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การวิ จั ย ครั งนี มี ค วามมุ่ ง หมายเพื อศึ ก ษา
สภาพปั จจุบนั และสภาพทีพึงประสงค์ในการปฏิบตั ิงาน
ของเจ้ าหน้ าทีบริ หารงานทัวไป มหาวิทยาลัยของรัฐใน
ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือและเพือศึกษาแนวทางการ
พัฒนาเจ้ าหน้ าทีบริ หารงานทัวไป มหาวิทยาลัยของรัฐ
ในภาคตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ โ ด ย เ ก็ บ ข้ อ มู ล จาก
บุคลากรสายสนับสนุนตําแหน่งเจ้ าหน้ าทีบริ หารงาน
ทัวไป มหาวิทยาลัยของรัฐในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5 แห่ง โดยจํานวนประชากรทังหมด 656 คน ทําการสุม่
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แบบแบ่งชันได้ กลุม่ ตัวอย่างจํานวน 294 คนเครื องมือที
ใช้ เป็ นแบบสอบถามทีสร้ างจากองค์ประกอบ 6 ด้ าน
ของสมรรถนะตามลั ก ษณะงานของเจ้ าหน้ าที
บริ หารงานทัวไป ได้ แก่ การคิ ดวิเคราะห์ การดําเนิ น
การเชิงรุก ความผูกพันทีมีต่อส่วนราชการ ความเข้ าใน
องค์กรและระบบราชการ การตรวจสอบความถูกต้ อง
ตามกระบวนงาน และความยืดหยุ่นผ่อนปรน และใช้
แบบสัมภาษณ์ ในการสัมภาษณ์ ผ้ ูทรงคุณวุฒิเพือหา
แนวทางในการพั ฒ นาเจ้ าหน้ าที บริ ห ารงานทัวไป
จํ า นวน 5 คน จาก 5 ม ห า วิ ท ย า ล ั ย ใ น ภ า ค
ตะวันออกเฉี ยงเหนือ สถิติทีใช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
ได้ แก่ ค่าร้ อยละ ค่าเฉลีย และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน
แบ่งขันตอนการศึกษาออกเป็ น 2 ระยะ คือ ระยะที 1
ศึก ษาสภาพปั จ จุบัน และสภาพที พึง ประสงค์ ใ นการ
ปฏิ บั ติ ง านตามสมรรถนะตามลั ก ษณะงานของ
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เจ้ า ห น้ า ที บ ริ ห าร ง า น ทั ว ไป ระยะที 2 สัม ภาษณ์
ผู้ท รงคุ ณ วุ ฒิ เ พื อหาแนวทางการพัฒ นาเจ้ าหน้ าที
บริ หารงานทัวไป
ผลการศึ ก ษาพบว่ า ส ภ า พ ปั จ จุ บ ั น ใ น การ
ปฏิบตั ิงานงานของเจ้ าหน้ าทีบริ หารงานทัวไป โดยรวม
อยู่ในระดับปานกลาง และเมือพิจารณาเป็ นรายด้ าน
พบว่าทุกด้ านอยูใ่ นระดับปานกลาง มีเพียงด้ านการคิด
วิเคราะห์อยู่ในระดับน้ อย และด้ านความยืดหยุ่นผ่อน
ปรนอยู่ในระดับมาก ส่วนสภาพที พึง ประสงค์ ในการ
ปฏิบตั ิงานของเจ้ าหน้ าทีบริ หารงานทัวไปโดยรวมอยู่ใน
ระดับมากทีสุด และเมือพิจารณาเป็ นรายด้ านพบว่า
ด้ านการดําเนินการเชิงรุกอยูใ่ นระดับมาก ส่วนด้ านอืน ๆ
อยู่ในระดับมากทีสุดทุกด้ านเมือนําสภาพปั จจุบนั และ
สภาพทีพึงประสงค์ มาวิเคราะห์ความต้ องการจําเป็ น
ในการพัฒนาเจ้ าหน้ าทีบริ หารงานทัวไป มหาวิทยาลัย
ของรัฐในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่า ลําดับความ
ต้ องการจําเป็ นในการพัฒนาเจ้ าหน้ าทีบริ หารงานทัวไป
มหาวิ ท ยาลัย ของรั ฐ ในภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ
เรี ยงลําดับตามความต้ องการจําเป็ นจากมากไปหาน้ อย
ได้ แก่ ด้ านการคิดวิเคราะห์ ด้ านความเข้ าใจองค์กรและ
ระบบราชการ ด้ านการดํ า เนิ น การเชิ ง รุ ก ด้ า นการ
ตรวจสอบความถูกต้ องตามกระบวนงาน ด้ านความ
ผูกพันทีมีตอ่ ส่วนราชการ และด้ านความยืดหยุ่นผ่อนปรน
ตามลําดับ จากข้ อมูลทีได้ นํามาสร้ างแบบสัมภาษณ์
เพือสัมภาษณ์ผ้ ูทรงคุณวุฒิเพือหาแนวทางการพัฒนา
เจ้ าหน้ าทีบริ หารงานทัวไปในแต่ละด้ าน สรุ ปโดยรวม
พบว่า ในด้ านการคิดวิเคราะห์ควรมีการจัดทํามาตรฐาน
การปฏิบตั ิงานของตําแหน่งเจ้ าหน้ าทีบริ หารงานทัวไป
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ให้ ชดั เจน โดยมีการวิเคราะห์กระบวนงานหลัก ร่ วมกับ
สมรรถนะในการปฏิบตั ิงานเฉพาะตําแหน่ง ในด้ านการ
ดําเนินการเชิ งรุ ก มีแนวทางในการพัฒนาโดยใช้ การ
ทดสอบ ใช้ ระบบพีเลียง การสอนงาน การมอบหมาย
งานให้ เหมาะกับคนการจัดการอบรม และการจัดทํา
คู่ มื อ ในด้ านความผู ก พัน ที มี ต่ อ ส่ ว นราชการมี แ นว
ทางการพั ฒ นาโดยใช้ วิ ธี ก ารเพิ มคุ ณ ค่ า ในงาน
การหมุน เวี ย นงาน การประเมิ น จุด อ่ อ นจุ ด แข็ ง ของ
บุคลากรจัดส่งบุคลากรไปอบรมและใช้ การประเมินใน
สมรรถนะการปฏิบตั ิงานในด้ านความเข้ าใจองค์กรและ
ระบบราชการมีแนวทางการพัฒนาโดยใช้ การวิเคราะห์
โครงสร้ างขององค์ ก ร การใช้ ระบบพี เลี ยง และให้
บุคลากรใหม่ศึกษาโครงสร้ างขององค์ กร ในด้ านการ
ตรวจสอบความถูกต้ องตามกระบวนงานมีแนวทางใน
การพั ฒ นาโดยจั ด ให้ มี ก ารอบรมด้ านคุ ณ ธรรม
จริ ยธรรมในการปฏิบตั ิงาน การสร้ างแรงจูงใจในการ
ปฏิบตั ิงาน ความซือสัตย์ และการประเมินสมรรถนะใน
ด้ านการตรวจสอบความถูกต้ องตามกระบวนงาน และ
สร้ างมาตรการในการสร้ างแรงจู ง ใจให้ บุ ค ลากร
ปฏิ บัติ ง านบนพื นฐานความถูก ต้ อ งโปร่ ง ใสสามารถ
ตรวจสอบได้ ในด้ านความยื ด หยุ่ น ผ่ อ นปรนมี แ นว
ทางการพัฒนาโดยใช้ วิธีการประเมิน และการอบรม
คําสําคัญ: สภาพปั จจุบนั , สภาพทีพึงประสงค์ในการ
ปฏิบตั ิงาน, แนวทางการพัฒนา

