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การพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานบุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) การศึกษาองค์ประกอบและตัวชี้วัดสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานบุคลากรกลุ่มบริหาร
งานบุคคล ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 2) การศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์
และวิธีเสริมสร้างสมรรถนะผู้ปฏิบตั ิงานบุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต 2 และ 3) การพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานบุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล ในสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 โดยใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนา 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ศึกษาองค์ประกอบ
และตัวชี้วัด ประเมินความเหมาะสมโดยผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 7 คน ระยะที่ 2 ศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ บุคลากรในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 จานวน 136 คน และระยะที่ 3
วิเคราะห์ PNIModified ศึกษาโปรแกรมการพัฒนาเสริมสร้างบุคลากร และประเมินโปรแกรมโดยผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 7 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วยแบบประเมิน แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจยั พบว่า
1) การศึกษาองค์ประกอบและตัวชี้วัดสมรรถนะผูป้ ฏิบัติงานบุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล ในสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ 46 ตัวชี้วัด มีความเหมาะสมอยู่ในระดับ
มากที่สุด 2) การศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์และวิธเี สริมสร้างสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานบุคลากรกลุ่มบริหาร
งานบุคคล ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับมาก และสภาพที่พึงประสงค์
โดยรวมอยู่ในระดับมากทีส่ ุด 3) การพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานบุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคลในสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 พบว่ามีความเป็นประโยชน์ ความเป็นไปได้ และความเหมาะสม
โดยรวมอยู่ในระดับมากทีส่ ุด
คาสาคัญ : สมรรถนะ, การเสริมสร้างสมรรถนะ, กลุ่มบริหารงานบุคคล
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The objectives of this research were : 1) to study the elements and indicators of personnel
officers’ competency in Personnel Administration Section under Kalasin Primary Educational Service Area
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Office 2, 2) to study current state and desirable state and performance enhancement method for Personnel
Officers of Personnel Administration Section under Kalasin Primary Educational Service Area Office 2, and
3) to develop program for enhancing personnel officers’ competency in Personnel Administration Section
under Kalasin Primary Educational Service Area Office 2. Research and Development used 3-phase process;
phase 1 : studying of elements and indicators of personnel officers’ competency of Personnel Administration
Section under Kalasin Primary Educational Service Area Office 2, validated by 7 experts, phase 2 : studying
of current and desirable state and performance enhancement method, the sampling were 136 personnel
officers of personnel administration section under Kalasin Primary Educational Service Area Office 2.
And phase 3 : analyzing Needs Index (PNIModified), studying and evaluating development programs personnel
enhancement by 7 experts. Research instruments for collecting data included Evaluation Form,
Questionnaire and Interview Form. Statistics used in data analysis were percentage, mean and standard
deviation. The research findings were as follows:
1) The elements and indicators of enhancing the personnel officers’ competency in personnel
administration section under Kalasin Primary Educational Service Area Office 2, consisted of 6 elements
and 46 indicators, validated by 7 experts. In overall, they were suitable at the highest level. 2) The study
of the current state and desirable state and performance enhancement method personnel officers in
personnel administration section under Kalasin Primary Educational Service Area Office 2, in overall, were
at a high level. And adverse conditions that were at the highest level. 3) The Program development for
enhancing the personnel officers’ competency in personnel administration section under Kalasin Primary
Educational Service Area Office 2, the benefit, possibility and suitability, in overall, were at the highest
level.
Keywords

: Competency, Enhancing Competency, Personnel Administration Section

บทนา
การบริหารงานในองค์กรจะประสบความสาเร็จมากน้อยเพียงใดย่อมขึ้นอยู่กับความสามารถในการบริหารจัดการ
