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คํานํา 
 

 ทรัพยากรบุคคล นับเปนทรัพยากรที่มีคุณคามากทีสุ่ดขององคกร และการทีอ่งคกรจะสามารถดําเนินการ
ใหบรรลุไดตามเปาหมายสูงสุดขององคกรไดนั ้น ตองอาศัยทรัพยากรบุคคลหรือบุคลากรภายในองคกรเปนผู
ขับเคลื่อนและผลักดันภารกิจตางๆ ใหสําเร็จลุลวงตามวัตถุประสงคขององคกร ดังนัน้การสงเสริมใหบุคลากรมีความรู 
ความสามารถ และมีสมรรถนะสอดคลองตามเปาหมายและยุทธศาสตรขององคกร ตลอดจนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 
และมีทัศนคติท่ีดีตอองคกร จะเปนสิง่ชวยทําใหองคกรเจริญเติบโต กาวหนา และเกิดการพัฒนาอยางตอเนื่อง   
การกีฬาแหงประเทศไทย (กกท.) ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญในการพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง จึงไดจัดทําเสนทาง
การฝกอบรมบุคลากร (Training Roadmap) สําหรับบุคลากร กกท. ในแตละระดับ โดยสอดคลองกับสมรรถนะหลัก 
เพ่ือใชเปนเครื่องมือในการกําหนดทิศทางที่ชัดเจนเพ่ือการพัฒนาบุคลากรในแตละตําแหนงงาน อีกทั้งเปนการวางรากฐาน
ระบบการพัฒนาบุคลากร ของ กกท. ใหมีความเขมแข็ง เพิ่มศักยภาพใหบุคลากรสามารถปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามที่องคกรและผูรับบริการคาดหวัง นอกเหนือไปจากนัน้ยังเปนการเตรียมความ
พรอมของบุคลากรใหสามารถรองรับการเปนผูนําการเปลี่ยนแปลงตางๆท่ีจะเกิดข้ึน ท้ังในปจจุบันและอนาคต   
 ในการจัดทําเสนทางการฝกอบรมบุคลากร (Training Roadmap) กกท. ไดมีการวิเคราะหความเชือ่มโยง
วิสัยทัศน พันธกิจ ยุทธศาสตร กกท. แผนแมบทดานทรัพยากรบุคคล  และสํารวจความคิดเห็นเรื่องเสนทางการฝกอบรม
บุคลากร โดยนําขอมูลทั้งหมดมาประมวลและวิเคราะหเพื่อจัดทําเสนทางการฝกอบรมบุคลากร (Training 
Roadmap) กกท. ตอไป ซ่ึงจะไดกลาวถึงรายละเอียดตอไปในรายงานผลการศึกษาวิเคราะหการจัดทําเสนทางการฝกอบรม
บคุลากร (Training Roadmap) ของพนักงานการกีฬาแหงประเทศไทย ฉบับนี ้
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1. วิเคราะหการจัดทําเสนทางการฝกอบรมบุคลากร (Training Roadmap) เช่ือมโยงกับวิสัยทัศน และ
ยุทธศาสตรของ กกท. 

 

 แผนยุทธศาสตรการกีฬาแหงประเทศไทย พ.ศ. 2556 - 2559 เกิดจากการทบทวนแผนกลยุทธ    
การกีฬาแหงประเทศไทย พ.ศ. 2553 - 2557 ถึงประเด็นทีต่องปรับเปลีย่น หรือประเด็นที่มีประโยชน ควร
ขยายผลการดําเนินการตอไป เพือ่ใหตอบสนองเปาหมายการพัฒนาประเทศและใหเหมาะสมกับสภาวการณ
ดานกีฬาในปจจุบัน โดยเนนการจัดทําแผนยุทธศาสตรแบบมุงผลสัมฤทธิม์ากขึน้ ซึง่แผนยุทธศาสตรการกีฬา
แหงประเทศไทย พ.ศ. 2556 - 2559 มีรายละเอียด ดังนี้ 

1.1 แผนยุทธศาสตรการกฬีาแหงประเทศไทย พ.ศ. 2556 - 2559  

 
 วิสัยทัศน (Vision) 

“การกีฬาแหงประเทศไทยเปนองคกรหลักในการพัฒนากีฬาเพื ่อความเปนเลิศ และกีฬาเพื ่อ       
การอาชีพ ใหประเทศเปนหนึ่งในกลุมผูนําทางการกีฬาของเอเชีย” 
  
 พันธกิจ (Mission) 

๑. กําหนดนโยบาย ทิศทาง กฎระเบียบ ทางการกีฬาเปนเลิศและสงเสริม สนับสนุน กํากับให
องคกรกีฬาเปนเลิศของประเทศดําเนินการอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีศักยภาพในการแขงขัน       
ในสังคมกีฬาโลก สรางความภาคภูมิใจและความยิ่งใหญใหกับประเทศดวยกีฬาเปนเลิศ  

๒. กําหนดนโยบาย ทิศทาง กฎระเบียบทางการกีฬาอาชีพและสงเสริม สนับสนุน พัฒนาองคกร
กีฬาอาชีพ และจัดการสภาพแวดลอม องคประกอบของกีฬาเพื ่อการอาชีพของชาติใหมี
มาตรฐานในระดับสากล สอดคลองกับสังคมไทย เปนกิจกรรมที่สรางสุขใหกับสังคมและ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ 

๓. บริหารจัดการสถานกีฬา อุปกรณกีฬาของการกีฬาแหงประเทศไทย ใหมีมาตรฐานในระดับสากล   
เกิดประโยชน คุ มคาสูงสุดตอการพัฒนากีฬาของประเทศและการบริการแกบุคลากรกีฬา           
และประชาชน 

 
 วัตถุประสงค (Objective) 

๑. เพ่ือพัฒนาการกีฬาแหงประเทศไทยสูองคกรสมรรถนะสูง เปนรัฐวิสาหกิจชั้นนํา 
๒. เพื ่อเสริมสรางขีดสมรรถนะในการพัฒนากีฬาเปนเลิศและกีฬาอาชีพของชาติใหเขมแข็ง           

มีมาตรฐาน 
๓. มีศักยภาพในการแขงขัน และพัฒนาอยางยั่งยืนโดยการมีสวนรวมของทุกภาคสวนท้ังประเทศ 

 
ประเด็นยุทธศาสตร (Strategic Issue) 
๑. การบริหารจัดการกีฬาเพ่ือความเปนเลิศ 
๒. การบริหารจัดการกีฬาเพ่ือการอาชีพ 
๓. การพัฒนาองคกรและการบริการทางการกีฬา 
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เปาประสงค (Goal) 
๑. ประเทศไทยประสบความสําเร็จ และโดดเดนทางการกีฬา เพื่อความเปนเลิศในระดับเอเชีย 

(Asia Sports Best in Class) 
๒. ประเทศไทยประสบความสําเร็จในการพัฒนากีฬาอาชีพใหเปนกิจกรรมทีส่รางความสุขแกสังคม 

สรางมูลคาทางเศรษฐกิจ และสนับสนุนการพัฒนาประเทศ (Sports Entertainment) 
๓. บุคลากรกีฬาและประชาชนเชื ่อมั่น ในระบบการบริหารจัดการและการบริการของการกีฬา   

แหงประเทศไทย (The Major Sports Supporter of Thailand) 
 

ผลผลิต (Strategic Output) 
๑. องคกรกีฬาเพ่ือความเปนเลิศในทุกภาคสวนประสบความสําเร็จ สามารถบริหารจัดการไดอยางมี

มาตรฐาน ประสิทธิภาพสูงบนพ้ืนฐานหลักธรรมาภิบาล 
๒. กีฬาอาชีพและองคกรกีฬาอาชีพประสบความสําเร็จ สามารถบริหารจัดการไดอยางมีมาตรฐาน 

สรางรายไดแกนักกีฬา บุคลากรกีฬา และสามารถยึดเปนอาชีพไดอยางม่ันคง 
๓. การบริการทางการกีฬาของการกีฬาแหงประเทศไทยมีคุณภาพ มาตรฐาน และสามารถรองรับ

ความตองการทางการกีฬาของประเทศ     
 

 จากการศึกษาแผนแมบทดานทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2553 - 2557 สามารถสรุปวิสัยทัศน พันธกิจ 
และประเด็นยุทธศาสตรดานทรัพยากรบุคคล ไดดังนี้ 

1.2 แผนแมบทดานทรัพยากรบุคคล การกีฬาแหงประเทศไทย พ.ศ. 2553 - 2557 

 
 วิสัยทัศนดานทรัพยากรบุคคล กกท. 
 “กกท. บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลเชิงรุก โดยยึดหลักธรรมาภิบาลใหเปนคนเกง คนดี มีคุณภาพ” 
   
 พันธกิจดานทรัพยากรบุคคล กกท. 
 1. ปฏิรูประบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลเชิงรุกดวยหลักธรรมาภิบาล 
 2. สงเสริมการใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 3. สรางระบบการพัฒนาพนักงานใหมีเอกภาพอยางตอเนื่อง 
 4. พัฒนาบุคลากรใหเปนมืออาชีพดานการสงเสริม และสนับสนุนการกีฬา 
 5. พัฒนา กกท. ใหเปนตนแบบองคกรแหงการเรียนรูดานการกีฬา 
 
 ประเด็นยุทธศาสตรดานทรัพยากรบุคคลของ กกท. ในแตละพันธกิจประกอบดวยประเด็น
ยุทธศาสตร ดังนี้ 
 พันธกิจท่ี 1 มี 4 ประเด็นยุทธศาสตร ดังนี้ 
 1.1 การจัดทําแผนแมบทดานทรัพยากรบุคคลใหสนับสนุนวิสัยทัศน และยุทธศาสตรของ กกท.    
 1.2 การปรับเสริมระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงรุกตามหลักธรรมาภิบาล 
 1.3 พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงรุกตามหลักธรรมาภิบาล  
 1.4 การพัฒนาพนักงานอยางคุมคา 
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 พันธกิจท่ี 2 มี 1 ประเด็นยุทธศาสตร ดังนี้ 
 2.1 การสงเสริมการใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในกระบวนการบริหาร และการพัฒนาทรัพยากร
  บคุคล 
 
 พันธกิจท่ี 3 มี 2 ประเด็นยุทธศาสตร ดังนี้ 
 3.1 การสรางระบบการพัฒนาพนักงานแบบบูรณาการ                       
 3.2 การสรางแผนการพัฒนารายบุคคล    
 
 พันธกิจท่ี 4 มี 3 ประเด็นยุทธศาสตร ดังนี้ 
 4.1 การเสริมสรางสมรรถนะพนักงานของ กกท.  
 4.2 การ เสริมสร า งสมรรถนะของนัก กีฬาและบุคลากรทางการกีฬาเ พ่ือความเปน เลิ ศ                               
  อยางเปนระบบครบวงจร           
 4.3 การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน คานิยมรวม และวัฒนธรรมองคกร   
 
 พันธกิจท่ี 5 มี 1 ประเด็นยุทธศาสตร ดังนี้        
 5.1 การสรางระบบการบริหารจัดการความรูใน กกท. 
 

