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บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัยเรื่ องรูปแบบการพั ฒนาทรั พยากรมนุ ษย์ในสานักงานคณะกรรมการ
ปฏิรู ป กฎหมาย มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ศึ ก ษาความคิ ด เห็น ของบุ ค ลากรต่ อ รู ป แบบการพั ฒ นา
ทรัพยากรมนุษย์ในสานักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ด้ านการปฐมนิเทศ ด้ านการฝึ กอบรม
ด้ านการพัฒนา และด้ านการศึกษา และเพื่อ เปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรในสานักงาน
คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายต่อรูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษ ย์ในสานักงานคณะกรรมการ
ปฏิรูปกฎหมาย จาแนกตามลักษณะทางประชากรศาสตร์ โดยตัวอย่างที่ใช้ ในการศึกษาครั้งนี้ เป็ น
บุคลากรในสานักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ประเภทวิชาการและประเภทบริหาร ระดับสูง
บริหาร บังคับบัญชา ระดับกลาง ระดับต้ น และระดับปฏิบัติการ จานวน 61 คน เครื่องมือที่ใช้
ในการวิจัย ได้ แก่ แบบสอบถาม ทาการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน โดยผลของการศึกษาวิจัยพบว่า
1. บุคลากรในสานักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย เห็นด้ วยระดับปานกลางกับ
รูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ท้ังในภาพรวมและในรายด้ านทั้ง 4 ด้ านซึ่งประกอบไปด้ วย
ด้ านการปฐมนิเทศ ด้ านการฝึ กอบรม ด้ านการพัฒนา และด้ านการศึกษา
2. ผลการทดสอบสมมติฐ าน พบว่ า บุ คลากรในสานั กงานคณะกรรมการปฏิรู ป
กฎหมายที่มีลั ก ษณะทางประชากรศาสตร์ แ ตกต่ า งกั น มี ความคิ ดเห็น ต่ อ รู ป แบบการพั ฒ นา
ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ใ นส านั ก งานคณะกรรมการปฏิรู ป กฎหมายแตกต่ า งกัน ทั้ง ในภาพร่ ว มและ
ในรายด้ านทั้ง 4 ด้ าน ซึ่งประกอบไปด้ วยด้ านการปฐมนิเทศ ด้ านการฝึ กอบรม ด้ านการพัฒนา
และด้ านการศึกษา

* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
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**ที่ปรึกษาสารนิพนธ์

1. ทีม่ าและความสาคัญของปั ญหาบทนา
มนุ ษ ย์ จั ด เป็ นทรั พ ยากรที่ มี คุ ณ ค่ า และมี ค วามส าคั ญ ที่ สุ ด ในการบริ ห ารงาน
องค์ ก รใดหรื อ หน่ ว ยงานใด ๆ ก็ต ามจะสามารถปฏิบั ติ ง านให้ บรรลุ ต ามเป้ าหมายอย่ า งมี
ประสิท ธิภาพและประสิทธิผ ลย่ อ มขึ้น อยู่ กับ คุ ณ ภาพและศั ก ยภาพของบุ ค ลากร ซึ่ ง หมายถึ ง
บุคลากรต้ องมีความรู้ ความสามารถ ความชานาญและทัศนคติท่เี หมาะสมกับการปฏิบัติหน้ าที่
ของแต่ละคน
การพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ หมายถึ ง การบู ร ณาการเพื่ อ ให้ ก ารฝึ กอบรมและ
การพัฒนาอาชีพ การพั ฒนาองค์การสาหรั บปรั บปรุงบุคคล ทีม และประสิทธิผลขององค์การ
นอกจากนี้ยังให้ รายละเอียด คาว่ า “ บูรณาการ” ว่ าหมายถึง การพั ฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ไม่ใช่
เพียงผลรวมของกิจกรรมบางส่วนข้ างต้ น แต่เป็ นการใช้ ประโยชน์ท้งั หมด เพื่อการพัฒนาให้ เกิด
ความสาเร็จในระดับ ที่สูงขึ้น ของ แต่ละคนและเกิดประสิทธิผลขององค์การมากกว่ าจะใช้ ด้วย
วิธกี ารที่จากัดเท่าที่เป็ นไปได้ (ดนัย เทียนพุฒ , 2541 :น.150 -154)
การพัฒนาบุคลากรมีวัตถุประสงค์ เพื่อจัดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างเป็ นระบบ
