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บทคัดย่อ 

 การศึกษาวิจัยเร่ืองรูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในส านักงานคณะกรรมการ

ปฏิรูปกฎหมาย มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรต่อรูปแบบการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์ในส านักงานคณะกรรมการปฏรูิปกฎหมาย ด้านการปฐมนิเทศ ด้านการฝึกอบรม 

ด้านการพัฒนา และด้านการศึกษา และเพ่ือเปรียบเทยีบความคิดเหน็ของบุคลากรในส านักงาน

คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายต่อรูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในส านักงานคณะกรรมการ

ปฏรูิปกฎหมาย จ าแนกตามลักษณะทางประชากรศาสตร์ โดยตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี เป็น

บุคลากรในส านักงานคณะกรรมการปฏรูิปกฎหมาย ประเภทวิชาการและประเภทบริหาร ระดับสูง  

บริหาร  บังคับบัญชา ระดับกลาง  ระดับต้น และระดับปฏบัิติการ จ านวน  61  คน เคร่ืองมือที่ใช้

ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม ท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน  โดยผลของการศึกษาวิจัยพบว่า  

 1. บุคลากรในส านักงานคณะกรรมการปฏรูิปกฎหมาย เหน็ด้วยระดับปานกลางกับ

รูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทั้งในภาพรวมและในรายด้านทั้ง 4 ด้านซ่ึงประกอบไปด้วย

ด้านการปฐมนิเทศ ด้านการฝึกอบรม ด้านการพัฒนา และด้านการศึกษา 

 2.  ผลการทดสอบสมมติฐาน  พบว่าบุคลากรในส านักงานคณะกรรมการปฏิรูป

กฎหมายที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร์แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อรูปแบบการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์ในส านักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายแตกต่างกันทั้งในภาพร่วมและ                      

ในรายด้านทั้ง 4 ด้าน ซ่ึงประกอบไปด้วยด้านการปฐมนิเทศ ด้านการฝึกอบรม ด้านการพัฒนา  

และด้านการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

*  นักศึกษาหลักสตูรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑติ มหาวิทยาลัยธรุกจิบณัฑติย์ 
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**ที่ปรึกษาสารนิพนธ ์

1.  ทีม่าและความส าคญัของปัญหาบทน า   

  มนุษย์จัดเป็นทรัพยากรที่ มี คุณค่าและมีความส า คัญที่ สุดในการบริหารงาน             

องค์กรใดหรือหน่วยงานใด ๆ ก็ตามจะสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุตามเป้าหมายอย่างมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลย่อมขึ้ นอยู่กับคุณภาพและศักยภาพของบุคลากร ซ่ึงหมายถึง 

บุคลากรต้องมีความรู้ ความสามารถ ความช านาญและทัศนคติที่เหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่

ของแต่ละคน   

  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง การบูรณาการเพ่ือให้การฝึกอบรมและ                

การพัฒนาอาชีพ  การพัฒนาองค์การส าหรับปรับปรุงบุคคล ทีม และประสิทธิผลขององค์การ  

นอกจากน้ียังให้รายละเอียด ค าว่า “ บูรณาการ” ว่าหมายถึง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ไม่ใช่                

เพียงผลรวมของกิจกรรมบางส่วนข้างต้น แต่เป็นการใช้ประโยชน์ทั้งหมด เพ่ือการพัฒนาให้เกิด

ความส าเร็จในระดับที่สูงข้ึนของ แต่ละคนและเกิดประสิทธิผลขององค์การมากกว่าจะใช้ด้วย

วิธกีารที่จ ากดัเทา่ที่เป็นไปได้ (ดนัย เทยีนพุฒ , 2541 :น.150 -154) 

การพัฒนาบุคลากรมีวัตถุประสงค์  เพ่ือจัดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างเป็นระบบ

เพ่ือสามารถปฏบัิติงานขององค์การได้อย่างมีประสิทธิผล รวมทั้งเป็นการช่วยให้บุคลากรเกิดการ

เรียนรู้  และปรับเปล่ียนพฤติกรรมการในการท างานควบคู่กับไปด้วยวิธีการให้ความรู้ เสริมสร้าง

ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ และทัศนคติ  สร้างแรงจูงใจและเปิดโอกาสให้บุคลากรได้น าความรู้ 

ความเข้าใจ ทกัษะ และทศันคติออกมาใช้ให้เกดิสมัฤทธผิล  เพ่ือให้บุคลากรมีขีดความสามารถใน