การศึกษาแผนยุทธศาสตรการกีฬาแหงประเทศไทย พ.ศ. 2556 - 2559 พบวา การกีฬาแหง
ประเทศไทย ไดมุงเนนประเด็นยุทธศาสตร 3 ดาน คือ การพัฒนากีฬาเพือ่ความเปนเลิศ การพัฒนากีฬาเพือ่
การอาชีพ และการพัฒนาองคกรและการบริการทางการกีฬา ซ่ึงปจจัยสําคัญท่ีจะนําองคกรไปสูการพัฒนากีฬา
เพื่อความเปนเลิศ และกีฬาเพื่อการอาชีพใหประเทศเปนหนึง่ในกลุมผูนําทางการกีฬาของเอเชีย และสามารถ
ผลักดันยุทธศาสตรสูการปฏิบัติจริง สามารถกระทําไดโดยการถายทอดเปนโครงการทีส่นับสนุนตอเปาประสงค
ของยุทธศาสตรสูบุคลากรใหปฏิบัติตามบทบาทหนาที ่พรอมทัง้กําหนดตัวชีว้ัดรายบุคคลทีช่ัดเจน เพื่อกระตุน
ใหเกิดการปฏิบัติงานเชิงรุก นําไปสูความสําเร็จตามแผนยุทธศาสตรขององคกร 

1.3 ผลการศึกษาวิเคราะห 

การศึกษาแผนแมบทดานทรัพยากรบุคคลการกีฬาแหงประเทศไทย พ.ศ. 2553 - 2557 กับแผน
ยุทธศาสตรการกีฬาแหงประเทศไทย พ.ศ. 2556 - 2559 พบวา มีความเชือ่มโยงและสอดคลองของแผน
ยุทธศาสตรการกีฬาแหงประเทศไทย และแผนแมบทดานทรัพยากรบุคคลฯ โดยเมื่อองคกรมีแผนยุทธศาสตร 
องคกรจะตองมีกระบวนการหรือวิธีการในการบริหารและพัฒนาบุคลากรใหมีศักยภาพและความเหมาะสม
เพียงพอที่จะปฏิบัติงานใหบรรลุในเปาหมายของแผนยุทธศาสตรที่กําหนดไว นอกจากนี ้แผนแมบทดาน
ทรัพยากรบุคคลฯ มีทิศทางที่สอดคลอง/เชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตรการกีฬาแหงประเทศไทย เนื่องจากมี 
การวิเคราะหวิสัยทัศน พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร และเปาประสงคของแผนยุทธศาสตรฯ เพือ่นํามากําหนด
แผนแมบทดานทรัพยากรบุคคลฯ ในการพัฒนาบุคลากรใหมีความรู ความสามารถ และสรางระบบการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลที่คลองตัว เปนธรรม เพื่อใหบุคลากรมีทั้งศักยภาพ และความสุขในการปฏิบัติงานตามแผน
ยุทธศาสตรฯ สงผลใหแผนยุทธศาสตรฯ บรรลุตามเปาหมายท่ีไดกําหนดไวได 

การศึกษาความเกี่ยวของดานการพัฒนาบุคลากรของการกีฬาแหงประเทศไทยนัน้ พบวา องคกรได
กําหนดสมรรถนะหลักของบุคลากรการกีฬาแหงประเทศไทย ใหสอดคลองตอวิสัยทัศน พันธกิจ ประเด็น
ยุทธศาสตร และเปาประสงคของการกีฬาแหงประเทศไทย อันเปนปจจัยพื้นฐานทีส่ําคัญของการสราง
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มาตรฐานในการพัฒนาบุคลากรใหมีศักยภาพ มีความพรอมทีจ่ะปฏิบัติงานใหบรรลุผลสําเร็จตามที่องคกร
คาดหวัง โดยการกีฬาแหงประเทศไทย ไดกําหนดสมรรถนะหลัก ไว 4 ดาน คือ 

• ดานจรยิธรรม 

• ดานการเปนผูนํา 

• ดานการสั่งสมความเชี่ยวชาญในอาชีพ 

• ดานการบริการท่ีดี 
นอกจากนี้ การเก็บรวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพในการประชุมกลุ มยอยเพื่อสัมภาษณตัวแทนของ

ผูบริหาร ผูรับผิดชอบดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล และตัวแทนบุคลากรของการกีฬาแหงประเทศไทย ไดรับ
ผลความตองการในการพัฒนาบุคลากร มีความสอดคลองกับสมรรถนะหลักของบุคลากรการกีฬาแหงประเทศ
ไทย ซ่ึงสามารถสรุปประเด็นท่ีบุคลากรควรไดรับการพัฒนา เพ่ือนําประเด็นเหลานี้ไปใชในการศึกษา “เสนทาง
การฝกอบรมบุคลากร (Training Roadmap) ในปจจุบันของการกีฬาแหงประเทศไทย” โดยมีประเด็น
ดังตอไปนี้ 

 
1. ดานจริยธรรม 

• จริยธรรม และคุณธรรม  

• บทบาทพนักงาน  

• การสรางความรักและศรัทธาในองคกร 

• ความฉลาดทางอารมณ 

• การบริหารองคกรเพ่ือลดความเสี่ยงดานจริยธรรม 
 

2. ดานการเปนผูนํา 

• การกลาในสิ่งท่ีถูกตอง เหมาะสม และทันกาล 
- การคิดเชิงบวก 
- การจัดทําแผนงานและการบริหารเวลา 

• การกระจายอํานาจ การสรางทีมงานท่ีมีประสิทธิภาพ 
- เทคนิคการสอนงาน  
- การสรางและบริหารทีมงาน 

• การเปนผูนําท่ีมีคุณภาพ 
- การบริหารจัดการองคกรเชิงยุทธศาสตร 
- เทคนิคการบริหารผลงาน และการประเมินผลการปฏิบัติงาน  

• การสรางใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในหนวยงาน 
- ทักษะผูนําการเปลี่ยนแปลง  
- ทักษะการแกปญหาอยางเปนระบบ 

• การกําหนดนโยบาย ระบบงานท่ีสอดคลองกับเปาหมาย สนับสนุนภารกิจขององคกร 
- แนวทางการถายทอดแผนยุทธศาสตร สูการปฏิบัติในภาครัฐวิสาหกิจ  
- ความเขาใจดานนวัตกรรมการบริหารคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐวิสาหกิจ  

 



5 
 

 
3. ดานการส่ังสมความเช่ียวชาญในอาชีพ 

• หลักการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือการพัฒนางาน 

• เทคนิคการสืบคนขอมูลท่ีมีประสิทธิภาพ 

• หลักงานสารบรรณ และการวิเคราะหขอมูลเบื้องตน 

• หลักการวิจัยเบื้องตน 

• การสรางองคความรูและนวัตกรรมในงาน 
 

4. ดานการบริการท่ีดี 

• การบริการดวยใจ    

• มาตรฐานงานบริการ และแนวคิดการบริการสมัยใหม 

• การวิเคราะหความตองการของผูรับบริการ เพ่ือการพัฒนาและปรับปรุงการบริการ 

• กลยุทธการพัฒนาการบริการเชิงรุก 

• การสรางคุณภาพ และการรักษามาตรฐานการบริการ   
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2. รายงานผลการศกึษา 
การศึกษา วิเคราะหการจัดทําเสนทางการฝกอบรมบุคลากรของบุคลากรการกีฬาแหงประเทศไทยที่

เชื่อมโยงวิสัยทัศนและยุทธศาสตรของ กกท. หลักสูตรตางๆ ตามเสนทางการฝกอบรมบุคลากรของบุคลากร
การกีฬาแหงประเทศไทยทีเ่ชื่อมโยงวิสัยทัศนและยุทธศาสตรของ กกท. ดําเนินการโดยวิธีเก็บรวบรวมขอมูล
เชิงปริมาณจากการสํารวจความคิดเห็นเรือ่ง “เสนทางการฝกอบรมบุคลากร (Training Roadmap) ในปจจุบัน
ของการกีฬาแหงประเทศไทย” ดังนี้ 

ก. ผลการสํารวจความคิดเห็นเรื่อง“ เสนทางการฝกอบรมบุคลากร (Training Roadmap) ในปจจุบัน
ของการกฬีาแหงประเทศไทย”  
แบบสอบถามความคิดเห็นเรื่อง “เสนทางการฝกอบรมบุคลากร (Training Roadmap) ในปจจุบัน    

ของการกีฬาแหงประเทศไทย” แบงออกเปน 5 สวน ดังนี้ 

 สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบไปดวย เพศ อายุ อายุงาน อายุงานในตําแหนง
ปจจุบัน ระดับงาน ขอมูลในสวนนี้จะทําใหทราบไดถึงระดับความคิดเห็นของบุคลากรที่แตกตางกันตามเพศ อายุ 
อายุงาน อายุงานในตําแหนงปจจุบัน หรือระดับงาน 

 สวนท่ี 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรภายใตการบังคับบัญชาตามสมรรถนะหลักของ      
การกีฬาแหงประเทศไทย ผลท่ีไดจากความคิดเห็นในสวนนี้ จะทําใหทราบขอมูลเก่ียวกับผลสํารวจ และความ
คิดเห็นของบุคลากรท่ีมีตอเสนทางการฝกอบรมบุคลากร (Training Roadmap) ในปจจุบันของการกีฬาแหง
ประเทศไทย โดยแบงออกเปน 3 ดาน คือ 

ก. ผลสาํรวจการเขารบัการอบรมในหวัขอตางๆ  
ข. ความสาํคัญของหวัขอการอบรมตางๆ ตอบุคลากรภายใตการบังคับบัญชา 
ค. ขอคิดเห็นตอวิธีการพัฒนาบุคลากรในหัวขอการอบรมตางๆ 

สวนท่ี 3 การสํารวจหัวขอการอบรมท่ีมีความสําคัญตอผูใตบังคับบัญชา 

สวนท่ี 4 การสํารวจหัวขอการอบรมที่ตองการใหจัดฝกอบรมเพิ่มเติม เพื่อเตรียมความพรอมของ
บคุลากรภายใตการบังคับบัญชา 

