังนี้ 
 2.1 ข้าราชการธุรการที่ปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการคดีของส านักงานอัยการจังหวัด
น่าน ต าแหน่ง นิติกร นักจัดการงานทั่วไป และเจ้าพนักงานธุรการ จ านวน 6 คน   
 2.2 ข้าราชการธุรการที่ปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการคดีของส านักงานอัยการจังหวัด
น่าน (สาขาปัว) ต าแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป จ านวน 1 คน   
 2.3 ข้าราชการธุรการที่ปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการคดีของส านักงานอัยการ 
คดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดน่าน ต าแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป และนิติกร จ านวน 2 คน   
  2.4 ข้าราชการธุรการที่ปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการคดีของส านักงานอัยการคุ้มครอง
สิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดน่าน ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ จ านวน  
1 คน   
 2.5 ข้าราชการธุรการที่ปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการคดีของส านักงานคดีศาลสูงภาค 
5 ส่วนสนับสนุนคดีศาลสูงจังหวัดน่าน ต าแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป และนิติกร จ านวน 2 คน 

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยกรณีศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้วิธีการสัมภาษณ์  
โดยสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง หรือการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ (Structured interview or 
Formal interview) ลักษณะของการสัมภาษณ์เป็นการสัมภาษณ์ที่มีค าถามและข้อก าหนดที่แน่นอน
ตายตัวจะสัมภาษณ์ผู้ใดก็ใช้ค าเดียวกัน และการสัมภาษณ์จะท าการสัมภาษณ์เป็นรายบุคคลก่อนเก็บ
ข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูลผู้ศึกษาได้ก าหนดวันสัมภาษณ์โดยแจ้งให้ผู้ถูกสัมภาษณ์ทราบก่อน
ล่วงหน้าในการสัมภาษณ์ผู้ถูกสัมภาษณ์จะใช้การจดบันทึกเสียง โดยก่อนสัมภาษณ์จะขออนุญาต 
ผู้ถูกสัมภาษณ์ในการจดบันทึกการสนทนาก่อนทุกครั้ง   

 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ในการวิจัยครั้งนี้ มีวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้  
 1. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร เป็นวิธีการศึกษาค้นคว้าเก็บรวบรวมข้อมูลทั่วไป 
โดยการรวบรวมเอกสารซึ่งเป็นข้อมูลที่มีการบันทึกไว้แล้วโดยผู้อ่ืน ได้แก่ 
 1.1 หนังสือทั่วไป ได้แก่ ต ารา คู่มือ เอกสารประกอบการบรรยาย รวมถึงเอกสาร 
ทางวิชาการ วารสาร สิ่งพิมพ์ เป็นต้น 
 1.2 หนังสืออ้างอิง ได้แก่ สารานุกรม พจนานุกรม เป็นต้น 
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 1.3 งานวิจัย วิทยานิพนธ์ เป็นงานที่ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาค้นคว้าในเรื่องนั้นๆ  อย่าง
ละเอียด 
 1.4 เอกสารของทางราชการ เป็นเอกสารที่ส่วนราชการจัดท าขึ้นเพ่ือประโยชน์ในการ
ปฏิบัติ เช่น นโยบาย ระเบียบ พระราชบัญญัติ คู่มือปฏิบัติงาน ค าสั่ง เป็นต้น 
 2. วิธีการรวบรวมข้อมูลจากภาคสนาม ผู้วิจัยเก็บข้อมูลโดยวิธีการสัมภาษณ์ โดยที่ผู้วิจัย
เลือกวิธีการสัมภาษณ์ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยของการศึกษาวิจัย ซึ่งวิธีการสัมภาษณ์แบบ  
มีโครงสร้าง (Structured interview) โดยที่ผู้วิจัยจะต้องท าการสัมภาษณ์ไปตามค าถามที่ก าหนดไว้
ในแบบสัมภาษณ์ ซึ่งผู้วิจัยจะสัมภาษณ์ตามข้อที่ก าหนดไว้เท่านั้น และผู้วิจัยจะใช้แบบสัมภาษณ์  
ซึ่งเป็นค าถามในการสัมภาษณ์และจดบันทึกเสียงตามค าบอกของผู้ถูกสัมภาษณ์ 

 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลในการท าการศึกษาครั้งนี้ เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้วิจัย 
มีข้ันตอนในการวิเคราะห์ดังนี้ 
 1) ผู้วิจัยจะน าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาแยกเป็นประเด็นตามประเด็นค าถาม 
 2) น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์แยกประเด็นค าถาม แล้วน ามาเปรียบเทียบความเหมือน
และความต่างของผู้ให้สัมภาษณ์แต่ละคน ก่อนจะน าข้อมูลนั้นไปวิเคราะห์ 
 3) น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาแยกประเด็นค าถาม แล้วน ามาเปรียบเทียบกับข้อมูล
เอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก ่แนวคิด ทฤษฎี ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อที่จะได้ทราบถึงลักษณะที่มีความ
คล้ายคลึงกันและความแตกต่างของข้อมูล ก่อนจะน าข้อมูลนั้นไปวิเคราะห์ 