การปฏบัิติงานสงูขึ้น 

ส า นักงานคณะกรรมการปฏิ รูปกฎหมาย ซ่ึง จัดตั้ งขึ้ นตามพระราชบัญญัติ

คณะกรรมการปฏรูิปกฎหมาย พ.ศ. 2553 เป็นหน่วยงานของรัฐมีฐานะเป็นนิติบุคคล  ได้ก าหนด

ส่วนราชการภายใน แบ่งออกเป็น 5 ส่วนดังน้ี  ส านักเลขาธิการ  ส านักอ านวยการ  ส านักบริหาร

การประชุมและข้อมูล  ส านักส่งเสริมการมีส่วนร่วมและพัฒนาเครือข่าย  กลุ่มงานกฎหมาย โดย

ด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์  ส านักงานคณะกรรมปฏิรูปกฎหมาย (แผนยุทธศาสตร์ของ

ส านักงานคณะกรรมการปฎิรูปกฎหมาย ปี พ.ศ. 2558 – 2562)  ได้แก่  

1. การปรับปรุงและพัฒนากฎหมายเพ่ือลดความเหล่ือมล า้ สร้างความเป็นธรรม 

โดยยึดหลักนิติธรรม หลักธรรมาภิบาล และความเสมอภาคระหว่างเพศ และเพ่ือให้สอดคล้องกับ

รัฐธรรมนูญและพันธกรณีระหว่างประเทศว่าด้วยสทิธมินุษยชน     

2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและพัฒนาเครือข่าย 

3. การพัฒนาองค์ความรู้และฐานข้อมูล 

4. การสร้างความพร้อมและพัฒนาองค์กร   

ในฐานะบุคลากรของส านักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ได้ตระหนักถึง

ความส าคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในส านักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย  เพราะ
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บุคลากรเป็นสิ่งส าคัญที่สุดในการพัฒนาการปฏิบัติงาน  ซ่ึงโดยทั่วไปแล้วบุคลากรไม่สามารถ

ปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานเสมอกันทุกคน บางคนมีผลงานต ่ากว่ามาตรฐานหรือไม่แน่นอนคง

เส้นคงวา องค์กรจึงต้องอาศัยวิธีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นเคร่ืองมือในการพัฒนาองค์กร

และเตรียมความพร้อมในการปฏบัิติงานให้กับพนักงานและลูกจ้าง  โดยมุ่งส่งเสริม สนับสนุนให้

ได้รับการพัฒนาในทุก ๆ ด้าน เพ่ือเป็นการเพ่ิมพูนความรู้ ทกัษะ  ทศันคติ  และความสามารถใน

การปฏบัิติงานให้มีประสทิธภิาพมากที่สุด   จึงมีความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับระดับความคิดเหน็

ของบุคลากรต่อรูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในส านักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย                     

ซ่ึงประกอบไปด้วย  ด้านการปฐมนิเทศ  ด้านการฝึกอบรม ด้านการพัฒนา  และด้านการศึกษา                 

ว่ าอ ยู่ระ ดับใด และบุคลากรในส า นักงานคณะกรรมการปฏิ รูปกฎหมายที่ มี ลักษณะ                                        

ทางประชากรศาสตร์แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในส านักงาน

คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายแตกต่างกันหรือไม่ และในรูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

น าไปสู่การเพ่ิมพูน ความรู้ความสามารถ ทกัษะ ทศันคติ อย่างไร   และหวังว่าผลที่ได้จาการวิจัย

ในคร้ังน้ี สามารถน าไปเป็นข้อมูลส าหรับผู้บังคับบัญชาได้น าข้อมูลไปพิจารณาก าหนดแผนและ

นโยบายในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือให้มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลให้เกิดประโยชน์

แก่องค์กรต่อไป 

    

2.  ขอบเขตในการศึกษา 

 2.1 ขอบเขตด้านประขากรและพ้ืนที่ 

       ประชากรที่ใช้วิจัยในคร้ังน้ี คือ บุคลากรในส านักงานคณะกรรมการปฏรูิปกฎหมาย  

อ าค า รซอฟต์ แ ว ร์  ป า ร์ ค   ถนนแ จ้ ง วัฒนะ  ต า บลคลอง เ ก ลื อ   อ า เ ภอปาก เก ร็ด                        

จังหวัดนนทบุรี จ านวน 61 คน 

  2.2  ขอบเขตด้านเน้ือหา 

แนวความคิดเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือให้เกิดศักยภาพในการ

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์  3 ด้าน  คือ  ความรู้ความสามารถ ทกัษะ และทศันคติ  ของดนัย เทยีน