เพื่อสามารถปฏิบัติงานขององค์การได้ อย่างมีประสิทธิผล รวมทั้งเป็ นการช่วยให้ บุคลากรเกิดการ
เรียนรู้ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการในการทางานควบคู่กับไปด้ วยวิธีการให้ ความรู้ เสริมสร้ าง
ความรู้ ความเข้ าใจ ทักษะ และทัศนคติ สร้ างแรงจู งใจและเปิ ดโอกาสให้ บุคลากรได้ นาความรู้
ความเข้ าใจ ทักษะ และทัศนคติออกมาใช้ ให้ เกิดสัมฤทธิผล เพื่อให้ บุคลากรมีขีดความสามารถใน
การปฏิบัติงานสูงขึ้น
ส านั ก งานคณะกรรมการปฏิ รู ป ก ฎหมายซึ่ งจั ด ตั้ งขึ้ นตามพระราชบั ญ ญั ติ
คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย พ.ศ. 2553 เป็ นหน่วยงานของรัฐมีฐานะเป็ นนิติบุคคล ได้ กาหนด
ส่วนราชการภายใน แบ่งออกเป็ น 5 ส่วนดังนี้ สานักเลขาธิการ สานักอานวยการ สานักบริหาร
การประชุมและข้ อมูล สานักส่งเสริมการมีส่วนร่วมและพัฒนาเครือข่าย กลุ่มงานกฎหมาย โดย
ดาเนิ นงานตามแผนยุ ทธศาสตร์ สานักงานคณะกรรมปฏิรู ปกฎหมาย (แผนยุ ทธศาสตร์ ของ
สานักงานคณะกรรมการปฎิรูปกฎหมาย ปี พ.ศ. 2558 – 2562) ได้ แก่
1. การปรับปรุงและพัฒนากฎหมายเพื่อลดความเหลื่อมลา้ สร้ างความเป็ นธรรม
โดยยึดหลักนิติธรรม หลักธรรมาภิบาล และความเสมอภาคระหว่างเพศ และเพื่อให้ สอดคล้ องกับ
รัฐธรรมนูญและพันธกรณีระหว่างประเทศว่าด้ วยสิทธิมนุษยชน
2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและพัฒนาเครือข่าย
3. การพัฒนาองค์ความรู้และฐานข้ อมูล
4. การสร้ างความพร้ อมและพัฒนาองค์กร
ในฐานะบุ คลากรของสานั กงานคณะกรรมการปฏิรู ปกฎหมาย ได้ ตระหนักถึง
ความสาคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ในสานักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย เพราะ
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บุ คลากรเป็ นสิ่งสาคัญที่สุดในการพั ฒนาการปฏิบัติงาน ซึ่ งโดยทั่วไปแล้ วบุ คลากรไม่ สามารถ
ปฏิบัติงานได้ ตามมาตรฐานเสมอกันทุกคน บางคนมีผลงานต่ากว่ามาตรฐานหรือไม่แน่นอนคง
เส้ นคงวา องค์กรจึงต้ องอาศัยวิธีการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ เป็ นเครื่องมือในการพัฒนาองค์กร
และเตรียมความพร้ อมในการปฏิบัติงานให้ กับพนักงานและลูกจ้ าง โดยมุ่งส่งเสริม สนับสนุนให้
ได้ รับการพัฒนาในทุก ๆ ด้ าน เพื่อเป็ นการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติ และความสามารถใน
การปฏิบัติงานให้ มีประสิทธิภาพมากที่สุด จึงมีความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับระดับความคิดเห็น
ของบุคลากรต่อรูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ในสานักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย
ซึ่งประกอบไปด้ วย ด้ านการปฐมนิเทศ ด้ านการฝึ กอบรม ด้ านการพัฒนา และด้ านการศึกษา
ว่ า อยู่ ร ะดั บ ใด และบุ ค ลากรในส านั ก งานคณะกรรมการปฏิ รู ป กฎหมายที่ มี ลั ก ษณะ
ทางประชากรศาสตร์ แ ตกต่ า งกัน มี ความคิด เห็น ต่ อการพั ฒ นาทรั พยากรมนุ ษ ย์ใ นส านั กงาน
คณะกรรมการปฏิรู ปกฎหมายแตกต่างกัน หรื อไม่ และในรูป แบบการพั ฒนาทรั พยากรมนุ ษย์
นาไปสู่การเพิ่มพูน ความรู้ความสามารถ ทักษะ ทัศนคติ อย่างไร และหวังว่าผลที่ได้ จาการวิจัย
ในครั้งนี้ สามารถนาไปเป็ นข้ อมูลสาหรับผู้บังคับบัญชาได้ นาข้ อมูลไปพิจารณากาหนดแผนและ
นโยบายในการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ เพื่อให้ มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลให้ เกิดประโยชน์
แก่องค์กรต่อไป

2. ขอบเขตในการศึกษา
