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การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน 2) เพ่ือศึกษา
ปัญหาการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน 3) เพ่ือศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหา หรือข้อเสนอแนะการ
พัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานของข้าราชการธุรการ ส านักงานต่างประเทศ ส านักงานอัยการสูงสุด 
โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งเป็นการเก็บรวมรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
จ านวน 10 คน ผลการวิจัยพบว่า การพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานของข้าราชการธุรการ ส านักงาน
ต่างประเทศ ส านักงานอัยการสูงสุดนั้น เป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยกระบวนการวางแผน
อย่างเป็นระบบเพื่อพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากรและปรับปรุงการปฏิบัติงานภายใน
องค์การให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ประกอบด้วยกิจกรรมการฝึกอบรม การศึกษา และการพัฒนา 
พร้อมทั้งได้น าคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง ของส านักงาน ก.พ. (2553) 
ประกอบด้วย 11 สมรรถนะ มาเป็นต้นแบบในการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานของข้าราชการ
ธุรการ ส านักงานต่างประเทศ ส านักงานอัยการสูงสุด 
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บทน า 
 ในยุคปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ส่งผลให้เทคโนโลยีและนวัตกรรม ต่าง ๆ เข้า
มามีบทบาทที่ส าคัญต่อมนุษย์มากยิ่งขึ้น ทั้งทางด้านการติดต่อสื่อสาร การศึกษา การคมนาคม      
เมื่อโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วท าให้องค์การต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนต้องมีการ
ปรับเปลี่ยนแนวทางการด าเนินงานเพ่ือบรรลุเป้าหมายการท างานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขี้ น โดย
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 258 ข. ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
(4) ให้มีการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารงานบุคคลภาครัฐเพื่อจูงใจให้ผู้มีความรู้ความสามารถอย่าง
แท้จริงเข้ามาท างานในหน่วยงานของรัฐ และสามารถเจริญก้าวหน้าได้ตามความสามารถและ
ผลสัมฤทธิ์ของงานในแต่ละบุคคล มีความซื่อสัตย์สุจริต กล้าตัดสินใจและกระท าในสิ่งที่ถูกต้องโดย
คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว มีความคิดสร้างสรรค์และคิดค้นนวัตกรรมใหม่  ๆ
เพ่ือให้การปฏิบัติราชการและการบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีมาตรการ
คุ้มครองป้องกันบุคลากรภาครัฐจากการใช้อ านาจโดยไม่เป็นธรรมของผู้บังคับบัญชา ประกอบกับ
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้มีการจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) มุ่งเน้นให้ “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” และ
อยู่ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) โดยมีเป้าหมายคือ ประเทศไทยมีความ
มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์การในศตวรรษที่ 21 เป็นการคิดค้นวิธีการหรือการสร้าง
แนวทางใหม่ ๆ เพ่ือเพ่ิมองค์ความรู้ทักษะความสามารถให้กับบุคลากร เพ่ิมขีดความสามารถในการ
ท างานเชิงบูรณาการก่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ ๆ ในการปรับปรุงผลการปฏิบัติงานของบุคลากร และ
เพ่ือเป็นการสร้างความพร้อมให้แก่การพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพอย่างเป็นระบบ ด้วยเหตุผล       
ที่กล่าวมา จึงเป็นหน้าที่ขององค์การที่จะต้องพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรให้มีคุณภาพเพ่ิมขึ้น     
โดยการเพ่ิมความรู้ ความสามารถ ทัศนคติที่ดีและเหมาะสม เพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดล้อมต่าง ๆ ก่อให้เกิดการพัฒนาที่จะน าองค์การไปสู่การด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล  

ส านักงานต่างประเทศ (ม.ป.ป.) ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2539 เป็นหน่วยงานภายใต้สังกัดส านักงาน
อัยการสูงสุด โดยมีอ านาจหน้าที่รับผิดชอบดังนี้ 1) รับผิดชอบงานความร่วมมือระหว่างประเทศใน
เรื่องทางอาญา งานด าเนินคดีส่งผู้ร้ายข้ามแดน งานสอบสวนคดีความผิดนอกราชอาณาจักร งาน
ด าเนินการเรื่องการลักพาเด็กข้ามชาติ และงานติดต่อประสานงานกับองค์การระหว่างประเทศหรือ
หน่วยงานต่างประเทศเก่ียวกับเรื่องที่อยู่ในอ านาจและหน้าที่ของส านักงานอัยการสูงสุด 2) รับผิดชอบ
งานประชุม เจรจา และให้ความเห็นเกี่ยวกับอนุสัญญา สนธิสัญญา และความตกลงระหว่างประเทศ 
3) รับผิดชอบงานทุนการศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน ณ ต่างประเทศการขอรับทุน 
ฝึกอบรม และปฏิบัติการวิจัย และติดต่อประสานงานกับหน่วยงานในต่างประเทศ 4) จัดแปลหนังสือ
และเอกสารต่าง ๆ เป็นภาษาต่างประเทศหรือเป็นภาษาไทยและงานจัดหาล่าม 5) ปฏิบัติงานร่วมกับ
หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 