สวนท่ี 5 ขอคิดเห็นอ่ืนๆ 

 ท้ังนี้ รายละเอียดของแบบสอบถามความคิดเหน็ ไดแสดงไวใน ภาคผนวก 

จากขอมูลที่ไดรับจาการตอบแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับ “เสนทางการฝกอบรมบุคลากร 
(Training Roadmap) ในปจจุบันของการกีฬาแหงประเทศไทย” จึงไดดําเนินการสรุป และวิเคราะหขอมูลทีไ่ด
จากการแสดงความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถาม รวมถึงขอเสนอแนะแนวทางเบื้องตน เพ่ือประกอบการจัดทํา
คูมือการดําเนินงานฝกอบรมบุคลากรตามเสนทางการฝกอบรมบุคลากร (Training Roadmap) ของบุคลากร   
การกีฬาแหงประเทศไทย ดังนี้ 
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 จากการตอบแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับ “เสนทางการฝกอบรมบุคลากร (Training Roadmap) 
ในปจจุบันของการกีฬาแหงประเทศไทย” ซ่ึงไดดําเนินการประมวลผลการแสดงความคิดเห็นในแบบสอบถาม      
สรปุผลการสาํรวจได ดังนี้ 

2.1 ผลการสํารวจ 

ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบไปดวย เพศ อายุ อายุงาน อายุงานในตําแหนง
ปจจบุนั ระดับงาน มีผลการสํารวจดังนี้ 

ผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 59 คน  

เพศ เพศชาย 28 คน เพศหญิง 28 คน ไมระบเุพศ 3 คน 

อายุตัว ของผูตอบแบบสอบถาม แบงเปนชวงอายุ  

36 –  40 ป  จาํนวน  2 คน  
41 –  45 ป จาํนวน 10 คน 
46 –  50 ป จาํนวน 12 คน 
มากกวา 50 ป จาํนวน 33 คน 
ไมระบุอายุ จาํนวน  2 คน 

อายุงานรวม ของผูตอบแบบสอบถาม แบงเปน 
5 –  10 ป จาํนวน  2 คน 
มากกวา 10 ป จาํนวน 55 คน 
ไมระบุ  จาํนวน  2 คน 

อายุงานตําแหนงปจจุบัน ของผูตอบแบบสอบถาม แบงเปน 
นอยกวา 1 ป จาํนวน  5 คน 
1 –  2 ป จาํนวน 24 คน 
3 –  4 ป จาํนวน  5 คน 
5 –  10 ป จาํนวน 11 คน 
มากกวา 10 ป จาํนวน  8 คน 
ไมระบุ  จาํนวน  6 คน 

ระดับงาน ของผูตอบแบบสอบถาม แบงเปน 
 ระดับ 1 –  6 จาํนวน  3 คน 
 ระดับ 7  จาํนวน 34 คน 
 ระดับ 8  จาํนวน 16 คน 
 ระดับ 9  จาํนวน  6 คน 
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ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรภายใตการบังคับบัญชาตามสมรรถนะหลักของ     
การกีฬาแหงประเทศไทย แบงออกเปน 3 ดาน คือ 

ก. ผลสํารวจการเขารับการอบรมในหัวขอตางๆ 
หัวขอการฝกอบรมท่ี 

บุคลากรภายใตการบังคับบัญชาเคยไดรบัการอบรม 
จาํนวนผูตอบ 

เคย ไมเคย ไมระบุ 
1. ดานจริยธรรม    

- จรยิธรรม และคณุธรรมพนักงานกกท.  34 14 11 
- บทบาทพนักงานกกท.  28 18 13 
- การสรางความรักและศรัทธาในองคกร 37 13 9 
- ความฉลาดทางอารมณ (EQ) 16 31 12 
- การบริหารองคกรเพ่ือลดความเสี่ยงดานจริยธรรม 18 27 14 

2. ดานการเปนผูนํา    
2.1  การกลาในสิ่งท่ีถูกตอง เหมาะสม และทันกาล    
- การคิดเชิงบวก 22 25 12 
- การจัดทําแผนงานและการบริหารเวลา 23 22 14 
2.2 การกระจายอํานาจ การสรางทีมงานท่ีมีประสิทธิภาพ    
- เทคนิคการสอนงาน  23 28 8 
- การสรางและบริหารทีมงาน 29 21 9 
2.3 การเปนผูนําท่ีมีคุณภาพ    
- การบริหารจัดการองคกรเชิงยุทธศาสตร 30 21 8 
- เทคนิคการบริหารผลงาน และการประเมินผลการปฏิบัติงาน  23 27 9 
2.4 การสรางใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในหนวยงาน    
- ทักษะผูนําการเปลี่ยนแปลง  16 34 9 
- ทักษะการแกปญหาอยางเปนระบบ 13 36 10 
2.5 การกําหนดนโยบาย ระบบงานท่ีสอดคลองกับเปาหมาย สนับสนุนภารกิจขององคกร    
- แนวทางการถายทอดแผนยุทธศาสตร สูการปฏิบัติในภาครัฐวิสาหกิจ  17 34 8 
- ความเขาใจดานนวัตกรรมการบริหารคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐวิสาหกิจ  10 39 10 

3 ดานการสัง่สมความเชีย่วชาญในอาชพี    
- หลักการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือการพัฒนางาน 32 19 8 
- เทคนิคการสืบคนขอมูลท่ีมีประสิทธิภาพ 17 33 9 
- หลักงานสารบรรณ และการวิเคราะหขอมูลเบ้ืองตน 31 20 8 
- หลักการวิจัยเบ้ืองตน 13 38 8 
- การสรางองคความรูและนวัตกรรมในงาน 15 36 8 

4 ดานการบรกิารท่ีดี    
- การบริการดวยใจ    28 22 9 
- มาตรฐานงานบริการ และแนวคิดการบริการสมัยใหม 19 29 11 
- การวิเคราะหความตองการของผูรับบริการ เพ่ือการพัฒนา และปรับปรุงการบริการ 11 38 10 
- กลยุทธการพัฒนาการบริการเชิงรุก 16 35 8 
- การสรางคุณภาพ และการรักษามาตรฐานการบริการ   14 36 9 
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ข. ความสําคัญของหัวขอการอบรมตางๆ ตอบุคลากรภายใตการบังคบับัญชา 
หัวขอการฝกอบรมท่ี 

มีความสําคัญตอผูใตบังคับบัญชาของทาน 
จาํนวนผูตอบ 

มาก
ท่ีสุด 

มาก นอย ไมระบุ 

1. ดานจริยธรรม     
- จรยิธรรม และคณุธรรมพนักงานกกท.  40 15 3 1 
- บทบาทพนักงานกกท.  32 27 0 0 
- การสรางความรักและศรัทธาในองคกร 33 26 0 0 
- ความฉลาดทางอารมณ (EQ) 19 27 10 3 
- การบริหารองคกรเพ่ือลดความเสี่ยงดานจริยธรรม 24 28 5 2 

2. ดานการเปนผูนํา     
2.1  การกลาในสิ่งท่ีถูกตอง เหมาะสม และทันกาล     
- การคิดเชิงบวก 27 28 0 4 
- การจัดทําแผนงานและการบริหารเวลา 30 24 0 5 
2.2 การกระจายอํานาจ การสรางทีมงานท่ีมีประสิทธิภาพ     
- เทคนิคการสอนงาน  23 33 3 0 
- การสรางและบริหารทีมงาน 32 26 1 0 
2.3 การเปนผูนําท่ีมีคุณภาพ     
- การบริหารจัดการองคกรเชิงยุทธศาสตร 21 33 3 2 
- เทคนิคการบริหารผลงาน และการประเมินผลการปฏิบัติงาน  20 36 2 1 
2.4 การสรางใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในหนวยงาน     
- ทักษะผูนําการเปลี่ยนแปลง  20 29 8 2 
- ทักษะการแกปญหาอยางเปนระบบ 26 24 4 5 
2.5 การกําหนดนโยบาย ระบบงานท่ีสอดคลองกับเปาหมาย สนับสนุนภารกิจขององคกร     
- แนวทางการถายทอดแผนยุทธศาสตร สูการปฏิบัติในภาครัฐวิสาหกิจ  20 33 5 1 
- ความเขาใจดานนวัตกรรมการบริหารคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐวิสาหกิจ  17 32 9 1 

5 ดานการสัง่สมความเชีย่วชาญในอาชพี     
- หลักการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือการพัฒนางาน 24 31 1 3 
- เทคนิคการสืบคนขอมูลท่ีมีประสิทธิภาพ 11 41 5 2 
- หลักงานสารบรรณ และการวิเคราะหขอมูลเบ้ืองตน 16 33 7 3 
- หลักการวิจัยเบ้ืองตน 13 31 13 2 
- การสรางองคความรูและนวัตกรรมในงาน 13 35 7 4 

6 ดานการบรกิารท่ีดี     
- การบริการดวยใจ    32 25 0 2 
- มาตรฐานงานบริการ และแนวคิดการบริการสมัยใหม 24 29 1 5 
- การวิเคราะหความตองการของผูรับบริการ เพ่ือการพัฒนา และปรับปรุงการบริการ 24 31 1 3 
- กลยุทธการพัฒนาการบริการเชิงรุก 24 31 1 3 
- การสรางคุณภาพ และการรักษามาตรฐานการบริการ   23 33 0 3 
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ค. ขอคดิเห็นตอวิธกีารพัฒนาบุคลากรในหัวขอการอบรมตางๆ 
หัวขอการฝกอบรม วิธีการท่ีควรพัฒนา 

อบรม 
ในหอง 
เรยีน 

ศกึษา
ดวย

ตนเอง 

เรียนรู
ออนไลน 

ฝก
ปฏบิตั ิ
ในงาน 

1. ดานจริยธรรม     
- จรยิธรรม และคณุธรรมพนักงานกกท.  35 16 4 19 
- บทบาทพนักงานกกท.  36 12 3 20 
- การสรางความรักและศรัทธาในองคกร 31 17 4 19 
- ความฉลาดทางอารมณ (EQ) 31 20 5 18 
- การบริหารองคกรเพ่ือลดความเสี่ยงดานจริยธรรม 45 7 3 15 

2. ดานการเปนผูนํา     
2.1  การกลาในสิ่งท่ีถูกตอง เหมาะสม และทันกาล     
- การคิดเชิงบวก 37 13 6 18 
- การจัดทําแผนงานและการบริหารเวลา 35 16 5 22 
2.2 การกระจายอํานาจ การสรางทีมงานท่ีมีประสิทธิภาพ     
- เทคนิคการสอนงาน  32 16 4 25 
- การสรางและบริหารทีมงาน 37 13 3 25 
2.3 การเปนผูนําท่ีมีคุณภาพ     
- การบริหารจัดการองคกรเชิงยุทธศาสตร 47 8 4 13 
- เทคนิคการบริหารผลงาน และการประเมินผลการปฏิบัติงาน  45 7 3 25 
2.4 การสรางใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในหนวยงาน     
- ทักษะผูนําการเปลี่ยนแปลง  44 14 5 12 
- ทักษะการแกปญหาอยางเปนระบบ 41 10 4 16 
2.5 การกําหนดนโยบาย ระบบงานท่ีสอดคลองกับเปาหมาย สนับสนุนภารกิจขององคกร     
- แนวทางการถายทอดแผนยุทธศาสตร สูการปฏิบัติในภาครัฐวิสาหกิจ  47 8 2 11 
- ความเขาใจดานนวัตกรรมการบริหารคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐวิสาหกิจ  45 10 4 12 

