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บทคัดย่อ 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาศักยภาพ ปัญหา และความต้องการพัฒนาของบุคลากร และศึกษาแนว
ทางการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร แผนกทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แขวงจ าปาสัก สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 134 คน ก าหนดขนาดโดยใช้ตารางของ Krejcie and Morgan 
และใช้การสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม และการสัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา  
 ผลการวิจัยพบว่า 1) ศักยภาพของบุคลากร โดยรวมอยู่ในระดับมาก เป็นรายด้าน ได้แก่ คุณภาพงาน
รวดเร็ว ถูกต้อง ทักษะการบริหารเวลา และความรู้เกี่ยวกับเป้าหมายและภารกิจของหน่วยงาน 2) ปัญหาของ
บุคลากร โดยรวมอยู่ในระดับมาก เป็นรายด้าน ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับเป้าหมายและภารกิจของหน่วยงาน การคิด
อย่างเป็นระบบ และการตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหางานท่ีรับผิดชอบด้วยตนเอง 3) ความต้องการพัฒนาของบุคลากร 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเป็นรายด้าน ได้แก่ คุณสมบัติที่พึงประสงค์ ความรู้ และทักษะ ตามล าดับ 4) แนว
ทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประกอบด้วย (1) การจัดท าแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายขององค์กร (2) การสื่อสารภายในองค์กรที่สร้างความเข้าใจทิศทางการพัฒนา
องค์กร (3) การสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งเสริมความส าเร็จขององค์กร (4) การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน (5) การพัฒนาที่เน้นบุคลากรเป็นส าคัญ ได้แก่ การฝึกอบรม 
ประชุมสัมมนา การศึกษาดูงาน การศึกษาต่อ การศึกษาด้วยตนเอง และการมีระบบพี่เลี้ยง ข้อเสนอแนะ ได้แก่ 
พัฒนาความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ จัดหาแหล่งเรียนรู้หลากหลาย และฝึกปฏิบัติทักษะวิชาชีพ 
ทักษะคอมพิวเตอร์เพื่องานในส านักงาน และทักษะภาษาอังกฤษ  
ค าส าคัญ: แนวทาง การพัฒนา ศักยภาพ บุคลากร 
  

Abstract 
 The research aimed to study competencies, problems, and personnel’s development 

needs, and to study guidelines for personnel competency development of Natural Resources and 
Environment department, Champasak Province, Lao People’s Democratic Republic. The samples 
comprised 173 officers by using Krejcie and Morgan table of sample size, and the simple random 
sampling technique. The tools consisted of a questionnaire and an interview. The statistical 
analysis used a percentage, a mean, and a standard deviation, including a content analysis for 
qualitative data.  

 It found that: 1) the overall of personnel competencies were at the high level, and in 
the aspect of work quality, time management skill, and knowledge of organizational goals and 
roles 2) Personnel problems as a whole were at the high level, and in the aspect of knowledge 
of organizational goals and roles, thinking systematically, self-decision making or problem solving 
on responsibilities. 3) Personnel’s development needs as a whole were at the high level, and in 
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the aspect of attributes, knowledge, and skills. 4) guidelines for personnel competency 
development consisted of (1) setting a human resource development plan based on the 
organization’s vision, goals, and roles (2) having organizational communication system for better 
understanding of an organization development (3) building an organization values and cultures 
for an organization achievement (4) Performance assessment for work achievement (5) Promoting 
a personnel centered development on training, meeting and seminar, apprenticeship, further 
study program, self-study program, and a mentor system. Some suggestions were providing 
knowledge of new innovations and technologies from various learning sources; and practicing 
related professional skills, computer skills for office works, and English skill.         
Keywords: Guideline, Development, Competency, Personnel  
 