 4) น าข้อมูลที่ได้จากการเปรียบเทียบมาท าการวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกัน เพ่ือสรุปผลการวิจัย  

 
ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 
 ผลการวิจัย 
 การวิจัยเอกสาร ผู้วิจัยได้ท าการศึกษแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพของ
ข้าราชการธุรการด้านการบริหารจัดการงานคดี ส านักงานอัยการในพ้ืนที่จังหวัดน่าน จากผล
การศึกษาข้อมูลจากเอกสารทางวิชาการ วารสาร สิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ รายงานการวิจัย 
วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ รายงานการประชุม คู่มือการปฏิบัติงาน ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง เอกสาร
ทางวิชาการ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาศักยภาพพบว่า ทรัพยากรมนุษย์เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า  
มีความคิด มีศักยภาพในตัวเองซึ่งแต่ละคนมีความแตกต่างกันทั้งในด้านความรู้ ด้านทักษะ เจตคติ 
และมีความสามารถในการปฏิบัติงานหรือผลที่ได้จากการปฏิบัติงานที่แตกต่างกันด้วย ผลจากการ
ปฏิบัติงานจะสะท้อนศักยภาพของมนุษย์และกระบวนการท างานว่ามนุษย์มีศักยภาพเพียงใด  
ผลปฏิบัติงานเป็นเช่นไร แล้วก็สามารถที่จะด าเนินการพัฒนาหรือดึงศักยภาพของมนุษย์ออกมาใช้ให้
เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเป้าหมายขององค์การเพราะฉะนั้นเมื่อวิเคราะห์ลักษณะ
ของทรัพยากรมนุษย์จะมองเห็นลักษณะเด่นของทรัพยากรมนุษย์  
 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จึงเป็นกิจกรรมหรือกระบวนการเรียนรู้ เพ่ือเพ่ิมความรู้ ความ
ช านาญ ทักษะ สมรรถนะ ทัศนคติ และความสามารถของบุคคลในองค์การให้ตรงตามต าแหน่งงาน
ปัจจุบันและรองรับต่องานในอนาคต อีกทั้งปรับปรุงศักยภาพ พัฒนา ยกระดับการเรียนรู้ ด้วยการ
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ฝึกอบรม การพัฒนา และการเรียนรู้จากประสบการณ์ เพ่ือน าไปพัฒนาการปฏิบัติงานในองค์การ
อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม และเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าอย่างแท้จริงขององค์การ สังคม และ
ประเทศชาติผลการปฏิบั ติติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด อันจะส่งผลให้ เกิด
ความก้าวหน้าในตนเองและองค์การ  
 ดังนั้น การบริหารทรัพยากรมนุษย์เป็นการน ามนุษย์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์การและ
ด้วยเหตุที่มนุษย์เป็นปัจจัยหลักในการพัฒนาองค์การ ทุกองค์การจึงให้ความส าคัญต่อทรัพยากร
มนุษย์เป็นอย่างยิ่ง โดยพยายามน าศักยภาพหรือความสามารถของทรัพยากรมนุษย์มาใช้ให้มากที่สุด
เท่าท่ีจะท าได้ในการที่จะน าเอาทรัพยากรมนุษย์มาใช้ในองค์การนั้น จะต้องมีความเข้าในลักษณะของ
ทรัพยากรมนุษย์ ทรัพยากรมนุษย์แต่ละคนมีความแตกต่างกันแต่ก็สามารถพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ
สูงได้การพัฒนาศักยภาพของมนุษย์เพ่ือการพัฒนาองค์การให้ก้าวหน้าในการบริหารทรัพยากรมนุษย์
จึงเกี่ยวข้องกับวิธีการใช้ประโยชน์ของทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์
ได้ดีนั้นยังมีส่วนเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน และเพ่ิมศักยภาพให้กับองค์กร ซึ่งเป็นส่วนส าคัญที่จะ
ท าให้องค์กรบรรลุเป้าหมายได้ง่ายและดียิ่งขึ้น น าองค์กรไปสู่ความส าเร็จได้อย่างยอดเยี่ยมในที่สุด
เช่นกัน 

 การวิจัยสนาม ในส่วนของข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล สามารถน าวิเคราะห์แยก 
เป็นประเด็นต่างๆ เรียงล าดับตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ตั้งไว้ 4 ประเด็นดังนี้  

 1. รูปแบบและวิธีการหรือกระบวนการในการพัฒนาศักยภาพของข้าราชการธุรการด้านการ
บริหารจัดการงานคดี ส านักงานอัยการในพื้นท่ีจังหวัดน่าน 
 การวิจัยพบว่า การพัฒนาศักยภาพของข้าราชการธุรการด้านการบริหารจัดการงานคดี 
ส านักงานอัยการในพื้นท่ีจังหวัดน่าน มุ่งเน้นไปทีก่ารพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ท าให้การปฏิบัติงานของ
ข้าราชการธุรการของส านักงานอัยการในพ้ืนที่จังหวัดน่าน เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยใช้
รปูแบบ คือ 
 1) รูปแบบการฝึกอบรมโดยการก าหนดหลักสูตรการฝึกอบรม เช่น หลักสูตรการฝึกอบรม
สารบบคดขีองส านักงานเทคโนโลยีสารสนเทศส านักงานอัยการสูงสุด เป็นต้น 
 2) รูปแบบการสอนงาน โดยหัวหน้าหน่วยงานหรือบุคลากรอาวุโสที่มีประสบการณ์ในการ
ท างาน ซึ่งมีความเข้าใจในกฎ ระเบียบ และวิธีการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ท าหน้าที่ในการให้
