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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพปัญหา ความต้องการ และแนวทางการพัฒนา

ศักยภาพบุคลากร ศูนย์ช่วยเหลือสังคมสายด่วน 1300 จังหวัดปทุมธานี  โดยใช้วิธีการวจิัย           
เชิงคุณภาพ ศึกษาจากข้อมูลเอกสารและผู้ให้ข้อมูลจ านวน 5 คน ผลการศึกษาพบว่า 1) สภาพปัญหา
ของการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ได้แก่ ความหลากหลายทางด้านพ้ืนฐานความรู้ของบุคลากรที่มา
ปฏิบัติงาน ซึ่งมาจากหลายหน่วยงาน ท าให้มีความรู้ที่แตกต่างกันออกไป แก้ไขปัญหาด้วย           
การก าหนดคุณสมบัติ ของบุคลากรที่จะมาปฏิบัติงาน ให้มีพ้ืนฐานความรู้ที่สามารถพัฒนาศักยภาพ   
ได้ง่าย หรือจัดให้มีการประชุมนิเทศบุคลากรที่จะมาปฏิบัติงาน เพื่อเป็นการปรับความรู้พ้ืนฐาน       
ให้สามารถ ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปัญหาจะได้ที่ค่าประสบการณ์ที่เก่ียวข้องกับการ
ปฏิบัติงาน สามารถแก้ไขได้โดยการจัดอบรม ให้ความรู้ทักษะที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน เพื่อให้
บุคลากรมีทักษะ ที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน ปัญหาด้านทัศนคติของบุคลากร แก้ไขได้โดยการสร้าง
ทัศนคติเชิงบวกในการปฏิบัติงาน ให้กับบุคลากร 2) ความต้องการของการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
ไดแ้ก่ การพัฒนาด้านความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทภารกิจอ านาจหน้าที่  ทักษะที่จ าเป็นในการ
ปฏิบัติงาน และ ส่งเสริมทัศนคติเชิงบวก 3) แนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากร จะต้องส ารวจ   
ความต้องการ ในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร และควรมีการปฐมนิเทศ และจัดท าหลักสูตรที่มี
มาตรฐาน ซึ่งการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สามารถใช้ได้หลายรูปแบบ เช่น การฝึกอบรม การบรรยาย 
การอภิปราย สัมมนารวมไปถึงการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ประสบการณ์ความคิดเห็น จนกระทั่งการจัดท า
คู่มือการปฏิบัติงาน หรือคู่มือพัฒนาศักยภาพบุคลากร  
 
ค าส าคัญ : แนวทางการพัฒนาศัยภาพ, ศูนย์ช่วยเหลือสังคมสายด่วน 1300 จังหวัดปทุมธานี   
 
 

 
 
 
 
     
 * บทความนี้เรียบเรียงจากการค้นคว้าอิสระเรื่องแนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากรศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายดว่น 1300     
    จังหวดัปทมุธานี 
** นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑติ มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
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บทน า 
 เมื่อปี พ.ศ.2556 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ (พม.) ไดจ้ัดตั้งศูนย์
ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300 โดยมีภารกิจหน้าที่ให้ค าปรึกษาแนะน าทางโทรศัพท์ รับแจ้งเหตุ   
และประสานส่งต่อหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ตลอด 24 ชั่วโมง เกี่ยวกับปัญหาสังคมทุกประเภท รวมไปถึง
การเฝ้าระวังปัญหาสังคมผ่านสื่อต่าง ๆ กระจายสายอยู่ที่ส่วนภูมิภาคโดยบ้านพักเด็กและครอบครัว
ทุกจังหวัด 
 ต่อมาวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557 ได้มีการรวมสายให้บริการ ณ จุดเดียว เข้ามาท่ีส่วนกลาง 
และได้มีการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300 โดยใช้สถานที่บริเวณชั้น 1 อาคารกรมพัฒนา
สังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรุงเทพมหานคร ซึ่งยังคง
ด าเนินการตามภารกิจหน้าที่เดิมอยู่ โดยมีเจ้าหน้าที่ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันปฏิบัติหน้าที่ตลอด      
24 ชั่วโมง 
 ในปีงบประมาณ 2564 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
(นายจุติ ไกรฤกษ์) ได้มีนโยบายให้ด าเนินการ โอนคู่สายโทรศัพท์ สายด่วน 1300 จากส่วนกลางไปสู่
ส่วนภูมิภาค ซึ่งอาศัยกลไกลของคณะท างานขับเคลื่อนการด าเนินงาน ทีม พม.จังหวัด ภายใต้แนวคิด
บ้านเดียวกัน (One Home) เพ่ือรองรับวิกฤตการณ์ และการบริหารสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน
ท าให้เกิดประโยชน์ สูงสุดซึ่งจะสามารถช่วยเหลือประชาชนในพื้นท่ีให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
ตามภารกิจของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และได้มีการแต่งตั้งคณะท างาน
ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300 จังหวัดทุกจังหวัด โดยจังหวัดปทุมธานีมีรองผู้ว่าราชการจังหวัด 
เป็นที่ปรึกษา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานีเป็นประธานคณะท างาน และมี
หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ ในจังหวัดปทุมธานี
เป็นคณะท างาน และคณะท างาน  ได้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300 
จังหวัดปทุมธานี ซึ่งประกอบไปด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานสังกัดกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในจังหวัดปทุมธานี ปฏิบัติหน้าที่ตามเวรประจ าวัน ตลอด 24 ชั่วโมง 
และได้ก าหนดที่ตั้งของศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300 จังหวัดปทุมธานี ไว้ที่บ้านพักเด็ก        
และครอบครัวจังหวัดปทุมธานี 