ภาระหน้าที่ต่าง ๆ ให้บรรลุตามเป้าหมายได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการวางแผนการจัดองค์กร การจัดคนเข้าทางาน การชี้นา และการ
ควบคุม ซึ่งในกระบวนการเหล่านีป้ ัจจัยด้านคนมีบทบาทสาคัญที่สดุ ที่จะขับเคลื่อนให้การปฏิบัตหิ น้าที่ต่าง ๆ ดาเนินไปตาม
ทิศทางหรือเป้าหมายที่ได้กาหนดไว้ โดยเฉพาะหน้าที่ของการจัดคนเข้าทางานที่ได้มีการพัฒนาขึ้นเป็นศาสตร์อย่างหนึ่ง
ทางวิชาการที่เรียกว่าการบริหารงานบุคคลหรือการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในปัจจุบัน วิลาวรรณ รพีพิศาล (2554 : 12)
ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2553 มาตรา 39 ได้กาหนดให้กระทรวงกระจายอานาจการบริหารและการจัดการศึกษา ทัง้ ด้านวิชาการ งบประมาณ
การบริหารงานบุคคลและการบริหารงาน ไปยังคณะกรรมการและสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาในเขตพื้นที่
การศึกษาโดยตรง การกระจายอานาจดังกล่าวทาให้สถานศึกษามีความคล่องตัว และมีอิสระในการบริหารจัดการการบริหารงาน
จะประสบความสาเร็จไปได้ด้วยดีมากน้อยเพียงใดนั้น ขึ้นอยู่กับการบริหาร “คน” ในองค์กร เพราะการดาเนินงานต่าง ๆ
ผู้บริหารกระทาเพียงคนเดียวไม่ได้ต้องมีผู้ร่วมงานเป็นส่วนหนึ่งที่ทาให้การดาเนินงานขององค์กรประสบความสาเร็จ
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การกาหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากรในภาครัฐ รัฐบาลไดเห็นความสาคัญโดยกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้าราชการพลเรือน มีเป้าประสงค์หลักให้ข้าราชการมีสมรรถนะและความมุ่งมั่นในการปฏิบัติราชการ ยึดหลักการบริหารจัดการ
ภาครัฐแนวใหม่และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี นักบริหารทุกระดับมีศักยภาพในการเป็นผู้นาการบริหารราชการยุคใหม่
เพื่อให้ภาคราชการมีขีดความสามารถและมาตรฐานการปฏิบัติงานในระดับสูงเทียบเท่าเกณฑ์สากล โดยมียุทธศาสตร์การเสริมสร้าง
สมรรถนะและทักษะให้แกทรัพยากรบุคคลภาครัฐ รวมทั้งการสร้างสภาพแวดล้อมและพัฒนาการเรียนรูของบุคคลด้วยวิธีการ
ที่หลากหลาย ที่เอื้อต่อการสร้างกระบวนทัศน์วัฒนธรรมและค่านิยมใหม่ ในการปฏิบตั ิงาน เช่น การฝึกอบรมต่อทางไกล
การฝึกอบรมโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การเรียนรูด้วยตนเองตลอดเวลาเป็นต้น สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
(2547 : 30) ซึ่งการดาเนินงานตามแนวทางการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
กระทรวงศึกษาธิการ (2542 : 3) กล่าวว่า การพัฒนาบุคลากรทั้งด้านผู้ผลิตผู้ใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เพื่อให้มี
ความรู ความสามารถและทักษะในการผลิต รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีทเี่ หมาะสม มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ กระทรวงศึกษาธิการ
(2546 : 35) สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 เป็นหน่วยงานทางการศึกษาที่เกิดขึ้น
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ. 2546) มีอานาจหน้าที่เกี่ยวกับการจัดทานโยบาย
แผนพัฒนาและมาตรฐาน การศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้สอดคลองกับนโยบายมาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และความต้องการของท้องถิ่นและมีหน้าที่กากับ ดูแล ติดตามและประเมินผลสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตลอดทั้งมีหน้าที่ ในการศึกษาวิเคราะห์วิจัยและรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา
ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยมีโครงสร้างการบริหารสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา แบงออกเป็น 6 กลุ่ม คือ 1) กลุ่ม
อานวยการ 2) กลุ่มบริหารงานบุคคล 3) กลุ่มนโยบายและแผน 4) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 5) กลุ่มนิเทศติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษา และ 6) หน่วยตรวจสอบภายใน กระทรวงศึกษาธิการ (2552 : 46) การวิจัยเรื่อง การพัฒนา
โปรแกรมเสริมสร้างสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานบุคลากรกลุม่ บริหารงานบุคคลในสังกัดสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต 2
ในปัจจุบัน สานักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 มีกลุ่มงานอยู่ 6 กลุ่มงาน มีดังนี้ 1) กลุ่มบริหารงาน
บุคคล 2) กลุ่มอานวยการ 3) กลุม่ การเงินและสินทรัพย์ 4) ส่งเสริมการจัดการศึกษา 5) กลุ่มนิเทศและติดตามประเมินผล
และ 6) หน่วยตรวจสอบภายใน มี 5 อาเภอ 1) อาเภอยางตลาด 2) อาเภอฆ้องชัย 3) อาเภอห้วยเม็ก 4) อาเภอหนองกุงศรี
และ 5) อาเภอท่าคันโท มีจานวนโรงเรียน 171 โรงเรียน แต่ละฝ่ายก็มีความสาคัญกลุ่มงานด้านงานธุรการหรืองานด้านสารบรรณ
ยังมีปัญหาในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ยังมีปัญหาคืองานด้านธุรการ ยังมีความล่าช้า
ไม่เป็นไปตามเวลาที่กาหนดทาให้เกิดความเสียหายทางด้านต่าง ๆ เช่น การรับ-ส่งหนังสือล่าช้าไปตามโรงเรียนในสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ทาให้โรงเรียนไม่ได้รับเอกสารงานตรงตามเวลาที่กาหนด ทางกลุ่ม
บริหารงานบุคคลจึงได้การพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานบุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล ในสังกัดสานักงาน
เขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 จัดอบรมการใช้โปรแกรมงานธุรการให้เกิดความรวดเร็ว ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