ค าปรึกษาแนะน าดูแลและถ่ายทอดความรู้แก่บุคลากร เพ่ือให้สามารถปรับตัวและปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งโดยหลักแล้วเป็นหน้าที่ของหัวหน้างานที่จะต้องสอนงานให้ลูกน้อง 
 3) รูปแบบการฝึกปฏิบัติ เป็นการน าเอาทฤษฎี หรือแนวคิดที่ได้เรียนรู้มาจากการเข้ารับการ
พัฒนาและฝึกอบรม ไปทดลองปฏิบัติภายใต้การแนะน าดูแลจากผู้ทรงคุณวุฒิ  
 4) รูปแบบการใช้ระบบพ่ีเลี้ยง เป็นการพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากรที่มีประสบการณ์ในการ
ท างาน ตลอดจนมีความเข้าใจในกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อปฏิบัติและวัฒนธรรมของหน่วยงาน  
ท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาแนะน าและถ่ายทอดความรู้แก่บุคลากรโดยเฉพาะบุคลากรใหม่ เพ่ือให้สามารถ
ปรับตัวและปฏิบัติงานร่วมกับบุคลากรในหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
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 2. อุปสรรคปัญหาในการพัฒนาศักยภาพของข้าราชการธุรการด้านการบริหารจัดการงานคดี 
ส านักงานอัยการในพื้นท่ีจังหวัดน่าน  
 การวิจัยพบว่าอุปสรรคปัญหาในการพัฒนาศักยภาพของข้าราชการธุรการด้านการบริหาร
จัดการงานคดี ส านักงานอัยการในพื้นท่ีจังหวัดน่าน เป็นเรื่องเกี่ยวกับ 
 1) การปฏิบัติงาน เนื่องจากในปัจจุบันทางองค์การได้มีการน าระบบคอมพิวเตอร์และ
อินเตอร์เน็ตมาปรับใช้กับการรับและลงลายละเอียดเกี่ยวกับสารบบคดี เพ่ือให้มีความรวดเร็ว สะดวก 
สามารถเรียกดูข้อมูลหรือติดตามรายละเอียดของแต่ละส านวนได้อย่างสะดวกรวดเร็วสามารถ
ตรวจสอบและสืบค้นได้ง่ายทั่วประเทศอันเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานและประชาชน แต่ในการลง
รายละเอียดส านวนคดีแต่ละครั้งมีจะมีรายละเอียดและวิธีการหลากหลายขั้นตอน บุคลากรที่เพ่ิงได้รับ
การบรรจุแต่งตั้งหรือย้ายมาปฏิบัติราชการใหม่จะขาดทักษะในการลงสารบบคดีเพราะในการ
ฝึกอบรมบุคลากรใหม่นั้นได้ก าหนดระยะเวลาในการฝึกอบรมน้อยเกินไปจึงส่งผลให้บุคลากรใหม่ไม่มี
ความรู้ในเรื่องการลงสารบบคดี อันจะเป็นสาเหตุให้การลงข้อมูลไม่ถูกต้องและเกิดความผิดพลาดใน
การลงสารบบคด ี
 2) การพัฒนางาน ระหว่างที่ส านักงานอัยการสูงสุดมีการปรับปรุงสารบบคดี อิเล็กทรอนิกส์
เป็นระยะๆ แต่เป็นการปรับปรุงและพัฒนาระบบที่เพ่ิมภาระการปฏิบัติงานแก่บุคลากรผู้ปฏิบัติ  
บางรายการเป็นการปฏิบัติงานที่ซ้ าซ้อนไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริง  
 3) การท างานเป็นทีม ผู้ปฏิบัติงานขาดการติดต่อประสานงานระหว่างบุคลากรในส านักงาน 
ต่างคนต่างท างานในความรับผิดชอบงานของตนเอง โดยไม่มีการเรียนรู้งานด้านอ่ืนๆ หรือของคนอ่ืนๆ
ซึ่งหากในกรณีที่มีบุคคลใดบุคคลหนึ่งลา กระบวนการด าเนินงานที่เกี่ยวกับการด าเนินคดีก็จะไม่
สามารถด าเนินการให้แล้วเสร็จได้ทันเวลา 
 4) ขาดหนังสือคู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการด าเนินคดีของธุรการ ซึ่งมีจ านวนจ ากัด
และจัดท าขึ้นมาเป็นระยะเวลานานแล้ว ไม่สอดคล้องกับกฎหมายที่แก้ไขในปัจจุบันท าให้แนวทางใน
การปฏิบัติงานไม่สอดคล้องกันบุคลากรบางคนมีความถนัดในการสร้างรูปแบบการจัดเก็บข้อมูลใน
คอมพิวเตอร์น้อย จึงไม่มีแนวคิดที่จะด าเนินการสร้างไฟล์จัดเก็บข้อมูลได้ 

 3. แนวทางแก้ไขอุปสรรคปัญหาในการพัฒนาศักยภาพของข้าราชการธุรการด้านการบริหาร
จัดการงานคดี ส านักงานอัยการในพื้นท่ีจังหวัดน่าน  
 การวิจัยพบว่าแนวทางแก้ไขอุปสรรคปัญหาในการพัฒนาศักยภาพของข้าราชการธุรการด้าน
การบริหารจัดการงานคดี ส านักงานอัยการในพื้นท่ีจังหวัดน่าน คือ 
 1) ด าเนินการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ และปรับทัศนคติบุคลากร 
 2) จัดให้มีการฝึกอบรมแก่บุคลากรใหม่ก่อนที่จะเข้ามาท างาน 
 3) จัดให้มีการสอนงานและการให้ค าปรึกษาแก่บุคลากรอย่างเพียงพอต่อการปฏิบัติงานตาม
หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 4) ผู้บังคับบัญชามีการมอบหมายงานพิเศษให้บุคลากรท าหรือให้บุคลากรในหน่วยงาน
รักษาการเป็นบางโอกาส 
 5) จัดท าเอกสารคู่มือการปฏิบัติงานแต่ละส านักงานแต่ละระบบงาน โดยแยกเป็นแต่ละ
ส านวนคดี เพ่ือให้สามารถศึกษาค้นคว้าจากเอกสารคู่มือประกอบการปฏิบัติงานจริงได้ รวมถึงการ
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จัดท าเอกสารคู่มือการปฏิบัติงานและระเบียบการปฏิบัติงานที่มีเผยแพร่บนเว็บไซด์ของหน่วยงาน 
เพ่ือให้เกิดความสะดวกสบายในการเปิดดูข้อมูลเพ่ือน าไปใช้แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 