 คณะท างานศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300 จังหวัดปทุมธานี. (2563) ได้ก าหนดอ านาจ
หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300 จังหวัดปทุมธานี ไว้ดังนี้ 

1. ให้ค าแนะ น าปรึกษา รับเรื่องราวร้องทุกข์ แก่ประชาชนผู้ประสบปัญหาทางสังคม   
อย่างคลอบคลุมทุกพ้ืนที่ โดยไม่เลือกปฏิบัติทางโทรศัพท์ สายด่วน 1300 ซึ่งปฏิบัติ
หน้าที่ตามเวรประจ าวันที่รับผิดชอบ 

2. เฝ้าระวังและประสานส่งต่อข้อมูลของผู้ประสบปัญหาทางสังคม เพื่อให้หน่วยงาน         
ที่เก่ียวข้องทั้งภาครัฐเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถน าข้อมูลดังกล่าว
มาด าเนินการช่วยเหลือได้ทันท่วงที 

3. เป็นหน่วยปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วในการแก้ไขปัญหา การช่วยเหลือและคุ้มครอง      
เหยื่อและกลุ่มเสี่ยงจากภาวะวิกฤติ โดยแบ่งการปฏิบัติหน้าที่ตามกลุ่มเป้าหมาย         
ที่หน่วยงานรับผิดชอบ 
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4. เป็นศูนย์ให้ข้อมูล สาระความรู้และบริการที่เป็นประโยชน์ในการป้องกัน แก้ไขปัญหา
และพัฒนาสังคมทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน สามารถเชื่อมโยงข้อมูลและกลไก
ในการเฝ้าระวังทางสังคมระดับพื้นท่ี 

5. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

จากการถ่ายโอนคู่สายจากส่วนกลางมายังส่วนภูมิภาค ท าให้เกิดอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
ให้บริการสายด่วน 1300 ขึ้น เนื่องจากเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ ในจังหวัดปทุมธานีที่มาปฏิบัติหน้าที่ มาจากหลายหน่วยงานซึ่งมีบทบาทหน้าที่ 
และภาระกิจที่ของตนที่แตกต่างกันออกไป มีความช านาญเฉพาะด้าน ซึ่งในบางครั้งผู้ประสบปัญหา
ทางสังคมโทรเข้ามาขอรับบริการ หรือขอรับค าปรึกษา ในประเด็นที่เจ้าหน้าที่ไม่เคยปฏิบัติมาก่อน    
จึงไม่สามารถให้ข้อมูลที่ถูกต้องได้ และยังขาดประสบการณ์ ความรู้ความเข้าใจในการให้บริการ     
ทางโทรศัพท์ ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการ  

ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 - 2564 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) และ
แผนการปฏิรูป ประเทศ (พ.ศ. 2561 - 2565) ก าหนดให้ต้องมีการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารงาน
บุคคลภาครัฐเพื่อจูงใจให้ ผู้มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริงเข้ามาท างานในหน่วยงานของรัฐ 
รวมทั้งพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้มี ประสิทธิภาพ ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มุ่งเน้นให้ก าลังคน
ภาครัฐมีสมรรถนะสูง มีความสามารถ ทักษะ และ สมรรถนะที่ทันสมัย ปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ 
และยึดมั่นในคุณธรรม รวมถึง พัฒนาภาวะผู้น าในทุกระดับให้มี ขีดความสามารถสูง มีความ
รับผิดชอบ มีความเป็นมืออาชีพ (คู่มือแนวทางการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ, 2563, หน้า 3)  