2.1 ขอบเขตด้ านประขากรและพื้นที่
ประชากรที่ใช้ วิจัยในครั้งนี้ คือ บุคลากรในสานักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย
อา ค า ร ซ อ ฟ ต์ แว ร์ ปา ร์ ค ถ น น แจ้ ง วั ฒ นะ ต า บ ล ค ล อง เ ก ลื อ อ าเ ภ อ ป าก เ ก ร็ ด
จังหวัดนนทบุรี จานวน 61 คน
2.2 ขอบเขตด้ านเนื้อหา
แนวความคิ ดเกี่ยวกับ การพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษย์ เพื่ อ ให้ เ กิดศั ก ยภาพในการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 3 ด้ าน คือ ความรู้ความสามารถ ทักษะ และทัศนคติ ของดนัย เทียน
พุฒ (2542) ซึ่งประกอบด้ วย 1) ด้ านการปฐมนิเทศ 2) ด้ านการฝึ กอบรม 3) ด้ านการพัฒนา
4) ด้ านการศึกษา
2.3 ขอบเขตด้ านระยะเวลา
ทาการวิจัยรวบรวมข้ อมูลระหว่างเดือนตุลาคม 2558 ถึงเดือนมกราคม 2559

3. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
ประชากรที่ใช้ ในการวิจัยครั้ งนี้เป็ นพนักงานในสานักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย
จานวน 61 คน (ข้ อมูลเดือนมกราคม 2559 จากสานักอานวยการ สานักงานคณะกรรมการปฏิรูป
กฎหมาย) โดยผู้ วิ จั ยท าการเก็บ รวบรวมข้ อ มู ล จากบุ ค ลากรสานั ก งานคณะกรรมการปฏิรู ป
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กฎหมายทั้งหมด เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัยใช้ แบบสอบถาม (Questionnaires) ทาทั้งในภาพรวม
และในรายด้ านการวิ เคราะห์ ข้อมู ลโดยการหาค่ าสถิ ติได้ แ ก่ ร้ อยละ ค่ าเฉลี่ ย ส่วนเบี่ ยงแบบ
มาตรฐานและสถิติวิเคราะห์ค่าที (Independent t-test) ใช้ เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของกลุ่ม 2 กลุ่มที่
เป็ นอิสระกัน และสถิติวิเคราะห์ค่าเอฟ(F-test)

4. สรุปผลการวิจยั
4.1 ข้ อมูลคุณลักษณะตามประชากรศาสตร์ ของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ สังกัดสานักอานวยการ จานวน 20 ราย ส่วนใหญ่
เป็ นเพศหญิง ส่วนใหญ่มีอายุ 31-40 ปี จานวน 31 ราย ส่วนใหญ่มีการศึกษาในระดับ
สูงกว่ าปริญญาตรี จานวน 29 คน ส่วนใหญ่เป็ นระดับ ปฏิบัติการ จานวน 36 ราย และส่วน
ใหญ่มีอายุการทางาน 3 – 4 ปี จานวน 30 ราย
บุคลากรในสานักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย มีความคิดเห็นต่อรูปแบบการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้ วยปานกลาง เมื่อพิจารณารายข้ อพบว่า ด้ าน
การฝึ กอบรมมีการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์อยู่ในระดับสูงที่สุด รองลงมา คือ ด้ านการปฐมนิเทศ
ด้ านการพัฒนา และน้ อยที่สดุ คือ ด้ านการศึกษา
4.2 ผลการทดสอบสมมติฐาน สามารถสรุปผลการวิจัยได้ ดังนี้
จาแนกตามเพศ ผลการวิ จัยพบว่ าเพศที่แ ตกต่ างกัน มีความคิดเห็นที่แ ตกต่ า งกัน
โดยเพศหญิงมีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นต่อรูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ในภาพรวมสูงกว่าเพศ
ชาย เพราะค่าเฉลี่ยด้ านการปฐมนิเทศของเพศหญิงค่อนข้ างมากกว่าค่าเฉลี่ยของเพศชาย
จ าแนกตามอายุ ผลการวิ จั ย พบว่ า บุ ค ลากรที่ มี อ ายุ แ ตกต่ า งกั น มี ค วามคิ ด เห็น ที่
แตกต่างกันทั้งในด้ าน การปฐมนิเทศ ด้ านการฝึ กอบรม ด้ านการพัฒนา และด้ านการศึกษา โดย
อายุ 41 -50 ปี จะมีเฉลี่ยความคิดเห็นต่อรูปแบบการพัฒนาทรั พยากรมนุ ษย์ในภาพรวมสูงกว่ า
ในช่วงอายุอ่นื ๆ
จาแนกตามหน่วยงานของบุคลากร ผลการวิจัยพบว่าบุคลากรที่มีหน่ วยงานต่างกัน มี