พุฒ (2542) ซ่ึงประกอบด้วย 1) ด้านการปฐมนิเทศ  2) ด้านการฝึกอบรม  3) ด้านการพัฒนา  

4) ด้านการศึกษา 

2.3  ขอบเขตด้านระยะเวลา 

     ท าการวิจัยรวบรวมข้อมูลระหว่างเดือนตุลาคม  2558  ถึงเดือนมกราคม  2559 

 

3.  วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ีเป็นพนักงานในส านักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย  

จ านวน 61 คน (ข้อมูลเดือนมกราคม 2559 จากส านักอ านวยการ ส านักงานคณะกรรมการปฏรูิป

กฎหมาย) โดยผู้วิจัยท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจากบุคลากรส านักงานคณะกรรมการปฏิรูป
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กฎหมายทั้งหมด  เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยใช้แบบสอบถาม (Questionnaires) ท าทั้งในภาพรวม

และในรายด้านการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าสถิติได้แก่ ร้อยละ  ค่าเฉล่ีย  ส่วนเบ่ียงแบบ

มาตรฐานและสถิติวิเคราะห์ค่าท ี(Independent t-test) ใช้เปรียบเทยีบค่าเฉล่ียของกลุ่ม 2 กลุ่มที่

เป็นอสิระกนั และสถิติวิเคราะห์ค่าเอฟ(F-test)  

 

4.  สรุปผลการวิจยั 

 4.1  ข้อมูลคุณลักษณะตามประชากรศาสตร์ ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่  สังกัดส านักอ านวยการ จ านวน  20  ราย  ส่วนใหญ่

เป็นเพศหญิง ส่วนใหญ่มีอายุ    31-40   ปี   จ านวน  31   ราย  ส่วนใหญ่มีการศึกษาในระดับ 

สูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 29 คน  ส่วนใหญ่เป็นระดับ ปฏิบัติการ จ านวน 36  ราย  และส่วน

ใหญ่มีอายุการท างาน  3 – 4 ปี จ านวน  30  ราย   

 บุคลากรในส านักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย มีความคิดเห็นต่อรูปแบบการ

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยรวมอยู่ในระดับเหน็ด้วยปานกลาง   เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ด้าน

การฝึกอบรมมีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อยู่ในระดับสูงที่สุด รองลงมา คือ ด้านการปฐมนิเทศ                  

ด้านการพัฒนา  และน้อยที่สดุ คือ ด้านการศึกษา  

4.2  ผลการทดสอบสมมติฐาน  สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังน้ี 

 จ าแนกตามเพศ  ผลการวิจัยพบว่าเพศที่แตกต่างกันมีความคิดเห็นที่แตกต่างกัน  

โดยเพศหญิงมีค่าเฉล่ียความคิดเหน็ต่อรูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในภาพรวมสูงกว่าเพศ

ชาย  เพราะค่าเฉล่ียด้านการปฐมนิเทศของเพศหญิงค่อนข้างมากกว่าค่าเฉล่ียของเพศชาย  

 จ าแนกตามอายุ ผลการวิจัยพบว่าบุคลากรที่ มีอายุแตกต่างกันมีความคิดเห็นที่

แตกต่างกนัทั้งในด้าน การปฐมนิเทศ  ด้านการฝึกอบรม ด้านการพัฒนา  และด้านการศึกษา โดย

อายุ 41 -50 ปี จะมีเฉล่ียความคิดเหน็ต่อรูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในภาพรวมสูงกว่า 

ในช่วงอายุอื่น ๆ  

 จ าแนกตามหน่วยงานของบุคลากร ผลการวิจัยพบว่าบุคลากรที่มีหน่วยงานต่างกัน มี

ความคิดเห็นแตกต่างกัน ทั้งในด้านการปฐมนิเทศ ด้านการฝึกอบรม ด้านการพัฒนาและ

การศึกษา โดยในภาพรวมส านักอ านวยการ มีค่าเฉล่ียความคิดเหน็มากที่สดุ   

 จ าแนกตามวุฒิการศึกษา ผลการวิจัยพบว่าบุคลากรที่มีวุฒิการศึกษาต่างกันมีความ

คิดเห็นแตกต่างกัน  ทั้งในด้านการปฐมนิเทศ   ด้านการฝึกอบรม ด้านการพัฒนา และด้าน

การศึกษา โดยในภาพรวมและในรายด้านบุคลากรที่มีวุฒิการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรีมีค่าเฉล่ีย