จากความเป็นมาดังกล่าว จึงท าให้ผู้วิจัยสนใจศึกษาความต้องการและรูปแบบ การพัฒนา
ศักยภาพ บุคลากรที่ปฏิบัติงานศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300 จังหวัดปทุมธานี ตลอดจนศึกษา
ปัญหาอุปสรรคท่ีมีต่อการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพ่ือให้การพัฒนาบุคลากรตรงตามความต้องการ 
และเพ่ือให้บุคลากรมีความรู้มีทักษะ ปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ มีความเป็นมืออาชีพ และน าผล
การศึกษาไปเผยแพร่ให้ ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300 จังหวัดอ่ืน ๆ ได้น าไปประยุกต์ใช้       
ในจังหวัดของตนเองต่อไป 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยผู้วิจัยได้น าเสนอวิธีการ
วิจัย 2 วิธี ดังนี้ 

- การวิจัยเอกสาร (documentary research) เก็บข้อมูลจากต ารา บทความทางวิชาการ 
วารสาร สิ่งพิมพ์ ค าสั่ง สื่ออิเล็กทรอนิกส์ รายงานการวิจัย 

- การวิจัยภาคสนาม (field research) ด้วยการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง หรือแบบเป็น
ทางการ (Structured interview or formal interview) โดยการใช้แบบสัมภาษณ์     
ที่มีค าถามแบบเดียวกันในการเก็บข้อมูลจากผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานศูนย์
ช่วยเหลือสังคมสายด่วน 1300 จังหวัดปทุมธานี 
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ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้ ประชากร คือ บุคลากร    
ที่ปฏิบัติงานศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300 จังหวัดปทุมธานี กลุ่มตวัอย่าง ใช้การสุ่มตัวอย่าง
แบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) โดยก าหนดคุณลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง เป็นระดับ
ผู้บริหาร ๑ คน เจ้าหน้าที่ที่มีประสบการณ์เคยปฏิบัติงาน ๒ คน และเจ้าหน้าที่ที่ไม่เคยปฏิบัติงาน     
๒ คน รวมทั้งสิ้นจ านวน 5 คน 

ผู้วิจัยใช้เครื่องมือในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างหรือแบบเป็นทางการ 
(Structured interview or formal interview) มีการก าหนดแนวทางสัมภาษณ์ท่ีมี ลักษณะ     
คล้ายกับการใช้แบบสอบถาม ค าถามต่างๆ ได้ก าหนดขึ้นเป็นแบบสัมภาษณ์ไว้ ล่วงหน้า ลักษณะ   
ของการสัมภาษณ์เป็นการสัมภาษณ์ที่มีคาถามและข้อก าหนดแน่นอน ตายตัว จะสัมภาษณ์ผู้ใดก็ใช้
ค าถามแบบเดียวกันและมีล าดับขั้นตอนเรียบเรียงเหมือนกัน โดยมีวิธีดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล
ตามข้ันตอน ดังนี้ 

1. การเตรียมความพร้อมในการสัมภาษณ์ โดยผู้วิจัยทาความเข้าใจเกี่ยวกับ ประเด็น       
การสัมภาษณ์และข้อก าหนดไว้ล่วงหน้า  

2. ติดต่อผู้ให้สัมภาษณ์ เพ่ือแนะน าตนเองและท าความเข้าใจถึงจุดมุ่งหมายใน การวิจัย      
ให้ถูกต้องตรงกัน พร้อมก าหนดนัดหมายวันและเวลาการสัมภาษณ์  

3. เตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการสัมภาษณ์ ตลอดจนการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ ผู้ให้สัมภาษณ์ 
เช่น ประวัติโดยย่อและบุคลิกภาพ  ล  เพื่อเป็นแนวทางในการปรับตัว และใช้ถ้อยค าในการ
สัมภาษณ์ได้อย่างเหมาะสม  

4. พบกับผู้ให้สัมภาษณ์ แนะน าตัวเองต่อผู้ให้สัมภาษณ์และสร้างบรรยากาศให้ เป็นกันเอง
ตลอดเวลา เพื่อให้ผู้ให้สัมภาษณ์มีความรู้สึกท่ีดี พร้อมจะให้ความจริงตาม วัตถุประสงค์ที่ต้องการวิจัย
และบันทึกข้อมูลการสัมภาษณ์  

5. ตรวจสอบข้อมูลขณะสัมภาษณ์กับผู้ให้สัมภาษณ์ไปตลอดระยะเวลาการสัมภาษณ์  
6. ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลการสัมภาษณ์กับผู้ให้ สัมภาษณ์อีกครั้ง

หนึ่งภายหลังการเสร็จสิ้นการสัมภาษณ์  

การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา ผู้วิจัยมีล าดับขั้นตอนในการ วิเคราะห์ 
ดังต่อไปนี้  

1. น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ โดยการบันทึกการสัมภาษณ์จากผู้ให้สัมภาษณ์            
มาเปรียบเทียบระหว่างบุคคลแต่ละบุคคล จัดล าดับความส าคัญและ คุณลักษณะของข้อมูล  