Abstract
This research aimed to study the current
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condition and desired condition of general
administrative officers who working at government
universities in the northeast of Thailand and
recommended the way to develop general
administrative officers who working at there are 5
government universities in the northeast of
Thailand. The sampling in this research there are
294 general administrative officers who working
at 5 government universities in the northeastern
of Thailand. Research instrument is questionnaire
that created from 6 elements of job competencies
that including to analytical thinking, proactiveness,
the relationship with government organization,
organizational awareness, concern for order
and flexibility. The Experts in the 5 universities
were interviewed to finding the way to develop
a competency of 5general administrative officers
from there are 5 government universities. The
Statistic in this research were percentage, mean
and standard deviation. The procedure of this
study were divided to 2 periods. Firstly, to study
the current condition and desired condition of
general administrative officers' competency.
Secondly, the experts interview for finding the
way to develop general administrative officers'
competency.
Research result showed that the current
condition of general administrative officers'

performance was totally in medium level and
partly in medium level. Analytical thinking was
in low level, and flexibility was in high level.
The desired condition of general administrative
officers' performance was totally in the highest
level and partly considered proactiveness was
in high level. Other section was in high level.
The current condition and desired condition
were analyzed to develop the officers, presenting
requirement to develop the officers' competency,
arranged from the highest to the least, including
analytical thinking, organizational awareness,
proactivness, concern for order, the relationship
with government organization, and flexibility
respectively. The data was used to create
interview form for the experts, in order to
develop the general administrative officers in
each section. All above concluded that for
analytical thinking, the general administrative
officers should manage their working standard by
analyze their main working procedure and their
working efficiency. On proactivness, they should
planning for developing their potentiality, such as
knowledge transfer, job assignment, training and
working manual. On the relationship with
government organization, they should have a
method to develop their potentiality by realizing
their working values, job circulation, advantage
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and disadvantage point evaluation, supporting
their seminar or training and using evaluation for
their working performance. On organizational
awareness used organizational structure analysis,
coaching and mentoring and organizational
structure learning of new personnel to develop
their efficiency. On concern for order, seminar or
training should be preparing to develop work
ethic and morality, working inspiration, working
honesty and working capacity. Moreover, working
standard should be made from correctness,
transparency and verifiability. On flexibility uses
evaluation and training to develop their efficiency.
Keywords: present condition, Desirable
condition, Guidelines to Develop

บทนํา
การพัฒนาบุคลากร เป็ นการแก้ ปัญหาเกียวกับ
การบริ หารงานบุ ค คล เนื องจากความเจริ ญ ของ
วิ ท ยาการต่ า ง ๆ ตลอดจนเทคนิ ค ในการทํ า งานที
เปลี ยนแปลงอยู่เ สมอ คนที มี ค วามรู้ ความสามารถ
เหมาะสมกั บ ตํ า แหน่ ง หน้ าที ในสมั ย หนึ ง ก็ อ าจ
กลายเป็ นคนทีหย่อนความสามารถไปในอีกสมัยหนึงก็ได้
เพือให้ ผ้ ปู ฏิบตั ิงานเป็ นผู้ทีมีความรู้ ความเหมาะสมกับ
ตําแหน่งหน้ าทีอยู่เสมอ ความสําเร็ จในการร่ วมมือกัน
ทํางานเกิดจากการเสริ มพลังความรู้ ความสามารถจาก
แรงงานทุกระดับ ตังแต่แรงงานไร้ ฝีมือแรงงานฝี มือปานกลาง
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แรงงานชํานาญงาน แรงงานเทคนิคและแรงงานวิชาชีพ
ความบกพร่ องในคุณภาพของแรงงานเพียงส่วนเดียว
อาจส่งผลต่อคุณภาพผลผลิตและประสิทธิภาพของงานได้
มหาวิทยาลัย เป็ นสถาบันอุดมศึกษาในสังกัด
สํ า นัก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา และเป็ น
สถาบันทีมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาประเทศ ซึงมี
ภารกิจสําคัญ คือ การผลิตบัณฑิต การวิจยั การบริ การ
ทางวิชาการแก่สงั คม และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ในการผลิต บัณฑิ ตนัน นอกจากจะให้ บัณฑิตเป็ นผู้มี
ความรู้ ทางวิ ช าการแล้ ว มหาวิ ท ยาลั ย ยั ง เป็ น
สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทีมีบทบาทสําคัญทัง
ในด้ านการพัฒนากําลังคน เพือเป็ นกําลังสําคัญในการ
พัฒนาด้ านต่าง ๆ และทังเป็ นส่วนผลิตและพัฒนาองค์
ความรู้ เพื อที จะให้ ป ระเทศและสัง คมนัน ๆ ใช้ องค์
ความรู้ ในการพัฒนา เพราะฉะนัน มหาวิทยาลัยจึงมี
ความสําคัญในการพัฒนาอย่างยิง (วิทยา จันทร์ ศิริ ,
2551)
เจ้ า หน้ า ที บริ ห ารงานทัวไป เป็ นบุค ลากรสาย
สนั บ สนุ น ในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาอี ก ตํา แหน่ ง หนึง
ทีปฏิบัติงานเกี ยวกับเลขานุการและงานบริ หารทัวไป
ซึงมีลกั ษณะงานทีต้ องปฏิบตั ิตามทีได้ รับคําสังโดยไม่
จํากัดขอบเขตหน้ าที เช่น ติดต่อนัดหมาย จัดงานรับรอง
และงานพิธีต่าง ๆ เตรี ยมเรื องและเตรี ยมการสําหรั บ
การประชุม จดบันทึกและเรี ยบเรี ยงรายงานการประชุม
ทางวิ ช าการ และรายงานอื น ๆ ทํ า เรื องติ ด ต่ อ กั บ
หน่ ว ยงานและบุ ค คลต่ า ง ๆ ทั ง ใ น ป ร ะ เ ท ศ แ ล ะ
ต่างประเทศ ติดตามผลการปฏิบตั ิตามมติทีประชุมหรื อ
ผลการปฏิ บัติ ต ามคํ า สังหัว หน้ า ส่ว นราชการ หรื อ มี
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ลัก ษณะงาน ที ต้ อ งปฏิ บัติ เ กี ยวกับ การควบคุม และ
บริ หารงานหลายด้ านด้ วยกันเช่น งานธุรการ งานสารบรรณ
งานบุค คล งานจัด ระบบงาน งานการเงิ น และบัญ ชี
งานพัสดุ งานจัดพิมพ์ งานแจกจ่ายเอกสาร งานระเบียบ
แบบแผน งานรวบรวมข้ อมูลสถิติ งานสัญญาเป็ นต้ น
และปฏิบตั ิหน้ าทีอืนทีเกียวข้ อง (สํานักงานคณะกรรมการ
ข้ าราชการพลเรื อน,2548, หน้ า 40) ดังนัน เนืองจาก
บุคลากรตําแหน่งนีปฏิบตั ิงานหลายด้ าน บางครังมีการ
ปรับเปลียนโยกย้ ายหน้ าทีบ่อยเกินไป จนไม่ทําให้ เกิด
ความเชียวชาญในการปฏิบตั ิงาน ทําให้ การปฏิบตั ิงาน
เกิ ดประสิทธิ ผลในระดับตํ าและหากผู้ปฏิบัติงานเกิ ด
ความท้ อ แท้ สินหวัง ในการทํ า งาน และไม่ไ ด้ รั บ การ
สนองตอบจากองค์ ก รในการทํ างานก็ อ าจทํ า ให้ ก าร
ปฏิบตั ิงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามทีวางไว้ (ประวิต
เอราวรรณ์, 2548, หน้ า 1)
จากเหตุ ผ ลดัง กล่ า วข้ างต้ น ผู้ วิ จั ย ในฐานะ
บุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น ที ปฏิ บั ติ ง านในตํ า แหน่ ง
เจ้ าหน้ าที บริ ห ารงานทั วไป ระดับ ปฏิ บัติ ก าร ของ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ เห็นความสําคัญในการ
ปฏิบตั ิงานของบุคลากรสายสนับสนุน และมีความเห็น
ว่ า บุ ค ล า ก ร ก ลุ่ ม นี ป ฏิ บั ติ ง า น ใ น ห ล า ย ห น้ า ที
ปรับเปลียนโยกย้ ายหน้ าทีบ่อย ส่งผลให้ ความชํานาญ
ในงานไม่อาจเกิดขึนเลยซึงมีผลต่อการเลือนตําแหน่งที
สูงขึน และการเลือนขันเงินเดือน เมือเทียบกับตําแหน่ง
อื นในสายสนั บ สนุ น เช่ น กั น กอปรกั บ ยั ง ไม่ มี ผ้ ู ทํ า
การศึก ษาแนวทางการพัฒ นาเจ้ า หน้ า ที บริ ห ารงาน
ทัวไป มหาวิทยาลัยของรัฐในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ดัง นัน ผู้วิ จัย จึ ง สนใจที จะศึ ก ษาสภาพปั จ จุบัน และ