7 ดานการสัง่สมความเชีย่วชาญในอาชพี     
- หลักการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือการพัฒนางาน 41 9 6 17 
- เทคนิคการสืบคนขอมูลท่ีมีประสิทธิภาพ 31 16 7 18 
- หลักงานสารบรรณ และการวิเคราะหขอมูลเบ้ืองตน 38 12 4 16 
- หลักการวิจัยเบ้ืองตน 44 9 4 11 
- การสรางองคความรูและนวัตกรรมในงาน 38 9 8 14 

8 ดานการบรกิารท่ีดี     
- การบริการดวยใจ    32 14 6 23 
- มาตรฐานงานบริการ และแนวคิดการบริการสมัยใหม 39 10 12 13 
- การวิเคราะหความตองการของผูรับบริการ เพ่ือการพัฒนา และปรับปรุงการบริการ 37 14 5 17 
- กลยุทธการพัฒนาการบริการเชิงรุก 47 8 4 13 
- การสรางคุณภาพ และการรักษามาตรฐานการบริการ   42 12 4 14 
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ตอนท่ี 3 การสํารวจหัวขอการอบรมท่ีมีความสําคัญตอผูใตบังคับบัญชา 

หัวขอการฝกอบรม จาํนวนผูใหความเห็น 
1. ดานจริยธรรม  

- จรยิธรรม และคณุธรรมพนักงานกกท.  6 
- บทบาทพนักงานกกท.  2 
- การสรางความรักและศรัทธาในองคกร 4 
- ความฉลาดทางอารมณ (EQ) 5 
- การบริหารองคกรเพ่ือลดความเสี่ยงดานจริยธรรม 3 

2. ดานการเปนผูนํา  
2.1  การกลาในสิ่งท่ีถูกตอง เหมาะสม และทันกาล  
- การคิดเชิงบวก 5 
- การจัดทําแผนงานและการบริหารเวลา 7 
2.2 การกระจายอํานาจ การสรางทีมงานท่ีมีประสิทธิภาพ  
- เทคนิคการสอนงาน  5 
- การสรางและบริหารทีมงาน 8 
2.3 การเปนผูนําท่ีมีคุณภาพ  
- การบริหารจัดการองคกรเชิงยุทธศาสตร 4 
- เทคนิคการบริหารผลงาน และการประเมินผลการปฏิบัติงาน  4 
2.4 การสรางใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในหนวยงาน  
- ทักษะผูนําการเปลี่ยนแปลง  6 
- ทักษะการแกปญหาอยางเปนระบบ 12 
2.5 การกําหนดนโยบาย ระบบงานท่ีสอดคลองกับเปาหมาย สนับสนุนภารกิจขององคกร  
- แนวทางการถายทอดแผนยุทธศาสตร สูการปฏิบัติในภาครัฐวิสาหกิจ  4 
- ความเขาใจดานนวัตกรรมการบริหารคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐวิสาหกิจ  3 

3. ดานการสัง่สมความเชีย่วชาญในอาชพี  
- หลักการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือการพัฒนางาน 7 
- เทคนิคการสืบคนขอมูลท่ีมีประสิทธิภาพ - 
- หลักงานสารบรรณ และการวิเคราะหขอมูลเบ้ืองตน 2 
- หลักการวิจัยเบ้ืองตน 2 
- การสรางองคความรูและนวัตกรรมในงาน 3 

4. ดานการบรกิารท่ีดี  
- การบริการดวยใจ    3 
- มาตรฐานงานบริการ และแนวคิดการบริการสมัยใหม 2 
- การวิเคราะหความตองการของผูรับบริการ เพ่ือการพัฒนา และปรับปรุงการบริการ 6 
- กลยุทธการพัฒนาการบริการเชิงรุก 5 
- การสรางคุณภาพ และการรักษามาตรฐานการบริการ   3 
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ตอนท่ี 4 การสํารวจหัวขอการอบรมท่ีตองการใหเพ่ิมเติม เพ่ือเตรียมความพรอมของบุคลากรภายใต   
การบังคับบัญชา 

หัวขอการฝกอบรม จาํนวนผูใหความเห็น 
1. ดานจริยธรรม  

- จรยิธรรม และคณุธรรมพนักงานกกท.  - 
- บทบาทพนักงานกกท.  3 
- การสรางความรักและศรัทธาในองคกร 3 
- ความฉลาดทางอารมณ (EQ) 2 
- การบริหารองคกรเพ่ือลดความเสี่ยงดานจริยธรรม 2 

2. ดานการเปนผูนํา  
2.1  การกลาในสิ่งท่ีถูกตอง เหมาะสม และทันกาล  
- การคิดเชิงบวก 3 
- การจัดทําแผนงานและการบริหารเวลา 7 
2.2 การกระจายอํานาจ การสรางทีมงานท่ีมีประสิทธิภาพ  
- เทคนิคการสอนงาน  2 
- การสรางและบริหารทีมงาน 8 
2.3 การเปนผูนําท่ีมีคุณภาพ  
- การบริหารจัดการองคกรเชิงยุทธศาสตร 4 
- เทคนิคการบริหารผลงาน และการประเมินผลการปฏิบัติงาน  2 
2.4 การสรางใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในหนวยงาน  
- ทักษะผูนําการเปลี่ยนแปลง  6 
- ทักษะการแกปญหาอยางเปนระบบ 5 
2.5 การกําหนดนโยบาย ระบบงานท่ีสอดคลองกับเปาหมาย สนับสนุนภารกิจขององคกร  
- แนวทางการถายทอดแผนยุทธศาสตร สูการปฏิบัติในภาครัฐวิสาหกิจ  1 
- ความเขาใจดานนวัตกรรมการบริหารคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐวิสาหกิจ  1 

3. ดานการสัง่สมความเชีย่วชาญในอาชพี  
- หลักการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือการพัฒนางาน 1 
- เทคนิคการสืบคนขอมูลท่ีมีประสิทธิภาพ 1 
- หลักงานสารบรรณ และการวิเคราะหขอมูลเบ้ืองตน - 
- หลักการวิจัยเบ้ืองตน 1 
- การสรางองคความรูและนวัตกรรมในงาน - 

4. ดานการบรกิารท่ีดี  
- การบริการดวยใจ    2 
- มาตรฐานงานบริการ และแนวคิดการบริการสมัยใหม 2 
- การวิเคราะหความตองการของผูรับบริการ เพ่ือการพัฒนา และปรับปรุงการบริการ 2 
- กลยุทธการพัฒนาการบริการเชิงรุก 2 
- การสรางคุณภาพ และการรักษามาตรฐานการบริการ   1 
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ตอนท่ี 5 ขอคิดเหน็อ่ืนๆ  

• ควรนําวิธีการหมุนเวียนสับเปลี่ยนตําแหนงมาใชในการพัฒนาบุคลากรเพ่ิมเติม นอกเหนือจาก
วธิกีารฝกอบรม 

• ควรใหหนวยงานจัดสรรเวลาใหบุคลากรไดรับการฝกอบรมอยางเต็มเวลา เพือ่ใหบุคลากรไดรับ
ความรูอยางเต็มท่ี 

• ควรใหมีการฝกอบรมซํ้าในเรื่องเดิมเปนระยะ 

• ควรมีการทบทวนเรือ่งบทบาทจรยิธรรมและคุณธรรมในการปฏบิตังิาน 
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3. สรุปประเด็นการฝกอบรมที่บุคลากรของการกีฬาแหงประเทศไทย ควรไดรับการพัฒนา เพ่ือ
นําไปจัดทําคูมือการดําเนินงานฝกอบรมบุคลากร (Training Roadmap Manual) 

จากผลการศึกษาวิเคราะหความเชือ่มโยงกับวิสัยทัศน และยุทธศาสตรของการกีฬาแหงประเทศไทย 
และสมรรถนะหลกัของการกีฬาแหงประเทศไทย ประกอบกับขอมูลการสํารวจความตองการดวยแบบสอบถาม 
หากพิจารณาจากผลการสํารวจในเรื่องความสําคัญของหัวขอการอบรมตอบุคลากรภายใตการบังคับบัญชา 
พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนมากใหความสําคัญกับทุกประเด็นการอบรมในระดับมากถึงมากทีสุ่ด ดังนัน้ จึง
ไดนําประเด็นการฝกอบรมเหลานี้มาเปนความตองการในการฝกอบรม และกําหนดเปนชุดหลักสูตรการพัฒนา
สมรรถนะหลัก (Core Competency Development Program) สําหรับการกีฬาแหงประเทศไทย ไดดังนี้ 

 

AA ๑๐๑ หนาท่ีและบทบาทของบุคลากร กกท. 
หลักสูตรอบรมดานจริยธรรม 

AA ๑๐๒ จริยธรรม และคุณธรรม  
AA ๑๐๓ จิตสํานึกรักองคกร 
AA ๑๐๔ จริยธรรมและความซ่ือสัตยแหงผูนํา 
AA ๑๐๕  การบริหารองคกรเพ่ือลดความเสี่ยงดานจริยธรรม 

 

AA ๒๐๑ ความคิดเชิงบวก 
หลักสูตรอบรมดานการเปนผูนํา 

AA ๒๐๒ การบริหารเวลาเพ่ือการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพ 
AA ๒๐๓ เทคนิคการจัดทําแผนงาน และการบริหารโครงการอยางมีประสิทธิภาพ ๑ 
AA ๒๐๔ องคกรและการจัดการในรัฐวิสาหกิจ ๑ 
AA ๒๐๕ เทคนิคการจัดทําแผนงาน และการบริหารโครงการอยางมีประสิทธิภาพ ๒ 
AA ๒๐๖ การทํางานเปนทีม 
AA ๒๐๗ องคกรและการจัดการในรัฐวิสาหกิจ ๒ 
AA ๒๐๘ การตัดสินใจและแกปญหาอยางเปนระบบ 
AA ๒๐๙ หลักการประเมินผลงาน  
AA ๒๑๐ การบริหารจัดการองคกรเชิงยุทธศาสตร 
AA ๒๑๑  บทบาทผูนําและการเปลี่ยนแปลง 
AA ๒๑๒ นวัตกรรมการบริหารคุณภาพการจัดการภาครัฐ 
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หลักสูตรอบรมดานการส่ังสมความเช่ียวชาญในอาชีพ 
AA ๓๐๑ งานสารบรรณ และการวิเคราะหขอมูลเบื้องตน 
AA ๓๐๒ การพัฒนาศักยภาพตนเอง 
AA ๓๐๓ เทคนิคการสืบคนขอมูลท่ีมีประสิทธิภาพ 
AA ๓๐๔ เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการพัฒนางาน ๑ 
AA ๓๐๕ เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการพัฒนางาน ๒ 
AA ๓๐๖ การบริหารผลงาน ๑ 
AA ๓๐๗ การบริหารผลงาน ๒ 
AA ๓๐๘  การจัดการองคความรูและนวัตกรรมในการปฏิบัติงาน 