2. น าข้อมูลการสัมภาษณ์ที่จัดล าดับความส าคัญแล้ว เปรียบเทียบกับข้อมูล เอกสารต่าง ๆ   
ที่เก่ียวข้องกับงานวิจัย ไม่ว่าจะเป็นแนวคิด ทฤษฎี เอกสารผลงานวิจัย เพ่ือจะได้ทราบถึงลักษณะ     
ที่มีความคล้ายคลึงกันและแตกต่างกันของข้อมูล  

3. น าข้อมูลการที่ได้จากการศึกษาเอกสารต่าง ๆ มาท าการวิเคราะห์ร่วมกันอย่าง เป็นระบบ
และนาไปสู่การเชื่อมโยงเข้าด้วยกัน เพื่อแสดงความส าคัญของข้อมูล ให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้นและ    
เพ่ือเชื่อมโยงความสัมพันธ์ตามข้อเท็จจริงทั้งในเชิงเหตุและผล เพ่ือสะดวกในการวิเคราะห์และ     
การเขียนรายงานสรุป ตีความตามหลักวิชาการ เขียน รายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย       
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ด้วยวิธีการพรรณนา การบรรยาย ข้อเสนอแนะ เพ่ือชี้ให้ถึงแนวทางการพัฒนาบุคลากรของ        
ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300 จังหวัดปทุมธานีต่อไป  

 
ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 

ผลการวิจัย 
 จากการวิจัยสามารถสรุปได้ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยได้ดังนี้ 

1. สภาพปัญหาการพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่ปฏิบัติงานศูนย์ช่วยเหลือสังคมสายด่วน 1300 
จังหวัดปทุมธานี  

ผลการวิจัยพบว่า ปัญหาในการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ที่ปฏิบัติงาน ศูนย์ช่วยเหลือสังคม
สายด่วน 1300 คือ ความหลากหลายของเจ้าหน้าที่ท่ีมาปฏิบัติงาน ที่มาจากหลายหน่วยงานใน    
สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งมีบทบาทอ านาจหน้าที่ภารกิจที่
แตกต่างกัน ท าให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ ที่แตกต่างกันออกไป  และมีทัศนคติในการปฏิบัติงานที่แตกต่าง
กัน  อีกครั้ง ผู้บริหารไม่ให้ความส าคัญในการพัฒนาศักยภาพบุคลากร  ประกอบกับ สถานการณ์   
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ท าให้ไม่สามารถจัดฝึกอบรมได้ และเจ้าหน้าที่ ก็มีงานประจ า   
ที่จะต้องด าเนินการ ท าให้ไม่มีเวลา ที่จะพัฒนาศักยภาพ ในการให้บริการ ในศูนย์ช่วยเหลือสังคม   
สายด่วน 1300 อีกท้ังยังขาดประสบการณ์ในการให้บริการผ่านโทรศัพท์ เนื่องจากเคยชินกับการ
ให้บริการเผชิญหน้า 

2. ความต้องการพัฒนาศักยภาพ ของบุคลากรที่ปฏิบัติงานศูนย์ช่วยเหลือสังคมสายด่วน 
1300 จังหวัดปทุมธานี 

ผลการวิจัยพบว่าความต้องการพัฒนาศักยภาพ ของบุคลากรที่ปฏิบัติงานศูนย์ช่วยเหลือ
สังคมสายด่วน 1300 จังหวัดปทุมธานี มีดังนี้ 

1) การพัฒนาด้านความรู้ ที่เกี่ยวข้องกับบทบาทภารกิจอ านาจหน้าที่ บริการต่าง ๆ         
ที่มีให้กับประชาชน ของกระทรวงการ พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ เพ่ือให้
เจ้าหน้าที่ท่ีมาปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจ และสามารถตอบค าถาม ไอ้ค าแนะน า    
กับประชาชน ผู้ใช้บริการ ที่โทรเข้ามา ขอค าปรึกษาแนะน า ได้อย่างถูกต้อง และ      
ตรงตามบทบาทภารกิจอ านาจหน้าที่ท่ีมีอยู่ 

2) การพัฒนาด้านทักษะ การให้บริการผ่านโทรศัพท์ เพื่อให้เกิดความเป็นมืออาชีพ      
ความน่าเชื่อถือ เนื่องจาก เจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่เคยชินกับการให้บริการเฉพาะหน้า       
ท าให้ขาดทักษะการให้บริการผ่านโทรศัพท์ รวมไปถึงการติดต่อสื่อสารประสานส่งต่อ 
และการให้ค าปรึกษา ซึ่งมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง ในการปฏิบัติงาน 