จากปัญหาและความเป็นมาดังกล่าว ซึ่งผู้วิจัยเป็นบุคลากรของส านักงานต่างประเทศ 
ส านักงานอัยการสูงสุด จึงมีความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน เพ่ือให้
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ทราบถึงการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน ปัญหารวมถึงแนวทางการแก้ไขปัญหา หรือข้อเสนอแนะ
การพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาองค์การต่อไป 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 วิธีการวิจัย มีดังนี้ 
 1. การวิจัยเอกสาร (Documentary research) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากเอกสารทาง
วิชาการ ต ารา วารสาร สิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ รายงาน
การประชุม คู่มือการปฏิบัติงาน ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง และเอกสารทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน 
 2. การวิจัยสนาม (Field research) โดยผู้วิจัยลงพ้ืนที่เพ่ือท าการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างด้วยการ
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง หรือการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ (Structured interview or Formal 
interview) 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1. ประชากร (Population) ได้แก่ ข้าราชการธุรการ ที่ปฏิบัติหน้าที่ในส านักงานต่างประเทศ 
ส านักงานอัยการสูงสุด 
 2. กลุ่มตัวอย่าง (Sample) ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive 
sampling) การเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยก าหนดคุณลักษณะของประชากรที่ต้องการศึกษา  (วิโรจน์ 
ก่อสกุล, 2563, หน้า 41) โดยใช้วิธีการเก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key informants) จ านวน   
10 คน ประกอบด้วย 1) ข้าราชการธุรการประเภทอ านวยการ ระดับสูง 1 คน 2) ข้าราชการธุรการ
ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ 1 คน 3) ข้าราชการธุรการประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ   
2 คน 4) ข้าราชการธุรการประเภทวิชาการ ระดับช านาญการ 2 คน 5) ข้าราชการธุรการประเภท
วิชาการ ระดับปฏิบัติการ  4 คน 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้วิธีการสัมภาษณ์  โดย
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างหรือการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ (Structured interview or Formal 
interview) ลักษณะของการสัมภาษณ์เป็นการสัมภาษณ์ที่มีค าถามและข้อก าหนดที่แน่นอนตายตัว 
จะสัมภาษณ์ผู้ใดก็ใช้ค าถามเดียวกัน (สุภางค์ จันทวานิช, 2559, หน้า 75) โดยเป็นค าถามปลายเปิด 
(Open-ended Question) และการสัมภาษณ์จะท าการสัมภาษณ์เป็นรายบุคคล ก่อนการเก็บ
รวบรวมข้อมูลผู้วิจัยได้ก าหนดวันสัมภาษณ์ โดยได้แจ้งให้ผู้ถูกสัมภาษณ์ทราบก่อนล่วงหน้า ในการ
สัมภาษณ์จะใช้การจดบันทึกและบันทึกเสียง โดยก่อนสัมภาษณ์ผู้วิจัยจะขออนุญาตผู้ถูกสัมภาษณ์ใน
การจดบันทึกและบันทึกเสียงก่อนการสัมภาษณ์ทุกครั้ง 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร เป็นวิธีการศึกษาค้นคว้าเก็บรวบรวมข้อมูลทั่วไป 
โดยการรวบรวมเอกสารซึ่งเป็นข้อมูลที่มีการบันทึกไว้แล้วโดยผู้อ่ืน ได้แก่ 
     1.1 หนังสือทั่วไป ได้แก่ ต ารา คู่มือ เอกสารประกอบการบรรยาย รวมถึงเอกสารทาง
วิชาการ บทความ วารสาร สิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น 



4 
 

     1.2 หนังสืออ้างอิง ได้แก่ สารานุกรม พจนานุกรม เป็นต้น 
     1.3 งานวิจัย วิทยานิพนธ์ เป็นงานที่ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาในเรื่องนั้น ๆ อย่างละเอียด 
     1.4 เอกสารของทางราชการ เป็นเอกสารที่ส่วนราชการจัดท าขึ้นเพ่ือประโยชน์ในการ
ปฏิบัติ เช่น นโยบาย กฎระเบียบ พระราชบัญญัติ คู่มือปฏิบัติงาน ประกาศ ค าสั่ง เป็นต้น 
 2. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม ผู้วิจัยจะเก็บข้อมูลโดยวิธีการสัมภาษณ์ โดยที่ผู้วิจัย
เลือกวิธีการสัมภาษณ์ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ซึ ่งใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง  
(Structure interview) โดยผู้วิจัยต้องท าการสัมภาษณ์ไปตามค าถามที่ก าหนดไว้ในแบบสัมภาษณ์ 
โดยจะสัมภาษณ์ตามข้อที่ก าหนดไว้เท่านั้น และผู้วิจัยใช้แบบสัมภาษณ์ซึ่งเป็นค าถามปลายเปิด 
(Open-ended Questions) ในการสัมภาษณ์จดบันทึกข้อมูลและบันทึกเสียงตามค าบอกของผู้ถูก
สัมภาษณ์ (วิโรจน์ ก่อสกุล, 2563, หน้า 43)  
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. ผู้วิจัยจะน าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาแยกประเด็นตามแต่ละประเด็น ที่ท าการศึกษา 
และตามแนวทางการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 2. น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาแยกประเด็นค าถาม แล้วน ามาเปรียบเทียบความเหมือน
หรือความแตกต่างของข้อมูลจากผู้ให้สัมภาษณ์แต่ละคน ก่อนจะน าข้อมูลนั้นไปวิเคราะห์ 
 3. น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาแยกประเด็นค าถาม แล้วน ามาเปรียบเทียบกับข้อมูล
เอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ แนวคิด ทฤษฎี ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ทราบถึงลักษณะที่มีความ
คล้ายคลึงกันและแตกต่างกันของข้อมูล ก่อนจะน าข้อมูลนั้นไปวิเคราะห์ 
 4. น าข้อมูลที่ได้จากการเปรียบเทียบแต่ละประเด็นปัญหามาท าการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือสรุป
ผลการวิจัยเรื่อง การพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานของข้าราชการธุรการ ส านักงานต่างประเทศ 
ส านักงานอัยการสูงสุดโดยใช้การตีความและน าเสนอผลการวิจัยในรูปแบบพรรณนาความ   
ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 
 ผลการวิจัย 

วัตถุประสงค์ที่ 1 เพ่ือศึกษาการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานของข้าราชการธุรการ 
ส านักงานต่างประเทศ ส านักงานอัยการสูงสุด 

จากการวิจัยพบว่า การพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานของข้าราชการธุรการ ส านักงาน
ต่างประเทศ ส านักงานอัยการสูงสุด ได้น าแนวคิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของลีโอนาร์ด แนดเลอร์ 
(Leonard Nadler) มาเป็นแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานโดยมีกิจกรรม ดังนี้  