 
หลักสูตรอบรมดานการบริการท่ีดี 

AA ๔๐๑ การบริการดวยใจ   
AA ๔๐๒ มาตรฐานการบริการ 
AA ๔๐๓ การบริการเชิงรุก 
AA ๔๐๔ การสรางวัฒนธรรมการบริการ ๑ 
AA ๔๐๕ การสรางวัฒนธรรมการบริการ ๒ 
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4. วิเคราะหการจัดกลุมงาน (Job Family) ของการกีฬาแหงประเทศไทย 

การจัดกลุ มงาน คือ การจัดหมวดหมูของงานที่มีลักษณะ ผลผลิต วิธีการ และกระบวนการที่
คลายคลึงกัน อาศัยความรู ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ ตลอดจนศักยภาพของบุคลากรในงานทํานอง
เดียวกันเขาไวดวยกัน โดยในกลุมงานเดียวกันยังสามารถแบงระดับงานตามความยากงายและความซับซอน
ของงาน ซึ่งใชเปนแนวทางในการแยกแยะ ความแตกตางระหวางงานตางระดับกันใหเห็นชัดเจน เปนบรรทัด
ฐานสําหรับการบริหารทรัพยากรบุคคลในกลุมงานนั้นๆ ได  

แนวคิดการจัดกลุมงาน ควรจัดทําเพือ่ใหสะทอนวัฒนธรรมการทํางานขององคกร (Work Culture)  
ท่ีสอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจ บริบทขององคกร และควรเปนกรอบวัฒนธรรมการทํางานในองคกรแบบใหม
ทีมุ่ งลดจุดดอยในเรื ่องประสิทธิภาพ ความคลองตัว และการบริการ ในขณะที ่ยังคงรักษาศักยภาพ         
ความเชี่ยวชาญเฉพาะดานของบคุลากรไว 

หลักของการจัดกลุมงาน 
1. การจัดกลุมงานตองมีความเหมาะสม และควรคํานึงถึงในประเด็น ดังนี้ 

• ความมุงหมาย และหนาท่ีความรับผิดชอบของหนวยงาน 

• สภาพแวดลอม รวมถึงลักษณะของสังคม และลักษณะทางภูมิศาสตร 

• ปญหาของหนวยงาน 
2. หนาท่ีของหนวยงานยอยท่ีจัดแบงตองครอบคลุมถึงหนาท่ีสําคัญของหนวยงานนั้นทุกอยาง 
3. การจัดกลุมงานตองมีความสัมพันธและสอดคลองกัน 

รปูแบบของการจัดกลุมงาน 5 รปูแบบ  
1. การจัดกลุมงานตามความมุงหมายของงานยอยหรือตามผลิตผล (Purpose of Product)       

เปนการรวมกิจกรรมทั้งหมด ที่จําเปนแกการทํางานตามความมุงหมายอยางหนึง่อยางใดไว
ในหนวยงานเดียวกัน งานในหนวยนั้นจะคอนขางมีลักษณะเบ็ดเสร็จในตัวเอง 

2. การจัดกลุมงานตามหนาที่ ตามความรูความชํานาญเฉพาะดาน หรือตามกระบวนการ
ปฏิบัติ (Functional/Specialization/Process) เปนการรวมงานทีมี่หนาทีห่รือมีลักษณะ
การปฏิบัติเหมือนๆ กัน หรือเปนงานในขั้นตอนเดียวกันที่มีวิธีปฏิบัติโดยอาศัยความรู      
ความชํานาญอยางเดียวกันมาไวในกลุมเดียวกัน 

3. การจัดกลุมงานตามพืน้ที่ปฏิบัติการ (Area) เปนการจัดกลุ มกิจกรรมโดยถือเอาเขต
ภูมิศาสตรเปนตัวกําหนดขอบเขตองคกร ซึง่การจัดกลุ มงานโดยวิธีนี ้ควรดําเนินการโดย
พิจารณาถึงหลักเกณฑดังนี้ 

ก. ควรมีการมอบอํานาจใหเหมาะสมกับอํานาจหนาทีข่องหนวยงานในพื้นที่ ควรจัด
สายงานการบังคับบัญชาใหชัดเจนเพ่ือใหเกิดเอกภาพในการบังคับบัญชา  

ข. ควรจัดวิธีใหมีการแนะนําตรวจสอบจากสวนกลางอยางเหมาะสม 
ค. ควรศึกษาความตองการและสภาพแวดลอมของพื้นที่นัน้กอน เพื่อจัดกลุมงานและ

ระบบงานใหเหมาะสมกับความตองการของพ้ืนท่ีนั้นๆ 
4. การจัดกลุมงานตามประเภทผูรับบริการ หรือประเภทลูกคา การจัดวิธีนี้จะกระทําเมื่อ

องคกรตองการเนนความสําคัญของผูรับบริการกลุมตางๆ 
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5. การจัดกลุมงานโดยยึดปริมาณงานเปนหลัก เปนวิธีที ่ใชกับงานที่มีลักษณะเหมือนกัน 
สามารถใชคนประเภทเดียวกันทํางานไดในทุกข้ันตอน และมีกระบวนการทํางานตั้งแตตนจน
จบท่ีไมยุงยากซับซอน 

กระบวนการจัดกลุมงาน เปนการจัดแบงกลุ มงานที่มีหนาที่ความรับผิดชอบ และคุณสมบัติของ
ตําแหนงงานใกลเคียงกันใหอยูในกลุมเดียวกัน โดยวิเคราะหจากคําบรรยายลักษณะงานของตําแหนงงานที่
จัดทําข้ึน โดยมีกระบวนการดําเนินงาน ดังนี้ 

1. ศึกษาขอบเขตหนาท่ีงาน (Scope of Work) และคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงงาน (Job Specification) 
2. การจัดแบงกลุ มงาน (Job Family) โดยพิจารณาจัดกลุ มงานจากงานทีมี่สมรรถนะ 

(Competency) คลายคลึงกันควรจัดอยูในกลุมเดียวกัน 
3. การจัดแบงกลุมงานยอย (Sub Group) ของแตละกลุมงาน (Job Family) ท่ีกําหนดข้ึน 

การทบทวนการจัดกลุมงานของการกีฬาแหงประเทศไทย 
 การกีฬาแหงประเทศไทยไดแบงกลุมงานของบุคลากรออกเปน 9 กลุมงาน ตามแผนแมบทดาน
ทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2551 –  2554 สําหรับใชเปนกรอบในการสรรหาและพัฒนาบุคลากร ใหสามารถ
ปฏิบัติงานรวมกันหรือทดแทนกันได ดังนี้ 
  JF 1 กลุมงานบริหาร (Executive) แบงเปน 3 ระดับตําแหนง ดังนี้ 
    ระดับตําแหนงรองผูวาการ (C10) ประกอบดวย 
     - รองผูวาการฝายบริหาร   
     - รองผูวาการฝายกีฬาเปนเลิศและวิทยาศาสตรการกีฬา   
     - รองผูวาการฝายกีฬาอาชีพและสิทธิประโยชน   
     - รองผูวาการฝายสงเสริมกีฬา 
     
    ระดับตําแหนงผูอํานวยการฝาย (C9) ประกอบดวย 
     - ฝายตรวจสอบภายใน  
     - สํานักผูวาการ 
     - ฝายกีฬาภูมิภาค 
     - ฝายนโยบายและแผน 
     - ฝายการคลัง 
     - ฝายทรัพยากรบุคคล 
     - ฝายพัฒนากีฬาเปนเลิศ 
     - ฝายวิทยาศาสตรการกีฬา 
     - ฝายธุรกิจและสิทธิประโยชน 
     - ฝายกีฬาอาชีพและกีฬามวย 
     - ฝายกีฬาสถาน 
     - ฝายสารสนเทศและวิชาการกีฬา 
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    ระดับตําแหนงผูอํานวยการกอง (C8) ประกอบดวย 
     - ผูชวยผูอํานวยการฝายกีฬาภูมิภาค  
     - ผูชวยผูอํานวยการฝายนโยบายและแผน 
     -  กองกลาง 
     -  กองประชาสัมพันธ 
     - กองประสานความรวมมือระหวางประเทศ 
     - กองแผนงานและงบประมาณ 
     - กองติดตามและประเมินผล 
     - กองพัฒนากีฬาเปนเลิศ 
     - กองแขงขันกีฬาเปนเลิศ 
     - กององคการและกองทุนการกีฬา 
     - กองพัฒนาตลาดและสิทธิประโยชน 
     - กองบริการอาคารและกิจกรรมกีฬา 
     - กองบริหารงานกีฬาภูมิภาค 
     - ศูนย กกท. ภาค ( 5 ศูนย) 
     - กองการเงิน 
     - กองพัสดุ 
     - กองพัฒนากีฬาอาชีพ 
     - กองแขงขันกีฬาอาชีพ 
     - สํานักงานคณะกรรมการกีฬามวย 
     - กองทรพัยากรบคุคล กกท. 
     - กองพัฒนาบุคลากรกีฬา 
     - กองวิจัยและพัฒนากีฬา 
     - กองสมรรถภาพการกีฬา 
     - กองสารสนเทศ 
     - กองวิชาการกีฬา  
 
  JF 2  กลุมงานสนบัสนุนงานหลักทางเทคนิคเฉพาะดาน (Technical Support) แบงเปน 2 ระดับ
ตําแหนง ดังนี้  
    ระดับตําแหนงผูอํานวยการกอง (C8) ประกอบดวย 
     - กองสงเสริมการกํากับดูแลท่ีดี 
     - กองบัญชี 
     - กองนิติการ 
     - กองกีฬาเวชศาสตร 
     - กองซอมบํารุง  
     - กองโยธา 
 
 