บทน า 
 บุคลากรจัดเป็นทรัพยากรที่ส าคัญในการบริหารงานขององค์กร การบรรลุจุดประสงค์และเป้าหมายของ
องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ย่อมขึ้นอยู่กับคุณภาพและศักยภาพของบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ ความ
ช านาญ และมีทัศนคติที่เหมาะสมกับการปฏิบัตหิน้าท่ีของแต่ละคน [1] คุณภาพของบุคลากรเป็นตัวช้ีวัดความส าเร็จ
ขององค์กร ช่วยสนับสนุน วิสัยทัศน์ภารกิจ และกลยุทธ์ขององค์กร ใช้เป็นกรอบในการสร้างวัฒนธรรมองค์กร และ
เป็นเครื่องมือในการบริหารงานด้านทรัพยากรมนุษย์ ได้แก่ การคัดเลือกบุคคลเข้าท างาน การพัฒนาฝึกอบรม การ
เลื่อนระดับปรับต าแหน่ง การโยกย้ายต าแหน่งหน้าที่การงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการบริหาร
ผลตอบแทน [2] ตามทัศนะของประจักษ์ ทรัพย์อุดม [3] สมรรถนะ คือ ความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะส่วนบุคคล 
ที่ส่งผลต่อการแสดงพฤติกรรมที่จ าเป็นและมีผลให้บุคคลนั้นปฏิบัติงานในความรับผิดชอบของตนได้ดีกว่าบุคคลอื่น 
สมรรถนะเป็นพรสวรรค์ที่ติดตัวมาแต่ก าเนิด เกิดจากประสบการณ์การท างาน หรือเกิดจากการฝึกอบรมและพัฒนา 
 งานบุคลากรของแผนกทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แขวงจ าปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาวเกี่ยวกับการวางแผนงานบุคคล ต าแหน่งงาน การควบคุมและส่งเสริมสมรรถภาพการปฏิบัติงาน การปฏิบัติงาน
บุคลากรของแผนกทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ผ่านมาขาดประสิทธิภาพ พนักงานขาดความรู้ความสามารถ
ในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย โดยผ่านการคัดเลือกจากการทดสอบ การโอนย้ายจากหน่วยงานอื่น การแต่งตั้ง 
การโยกย้ายสับเปลี่ยนหมุนเวียนหน้าที่ท่ีไม่เหมาะสม ต้องเริ่มต้นเรียนรู้งานใหม่ สภาพแวดล้อมภายในของหน่วยงาน
หรือองค์กรไม่ตอบสนองและเอื้ออ านวยต่อพนักงานในการพัฒนาศึกษาอบรม การเปลี่ยนแปลงด้านสภาพแวดล้อม
ภายในองค์กรอย่างรวดเร็ว จึงท าให้พนักงานปรับตัวไม่ทัน ฉะนั้นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรจึงเป็นเรื่องจ าเป็นต้อง
สร้างระบบให้มีความมั่นคง สามารถสร้างและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อท าให้องค์กรมีการเปลี่ยนแปลง มีความ
เข้มแข็งอย่างรอบด้าน ซึ่งปัญหาเป็นผลให้เกิดผลได้ผลเสียในการบริหารจัดการองค์กร องค์ประกอบที่ส าคัญคือ
ทรัพยากรมนุษย์ ในกรณีผู้บริหารที่บรรจุบุคลากรตามต าแหน่งงาน ไม่สอดคล้องกับความรู้ความสามารถ ขาด
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานจะท าให้การบริหารจัดการขององค์กรนั้นไม่มีผลส าเร็จ ซึ่งจะเป็นผลต่อการด าเนินงาน
ของแผนกทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การพัฒนาบุคลากรเป็นประโยชน์ส าหรับก าหนดแนวทางในการ
ปรับปรุงแก้ไขหรือหาวิธีการในการพัฒนาที่เหมาะสมต่อการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะของบุคลากรให้มี
ประสิทธิภาพสูงขึ้นเพื่อตอบสนองต่อภาระหน้าที่ ให้เกิดประสิทธิผลโดยรวมต่อไป 
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1. วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1.1 เพื่อศึกษาศักยภาพ ปัญหา และความต้องการพัฒนาของบุคลากรแผนกทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แขวงจ าปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
 1.2 เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากร แผนกทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แขวงจ าปาสัก 
สาธารณรัฐ ประชาธิปไตย ประชาชนลาว 
 