สภาพที พึ ง ประสงค์ ใ นการปฏิ บัติ ง านของบุค ลากร
ตําแหน่งเจ้ าหน้ าทีบริ หารงานทัวไป สังกัดมหาวิทยาลัย
ของรั ฐ ในภาคตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ เพื อนํ า มาเป็ น
แนวทางในการพั ฒนาการปฏิ บั ติ งาน ของเจ้ าหน้ าที
บริ หารงานทัวไปให้ มี ประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลมาก
ยิงขึนต่อไป

วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพือศึกษาสภาพปั จจุบนั และสภาพทีพึงประสงค์
ในการปฏิ บั ติ ง านของเจ้ าหน้ าที บริ ห ารงานทั วไป
มหาวิทยาลัยของรัฐ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2. เพือศึกษาแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะ
ตามลัก ษณะงานของเจ้ าหน้ าที บริ ห ารงานทั วไป
มหาวิทยาลัยของรัฐ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ขอบเขตของการวิจัย
1. ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
ประชากร คือ บุคลากรสายสนับสนุนตําแหน่ง
เจ้ าหน้ าทีบริ หารงานทัวไป สังกัดมหาวิทยาลัยของรัฐใน
ภ า ค ต ะ ว ั น อ อ ก เ ฉี ย ง เ ห น ื อ 5 แ ห่ ง ไ ด้ แ ก่
มหาวิ ท ยาลัย ขอนแก่ น มหาวิ ท ยาลัย มหาสารคาม
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยนครพนม และ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี จํานวนทังหมด 656 คน
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งคื อ บุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น
ตําแหน่งเจ้ าหน้ าทีบริ หารงานทัวไป สังกัดมหาวิทยาลัย
ของรั ฐ ในภาคตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ 5 แห่ ง ได้ แ ก่
มหาวิ ท ยาลัย ขอนแก่ น มหาวิ ท ยาลัย มหาสารคาม
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยนครพนม และ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี จํานวน294 คน
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2. ระยะเวลาทีทําการศึกษา เดือนเมษายน –
เดือนสิงหาคม 2558