1. การฝึกอบรม (Training) เป็นกระบวนการเพ่ือการเรียนรู้ส าหรับงานปัจจุบัน มุ่งหวังให้    
ผู้เข้ารับการอบรมสามารถน าความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานหรือมีพฤติกรรมการท างานที่เปลี่ยนแปลง
ไปตามความต้องการขององค์การ  

2. การศึกษา (Education) เป็นกระบวนการเพ่ือเตรียมบุคลากรให้มีความพร้อมที่จะท างาน
ตามความต้องการขององค์การในอนาคต  

3. การพัฒนา (Development) เป็นกระบวนการเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้และประสบการณ์แก่
บุคลากรขององค์การ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตและจุดหมายที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรขององค์การ พร้อม
ทั้งได้น าคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง ของส านักงาน ก.พ. (2553) มาเพ่ือ
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เป็นต้นแบบในการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานของข้าราชการธุรการ ส านักงานต่างประเทศ 
ส านักงานอัยการสูงสุด ประกอบด้วย 1) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ เป็นการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบให้บรรลุ
เป้าหมายตามที่ได้ก าหนดไว้ 2) บริการที่ดี เป็นการมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความตั้งใจ ความมีจิตใจ
เอ้ืออารี 3) การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ เป็นการศึกษาหาความรู้ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ     
ที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน ให้เป็นผู้ที่ใฝ่รู้เพ่ือสั่งสมความรู้ ความสามารถในงานอาชีพของตนเอง       
4) การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม เป็นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต      
5) การท างานเป็นทีม เป็นการให้ความร่วมมือร่วมใจในการท างานให้ส าเร็จตามเป้าหมาย 6) ความ
ผูกพันต่อระบบราชการ เป็นความรู้สึกว่าเป็นพวกเดียวกัน ความเกี่ยวข้องความเป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกับองค์การ 7) ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เป็นความคิดเชื่อมโยง พยายามหาทางออกหลาย ๆ ทาง 
ใช้ความคิดที่หลากหลาย แสวงหาความเป็นไปได้ใหม่ ๆ  8) การมองในภาพรวม เป็นการมอง
องค์ประกอบต่าง ๆ ที่เป็นระบบว่าองค์ประกอบเหล่านี้ต่างก็สัมพันธ์ซึ่งกันและกัน เมื่อสัมพันธ์กัน
พอดีก็จะท าให้ทุกอย่างเป็นไปแบบพอดี 9) การอุทิศตนเพ่ือสังคม เป็นการเลือกกระท าสิ่งต่าง ๆ ที่
เห็นว่าเป็นสิ่งที่ควรกระท า เป็นความรับผิดชอบต่อสังคม การช่วยเหลือสังคมด้วยความสมัครใจ 
เสียสละ และพัฒนาสังคมโดยไม่หวังผลตอบแทน 10) การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน เป็นความสัมพันธ์อัน
ดีระหว่างบุคคล การติดต่อกันระหว่างบุคคล เพ่ือให้เกิดความรู้สึกที่ดีต่อกัน 11) มุ่งมั่นในการเรียนรู้
และพัฒนาตนเอง เป็นการกระท าที่เสริมสร้างความรู้ ทักษะ ความสามารถ และคุณลักษณะ ต่าง ๆ 
การพยายามที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตนเองให้ดีขึ้นกว่าเดิม  

วัตถุประสงค์ที่ 2 เพ่ือศึกษาปัญหาการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานของข้าราชการธุรการ 
ส านักงานต่างประเทศ ส านักงานอัยการสูงสุด 

จากการวิจัยพบว่า ปัญหาการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานของข้าราชการธุรการ ส านักงาน
ต่างประเทศ ส านักงานอัยการสูงสุด มีดังนี้ 

1. ปัญหาด้านงบประมาณไม่เพียงพอส าหรับการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน เช่น ขาด
งบประมาณท่ีใช้ในการจัดฝึกอบรม สัมมนา การศึกษาดูงานในหลักสูตรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับลักษณะ
งานขององค์การ   

2. ปัญหาด้านการประสานงานระหว่างฝ่ายต่าง ๆ ขาดการท างานเป็นทีม ข้อมูลที่ได้รับยังคง
มีความคาดเคลื่อน ซึ่งเป็นสาเหตุท าให้การปฏิบัติงานขาดประสิทธิภาพ  

3. ปัญหาด้านบุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจ ขาดแรงจูงใจส าหรับการพัฒนาสมรรถนะการ
ปฏิบัติงาน บุคลากรไม่ให้ความสนใจในการพัฒนาตนเอง ยึดติดกับการปฏิบัติงานในรูปแบบเดิม   

4 .  ปัญหาด้ านทักษะการใช้ภาษาต่ างประเทศ เนื่ องจากเป็นองค์การที่ ต้ อง ใช้
ภาษาต่างประเทศ และเป็นสิ่งจ าเป็นที่บุคลากรต้องมีทักษะในการพูดสื่อสาร การอ่าน การพิมพ์
หนังสือราชการ เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ  

5. ปัญหาด้านการวางแผนการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร กระบวนการวางแผนพัฒนา
สมรรถนะบุคลากร ยังขาดความชัดเจนและต่อเนื่อง 

วัตถุประสงค์ที่ 3 เพ่ือศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหา หรือข้อเสนอแนะการพัฒนาสมรรถนะการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการธุรการ ส านักงานต่างประเทศ ส านักงานอัยการสูงสุด 
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จากการวิจัยพบว่า แนวทางแก้ไขปัญหาการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานของข้าราชการ
ธุรการ ส านักงานต่างประเทศ ส านักงานอัยการสูงสุด มีดังนี้  

1. การจัดให้มีการฝึกอบรมโดยมีรูปแบบต่าง ๆ เช่น การฝึกปฏิบัติงานจริง การสอนงาน   
การฝึกอบรมในขณะท างาน  

2. การจัดกิจกรรมร่วมกัน เพ่ือเป็นการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างเพ่ือนร่วมงานในองค์การ  
เพ่ือความสะดวกต่อการติดต่อประสานงาน เป็นการส่งเสริมให้รู้จักการท างานเป็นทีม  