2. เอกสารและงานวจิัยท่ีเกี่ยวขอ้ง 
      2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะของบุคลากร 
  สมรรถนะกับศักยภาพ มีลักษณะที่เหมือนกันและแตกต่างกัน “สมรรถนะ” หมายถึง ความรู้ ทักษะ และ
คุณลักษณะส่วนบุคคล ท่ีท าให้บุคคลนั้นท างานทีร่ับผิดชอบได้ดีกว่าผู้อื่น ส่วน “ศักยภาพ” คือ ความรู้ ทักษะ และ
พฤติกรรมนิสัยที่จ าเป็นต่อการท างานของบุคคลให้ประสบผลส าเร็จสูงกว่ามาตรฐานทั่วไป [4,5] แบ่งสมรรถนะเป็น 
5 ส่วน ได้แก่ ความรู้ ทักษะ ความคิดเห็นเกี่ยวกับตนเอง บุคลิกลักษณะประจ าตัวของบุคคล และแรงจูงใจ หรือเจต
คติ  
 2.2 แนวทางในการพัฒนาศักยภาพบุคลากร  
     จนิสา ช่วยสมบูรณ์ [6] ได้กล่าวถึงวิธีการพัฒนาคุณภาพทรัพยากรมนุษย์เริ่มจากสถาบันครอบครัว
สิ่งแวดล้อมในครอบครัว เกิดจากกระบวนการเรียนรู้ เกิดจากการฝึกอบรม และเกิดจากการมีสุขภาพอนามัย และ
โภชนาการที่ดี  
 
 2.3 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับปัญหาและแนวทางการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 
 ผลการวิจัยเรื่องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของบริษัทการบินไทยจ ากัด(มหาชน) ของ ชุติพนธ์ เสือสุวรรณ์ 
[7] พบว่า ควรมอบหมายงานใหต้รงกับสายงาน และควรประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาบุคลากรให้ท่ัวถึง และควรให้
บุคลากรเข้ารับการพัฒนาในเรื่องที่ตนสนใจ สอดคล้องกับผลการวิจัยของพระเอกราช กิตฺติธโร [8] พบว่า ควรสรร
หาวิทยากรที่มีความรู้ ประสบการณ์ และความเช่ียวชาญในเรื่องนั้น ควรสนับสนุนงบประมาณ ควรส่งเสริมการ
เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ทันต่อสถานการณ์ ควรให้บุคลากรเสนอความต้องการพัฒนาตนเอง ผลงานวิจัยของ ณัฎฐนิชา รักษา
วงศ์  [9] พบว่า สนับสนุนการศึกษาต่อโดยขอใช้เวลาปฏิบัติงานปกติหรือเวลาปฏิบัติงานในบางส่วน และสนับสนุน
การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น การสนับสนุนการศึกษาดูงานในหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานใน
หน้าที่ ประชาสัมพันธ์เรื่องการศึกษาดูงาน จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จัดฝึกอบรมนอกเวลางาน และส ารวจ
ความจ าเป็นในการฝึกอบรม 

ผลการวิจัยเรื่องแนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลกรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต            
สุราษฎร์ธานี ของจุฑามาส แสงอาวุธ และพรนิภา จินดา [10] พบว่า บุคลากรได้รับการพัฒนาต่อเนื่องจากหน่วย 
งานทั้งภายในและภายนอก ได้แก่ การประชุมอบรมสัมมนา การศึกษาดูงาน การปฐมนิเทศ และการศึกษาต่อ 
ส าหรับการประชุมอบรมสัมมนามีความส าคัญจ าเป็นต่อการปฏิบัติงานมากที่สุด ส่วนใหญ่พัฒนาความรู้ที่จ าเป็นต่อ
การปฏิบัติ งานตามสายงาน การพัฒนาตนเองด้วยวิธีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากเพื่อนร่วมงาน การศึกษาจากต ารา
และระเบียบข้อบังคับ การสอนงาน การศึกษาจากคู่มือปฏิบัติงาน ตามล าดับ ปัญหาการพัฒนาบุคลากร ได้แก่ 
งบประมาณ เวลาเข้ารับการพัฒนา คู่มือในการปฏิบัติงาน และผู้สอนงานเฉพาะด้าน สอดคล้องกับผลการวิจัยของ
พระมหาสุเทพ สุเทวเมธี [11] พบว่า ปัญหาการคัดเลือก การบรรจุ และการแต่งตั้งบุคลากร มีระบบอุปถัมภ์ 
คัดเลือกเครือญาติ เรียกรับผลประโยชน์ ไม่สนับสนุนการพัฒนาบุคลากร งบประมาณไม่เพียงพอ พัฒนาไม่ต่อเนื่อง 
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พนักงานไม่มีความผูกพันกับองค์กร การโอนหรือย้ายบ่อย นโยบายสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้บริหารกับ
พนักงาน และการให้ค าปรึกษาแก่พนักงาน 