3) การพัฒนาด้านทัศนคติ เนื่องจากการปฏิบัติงาน ให้บริการ ให้ค าปรึกษา จ าเป็นอย่างยิ่ง
ที่จะต้องมีทัศนคติที่ดี ต่อผู้รับบริการ ซึ่งเจ้าหน้าที่ที่มาปฏิบัติหน้าที่ ล้วนมีทัศนคติ      
ที่แตกต่างกันออกไป จึงจ าเป็นจะต้อง ปรับทัศนคติ ให้มีจิตบริการ ไม่ตีตรา ไม่ตัดสิน
ผู้ใช้บริการ รวมไปถึงการไม่น าความลับของผู้บริการออกมาเผยแพร่ 
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3. แนวทางการพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานศูนย์ช่วยเหลือสังคมสายด่วน 1300 จังหวัด
ปทุมธานี 

ผลการวิจัยพบว่า แนวทางการพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานศูนย์ช่วยเหลือสังคมสายด่วน 
1300 จังหวัดปทุมธานี มีดังนี้ 

1)  การปฐมนิเทศ เป็นวิธีการในการพัฒนาบุคลากรที่เข้ามาปฏิบัติงานใหม่ ปฏิบัติงาน     
มาระยะนึงแล้ว ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือชี้แจงท าความเข้าใจสร้างการรับรู้ ในบทบาทหน้าที่
ของตนเอง เพ่ือให้ปฏิบัติหน้าที่ ได้อย่างถูกต้อง 

2) การฝึกอบรม ให้ความรู้ที่เก่ียวข้องกับบทบาทภารกิจอ านาจหน้าที่ บริการต่าง ๆ        
ที่มีให้กับประชาชน ของกระทรวงการ พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ รวมไปถึง 
ทักษะที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน ไม่ว่าจะเป็น ทักษะการให้บริการทางโทรศัพท์     
ทักษะการให้ค าปรึกษาทักษะการประสานส่งต่อ  ซึ่งรูปแบบของการฝึกอบรม       
จะต้องสร้างให้เกิดความน่าสนใจ 

3) การสร้างกลุ่ม เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ทักษะต่าง ๆ ที่จ าเป็น 
ผ่านการสอนงาน ผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากประสบการณ์จริงที่เกิดขึ้น 

อภิปรายผล 
การอภิปรายผลการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยจะล่าวถึงประเด็นที่ส าคัญและน่าสนใจ ดังนี้ 

1. สภาพปัญหาการพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่ปฏิบัติงานศูนย์ช่วยเหลือสังคมสายด่วน 1300 
จังหวัดปทุมธานี คือ ความหลากหลายของเจ้าหน้าที่ที่มาปฏิบัติงาน ที่มาจากหลายหน่วยงานใน    
สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งมีบทบาทอ านาจหน้าที่ภารกิจที่
แตกต่างกัน ท าให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ ที่แตกต่างกันออกไป และขาดประสบการณ์ในการให้บริการผ่าน
โทรศัพท์ ซึ่งเป็นทักษะที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชัยฤทธิ์ แพทย์สมาน 
(2559-2560) เรื่อง การพัฒนาบุคลากรของกรมศุลกากร พบว่าปัญหาในการพัฒนาบุคลากร ของกรม
ศุลกากร คือ บุคลากรของกรมศุลกากรขาดความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในงานศุลกากร 
โดยเฉพาะบุคลากรรุ่นใหม่ยังขาดทักษะและประสบการณ์ด้านงานศุลกากร เช่น พิกัดอัตราศุลกากร 
ราคาศุลกากร กฎหมายและระเบียบศุลกากร สภาพปัญหาต่อมาคือด้านทัศนคติของผู้ปฏิบัติงานที่มา
จากหลายหน่วยงาน ซึ่งสอดคล้องกับการค้นคว้าอิสระของ สุกัญญา บุญรอต (2563) เรื่อง การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ภายใต้แนวคิดการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ กรณีศึกษาศูนย์ตรวจและรักษา
สายตาโรงพยาบาลกลาง ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ซึ่งผลการศึกษาพบว่า ทัศนคติแบบ
ดั้งเดิมของบุคลากรอาวุโส และบุคลากรบางส่วนยังขาดทักษะและประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 
เป็นปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  

2. ความต้องการพัฒนาศักยภาพ ของบุคลากรที่ปฏิบัติงานศูนย์ช่วยเหลือสังคมสายด่วน 
1300 จังหวัดปทุมธานี ดังนี้ 

- การพัฒนาด้านความรู้ ที่เกี่ยวข้องกับบทบาทภารกิจอ านาจหน้าที่ บริการต่าง ๆ         
ที่มีให้กับประชาชน ของกระทรวงการ พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ เพ่ือให้
เจ้าหน้าที่ท่ีมาปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจ และสามารถตอบค าถาม ให้ค าแนะน า    
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กับประชาชน ผู้ใช้บริการ ที่โทรเข้ามา ขอค าปรึกษาแนะน า ได้อย่างถูกต้อง และ      
ตรงตามบทบาทภารกิจอ านาจหน้าที่ที่มีอยู่  