ความคิดเหน็มากที่สดุ 

 จ าแนกตามระดับการท างาน ผลการวิจัยพบว่า บุคลากรที่มีระดับการท างานต่างกันมี

ความคิดเหน็แตกต่างกัน ทั้งในด้านการปฐมนิเทศ   ด้านการฝึกอบรม ด้านการพัฒนา และด้าน

การศึกษา  โดยในภาพรวมระดับสงูมีค่าเฉล่ียระดับความคิดเหน็สงูสดุ   
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 จ าแนกตามอายุการท างาน  ผลการวิจัยพบว่าบุคลากรที่มีอายุการท างานต่างกันมี

ความคิดเหน็แตกต่างกัน  ทั้งในด้านการปฐมนิเทศ  ด้านการฝึกอบรม ด้านการพัฒนา และด้าน

การศึกษา  โดยในภาพรวมและในรายด้านอายุการท างานต ่ากว่า  1 ปี มีค่าเฉล่ียระดับความ

คิดเหน็สงูสดุ   

 จ าแนกตามเพศ (โดยมุ่งเน้นด้านความรู้ความสามารถ ด้านทักษะ ด้านทัศนคติ) 

ผลการวิจัยพบเพศที่แตกต่างกนัมีความคิดเหน็ที่แตกต่างกัน  โดยเพศหญิงมีความคิดเหน็สูงกว่า

เพศชาย และในรายด้าน พบว่า ด้านความรู้ความสามารถ เพศชายมีค่าเฉล่ียระดับความคิดเหน็สูง

กว่าเพศหญิง  ส่วนด้านทักษะ ด้านทัศนคติ พบว่าเพศหญิงมีค่าเฉล่ียระดับความคิดเหน็สูงกว่า

เพศชาย 

 จ าแนกตามอายุของพนักงาน (โดยมุ่งเน้นด้านความรู้ความสามารถ ด้านทกัษะ ด้าน

ทศันคติ)   ผลการวิจัยพบว่าอายุของพนักงานที่ต่างกันมีความคิดเหน็ที่แตกต่างกัน ทั้งในด้าน

ความรู้ความสามารถ  ด้านทกัษะ  และด้านทศันคติ  โดยในภาพรวมและรายด้านบุคลากรที่มีอายุ 

41-50 ปี มีค่าเฉล่ียระดับความคิดเหน็สงูสดุทั้ง 3 ด้าน 

 จ าแนกตามหน่วยงานของบุคลากร (โดยมุ่งเน้นด้านความรู้ความสามารถ ด้านทกัษะ 

ด้านทศันคติ)  ผลการวิจัยพบว่าบุคลากรที่ปฏบัิติงานหน่วยงานที่ต่างกันมีความคิดเหน็ที่แตกต่าง

กันทั้งในด้านความรู้ความสามารถ ด้านทักษะ ด้านทัศนคติ โดยในภาพรวมส านักอ านวยการมี

ค่าเฉล่ียระดับความคิดเหน็สูงสุด และในรายด้านพบว่า ด้านความรู้ความสามารถ  ด้านทัศนคติ 

พบว่าบุคลากรในส านักอ านวยการมีค่าเฉล่ียระดับความคิดเหน็สูงสุด ในส่วนด้านทักษะ พบว่า

บุคลากรในส านักเลขาธกิารมีค่าเฉล่ียระดับความคิดเหน็สงูสุด 

 จ าแนกตามระดับการศึกษา (โดยมุ่งเน้นด้านความรู้ความสามารถ ด้านทักษะ ด้าน

ทศันคติ) ผลการวิจัยพบว่า บุคลากรที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเหน็ที่แตกต่างกันทั้ง                

3 ด้าน โดยในภาพรวมระดับการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรีมีค่าเฉล่ียระดับความคิดเหน็สูงสุด ใน

รายด้านพบว่าด้านความรู้ความสามารถ ด้านทกัษะ บุคลากรที่มีวุฒิการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรีมี

ค่าเฉล่ียระดับความคิดเหน็สงูสดุ ส่วนด้านทศันคติ พบว่าบุคลากรที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญา

ตรีมค่ีาเฉล่ียระดับความคิดเหน็สงูสดุ 

 จ าแนกตามระดับการท างาน(โดยมุ่งเน้นด้านความรู้ความสามารถ ด้านทักษะ ด้าน

ทศันคติ) ผลการวิจัยพบว่าบุคลากรที่มีระดับการท างานต่างกันมีความคิดเหน็ที่แตกต่างกัน ทั้ง                   