  4. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนารูปแบบและวิธีการพัฒนาศักยภาพของ
ข้าราชการธุรการด้านการบริหารจัดการงานคดี ส านักงานอัยการในพื้นท่ีจังหวัดน่าน  
 การวิจัยพบว่าข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนารูปแบบและวิธีการพัฒนาศักยภาพ
ของข้าราชการธุรการด้านการบริหารจัดการงานคดี ส านักงานอัยการในพื้นท่ีจังหวัดน่าน คือ 
 1) เมื่อมีการเปลี่ยนงานอันเนื่องมาจากนโยบาย หรือเมื่อมีความรู้หรือเทคโนโลยีใหม่ๆ 
ควรจัดให้มีการฝึกอบรม/สัมมนานอกสถานที่ให้แก่บุคลากรเพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับการ
ด าเนินงานตามนโยบายเพ่ือพัฒนาความรู้ความสามารถ ทักษะในการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ  และปรับ
ทัศนคติของบุคลากรให้เหมาะสมกับการท างานที่รับผิดชอบในปัจจุบัน 
 2) สนับสนุนให้พัฒนาตนเองเพ่ือให้มีความรับผิดชอบต่อการพัฒนางานที่ท าประจ าทั้งใน
ระยะสั้นและระยะยาวมีวิสัยทัศน์สามารถสื่อสารวิสัยทัศน์และน าวิสัยทัศน์ไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผล
อย่างเป็นรูปธรรมมีความรู้ความสามารถในการวางแผนงาน ตามแผนกลยุทธ์ การก ากับ ติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาตนเองเพ่ือให้มีความรู้ ความสามารถในเชิงการเป็นผู้น า  
ในการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและสร้างทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ในการปฏิบัติงาน 
 3) จัดส่งให้บุคลากรไปศึกษาต่อในหลักสูตรต่าง ๆ ในสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชน
ตามความต้องการของหน่วยงานเพ่ิมเติม เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรได้มีโอกาสศึกษาต่อเพ่ิมเติมใน 
ทุกระดับชั้น 
 
 อภิปรายผล 
 รูปแบบและวิธีการหรือกระบวนการในการพัฒนาศักยภาพของข้าราชการธุรการด้าน 
การบริหารจัดการงานคดี ส านักงานอัยการในพื้นท่ีจังหวัดน่านที่น ามาอภิปรายมีดังนี้ 
 1) รูปแบบการฝึกอบรมโดยการก าหนดหลักสูตรการฝึกอบรม เช่น หลักสูตรการฝึกอบรม
สารบบคดีของส านักงานเทคโนโลยีสารสนเทศส านักงานอัยการสูงสุด เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด
ของบุญเลิศ ไพรินทร์ (อ้างถึงใน วีณา พึงวิวัฒน์นิกุล, 2563, หน้า 5) กล่าวสรุปว่า การฝึกอบรมและ
การพัฒนาเป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้านต่างๆ ของมนุษย์  โดยอาศัยกระบวนการ
เรียนรู้ที่ด าเนินการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง การฝึกอบรมและพัฒนาเป็นกระบวนการหนึ่งในการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นการพัฒนาบุคคลในขณะปฏิบัติงานเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
และประหยัด และท าให้การท างานของบุคคลนั้นๆ เป็นไปด้วยความพึงพอใจ ทั้งยังเป็นการเตรียมผู้ที่
จะได้รับการเลื่อนต าแหน่งหน้าที่ต่อไปในอนาคตอีกด้วย ดังนั้น เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์จึงต้องมีการ
ฝึกอบรมและพัฒนาให้ผู้ปฏิบัติงานได้มีความรู้ความสามารถ และพร้อมที่จะท างานอย่างมี
ประสิทธิภาพ ตลอดจนนอกจากเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถแล้วยังช่วยสร้างขวัญและก าลังใจให้กับ
ผู้ปฏิบัติงานให้พร้อมที่จะท างานด้วยความเต็มใจการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรทรัพยากรมนุษย์
ต้องการพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ หน้าที่ส าคัญของฝ่ายทรัพยากรบุคคลและเป็นภารกิจส าคัญของการ
บริหารจัดการทรัพยากรบุคคลคือ การอบรมพัฒนาบุคคลากรให้มีศักยภาพเพ่ิมขึ้น ทั้งในด้านทักษะ
องค์ความรู้รวมทั้งทักษะใหม่ๆ บางองค์การในยุคปัจจุบันยังส่งเสริมการอบรมทักษะในด้านอ่ืนที่ไม่
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เกี่ยวข้องกับงานโดยตรง แต่มุ่งเน้นที่การบริหารงานด้วย อย่างเช่น การอบรมการเป็นผู้น าการอบรม
การท างานเป็นทีม เป็นต้น ซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างนอกจากจะช่วยส่งเสริมศักยภาพของพนักงานแล้วก็ยัง
ช่วยให้องค์การมีศักยภาพมากขึ้นตามไปด้วย และสอดคล้องกับแนวคิดของ (Nadler, 1980,  
pp.23-24) ที่กล่าวว่า การฝึกอบรม (Training) เป็นกิจกรรมที่จะก่อให้เกิดการเรียนรู้ ถูกออกแบบขึ้น
เพ่ือให้บุคลากรที่ก าลังปฏิบัติงานอยู่ในปัจจุบันหรือก าลังจะได้รับมอบหมายให้ท างานในอนาคต
สามารถปฏิบัติงานได้ดีขึ้น เป้าหมายก็คือ การยกระดับความรู้ ความสามารถ ทักษะของบุคลากรใน
ขณะนั้นให้สามารถปฏิบัติงานในต าแหน่งนั้นๆ ได้ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมไปแล้วสามารถน าความรู้ไป