3. การพัฒนาความรู้ และการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เช่น เพ่ิมการปรับเลื่อนขั้น
เงินเดือน การเพ่ิมค่าตอบแทนประจ าต าแหน่ง การให้รางวัลแก่บุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานดีเป็น    
ที่ยอมรับจากผู้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงาน 

4. การจัดฝึกอบรมทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ หรือไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อบรมเชิง
ปฏิบัติการทักษะพ้ืนฐานการออกเสียง ฝึกทักษะโดยใช้สื่อในการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศใน
การปฏิบัติงาน ฝึกสนทนาเป็นกลุ่มและรายบุคคล ฝึกการปฏิบัติจริงในสถานที่จริง  เพ่ือพัฒนา
สมรรถนะบุคลากรให้มีทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศให้มากยิ่งข้ึน  

5. การจัดท าแผนการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร เริ่มตั้งแต่การเก็บข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์ 
การก าหนดแนวทางปฏิบัติ การตรวจสอบ การติดตาม การประเมินผล การก าหนดเป็นแผนทั้งใน
ระยะสั้น และแผนระยะยาว เพ่ือให้องค์การสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่ต้องการได้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ข้อเสนอแนะการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานของข้าราชการธุรการ ส านักงาน
ต่างประเทศ ส านักงานอัยการสูงสุด จากการวิจัยพบว่า 

1. การจัดฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ วิธีปฏิบัติงานที่ถูกต้อง 
เพ่ือให้เกิดความรู้ ความช านาญในสายอาชีพตามต าแหน่งของแต่ละบุคคลเป็นประจ าทุกปี  

2. การหมุนเวียนงาน เพ่ือให้บุคลากรได้มีการเรียนรู้และพัฒนาทักษะที่หลากหลาย เพ่ิมพูน
ประสบการณ์การปฏิบัติงาน และการแก้ไขปัญหาอย่างรอบคอบ 

3. การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน เพ่ือให้บุคลากรได้ใช้ศึกษาและใช้เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง  

4. การประชุมร่วมกัน เป็นการประชุมแบบเป็นทางการ (Formal Meeting)  เป็นผู้ที่มี
ความรู้ มีประสบการณ์ มีความสนใจในเรื่องเดียวกัน มาประชุมร่วมกัน มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 
ร่วมกันศึกษาค้นคว้า มาร่วมปรึกษาหารือกัน หรือร่วมกันคิดเพ่ือช่วยแก้ปัญหา โดยการเชิญ
ผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ในฐานะผู้ให้ความรู้เสริม ช่วยชี้แนะ และให้ค าแนะน าปรึกษา 