สาหรับข้าราชการครูผมู้ าติดต่อ แต่หลักฐานจากการพัฒนาจากการปรับปรุงงานธุรการปีงบประมาณ 2558 ที่ผ่านมาสอบถาม
และสรุปโครงการผู้วิจัยในฐานะบุคลากรและเจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิงาน ในกลุ่มการบริหารงานบุคคลได้ทราบและมีข้อมูลนี้ จึงสนใจ
ทีจ่ ะทาวิจัย เรื่องการพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานบุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคลในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 เอกสารทางราชการสาหรับหน่วยงานในสังกัดเพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการ
ปฏิบัติราชการซึ่งประกอบด้วย ทะเบียนหนังสือรับ ทะเบียนหนังสือส่ง ทะเบียนคาสั่ง และทะเบียนเกียรติบัตรการใช้งาน
โปรแกรมระบบทะเบียนรับส่งหนังสือราชการในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ภายใต้
สานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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ดังนั้น ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาการพัฒนาโปรแกรมเสริมสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานบุคลากรกลุม่ บริหารงานบุคคล
ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ซึ่งผลการวิจัย จะเป็นข้อมูล ที่เป็นประโยชน์สาหรับผู้ปฏิบตั ิงาน
บุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคลที่จะนาไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2
ให้มีการปฏิบตั ิงานที่มีประสิทธิภาพอันจะส่งผลต่อประสิทธิผลของการบริหารกลุม่ บริหารงานบุคคล เพื่อเกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อหน่วยงานทางการศึกษาในการวางแผนการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารงานของผู้ปฏิบัติงานบุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล
ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นแนวทางในการพัฒนาผู้ปฏิบตั งิ านบุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาองค์ประกอบและตัวชี้วัดสมรรถนะผูป้ ฏิบัติงานบุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคลในสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2
2. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพพึงประสงค์ วิธีการเสริมสร้าง และความต้องการจาเป็นของผู้ปฏิบัติงานของบุคลากร
กลุ่มบริหารงานบุคคล ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2
3. เพื่อพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานบุคลากร กลุ่มบริหารงานบุคคล ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2
วิธีดาเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
1.1 ประชากร ได้แก่ บุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคลในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์
เขต 2 จานวน 212 คน
1.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้ปฏิบัติงานบุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคลในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 โดยการเทียบจานวนประชากรทั้งหมดกับตารางกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Krejcie & Morgan
อรนุช ศรีสะอาด (2558 : 42) กลุม่ ตัวอย่างจานวน 136 คน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2
ซึ่งสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ประกอบไปด้วย 5 อาเภอ อาเภอยางตลาด อาเภอฆ้องชัย
อาเภอห้วยเม็ก อาเภอหนองกุงศรี และอาเภอท่าคันโท และใช้เทคนิคการสุม่ แบบแบ่งชั้น Stratified Randon Sampling
Technique ให้ได้มาซึ่งกลุม่ ตัวอย่าง
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
2.1 แบบประเมินองค์ประกอบของการทาวิจัยเสริมสร้างสมรรถนะผูป้ ฏิบัติงานบุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล
เป็นแบบประเมิน (Rating Scale) 5 ระดับ
2.2 แบบสอบถามสภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์ และวิธีการพัฒนาบุคลากรของการทาวิจยั โดยใช้เทคนิค
IOC (Index of Congruence) หรือดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคาถาม ค่า IOC ตั้งแต่ .60 - 1.00 แล้วนาแบบสอบถาม
ไปทดลอง (Try Out) ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จานวน 30 คน จากนั้นทาการหาค่าความเชื่อมั่นด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา
ของครอนบาค (Cronbach’Alpha Coefficient) ซึ่งได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามสภาพปัจจุบนั เท่ากับ .87 และ
แบบสอบถามสภาพที่พึงประสงค์เท่ากับ .89
2.3 แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างวิธีการพัฒนาบุคลากร การทาวิจยั ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2
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2.4 แบบประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของโปรแกรมการพัฒนาเสริมสร้างสมรรถนะผู้ปฏิบัติงาน
บุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล ในการทาวิจัยเป็นแบบประเมิน (Rating Scale) 5 ระดับ
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้แบ่งระยะการเก็บรวบรวมข้อมูลออกเป็น 3 ระยะตามความมุ่งหมาย ดังนี้
ระยะที่ 1 การศึกษาองค์ประกอบและตัวชี้วัด ศึกษาเอกสาร ตารา งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สังเคราะห์เพื่อให้ได้