19 
 

    ระดับตําแหนงหัวหนางานหรือต่ํากวา (C7 ลงไป) ประกอบดวย 
     - งานตรวจสอบบัญชี 
     - งานตรวจสอบการบริหาร  
     - งานระบบบัญชี 
     - งานประมวลผลบัญชี 
     - งานบัญชีลูกหนี้และกองทุน 
     - งานบัญชีกีฬาภูมิภาค 
     - งานบัญชีกีฬามวย 
     - งานการเงิน กกท. 
     - งานการเงินองคการกีฬาและกองทุน 
     - งานนิติการ 
     - งานกฎหมาย 
     - งานตรวจรักษา 
     - งานกายภาพบําบัด 
     - งานสํารวจ ออกแบบ และประเมินราคา 
     - งานควบคุมการกอสราง 
     - งานมาตรฐานและทะเบียนทรัพยากรกีฬา 
     - งานซอมบํารุงอาคาร 
     - งานซอมบํารุงพัสดุ ครุภัณฑ และอุปกรณกีฬา 
     - งานปฏิบัติการคอมพิวเตอร 
     - งานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
  JF 3  กลุมงานสนับสนุนท่ัวไป (General Support)  
    ระดับตําแหนงหัวหนางานหรือต่ํากวา (C7 ลงไป) ประกอบดวย 
     - งานบริหารทรัพยากรบุคคล 
     - งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
     - งานสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ 
     - งานจัดซ้ือจัดจาง 
     - งานคลังพัสดุและยานพาหนะ 
     -  งานธุรการและสารบรรณ 
     - งานเลขานุการและการประชุม 
     - งานบริหารและการเงินกีฬาภูมิภาค 
     - งานบริหารและธุรการกีฬาภูมิภาค 
 
  JF 4  กลุมงานนโยบายและวางแผน (Policy and Planning)  
    ระดับตําแหนงหัวหนางานหรือต่ํากวา (C7 ลงไป) ประกอบดวย 
     - งานนโยบายและแผน 
     - งานพัฒนาและประสานแผน 
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     - งานงบประมาณ 
     - งานติดตามงบประมาณ 
     - งานวิเคราะหและประเมินผล 
     -  งานบริหารความเสี่ยง 
     - งานกํากับดูแลและติดตามประเมินผลกีฬาเปนเลิศ 
     - งานกํากับดูแลและติดตามประเมินผลกีฬาอาชีพ 
     - งานกํากับดูแลและติดตามประเมินผลกีฬามวย 
     - งานงบประมาณและการเงินกีฬามวย 
  
  JF 5  กลุมงานศึกษาวิจัยและพัฒนา (Research and Development)  
    ระดับตําแหนงหัวหนางานหรือต่ํากวา (C7 ลงไป) ประกอบดวย 
     - งานวิจัยวิทยาศาสตรการกีฬา 
     - งานวิชาการและเทคโนโลยีการกีฬา 
     - งานทดสอบและสงเสรมิสมรรถภาพ 
     - งานควบคุมสารตองหาม 
     - งานพัฒนาและสถิติการแขงขันกีฬาเปนเลิศ 
     - งานพัฒนาและสถิติการแขงขันกีฬาอาชีพ 
     - งานวิทยาศาสตรการกีฬาภูมิภาค 
   
  JF 6  กลุมงานประชาสัมพันธ และความสัมพันธระหวางประเทศ (Domestic and International 
Relations)  
    ระดับตําแหนงหัวหนางานหรือต่ํากวา (C7 ลงไป) ประกอบดวย 
 - งานประสานองคการกีฬาระหวางประเทศ 
 - งานวิเทศสัมพันธ 
 - งานประชาสัมพันธ 
      - งานผลิตสื่อ 
  
  JF 7  กลุมงานสงเสริม และบริการประชาชนดานการกีฬา (Sport Promotion and Services) 
    ระดับตําแหนงหัวหนางานหรือต่ํากวา (C7 ลงไป) ประกอบดวย 
 - งานพัฒนาบุคลากรกีฬาภายในประเทศ 
 - งานพัฒนาบุคลากรกีฬาระดับนานาชาติ 
 - งานแขงขันและทะเบียนกีฬาในประเทศ 
 - งานแขงขันและทะเบียนกีฬาระดับนานาชาติ 
 - งานแขงขันและทะเบียนกีฬาอาชีพ 
 - งานศูนยฝกกีฬาแหงชาติสวนภูมิภาค 
 - ศูนย กกท.จังหวัด (75 จังหวัด) 
 - งานกีฬาภูมิภาค 
 - งานพัฒนาองคความรู 
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 - งานการจัดการความรูและพิพิธภัณฑกีฬา 
 
  JF 8  กลุมงานจัดหารายได (Profit Center)  
    ระดับตําแหนงหัวหนางานหรือต่ํากวา (C7 ลงไป) ประกอบดวย 
 - งานบริการอาคารสถานท่ี 
 - งานบริการกิจกรรมกีฬา 
 - งานศูนยฝกกีฬาแหงชาติสวนกลาง 
 - งานพัฒนาตลาดและสิทธิประโยชน 
      - งานลูกคาสัมพันธและคุมครองสิทธิ์ 
  
  JF 9  กลุมงานกํากับควบคุมการดําเนินงานใหเปนไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ (Law 
Enforcement)  
    ระดับตําแหนงหัวหนางานหรือต่ํากวา (C7 ลงไป) ประกอบดวย 
 - งานองคการกีฬา 
 - งานกองทุนกีฬา 
 - งานสวัสดิการและธุรการกองทุนกีฬามวย 
      - งานองคการและควบคุมกีฬาอาชีพ 

 รูปแบบการจัดกลุมงานของการกีฬาแหงประเทศไทย พบวา เปนการจําแนกโดยใชรูปแบบการจัดกลุม
งานตามหนาท่ี ตามความรูความชํานาญเฉพาะดาน หรือตามกระบวนการปฏิบัติ  (Functional/ Specialization/  
Process) เปนการรวมงานท่ีมีหนาท่ีหรือมีลักษณะการปฏิบัติเหมือนกัน คลายคลึงกัน หรือเปนงานในขัน้ตอน
เดียวกันที่มีวิธีปฏิบัติโดยอาศัยความรูความชํานาญอยางเดียวกันหรือใกลเคียงกัน มาไวในกลุมเดียวกัน จาก
การพิจารณาการจัดกลุมงานดังกลาว พบวา การกีฬาแหงประเทศไทยไดจัดกลุมงานไวอยางครบถวนและ
เหมาะสม การกีฬาแหงประเทศไทยจึงควรพิจารณากําหนดสมรรถนะท่ีเหมาะสมสําหรับแตละกลุมงาน  

นอกจากนี ้การจัดกลุมงานมีประโยชนในการบริหารทรัพยากรบุคคลในดานตางๆ เชน การสราง
เสนทางความกาวหนาในสายอาชีพใหกับบุคลากร การฝกอบรม การพัฒนาสมรรถนะและความรู           
ความเชี่ยวชาญท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง ท้ังยังเปนสวนสําคัญในการใชเปนกรอบการพัฒนาความสามารถของ
บุคลากรดวยวิธีการหมุนเวียนสับเปลีย่นงาน การเลือ่นตําแหนงงาน และการโอนยายงาน จึงจําเปนอยางยิง่ที่
องคกรตองดําเนินการบริหารทรัพยากรบุคคลใหเกิดความมั่นใจวาบุคลากรเหลานัน้จะสามารถรับผิดชอบงาน
และปฏิบัติงานไดตามท่ีองคกรคาดหวัง  

แนวทางการพัฒนาบุคลากรโดยนําการจัดกลุมงานไปใชนี้ เปนการนํากลุมงานมาเปนหลักในการพิจารณา
ดําเนินการในเรือ่งตางๆ เนือ่งจากการจัดกลุมงานเปนการจัดกลุมโดยพิจารณาจากปจจัยพืน้ฐานดานลักษณะ
งาน ความรูความชํานาญในงาน หรือมีกระบวนการปฏิบัติงานท่ีใกลเคียงกัน เปนการชวยลดความหลากหลาย
ของกลุมผูท่ีจะถูกพัฒนาใหมีความใกลเคียงหรือเหมือนกันมากทีสุ่ด ทําใหการพัฒนาเปนไปในทิศทางเดียวกัน 
โดยแนวทางในการพัฒนาบุคลากรโดยอาศัยการจัดกลุมงาน มีดังนี้ 

• การกําหนดสมรรถนะตามกลุมงาน จะพิจารณาถึงความรู ความสามารถ และทัศนคติท่ีควรมี
รวมกันในแตละกลุมงานในการพัฒนารวมกัน เชน กลุมงานท่ีปฏิบัติงานในดานนโยบาย ดาน
วางแผน ควรมีสมรรถนะในเรื่องการคิดวิเคราะห การคิดอยางเปนระบบ เปนตน การกําหนด
สมรรถนะในลักษณะเชนนี้ จะทําใหการพัฒนาบุคลากรกลุมนีเ้ปนไปในทิศทางเดียวกัน เกิด
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โอกาสในการสับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน โยกยาย หรือเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหนง โดยองคกรได
บุคลากรท่ีมีคุณสมบัติท่ีเหมาะสม 

• การสรางความกาวหนาในสายอาชีพ โดยอาศัยพื้นฐานจากการพิจารณาจัดกลุมงานนี้ ทําให
บุคลากรที่ปฏิบัติงานในแตละกลุมงาน สามารถทราบถึงโอกาสความกาวหนาในสายอาชีพ
ของตน ทราบวาตนเองสามารถสับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน โยกยาย หรือเลื่อนข้ันเลื่อนตําแหนง
ไปยังจุดใดขององคกรได สามารถตั้งเปาหมายในการพัฒนาตนเองตามโอกาสความกาวหนา
ในสายอาชีพของตน นอกจากนี ้ยังทําใหผู ดําเนินงานพัฒนาบุคลากรสามารถสรางระบบ
ความกาวหนาในสายอาชีพไดอยางเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพสูง ทั้งในการจัดทํา
แผนการพัฒนาสายอาชีพ และการวางแผนผูสืบทอดตําแหนง  

• การจัดบุคลากรเขารับการฝกอบรม โดยอาศัยพื้นฐานจากการพิจารณาจัดกลุมงานทําให
ผูดําเนินการพัฒนาบุคลากรสามารถวางแผนการพัฒนาบุคลากรไดทัง้ในระยะยาวและระยะ
สัน้ ทั้งนี้การฝกอบรมที่มีประสิทธิภาพ ควรวางแผนการจัดอบรมโดยเลือกบุคลากรที่อยูใน
กลุมงานเดียวกัน หรือมีลักษณะงานทีใ่กลเคียงกัน หรือมีความตอเนือ่งของงานเดียวกัน เขา
รับการฝกอบรมในหลักสูตรเดียวกัน ซ่ึงการดําเนินการในลักษณะนี้จะทําใหผูเขาอบรมทุกคน
ท่ีมีพ้ืนฐานงานใกลเคียงกัน เกิดความเขาใจในรายละเอียดงาน เห็นภาพรวมของงานท่ีชัดเจน 
ทําใหเกิดการระดมความคิดเห็นไดรวดเร็วและเกิดผลท่ีชัดเจน เปนตน 