ใช้ได้ทันที หรือมีพฤติกรรมในการท างานเปลี่ยนแปลงไปตามความต้องการของหน่วยงานจุดมุ่งเน้น
ของการฝึกอบรมขึ้นอยู่กับงานในปัจจุบัน ส าหรับต าแหน่งที่วัดและระบุได้ชัดเจนจะก าหนดผลลัพธ์ได้
ชัดเจน แต่ส าหรับบางต าแหน่งมีเหตุจ าเป็นบางประการที่หน่วยงานจะต้องจัดฝึกอบรมให้แก่บุคลากร
ดังได้กล่าวมาแล้วว่าผู้บังคับบัญชาจ าเป็นจะต้องท าการตัดสินใจและมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนในการ
พัฒนาบุคลากร และสอดคล้องกับการวิจัยของดวงนภา เสนนะ (2554) ศึกษาการพัฒนาข้าราชการ
ธุรการของส านักงานอัยการสูงสุด ผลการวิจัยพบว่า (1) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ท าให้การ
ปฏิบัติงานของข้าราชการธุรการของส านักงานอัยการสูงสุดมีประสิทธิผล ได้แก่ การฝึกอบรม การให้
การศึกษา และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ตามล าดับ  
 2) รูปแบบการสอนงาน โดยหัวหน้าหน่วยงานหรือบุคลากรที่มีประสบการณ์ในการท างาน  
มีความเข้าใจในกฎ ระเบียบ และวิธีการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาแนะน าดูแล
และถ่ายทอดความรู้แก่บุคลากร เพ่ือให้สามารถปรับตัวและปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
สอดคล้องแนวคิดของธีระเดช ริ้วมงคล (2558, หน้า 59) ที่กล่าวว่า การสอนงาน เป็นการพัฒนาและ
ฝึกอบรมบุคลากร โดยหัวหน้าหน่วยงานหรือบุคลากรอาวุโสที่มีประสบการณ์ในการท างาน 
ซึ่งมีความเข้าใจในกฎ ระเบียบ และวิธีการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ท าหน้าที่ในการให้ค าปรึกษา
แนะน าดูแลและถ่ายทอดความรู้แก่บุคลากร เพ่ือให้สามารถปรับตัวและปฏิบัติงานได้อย่าง  
มีประสิทธิภาพ ซึ่งโดยหลักแล้วเป็นหน้าที่ของหัวหน้างานที่จะต้องสอนงานให้ลูกน้อง 
 3) รูปแบบการฝึกปฏิบัติ  เป็นการน าเอาแนวคิดที่ ได้ เ รียนรู้มาจากการฝึกอบรม  
ไปทดลองปฏิบัติภายใต้การแนะน าดูแลจากหัวหน้าหน่วยงานหรือบุคลากรที่มีประสบการณ์ 
สอดคล้องแนวคิดของธีระเดช ริ้วมงคล (2558, หน้า 60) ที่กล่าวว่า การฝึกปฏิบัติเป็นการน าเอา
ทฤษฎี หรือแนวคิดที่ได้เรียนรู้มาจากการเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรม ไปทดลองปฏิบัติภายใต้การ
แนะน าดูแลจากผู้ทรงคุณวุฒิ 
 4) รูปแบบการใช้ระบบพ่ีเลี้ยง เป็นการพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากรที่มีประสบการณ์ในการ
ท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาแนะน าและถ่ายทอดความรู้แก่บุคลากรใหม่ เพ่ือให้สามารถปรับตัวและ
ปฏิบัติงานร่วมกับบุคลากรในหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  สอดคล้องแนวคิดของ 
ธีระเดช ริ้วมงคล (2558, หน้า 61) ที่กล่าวว่า การใช้ระบบพ่ีเลี้ยง เป็นการพัฒนาและฝึกอบรม
บุคลากรที่มีประสบการณ์ในการท างาน ตลอดจนมีความเข้าใจในกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ  
ข้อปฏิบัติและวัฒนธรรมของหน่วยงาน ท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาแนะน าและถ่ายทอดความรู้แก่บุคลากร
โดยเฉพาะบุคลากรใหม่ เพ่ือให้สามารถปรับตัวและปฏิบัติงานร่วมกับบุคลากรในหน่วยงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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 อุปสรรคปัญหาในการพัฒนาศักยภาพของข้าราชการธุรการด้านการบริหารจัดการงานคดี 
ส านักงานอัยการในพื้นท่ีจังหวัดน่านที่น ามาอภิปรายมีดังนี้ 
 1) การปฏิบัติงาน เนื่องจากในปัจจุบันทางองค์การได้มีการน าระบบคอมพิวเตอร์และ
อินเตอร์เน็ตมาปรับใช้กับการรับและลงลายละเอียดเกี่ยวกับสารบบคดี เพ่ือให้มีความรวดเร็ว สะดวก 
สามารถเรียกดูข้อมูลหรือติดตามรายละเอียดของแต่ละส านวนได้อย่างสะดวกรวดเร็วสามารถ
ตรวจสอบและสืบค้นได้ง่ายทั่วประเทศอันเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานและประชาชน แต่ในการลง
รายละเอียดส านวนคดีแต่ละครั้งมีจะมีรายละเอียดและวิธีการหลากหลายขั้นตอน บุคลากรที่เพ่ิงได้รับ
การบรรจุแต่งตั้งหรือย้ายมาปฏิบัติราชการใหม่จะขาดทักษะในการลงสารบบคดีเพราะในการ
ฝึกอบรมบุคลากรใหม่นั้นได้ก าหนดระยะเวลาในการฝึกอบรมน้อยเกินไปจึงส่งผลให้บุคลากรใหม่ไม่มี
ความรู้ในเรื่องการลงสารบบคดี อันจะเป็นสาเหตุให้การลงข้อมูลไม่ถูกต้องและเกิดความผิดพลาดใน
การลงสารบบคดี ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย เกวรินทร์ ทิพยมงคลกุล (2563) ได้ศึกษาเรื่องการพัฒนา
ศักยภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการธุรการ ส านักบริหารทรัพยากรบุคคล ส านักอัยการสูงสุด 