- การพัฒนาด้านทักษะ การให้บริการผ่านโทรศัพท์ เพื่อให้เกิดความเป็นมืออาชีพ      
ความน่าเชื่อถือ เนื่องจาก เจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่เคยชินกับการให้บริการเฉพาะหน้า       
ท าให้ขาดทักษะการให้บริการผ่านโทรศัพท์ รวมไปถึงการติดต่อสื่อสารประสานส่งต่อ 
และการให้ค าปรึกษา ซึ่งมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง ในการปฏิบัติงาน 

- การพัฒนาด้านทัศนคติ เนื่องจากการปฏิบัติงาน ให้บริการ ให้ค าปรึกษา จ าเป็นอย่างยิ่ง
ที่จะต้องมีทัศนคติที่ดี ต่อผู้รับบริการ ซึ่งเจ้าหน้าที่ที่มาปฏิบัติหน้าที่ ล้วนมีทัศนคติ      
ที่แตกต่างกันออกไป จึงจ าเป็นจะต้อง ปรับทัศนคติ ให้มีจิตบริการ ไม่ตีตรา ไม่ตัดสิน
ผู้ใช้บริการ รวมไปถึงการไม่น าความลับของผู้บริการออกมาเผยแพร่ 

สอดคล้องกับการค้นคว้าอิสระ ของสุภาภรณ์ โคกแดง (2563) เรื่อง การพัฒนาบุคลากร
ภายใต้แนวคิดการจัดการองค์กรแห่งความสุขของ ส านักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ซึ่งพบว่าความ
ต้องการของบุคลาการในการพัฒนานั้นต้องมีการจัดอบรมให้ความรู้อย่างต่อเนื่อง และสม่ าเสมอ 

3. แนวทางการพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานศูนย์ช่วยเหลือสังคมสายด่วน 1300 จังหวัด
ปทุมธานี มีประเด็นที่น ามาอภิปรายดังนี้ 

- การปฐมนิเทศ เพ่ือให้บุคลากรที่เข้ามาปฏิบัติงานใหม่ หรือปฏิบัติงานมาระยะนึงแล้ว มี
ความเข้าใจสร้างการรับรู้ ในบทบาทหน้าที่ของตนเอง เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ ได้อย่างถูกต้อง ซ่ึง
สอดคล้องกับการค้นคว้าอิสระของ ศรีศักดิ์ สุวรรณธรรมมา (2563) เรื่อง แนวทางการพัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น: กรณีศึกษาเทศบาลนครนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ซึ่งจากการศึกษาพบว่า กระบวนการพัฒนา
บุคลากรสามารถแบ่งโดยช่วงเวลาในการท างาน มี 2 ประเภท คือฝึกอบรมก่อนปฏิบัติ เช่น การส่ง
บุคลากรที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งใหม่ไปเข้าร่วมการอบรมปฐมนิเทศที่จัดโดยกรมส่งเสริมการ ปกครอง
ท้องถิน่ เป็นต้น และฝึกอบรมระหว่างปฏิบัติงานการจัดฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ ใน
การปฏิบัติงาน โดยหลักสูตรที่จัดก็อย่างเช่น หลักสูตรเกี่ยวกับความรู้พ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ 
หลักสูตรความรู้ที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหารด้านการบริหารจัดการ หลักสูตร
ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นต้น การบวนการ
ฝึกอบรมและ การศึกษาดูงาน ที่ส าคัญประกอบด้วยขั้นตอน ดังนี้ 1) ขั้นตอนการหาความจ าเป็นใน
การฝึกอบรม โดยวิเคราะห์ เพ่ือพิจารณาให้ทราบว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นเพราะอะไร จ าเป็นที่จะต้องใช้
เทคนิคการฝึกอบรมหรือไม่อย่างไร 2) ขั้นตอนก าหนดวัตถุประสงค์ในการฝึกอบรมและการศึกษาดู
งาน 3) ขั้นตอนการสร้างหลักสูตรฝึกอบรม 4) ขั้นตอนการก าหนดโครงการฝึกอบรม 5) ขั้นตอนการ
บริหารโครงการฝึกอบรม 6) ขั้นตอนการประเมิน/ติดตามผลการฝึกอบรม 