การทบทวนวรรณกรรม
หลักการแนวคิดทฤษฎีทีเกียวข้ อง
พรชัย เจดามาน (2556, เว็บไซต์) ให้ แนวคิด
ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ว่า
1. เป็ นกิจกรรมที8มีคุณค่ าต่ อบุคลากร
การพัฒนาทรั พยากรมนุษย์ เป็ นกิ จกรรมที
ทําให้ บุคลากรเป็ นผู้ทีมีความรู้ ความสามารถเพิมขึน
เพือการปฏิบัติงานทังในปั จจุบันและในอนาคต ทังนี
เพราะเมือมีการให้ การพัฒนาและฝึ กอบรมกับบุคลากร
แล้ ว ตามแนวคิดถือว่าจะทําให้ บคุ ลากรเป็ นบุคลากรที
มีบุคลากรทีมีคุณภาพ มีส มรรถนะในการปฏิบัติงาน
เพิมมากขึน ซึงทําให้ เกิดคุณค่าต่อตัวบุคลากรเองและ
ต่อองค์การด้ วย
2. เป็ นกิจกรรมที8ต้องกระทําอย่ างต่ อเนื8อง
การพัฒนาทรั พยากรมนุษย์ เป็ นกิ จกรรมที
ต้ องมีการจัดกิจกรรมเกียวกับการพัฒนาและฝึ กอบรม
ให้ กับบุคลากรอย่างสมําเสมอและต่อเนือง เพราะถ้ า
องค์ การมีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ในองค์การเป็ น
ประจําอย่างต่อเนืองแล้ ว จะเท่ากับทําให้ กับบุคลากร
ได้ รับการตอกยําให้ เกิดความเข้ าใจ จดจําได้ และสร้ าง
ความชํานาญในการปฏิบตั ิงานให้ ถกู ต้ องมากยิงขึน
3. เป็ นกิจกรรมที8ผ้ ูเกี8ยวข้ องทุกฝ่ ายจะต้ อง
ยอมรับ
การพัฒนาทรั พยากรมนุษย์ เป็ นกิ จกรรมที
บุค ลากรทุก ฝ่ ายในองค์ ก ารจะต้ อ งให้ ค วามร่ ว มมื อ
สนับสนุน่ ยอมรับและคํานึงถึงประโยชน์ทีจะเกิดขึนกับ
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องค์การเป็ นหลักโดยเฉพาะผู้ทีเกียวข้ องโดยตรง เช่น
ผู้ บริ หารในระดั บ ต่ า ง ๆ ต้ องให้ การส่ ง เสริ มและ
สนับสนุนในทุกด้ าน ไม่วา่ จะเป็ นงบประมาณทรัพยากร
และอืน ๆ หรื อผู้ทีเข้ ารับการพัฒนาและฝึ กอบรมก็จะให้
ความร่ วมมื อ ยอมรั บ และปฏิ บั ติ ใ ห้ เป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์การ
4. เป็ นกิ จ กรรมที8 จะต้ องกระทํ า อย่ าง
เหมาะสม ทังA ระยะเวลา ช่ วงเวลาและค่ าใช้ จ่าย
การพัฒนาทรั พยากรมนุษย์ เป็ นกิ จกรรมที
ต้ องคํานึงถึงเรื องของงบประมาณหรื อค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ
ทีจะเกิดขึนว่าคุ้มค่าหรื อไม่ รวมทังจะต้ องพิจารณาถึง
ระยะเวลาและช่ ว งเวลาที จะใช้ ในการพัฒ นาและ
ฝึ กอบรมบุคลากรในองค์การด้ วยว่า มีความเหมาะสม
หรื อไม่กระทบกับการปฏิบัติงานในองค์ การมากน้ อย
เพียงใด ดังนัน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ
ควรกระทํา ในช่วงเวลาและระยะเวลาทีเหมาะสม และ
คุ้มกับงบประมาณทีเกิดขึนด้ วย
5. เป็ นกิจกรรมที8จะต้ องประเมินผลบ่ อย ๆ
การพัฒนาทรั พยากรมนุษย์ เป็ นกิ จกรรมที
จะต้ อ งมี ก ารประเมิ น ผลและติ ด ตามผล เพื อที จะได้
รับทราบว่ากิจกรรมในการพัฒนาและฝึ กอบรมบุคลากร
ทีองค์การได้ จดั ขึนนัน ประสบความสําเร็ จหรื อไม่ มีสงที
ิ
ควรพัฒนา ปรับปรุ งและแก้ ไข โดยแนวคิดสําหรับการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์แล้ ว จะต้ องมีการติดตามและ
ประเมินผลบ่อย ๆ เพือทีจะได้ รับทราบผลของกิจกรรม
แล้ วนํามาปรับปรุงแก้ ไขการจัดทํากิจกรรมในครังต่อไป
ให้ มีความสมบูรณ์มากยิงขึน
6. เป็ นกิ จ กรรมที8 มี ก ารเรี ย นรู้ และการมี
ส่ วนร่ วม
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การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็ นกิจกรรมทีผู้
เข้ า รั บ การพัฒ นาและฝึ กอบรมจะต้ อ งมี ก ารเรี ย นรู้
เกิดขึน ซึงอาจจะเป็ นการเรี ยนรู้ในงานทีกําลังปฏิบตั ิอยู่
ให้ เกิดความเข้ าใจมากยิงขึน หรื ออาจจะเป็ นการเรี ยนรู้
ในเรื องอื น ๆ ที เป็ นสิ งจํ า เป็ นหรื อ เกี ยวข้ องกั บ การ
ปฏิ บัติ ง านในปั จ จุ บัน หรื อ อนาคต ซึงเป็ นประโยชน์
ทังตัว บุ ค ลากรเองรวมทังองค์ ก ารด้ วย นอกจากนี
กิจกรรมในการพัฒนาและฝึ กอบรมบุคลากรควรเปิ ด
โอกาสให้ บุคลากรทีเกียวข้ องทุกฝ่ าย ได้ เข้ ามามีส่วน
ร่ วมในกิจกรรมนันๆ ด้ วย ตามหลักของการบริ หารงาน
แบบมีสว่ นร่วม (Management by Participation : MBP)
บุญเตือน เกษศรี (2553, หน้ า 14-15) ประโยชน์
และความสําคัญของการพัฒนาบุคลากร ดังนี
1. การพัฒ นาบุค ลากรช่ ว ยทํ า ให้ ร ะบบ และ
วิ ธี ก ารปฏิ บัติ ง านมี ส มรรถภาพดี ยิ งขึ นมี ก ารติ ด ต่ อ
ประสานงานดี ขึน ทังนีเพราะการพัฒ นาบุคลากรจะ
ช่วยเร่ งเร้ าความสนใจในการปฏิบตั ิงานของบุคลากร
ให้ มีความสํานึกรับผิดชอบในการปฏิบตั ิหน้ าทีของตน
ให้ ไ ด้ ผ ลดียิ งขึน สามารถที จะนํ าความรู้ ไปใช้ ในการ
แก้ ไขข้ อบกพร่องและปรับปรุงวิธีการดําเนินงานของตน
ให้ มีประสิทธิภาพยิงขึน
2. การพัฒนาบุคลากรเป็ นวิธีการอย่างหนึงที
จะช่วยให้ เกิดการประหยัดลดความสินเปลืองของวัสดุที
ใช้ ใ นการปฏิ บัติ ง าน ทังนี เพราะเมื อบุค คลได้ รับ การ
พัฒนามาอย่างดีแล้ วย่อมปฏิบตั ิงานได้ ถกู ต้ อง มีความ
ผิดพลาดในการปฏิบตั ิน้อยลง ซึงจะมีผลทําให้ องค์การ
สามารถลดค่าใช้ จ่ายในการจัดซือวัสดุอุปกรณ์ ต่างๆ
ลงได้ ด้ วย นอกจากนี ยั ง ช่ ว ยลดค่ า ตอบแทนการ

