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บทคัดย่อ
งานวิจัยครังนีมีวัตถุประสงค์เพือ 1) ศึกษาความต้ องการในการพัฒนาศักยภาพการทํางาน
ของบุคลากร บริษัท อาร์ เอส เอส 2016 จํากัด 2) ศึกษาระดับความต้ องการในการพัฒนาศักยภาพ
จํากัด จําแนกตามปั จจัยส่วนบุคคล และ 3)
การทํางาน ของบุคลากร บริ ษัท อาร์ เอส เอส
เปรียบเทียบความต้ องการในการพัฒนาศักยภาพการทํางาน ของบุคลากร บริษัท อาร์ เอส เอส 2016
จํากัด จําแนกตามปัจจัยส่วน งานวิจัยครังนีเป็ นงาน วิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)โดยการ
ใช้ แ บบสอบถาม (Questionnaire) เป็ นเครื องมื อ ในการเก็บ รวบรวมข้ อ มู ล เพื อวิ จั ย เชิ ง สํา รวจ
(Survey) ประชากรทีใช้ ในการวิจัย คือ บุคลากร บริษัท อาร์ เอส เอส 2016 จํากัด จํานวน 80 คน
วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ด้ ว ยสถิ ติ เ ชิ ง พรรณา (Descriptive Statistics)และสถิ ติ เ ชิ ง อนุ ม าน (Inferential
Statistics) โดยใช้ โปรแกรม SPSS ช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูล
จากผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง ของบุคลากร บริษัท อาร์ เอส
เอส
จํากัด โดยภาพรวมพบว่า ส่วนใหญ่เป็ นบุคลากรเพศหญิง มีอายุระหว่ าง 21–30 ปี และมี
ตําแหน่ งงานอยู่ในระดับปฎิบัติการ ความต้ องการในการพัฒนาศักยภาพการทํางาน ของบุคลากร
บริษัท อาร์ เอส เอส 2016 จํากัด โดยภาพรวมมีความต้ องการในการพัฒนาศักยภาพการทํางาน คือ
ด้ านการฝึ กอบรม อยู่ในระดับทีมากทีสุด รองลงมา คือ ด้ านการศึกษาดูงาน ด้ านการศึกษาต่อ และ
ระดับสุดท้าย คือ ด้ านการโอนย้ าย หรือ ปรับเปลียนหมุนเวียนงาน ตามลําดับ สําหรับผลการทดสอบ
สมมติฐาน พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้ านเพศ ด้ านอายุ และ ด้ านตําแหน่งงาน มีความคิดเห็นเกียวกับ
ความต้ องการในการพัฒนาศักยภาพการทํางานไม่แตกต่างกัน
คําสําคัญ : ความต้ องการ, การพัฒนาบุคลากร
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บทนํา
การพั ฒนาองค์กรในปั จจุ บันได้ เปลียนมาให้ ความสําคัญกับ บุคคล หรื อ คน มากขึนกว่ า
ในอดีต ดังจะเห็นได้ จาก แผนพั ฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติฉบับที 9 (พ.ศ. 2545 - 2549)
(สํา นั ก งานคณะกรรมการพั ฒ นาเศรษฐกิจและสัง คมแห่ งชาติ, 2546) ทีหั น มาเน้ น ให้ คน เป็ น
ศู น ย์ ก ลางของการพั ฒ นาประเทศ ซึ งในระดั บ องค์ ก รขนาดเล็ก ก็เ ช่ น กัน คนหรื อ บุ ค คลกร เป็ น
ทรั พ ยากรที มี ค วามสํา คั ญ และมี ค่ า มากที สุ ด ในองค์ ก ร หากองค์ ก รมี บุ ค ลากรที มี คุ ณ ภาพและ
ประสิทธิภาพ เป็ นบุคลากรทีเก่งและดีย่อมส่งผลให้ องค์กรนันมีความ