 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

1. ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย ประกอบด้วย 7 ขั้นตอน ดังนี ้
1.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง สร้างและหาคุณภาพแบบสอบถาม 
1.2 ส ารวจสภาพปัญหาและความต้องการของบุคลากร จากกลุ่มตัวอย่าง  
1.3 วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม โดยใช้สถิติ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
1.4 สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมาย และจดบันทึก 
1.5 วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ ด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา 
1.6 ก าหนดแนวทางในการพัฒนาบุคลากร โดยใช้ผลการสัมภาษณ์และผลการวิจัยในระยะที่ 1  
1.7 เสนอแนวทางในการพัฒนาบุคลากรให้ผู้เช่ียวชาญ 3 คนพิจารณา และปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 
 

2. เคร่ืองมือการวิจัย 
 เครื่องมือการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม และการสัมภาษณ์  
 

3. กลุ่มเป้าหมาย 
 3.1 ประชากร คือ พนักงานของรัฐที่เป็นผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วตั้งแต่ ปี พ.ศ.2554 

ในแผนกทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แขวงจ าปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน จ านวน 206 คน
 3.2 กลุ่มตัวอย่าง คือ พนักงานของรัฐ ที่เป็นผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วตั้งแต่ ปี พ.ศ. 
2544 ในแผนกทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม แขวงจ าปาสัก สาธารณรัฐ ประชาธิปไตย ประชาชนลาว จ านวน 
134 คน ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางส าเร็จรูปของ Krejcie and Morgan และใช้การสุ่มตัวอย่างแบบ
แบ่งช้ัน 
 3.3 กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาบุคลากร แผนกทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แขวงจ าปาสัก ซึ่งได้จากการเลือกแบบเจาะจง รวม 30 คน 
 
4. การเก็บรวบรวมข้อมูลและสถิติท่ีใช้ในการวิจัย   

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยระยะที่ 1 ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ก าหนดระดับความคิดเห็น 5 ระดับ คือ น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก และมากที่สุด ตามล าดับ โดยน าผลที่ได้มา
เปรียบเทียบกับเกณฑ์การประเมิน วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา 

 
ผลการวิจัย 

1. ผลการวิเคราะห์ศักยภาพ ปัญหา และความต้องการพัฒนาของบุคลากรแผนกทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม แขวงจ าปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
 น าผลที่ได้จากการแบบสอบถามตอนที่ 2-3 มาวิเคราะห์ และน าเสนอผลการวิเคราะห์ศักยภาพ ปัญหา 
และความต้องการพัฒนาของบุคลากรแผนกทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แขวงจ าปาสัก สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยรวมและเป็นรายด้าน ดังตารางที่ 1-4  
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ตารางที่ 1 ศักยภาพ ปัญหา และความต้องการพัฒนาของบุคลากรแผนกทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
โดยรวม 

ประเด็นที่ศึกษา   S.D. ระดับ 
1. ศักยภาพ 3.80 0.80 มาก 
2. ปัญหา 3.58 1.11 มาก 
3. ความต้องการพัฒนา 4.02 0.79 มาก 

โดยรวม 3.80 0.90 มาก 

 จากตารางที่ 1 พบว่า ศักยภาพ ปัญหา และความต้องการพัฒนาของบุคลากร แผนกทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม แขวงจ าปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยรวม อยู่ในระดับมาก และเป็นรายด้าน 
ได้แก่ ด้านความต้องการพัฒนา ด้านศักยภาพ และด้านปัญหา ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 2 ศักยภาพของบุคลากร แผนกทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ าแนกเป็นรายข้อ 