องค์ประกอบและตัวชี้วัดการพัฒนาเสริมสร้างสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานบุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคลในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 และประเมินความเหมาะสมขององค์ประกอบและตัวชี้วัด โดยผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 7 คน
มีเกณฑ์คุณสมบัติ คือเป็นผู้ทสี่ าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาและสาขาวิชา
การบริหารและพัฒนาการศึกษา
ระยะที่ 2 การศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์และวิธีการเสริมสร้างสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานบุคลากร
กลุ่มบริหารงานบุคคล ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 นาองค์ประกอบ และตัวชี้วัดที่ได้จาก
ระยะที่ 1 มาสร้างแบบสอบถามเพื่อถามสภาพปัจจุบันและสภาพทีพ่ ึงประสงค์ของเสริมสร้างสมรรถนะผู้ปฏิบตั ิงานบุคลากร
กลุ่มบริหารงานบุคคลในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 จานวน 136 คน วิเคราะห์หาค่าเฉลีย่
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์และวิธีการเสริมสร้างสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานบุคลากร
กลุ่มบริหารงานบุคคลในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2
ระยะที่ 3 การพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานบุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล ในสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 นาผลการวิจัยทีไ่ ด้จากระยะที่ 2 มาวิเคราะห์หาค่าดัชนีความต้องการจาเป็น
และจัดลาดับความต้องการ และการศึกษาวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ในเขตพื้นที่การศึกษาต้นแบบด้านการบริหารงาน
บุคคลในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานบุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล จานวน
3 แห่ง แล้วร่างโปรแกรมการพัฒนาเสริมสร้างสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานบุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคลแล้วประเมินโปรแกรม
และคู่มือการใช้โปรแกรมโดยผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 7 คน มีเกณฑ์คณ
ุ สมบัติ คือ เป็นผู้ทสี่ าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก
สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาและสาขาการบริหารและพัฒนาการศึกษา
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
4.1 การวิเคราะห์ค่าระดับความเหมาะสมขององค์ประกอบและตัวชี้วัดของการพัฒนาเสริมสร้างสมรรถนะ
ผู้ปฏิบัติงานบุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคลในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 โดยการหาค่าเฉลี่ย
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
4.2 การวิเคราะห์ข้อมูลสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ในการพัฒนาเสริมสร้างสมรรถนะผู้ปฏิบตั ิงาน
บุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคลในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 โดยวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
4.3 การวิเคราะห์ความต้องการจาเป็น (Need Assessment) โดยนาข้อมูลผลการศึกษาสภาพปัจจุบัน
และสภาพที่พึงประสงค์ในระยะที่ 2 มาหาค่าดัชนีความต้องการจาเป็น (Priority Needs Index : PNIModified) เพื่อจัดลาดับ
ความต้องการจาเป็น
4.4 การวิเคราะห์ผลการศึกษาแนวปฏิบัติในการปฏิบัติงานบุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคลในสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทีม่ ีวิธีปฏิบัติทเี่ ป็นเลิศ (Best Practice) โดยการวิเคราะห์เนื้อหา
4.5 การวิเคราะห์ความคิดเห็นต่อโปรแกรมการพัฒนาเสริมสร้างสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานบุคลากรกลุ่มบริหารงาน
บุคคลในสังกัดสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 โดยวิเคราะห์ หาค่าเฉลีย่ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

Journal of Roi Et Rajabhat University

Volume 13 No.1 January - April 2019

สรุปผล
1. องค์ประกอบและตัวชี้วัดของสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานบุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 พบว่า มี 6 องค์ประกอบ ประกอบด้วย องค์ประกอบที่ 1 ความรู้ในการปฏิบัติงาน
องค์ประกอบที่ 2 ทักษะต่อการสนับสนุนและสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติ องค์ประกอบที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับตนเอง
องค์ประกอบที่ 4 บุคลิกลักษณะประจาตัวของบุคคล องค์ประกอบที่ 5 อุปนิสัย และองค์ประกอบที่ 6 แรงกระตุ้น/การประเมิน/
ข้อมูลป้อมกลับ/ผลลัพธ์ โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ( X = 4.12) ค่าอยู่ในระดับมาก( S.D.= 4.50 )
2. สภาพปัจจุบัน สภาพที่พึ่งประสงค์ วิธีการเสริมสร้างสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานบุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล ในสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน ( X =3.79) ค่าอยู่ในระดับมาก
( S.D.= 4.50) สภาพที่พึงประสงค์ของบุคลากรในการทาวิจัย ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2
โดยรวมอยู่ในระดับมากทีส่ ุด ( X = 4.61) ค่าอยู่ในระดับมากที่สดุ ( S.D.= 4.67) ความต้องการจาเป็น (PNI) ในการพัฒนา
เสริมสร้างสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานบุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2