ในปั จ จุ บั น มี องค์ ก รจํา นวนมาก ทีประสบกับ ปั ญ หาการพั ฒ นาศั ก ยภาพการทํา งานของ
บุคลากรภายในองค์กร อาจจะไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ของการปฎิบั ติงานของแต่ละสายงาน จนทําให้
เสียเวลา และงบประมาณ โดยองค์กรแต่ละองค์กรทําการลงทุนไปไม่น้อยในการว่าจ้ างบุคลากรเข้ ามา
ทํา งาน โดยเริ มตังแต่ กระบวนการสรรหาและการคัดเลื อ ก การบรรจุ และการแต่ งตัง จนถึ งการ
ฝึ กอบรมและการพัฒนาศักยภาพ ในการส่งเสริ มศักยภาพการทํางานของบุคลากร ซึงการส่งเสริม
ศักยภาพการทํางานของบุคลากรเป็ นสิงทีองค์กรจะต้ องให้ ความสําคัญอย่างจริงจังและต่อเนืองเป็ น
อย่างยิง เพือทีจะทําให้ บุคลากรในองค์กรนําความสามารถของตนเองทีมีอยู่ทาํ งานให้ กับองค์กรอย่าง
เต็มความสามารถ การพัฒนาบุคลากร ทังภาครัฐ และภาคเอกชนต่างให้ ความสนใจถึงหลักการและ
วิธกี ารพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในรูปแบบต่างๆ เพือนําไปปรับใช้ ให้ สอดคล้ องกับวัฒนธรรมของ
องค์กรของตนเอง แต่ทงนี
ั ก็ต้องคํานึงถึง ความต้ องการของบุคลากรทีจะพั ฒนาศักยภาพของตนเอง
ว่าบุคลากรแต่ละท่าน มีการดําเนินการปฎิบัติงานทีแตกต่างกันออกไป เพราะฉะนันแล้ วองค์กรอาจจะ
ต้ องมีการสํารวจถึงความต้ องการในการพัฒนาบุคลากร โดยอาจจะต้ องเป็ นการสอบถามไปยัง ระดับ
หั วหน้ างานในแต่ ละสายงาน หรื อ สอบถามไปทีตัวของบุ คลากรเองได้ เลยโดยตรง เพื อก่อให้ เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดต่อองค์กร
ดังนันแล้ ว ทําให้ ผ้ ูวิจัยมีความสนใจทีจะทําการศึกษาความต้ องการในการพัฒนาศักยภาพ
การทํา งานของบุ ค ลากร บริ ษัท อาร์ เอส เอส 2016 จํา กัด ซึ งเป็ นการศึ ก ษาความต้ อ งการของ
บุ ค ลากรภายในองค์ ก รทีต้ อ งการพั ฒ นาศั ก ยภาพของตนเอง เพื อนํา มาพั ฒ นาการทํา งานให้ เ กิด
ประสิทธิภาพสูงสุดต่ อองค์กร โดยผลการศึ กษาทีได้ จะเป็ นข้ อมู ลพื นฐานสําหรับองค์กร ซึงองค์กร
สามารถนําข้ อมูลทีได้ จากการศึกษาไปช่ วยในการพั ฒนาศักยภาพการทํางานของบุคลากร และทําให้
องค์กรทราบถึงปั จจัยทีส่งผลต่อความต้ องการการพั ฒนาศักยภาพการทํางานของบุคลากร เพื อทีจะ
สามารถพัฒนาองค์กรให้ ประสบความสําเร็จต่อไป
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วัตถุประสงค์ของการวิจยั
1. เพือศึกษาความต้ องการในการพัฒนาศักยภาพการทํางาน ของบุคลากร บริษัท อาร์ เอส
เอส 2016 จํากัด
2. เพือศึกษาระดับความต้ องการ ในการพัฒนาศักยภาพการทํางาน ของบุคลากร บริษัท
อาร์ เอส เอส
จํากัด จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล
3. เพือเปรียบเทียบความต้ องการในการพัฒนาศักยภาพการทํางาน ของบุคลากร บริษัท
อาร์ เอส เอส 2016 จํากัด จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล
แนวคิดและวรรณกรรมทีเกียวข้อง