ความคิ ด เห็น แตกต่ า งกัน ทั้ง ในด้ า นการปฐมนิ เ ทศ ด้ า นการฝึ กอบรม ด้ า นการพั ฒ นาและ
การศึกษา โดยในภาพรวมสานักอานวยการ มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นมากที่สดุ
จาแนกตามวุฒิการศึกษา ผลการวิจัยพบว่ าบุคลากรที่มีวุฒิการศึกษาต่างกันมีความ
คิดเห็น แตกต่ า งกัน ทั้งในด้ า นการปฐมนิ เทศ ด้ า นการฝึ กอบรม ด้ า นการพั ฒนา และด้ า น
การศึกษา โดยในภาพรวมและในรายด้ านบุคลากรที่มีวุฒิการศึกษาต่ากว่ าปริ ญญาตรี มีค่าเฉลี่ย
ความคิดเห็นมากที่สดุ
จาแนกตามระดับการทางาน ผลการวิจัยพบว่า บุคลากรที่มีระดับการทางานต่างกันมี
ความคิดเห็นแตกต่างกัน ทั้งในด้ านการปฐมนิเทศ ด้ านการฝึ กอบรม ด้ านการพัฒนา และด้ าน
การศึกษา โดยในภาพรวมระดับสูงมีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นสูงสุด
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จาแนกตามอายุก ารทางาน ผลการวิ จัยพบว่ า บุ คลากรที่มีอ ายุ การทางานต่ า งกัน มี
ความคิดเห็นแตกต่างกัน ทั้งในด้ านการปฐมนิเทศ ด้ านการฝึ กอบรม ด้ านการพัฒนา และด้ าน
การศึ กษา โดยในภาพรวมและในรายด้ านอายุ การทางานต่ ากว่ า 1 ปี มี ค่า เฉลี่ ยระดับความ
คิดเห็นสูงสุด
จาแนกตามเพศ (โดยมุ่งเน้ น ด้ านความรู้ความสามารถ ด้ า นทักษะ ด้ า นทัศ นคติ)
ผลการวิจัยพบเพศที่แตกต่างกันมีความคิดเห็นที่แตกต่างกัน โดยเพศหญิงมีความคิดเห็นสูงกว่า
เพศชาย และในรายด้ าน พบว่า ด้ านความรู้ความสามารถ เพศชายมีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นสูง
กว่ าเพศหญิง ส่วนด้ านทักษะ ด้ านทัศนคติ พบว่ าเพศหญิงมีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นสูงกว่า
เพศชาย
จาแนกตามอายุของพนักงาน (โดยมุ่งเน้ นด้ านความรู้ความสามารถ ด้ านทักษะ ด้ าน
ทัศนคติ) ผลการวิจัยพบว่าอายุของพนักงานที่ต่างกันมีความคิดเห็นที่แตกต่างกัน ทั้งในด้ าน
ความรู้ความสามารถ ด้ านทักษะ และด้ านทัศนคติ โดยในภาพรวมและรายด้ านบุ คลากรที่มีอายุ
41-50 ปี มีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นสูงสุดทั้ง 3 ด้ าน
จาแนกตามหน่วยงานของบุคลากร (โดยมุ่งเน้ นด้ านความรู้ความสามารถ ด้ านทักษะ
ด้ านทัศนคติ) ผลการวิจัยพบว่าบุคลากรที่ปฏิบัติงานหน่วยงานที่ต่างกันมีความคิดเห็นที่แตกต่าง
กันทั้งในด้ านความรู้ความสามารถ ด้ านทักษะ ด้ านทัศนคติ โดยในภาพรวมสานักอานวยการมี
ค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นสูงสุด และในรายด้ านพบว่ า ด้ านความรู้ความสามารถ ด้ านทัศนคติ
พบว่ าบุ คลากรในสานักอานวยการมีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นสูงสุด ในส่วนด้ านทักษะ พบว่ า
บุคลากรในสานักเลขาธิการมีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นสูงสุด
จาแนกตามระดับการศึกษา (โดยมุ่งเน้ นด้ านความรู้ความสามารถ ด้ านทักษะ ด้ าน
ทัศนคติ) ผลการวิจัยพบว่ า บุคลากรที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นที่แตกต่างกันทั้ง
3 ด้ าน โดยในภาพรวมระดับการศึกษาต่ากว่ าปริ ญญาตรีมีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นสูงสุด ใน
รายด้ านพบว่าด้ านความรู้ความสามารถ ด้ านทักษะ บุคลากรที่มีวุฒิการศึกษาต่ากว่าปริญญาตรีมี
ค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นสูงสุด ส่วนด้ านทัศนคติ พบว่าบุคลากรที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญา
ตรีมคี ่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นสูงสุด