หากพิจารณาถึงความสําคัญ และประโยชนของการจัดกลุ มงาน จะเห็นไดวา การจัดกลุ มงานมี
ความสําคัญอยางสูงที่เปนปจจัยพืน้ฐานตอการบริหารและพัฒนาบุคลากรขององคกร ดังทีไ่ดกลาวมาแลว
ขางตน ดังนัน้ การบริหารและพัฒนาบุคลากรที่เหมาะสมของการกีฬาแหงประเทศไทย จึงควรนําการจัดกลุม
งานมาเปนพืน้ฐานในการดําเนินการบริหารและพัฒนาบุคลากรของการกีฬาแหงประเทศไทยใหไปในทิศทาง
เดียวกันท่ัวท้ังองคกร อันจะทําใหองคกรเติบโต พัฒนาอยางมีประสิทธิผล นําไปสูความสําเร็จตามเปาประสงค
ของการกีฬาแหงประเทศไทย 
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5. การจัดฝกอบรมเรื่อง การดําเนินงานฝกอบรมบุคลากร ตามเสนทางการฝกอบรมบุคลากร 
(Training Roadmap) ใหกับพนักงานกองทรัพยากรบุคคล การกีฬาแหงประเทศไทย 
 
 การพัฒนาระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานใหเชื ่อมโยงกับวิสัยทัศนและยุทธศาสตรการกีฬา          
แหงประเทศไทยอยางมีประสิทธิภาพนั้น เก่ียวของกับการดําเนินงานทรัพยากรบุคคลหลายดาน ท้ังในเรื่องของ 
การจัดทําคําพรรณนาลักษณะงาน การจัดทําตัวชี้วัดรายบุคคล การจัดทําเสนทางการฝกอบรมบุคลากร ซึ่ง
ผูดําเนินการตองมีความเขาใจ สามารถตอบคําถามและใหคําปรึกษาแกผูบริหารและพนักงานได จึงไดมีการจัด
ฝกอบรมพนักงานกองทรัพยากรบุคคล กกท. เพื่อทบทวนความรูความเขาใจถึงแนวทางในการดําเนินการตาม
การดําเนินงานฝกอบรมบุคลากร ตามเสนทางการฝกอบรมบุคลากร (Training Roadmap) ซึ่งไดจัดพรอมกับ
การอบรมเรื่องระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ โดยสรุปประเด็นสําคัญได
ดังนี้ 
 
ดร.สุรพิชย พรหมสิทธิ์ ที่ปรึกษา ไดชีแ้จงกระบวนการและบทบาทของฝายทรัพยากรบุคคล รวมถึงบทบาท
ของผูบริหารฝาย/สํานัก และพนักงาน ในการดําเนินการตามระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน ซึ่งแบงเปน ๓ 
ชวง คือ ชวงแรก เริ่มรอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน เปนการชีแ้จงกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ประจําปแกบุคลากร กกท. การกําหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานรายบุคคล และการลงนามมอบหมายงาน ซึ่ง
ควรแลวเสร็จในไตรมาสแรกของป ชวงที ่๒ ระหวางรอบการประเมิน เปนชวงการดําเนินการปฏิบัติงานตาม
หนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย และชวงท่ี ๓ ชวงครบรอบการประเมิน ประมาณเดือน กรกฎาคม ถึง กันยายน เปน
ชวงท่ีตองประเมินผลใหคะแนนการปฏิบัติงานตามการดําเนินงานและเปาหมายตัวชี้วัดท่ีไดมีการมอบหมายไว 

ดร.สุรพิชย ไดใหขอแนะนําถึงสิ่งท่ีควรปฏิบัติโดยเรงดวน ดังนี้ 
๑. จัดฝกอบรมผูอํานวยการและหัวหนางาน เรื่อง วิธีการวางแผนและประเมินผลงาน เพ่ือใหมีทักษะ

ในการจัดทําตัวชี้วัด การมอบหมาย และประเมินผลงานผูใตบังคับบัญชาอยางมีประสิทธิภาพ 
รวมถึงเปนโอกาสในการตกลงตัวชีว้ัดมาตรฐานรวมกัน เพื่อความเปนธรรมแกทุกฝาย โดยเฉพาะ
ในงานที่มีการดําเนินงานใกลเคียงกัน เชน การสื่อสารประชาสัมพันธงาน หัวหนางานบางทาน
อาจกําหนดวา จัดประชุมจํานวน ๒ ครั้ง ไดคะแนนเต็ม ๕ บางทานอาจกําหนดวา จัดประชุม ๒ 
ครั ้ง และมีผู เขารวมกิจกรรมอยางนอยรอยละ ๘๐ ถึงจะไดคะแนนเต็ม ๕ ซึ่งจะเห็นไดถึง     
ความแตกตางซ่ึงกระทบตอการเปรียบเทียบผลการประเมินในภาพรวมของ กกท. ฝายทรัพยากรบุคคล    
ตองเปนกรรมการกลาง ในการตกลงวาระดับความยากงายของตัวชี้วัดเหลานี้ควรอยูท่ีตรงไหน ซึง่
ในความเปนจริงหัวหนางานและผู ปฏิบัติงานเปนผู ที ่ทราบดีที่สุด หากฝายทรัพยากรบุคคล
สามารถใหความรู และพัฒนาทักษะแกผูบริหารและหัวหนางานในการกําหนดตัวชี้วัดไดเปนอยาง
ดีแลว จะสงผลใหระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานของ กกท. เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โดย
แนวทางในการจัดฝกอบรมผู อํานวยการและหัวหนางานนี ้ควรมีการทดสอบวัดผลความรู ดวย 
เพ่ือใหม่ันใจวาหัวหนางาน กกท. สามารถดาํเนนิการตามระบบประเมินผลการปฏบิตังิานไดอยางถูกตอง 

๒. จัดประชุมลงนามมอบหมายงาน โดยแบงเปน ๓ ระยะ คือ ๑) การประชุมผูบริหาร กกท. เพ่ือลงนาม
มอบหมายงานระหวางผูวาการและรองผูวาการ กกท. เพ่ือสรุปนํามาเปนแนวทางในการดําเนินงาน
กําหนดเปาหมายและตัวชีว้ัดระดับฝายตอไป  ๒) การประชุมเพื่อลงนามมอบหมายงานระหวาง   
รองผูวาการ กกท. และ ผูอํานวยการฝาย/สํานักในสังกัด  ๓) การประชุมเพ่ือลงนามมอบหมายงาน
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ระหวางผูอํานวยการฝาย/สํานักและบุคลากรในสังกัด ทั้งนี้ฝายทรัพยากรบุคคลตองพยายาม
ดําเนินการตามกรอบระยะเวลา เพ่ือสรุปผลนําไปดําเนินการตามกระบวนการตอไป 

 
นอกจากนี ้สําหรับการอบรมวันนี ้นอกจากการเปนการใหความรู ในการดําเนินงานดานระบบ

บริหารงานบุคคลแลว ทางที่ปรึกษาไดเชิญผูเชี่ยวชาญดานทรัพยากรบุคคลในการดําเนินงานดานเทคโนโลยี
สารสนเทศในการประเมินผลการปฏิบัติงาน และผู ออกแบบระบบสารสนเทศเพื ่อการประเมินผล             
การปฏิบัติงานมาใหความรูเพ่ิมเติม สรุปไดดังนี้ 

 
คุณสมฤทัย รัตนมณี ผูเช่ียวชาญในการดําเนินงานดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการประเมินผล        
การปฏิบัติงาน ไดแบงปนประสบการณในการดําเนินโครงการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของฝายทรัพยากรบุคคล       
โดยกลาววา ในชวงเริ่มแรก ควรเริม่ทีร่ะบบใหบริการพืน้ฐานกอน เชน ระบบใบลา ระบบการเบิกสวัสดิการ 
ระบบการปรับขอมูลพืน้ฐานสวนบุคคล เปนตน เพื่อใหพนักงานคุนเคยกับระบบ และบริการไดอยางรวดเร็ว 
ลดภาระการทํางานของพนักงานฝายทรัพยากรบุคคล หลังจากนั้นจึงเริ่มดําเนินการระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน   
หรือระบบพัฒนาบุคลากรตอไป สวนในการเลือกวิธีการพัฒนาระบบนัน้ ขึน้อยูกับความตองการขององคกรวา
ตองการแบบใด หากเลือกใชโปรแกรมสําเร็จรูปก็จะตองปรับระบบใหเปนไปตามที่โปรแกรมกําหนดไว หรือ
หากจางเขียนโปรแกรมเฉพาะก็ตองคํานึงถึงการพัฒนาและดูแลรักษาระบบในระยะยาวดวย หากองคกรมี
ความตองการใชงานผานระบบสูง เชน ใหมีการนําเขาขอมูลอัตโนมัติจากฟอรมโปรแกรม Excel หรือใหมี
รายงานการวิเคราะหคะแนนพนักงานและใหผูบริหารระดับสูงพิจารณาผานระบบได ก็จะเปนความตองการ
เฉพาะขององคกรและมีราคาสูงขึ้น นอกจากนี้ไดแนะนําเพิ่มเติมแกฝายทรัพยากรบุคคลวา ควรมีการทําสรุป
สําหรับผูบริหาร แสดงผลการวิเคราะหความสําเร็จและแผนการดําเนินงานตอไปในเรื่องทีส่ําคัญ เพือ่อํานวย
ความสะดวกในการตัดสินใจของผูบริหารในการใหความสนับสนุนการดําเนินงาน 
 
คุณสวัสดิ ์ บุญพริง้ ผูเชี่ยวชาญดานการวางระบบประเมินผลการปฏิบัติงานอิเล็กทรอนิกส ไดนําเสนอ
ตัวอยางระบบงานบุคคลอิเล็กทรอนิกสในทุกสวนงาน โดยเฉพาะดานการประเมินผล การฝกอบรม และ
รูปแบบรายงาน แสดงการเชื่อมโยงขอมูลระบบดานตางๆ และยินดีใหคําปรึกษาในอนาคตตอไป 
 