ประเด็นศึกษา X  S.D. ระดับความคิดเห็น 
1. คุณภาพงาน รวดเร็ว ถูกต้อง   4.30 0.64 มาก 
2. ความรู้เกี่ยวกับเป้าหมาย และภารกิจของหน่วยงาน 4.11 0.69 มาก 
3. ความรู้เกี่ยวกับระบบงาน และทักษะการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย 3.90 1.04 มาก 
4. ความรู้ตรงกับงานที่ได้รับมอบหมาย 3.90 0.75 มาก 
5. ตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหางานที่รับผิดชอบด้วยตนเอง 3.46 0.60 มาก 
6. ความรู้เรื่องการวางแผน การวิเคราะห์งาน และการตัดสินใจ 3.79 0.81 มาก 
7. การคิดอย่างเป็นระบบ 3.93 0.83 มาก 
8. ทักษะการส่ือสารและการติดต่อประสานงาน 3.96 0.70 มาก 
9. ทักษะการบริหารเวลา 4.15 0.69 มาก 
10. ทักษะการเป็นทีมและท างานร่วมกับบุคคลอื่น  3.79 0.91 มาก 
11. ทักษะการเขียนหนังสือราชการและการจับประเด็น 3.72 0.87 มาก 
12. แรงจูงใจสู่ความส าเร็จในการปฏิบัติงาน 3.55 0.95 มาก 
13. ความรู้เกี่ยวกับการจัดเก็บและการน าเสนอข้อมูลสารสนเทศ  2.61 1.13 ปานกลาง 
14. ความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศ 3.75 0.82 มาก 
15. ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ในส านักงาน 4.01 0.64 มาก 

โดยรวม 3.80 0.80 มาก 

  จากตารางที ่2 พบว่า ศักยภาพของบุคลากร แผนกทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก และเป็นรายข้อ ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับ ได้แก่ คุณภาพงานรวดเร็ว ถูกต้อง ทักษะการบริหารเวลา  
และความรู้เกี่ยวกับเป้าหมายและภารกิจของหน่วยงาน ตามล าดับ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด 3 อันดับ ได้แก่ 
แรงจูงใจสู่ความส าเร็จในการปฏิบัติงาน ตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหางานที่รับผิดชอบด้วยตนเอง และความรู้เกี่ยวกับ
การจัดเก็บและการน าเสนอข้อมูลสารสนเทศ ตามล าดับ  
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ตารางที่ 3 ปัญหาของบุคลากร แผนกทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ าแนกเป็นรายข้อ 
ประเด็นศึกษา X  S.D. ระดับความคิดเห็น 

1. ความรู้เกี่ยวกับเป้าหมายและภารกิจของหน่วยงาน 4.04 0.70 มาก 
2. ความรู้เกี่ยวกับระบบงาน และทักษะการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย 3.75 0.65 มาก 
3. งานที่ได้รับการมอบหมายตรงกับความรู้ความสามารถ 3.44 1.22 มาก 
4. การตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหางานที่รับผิดชอบด้วยตนเอง 3.81 0.82 มาก 
5. ความรู้เรื่องการวางแผน การวิเคราะห์งาน และการตัดสินใจ 3.80 0.90 มาก 
6. การคิดอย่างเป็นระบบ 3.94 0.72 มาก 
7. ทักษะการส่ือสารและการติดต่อประสานงาน 3.66 0.76 มาก 
8. ทักษะการบริหารเวลา 3.37 3.91 มาก 
9. ทักษะการท างานเป็นทีมและการท างานร่วมกับบุคคลอื่น  3.75 0.97 มาก 
10. ทักษะการเขียนหนังสือราชการและการจับประเด็น 3.39 0.89 มาก 
11. แรงจูงใจสู่ความส าเร็จในการปฏิบัติงาน 3.67 1.14 มาก 
12. ความรู้เกี่ยวกับการจัดเก็บและการน าเสนอข้อมูลสารสนเทศ  3.36 0.87 มาก 
13. ทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ 2.79 1.14 ปานกลาง 
14. ทักษะคอมพิวเตอร์เพื่องานในส านักงาน 3.36 0.79 มาก 
15. ปัญหาคุณภาพงาน งานล่าช้า และไม่ประหยัด 3.51 1.13 มาก 

รวม 3.58 1.11 มาก 

  
 จากตารางที ่3 พบว่า ปัญหาของบุคลากร แผนกทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก และเป็นรายข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับ ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับเป้าหมายและภารกิจของหน่วยงาน                      
การคิดอย่างเป็นระบบ และการตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหางานท่ีรับผิดชอบด้วยตนเอง ตามล าดับ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ย
ต่ าสุด 3 อันดับ ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับการจัดเก็บและการน าเสนอข้อมูลสารสนเทศ ทักษะคอมพิวเตอร์เพื่องานใน
ส านักงาน และทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ ตามล าดับ  
ตารางที่ 4 ความต้องการพัฒนาของบุคลากร แผนกทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ าแนกเป็นรายด้าน 