จาแนกตามระดับการทางาน(โดยมุ่งเน้ นด้ านความรู้ความสามารถ ด้ านทักษะ ด้ าน
ทัศนคติ) ผลการวิจัยพบว่ าบุคลากรที่มีระดับการทางานต่างกันมีความคิดเห็นที่แตกต่างกัน ทั้ง
3 ด้ าน โดยในภาพรวมพบว่าระดับสูงมีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นสูงสุด ในรายด้ านพบว่า ด้ าน
ความรู้ความสามารถ ด้ านทักษะ พบว่าบุคลากรระดับสูงมีค่าเฉลี่ยระดับความคิดสูงสุด ในส่วน
ด้ านทัศนคติพบว่าบุคลากรในระดับปฏิบัติการมีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นสูงสุด
จาแนกตามอายุก ารทางาน(โดยมุ่งเน้ น ด้ า นความรู้ความสามารถ ด้ านทักษะ ด้ า น
ทัศนคติ) ผลการวิจัยพบว่า บุคลากรที่มีอายุการทางานต่างกัน มีความคิดเห็นที่แตกต่างกันทั้งใน
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ด้ านความรู้ความสามารถ ด้ านทักษะ ด้ านทัศนคติ โดยในภาพรวมและในรายด้ านพบว่าระดับการ
ทางานต่ากว่า 1 ปี มีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นสูงสุด

5. อภิปรายผล
จากการศึกษาวิจัยเรื่องความคิดเห็นของบุคลากรต่อรูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ในสานักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย สามารถอภิปรายผลตามการวิจัยโดยแยกพิจารณา
เป็ นประเด็นต่าง ๆ ได้ ดังนี้
- ศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรในสานักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ด้ าน
การปฐมนิ เ ทศ ด้ า นการฝึ กอบรม ด้ า นการพั ฒ นา และด้ า นการศึ ก ษา พบว่ า มี ก ารพั ฒ นา
ทรัพยากรมนุ ษย์โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง อาจเนื่องมาจาก สานักงานคณะกรรมการปฏิรูป
กฎหมายเป็ นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นมาใหม่ จึงยังไม่มีการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ได้ อย่างเต็มที่ จึง
ทาให้ ก ารพั ฒนาทรั พ ยากรมนุ ษย์ไม่ สามารถพั ฒนาบุ คลากรได้ อย่ างครบถ้ วนและทั่วถึง ซึ่ ง
สอดคล้ องกับงานวิจัยของเบญจวรรณ นิวาศานนท์ (2552) ที่ได้ ทาการศึกษาเรื่ องการพั ฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ในองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี และผลการศึกษาพบว่าความคิดเห็นของ
ข้ า ราชการต่ อ การพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ใ นองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด นนทบุ รี ด้ า นการ
ปฐมนิเทศ ด้ านการฝึ กอบรมที่มุ่งเน้ นความรู้ ทักษะ ทัศนคติ ความสามารถ ด้ านการพัฒนา และ
ด้ านการศึกษา อยู่ในระดับปานกลางทุกด้ าน แต่ไม่สอดคล้ องกับงานวิจัยของบุณยานันท์ แจ่มใส
(2555) ที่ ไ ด้ ท าการศึ ก ษาเรื่ อ งการพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ใ นส านั ก งานปลั ด กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม ด้ านการปฐมนิเทศ ด้ านการฝึ กอบรม ด้ านการพัฒนา และ
ด้ านการศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับสูง
- ผลการทดสอบสมมติ ฐ าน พบว่ า บุ ค ลากรในส านั ก งานคณะกรรมการปฎิ รู ป
กฏหมายที่ มี ลั ก ษณะทางประชากรศาสตร์ แ ตกต่ า งกัน มี ค วามคิ ด เห็น ต่ อ รู ป แบบการพั ฒ นา
ทรั พยากรมนุ ษย์ในสานักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายแตกต่างกันทั้งในภาพรวมและราย
ด้ าน อาจจะเนื่องมาจาก บุคลากรในสานักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย เมื่อผ่านกระบวนการ