แนวคิดและวรรณกรรมทีเกียวข้ องกับความต้ องการในการพัฒนาศักยภาพการทํางาน ของ
บุคลากร บริษัท อาร์ เอส เอส
จํากัด ได้ แก่ Gilley and Eggland (1992,น. 9 อ้ างถึงใน จารุ
เนตร เกือภักดิ,2559) กล่าวว่า การพัฒนาบุคลากร หมายถึง การนํากิจกรรมทีมีกาํ หนดและวางรูป
แบบอย่างมีระบบมาใช้ เพือเพิมพูนความรู้ ทักษะ ความสามารถ และปรับปรุงพฤติกรรมของพนักงาน
ให้ ดีขึน โดยมุ่งเน้ นการพัฒนาใน 3 ส่วน คือ 1) การพัฒนาบุคคล (Individuual Development) 2)
การพัฒนาสายอาชีพ (Career Development) 3) การพัฒนาองค์การ (Organization Development)
ทังนี องค์ประกอบทัง 3 ส่วน จะมีจุดมุ่งหมายร่วมกัน คือ การปรับปรุงการทํางานของบุคลากรให้ ดีขึน
ซึงเป็ นส่วนสําคัญของการพั ฒนาบุคลากร และ พะยอม วงศ์สารศรี (2544) กล่ าวว่ า การพั ฒนา
บุคลากร หมายถึง การดําเนินการเพือเพิมพูนความรู้ ความสามารถ และทัศนคติของบุคลากร ทีมีต่อ
การปฏิบัติงานทีตนเองได้ รับผิดชอบให้ มีคุณภาพ และเป็ นทีน่าพอใจแก่องค์กร
นอกจากนีแล้ ว วิจิตร อาวะกุล (2540,น.79) กล่ าวว่ าความต้ องการ (Need) เป็ นความ
ต้ องการของมนุ ษย์ หมายถึง สภาวะทีบุคคลยังขาดหรือยังไม่มีสิงใดสิงหนึง และความต้ องการทีจะมี
หรือให้ ได้ มาในส่งเหล่านัน ซึงเป็ นความต้ องการจําเป็ นทีเป็ นพืนฐานแล้ ว มนุ ษย์กจ็ ะมีความต้ องการ
ทางด้ านสังคม การทีบุคคลพยายามขวนขวายให้ ได้ มาซึงสิงทีตนเองยังขาดอยู่จะเป็ นแรงผลักดันให้
บุ คคลมีการปรั บปรุงเปลี ยนแปลงพฤติกรรมภายในตนเองอย่ างไม่ หยุ ด ด้ วยการเรี ยนรู้ ศึกษาจาก
วิชาการประสบการณ์จนกว่าจะได้ รับสิงทีตนปรารถนาความต้ องการ
ผลงานวิจียทีเกียวข้ อง จุ ฑามาส, พรนิภา (2551) ได้ ศึกษา แนวทางการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ประชากรทีใช้ ในการศึกษา
ครังนีป็ นบุคลากรสายสนับสนุนในสังกัดสํานักงานอธิการบดีวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี และวิทยาลัยชุมชน
สุราษฎร์ธานี และเกษรินทร์ วิริยะอาภรณ์ (2545) ได้ ศึกษาความต้ องการในการพัฒนาตนเองของ
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ข้ าราชการกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ กลุ่มตัวอย่างทีใช้ ในการวิจัย เป็ นข้ าราชกกรมวิชาการ
กระทรวงศึกษาธิการ ดังนันผู้ศึกษาจึงได้ กาหนดแนวคิดในการดาเนินการวิจัย
กรอบแนวคิดในการวิจยั
ในการศึกษาความต้ องการในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร บริษัท อาร์ เอส เอส 2016
จํากัด ผู้ วิ จั ยได้ นํา แนวความคิ ดและทฤษฎี ทีเกียวข้ องมากํา หนดเป็ นกรอบแนวความคิ ดทีใช้ ใน
การศึกษา
ตัวแปรอิสระ
ตัวแปรตาม
ปั จจัยส่ วนบุคคล ได้แก่
1. เพศ
2. อายุ
3. ตําแหน่งงาน