โดยการเรียงลาดับความต้องการจาเป็น (PNI) จากมากไปหาน้อย 3 ลาดับ คือ ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล ด้านการ
วางแผนการวิจัย และด้านการรวบรวมข้อมูลตามลาดับ วิธีการในการพัฒนาบุคลากรในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ใช้วิธีการพัฒนา 6 วิธี ได้แก่ 1) การฝึกอบรม 2) การสัมมนา 3) การเรียนรู้จากการปฏิบัติ
4) การประชุมปฏิบตั ิการ 5) การศึกษาดูงาน และ 6) การศึกษาจากเอกสารตารา
3. การพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานบุคลากรกลุม่ บริหารบุคคลในการทาวิจัยในครัง้ นี้ ในสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2
3.1 โปรแกรมเสริมสร้างสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานบุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 มีสว่ นประกอบดังนี้ 1) ที่มาและความสาคัญของโปรแกรม 2) วัตถุประสงค์ 3) กลุ่มเป้าหมาย
4) เนื้อหาประกอบด้วย Module 1 ความรู้ในการปฏิบัติงาน Module 2 ทักษะต่อการสนับสนุนและสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติ
Module 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับตนเอง Module 4 บุคลิกลักษณะประจาตัวของบุคคล Module 5 อุปนิสัย Module 6 แรงกระตุ้น/
การประเมิน/ข้อมูลป้อมกลับ/ผลลัพธ์
3.2 การประเมินโปรแกรมพัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานบุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 โดยรวมมีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมากทีส่ ุด ( X =4.73) ค่าอยู่ในระดับมากที่สุด
(S.D. = 4.83) และความเป็นไปได้ของโปรแกรมอยู่ในระดับมากที่สุดเช่นเดียวกัน ( X =4.53) ค่าอยู่ในระดับมากที่สุด (S.D.=4.70)
อภิปรายผล
1. องค์ประกอบและตัวชี้วัดของการสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานบุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคลในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 มีองค์ประกอบ 6 องค์ประกอบ และมีตัวชี้วัด 46 ข้อ องค์ประกอบของการพัฒนาเสริมสร้าง
ผู้ปฏิบัติงานบุคลากรประกอบด้วย 1) ความรู้ในการปฏิบัตหิ น้าที่ 2) ทักษะต่อการสนับสนุนและสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
3) ความเห็นเกี่ยวกันตนเอง 4) บุคลิกลักษณะประจาตัวของบุคคล 5) อุปนิสัยและ 6) แรงกระตุ้น/การเมินผล/ข้อมูลป้อนกลับ/
ผลลัพธ์ ซึ่งทุกองค์ประกอบและตัวชี้วัดมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด การที่ผลปรากฏเช่นนี้เพราะผู้วิจัยได้ศึกษาวิเคราะห์
แนวคิดทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบและตัวชี้วัดของการสมรรถนะผู้ปฏิบตั ิงานบุคลากรกลุ่มบริหารงาน
จากแหล่งความรู้ต่าง ๆ ทั้งในลักษณะเอกสาร วารสารทางวิชาการ ข้อมูลในองค์กรรวมทั้งบทความวิจัย และยังได้รวบรวม
ข้อมูลดังกล่าวจากผู้เชี่ยวชาญทั้งนักวิชาการและนักการศึกษา จนสามารถรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับองค์ประกอบและตัวชี้วัด
สมรรถนะผู้ปฏิบัติงานบุคลากรกลุ่มบริหารงาน สรุปได้ว่าผู้วิจัยใช้วิธีการใช้ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Source) และองค์ประกอบ
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ของสมรรถนะ ดังที่ได้กล่าวมาแล้วนั้น ในการพัฒนาเสริมสร้างสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานบุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคลพบว่า
สอดคล้องกับองค์ประกอบและตัวชี้วัดสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานบุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคลในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 พบว่าองค์ประกอบสาคัญในความหมายของสมรรถนะ ตามแนวคิดของนักวิชาการส่วนมาก
ให้ความหมายเกี่ยวกับความรู้ (knowledge) มากที่สดุ รองลงมา คือ ทักษะ (Skills) และบุคลิกลักษณะของบุคคล (Traits)
ซึ่งสอดคล้องแนวคิดของผู้วิจยั ที่ได้จาแนกความหมาย และองค์ประกอบของสมรรถนะเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่สามารถมองเห็น
หมายถึง ความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skills) และส่วนที่มองไม่เห็นเป็นส่วนที่ซ่อนอยู่ในตัวของแต่ละคน หมายถึง มโนทัศน์
เกี่ยวกับตนเอง (Self-concept) บุคลิกลักษณะ (Traits) แรงจูงใจ (Motive) จินตนาการส่วนบุคคล (Self-image) และบทบาท
ทางสังคม (Social Role) เช่นเดียวกับ McClelland ที่ได้แสดงทัศนะไว้ว่า องค์ประกอบของสมรรถนะ ส่วนที่เป็นความรู้และทักษะ
เป็นส่วนที่แต่ละคนสามารถพัฒนาให้มีได้ไม่ยาก ซึ่งสามารถดาเนินการได้ด้วยการศึกษาค้นคว้าทาให้เกิดความรู้และด้วยการปฏิบัติ
ก่อให้เกิดทักษะ ส่วนองค์ประกอบของสมรรถนะทีเ่ ป็นมโนทัศน์เกี่ยวกับตนเองบุคลิกลักษณะ แรงจูงใจ จินตนาการส่วนบุคคล
และบทบาททางสังคม เป็นสิ่งที่พัฒนาได้ยากเพราะเป็นสิ่งที่ซ่อนอยูภ่ ายในตัวของบุคคล
จากการสรุปความหมายและองค์ประกอบของสมรรถนะดังที่ได้กล่าวมาแล้วนั้น ในการพัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิบัติงาน
บุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคลตามโปรแกรมพัฒนาในครั้งนี้ มุ่งพัฒนาความรู้ ทักษะ และความสามารถแต่ละสมรรถนะเพื่อให้
สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ ซึ่งสอดคล้อง สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (2551 : 31) ทีส่ รุปว่า
แนวคิดการเรียนรูต้ ามทฤษฎีของ (Bloom's Taxonomy) มีผลต่อการพัฒนาสมรรถนะหลักของข้าราชการพลเรือน ดังนี้