สรรหาเข้ ามาปฏิบัติงานอาจไม่ได้ รับการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ในรูปแบบที่เหมือนกันทุกคน จึง
ทาให้ ความคิดเห็นแตกต่างกันเพราะฉะนั้นลักษณะทางประชากรศาสตร์จึงมีผลต่อรูปแบบการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในสานักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ซึ่งไม่สอดคล้ องกับงานวิจัย
ของบุณยานันท์ แจ่มใส(2555) ที่ได้ ทาการศึกษาเรื่องการพัฒนาทรั พยากรมนุ ษย์ในสานักงาน
ปลัด กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม ด้ านการปฐมนิเทศ ด้ านการฝึ กอบรม ด้ าน
การพั ฒนา และด้ านการศึกษา ที่มีลักษณะส่วนบุคคลแตกต่างกันมีความคิดเห็นส่วนบุคคลไม่
แตกต่างกันทั้งในภาพรวมและรายด้ าน
- ด้ านการปฐมนิเทศ คะแนนค่าเฉลี่ยในภาพรวมอยู่ระดับปานกลาง แต่ในรายข้ อจะ
พบข้ อที่ว่า การปฐมนิเทศที่หน่วยงานของท่านจัดขึ้นทาให้ ลดช่องว่างและยังสามารถทาให้ ยอมรับ
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ในการปฏิบัติงานระหว่างพนักงานเก่าและพนักงานใหม่ได้ เป็ นอย่างดี อยู่ในระดับน้ อยนั้นก็แสดง
ให้ เห็นว่าสานักงานยังไม่สามารถจัดการปฐมนิเทศ ที่ดีให้ พนักงานที่เข้ ามาปฏิบัติงานใหม่ได้ และ
ยังทาให้ เกิดช่องว่างในการปฏิบัติงานระหว่างพนักงานเก่าและพนักงานใหม่อีกด้ วย แต่สาหรับจุด
แข็งในรายข้ อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สดุ คือ หน่วยงานของท่านจัดให้ มีการปฐมนิเทศแก่พนักงานใหม่ท่ี
เข้ ามาทางานทุกครั้ง เพื่อให้ เกิดทัศนคติท่ดี ีต่อการปฏิบัติงานและต่อหน่วยงาน ถึงจะมีค่าเฉลี่ยสูง
สุดแต่กอ็ ยู่ในระดับปานกลาง สานักงานควรให้ ความสาคัญต่อการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ให้ มาก
ขึ้น และต้ องมีการพัฒนาการปฐมนิเทศขึ้นไปเรื่อย ๆ
- ด้ านการฝึ กอบรม คะแนนค่าเฉลี่ยในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง แต่ในรายด้ าน
พบว่า ผู้บังคับบัญชาสนับสนุ นให้ พนักงานได้ มีโอกาสเพิ่มพูนความรู้จากการฝึ กอบ อยู่ในระดับ
มาก นั้นแสดงให้ เห็นว่าผู้บังบัญชาไม่ได้ ปิดกันให้ พนักงานได้ รับการฝึ กอบรม อยากให้ พนักงาน
ทุกคนได้ รับความรู้ ได้ เพิ่มพูนความรู้เพื่อสามารถนามาใช้ ในการปฏิบัติงานได้ ซึ่งจะตรงกันข้ า ม
กั บ เมื่ อ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงในองค์ ก ร เนื้ อหางาน ความรู้ ใหม่ ๆ เช่ น ด้ า นกฎหมาย ด้ า น
เทคโนโลยี กฎ ระเบียบใหม่ ๆ หน่วยงานจะจัดให้ มีการฝึ กอบรมให้ แก่พนักงานเพื่อให้ เกิดทักษะ
ความรู้ และทัศนคติและความเข้ าใจงาน ให้ ปฏิบัติหน้ าที่ให้ ดีย่ิงขึ้น จะอยู่ในระดับปานกลางซึ่งมี
ค่าเฉลี่ยน้ อยที่สุดสาหรับด้ านการฝึ กอบรม นั้นแสดงให้ เห็นว่ า สานักงานไม่ได้ ให้ ความสาคัญต่อ
การเปลี่ยนแปลงในองค์กร
- ด้ านการพัฒนา คะแนนค่าเฉลี่ยในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง แต่ในรายด้ าน
พบว่า หน่วยงานของท่านมีการจัดกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง มีค่ าเฉลี่ยสูงสุดใน
ระดับปานกลาง นั้นแสดงให้ เห็นว่าสานักงานมีการจัดกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
แต่ในข้ อที่ว่า หัวหน้ างานของท่านมีการสอนงาน (Coaching) เพื่อให้ เกิดทักษะกับท่านโดยตรง มี
ค่าเฉลี่ยต่าสุดอยู่ในระดับน้ อย นั้นแสดงให้ เห็นว่า สานักงานไม่ได้ ให้ ความสาคัญกับการสอนงาน
เพื่ อให้ เกิดทักษะกับผู้มาปฏิบัติงานใหม่หรื อผู้ท่ตี ้ องหมุนเวียนการปฏิบัติงาน สานักงานควรจัด
ให้ มีระบบพี่เลี้ยงขึ้นในสานักงานเพื่ อเป็ นการสอนงานในกรณี ผู้มาปฏิบัติงานใหม่หรืออาจมีการ