ปฏิบตั ิงานล่วงเวลา เนืองจากบุคลากรมีความเข้ าใจ
ระบบและวิธีการทํางานตลอดจนลักษณะของงานทีทํา
เป็ นอย่า งดี ทํ า ให้ ส ามารถปฏิ บัติ งานได้ ถูก ต้ อ งและ
รวดเร็ ว
3. การพัฒนาบุคลากร ช่วยลดระยะเวลาของ
การเรี ยนรู้ งานให้ น้อยลง โดยเฉพาะอย่างยิงผู้ทีเริ มเข้ า
ทํางานหรื อ ขึนตําแหน่งใหม่อี กทังยัง เป็ นการช่ว ยลด
ความเสียหายต่าง ๆ ทีอาจเกิดขึนจากการทํางานแบบ
ลองผิดลองถูกอีกด้ วย
4. การพัฒ นาบุค ลากร เป็ นการช่ วยแบ่ง เบา
ภาระหน้ าทีของผู้บงั คับบัญชาในการตอบคําถาม หรื อ
ให้ คํ า แนะนํ า แก่ ผ้ ู ใต้ บัง คับ บั ญ ชาของตนอยู่ เ สมอ
เพราะบุคลากรจะมีความรู้ ความเข้ าใจในลักษณะของ
งานตังแต่แรก
5. การพัฒนาบุคลากร เป็ นวิธีการอย่างหนึงที
ช่ ว ยกระตุ้น ให้ บุค ลากรต่า ง ๆ ปฏิ บัติ ง านเพื อความ
เจริ ญก้ า วหน้ าในตําแหน่งหน้ า ทีการงาน ทังนีเพราะ
โดยทัวไปแล้ ว เมือมีการพิจารณาเลือนตําแหน่งใด ๆ
ในองค์การก็ตาม มักจะคํานึงถึง ความรู้ ความสามารถ
ทีบุคคลนันจะสามารถปฏิ บัติงานในตําแหน่งที ได้ รั บ
การเลือนขึนได้ ซึงผู้ทีได้ รับการพัฒนาแล้ วย่อมมีโอกาส
มากกว่าผู้ทียังมิได้ เข้ ารับการพัฒนา
6. การพัฒ นาบุคลากร ยังช่ว ยให้ บุค คลนันมี
โอกาสได้ รั บ ความรู้ ความคิ ด ใหม่ ๆ ทํ า ให้ เป็ นคน
ทันสมัยต่อความเจริ ญก้ าวหน้ าทางเทคโนโลยีใหม่ ๆ
โดยเฉพาะอย่างยิง ความรู้เกียวกับการบริ หาร อุปกรณ์
เครื องใช้ ในสํานักงาน ซึงมีการคิดค้ นและเสนอแนะสิง
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ใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลาถ้ าหากสามารถรู้ และเข้ าใจอย่าง
แท้ จริ ง ทีสุดย่อมก่อให้ เกิดผลดีตอ่ องค์การ
การฝึ กอบรม คื อ การเพิ มพู น ความรู้ ความ
ชํานาญ ความสามารถ และเปลียนแปลงทัศนคติ ท่าที
ความรู้สกึ ของผู้เข้ ารับการฝึ กอบรม เพือให้ เขาสามารถ
ปฏิ บั ติ ง านในหน้ าที ของตนอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
สามารถแก้ ไขข้ อบกพร่ องในการทํางานปั จจุบัน และ
ทํางานประสบผลสําเร็ จในอนาคต ตลอดจนการเตรี ยม
ตนให้ พร้ อมเพรี ยง เพือรับตําแหน่งทีมีความรับผิดชอบ
สูงขึนไปถื อ เป็ นงานส่วนหนึงของฝ่ ายบริ ห าร ซึงต้ อ ง
ดําเนินการอย่างต่อเนือง
งานวิจัยที8เกี8ยวข้ อง
เบญจวรรณ อิ น ต๊ ะ วงศ์ (2554, หน้ า 84-86)
ศึกษาปั จจัยทีส่งผลต่อ สมรรถนะครู ส ายผู้สอนสังกัด
สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์
เขต 2 พบว่า ปั จจัยทีส่งผลต่อสมรรถนะครู สายผู้สอน
อยูใ่ นระดับมากตัวแปรทีมีคา่ เฉลียมากทีสุดคือทัศนคติ
ต่อการประกอบวิชาชีพครูและพบว่าครูสายผู้สอนสังกัด
สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์
เขต 2 มีสมรรถนะอยูใ่ นระดับสูงโดยมีสมรรถนะทีอยู่ใน
ระดับสูงมีจํานวน 9 สมรรถนะสมรรถนะทีอยูร่ ะดับปาน
กลางมีจํานวน 2 สมรรถนะซึงสมรรถนะทีมีค่าสูงสุดคือ
จริ ยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู
จิรัฏฐิ ติ ไทยศิริ (2556, หน้ า 130-131) ได้ ศกึ ษา
ปั จจั ย ที มี ผ ลต่ อ การปฏิ บั ติ ง านของเจ้ าหน้ าที งาน
การเงิ น ในโรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพตํ าบลจัง หวัด
นครราชสีมา โดยมีวตั ถุประสงค์เพือศึกษาคุณลักษณะ
ส่วนบุคคลและแรงจูงใจทีมีผลต่อการปฏิบตั ิงานของ
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เจ้ าหน้ าทีการเงินในโรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพตําบล
จังหวัดนคร ราชสีมา พบว่าผลการศึกษาพบว่าระดับ
การปฏิบัติง านของเจ้ าหน้ าที การเงิ น ในโรงพยาบาล
ส่งเสริ มสุข ภาพตํา บลอยู่ใ นระดับ ปานกลางค่าเฉลีย
3.47 (S.D.=0.62) แรงจูงใจพบว่าในภาพรวมของ
แรงจูงใจ (r=0.513, p-value<0.001) มีความสัมพันธ์
ระดับปานกลางกับการปฏิบตั ิงานของเจ้ าหน้ าทีการเงิน
ใน โร ง พ ย าบ า ลส่ ง เ สริ ม สุ ข ภา พ ตํ า บ ลจั ง ห วั ด
นครราชสีม าและปั จ จัย ค้ า จุน ด้ า นนโยบายและการ
บริ ห ารปั จจัยจูงใจด้ า นลักษณะของงานปั จจัยค้ าจุน
ด้ านสภาพการปฏิบัติงานและปั จจัยคําจุนด้ านความ
มันคงในการปฏิบตั ิงานซึงสามารถร่วมกันพยากรณ์การ
ปฏิบตั ิงานของเจ้ าหน้ าทีการเงินในโรงพยาบาลส่งเสริ ม
สุขภาพตําบลอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05ได้
ร้ อยละ 33.60 ปั ญหาและอุปสรรคทีพบส่วนใหญ่คือ
ปั จจัยจูงใจการปฏิบตั ิงานด้ านการบัญชีและปั จจัยคําจุน
Tillema (2003, p. 359 อ้ างถึงใน ชัชวารย์ รัตนพร,
2556, หน้ า 114) ได้ วิจยั การตรวจสอบการประเมินการ
ปฏิ บัติ ง านในองค์ ก ารการสร้ างมาตรฐานคุณ ภาพ
สํ า หรั บ การประเมิ น สมรรถนะสรุ ป ว่ า การประเมิ น
สมรรถนะเป็ นเครื องมือสําคัญในการพัฒนาและการ
ติดตามผลการปฏิบตั ิงานของบุคลากรในองค์การการ
ตรวจสอบสมรรถนะต้ องกระทํ า อย่ า งละเอี ย ดและ
ระมัดระวังในการใช้ เครื องมือการประเมิน