- การฝึกอบรม ให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับบทบาทภารกิจอ านาจหน้าที่ บริการต่าง ๆ ที่มีให้กับ
ประชาชน ของกระทรวงการ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รวมไปถึง ทักษะที่จ าเป็นต่อการ
ปฏิบัติงาน ไม่ว่าจะเป็น ทักษะการให้บริการทางโทรศัพท์ ทักษะการให้ค าปรึกษาทักษะการประสาน
ส่งต่อ  ซึ่งรูปแบบของการฝึกอบรม จะต้องสร้างให้เกิดความน่าสนใจ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
บุษบงค์ วงษ์พันทา (2560) ได้ท าการศึกษาเรื่อง แนวทางการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ของ
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มหาวิทยาลัยราชภัฏ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ผลการวิจัยสรุปว่า แนวทางการพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุนของมหาวิทยาลัย ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ใน 4 ด้าน ซึ่งประกอบไปด้วย ด้านการ
ด าเนินงานพัฒนาบุคลากร ด้านการฝึกอบรม และการศึกษาดูงาน ด้านการประชุมสัมมนา  

- การสร้างกลุ่ม เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ทักษะต่าง ๆ ที่จ าเป็น ผ่าน
การสอนงาน ผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากประสบการณ์จริงที่เกิดข้ึน สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
เกษรา เอ่ียมสอาด (2562) ศึกษาวิจัย เรื่อง การพัฒนาบุคลากรของ โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา 
ผลการวิจัยสรุปว่า กระบวนการสอนงาน ซ่ึงผู้ที่สอนงานจะต้อง เตรียมเนื้อหาวิธีการในการสอนงาน 
เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ และต้องมีการฝึกปฏิบัติเพ่ือเรียนรู้และแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดข้ึนทันที 
ในขณะการสอนงาน เมื่อเสร็จสิ้นการสอนงานแล้วจะต้อง สรุปและประเมนิผลการสอนงาน และ
สอดคล้องกับการค้นคว้าอิสระของสุภาภรณ์ โคกแดง (2563) เรื่อง การพัฒนาบุคลากรภายใต้แนวคิด
การจัดการองค์กรแห่งความสุขของส านักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ซึ่งพบว่า การสอนงาน เป็น
บทบาทหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาที่จะพึงปฏิบัติต่อผู้ใต้บังคับบัญชาเพ่ือให้เกิดความเข้าใจในงาน และมี
ความช านาญ และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง โดยหัวหน้างานจะต้องชี้แจงแนะน าเกี่ยวกับ
วัตถุประสงค์และวิธีการปฏิบัติงาน เพื่อน าไปสู่ ความส าเร็จของงานอย่างตรงตามวัตถุประสงค์ ของ
องค์การ การสอนงาน ถือเป็นกระบวนการเรียนรู้งานของบุคลากร และช่วยให้เกิดความสัมพันธ์อันดี
ในการปฏิบัติงานร่วมกัน ส านักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย มีการสอนงานหรือถ่ายทอดงานให้
ผู้ใต้บังคับบัญชา เพ่ือให้เกิดความรู้ในการปฏิบัติงานที่ถูกต้องเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างสะดวก รวดเร็วปลอดภัยและ สามารถปรับปรุงงานให้ดีขึ้น ผู้บังคับบัญชา
กับผู้ใต้บังคับบัญชาเกิดความไว้วางใจซึ่งกันและกัน เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน อัน
เป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา ท าให้เกิดความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงาน ผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างมีความสุข ซึ่งจากการ
สัมภาษณ์ ส านักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ได้มีการถ่ายทอดความรู้จากผู้บังคับบัญชาสู่ 
ผู้ใต้บังคับบัญชาเกิดข้ึนอย่างต่อเนื่อง และสอดคล้องกับแนวคิดของธีระเดช ริ้วมงคล (2558, หน้า 
59) ที่กล่าวว่า การสอนงานเป็นการพัฒนาและ ฝึกอบรมบุคลากร โดยหัวหน้าหน่วยงานหรือบุคลากร
อาวุโสที่มีประสบการณ์ในการท างาน ซึ่งมีความเข้าใจในกฎ ระเบียบ และวิธีการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานท าหน้าที่ในการให้ค าปรึกษา แนะน าดูแลและถ่ายทอดความรู้แก่บุคลากร เพ่ือให้สามารถ
ปรับตัวและปฏิบัติงานได้อย่าง มีประสิทธิภาพ ซึ่งโดยหลักแล้วเป็นหน้าที่ของหัวหน้างานที่จะต้อง
สอนงานให้ลูกน้อง และสอดคล้องกับการค้นคว้าอิสระของ วรรณภา ชมกรด (2563) เรื่อง การพัฒนา
สมรรถนะในการปฏิบัติงานของข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน : กรณีศึกษา ส านักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดปทุมธานี ซึ่งการศึกษาพบว่า การสอนงาน โดยใช้วิธกีารจัดให้มีระบบพี่เลี้ยงสอนงานแก่
ข้าราชการบรรจุใหม่ เพ่ือช่วยสอนงาน ถ่ายทอดความรู้ ให้ค าปรึกษา ช่วยเหลือแนะน าการแก้ไข
ปัญหาในการปฏิบัติงาน โดยกระบวนการพัฒนาสมรรถนะที่ใช้ประกอบด้วยการเตรียมการก าหนดตัว
บุคคลที่จะมอบหมาย/แต่งตั้งให้ท าหน้าที่พ่ีเลี้ยง การก าหนดประเด็นงานที่จะต้องสอนแนะงาน การ
ให้พ่ีเลี้ยงเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้พร้อม พี่เลี้ยงด าเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้และสอนงาน เช่น 
แนะน า ท าให้ดู พาไปดู โดยใช้เทคนิคต่างๆ ที่เตรียมไว้ การให้ข้าราชการบรรจุใหม่ฝึกลงมือปฏิบัติ
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จริง การติดตามสังเกต/แนะน า/ช่วยแก้ไขปัญหา และการประเมินผลการ เรียนรู้ร่วมกัน โดยมีการ
ทดสอบความรู้เพ่ือตรวจสอบความเข้าใจ 