ผลการวิจัยพบว่า ปัญหาการพัฒนาความรู้ผู้ปฏิบัติงานยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรม
ต่างๆ ที่หน่วยงานคาดหวังจากบุคลากร ขาดการพัฒนาตนเอง ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน 
ตลอดจนการสื่อสาร การลงมือจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ส่งผลให้เกิด
ปัญหาระหว่างปฏิบัติงานได้ ไม่มีการสับเปลี่ยนหมุนเวียน ท าให้ขาดความกระตือรือร้น ส่งผลให้งาน
ออกมาไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงการที่พ่ีเลี้ยงถ่ายทอดความรู้ที่ผิดพลาดหรือไม่เต็มที่ ท าให้การเรียนรู้
เกิดความผิดพลาด ล่าช้า และก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ไม่ส่งผลดีกับองค์การ ส่วนการเรียนรู้ จาก
กรณีศึกษาจะเป็นการเรียนรู้แบบนานๆ ครั้ง ไม่มีการพัฒนาแบบต่อเนื่อง   
 2) การพัฒนางาน ระหว่างที่ส านักงานอัยการสูงสุดมีการปรับปรุงสารบบคดีเล็กทรอนิกส์เป็น
ระยะๆ แต่เป็นการปรับปรุงและพัฒนาระบบที่เพ่ิมภาระการปฏิบัติงานแก่บุคลากรผู้ปฏิบัติบาง
รายการเป็นการปฏิบัติงานที่ซ้ าซ้อนไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริง ซึ่งสอดคล้องกับโฆษิต อิน
ทวงศ ์(อ้างถึงใน ดวงเดือน จันทร์เจริญ, 2560, หน้า 2) กล่าวถึง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ว่า เป็น
การศึกษาพัฒนาคน พัฒนาภูมิปัญญาของมนุษย์ การศึกษาเป็นเครื่องมือที่จะพัฒนาบุคคลให้เกิดการ
เรียนรู้เพ่ือตอบสนองความต้องการของแต่ละบุคคล บางคนต้องการเรียนเพ่ือรู้สรรพวิชาที่ประสงค์จะ
เรียนรู้ บางคนต้องการเรียนเพ่ือพัฒนาความรู้ที่มีอยู่ให้ทันยุคเหตุการณ์  บางคนเรียนเพ่ือต้องการ
พัฒนางาน พัฒนาตนเอง เพื่อต าแหน่ง บางคนเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะเฉพาะเรื่อง เฉพาะสาขาอาชีพ
เพ่ือด ารงชีวิตที่ท าให้บุคคลมีความสุข ความส าเร็จตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 
 3) การท างานเป็นทีม ผู้ปฏิบัติงานขาดการติดต่อประสานงานระหว่างบุคลากรในส านักงาน 
ต่างคนต่างท างานในความรับผิดชอบงานของตนเอง โดยไม่มีการเรียนรู้งานด้านอ่ืนๆ หรือของคนอ่ืนๆ 
ซึ่งหากในกรณีที่มีบุคคลใดบุคคลหนึ่งลา กระบวนการด าเนินงานที่เกี่ยวกับการด าเนินคดีก็จะไม่
สามารถด าเนินการให้แล้วเสร็จได้ทันเวลา ซึ่งสอดคล้องกับเกวรินทร์ ทิพยมงคลกุล (2562) ศึกษาการ
พัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการธุรการ ส านักบริหารทรัพยากรบุคคล ส านักงาน  
อัยการสูงสุด ผลการศึกษาพบว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยส าคัญที่จะผลักดันให้องค์การ
ประสบความส าเร็จบรรลุเป้าหมายที่ก าหนด เป็นการส่งเสริมให้บุคลากรท างานให้มีประสิทธิภาพมาก
ขึ้นไปสู่ความส าเร็จขององค์การได้โดยน าแนวทางการพัฒนาสมรรถนะของส านักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือนที่ก าหนดสมรรถนะหลัก ประกอบด้วย (5) การท างานเป็นทีม ปัญหาและอุปสรรค
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ที่พบส่วนใหญ่เกิดจากงานที่จ านวนมาก ขาดการท างานเป็นทีม และขาดการพัฒนาความรู้ในการ
ปฏิบัติงาน และสอดคล้องกับงานวิจัยของเจนจิรา ทาแกง (2559) ศึกษาเรื่อง การพัฒนาศักยภาพกับ
หลักการสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้ของบริษัทยาคอบส์ ดาวเออร์ เอ็กเบิร์กส์ ทีเอช จ ากัด 
ผลการวิจัยพบว่า พนักงานของบริษัทยาคอบส์ ดาวเออร์ เอ็กเบิร์กส์ ทีเอช จ ากัด เห็นด้วย กับการ
พัฒนาศักยภาพพนักงานทุกด้านตามล าดับค่าเฉลี่ย ดังนี้ ด้านบรรยากาศในการท างาน ด้านวิสัยทัศน์
และพันธกิจ ด้านการฝึกอบรม ด้านโครงสร้าง ด้านวัฒนธรรม ด้านการจูงใจ และด้านภาวะผู้น า ด้าน
ความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักการสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้ของบริษัทยาคอบส์ ดาวเออร์ เอ็กเบิร์กส์  
ทีเอช จ ากัด เห็นด้วยกับหลักการสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้ทุกด้านตามล าดับค่าเฉลี่ย ดังนี้ ด้านการ
มีวิสัยทัศน์ร่วม ด้านรูปแบบวิธีคิด ด้านการคิดอย่างเป็นระบบ ด้านการท างานเป็นทีม และด้านความ
รอบรู้แห่งตน  
 4) ขาดหนังสือคู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการด าเนินคดีของธุรการ ซึ่งมีจ านวนจ ากัด
และจัดท าขึ้นมาเป็นระยะเวลานานแล้ว ไม่สอดคล้องกับกฎหมายที่แก้ไขในปัจจุบันท าให้แนวทางใน
การปฏิบัติงานไม่สอดคล้องกันบุคลากรบางคนมีความถนัดในการสร้างรูปแบบการจัดเก็บข้อมูลใน
คอมพิวเตอร์น้อย จึงไม่มีแนวคิดที่จะด าเนินการสร้างไฟล์จัดเก็บข้อมูลได้ ซึ่งสอดคล้องกับส านักงาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2531 ข, หน้า 28) กล่าวว่า กระบวนการปฏิบัติงานเป็นวิธี