วิธีดาํ เนินการวิจัย
1. ระเบียบวิธีวิจยั
การวิจัยครั งนี เก็ บข้ อมูลจากบุคลากรสาย
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สนั บ สนุ น ตํ า แหน่ ง เจ้ าหน้ าที บริ หารงานทั วไป
มหาวิทยาลัยของรัฐในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 แห่ง
ไ ด้ แ ก่ ม ห า วิ ท ย า ลั ย ข อ น แ ก่ น ม ห า วิ ท ย า ลั ย
มหาสารคาม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัย
นครพนม และมหาวิ ท ย าลั ย เทคโน โลยี ส ุ ร นา รี
โดยจํานวนประชากรทังหมด 656 คน ทําการสุ่มแบบ
แบ่งชันได้ กลุ่มตัวอย่างจํานวน 294 คนเครื องมือทีใช้
เป็ นแบบสอบถามทีสร้ างจากองค์ประกอบ 6 ด้ านของ
สมรรถนะตามลักษณะงานของเจ้ าหน้ าทีบริ หารงาน
ทัวไป ได้ แ ก่ การคิดวิ เคราะห์ การดําเนิน การเชิ งรุ ก
ความผูกพันทีมีต่อส่วนราชการ ความเข้ าในองค์กรและ
ระบบราชการ การตรวจสอบความถู ก ต้ องตาม
กระบวนงาน และความยืดหยุ่นผ่อนปรน และใช้ แบบ
สัมภาษณ์ ในการสัมภาษณ์ ผ้ ูทรงคุณวุฒิเพือหาแนว
ทางในการพัฒนาเจ้ าหน้ าทีบริ หารงานทัวไปจํานวน 5
คน จาก 5 มหาวิทยาลัยในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ
สถิ ติ ที ใช้ ในการวิ เ คราะห์ ข้ อมู ล ได้ แก่ ค่ า ร้ อยละ
ค่า เฉลี ย และส่ว นเบี ยงเบนมาตรฐาน แบ่ ง ขันตอน
การศึกษาออกเป็ น 2 ระยะคือ ระยะที 1 ศึกษาสภาพ
ปั จจุบนั และสภาพทีพึงประสงค์ในการปฏิบตั ิงานตาม
สมรรถนะตามลักษณะงานของเจ้ าหน้ าทีบริ หารงาน
ทัวไประยะที 2 สัมภาษณ์ ผ้ ูทรงคุณวุฒิเพือหาแนวทาง
การพัฒนาเจ้ าหน้ าทีบริ หารงานทัวไป
2. ขันตอนการวิจยั
ผู้วิจยั ได้ ดําเนินการวิจยั โดยแบ่งขันตอนการ
วิจยั เป็ น 2 ระยะดังนี
ระยะที 1 ศึกษาสภาพปั จจุบนั สภาพทีพึง
ประสงค์ในการปฏิบตั ิงานตามสมรรถนะตามลักษณะ

งานของเจ้ าหน้ าทีบริ หารงานทัวไปโดยใช้ แบบสอบถาม
ทีสร้ างจากสมรรถนะตามลักษณะงานของเจ้ าหน้ าที
บริ หารงานทัวไป 6 ด้ าน
ระยะที 2 สัมภาษณ์ผ้ ทู รงคุณวุฒิเพือหาแนวทาง
การ พั ฒ น าเจ้ าหน้ าที บ ริ หา รงา นทั ว ไป สั ง กั ด
มหาวิทยาลัยของรัฐ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
เครื องมื อ ที ใช้ ในการวิ จั ย ประกอบด้ วย
เครื องมือ 1 ชนิด ทีได้ รับการตรวจสอบความถูกต้ องเชิง
เนือหา (cotent validity) จากผู้เชียวชาญ คือ แบบสอบถาม
เกียวกับสภาพปั จจุบนั และสภาพทีพึงประสงค์ในการ
ปฏิบตั ิงานของเจ้ าหน้ าทีบริ หารงานทัวไป มหาวิทยาลัย
ของรัฐในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยการใช้ ข้อมูล
จาก การศึ ก ษาเอกสารที เป็ นแนวคิ ด ทฤษฎี และ
งานวิ จัย ที เกี ยวข้ อง แล้ ว นํ า ข้ อ มูล ทีได้ ม าสัง เคราะห์
เนื อหาให้ ไ ด้ กรอบแนวคิ ด สร้ างแบบสอบถามความ
คิดเห็นเกียวกับสภาพปั จจุบนั และสภาพทีพึงประสงค์
ตามสมรรถนะในงานทีปฏิบตั ิ เป็ นแบบสอบถามแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ แล้ วนําไปหาค่าดัชนี
ความสอดคล้ อง โดยการวิเคราะห์หาค่า IOC (Index
ofltem Congruence) ของแบบสอบถามเป็ นรายข้ อ
แล้ วมาพิจารณาเลือกข้ อคําถามทีมีค่า IOC มากกว่า
0.50 ขึนไป ผลของการหาค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.60 –
1.00 โดยนําไปทดลองใช้ กบั บุคลากรตําแหน่งเจ้ าหน้ าที
บริ ห ารงานทัวไปมหาวิ ท ยาลัย มหาสารคาม ที เป็ น
ลูกจ้ างชัวคราว จํานวน 50 คน แล้ วนําไปหาค่าความ
เชื อมันตามวิ ธี ข องครอนบาร์ ค (บุญ ชม ศรี ส ะอาด,
2546) ซึงแบบสอบถามทังฉบับ มี ค่า ความเชื อมัน
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ผลการวิจัย

เท่ากับ .97
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ สถิติเชิงพรรณนา
(Descriptive Statistic) โดยการหาค่าเฉลีย (Mean)
และค่ า เบี ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
โดยภาพรวมและรายด้ าน แล้ ว นํ า เสนอในรู ป แบบ
ตารางประกอบคํ าอธิ บาย และแปลความหมายของ
ค่ า เฉลี ย ตา มเ กณ ฑ์ เ ป็ น แบบประเมิ นค่า (Rating
Scale) แล้ วนํา คะแนนที ได้ ไปหาค่าเฉลีย (บุญชม
ศรี สะอาด, 2553) ตามระดับสภาพปั จจุบนั และสภาพ
ทีพึงประสงค์

1. สภาพปั จ จุบัน สมรรถนะตามลัก ษณะงาน
ของเจ้ าหน้ าทีบริ หารงานทัวไป พบว่า โดยรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง และเมือพิจารณาเป็ นรายด้ านพบว่า
อยูใ่ นระดับมาก 1 ด้ าน คือ ด้ านความยืดหยุ่นผ่อนปรน
อยู่ในระดับน้ อย 1 ด้ าน คือ ด้ านการคิดวิเคราะห์ และ
ด้ านอื น ๆ อยู่ ใ นระดั บ ปานกลาง ส่ ว นสภาพที พึ ง
ประสงค์ ส มรรถนะตามลัก ษณะงานของเจ้ าหน้ า ที
บริ ห ารงานทัวไปพบว่าโดยรวมอยู่ใ นระดับ มากทีสุด
และเมือพิจารณาเป็ นรายด้ านพบว่า ด้ านการดําเนินการ
เชิงรุ กอยู่ในระดับมาก ส่วนด้ านอืน ๆ อยู่ในระดับมาก
ทีสุดทุกด้ านดังตารางที 1