อภิปรายผล 
 การพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานของข้าราชการธุรการ ส านักงานต่างประเทศ ส านักงานอัยการ
สูงสุด จากการวิจัยพบว่า ประเด็นนี้ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) ได้แสดงความคิดเห็น
เกี ่ยวกับการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานของข้าราชการธุรการ ส านักงานอัยการสูงสุด เป็น
กระบวนการในการพัฒนาตลอดจนส่งเสริมให้บุคลากรในองค์การมีความรู้ความสามารถไปจนถึง      
มีทักษะในการปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้นโดยการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรในองค์การ อาจท าได้หลาย
วิธีตั้งแต่การฝึกอบรม การศึกษาผ่านการเรียนการสอน การศึกษาดูงาน ไปจนถึงการถ่ายทอด
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ประสบการณ์ระหว่างกัน ซึ่งเมื่อบุคลากรได้รับการพัฒนาแล้วสามารถเป็นประโยชน์ต่อองค์การ ส่งผล
ให้องค์การพัฒนาและประสบความส าเร็จในอนาคตได้ ทั้งยังเป็นนโยบายการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่
ส าคัญของทุกองค์การ ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน  ต่างให้ความส าคัญต่อการพัฒนาสมรรถนะการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร สอดคล้องกับแนวคิดของ วีณา พึงวิวัฒน์นิกุล (2563, หน้า 1) กล่าวว่า 
ทรัพยากรมนุษย์ ถือเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ามากที่สุดในองค์การ ทั้งนี้เนื่องจากมนุษย์เป็นผู้ท าให้
ทรัพยากรอ่ืน ๆ        มีคุณค่าในการบริหารองค์การ จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ให้มีคุณค่าโดยการเพ่ิมศักยภาพของมนุษย์ให้สูงขึ้น และสอดคล้องกับแนวคิดของส านักงาน 
ก.พ. (อ้างถึงใน ชลิดา     ศรมณี, 2563ก, หน้า 88) กล่าวว่า การพัฒนาทรัพยากรบุคคล หมายถึง 
กิจกรรม หรือกระบวนการเรียนรู้ เพ่ือเพ่ิมความรู้ ทักษะ สมรรถนะ และทัศนคติ ของบุคคลใน
องค์การให้ตรงตามต าแหน่งงานปัจจุบันและรองรับต่องานในอนาคตเพ่ือให้เกิดผลการปฏิบัติงานที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด อันจะส่งผลให้เกิดความก้าวหน้าในตนเองและองค์การ  ดังนั้น 
ส านักงานต่างประเทศ ส านักงานอัยการสูงสุด จึง ได้น าต้นแบบคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
ข้าราชการผู้มผีลสัมฤทธิ์สูง ส านักงาน ก.พ. (2553) มาเพ่ือพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานข้าราชการ
ธุรการ ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง     มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประกอบด้วย 1) การมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ การปฏิบัติงานที่รับผิดชอบให้บรรลุเป้าหมายตามที่ได้ก าหนดไว้ และการวางแผนกลยุทธ์
ไปสู่การปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพกว่ามาตรฐานที่ก าหนดไว้ 2 ) บริการที่ดี การมีพฤติกรรมที่
แสดงออกถึงความตั้งใจ ความมีจิตใจเอ้ืออารี ความมีเมตตา ทั้งด้านความคิด ด้ านค าพูดการตอบข้อ
ซักถาม การให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องชัดเจนแก่ผู้ขอรับบริการ ให้ได้รับความพึงพอใจในการบริการ 3) 
การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ การศึกษาหาความรู้ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงาน ให้เป็นผู้ที่ใฝ่รู้เพ่ือสั่งสมความรู้ ความสามารถของ 4) การยึดมั่นในความถูกต้องชอบ
ธรรมและจริยธรรม การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่เรียกร้องผลประโยชน์ ไม่ละทิ้งงานใน
หน้าที่จนก่อให้เกิดความเสียหายต่อราชการ    5) การท างานเป็นทีม ความตั้งใจที่จะท างานร่วมกับ
ผู้อ่ืน เป็นส่วนหนึ่งของทีม การให้ความร่วมมือร่วมใจในการท างานให้ส าเร็จตามเป้าหมาย 6) ความ
ผูกพันต่อระบบราชการ ความรู้สึกว่าเป็นพวกเดียวกัน ความเกี่ยวข้องความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับ
องค์การ และเป็นความเชื่อของบุคลากรที่มีต่อองค์การ 7) ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความคิดเชื่อมโยง 
พยายามหาทางออกหลาย ๆ ทาง ใช้ความคิดที่หลากหลาย แสวงหาความเป็นไปได้ใหม่ ๆ  ที่ได้รับ
จากประสบการณ์  และพยายามปรับปรุงให้ดีขึ้นเรื่อย ๆ 8 ) การมองในภาพรวม เป็นการมอง
องค์ประกอบต่าง ๆ มองเห็นภาพรวม ที่เป็นระบบว่าองค์ประกอบเหล่านี้ต่างก็สัมพันธ์ซึ่งกันและกัน 
เมื่อสัมพันธ์กันพอดีก็จะท าให้ทุกอย่างเป็นไปแบบพอดี 9) การอุทิศตนเพ่ือสังคม การเลือกกระท าสิ่ง
ต่าง ๆ ที่เห็นว่าเป็นสิ่งที่ควรกระท า เป็นความรับผิดชอบต่อสังคม การช่วยเหลือสังคมด้วยความสมัคร
ใจ เสียสละ เพ่ือช่วยเหลือผู้อ่ืน ป้องกัน แก้ไข และพัฒนาสังคมโดยไม่หวังผลตอบแทน และการ
กระท านี้ไม่ใช่ภาระงานที่ต้องท าตามหน้าที่ 10) การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน ความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
บุคคล การติดต่อกันระหว่างบุคคล เพ่ือให้เกิดความรู้สึกที่ดีต่อกัน อันจะท าให้เกิดความรัก ความนับ
ถือ ความร่วมมือร่วมใจในการท ากิจกรรมให้บรรลุเป้าหมาย 11) มุ่งม่ันในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง 
การกระท าที่เสริมสร้างความรู้ ทักษะ ความสามารถ และคุณลักษณะต่าง ๆ การพยายามที่จะ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตนเองให้ดีขึ้นกว่าเดิม และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นั้นเป็นกระบวนการ
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วางแผนอย่างเป็นระบบเพ่ือพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากรและปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานภายในองค์การให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ประกอบด้วยกิจกรรม ดังนี้ 1) การฝึกอบรม
ให้แก่บุคลากรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ได้แก่ หลักสูตรการอบรมการท างานเป็นทีม หลักสูตรการ
พัฒนาทางด้านความคิด หลักสูตรการจัดท าแผนปฏิบัติงาน หลักสูตรการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 
หลักสูตรมนุษยสัมพันธ์ในการท างาน หลักสูตรสมรรถนะหลักส าหรับข้าราชการพลเรือน หลักสูตรการ
พัฒนาทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ         2) การศึกษา โดยการส่งเสริมมอบทุนการศึกษาแก่
บุคลากรให้มีการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก 3) 
การพัฒนาโดยจัดหลักสูตรที่มีความจ าเป็นต่อการปฏิบัติงานและการพัฒนาองค์การ ได้แก่ หลักสูตร
กระบวนการวิเคราะห์ปัญหา และการแก้ไขปัญหา หลักสูตรการสอนงาน หลักสูตรการบริหารความ
เสี่ยง และหลักสูตรการสื่อสารและการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแนวคิดของ 
Nadler (อ้างถึงใน ศิรภัสสรศ์ วงศ์ทองดี,  2556,     หน้า 111) กล่าวว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
ระบุให้เห็นถึงขอบเขตที่ชัดเจนว่า ได้ให้ความส าคัญกับการเรียนรู้ระดับปัจเจกบุคคลที่เป็นการเรียนรู้
แบบตั้งใจ (intentional learning) เมื่อพิจารณากิจกรรมที่เกิดขึ้นในการเรียนรู้ของปัจเจกบุคคล 
(individual) ได้แก่ 1) การฝึกอบรม (Training)      ซึ่งหมายถึง กิจกรรมการเรียนรู้ที่เกิดขึ้น และ
เกี่ยวข้องกับงานในปัจจุบัน (learning related to present or current job of the individual) 2) 
การศึกษา (Education) ซึ่งหมายถึง การเรียนรู้เพ่ืองานในอนาคตที่มองเห็นการเติบโตก้าวหน้าใน
หน้าที่การงาน หรือเพ่ือการมอบหมายงานในอนาคตอันใกล้ (learning related to future but 
identified job of the individual) 3) การพัฒนา(Development) ซึ่งเป็นการเรียนรู้เพ่ือความรอบ
รู้ และเพ่ิมศักยภาพโดยทั่ว ๆ ไป (learning for general growth) ไม่เจาะจงว่าจะเป็นการเรียนรู้เพ่ือ
งานในปัจจุบัน หรือเพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับการไปต ารงต าแหน่งในอนาคต สอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ จารุเนตร เกื้อภักดิ์ (2559) เรื่อง แนวทางพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พบว่า แนวทางในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาย
สนับสนุนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ มีดังนี้ 1) ด้านการศึกษา ได้แก่ การ
สนับสนุนทุนการศึกษา และการเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษให้แก่บุคลากรสายสนับสนุน 2) 
ด้านการฝึกอบรม ได้แก่ การส ารวจความต้องการและจัดหาหลักสูตรที่ทันสมัยในการจัดฝึกอบรม
ให้กับบุคลากรสายสนับสนุนสามารถน าไปใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง 3) ด้านการพัฒนา ได้แก่ การ
จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน และใช้ระบบพ่ีเลี้ยงในการสอนงานหรือช่วยตัดสินใจแก้ไขปัญหาในงานที่
รับผิดชอบ และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ อรรถพล หวังสู่วัฒนา (2562) เรื่อง การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ในบริษัทเชื้อเพลิงการบิน จ ากัด จังหวัดสมุทรปราการ พบว่า การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์เป็นกระบวนการเพ่ิมความรู้ ทักษะ ความสามารถให้กับบุคลากร โดยผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ของการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ได้แก่ การฝึกอบรม การศึกษา และการพัฒนา 
 ปัญหาการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานของข้าราชการธุรการ ส านักงานต่างประเทศ ส านักงาน
อัยการสูงสุด จากการวิจัยพบว่า ประเด็นนี้ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) ได้แสดงความ
คิดเห็นเกี ่ยวกับปัญหาการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานของข้าราชการธุรการ ส านักงาน
ต่างประเทศ ส านักงานอัยการสูงสุด ดังนี้  
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1.ปัญหาด้านงบประมาณไม่เพียงพอส าหรับการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน เช่น ขาด
งบประมาณท่ีใช้ในการจัดฝึกอบรม สัมมนา การศึกษาดูงานในหลักสูตรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับลักษณะ
งานขององค์การ สอดคล้องกับผลการวิจัยของ พิมพ์ลักษณ์ อยู่วัฒนา (2557) เรื่อง แนวทางการ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน เครือข่ายบริการสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม พบว่า 
ปัญหาในการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ที่ผ่านมาในของกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน ส่วนใหญ่มีความคิดเห็น
ว่างบประมาณสนับสนุนไม่เพียงพอ และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ สุพัตรา หาญพัฒนเจริญ 
(2561) เรื่อง การพัฒนาบุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลปลายพระยา อ าเภอปลายพระยา 
จังหวัดกระบี่ พบว่า ปัญหาและอุปสรรคส่วนใหญ่ในการพัฒนาบุคลากร งบประมาณที่ใช้ในการ
พัฒนาบุคลากรในด้านต่าง ๆ ไม่เพียงพอ   