1) การพัฒนาสมรรถนะหลักของข้าราชการต้องเริ่มจาก การให้เกิดความรู้ (Knowledge) ความเข้าใจ (Comprehensive)
ด้านการพัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิบตั ิงานบุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคลมี 7 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การกาหนดวัตถุประสงค์ 2) การศึกษา
คุณลักษณะผู้ปฏิบตั ิงาน 3) การกาหนดจุดมุ่งหมายของผู้ปฏิบัติงาน 4) การกาหนดเนื้อหา 5) จัดกิจกรรมการฝึกอบรม
6) แรงกระตุ้น/การประเมินผล 7) การให้ข้อมูลป้อนกลับ/ผลลัพธ์ ทั้งนี้เมื่อนาไปทดลองใช้ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 พบว่าส่งผลให้เกิดการพัฒนาทั้งในด้านผู้ปฏิบัติงานบุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล ดังนี้คือ
1) วิทยามีความรู้ความเข้าใจในด้านการจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสูงขึ้น วิทยามีความตระหนักและความเข้าใจเกีย่ วกับ
การดาเนินการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานบุคลากรในด้านการธุรการ ด้านการใช้เทคโนโลยีในสานักงานและความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน ส่วนองค์ประกอบด้านความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่ ประกอบด้วย 1) การเสนอสถานการณ์ปัญหา 2) การฝึกคิดเป็น
รายบุคคล 3) การฝึกคิดเป็นกลุม่ ย่อย 4) การนาเสนอและอภิปรายผลการคิด และ 5) การประเมินกระบวนการคิด สอดคล้อง
ได้วิจัยและพัฒนารูปแบบการพัฒนาการคิดเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทางานได้จริง ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ
1) ขั้นเสนองาน 2) ขั้นฝึกกระบวนการคิด แบ่งเป็น 2.1) ฝึกการคิดเป็นรายบุคคล 2.2) ฝึกการคิดเป็นกลุ่มย่อย 2.3) เสนอผล
การคิด 3) ขั้นประเมินกระบวนการคิดและสอดคล้องกับสมชาย รัตนทองคา (2545 : 106) พบว่า รูปแบบการสอนคิด
ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นนา 2) ขั้นสอน และพัฒนากระบวนการคิด แบ่งเป็นการคิดไตร่ตรองรายบุคคล การคิดไตร่ตรอง
ระดับกลุ่มย่อยและการนาเสนอผลแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 3) ขั้นสรุป 4) ขั้นพัฒนาทักษะ 5) ขั้นพัฒนาการนาไปใช้ และ
6) ขั้นประเมิน และสอดคล้องกับองค์ประกอบของสมรรถนะตามแนวคิดของ McClelland (1973) เกิดจากองค์ประกอบสาคัญ
6 ประการ ดังนี้ ประกอบด้วย 1) ทักษะ 2) ความรู้ 3) การพิจารณาความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูล 4) การตั้งสมมุติฐาน
5) การสรุปอ้างอิง และ 6) การตัดสินใจ ซึ่งสอดคล้องกับ ชนกพร จุฑาสงฆ์ (2559 : 257-266) พบว่าองค์ประกอบของโปรแกรม
ได้แก่ 1) หลักการและแนวคิดของโปรแกรม 2) วัตถุประสงค์ของโปรแกรม 3) รูปแบบและวิธีการพัฒนา 4) โครงสร้างของ
โปรแกรม 5) เนื้อหาและสาระสาคัญของโปรแกรม และสอดคล้องกับ สุธินันท์ ภักดีวุฒิ (2556 : 125-126) ได้สร้างโปรแกรม
การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ในการจัดกิจกรรมการผูป้ ฏิบัติงานบุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคลในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์เขต 2 ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ หลักการ วัตถุประสงค์ เนื้อหา กระบวนการของโปรแกรมพัฒนา
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2. การศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์และวิธีเสริมสร้างสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานบุคลากรกลุ่มบริหารงาน
บุคคลในสังกัดสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์เขต 2 พบว่า สภาพปัจจุบันของความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่
มีระดับปฏิบัตโิ ดยรวมอยู่ในระดับมาก ส่วนสภาพที่พึงประสงค์ ความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่ มีระดับปฏิบัติโดยรวมอยู่ในระดับ
มากที่สุด และวิธีการพัฒนาฝึกอบรม การหาความจาเป็นในการพัฒนาบุคลากร หรือหาปัญหาที่จะต้องพัฒนาบุคลากร การสารวจ
ความต้องการบุคลากรนั้น ธีรวุฒิ ประทุมนพรัตน์ (2539 : 63) ได้เสนอแนะว่า องค์การพึงกระทาเป็นระยะเพื่อทราบระดับ
ความต้องการ ว่าสูงพอนาไปทาโปรแกรมขึ้นหรือไม่ ที่น่าสนใจคือบุคลากรได้ร่วมในการพัฒนาบุคลากรอยู่ด้วย ซึ่งแนวโน้ม
จะเกิดความพึงพอใจสูงและมีระดับในการสร้างขวัญและกาลังให้สูงขึ้นในการปฏิบัติงาน และเสริมสร้างบุคลิกภาพของคนในชาติ
ให้มีความเป็นไทยเป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสาร เพื่อสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันทาให้สามารถประกอบกิจธุระ
การงานและดารงชีวิตร่วมกันในสังคมประชาธิปไตยได้อย่างสันติสุข และเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรูปประสบการณ์จาก
แหล่งข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ เพื่อพัฒนาความรู้พัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์ วิจารณ์ และสร้างสรรค์ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคม และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ระบบงานสารบรรณด้านธุรการเป็นทักษะที่ต้องฝึกฝนจนเกิดความชานาญ
ในการใช้ปฏิบัติงานเพื่อการสื่อสารการเรียนรู้และทักษะอย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อนาไปใช้ในชีวิตจริงมุ่งพัฒนาซึ่งมาจาก
หลายแหล่งที่มีทฤษฎีรองรับ ได้วจิ ัยเพื่อพัฒนานโยบายการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลจาก
การศึกษาวิจัยและพัฒนาสภาพปัญหา และแนวทางการแก้ปัญหาการฝึกอบรมความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่ ที่ส่งผลต่อการพัฒนา
คุณภาพผู้ปฏิบตั ิงานบุคลากรกลุม่ บริหารงานบุคคลในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในระดับการศึกษามีภาระงานมาก ขาดความรู้
ความเข้าใจในหลักสูตรหรือคูม่ ือในการปฏิบัติงาน และการอบรมความรู้ในการปฏิบัติหน้าทีม่ ีการวัดผล ประเมินผลไม่เหมาะสม
ขาดการนิเทศติดตาม การพัฒนาบุคลากรขาดขวัญกาลังใจในการทางาน ผู้ปฏิบัติงานบุคลากรขาดทักษะพื้นฐานที่จาเป็นต่อ
การทางาน ขาดอัตรากาลังของเจ้าหน้าที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะกลุ่ม
2) ผลการศึกษาสภาพฝึกการอบรมด้านความรู้ ทักษะ ผู้ปฏิบัติงานบุคลากร พบว่า ผู้ปฏิบัติงานบุคลากรได้รับการพัฒนา
ทางวิชาการมากขึ้น แต่มีปัญหาอันเนื่องมาจากสภาพสังคม และสิ่งแวดล้อมมีผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัตงิ านอยู่ในเกณฑ์ต่า
ขาดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ขาดความสามารถในการคิดวิเคราะห์การแก้ปัญหา และขาดความคิดสร้างสรรค์ ด้านวิทยากร
และบุคลากรทางการศึกษาพบว่า ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงด้านโครงสร้างและระบบบริหาร ทาให้มีภารกิจเพิ่มขึ้น
เกิดวิกฤติการณ์ขาดแคลนบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในกลุ่ม ในทุกกลุม่ งาน การได้สามารถจูงใจคนที่มีความรู้ความสามารถ มาเป็น
บุคลากรด้านการฝึกอบรมพบว่า มีการเปลี่ยนแปลงด้านหลักสูตรหรือคู่มือการปฏิบัติงาน มีการบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง มีการอบรมผู้บริหาร บุคลากร และศึกษานิเทศก์ ปัญหาอุปสรรคของการปฏิบตั ิงานพบว่า ผูป้ ฏิบัติงานบุคลากร
บางส่วนยังไม่สามารถปรับและพัฒนาตนเองในการหาความรู้ ในการปฏิบัติงานในเนื้อหาสาระที่ทันกับความเปลี่ยนแปลง
ของสังคม ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนของผู้เกี่ยวข้องพบว่า มีปญ
ั หาการดาเนินงานการกระจายอานาจการบริหาร ในการ
ฝึกอบรมให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน ขาดการนาเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบตั งิ าน หรือไม่มีความพร้อม
ในการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการปฏิบัติงาน ขาดกลไกที่จะจูงใจให้ภาครัฐเข้ามามีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายในการฝึกอบรมน้อย
และ 3) ผลการศึกษาสภาพปัญหาการพัฒนาบุคลากรและสอดคล้องกับงานวิจัยของ กุลธน ธนาพงศธร (2540 : 31) ได้วิจัย
พัฒนาระบบพัฒนาบุคลากร สรุปดังนี้ ปัญหาด้านเจ้าหน้าที่ดาเนินการพัฒนาบุคลากร ปัญหาด้านวิทยากร ปัญหาด้านตัวบุคลากร
ที่เข้ารับการพัฒนา แยกได้ 4 ลักษณะ คือ ผู้เข้ารับการพัฒนาไม่เข้าใจในวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของการพัฒนา ผู้เข้ารับการพัฒนา
มีทัศนคติที่ไม่ดีต่อการพัฒนาบุคลากร บางคนมีทัศนคติในทางอนุรักษ์นิยม พอใจที่จะปฏิบัตติ ามแนวทางเดิมที่เคยยึดถือ
ปฏิบัติกันมา การสร้างโปรแกรมการพัฒนาเสริมสร้างสมรรถนะผู้ปฏิบัติงาน บุคลากรกลุม่ บริหารงานบุคคลในสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 มีองค์ประกอบของโปรแกรม ได้แก่ 1) หลักการของโปรแกรม 2) วัตถุประสงค์
ของโปรแกรม 3) เป้าหมายของโปรแกรม 4) เนื้อหาและกิจกรรมพัฒนาของโปรแกรม และ 5) การประเมินผลโปรแกรมสาหรับ
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โครงสร้างเนื้อหา และกิจกรรมการพัฒนาของโปรแกรมแบ่งออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 การประเมินก่อนการพัฒนา
ระยะที่ 2 การพัฒนา ประกอบด้วย 6 Module ได้แก่ Module 1 ความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่ Module 2 ทักษะต่อการสนับสนุน
และสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน Module 3 ความคิดเห็นเกีย่ วกันตนเอง Module 4 บุคลิกลักษณะประจาตัวของบุคคล
Module 5 อุปนิสัย และ Module 6 แรงกระตุ้น/การประเมิน/ข้อมูลป้อนกลับ/ผลลัพธ์ โดยใช้ระยะเวลาการพัฒนา 120 ชั่วโมง
ซึ่งวิธีการพัฒนา ได้แก่ การฝึกอบรม และการพัฒนาตนเอง ระยะที่ 3 การบูรณาการระหว่างปฏิบัติงาน และระยะที่ 4 การประเมิน
หลังการพัฒนา และผลการจัดทาการใช้คู่มือโปรแกรมการพัฒนาเสริมสร้างสมรรถนะผู้ปฏิบตั ิงานบุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล
ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ประกอบด้วย 4 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 บทนา ส่วนที่ 2 โปรแกรม
การพัฒนาเสริมสร้างสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานบุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล ส่วนที่ 3 การนาโปรแกรมการพัฒนาเสริมสร้างสมรรถนะ
ผู้ปฏิบัติงานบุคลากรกลุม่ บริหารงานบุคคลไปใช้ และส่วนที่ 4 การประเมินผลสอดคล้องกับงานวิจัย Barr and Keating (1990)
กล่าวว่า รูปแบบการพัฒนาโปรแกรม (Program Development Model) มีรูปแบบ 5 ขั้น ประกอบด้วย ขั้นที่ 1 การประเมิน
(Assessment) เป็นความต้องการของผู้เข้าร่วม โปรแกรมประเมินสิง่ แวดล้อม ประเมินทรัพยากร ทั้งบุคลากร งบประมาณ
และทรัพยากรทางกายภาพ ขั้นที่ 2 การวางแผน (Planning) ประกอบด้วย การพัฒนาทีมวางแผน การกาหนดเป้าหมาย
วัตถุประสงค์และการประเมินผลการเลือก วิธีการปฏิบัติ การจัดอบรมบุคลากรที่เกี่ยวข้อง การจัดหางบประมาณที่จะใช้
การกาหนดเวลาที่ใช้ จนสิ้นสุดโปรแกรม ขั้นที่ 3 การลงมือปฏิบัติ (Implementation) ประกอบด้วย การกาหนดผู้รับผิดชอบ