ที่หน่วยงานจัดให้บุคลากรได้รับการพัฒนาด้านความรู้ ความสามารถ ความเข้าใจและความช านาญ
จากการปฏิบัติงาน ได้แก่ การจัดเอกสารและคู่มือการปฏิบัติงาน หมายถึง การจัดหาหรือการจัดท า
เอกสาร หรือคู่มือการปฏิบัติงานให้บุคลากรได้ศึกษา เพ่ือให้เกิดความสะดวกในการท าความเข้าใจ
และเป็น แนวทางในการปฏิบัติงาน ซึ่งส่งผลให้เกิดการพัฒนาความสามารถและการด าเนินการได้
อย่างกว้างขวาง 

 แนวทางแก้ไขอุปสรรคปัญหาในการพัฒนาศักยภาพของข้าราชการธุรการด้านการบริหาร
จัดการงานคดี ส านักงานอัยการในพื้นท่ีจังหวัดน่านที่น ามาอภิปรายมีดังนี้ 
 1) ด าเนินการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ และปรับทัศนคติบุคลากร ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของเกวรินทร์ ทิพยมงคลกุล (2562) ศึกษาการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการ
ธุรการ ส านักบริหารทรัพยากรบุคคล ส านักงานอัยการสูงสุด ผลการศึกษาพบว่ า แนวทางการแก้ไข
ปัญหาและอุปสรรคคือ การจัดสรรอัตราก าลังบุคลากร การจัดกิจกรรมเพ่ือสร้างความสามัคคีภายใน
หน่วยงาน และการพัฒนาความรู้ความสามารถแก่บุคลากรข้อเสนอแนะในการวิจัย มีดังนี้ ควรจัดให้มี
ฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากร และมีการติดตาม ประเมินผล 
 2) จัดให้มีการฝึกอบรมแก่บุคลากรใหม่ก่อนที่จะเข้ามาท างาน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
ดวงนภา เสนนะ (2554) ศึกษาการพัฒนาข้าราชการธุรการของส านักงานอัยการสูงสุด ผลการวิจัย
พบว่า แนวทางการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของข้าราชการธุรการของ
ส านักงานอัยการสูงสุด ได้แก่ การเพ่ิมเติมรูปแบบการฝึกอบรมระหว่างการปฏิบัติงานให้กับพนักงาน
ใหม่เพ่ือพัฒนาความรู้ความสามารถ และทักษะในการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ให้สอดคล้องกับเป้าหมาย
ขององค์กร 
 3) จัดให้มีการสอนงานและการให้ค าปรึกษาแก่บุคลากรอย่างเพียงพอต่อการปฏิบัติงานตาม
หน้าที่ความรับผิดชอบ ซึ่งสอดคล้องกับส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2531 ข, 
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หน้า 28) กล่าวว่า กระบวนการปฏิบัติงานเป็นวิธีที่หน่วยงานจัดให้บุคลากรได้รับการพัฒนาด้าน
ความรู้ ความสามารถ ความเข้าใจและความช านาญจากการปฏิบัติงาน ได้แก่  การให้ค าแนะน า
ปรึกษา หมายถึง การให้ค าแนะน าปรึกษาการปฏิบัติงานในกรณีต่างๆ 
 4) ผู้บังคับบัญชามีการมอบหมายงานพิเศษให้บุคลากรท าหรือให้บุคลากรในหน่วยงาน
รักษาการเป็นบางโอกาส ซึ่งสอดคล้องกับธีระเดช ริ้วมงคล (2562, หน้า 201) กล่าวว่า การมอบหมาย
อ านาจหน้าที่ ถ้ามีการมอบอ านาจหน้าที่ให้บุคคลที่มีความสามารถอย่างเหมาะสมจะท าให้เขาเกิด
ความภาคภูมิใจว่าผู้บังคับบัญชามีความไว้เนื้อเชื่อใจ 
 5) จัดท าเอกสารคู่มือการปฏิบัติงานแต่ละส านักงานแต่ละระบบงาน โดยแยกเป็นแต่ละ
ส านวนคดี เพ่ือให้สามารถศึกษาค้นคว้าจากเอกสารคู่มือประกอบการปฏิบัติงานจริงได้ รวมถึงการ
จัดท าเอกสารคู่มือการปฏิบัติงานและระเบียบการปฏิบัติงานที่มีเผยแพร่บนเว็บไซด์ของหน่วยงาน 
เพ่ือให้เกิดความสะดวกสบายในการเปิดดูข้อมูลเพ่ือน าไปใช้แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น  ซึ่งสอดคล้องกับ
ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2531 ข, หน้า 28) กล่าวว่า กระบวนการ
ปฏิบัติงานเป็นวิธีที่หน่วยงานจัดให้บุคลากรได้รับการพัฒนาด้านความรู้ ความสามารถ ความเข้าใจ
และความช านาญจากการปฏิบัติงาน ได้แก่ 5.7 การจัดเอกสารและคู่มือการปฏิบัติงาน หมายถึง การ
จัดหาหรือการจัดท าเอกสาร หรือคู่มือการปฏิบัติงานให้บุคลากรได้ศึกษา เพ่ือให้เกิดความสะดวกใน
การท าความเข้าใจและเป็น แนวทางในการปฏิบัติงาน ซึ่งส่งผลให้เกิดการพัฒนาความสามารถและ
การด าเนินการได้อย่าง กว้างขวาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งคู่มือการปฏิบัติงานสามารถจัดท าได้ในทุก
หน่วยงาน ในทางปฏิบัติ  หน่วยงานระดับสูงหรือระดับกรมจะด าเนินการเป็นส่วนใหญ่ เพราะมี
ผู้ช านาญการมาก ประหยัด และท าให้การด าเนินงานเป็นไปในแนวเดียวกัน 

 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนารูปแบบและวิธีการพัฒนาศักยภาพของข้าราชการ
ธุรการด้านการบริหารจัดการงานคดี ส านักงานอัยการในพื้นท่ีจังหวัดน่าน ที่น ามาอภิปรายมีดังนี้ 
 1) เมื่อมีการเปลี่ยนงานอันเนื่องมาจากนโยบาย หรือเมื่อมีความรู้หรือเทคโนโลยีใหม่ๆ 