3 ด้าน โดยในภาพรวมพบว่าระดับสูงมีค่าเฉล่ียระดับความคิดเหน็สูงสุด  ในรายด้านพบว่า ด้าน

ความรู้ความสามารถ  ด้านทกัษะ พบว่าบุคลากรระดับสูงมีค่าเฉล่ียระดับความคิดสูงสุด  ในส่วน

ด้านทศันคติพบว่าบุคลากรในระดับปฏบัิติการมีค่าเฉล่ียระดับความคิดเหน็สงูสดุ 

 จ าแนกตามอายุการท างาน(โดยมุ่งเน้นด้านความรู้ความสามารถ ด้านทักษะ ด้าน

ทศันคติ) ผลการวิจัยพบว่า บุคลากรที่มีอายุการท างานต่างกัน มีความคิดเหน็ที่แตกต่างกันทั้งใน
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ด้านความรู้ความสามารถ ด้านทกัษะ ด้านทศันคติ โดยในภาพรวมและในรายด้านพบว่าระดับการ

ท างานต ่ากว่า 1 ปี มีค่าเฉล่ียระดับความคิดเหน็สงูสดุ   

 

5.  อภิปรายผล 

จากการศึกษาวิจัยเร่ืองความคิดเหน็ของบุคลากรต่อรูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ในส านักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย  สามารถอภิปรายผลตามการวิจัยโดยแยกพิจารณา

เป็นประเดน็ต่าง ๆ ได้ดังน้ี  

 -  ศึกษาความคิดเหน็ของบุคลากรในส านักงานคณะกรรมการปฏรูิปกฎหมาย  ด้าน

การปฐมนิเทศ ด้านการฝึกอบรม  ด้านการพัฒนา  และด้านการศึกษา พบว่ามีการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง  อาจเน่ืองมาจาก ส านักงานคณะกรรมการปฏรูิป

กฎหมายเป็นหน่วยงานที่จัดต้ังข้ึนมาใหม่ จึงยังไม่มีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ได้อย่างเตม็ที่  จึง

ท าให้การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ไม่สามารถพัฒนาบุคลากรได้อย่างครบถ้วนและทั่วถึง   ซ่ึง

สอดคล้องกับงานวิจัยของเบญจวรรณ  นิวาศานนท์ (2552) ที่ได้ท าการศึกษาเร่ืองการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์ในองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี และผลการศึกษาพบว่าความคิดเหน็ของ

ข้าราชการต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี  ด้านการ

ปฐมนิเทศ ด้านการฝึกอบรมที่มุ่งเน้นความรู้ ทกัษะ ทศันคติ ความสามารถ ด้านการพัฒนา  และ

ด้านการศึกษา อยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน แต่ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของบุณยานันท ์ แจ่มใส 

(2555) ที่ ได้ท าการศึกษาเร่ืองการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในส านักงานปลัด กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ด้านการปฐมนิเทศ ด้านการฝึกอบรม  ด้านการพัฒนา  และ

ด้านการศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับสงู                  

 - ผลการทดสอบสมมติฐาน  พบว่าบุคลากรในส านักงานคณะกรรมการปฎิรูป

กฏหมายที่ มีลักษณะทางประชากรศาสตร์แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อรูปแบบการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์ในส านักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายแตกต่างกันทั้งในภาพรวมและราย

ด้าน อาจจะเน่ืองมาจาก บุคลากรในส านักงานคณะกรรมการปฏรูิปกฎหมาย เม่ือผ่านกระบวนการ

สรรหาเข้ามาปฏบัิติงานอาจไม่ได้รับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในรูปแบบที่เหมือนกันทุกคน จึง

ท าให้ความคิดเหน็แตกต่างกันเพราะฉะน้ันลักษณะทางประชากรศาสตร์จึงมีผลต่อรูปแบบการ

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในส านักงานคณะกรรมการปฏรูิปกฎหมาย   ซ่ึงไม่สอดคล้องกับงานวิจัย

ของบุณยานันท ์ แจ่มใส(2555) ที่ได้ท าการศึกษาเร่ืองการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในส านักงาน

ปลัด กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ด้านการปฐมนิเทศ ด้านการฝึกอบรม  ด้าน

การพัฒนา  และด้านการศึกษา ที่มีลักษณะส่วนบุคคลแตกต่างกันมีความคิดเหน็ส่วนบุคคลไม่