ความต้องการในการพัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากร ประกอบด้วย
1. ด้านการศีกษา
2. ด้านการฝึ กอบรม
3. ด้านการศีกษาดูงาน
4. ด้านการโอนย้าย หรื อ
ปรับเปลียนหมุนเวียนงาน

วิธีการดําเนินการวิจยั
ประชากร คือ บุคลากรของบริษัท อาร์ เอส เอส 2016 จํากัด จํานวน 100 คน โดยแบ่ง
ตาม ฝ่ ายการปฏิบัติงานทังหมด 12 ฝ่ าย ได้ แก่ ฝ่ ายบริหาร ฝ่ ายบัญชี ฝ่ ายการเงิน ฝ่ ายจัดซือ ฝ่ าย
การตลาด ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล ฝ่ ายออกแบบวิศวกรรม ฝ่ ายคลังสินค้ า ฝ่ ายก่อสร้ างระบบไฟฟ้ า ฝ่ าย
ก่อสร้ างสถานีไฟฟ้ า ฝ่ ายก่อสร้ างพลังงานทดแทน และฝ่ ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
กลุ่มตัวอย่าง คือ บุคลากรของบริษัท อาร์ เอส เอส 2016 จํากัด โดยใช้ ขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างโดยการกําหนดกลุ่มตัวอย่าง จากสูตรของ Taro Yamane โดยได้ กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 80 คน
เครืองมือทีใช้ในการรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึงผู้ศึกษาได้ ทาํ
การรวบรวมข้ อมู ลจากหนั งสือเอกสารวารสารงานวิจั ย แนวคิดและทฤษฎี ทีเกียวข้ อ ง เพื อใช้ เ ป็ น
แนวทางในการสร้ างแบบสอบถาม ซึงแบ่งออกได้ ทงหมด
ั
3 ตอน ดังนี
ตอนที 1 คําถามทีเกียวกับข้ อมูลส่วนบุคคลของบุคลากร ได้ แก่ เพศ อายุ ตําแหน่งงาน
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ตอนที 2 คําถามทีเกียวกับความต้ องการของบุคลากรในการพั ฒนาศักยภาพการทํางาน
ในการตอบแบบสอบถาม ผู้วิจัยได้ กาํ หนดเกณฑ์การให้ คะแนน ดังนี ลักษณะคําถามแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale)
ตอนที 3 ข้ อเสนอแนะเพิมเติม เป็ นแบบสอบถามปลายเปิ ด
ข้อค้นพบ
1. ความต้ องการในการพัฒนาศักยภาพการทํางาน ของบุคลากร บริษัท อาร์ เอส เอส
2016 จํากัด จากผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่าง 80 คน โดยภาพรวมแล้ ว มีความต้ องการในการ
พัฒนาศักยภาพการทํางานอยู่ในระดับมากทีสุด เมือพิจารณาเป็ นรายด้ านแล้ ว พบว่า บุคลากรมีความ
ต้ องการพัฒนาศักยภาพการทํางาน ด้ านการฝึ กอบรม อยู่ในระดับทีมากทีสุด รองลงมา มีความ
ต้ องการพัฒนาศักยภาพการทํางาน ด้ านการศึกษาดูงาน อยู่ในระดับมากทีสุด มีความต้ องการพัฒนา
ศักยภาพการทํางาน ด้ านการศึกษาต่อ อยู่ในระดับมากทีสุด และระดับสุดท้ าย มีความต้ องการพัฒนา
ศักยภาพการทํางานด้ านการโอนย้ าย หรือ ปรับเปลียนหมุนเวียนงาน อยู่ในระดับมาก ตามลําดับ
2. ปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง ของบริษัท อาร์ เอส เอส
จํากัด
ปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คลด้ า นเพศ จากการทดสอบสมมติ ฐ านการวิ จั ย โดยใช้ ส ถิ ติ T-test