หมุนเวียนงานภายในหน่วยงาน
- ด้ านการศึกษา คะแนนค่าเฉลี่ยในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง แต่ในรายด้ าน
พบว่า พนักงานได้ รับการสนับสนุนส่งเสริมให้ ศึกษาหรือดูงานเพื่อพัฒนาความก้ าวหน้ า มีค่าเฉลี่ย
สูงสุดอยู่ ในระดับ ปานกลาง จะเห็น ได้ ว่า สานั กงานให้ ความสาคัญ กับ การศึ กษาหรื อดู งานกับ
พนักงาน ซึ่งเป็ นเรื่องที่ดีอยู่แล้ ว และสานักงานควรมีการพัฒนาให้ ดีย่ิงขึ้นไปเรื่อยๆ แต่สาหรับใน
ประเด็นที่ว่า หน่วยงานมีการคัดเลือกพนักงานไปศึกษาหรือดูงานอย่างเหมาะสมและยุติธรรม มี
ค่าเฉลี่ยต่าสุดอยู่ในระดับน้ อย นั้นหมายความว่ า สานักงานไม่มีหลักเกณฑ์ท่ดี ี ชัดเจน เหมาะสม
และยุติธรรมให้ กับพนักงาน จึงทาให้ พนั กงานเห็นว่าสานักงานไม่มีความยุติธรรมในการคั ดเลือก
พนักงานไปศึกษาหรือดูงาน
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- ซึ่งในรูปแบบการพั ฒนาทรัพยากรมนุ ษย์นาไปสู่การเพิ่มพูน ความรู้ความสามารถ
ทักษะ ทัศนคติ ผลจากการวิจัยสามารถสรุปผลได้ ดังนี้
ผลจากการวิ จัยจะเห็นได้ ว่า การพั ฒนาทรั พยากรมนุ ษย์น าไปสู่การเพิ่ มพู น ความรู้
ความสามารถ ทักษะ และทัศนคติ มีค่าเฉลี่ ยอยู่ ในระดับปานกลาง สานั กงานสนั บสนุ นให้
พนักงานมีโอกาสเข้ ารับการฝึ กอบรมเพื่อพัฒนาความรู้เพิ่มเติม สร้ างทักษะในการทางานให้ มาก
ขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งพนักงานได้ รับความรู้จากสิ่งที่สานักงานจัดเตรียมไว้ ให้ ซ่ึงเป็ นเรื่องที่ดีมากอยู่
แล้ วอยากให้ สานักงานดาเนินการอย่างนี้พร้ อมกับจัดให้ การพัฒนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ เพิ่มทักษะ
ในการปฏิบัติงานอย่างนี้ต่อไป แต่ในสิ่งที่สานักงานยังขาดคือการสอนงานหรื อการเรียนรู้งานใน
หน้ าที่ทดลองงาน หมุนเวี ยน สับเปลี่ยนงาน เพื่ อเพิ่ มพูนความรู้ เกิดทักษะ และให้ พนักงานมี
ทัศนคติท่ดี ีต่อสานักงาน นั้นคือ สานั กงานควรมีการเตรี ยมความพร้ อม และมีการวางแผนการ
พั ฒ นาเพื่ อ เพิ่ มพู น ความรู้ ให้ กั บ พนั ก งานเพิ่ ม มากขึ้ น หากมี ก ารสับ เปลี่ ยนงาน ทดลองงาน
หมุนเวียนงานควรจัดให้ มีการพัฒนางาน มีระบบสอนงานที่ดี มีระบบพี่เลี้ยงเพื่อให้ เกิดการสอน
งานที่ดีให้ เกิดความรู้ความสามารถ มีทกั ษะในการปฏิบัติงานได้
ข้ อเสนอแนะที่ได้ จากการวิจัย
จากผลการศึ ก ษาที่ ไ ด้ จากรู ป แบบการพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ใ นส านั ก งาน
คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังไปนี้
1. สานักงานควรจัดทาแผนพัฒนาบุคลากร เพื่อให้ พนักงานได้ รับการพัฒนาได้ อย่าง
มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ เกิดความรู้ความสามารถ ทักษะและทัศนคติ ในการปฏิบัติงาน
2. สานักงานควรให้ ความสาคัญในเรื่องการสอนงาน ( Coaching) ให้ กับพนักงานใน
กรณี ท่ีพนั กงานมาบรรจุ ใหม่ ทดลองงาน การหมุ นเวี ยน สับเปลี่ ยนงาน เพื่ อให้ พนั กงานได้
เพิ่ มพูนความรู้ใหม่ ๆ และเป็ นทักษะของพนักงาน สานักงานควรกาหนดให้ มีการมอบหมาย
ผู้รับผิดชอบในการสอนงาน(พี่เลี้ยง)อย่างชัดเจน ทั้งนี้ผ้ ูทาหน้ าที่พ่ีเลี้ยงควรเป็ นผู้ดารงตาแหน่ ง
สูงกว่ าหรื อมีประสบการณ์ในงานนั้ น ๆ และเป็ นที่ยอมรั บจากผู้ บังคับบัญชา โดยอาจกาหนด
ระดับหัวหน้ าฝ่ ายเป็ นผู้สอนงาน ( Coaching) และเป็ นพี่เลี้ยงตลอดในการทดลองงาน เพื่อให้
พนักงานได้ รับความรู้อย่างกว้ างขวางและเกิดทักษะ เกิดความเข้ าใจงาน มีความชานาญ และ