แตกต่างกนัทั้งในภาพรวมและรายด้าน   

- ด้านการปฐมนิเทศ  คะแนนค่าเฉล่ียในภาพรวมอยู่ระดับปานกลาง แต่ในรายข้อจะ

พบข้อที่ว่า  การปฐมนิเทศที่หน่วยงานของทา่นจัดข้ึนท าให้ลดช่องว่างและยังสามารถท าให้ยอมรับ
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ในการปฏบัิติงานระหว่างพนักงานเก่าและพนักงานใหม่ได้เป็นอย่างดี อยู่ในระดับน้อยน้ันกแ็สดง

ให้เหน็ว่าส านักงานยังไม่สามารถจัดการปฐมนิเทศ ที่ดีให้พนักงานที่เข้ามาปฏบัิติงานใหม่ได้และ

ยังท าให้เกดิช่องว่างในการปฏบัิติงานระหว่างพนักงานเก่าและพนักงานใหม่อีกด้วย  แต่ส าหรับจุด

แขง็ในรายข้อที่มีค่าเฉล่ียมากที่สดุคือ  หน่วยงานของทา่นจัดให้มีการปฐมนิเทศแก่พนักงานใหม่ที่

เข้ามาท างานทุกคร้ัง เพ่ือให้เกดิทศันคติที่ดีต่อการปฏบัิติงานและต่อหน่วยงาน ถึงจะมีค่าเฉล่ียสูง

สดุแต่กอ็ยู่ในระดับปานกลาง ส านักงานควรให้ความส าคัญต่อการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ให้มาก

ขึ้น และต้องมีการพัฒนาการปฐมนิเทศขึ้นไปเร่ือย ๆ  

-  ด้านการฝึกอบรม คะแนนค่าเฉล่ียในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง แต่ในรายด้าน

พบว่า ผู้บังคับบัญชาสนับสนุนให้พนักงานได้มีโอกาสเพ่ิมพูนความรู้จากการฝึกอบ อยู่ในระดับ

มาก น้ันแสดงให้เหน็ว่าผู้บังบัญชาไม่ได้ปิดกันให้พนักงานได้รับการฝึกอบรม อยากให้พนักงาน

ทุกคนได้รับความรู้ ได้เพ่ิมพูนความรู้เพ่ือสามารถน ามาใช้ในการปฏบัิติงานได้  ซ่ึงจะตรงกันข้าม

กับ เม่ือมีการเปล่ียนแปลงในองค์กร  เน้ือหางาน ความรู้ใหม่ ๆ เช่น ด้านกฎหมาย ด้าน

เทคโนโลยี กฎ ระเบียบใหม่ ๆ หน่วยงานจะจัดให้มีการฝึกอบรมให้แก่พนักงานเพ่ือให้เกิดทกัษะ 

ความรู้ และทศันคติและความเข้าใจงาน ให้ปฏิบัติหน้าที่ให้ดีย่ิงข้ึน จะอยู่ในระดับปานกลางซ่ึงมี

ค่าเฉล่ียน้อยที่สุดส าหรับด้านการฝึกอบรม น้ันแสดงให้เหน็ว่า ส านักงานไม่ได้ให้ความส าคัญต่อ

การเปล่ียนแปลงในองค์กร  

-  ด้านการพัฒนา   คะแนนค่าเฉล่ียในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง  แต่ในรายด้าน

พบว่า หน่วยงานของท่านมีการจัดกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเน่ือง มีค่าเฉล่ียสูงสุดใน

ระดับปานกลาง น้ันแสดงให้เหน็ว่าส านักงานมีการจัดกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเน่ือง 

แต่ในข้อที่ว่า หัวหน้างานของทา่นมีการสอนงาน (Coaching) เพ่ือให้เกิดทกัษะกับท่านโดยตรง มี

ค่าเฉล่ียต ่าสุดอยู่ในระดับน้อย น้ันแสดงให้เหน็ว่า ส านักงานไม่ได้ให้ความส าคัญกับการสอนงาน

เพ่ือให้เกิดทกัษะกับผู้มาปฏบัิติงานใหม่หรือผู้ที่ต้องหมุนเวียนการปฏบัิติงาน  ส านักงานควรจัด

ให้มีระบบพ่ีเล้ียงข้ึนในส านักงานเพ่ือเป็นการสอนงานในกรณี ผู้มาปฏบัิติงานใหม่หรืออาจมีการ

หมุนเวียนงานภายในหน่วยงาน 

-  ด้านการศึกษา  คะแนนค่าเฉล่ียในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง  แต่ในรายด้าน

พบว่า พนักงานได้รับการสนับสนุนส่งเสริมให้ศึกษาหรือดูงานเพ่ือพัฒนาความก้าวหน้า มีค่าเฉล่ีย