- น าเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของ Covid 19 ท าให้ไม่สามารถจัดฝึกอบรมแบบเดิมได้ ดังนั้นจึงต้องอาศัยเทคโนโลยีเข้ามาช่วยใน
การพัฒนาศักยภาพบุคลากร เช่น การประชุมออนไลน์ สื่อความรู้ออนไลน์ เป็นต้น และต้องเป็น
รูปแบบที่น่าสนใจ ซึ่งสอดคล้องกับการค้นคว้าอิสระของ ศรีศักดิ์ สุวรรณธรรมมา (2563) เรื่อง แนว
ทางการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น: กรณีศึกษาเทศบาลนครนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ซึ่งจากการศึกษา
พบว่า การพัฒนาบุคลากรจะต้องน าเอาเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ามาใช้ในการพัฒนาบุคลากรให้ได้ทุก
ช่องทางทุกรูปแบบ และสามารถ น ามาต่อยอดในการพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง ควรจะมีรูปแบบในการ
พัฒนาบุคลากรที่มีความหลากหลาย เช่น การมีห้องเรียนออนไลน์ ซึ่งจะเป็นการเรียน หรือฝึกอบรม
บุคลากรผ่านทางระบบออนไลน์ เป็นต้น 

 

ข้อเสนอแนะ 
จากการศึกษาแนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากรศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300 

จังหวัดปทุมธานี ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะคือ 
1.  ควรมีการก าหนด คุณสมบัติของบุคลากรที่จะมาปฏิบัติงาน เพ่ือให้มีความรู้พ้ืนฐาน 

เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ซึ่งจะท าให้สามารถพัฒนาศักยภาพ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
ให้บริการ ผู้รับบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. ควรมีการพัฒนาศักยภาพในด้านการให้ความรู้ ด้วยรูปแบบวิธีการ ปฐมนิเทศ การอบรม
ให้ความรู้ การสอนงานผ่านประสบการณ์ท างานจริง  ซึ่งรูปแบบการถ่ายทอดความรู้นั้น
ควรเป็นรูปแบบที่น่าสนใจ มีการประเมินผล ก่อนและหลังการอบรม  และควรมีการ
จัดท าหลักสูตร ที่มีการให้ความรู้และถ่ายทอดทักษะ ที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน  

3. ผู้บริหารควรให้ความส าคัญ กับการพัฒนาศักยภาพบุคลากร  ควรมีการจัดท า
งบประมาณไว้ส าหรับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในแต่ละปี 

ส าหรับผู้ที่สนใจและมีความต้องการ ที่จะน าผลการศึกษาครั้งนี้ไปศึกษาต่อ ผู้วิจัยมีความเห็น
ว่า ควรค านึงถึงประเด็นที่จะน ามาศึกษาต่อ ดังต่อไปนี้ 
  1. ประชากรกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยเห็นว่า ผู้ที่สนใจในการท าวิจัยครั้งต่อไป ควรจะต้องมีการ
ก าหนด ประชากรกลุ่มตัวอย่างให้หลากหลาย เช่น กลุ่มผู้บริหาร และกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือให้เกิด
มุมมองที่หลากหลาย ทั้งมุมมองของผู้บริหารและมุมมองของผู้ปฏิบัติงาน 

2. ผู้ที่สนใจท าวิจัยในครั้งต่อไป ควรมีการเพ่ิมเติม ค าถามในแบบสอบถาม ให้ครอบคลุม    
ถึงประเด็นการสัมภาษณ์ จากกลุ่มตัวอย่าง ที่แตกต่างกัน อาจแยกออกเป็น 2 ชุดค าถามเพ่ือให้ได้
ประเด็นในมุมมองที่แตกต่างกัน ของกลุ่มตัวอย่างที่แตกต่างกัน 
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