สามารถท างานได้ อ ย่ า งถู ก ต้ องเพื่ อจะน าไปสู่ ค วามส าเร็ จ ของงาน การสอนงานถื อ เป็ น
กระบวนการเรียนรู้ และยังช่วยให้ เกิดความสัมพันธ์อนั ดีในการทางานร่วมกัน
3. ในระบบการหมุนเวียนงานภายในหน่ วยงาน จะต้ องมีแนวทางและเครื่องมือใน
การส่ งเสริ มสนั บ สนุ น การดาเนิ น งานจากผู้ มีส่ ว นเกี่ ยวข้ อ งในทุ ก ระดั บ โดยเฉพาะผู้ บ ริ หาร
ระดับสูงจะต้ องกาหนดให้ เป็ นนโยบายที่ชัดเจนและสามารถนาไปปฏิบัติได้ จริง พร้ อมทั้งสนับสนุ น
งบประมาณอย่ า งเพี ย งพอในการพั ฒ นาตามแผนพั ฒ นารายบุ ค คลที่ผ้ ู เ ข้ า รั บ การสั บ เปลี่ ย น
หมุนเวียนงานจะต้ องเข้ ารั บการพั ฒนาอย่ างจริ งจัง ในการหมุ นเวี ยนสับเปลี่ ยนงานเพื่ อให้ เกิด
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ประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ควรจะมีการศึกษาระบบอื่น ๆ เพื่ อรองรั บ เช่ น ระบบพี่ เลี้ยง ระบบ
การสอนงาน ระบบติดตามและประเมินผล นามาใช้ ในการปฏิบัติงาน
4. สานั กงานควรดาเนิน การจั ดทาหลักเกณฑ์ในการให้ ทุน การศึกษาและดูงานให้
ชั ด เจน เหมาะสม โปร่ ง ใส ถู ก ต้ อ งและเป็ นธรรมเพื่ อ ให้ พ นั ก งานทุ ก คนได้ มี โ อกาสได้ รั บ
ทุนการศึกษาหรือดูงานอย่างทั่วถึง และควรจัดหาทุนการศึกษาจากองค์กรต่างประเทศหรือทา
ข้ อตกลงร่ วมกับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เพื่ อให้ โอกาสบุคลากรได้ พัฒนาตัวเองโดยการศึกษาต่อ
เพิ่ ม ขึ้ น ส านั ก งานอาจก าหนดหลั ก เกณฑ์ ส าหรั บ พนั ก งานที่มี สิ ท ธิ์ ไ ด้ รั บ ทุ น การศึ ก ษา โดย
กาหนดให้ พนักงานปฏิบัติงานไม่ต่ากว่า 3 ปี และเมื่อได้ ทุนการศึกษาแล้ วต้ องไม่โอนย้ ายหรื อ
ลาออกโดยไม่ มีเ หตุ จ าเป็ นเพื่ อ นาความรู้ ท่ีได้ จากการศึ ก ษานามาใช้ ให้ เกิดประโยชน์ และเกิด
ประสิ ท ธิ ภ าพสู ง สุ ด กั บ ส านั ก งาน ผู้ บ ริ ห ารควรมี ก ารตรวจสอบและประเมิ น การน าความรู้
ความสามารถของพนักงานที่ได้ รับการพั ฒนาทรั พยากรมนุ ษย์ ในการดูงานควรจัดให้ เป็ นธรรม
เหมาะสมกับตาแหน่งของพนักงานและเหมาะสมกับลักษณะงานที่พนักงานปฏิบัติอยู่
5. สานั ก งานควรจั ดให้ มีก ารปฐมนิ เ ทศบุ ค ลากรที่เ ข้ า ใหม่ ทุก ครั้ งเพื่ อ ก่ อ ให้ เ กิ ด
ทัศนคติท่ดี ีต่อการปฏิบัติงาน และให้ บุคลากรได้ ร้ ูจักผู้บริหาร นโยบาย กฎ ระเบียบ ข้ อบังคับของ
สานักงาน และมีการกาหนดการปฐมนิเทศให้ ชัดเจนควรสอดแทรกระบบคุณธรรมจริยธรรมเข้ าไป
ด้ วย
6. ผู้บริ หารควรสนับ สนุ น ให้ บุคลากรมีโอกาสเข้ ารั บ การฝึ กอบรมอย่า งสม่า เสมอ
ชัดเจนและต่อเนื่อง โดยหน่ วยงานอาจจัดฝึ กอบรมเองหรื อส่งบุคลากรไปอบรมหน่ วยงานอื่น
เพื่ อเป็ นการพั ฒนาความรู้ ทักษะให้ เพิ่ มมากขึ้นและบุคลากรสามารถนาความรู้ท่ไี ด้ รับจากการ
ฝึ กอบรมมาประยุกต์ใช้ ในการปฏิบัติงานได้ เป็ นอย่างดี ในการฝึ กอบรมควรให้ ตรงกับตาแหน่ ง
และสายงานที่พนักงานได้ ปฏิบัติงานเพื่อให้ เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น
ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ศึ ก ษาเปรี ย บเทียบปั จ จั ย ที่ส่ง ผลต่ อ การพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษย์ ใ นส านั ก งาน
คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย
2. ศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อรูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร
อิสระ
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