สูงสุดอยู่ในระดับปานกลาง จะเห็นได้ว่าส านักงานให้ความส าคัญกับการศึกษาหรือดูงานกับ

พนักงาน ซ่ึงเป็นเร่ืองที่ดีอยู่แล้ว และส านักงานควรมีการพัฒนาให้ดีย่ิงขึ้นไปเร่ือยๆ แต่ส าหรับใน

ประเดน็ที่ว่า  หน่วยงานมีการคัดเลือกพนักงานไปศึกษาหรือดูงานอย่างเหมาะสมและยุติธรรม มี

ค่าเฉล่ียต ่าสุดอยู่ในระดับน้อย น้ันหมายความว่า ส านักงานไม่มีหลักเกณฑ์ที่ดี ชัดเจน เหมาะสม

และยุติธรรมให้กับพนักงาน จึงท าให้พนักงานเหน็ว่าส านักงานไม่มีความยุติธรรมในการคัดเลือก

พนักงานไปศึกษาหรือดูงาน  
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 -  ซ่ึงในรูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์น าไปสู่การเพ่ิมพูน ความรู้ความสามารถ 

ทกัษะ ทศันคติ ผลจากการวิจัยสามารถสรุปผลได้ดังน้ี 

 ผลจากการวิจัยจะเห็นได้ว่าการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์น าไปสู่การเพ่ิมพูนความรู้

ความสามารถ  ทักษะ และทัศนคติ  มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับปานกลาง   ส านักงานสนับสนุนให้

พนักงานมีโอกาสเข้ารับการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาความรู้เพ่ิมเติม สร้างทกัษะในการท างานให้มาก

ข้ึนอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงพนักงานได้รับความรู้จากสิ่งที่ส านักงานจัดเตรียมไว้ให้ซ่ึงเป็นเร่ืองที่ดีมากอยู่

แล้วอยากให้ส านักงานด าเนินการอย่างน้ีพร้อมกบัจัดให้การพัฒนาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้  เพ่ิมทกัษะ

ในการปฏิบัติงานอย่างน้ีต่อไป แต่ในสิ่งที่ส านักงานยังขาดคือการสอนงานหรือการเรียนรู้งานใน

หน้าที่ทดลองงาน หมุนเวียน สับเปล่ียนงาน  เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ เกิดทักษะ และให้พนักงานมี

ทัศนคติที่ดีต่อส านักงาน น้ันคือ ส านักงานควรมีการเตรียมความพร้อม และมีการวางแผนการ

พัฒนาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ให้กับพนักงานเพ่ิมมากข้ึน หากมีการสับเปล่ียนงาน ทดลองงาน 

หมุนเวียนงานควรจัดให้มีการพัฒนางาน มีระบบสอนงานที่ดี มีระบบพ่ีเล้ียงเพ่ือให้เกิดการสอน

งานที่ดีให้เกดิความรู้ความสามารถ มีทกัษะในการปฏบัิติงานได้  

ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย 

   จากผลการศึกษาที่ ได้จากรูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในส านักงาน

คณะกรรมการปฏรูิปกฎหมาย โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง  ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังไปน้ี  

 1.  ส านักงานควรจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร เพ่ือให้พนักงานได้รับการพัฒนาได้อย่าง

มีประสทิธภิาพ  เพ่ือให้เกดิความรู้ความสามารถ  ทกัษะและทศันคติ ในการปฏบัิติงาน 

 2.  ส านักงานควรให้ความส าคัญในเร่ืองการสอนงาน ( Coaching) ให้กับพนักงานใน

กรณีที่พนักงานมาบรรจุใหม่  ทดลองงาน การหมุนเวียน สับเปล่ียนงาน  เพ่ือให้พนักงานได้

เพ่ิมพูนความรู้ใหม่ ๆ และเป็นทักษะของพนักงาน  ส านักงานควรก าหนดให้มีการมอบหมาย

ผู้รับผิดชอบในการสอนงาน(พ่ีเล้ียง)อย่างชัดเจน ทั้งน้ีผู้ท าหน้าที่พ่ีเล้ียงควรเป็นผู้ด ารงต าแหน่ง

สูงกว่าหรือมีประสบการณ์ในงานน้ัน ๆ และเป็นที่ยอมรับจากผู้บังคับบัญชา  โดยอาจก าหนด

ระดับหัวหน้าฝ่ายเป็นผู้สอนงาน ( Coaching) และเป็นพ่ีเล้ียงตลอดในการทดลองงาน เพ่ือให้