ควรจัดให้มีการฝึกอบรม/สัมมนานอกสถานที่ให้แก่บุคลากรเพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับการ
ด าเนินงานตามนโยบายเพ่ือพัฒนาความรู้ความสามารถ ทักษะในการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆและปรับ
ทัศนคติของบุคลากรให้เหมาะสมกับการท างานที่รับผิดชอบในปัจจุบัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
ปาดถะหนา กุลาวง (2559) ศึกษาเรื่อง การพัฒนาศักยภาพบุคลากรต า แหน่งเลขานุการ  
ในวิทยาลัยครูสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ผลการวิจัยพบว่า แนวทางการ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรต าแหน่งเลขานุการ ในวิทยาลัยครู สะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว กลุ่มผู้ร่วมวิจัยด าเนินการตามแนวทางการพัฒนา 3 แนวทาง คือ การอบรมเชิง
ปฏิบัติการการศึกษาดูงานและการนิเทศภายใน  
 2) สนับสนุนให้พัฒนาตนเองเพ่ือให้มีความรับผิดชอบต่อการพัฒนางานที่ท าประจ าทั้งใน
ระยะสั้นและระยะยาวมีวิสัยทัศน์สามารถสื่อสารวิสัยทัศน์และน าวิสัยทัศน์ไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผล
อย่างเป็นรูปธรรมมีความรู้ความสามารถในการวางแผนงาน ตามแผนกลยุทธ์ การก ากับ ติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาตนเองเพ่ือให้มีความรู้ ความสามารถในเชิงการเป็นผู้น าใน
การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและสร้างทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ในการปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของปาดถะหนา กุลาวง (2559)  ศึกษาเรื่อง การพัฒนาศักยภาพบุคลากรต าแหน่ง
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เลขานุการ ในวิทยาลัยครูสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ผลการวิจัยพบว่า 
หลังการด าเนินงานพัฒนาศักยภาพ บุคลากรต าแหน่งเลขานุการ ในวิทยาลัยครูสะหวันนะเขต 
สาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว กลุ่มผู้รับการพัฒนาศักยภาพทั้ง 10 คน มีความรู้ ความ
เข้าใจและทักษะ เกี่ยวกับงานเลขานุการ มากยิ่งขึ้น สามารถน าไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพ แสดงให้เห็นว่า การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรต าแหน่ง เลขานุการ 
ในวิทยาลัยครูสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในครั้งนี้  ท าให้กลุ่มผู้รับการ
พัฒนาศักยภาพ สามารถพัฒนาตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีความพึง
พอใจในการปฏิบัติงานเลขานุการเป็นอย่างมาก 
 3) จัดส่งให้บุคลากรไปศึกษาต่อในหลักสูตรต่าง ๆ ในสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชน
ตามความต้องการของหน่วยงานเพ่ิมเติม เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรได้มีโอกาสศึกษาต่อเพ่ิมเติมใน 
ทุกระดับชั้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสุทธญาณ์ โอบอ้อม (2558) ศึกษาเรื่อง การพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแนวพระพุทธศาสนา ผลการวิจัยพบว่า ด้านการศึกษา 
ได้ส่งเสริมให้บุคลากรศึกษาต่อในระดับการศึกษาที่สูงขึ้นเพ่ือพัฒนาความรู้ ความสามารถ ขั้นศีลคือ 
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้วยระบบการศึกษา ขั้นสมาธิ คือ พัฒนาพฤติกรรมจิตใจให้มี EQ ขั้นปัญญา 
คือ ให้มีการศึกษาเพ่ิมเติม 
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 1) ควรน ารูปแบบการฝึกอบรม โดยการก าหนดหลักสูตรการฝึกอบรมที่มีความเกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติงานให้ข้าราชการธุรการเข้ารับการฝึกอบรม เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้ข้าราชการธุรการหรือ
ผู้ปฏิบัติงานได้มีความรู้ความเข้าใจในปฏิบัติงาน เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
 2) ควรให้ข้าราชการธุรการหรือผู้ปฏิบัติงานได้ท างานเป็นทีม มีการติดต่อประสานงานกัน
ระหว่างบุคลากรในส านักงาน ร่วมรับผิดชอบงานของทุกคนในส านักงาน โดยมีการเรียนรู้งานด้าน
อ่ืนๆ หรือของคนอ่ืนๆ ด้วย กรณีหากมีบุคคลใดบุคคลหนึ่งลา กระบวนการด าเนินงานก็จะสามารถ
ด าเนินการให้แล้วเสร็จได้ทันเวลา 
 3) ควรมีการส่งเสริมด้านการศึกษา โดยให้บุคลากรในส านักงานได้ศึกษาต่อในหลักสูตร 
ต่างๆ ในสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนตามความต้องการของหน่วยงานเพ่ิมเติม เพ่ือ เป็นการ
ส่งเสริมให้บุคลากรได้มีโอกาสศึกษาต่อเพ่ิมเติมในทุกระดับชั้น เพ่ือเพ่ิมความรู้และสามารถน าไปใช้ใน
การแก้ไขปัญหาในขณะปฏิบัติ 
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