เปรียบเทียบความแตกต่าง ได้ ค่า t เท่ากับ 1.210 และค่า Sig. เท่ากับ 0.230 แสดงว่า บุคลากรเพศ
ชายและเพศหญิ ง บริ ษัท อาร์ เอส เอส 2016 จํา กัด มีความต้ อ งการพั ฒนาศักยภาพการทํางาน
โดยรวมไม่แตกต่างกัน
ปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คลด้ า นอายุ จากการทดสอบสมมติ ฐ านการวิ จั ย โดยใช้ ส ถิ ติ f-Test
เปรี ย บเทีย บความแตกต่ า ง พบว่ า ได้ ค่ า f เท่า กับ 0.219 และค่ า Sig. เท่า กับ 0.804 แสดงว่ า
บุคลากรบริษัท อาร์ เอส เอส 2016 จํากัด ทีมีอายุแตกต่างกัน มีความต้ องการพัฒนาศักยภาพการ
ทํางาน โดยรวมไม่แตกต่างกัน
ปั จจัยส่วนบุคคลด้ านตําแหน่ งงาน จากการทดสอบสมมติฐานการวิจัย โดยใช้ สถิติ fTest เปรียบเทียบความแตกต่าง พบว่าได้ ค่า f เท่ากับ 0.945และค่า Sig. เท่ากับ 0.393 แสดงว่า
บุคลากรบริ ษัท อาร์ เอส เอส 2016 จํากัด ทีมี ตําแหน่ งงาน มีความต้ องการพั ฒนาศั กยภาพการ
ทํางาน โดยรวมไม่แตกต่างกัน
บทสรุปและข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาความต้ องการในการพัฒนาศักยภาพการทํางาน ของบุคลากร บริษัท อาร์ เอส
เอส
จํากัด โดยรวมแล้ วอยู่ในระดับมากทีสุด เมือพิ จารณาเป็ นรายด้ านแล้ ว พบว่ า โดยเรี ยง
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จากค่ าเฉลียจากมากไปหาน้ อ ย ได้ แก่ มีความต้ องการพั ฒนาศั ก ยภาพด้ านการฝึ กอบรม มีความ
ต้ องการพัฒนาศักยภาพด้ านการศึกษาดูงาน มีความต้ องการพัฒนาศักยภาพด้ านการศึกษาต่อ และมี
ความต้ อ งการพั ฒ นาศั ก ยภาพด้ า นการโอนย้ า ย หรื อ การปรั บ เปลี ยนหมุ น เวี ย นงาน ตามลํา ดั บ
สอดคล้ องกับงานวิจัยของ เกษริ นทร์ วิริยะอาภรณ์ (2545) ได้ ศึกษาความต้ องการในการพั ฒนา
ตนเองของข้ าราชการกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ กลุ่มตัวอย่างทีใช้ ในการวิจัย เป็ นข้ าราชกกรม
วิ ช าการ กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร มุ่ ง ศึ ก ษาเฉพาะข้ า ราชการทีดํา รงตํา แหน่ ง นั ก วิ ช าการศึ ก ษา ซึ ง
ปฎิบัติงานเกียวกับงานด้ านวิชาการ ผลการวิจัย พบว่า ข้ าราชการกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ มี
ความต้ องการพัฒนาตนเองในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึงมีความต้ องการแต่ละด้ าน ดังนี
ด้ า นการศึ กษาต่ อ ข้ า ราชการกรมวิ ชาการ กระทรวงศึ ก ษาธิก าร มีความต้ อ งการพั ฒนา
ตนเองในด้ านนี อยู่ในระดับปานกลาง โดยมีข้อทีต้ องการพัฒนาตนเองอยู่ในระดับมาก 3 อันดับแรก
ได้ แก่ ต้ องการให้ สนับสนุนข้ าราชการได้ มีโอกาสศึกษาต่อในและต่างประเทศ โดยใช้ ทุนอุดหนุนจาก
หน่ ว ยงานทีสังกัด ต้ อ งการศึ ก ษาต่ อ เพื อพั ฒ นาตนเองให้ มีศั ก ยภาพในการทํา งานให้ สู งขึน และ