พนักงานได้รับความรู้อย่างกว้างขวางและเกิดทักษะ  เกิดความเข้าใจงาน  มีความช านาญ และ

สามารถท างานได้อย่างถูกต้องเพ่ือจะน าไปสู่ ความส าเร็จของงาน  การสอนงานถือเป็น

กระบวนการเรียนรู้  และยังช่วยให้เกดิความสมัพันธอ์นัดีในการท างานร่วมกนั  

3.  ในระบบการหมุนเวียนงานภายในหน่วยงาน จะต้องมีแนวทางและเคร่ืองมือใน

การส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในทุกระดับ  โดยเฉพาะผู้บริหาร

ระดับสงูจะต้องก าหนดให้เป็นนโยบายที่ชัดเจนและสามารถน าไปปฏบัิติได้จริง พร้อมทั้งสนับสนุน

งบประมาณอย่างเพียงพอในการพัฒนาตามแผนพัฒนารายบุคคลที่ ผู้เข้ารับการสับเปล่ียน

หมุนเวียนงานจะต้องเข้ารับการพัฒนาอย่างจริงจัง  ในการหมุนเวียนสับเปล่ียนงานเพ่ือให้เกิด
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ประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน ควรจะมีการศึกษาระบบอื่น ๆ เพ่ือรองรับ เช่น  ระบบพ่ีเล้ียง  ระบบ

การสอนงาน  ระบบติดตามและประเมินผล  น ามาใช้ในการปฏบัิติงาน 

 4.  ส านักงานควรด าเนินการจัดท าหลักเกณฑ์ในการให้ทุนการศึกษาและดูงานให้

ชัดเจน เหมาะสม โปร่งใส ถูกต้องและเป็นธรรมเพ่ือให้พ นักงานทุกคนได้มีโอกาสได้รับ

ทุนการศึกษาหรือดูงานอย่างทั่วถึง และควรจัดหาทุนการศึกษาจากองค์กรต่างประเทศหรือท า

ข้อตกลงร่วมกับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ  เพ่ือให้โอกาสบุคลากรได้พัฒนาตัวเองโดยการศึกษาต่อ

เพ่ิมข้ึน  ส านักงานอาจก าหนดหลักเกณฑ์ส าหรับพนักงานที่มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษา โดย

ก าหนดให้พนักงานปฏิบัติงานไม่ต ่ากว่า 3 ปี และเมื่อได้ทุนการศึกษาแล้วต้องไม่โอนย้ายหรือ

ลาออกโดยไม่มีเหตุจ าเป็นเพ่ือน าความรู้ที่ได้จากการศึกษาน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์และเกิด

ประสิทธิภาพสูงสุดกับส านักงาน ผู้บริหารควรมีการตรวจสอบและประเมินการน าความรู้

ความสามารถของพนักงานที่ได้รับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ในการดูงานควรจัดให้เป็นธรรม

เหมาะสมกบัต าแหน่งของพนักงานและเหมาะสมกบัลักษณะงานที่พนักงานปฏบัิติอยู่  

 5.  ส านักงานควรจัดให้มีการปฐมนิเทศบุคลากรที่เข้าใหม่ทุกคร้ังเพ่ือก่อให้เกิด

ทศันคติที่ดีต่อการปฏบัิติงาน และให้บุคลากรได้รู้จักผู้บริหาร นโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของ

ส านักงาน และมีการก าหนดการปฐมนิเทศให้ชัดเจนควรสอดแทรกระบบคุณธรรมจริยธรรมเข้าไป

ด้วย 

 6.  ผู้บริหารควรสนับสนุนให้บุคลากรมีโอกาสเข้ารับการฝึกอบรมอย่างสม ่าเสมอ 

ชัดเจนและต่อเน่ือง โดยหน่วยงานอาจจัดฝึกอบรมเองหรือส่งบุคลากรไปอบรมหน่วยงานอื่น                 

เพ่ือเป็นการพัฒนาความรู้  ทักษะให้เพ่ิมมากข้ึนและบุคลากรสามารถน าความรู้ที่ได้รับจากการ

ฝึกอบรมมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี ในการฝึกอบรมควรให้ตรงกับต าแหน่ง

และสายงานที่พนักงานได้ปฏบัิติงานเพ่ือให้เกดิประสทิธภิาพมากขึ้น 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป  

 1.  ศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยที่ ส่งผลต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในส านักงาน

คณะกรรมการปฏรูิปกฎหมาย 

 2.  ศึกษาเปรียบเทยีบความคิดเหน็ต่อรูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร

อสิระ 
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