ตารางที 1 แสดงค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน สภาพปั จจุบนั และสภาพทีพึงประสงค์ตามระดับสมรรถนะตามลักษณะงาน
ของเจ้ าหน้ าทีบริ หารงานทัวไป มหาวิทยาลัยของรัฐในภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยรวมและรายด้ าน
องค์ประกอบสมรรถนะตามลักษณะงาน
ของเจ้ าหน้ าทีบริ หารงานทัวไป
1. ด้ านการคิดวิเคราะห์
2. ด้ านการดําเนินการเชิงรุก
3. ด้ านความผูกพันทีมีตอ่ ส่วนราชการ
4. ด้ านความเข้ าใจองค์กรและระบบราชการ
5. ด้ านการตรวจสอบความถูกต้ องตามกระบวน
6. ด้ านความยืดหยุน่ ผ่อนปรน
รวม

X
2.45
3.27
3.40
2.94
3.34
4.08
3.25

2. การวิ เคราะห์ ค วามต้ อ งการจํ า เป็ น พบว่า
ลําดับความต้ องการจําเป็ นในการพัฒนาสมรรถนะตาม

สภาพปั จจุบนั
ระดับ
S.D.
สมรรถนะ
.41
น้ อย
.47 ปานกลาง
.67 ปานกลาง
.44 ปานกลาง
.51 ปานกลาง
.51
มาก
.27 ปานกลาง

สภาพทีพึงประสงค์
ระดับ
X S.D. สมรรถนะ
4.51 0.60 มากทีสุด
4.50 0.61
มาก
4.61 0.59 มากทีสุด
4.53 0.59 มากทีสุด
4.58 0.57 มากทีสุด
4.55 0.58 มากทีสุด
4.54 0.55 มากทีสุด

ลั ก ษ ณ ะ ง า น ข อ ง เ จ้ า ห น้ า ที บ ริ ห า ร ง า น ทั ว ไ ป
มหาวิ ท ยาลัย ของรั ฐ ในภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ
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เรี ยงลําดับตามความต้ องการจําเป็ นจากมากไปหาน้ อย
ได้ แก่ ด้ านการคิดวิเคราะห์ ด้ านความเข้ าใจองค์กรและ
ระบบราชการ ด้ านการดํ า เนิ น การเชิ ง รุ ก ด้ า นการ

ตรวจสอบความถูกต้ องตามกระบวนงาน ด้ านความ
ผูกพันทีมีต่อส่วนราชการ และด้ านความยืดหยุ่นผ่อน
ปรน ตามลําดับดังตารางที 2

ตารางที 2 แสดงค่าเฉลียสภาพปั จจุบนั ค่าเฉลียสภาพทีพึงประสงค์สมรรถนะตามลักษณะงาน และค่าดัชนีความต้ องการ
จําเป็ นทีปรับปรุง (PNIModified) และลําดับความต้ องการจําเป็ นโดยรวมและรายด้ าน
องค์ประกอบสมรรถนะตามลักษณะงาน
ของเจ้ าหน้ าทีบริ หารงานทัวไป
1. ด้ านการคิดวิเคราะห์
2. ด้ านการดําเนินการเชิงรุก
3. ด้ านความผูกพันทีมีตอ่ ส่วนราชการ
4. ด้ านความเข้ าใจองค์กรและระบบราชการ
5. ด้ านการตรวจสอบความถูกต้ องตามกระบวนงาน
6. ด้ านความยืดหยุน่ ผ่อนปรน
ผลจากการวิเคราะห์ ความต้ องการจํ าเป็ น
จากสภาพปั จจุ บัน และสภาพที พึ ง ประสงค์ ใ นการ
ปฏิบตั ิงานของเจ้ าหน้ าทีบริ หารงานทัวไป มหาวิทยาลัย
ของรัฐในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่าด้ านการคิด
วิเคราะห์ มีความต้ องการจําเป็ นลําดับแรก ผู้วิจยั จึงได้
นํ า มาหาแนวทางการพั ฒ นา โดยการสั ม ภาษณ์

D

I

PNIModified

2.45
3.27
3.40
2.94
3.34
4.08

4.51
4.50
4.61
4.53
4.58
4.55

.839
.376
.357
.540
.371
.115

ลําดับความ
ต้ องการจําเป็ น
1
3
5
2
4
6

ผู้ทรงคุณวุฒิจํานวน 5 คน จาก 5 มหาวิทยาลัยในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ สรุปได้ ดงั นี
ด้ านการคิดวิเคราะห์
แนวทางในการพัฒนาเจ้ าหน้ าทีบริ หารงาน
ทัวไปด้ านการคิดวิเคราะห์ มีความคิดเห็นว่า ในด้ าน
การคิ ด วิ เ คราะห์ ค วรมี ก ารจั ด ทํ า มาตรฐานการ
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ปฏิบตั ิงานของตําแหน่งเจ้ าหน้ าทีบริ หารงานทัวไปให้
ชัดเจน โดยมีการวิเคราะห์ กระบวนงานหลัก ร่ วมกับ
สมรรถนะในการปฏิบตั ิงานเฉพาะตําแหน่ง แล้ วทําเป็ น
ขันตอนในการปฏิบตั ิงานโดยทุกมีส่วนร่ วม การจัดทํา
มาตรฐานการมีสว่ นร่ วม นอกจากนันยังมีการฝึ กอบรม
การศึกษาดูงาน และการสอนงาน
ด้ านการดําเนินการเชิงรุก
แนวทางการพัฒ นาเจ้ าหน้ า ที บริ ห ารงาน
ทัวไปในด้ านการดําเนินการเชิงรุก มีความเห็นว่าใช้ การ
ทดสอบ โดยเป็ นแบบทดสอบในสมรรถนะด้ า นการ
ดําเนินการเชิงรุ ก การใช้ ระบบพี เลี ยง การสอนงาน
การมอบหมายงานให้ เหมาะกับคนการจัดการอบรมใน
เรื องของสมรรถนะด้ านการดํา เนิ น การเชิ ง รุ ก
การประเมินการปฏิบตั ิงาน และการจัดทําคูม่ ือ
ด้ านความผูกพันทีมีตอ่ ส่วนราชการ
แนวทางการพัฒ นาเจ้ าหน้ า ที บริ ห ารงาน
ทัวไปในด้ า นความผูก พัน ทีมี ต่อ ส่ว นราชการ ควรใช้
วิธีการเพิมคุณค่าในงาน การหมุนเวียนงาน ใช้ วิธีการ
ประเมินจุดอ่อน จุดแข็งของบุคลากรเช่น การประเมิน
จากเวลาการมาปฏิบตั ิงาน การขาด ลา มาสาย จัดส่ง
บุค ลากรไปอบรมเกี ยวกับ การสร้ างจิ ต สํา นึ ก ที ดี ต่ อ
องค์กรการประเมินในสมรรถนะการปฏิบตั ิงาน