ดร.สุรพิชย พรหมสิทธิ์  ที่ปรึกษา ไดอธิบายถึงการดําเนินงานพัฒนาบุคลากรตามเสนทางการฝกอบรม
บุคลากรการกีฬาแหงประเทศไทยวา ไดมีการออกแบบหลักสูตรการฝกอบรมตามสมรรถนะหลักพนักงาน 
กกท. ๔ ดาน โดยพิจารณาจากระดับการแสดงออกท่ีกําหนดไวตามระดับตําแหนงงาน ตามคูมือสมรรถนะหลัก
พนักงานการกีฬาแหงประเทศไทย สามารถสรุปหลักสูตรฝกอบรมไดทั้งหมด ๓๐ หลักสูตร ดังแสดงในคูมือ  
การดําเนินงานพัฒนาบุคลากรตามเสนทางการฝกอบรมบุคลากรการกีฬาแหงประเทศไทย 
 นอกจากนี ้ไดใหคําแนะนําในเรื ่องสมรรถนะกลุ มงานวา หากมีการนํามาใชกําหนดในการพัฒนา
บุคลากรจริงจะเปนเรื่องที่ซ้ําซอนและกําหนดผูเหมาะสมในการเขารวมอบรมลําบาก เนื่องจากเกี่ยวพันกับ  
ทุกสายงาน และความตองการในการเรียนรูงานที่ไมเหมือนกัน ดังนัน้ในการกําหนดสมรรถนะกลุมงานที่
เหมาะสมสําหรับการกีฬาแหงประเทศไทย ควรเปนการกําหนดกลุมงานตามชื่อตําแหนงงาน เพื่อการวางแผน
พัฒนาบุคลากรทีเ่หมาะสม ตรงตามความตองการของผูปฏิบัติงาน และสามารถประเมินความสําเร็จและ 
ความคุมคาในการฝกอบรมไดอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
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 ทั้งนี้ ผูอํานวยการฝายทรัพยากรบุคคลไดใหขอสังเกตวา การจัดทําเสนทางการฝกอบรมบุคลากรโดย
กําหนดระดับตําแหนงงานของผูเขารับการอบรมตามที่ระบุไวในสมรรถนะหลักนั้นอาจไมเพียงพอกับความ
ตองการของ กกท. เทาท่ีควร เนื่องจาก กกท. มีความตองการหลักสูตรการฝกอบรมเพือ่การเลื่อนตําแหนงดวย 
ซ่ึงตามสรรถนะหลักกําหนดระดับตําแหนงงานรวมไว เชน ระดับงาน ๓ –  ๔ หรือ ๕ –  ๖ จึงไมสามารถ
นํามาใชเปนเกณฑในการเลื่อนตําแหนงบางตําแหนง เชน ระดับ ๓ ขึน้เปน ระดับ ๔ ได  ซึ่ง ทีป่รึกษาจะรับไป
ดําเนินการแยกหลักสูตรท่ีเหมาะสมตามระดับตําแหนงใหชัดเจนตอไป 
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ภาคผนวก 
 

ภาคผนวก 1  
แบบสอบถามความคิดเห็น 

เรื่อง  การดําเนนิงานฝกอบรมบคุลากรตามเสนทางการฝกอบรมบุคลากร กกท. 
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คําช้ีแจง   แบบสอบถามนี้ จัดทําโดยบริษัท แบงคอกเทรนนิ่ง อินเตอรเนชั่นนัล จํากัด  มีความประสงคเพ่ือสํารวจความคิดเห็นประกอบการวิเคราะหความตองการในการ
ดําเนินการฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะของ กกท. และจัดทําเสนทางการฝกอบรมบุคลากรตามสรรถนะของ กกท. จึงขอความรวมมือจากทานในการตอบ
แบบสอบถาม และขอขอบคุณทุกทานเปนอยางยิ่งท่ีใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถามนี้ 

ตอนท่ี 1   ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

โปรดใสเครื่องหมาย  ลงในชอง  หรือเติมคําลงในชองวางหนาขอความท่ีเปนจริง 

1. เพศ  ชาย      หญิง  

2. อายุ..................ป        อายุงาน......................ป        อายุงานในตําแหนงปจจุบัน.....................ป 

3. ระดับงาน     ระดับ 1-๖      ระดับ ๗      ระดับ ๘      ระดับ ๙   ระดับ 10 

 

 

 

 



30 
 

ตอนท่ี ๒  ความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรภายใตการบังคับบัญชาตามสมรรถนะหลักของ กกท. 

โปรดใสเครื่องหมาย  ในชองท่ีตรงกับความคิดเห็นของ
ทาน 

บุคลากรภายใตการ
บังคบับัญชาของทานเคย
ไดรับการอบรมในหัวขอ

ตอไปนี้หรือไม 

ทานคิดวาหัวขอตอไปนี้มี
ความสําคัญตอผูใตบังคับบัญชา

ของทานมากนอยเพียงใด 

ทานคิดวาหัวขอตอไปนี้ควรพัฒนา
ดวยวิธีการใด 

 

เคย 
 

ไมเคย สําคัญ 
มากท่ีสุด 

สําคัญ 
มาก 

สําคัญ
นอย 

อบรมใน
หองเรยีน 

ศึกษาดวย
ตนเอง 

เรียนรู
ออนไลน 

ฝกปฏิบัติ
ในงาน 

1. ดานจริยธรรม          
- จริยธรรม และคุณธรรมพนักงานกกท.           

- บทบาทพนักงานกกท.           
- การสรางความรักและศรัทธาในองคกร          
- ความฉลาดทางอารมณ (EQ)          
- การบริหารองคกรเพ่ือลดความเสี่ยงดานความเสี่ยง

จริยธรรม 
         

2. ดานการเปนผูนํา          

2.1  การกลาในสิ่งท่ีถูกตอง เหมาะสมและทันกาล          
- การคิดเชิงบวก          
- การจัดทําแผนงานและการบริหารเวลา          

2.2 การกระจาย อํ านาจ  การสร า ง ทีม ง าน ที ่มี
ประสิทธิภาพ 

         

- เทคนิคการสอนงาน           
- การสรางและบริหารทีมงาน          
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โปรดใสเครื่องหมาย  ในชองท่ีตรงกับความคิดเห็นของ
ทาน 

บุคลากรภายใตการ
บังคบับัญชาของทานเคย
ไดรับการอบรมในหัวขอ

ตอไปนี้หรือไม 

ทานคิดวาหัวขอตอไปนี้มี
ความสําคัญตอผูใตบังคับบัญชา

ของทานมากนอยเพียงใด 

ทานคิดวาหัวขอตอไปนี้ควรพัฒนา
ดวยวิธีการใด 

 

เคย 
 

ไมเคย สําคัญ 
มากท่ีสุด 

สําคัญ 
มาก 

สําคัญ
นอย 

อบรมใน
หองเรยีน 

ศึกษาดวย
ตนเอง 

เรียนรู
ออนไลน 

ฝกปฏิบัติ
ในงาน 

2.3 การเปนผูนําท่ีมีคุณภาพ          
- การบริหารจัดการองคกรเชิงยุทธศาสตร          
- เทคนิคการบริหารผลงาน และการประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน  
         

2.4 การสรางใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในหนวยงาน          
- ทักษะผูนําการเปลี่ยนแปลง           

- ทักษะการแกปญหาอยางเปนระบบ          
2.5 การกําหนดนโยบาย ระบบงานที่สอดคลองกับ

เปาหมาย สนับสนุนภารกิจขององคกร 
         

- แนวทางการถายทอดแผนยุทธศาสตร สูการปฏิบัติ
ในภาครัฐวิสาหกิจ  

         

- ความเขาใจดานนวัตกรรมการบริหารคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐวิสาหกิจ  

         

3. ดานการส่ังสมความเช่ียวชาญในอาชีพ          
- หลักการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการพัฒนา

งาน 
         

- เทคนิคการสืบคนขอมูลท่ีมีประสิทธิภาพ          
- หลักงานสารบรรณ และการวิเคราะหขอมูลเบื้องตน          
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โปรดใสเครื่องหมาย  ในชองท่ีตรงกับความคิดเห็นของ
ทาน 

บุคลากรภายใตการ
บังคบับัญชาของทานเคย
ไดรับการอบรมในหัวขอ

ตอไปนี้หรือไม 

ทานคิดวาหัวขอตอไปนี้มี
ความสําคัญตอผูใตบังคับบัญชา

ของทานมากนอยเพียงใด 

ทานคิดวาหัวขอตอไปนี้ควรพัฒนา
ดวยวิธีการใด 

 

เคย 
 

ไมเคย สําคัญ 
มากท่ีสุด 

สําคัญ 
มาก 

สําคัญ
นอย 

อบรมใน
หองเรยีน 

ศึกษาดวย
ตนเอง 

เรียนรู
ออนไลน 

ฝกปฏิบัติ
ในงาน 

- หลักการวิจัยเบื้องตน          

- การสรางองคความรูและนวัตกรรมในงาน          

4. บริการท่ีด ี          
- การบริการดวยใจ             

- มาตรฐานงานบริการ และแนวคิดการบริการ
สมัยใหม 

         

- การวิเคราะหความตองการของผู รับบริการ เพื่อ
การพัฒนา และปรับปรุงการบริการ 

         

- กลยุทธการพัฒนาการบริการเชิงรุก          
- การสรางคุณภาพ และการรกัษามาตรฐานการบรกิาร            
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ตอนท่ี ๓   จากหัวขอในตอนท่ี 2 โปรดเลือกหัวขอท่ีทานเห็นวา บุคลากรภายใตการบังคบับัญชาของทานควรไดรับการฝกอบรมมากท่ีสุด จํานวน 3 เรื่อง 

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  
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ตอนท่ี ๔   โปรดระบุหัวขอท่ีทานตองการใหมีการจัดอบรมเพ่ิมเตมิ เพ่ือเตรยีมความพรอมบุคลากรภายใตการบังคบับัญชาของทานในความกาวหนาตอไป 
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ตอนท่ี ๕   ขอคิดเห็นอ่ืนๆ 

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  



34 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาคผนวก 2  
กําหนดการ การอบรมเรื่อง การดาํเนินงานฝกอบรมบุคลากรตามเสนทางการฝกอบรมบุคลากร กกท. 

วันท่ี 19 พฤศจกิายน 2555 ณ หองประชุมชั้น 25 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 
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ภาคผนวก 3  
รายชื่อผูเขารวมการอบรมเรื่อง การดาํเนนิงานฝกอบรมบุคลากรตามเสนทางการฝกอบรมบคุลากร กกท. 

วันท่ี 19 พฤศจกิายน 2555 ณ หองประชุมชั้น 25 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 
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ภาคผนวก 4 
ภาพประกอบการอบรมเรื่อง การดาํเนนิงานฝกอบรมบุคลากรตามเสนทางการฝกอบรมบุคลากร กกท. 

วันท่ี 19 พฤศจกิายน 2555 ณ หองประชุมชั้น 25 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 
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