ให้เหมาะกับทักษะความสามารถและงานที่ต้องทาตามแผนที่วางไว้ การประเมินผลกระบวนการและการประเมินผลผลิต
ขั้นที่ 4 ประเมินหลังจบโปรแกรม (Post-Assessment) ใช้ข้อมูลที่ได้จากการประเมินกระบวนการและผลผลิตเพื่อการตัดสินใจ
อนาคตของโปรแกรมและขั้นที่ 5 การตัดสินใจเชิง บริหาร (Administrative Decision) เป็นการตัดสินใจว่าจะดาเนินโปรแกรม
ต้องไปหรือยุติโปรแกรมหรือจะดาเนินการแก้ไข อุ่นตา นพคุณ (2546 : 9-10) ได้สรุปไว้ว่า กระบวนการพัฒนาโปรแกรม
มีขั้นตอนดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 กาหนดกลุ่มผู้รับบริการว่าเป็นใคร มีภูมหิ ลังอย่างไร ขั้นตอนที่ 2 ระบุเนื้อหาให้สอดคล้องกับ
ประสบการณ์และภูมิหลังของกลุ่มผู้รับบริการ ขั้นตอนที่ 3 กาหนดการฝึกปฏิบัติงาน ขั้นตอนที่ 4 การนาแผนลงสู่การไปปฏิบตั ิ
และขั้นตอนที่ 5 การประเมินผลโครงการ โครงสร้าง และ (7) การวัดและประเมินผลกระบวนการของโปรแกรม และสอดคล้อง
ได้ทาการวิจัยเรื่อง การพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานบุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคลในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 มีองค์ประกอบของโปรแกรม ได้แก่ 1) หลักการและแนวคิดของโปรแกรม 2) วัตถุประสงค์
ของโปรแกรม 3) รูปแบบและวิธีการพัฒนา 4) โครงสร้างของโปรแกรม 5) เนื้อหาและสาระสาคัญของโปรแกรม และสอดคล้อง
(Incubation) ประกอบด้วย กิจกรรม 3 : สร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อให้เกิดความคิดรวบยอด 3) ขั้นการเห็นแจ้ง (Insight)
ประกอบด้วย กิจกรรม 4 : ประยุกต์แนวคิด และกิจกรรม 5 : การนาไปปฏิบตั ิ 4) ขั้นการตรวจสอบ ประเมินค่า ประกอบด้วย
กิจกรรม 6 : การนิเทศติดตามผลและประเมินผลร่วมกัน และ 5) ขั้นเสริมสร้างความเข้มแข็ง ประกอบด้วย กิจกรรม 7 : ให้ข้อมูล
ย้อนกลับและการเสริมสร้างและกิจกรรม 8 : การสัมมนาเสริมสร้างความเข้มแข็ง
จากเหตุผลที่กล่าวมา จึงทาให้ผู้วิจัยพัฒนาโปรแกรมการพัฒนาเสริมสร้างสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานบุคลากรกลุ่มบริหารงาน
บุคคลในสังกัดสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 มีความตระหนักในคุณค่าและเห็นว่าโปรแกรม
การพัฒนาดังกล่าวเป็นประโยชน์ มีความเป็นไปได้ และมีความเหมาะสม สามารถนาไปใช้เพื่อการพัฒนาเสริมสร้างสมรรถนะ
ผู้ปฏิบัติงานบุคลากรได้ในสถานการณ์จริงได้
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ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนาไปใช้
1.1 จากผลการวิจยั ที่พบว่า โปรแกรมเสริมสร้างสมรรถนะผู้ปฏิบตั ิงานบุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคลในสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์เขต 2 มีความเหมาะสมสาหรับการพัฒนาบุคลากร โดยรวมอยู่ในระดับมาก
ฉะนั้นหน่วยงานต้นสังกัดควรส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรได้เข้าร่วมโปรแกรมการพัฒนา และต้องมีความตระหนักและ
เห็นความสาคัญของการพัฒนาบุคลากร ตามโปรแกรมการพัฒนา อีกทั้งยังต้องจัดสรรเวลาในการเข้าร่วมพัฒนาตามโปรแกรม
ให้สอดคล้องกับคู่มือการใช้โปรแกรมการพัฒนาผู้ปฏิบตั ิงานบุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล เนื่องจากการพัฒนาตามโปรแกรม
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดจะต้องมีความต่อเนื่องและเป็นโปรแกรม ดังนั้นจึงควรได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารการศึกษา
ให้ผู้ปฏิบัติงานบุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล ได้รับการพัฒนาตนเองในหลายๆ รูปแบบ เช่น การเข้ารับการฝึกอบรม การประชุม
เชิงปฏิบัติการ การศึกษาต่อในสาขาที่เกี่ยวข้อง และศึกษาดูงาน เป็นต้น
1.2 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ควรส่งเสริมสนับสนุนในเชิงนโยบายเกีย่ วกับ
ด้านทักษะในการปฏิบตั ิงานอย่างเร่งด่วน นามาใช้กับผู้ปฏิบตั ิงานบุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคลในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 เพื่อให้การพัฒนาผู้ปฏิบัติงานบุคลากร ในการเสริมสร้างสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานบุคลากร
ให้บรรลุเป้าหมายเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
2. ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
2.1 การวิจัยในครั้งนี้ ได้ศึกษาโปรแกรมการพัฒนาบุคลากร การพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างสมรรถนะ
ผู้ปฏิบัติงานบุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคลในสังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 โดยคู่มือ
โปรแกรมการพัฒนาบุคคลากรกลุม่ บริหารงานบุคคล ในการวิจยั ครัง้ ต่อไปควรมีการศึกษาการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานบุคลากร
ในการเสริมสร้างสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานบุคลากรอื่น เพื่อจะได้พัฒนาผู้ปฏิบัติงานบุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล ในการเสริมสร้าง
สมรรถนะในการปฏิบัติงานอื่น ให้ได้องค์ความรู้ในการพัฒนาตนเอง และเป็นประโยชน์ต่อผู้ปฏิบตั ิงานด้านบุคลากรสูงสุด
2.2 ควรนาโปรแกรมการพัฒนาผูป้ ฏิบัติงานบุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคลในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ไปใช้ในการพัฒนากับบุคลากรกลุ่มงานต่าง ๆ ภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 และสถานศึกษาจริง
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