ด้ านความเข้ าใจองค์กรและระบบราชการ
แนวทางการพัฒนาบุคลากรในด้ า นความ
เข้ า ใจองค์ ก รและระบบราชการควรใช้ ก ารวิ เ คราะห์
โครงสร้ างขององค์กร ว่ามีอะไรบ้ าง มีระบบสารสนเทศ
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หรื อ ไม่ มี ก ฎระเบี ย บข้ อบัง คับ ครบถ้ วนครอบคลุม
หรื อไม่ วัฒนธรรมองค์กรเป็ นอย่างไร และควรกําหนด
จัดหลักสูตรเฉพาะ หรื อหลักสูตรแทน โดยอาจใช้ เวลา
3-6 ชัวโมง อาจแล้ ว แต่ผ ลลัพ ธ์ ที ได้ ใช้ ร ะบบพี เลียง
และให้ บคุ ลากรใหม่ศกึ ษาโครงสร้ างขององค์กร
ด้ านการตรวจสอบความถู ก ต้ องตาม
กระบวนงาน
แนวทางในการพัฒนาเจ้ าหน้ าทีบริ หารงาน
ทั วไปในด้ านการตรวจสอบความถู ก ต้ องตาม
กระบวนงานควรจั ด ให้ มี ก ารอบรมด้ านคุ ณ ธรรม
จริ ยธรรมในการปฏิบตั ิงาน การสร้ างแรงจูงใจในการ
ปฏิบตั ิงาน ความซือสัตย์ และการประเมินสมรรถนะใน
ด้ านการตรวจสอบความถูกต้ องตามกระบวนงาน มี
มาตรการการสร้ างแรงจูงใจให้ บุคลากรปฏิบตั ิงานบน
พืนฐานความถูกต้ องโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้
ด้ านความยืดหยุน่ ผ่อนปรน
แนวทางการพัฒ นาเจ้ าหน้ า ที บริ ห ารงาน
ทัวไปในด้ านความยืดหยุ่นผ่อนปรนใช้ วิธีการประเมิน
และการอบรม

อภิปรายผล
การศึกษาสภาพปั จจุบนั ในการปฏิบตั ิงานของ
เจ้ าหน้ าทีบริ หารงานทัวไปตามสมรรถนะตามลักษณะ
งาน ส่วนมากอยู่ในระดับ ปานกลางเกื อบทุก ด้ าน มี
เพี ย งด้ า นความยื ด หยุ่น ผ่อ นปรน ที อยู่ใ นระดับ มาก
และด้ านการคิดวิเคราะห์อยู่ในระดับน้ อยส่วนสภาพที
พึง ประสงค์ อ ยู่ใ นระดับ มากที สุด เกื อ บทุก ด้ า น แต่ มี
เพี ยงด้ า นการดํา เนิ นการเชิ ง รุ ก เท่านันที มีร ะดับมาก
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เท่ากัน ซึงแสดงให้ เห็นว่า เจ้ าหน้ าทีบริ หารงานทัวไปที
มีความต้ องการในการพัฒนาตนเองในการปฏิบตั ิงาน
เพื อที จะนํ า ไปสู่ป ระสิท ธิ ภ าพของการปฏิ บัติ ง านซึ ง
สอดคล้ องกับการศึกษาของ บุญเตือน เกษศรี (2553,
หน้ า 14-15) ได้ ศึกษาความสําคัญและประโยชน์ของ
การพัฒนาบุคลากร ดังนี
1. การพัฒ นาบุค ลากรช่ ว ยทํ า ให้ ร ะบบ และ
วิ ธี ก ารปฏิ บัติ ง านมี ส มรรถภาพดี ยิ งขึ นมี ก ารติ ด ต่ อ
ประสานงานดี ขึน ทังนีเพราะการพัฒ นาบุคลากรจะ
ช่วยเร่งความสนใจในการปฏิบตั ิงานของบุคลากร ให้ มี
ความสํานึกรั บผิดชอบในการปฏิบัติหน้ าที ของตนให้
ได้ ผลดี ยิ งขึ น สามารถที จะนํ า ไปใช้ ในการแก้ ไข
ข้ อบกพร่องของตนให้ มีประสิทธิภาพยิงขึน
2. การพัฒนาบุคลากรเป็ นวิธีการอย่างหนึงที
จะช่วยให้ เกิดการประหยัดลดความสินเปลืองของวัสดุที
ใช้ ใ นการปฏิ บัติ ง าน ทังนี เพราะเมื อบุค คลได้ รับ การ
พัฒนามาอย่างดีแล้ วย่อมปฏิบตั ิงานได้ ถกู ต้ อง มีความ
ผิดพลาดในการปฏิบตั ิน้อยลง ซึงจะมีผลทําให้ องค์การ
สามารถลดค่าใช้ จ่ายในการจัดซือวัสดุอุปกรณ์ ต่าง ๆ
ลงได้ ด้วย
3. การพัฒนาบุคลากร ช่วยลดระยะเวลาของ
การเรี ยนรู้ งานให้ น้อยลง โดยเฉพาะอย่างยิงผู้ทีเริ มเข้ า

ทํางานหรื อ ขึนตําแหน่งใหม่อี กทังยัง เป็ นการช่ว ยลด
ความเสียหายต่าง ๆ ทีอาจเกิดขึนจากการทํางานแบบ
ลองผิดลองถูกอีกด้ วย
4. การพัฒ นาบุค ลากร เป็ นการช่ วยแบ่ง เบา
ภาระหน้ าทีของผู้บงั คับบัญชาในการตอบคําถาม หรื อ
ให้ คํ า แนะนํ า แก่ ผ้ ู ใต้ บัง คับ บั ญ ชาของตนอยู่ เ สมอ
เพราะบุคลากรจะมีความรู้ ความเข้ าใจในลักษณะของ
งานตังแต่แรก
5. การพัฒนาบุคลากร เป็ นวิธีการอย่างหนึงที
ช่ ว ยกระตุ้น ให้ บุค ลากรต่า ง ๆ ปฏิ บัติ ง านเพื อความ
เจริ ญก้ าวหน้ าในตําแหน่งหน้ าทีการงาน
6. การพัฒ นาบุคลากร ยังช่ว ยให้ บุค คลนันมี
โอกาสได้ รั บ ความรู้ ความคิ ด ใหม่ ๆ ทํ า ให้ เป็ นคน
ทันสมัยต่อความเจริ ญก้ าวหน้ าทางเทคโนโลยีใหม่ ๆ

ข้ อเสนอแนะ
1. ควรทํ า การวิ จั ย เพื อค้ นหาวิ ธี ก ารพัฒ นา
สมรรถนะแต่ละด้ านของบุคลากรทีได้ รับการพัฒนาไป
แล้ ว ทีจะมีความยังยืน และพัฒนายิงขึนได้ อย่างไร
2. ควรทํ า การศึ ก ษาแนวทางการพั ฒ นา
บุคลากรแต่ละกลุม่ ให้ สามารถปฏิบตั ิงานในหน้ าทีของ
ตนได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
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