2. ปัญหาด้านการประสานงานระหว่างฝ่ายต่าง ๆ ขาดการท างานเป็นทีม ข้อมูลที่ได้รับยังคง
มีความคาดเคลื่อน ซึ่งเป็นสาเหตุท าให้การปฏิบัติงานขาดประสิทธิภาพ สอดคล้องกับผลการวิจัยของ
เกวรินทร์ ทิพยมงคลกุล (2562) เรื่อง การพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการธุรการ ส านัก
บริหารทรัพยากรบุคคล ส านักงานอัยการสูงสุด พบว่า ปัญหาและอุปสรรคคือ ขาดการท างานเป็นทีม 
และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ พีรวัศ พรรณขาม (2562) เรื่อง การพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร ส านักงานเขตดินแดง กรุงเทพมหานคร พบว่า ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนา
ศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร คือ ปัญหาการประสานงานระหว่างฝ่ายต่าง ๆ 

3. ปัญหาด้านบุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจ ขาดแรงจูงใจส าหรับการพัฒนาสมรรถนะการ
ปฏิบัติงาน บุคลากรไม่ให้ความสนใจในการพัฒนาตนเอง ยึดติดกับการปฏิบัติงานในรูปแบบเดิม 
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ นิตยา สุริน (2562) เรื่อง การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการเปลี่ยนสู่
ยุคดิจิทัลของส านักเลขานุการคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอ านาจหน้าที่ระหว่างศาล  ส านักงานศาล
ยุติธรรม พบว่า ปัญหาและอุปสรรคในการใช้ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลในการปฏิบัติงาน คือ บุคลากร
ขาดแรงจูงใจในการพัฒนาตนเองในด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ยึดติดกับการปฏิบัติแบบเดิม และสอดคล้อง
กับผลการวิจัยของ เกวรินทร์ ทิพยมงคลกุล (2562) เรื่อง การพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการธุรการ ส านักบริหารทรัพยากรบุคคล ส านักงานอัยการสูงสุด พบว่า ปัญหาและอุปสรรคที่
พบส่วนใหญ่เกิดจากขาดการพัฒนาความรู้ในการปฏิบัติงาน  

4 .  ปัญหาด้ านทักษะการใช้ภาษาต่ างประเทศ เนื่ องจากเป็นองค์การที่ ต้ อง ใช้
ภาษาต่างประเทศ และเป็นสิ่งจ าเป็นที่บุคลากรต้องมีทักษะในการพูดสื่อสาร การอ่าน การพิมพ์
หนังสือราชการ เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ศิรินทิพย์ แสงมิ่ง 
(2562) เรื่อง การพัฒนาสมรรถนะที่จ าเป็นของบุคลากรในส านักงานนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พบว่า ปัญหาหรืออุปสรรคในการพัฒนาสมรรถนะที่จ าเป็น
ในการปฏิบัติงาน คือ บุคลากรขาดทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ  