ความต้องการพัฒนาของบุคลากร X  
S.D. ระดับความคิดเห็น 

1. ความรู้ 4.06 0.74 มาก 
2. ทักษะ 3.86 0.86 มาก 
3. คุณสมบัติที่พึงประสงค์ 4.14 0.76 มาก 

รวม 4.02 0.79 มาก 

 
 จากตารางที่ 4 พบว่า ความต้องการพัฒนาของบุคลากร แผนกทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเป็นรายด้าน เรียงล าดับด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดลงมา ได้แก่ ด้านคุณสมบัติที่พึงประสงค์ 
ด้านความรู้ และด้านทักษะ ตามล าดับ  
 
 
 



วารสารวิชาการการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม    
  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภฏัมหาสารคาม         ปีท่ี 5 ฉบับพิเศษ (สืบเนื่องจากงานประชุมวิชาการ)         
 

29 
 

 
 

2. ผลการก าหนดแนวทางการพัฒนาของศักยภาพบุคลากร แผนกทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แขวง
จ าปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  
 น าข้อมูลจากการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายมาวิเคราะห์ด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ 
ความรู้  ทักษะ และคุณสมบัติที่พึงประสงค์ ก าหนดแนวทางการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร แผนก
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หลังจากนั้นน าเสนอผู้เช่ียวชาญ 3 คน เพื่อพิจารณาความเหมาะสมและให้
ข้อเสนอแนะ ปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ก่อนน าไปเผยแพร่ พบว่า  
 แนวทางการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร แผนกทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 1) การ
จัดท าแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายขององค์กร 2) การสื่อสาร
ภายในองค์กรที่สร้างความเข้าใจทิศทางการพัฒนาองค์กร 3) การสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งเสริม
ความส าเร็จขององค์กร 4) การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 5) การพัฒนาที่เน้น
บุคลากรเป็นส าคัญ ได้แก่ การฝึกอบรม ประชุมสัมมนา การศึกษาดูงาน การศึกษาต่อ การศึกษาด้วยตนเอง และ
การมีระบบพี่เลี้ยง ข้อเสนอแนะ ได้แก่ การพัฒนาความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมและวิทยาการใหม่ๆ มีแหล่งเรียนรู้
หลากหลาย และฝึกปฏิบัติทักษะวิชาชีพ ทักษะคอมพิวเตอร์เพื่องานในส านักงาน และทักษะภาษาอังกฤษ  

  
อภิปรายผลการวิจัย 

1. ผลการศึกษาศักยภาพ ปัญหา และความต้องการพัฒนาของบุคลากร แผนกทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม แขวงจ าปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พบว่า 1) ศักยภาพของบุคลากร โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก เป็นรายด้าน ได้แก่ คุณภาพงานรวดเร็ว ถูกต้อง ทักษะการบริหารเวลา และความรู้เกี่ยวกับเป้าหมาย
และภารกิจของหน่วยงาน 2) ปัญหาของบุคลากร โดยรวมอยู่ในระดับมาก เป็นรายด้าน ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับ
เป้าหมายและภารกิจของหน่วยงาน การคิดอย่างเป็นระบบ และการตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหางานที่รับผิดชอบด้วย
ตนเอง  3) ความต้องการพัฒนาของบุคลากร โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเป็นรายด้าน ได้แก่ คุณสมบัติที่พึง
ประสงค์ ความรู้ และทักษะ ตามล าดับ สอดคล้องกับผลการวิจัยของพระมหาสุเทพสุเทวเมธี (ดีเยี่ยม) [11] การ
บริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลตามทัศนะพนักงานส่วนต าบลอ าเภอเมืองจั งหวัดพิษณุโลก มีการ
พัฒนาอยู่ในระดับมาก เนื่องจากบุคลากรมีกระบวนการท างานอย่างเป็นระบบ เทคนิคการปฏิบัติงานสู่ความส าเร็จ 
มีการจัดระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ และทักษะการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ แก้ปัญหาและตัดสินใจเกี่ยวกับงานที่
ได้รับมอบหมาย ดังนั้นผลการวิจัยจึงออกมาในระดับมาก  

2. ผลการศึกษาแนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากร แผนกทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แขวง
จ าปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประกอบด้วย (1) การจัดท าแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายขององค์กร (2) การสื่อสารภายในองค์กรที่สร้างความเข้าใจทิศ
ทางการพัฒนาองค์กร (3) การสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งเสริมความส าเร็จขององค์กร (4) การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน (5) การพัฒนาที่เน้นบุคลากรเป็นส าคัญ ได้แก่ การ
ฝึกอบรม ประชุมสัมมนา การศึกษาดูงาน การศึกษาต่อ การศึกษาด้วยตนเอง และการมีระบบพี่เลี้ยง ข้อเสนอแนะ 
ได้แก่ พัฒนาความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ จัดหาแหล่งเรียนรู้หลากหลาย และฝึกปฏิบัติทักษะ
วิชาชีพ ทักษะคอมพิวเตอร์เพื่องานในส านักงาน และทักษะภาษาอังกฤษ สอดคล้องกับผลการวิจัยของจุฑามาส 
แสงอาวุธ และพรนิภา จินดา [10] พบว่า รูปแบบการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่ด าเนินงานผ่านหน่วยงานทั้ง
ภายในและภายนอก คือ การประชุมอบรมสัมมนา การศึกษาดูงาน การปฐมนิเทศ และการศึกษาต่อ รูปแบบที่
จ าเป็นและเกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน ได้แก่ การประชุมอบรมสัมมนา การศึกษาจากต ารา ระเบียบข้อบังคับ 
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การสอนงาน การศึกษาจากคู่มือปฏิบัติงาน สอดคล้องกับผลการวิจัยของพระเอกราช กิตฺติธโร (สมเผ่า)  [8]  พบว่า 
ควรสรรหาวิทยากรฝึกอบรมทีม่ีความรู้ความช านาญ ควรสนับสนุนงบประมาณในการส่งเสริมการเรียนรู้สิ่งใหม่ ควร
ให้บุคลากรได้เสนอความต้องการในเรื่องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ณัฎฐนิชา  รักษา
วงศ์ [9] พบว่า มีการประชาสัมพันธ์เรื่องการศึกษาดูงานจากองค์กรและมีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาตนเอง มีการจัดประสบการณ์การฝึกอบรมนอกเวลางาน และหนว่ยงานให้ความส าคัญในการพัฒนาบุคลากร
และมีการส ารวจความจ าเป็นในการฝึกอบรมของบุคลากร และสอดคล้องกับผลการวิจัยของชุติพนธ์ เสือสุวรรณ์ [7]  
พบว่า แนวทางแก้ไขปัญหาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์บริษัทฯควรจัดให้พนักงานได้ปฏิบัติหน้าที่ตรงกับสายงานที่
ท าอยู่ตามความเหมาะสมให้มากที่สุดและควรต้องเน้นในเรื่องการประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้นเพื่อที่จะได้เปิดโอกาสให้
ผู้ที่สนใจได้ทราบและเข้ารับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในเรื่องที่สนใจ 

     
ข้อเสนอแนะ 

  การวิจัยนีเ้ป็นการเก็บข้อมูลเฉพาะพื้นท่ีการวิจัย ท าให้ข้อมูลที่ได้รับมีข้อจ ากัดเนื่องจากเป็นข้อมูลเฉพาะ
กลุ่ม ควรมีการศึกษาในพ้ืนท่ีอื่นเพื่อเปรียบเทียบผลการวิจัย สร้างองค์ความรู้ใหม่ และน าไปใช้ประโยชน์ได้ 
  ในการวิจัยครั้งต่อไป ควรศึกษาบุคคลที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม ควรประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ
พัฒนาบุคลากร โดยใช้รูปแบบการพัฒนาแบบบูรณาการ  ควรศึกษาการพัฒนาศักยภาพบุคลากร แผนก
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แขวงจ าปาสัก กับบุคลากรในแผนกการเงิน แผนกแผนการ-การลงทุน และ
แผนกกสิกรรมและป่าไม้  โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากร ผู้บริหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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