5. ปัญหาด้านการวางแผนการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร กระบวนการวางแผนพัฒนา
สมรรถนะบุคลากร ยังขาดความชัดเจนและขาดความต่อเนื่อง สอดคล้องกับผลการวิจัยของ นิตยา   
สุริน (2562) เรื่องการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการเปลี่ยนสู่ยุคดิจิทัลของส านักเลขานุการ
คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอ านาจหน้าที่ระหว่างศาล ส านักงานศาลยุติธรรม พบว่า ปัญหาและ
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อุปสรรคในการใช้ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลในการปฏิบัติงาน คือ ขาดการวางแผนการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร  
 แนวทางการแก้ไขปัญหาการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานของข้าราชการธุรการ 
ส านักงานต่างประเทศ ส านักงานอัยการสูงสุด จากการวิจัยพบว่า ประเด็นนี้ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key 
Informants) ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาการพัฒนาสมรรถนะการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการธุรการ ส านักงานต่างประเทศ ส านักงานอัยการสูงสุด ดังนี้ 

1. การจัดให้มีการฝึกอบรมโดยมีรูปแบบต่าง ๆ เช่น การฝึกปฏิบัติงานจริง การสอนงาน    
การฝึกอบรมในขณะท างาน ซึ่งเป็นการฝึกอบรมที่ในรูปแบบที่ไม่ต้องใช้งบประมาณในการพัฒนา
จ านวนมาก สอดคล้องกับแนวคิดของ ส านักงาน ก.พ. (อ้างถึงใน ชลิดา ศรมณี, 2563ก, หน้า 106) 
กล่าวว่ากิจกรรมในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล คือกิจกรรมทางด้านการฝึกอบรม เป็นกิจกรรมที่
องค์การมอบหมายให้หน่วยงาน หรือกลุ่มบุคคลรับผิดชอบด าเนินการ อาทิเช่น 1) การจัดฝึกอบรม
เองภายในองค์การ (In-house training) เป็นการจัดฝึกอบรมให้บุคลากรภายในองค์การได้เข้าอบรม
พร้อม ๆ กัน จ านวนทีละมาก ๆ (Classroom training) โดยด าเนินการตามขั้นตอนในการจัด
โครงการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2) การส่งบุคลากรไปอบรมภายนอกองค์การ (Public 
Training) 3) การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) มักเป็นการยกปัญหาที่มีอยู่มาให้ศึกษาหรือ
ทดลองปฏิบัติ และอาจใช้เป็นแนวปฏิบัติหลังการประชุม 4) การดูงาน เป็นการไปขอฟังการบรรยาย
สรุปถึงลักษณะการจัดระบบงาน และวิธีการปฏิบัติงานจริงของหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่สนใจศึกษา ณ ที่ตั้ง
ของหน่วยงานนั้น 5) การฝึกอบรมในขณะปฏิบัติงานจริงอ่ืน ๆ ดังที่เรียกว่า การฝึกอบรมในที่ท าการ
ปกติหรือ On-the-job training ได้แก่  5.1) การสอนแนะหรือการให้ค าปรึกษา 
(Coaching/Counseling) หมายถึง การที่ผู้บังคับบัญชา ควบคุมดูแลให้บุคลากรลงมือปฏิบัติงานจริง 
โดยให้ค าปรึกษาแนะน าอย่างใกล้ชิด การสอนแนะนี้ อาจหมายความรวมถึง การเป็นพ่ีเลี้ยง ซึ่งไม่
จ าเป็นต้องสอนเฉพาะเรื่องงานเท่านั้น อาจรวมทั้งเรื่องเก่ียวกับคน หรือการวางตัวในองค์การด้วยก็ได้ 
5.2) การสอนแนะหรือการนิเทศงาน (Job Instruction/Job Supervision) หมายถึง การที่
ผู้บังคับบัญชา สอนงานให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในสังกัด โดยเน้นถึงการแบ่งงานออกเป็นขั้นตอน และการที่
ผู้บังคับบัญชาจะต้องสาธิตหรือแสดงวิธีปฏิบัติงานให้เข้าใจก่อน แล้วจึงควบคุมดูแลให้ปฏิบัติตาม
อย่างถูกต้อง สอดคล้องกับผลการวิจัยของ มนัสนันท์ ผ่องแผ้ว (2562) เรื่อง การพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรกรณีศึกษา พนักงานคดีปกครองในองค์คณะศาลปกครองกลาง พบว่า แนวทางในการแก้ไข
ปัญหาและอุปสรรค หน่วยงานต้องมีการวางแผนการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง โดยให้บุคลากรเข้าฝึกอบรมในหลักสูตรด้านต่าง ๆ รวมทั้งต้องศึกษาหาข้อมูลโดยวิธีอ่ืน ๆ 
เพ่ิมเติม และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ พีรวัศ พรรณขาม (2562) เรื่อง การพัฒนาศักยภาพการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร  ส านักงานเขตดินแดง กรุงเทพมหานคร พบว่า แนวทางหรือวิธีการแก้ไข
ปัญหาการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร คือการสนับสนุนการจัดอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ  

2. การจัดกิจกรรมร่วมกัน เพ่ือเป็นการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างเพ่ือนร่วมงานในองค์การ  
เพ่ือความสะดวกต่อการติดต่อประสานงาน เป็นการส่งเสริมให้รู้จักการท างานเป็นทีม ตลอดจนมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน สอดคล้องกับแนวคิดของ ส านักงาน ก.พ. (อ้างถึงใน ชลิดา ศรมณี, 
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2563ก, หน้า 106) กล่าวว่า กิจกรรมในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล คือ กิจกรรมร่วมระหว่างพนักงาน 
มีกิจกรรมหลายชนิดที่องค์การอาจส่งเสริมให้พนักงานกระท าร่วมกันเป็นกลุ่ม โดยอาจมีจุดมุ่งหมาย
หลักในการร่วมกัน พัฒนางาน หรือคุณภาพชีวิตการท างานด้วยตัวของพนักงานเอง แต่ผลพลอยได้   
ที่ส าคัญ คือ การพัฒนาตัวพนักงานเองในหลาย ๆ ด้าน ทั้งในด้านการท างานเป็นทีม การสร้างทักษะ
ในการคิดวิเคราะห์เพ่ือแก้ปัญหา การรู้จักใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ตลอดจนการสร้างนิสัยในการ
จัดเก็บข้อมูลให้เป็นประโยชน์ สอดคล้องกับผลการวิจัยของ เกวรินทร์ ทิพยมงคลกุล (2562) เรื่อง 
การพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการธุรการ ส านักบริหารทรัพยากรบุคคล ส านักงาน
อัยการสูงสุด พบว่า แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค คือ การจัดกิจกรรมเพ่ือสร้างความสามัคคี
ภายในหน่วยงาน และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ อรทัย กระวานชัย (2562) เรื่อง การพัฒนา
บุคลากรที่มีสมรรถนะสูง กรณีศึกษากองจัดท างบประมาณด้านสังคม 2 ส านักงานงบประมาณ พบว่า 
แนวทางในการสร้างการพัฒนาบุคลากร ได้แก่ การผลักดันการท างานเป็นทีม  

3. การพัฒนาความรู้ และการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เช่น เพ่ิมการปรับเลื่อนขั้น
เงินเดือน การเพิ่มค่าตอบแทนประจ าต าแหน่ง การให้รางวัล แก่บุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานดีเป็นที่
ยอมรับจากผู้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงาน สอดคล้องกับผลการวิจัยของ เกวรินทร์ ทิพยมงคลกุล 
(2562) เรื่อง การพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการธุรการ ส านักบริหารทรัพยากรบุคคล 
ส านักงานอัยการสูงสุด พบว่า แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคคือ การพัฒนาความรู้
ความสามารถแก่บุคลากร และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ พีรวัศ พรรณขาม (2562) เรื่อง การ
พัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร  ส านักงานเขตดินแดง กรุงเทพมหานคร พบว่า แนวทาง
หรือวิธีการแก้ไขปัญหาการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร คือการสร้างแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงาน  มีการปรับทัศนคติในการท างาน  

4. การจัดฝึกอบรมทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ หรือไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อบรมเชิง
ปฏิบัติการทักษะพ้ืนฐานการออกเสียง ฝึกทักษะโดยใช้สื่อในการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศใน
การปฏิบัติงาน ฝึกสนทนาเป็นกลุ่มและรายบุคคล ฝึกการปฏิบัติจริงในสถานที่จริง  เพ่ือพัฒนา
สมรรถนะบุคลากรให้มีทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศให้มากยิ่งขึ้น  สอดคล้องกับผลการวิจัยของ     
ศิรินทิพย์ แสงมิ่ง (2562) เรื่อง การพัฒนาสมรรถนะที่จ าเป็นของบุคลากรในส านักงานโยนบายและ
แผนการอาชีวศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พบว่าแนวทางพัฒนารูปแบบและ
วิธีการในการพัฒนาสมรรถนะที่จ าเป็น คือ ควรส่งบุคลากรไปอบรมทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ 
หรือไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ศึกษาดูงานยังต่างประเทศ  

5. การจัดท าแผนการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร เริ่มตั้งแต่การเก็บข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์ 
การก าหนดแนวทางปฏิบัติ การตรวจสอบ การติดตาม การประเมินผล การก าหนดเป็นแผนทั้งใน
ระยะสั้น และแผนระยะยาว เพ่ือให้องค์การสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่ต้องการได้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สอดคล้องกับแนวคิดของ วีณา พึงวิวัฒน์นิกุล (2563, หน้า 4) 
กล่าวว่า การวางแผน (Planning) คือความพยายามที่เป็นระบบ (systematic attempt) เพ่ือ
ตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดส าหรับอนาคต เพ่ือให้องค์การบรรลุจุดมุ่ งหมายและ
วัตถุประสงค์ที่วางไว้ ภายใต้เงื่อนไขของเวลา และทรัพยากร ดังนั้น การวางแผนก าลังคนในภาครัฐ  
จึงเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบขององค์การกลางที่ท าหน้าที่วางแผนก าลังคนของประเทศ ซึ่งก็คือ 
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ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กับหน่วยปฏิบัติงานด้านการ
บริหารงานบุคคลของกระทรวง และกรมต่าง ๆ โดยมีผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น มีส่วนร่วมรับผิดชอบ
ในการวางแผนก าลังคน การได้มา การพัฒนา การักษาไว้ และการใช้ประโยชน์ก าลังคนในหน่วยงาน 
และสอดคล้องกับแนวคิดของ ชลิดา ศรมณี (2563ข, หน้า 10) กล่าวว่า การวางแผนเป็นเรื่องของการ
มองอนาคต คาดคะเนสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต แล้วด าเนินการเตรียมแผน เตรียมโครงการอย่างเป็น
เหตุเป็นผล เป็นระบบ ทั้งนี้ เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติไปสู่เป้าหมาย หรือจุดมุ่งหมายที่ต้องการ 
ดังนั้น การวางแผนจึงต้องประกอบไปด้วยกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและ
เพียงพอ การวิเคราะห์ด้านเหตุผล การคาดคะเนที่ถูกต้อง การก าหนดเป้าหมาย  สอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ มนัสนันท์ ผ่องแผ้ว (2562) เรื่อง การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรกรณีศึกษา พนักงาน
คดีปกครองในองค์คณะศาลปกครองกลาง พบว่า แนวทางในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค หน่วยงาน
ต้องมีการวางแผนการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

 
ข้อเสนอแนะ 

1. ผู้บริหารควรให้ความส าคัญต่อการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานของบุคลากร เพ่ือให้
การด าเนินงานขององค์การเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

2. ควรสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักการของระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง เพ่ือเตรียม
ความพร้อมส าหรับการเป็นผู้น าที่มีคุณภาพ คุณธรรม และมีจริยธรรม 

3. ควรจัดให้มีกิจกรรมเกี่ยวกับเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ และการสร้างแรงจูงใจให้กับ
บุคลากรในการพัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามารถอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง  

4. ควรสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาอุปกรณ์และเทคโนโลยีต่าง ๆ ให้มีความทันสมัย 
เพ่ือเอ้ืออ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของบุคลากรให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
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