ต้ องการศึกษาต่อในสาขาวิชาทีเป็ นประโยชน์กบั หน้ าทีความรับผิดชอบในอนาคต
ด้ า นการฝึ กอบรม ข้ า ราชการกรมวิช าการ กระทรวงศึ กษาธิ การ มีความต้ องการพั ฒนา
ตนเองในด้ านนี อยู่ในระดับมาก โดยมีข้อทีต้ องการพัฒนาตนเองในระดับมากทีสุด 3 อันดับ ได้ แก่
ต้ อ งการส่ ง เสริ ม ข้ า ราชการให้ มี โ อกาสพั ฒ นาตนเองโดยการฝึ กอบรมเท่า เทีย มกัน ต้ อ งการให้
ผู้บังคับบัญชาให้ ความสําคัญในการพัฒนาข้ อราชการ โดยการฝี กอบรมให้ มี ความรู้ความสามารถมาก
ยิงขึน ต้ องการให้ ส่งเสริมข้ าราชการได้ พัฒนาตนเองโดยการฝึ กอบรมอย่างต่อเนือง
ด้ านการพัฒนาโดยการเรียนรู้ด้วยตนเอง ข้ าราชการกรมวิชาการกระทรวงศึกษาธิการ มี
ความค้ องการพัฒนาตนเองในด้ านนี อยู่ในระดับมาก โดยมีข้อทีต้ องการพัฒนาตนเองในระดับมาก 3
อันดับแรก ได้ แก่ ต้ องการเข้ าร่วมประชุมทางวิชาการทีสําคัญๆ เพือพัฒนาวิสยั ทัศน์ ต้ องการศึกษาหา
ความรู้เพิมเติมจากสือต่าง ๆ ต้ องการศึกษาหาความรู้เพิ มเติมดูงานในเละต่างประเทศบางโอกาส
และยังสอดคล้ องกับงานวิจัยของ เกรียงศักดิ เขียวยิง (2543,น.168-180 อ้ างถึงใน ถาวร พาพรหม
,2555, น.46-47) ได้ จาํ แนกวีธกี ารพัฒนาบุคลากรออกเป็ น 8 วิธี ดังนี
1) การฝึ กอบรม เป็ นกระบวนการอย่ า งเป็ นระบบเพื อให้ บุ ค ลากรมีก ารเพิ มพู น ความรู้
ทัศนคติ ทักษะและวิธกี ารปฏิบัติงานของพนักงาน เพือให้ บุคลากรสามารถปฏิบัติได้ ดีขนึ จุดมุ่งหมาย
ของการฝึ กอบรม ก็เพื อช่ วยให้ องค์กรบรรลุเป้ าหมายส่วนบุคคล การฝึ กอบรมจะช่ วยให้ บุคลากรที
ทํา งานในปั จ จุ บั น สามารถพั ฒ นาตนเองให้ เ กิด ประโยชน์ ใ นวิ ช าชี พและช่ ว ยให้ พนั ก งานมี ค วาม
รับผิดชอบในอนาคต
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2) การประชุ ม เป็ นเทคนิ คหรื อวิ ธีการทีใช้ ในการฝึ กอบรม เช่ น การอภิปราย การแสดง
บทบาทสมมติ การสัมมนา เทคนิ คเหล่ า นี จะเน้ น ทางด้ า นวิ ช าการ หรื อ ด้ า นทฤษฎี และด้ า นการ
ปฏิบัติงาน จะช่ วยให้ บุคลากรทีเข้ ารั บการฝึ กอบรมนําสิงทีตนได้ เรี ยนรู้จากการปฎิบัติหน้ าที ขณะ
ฝึ กอบรมสามารถทํางานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
3) การสัมมนาทางวิชาการ เป็ นการประชุ มร่ วมมือ เพื อศึกษาค้ นคว้ าเรื องราวต่า งๆ ซึ ง
อาจจะแบ่ งเป็ นกลุ่ มศึ กษาทีกําหนด และทําผลการศึ กษาเสนอต่ อทีประชุ มใหญ่ เพื อหาข้ อสรุปมา
พิ จ ารณาปรั บปรุ งการปฏิบัติ งาน การประชุ มสัมมนาจึ งเป็ นการพั ฒนาบุ คลากร ทีทํา ให้ ผ้ ู เ ข้ า ร่ วม
ประชุมสัมมนาได้ รับความรู้ และประสบการณ์แปลกใหม่และกําลังเป็ นทีนิยมในตอนนัน
4) การเผยแพร่ ข่ า วสารทางวิ ช าการ เป็ นวิ ธีก ารรั บ เอกสาร วารสารหรื อ การจั ด พิ ม พ์
เผยแพร่ข่าวสารออกไป ถ้ ามองในลักษณะของการแนะแนว การเผยแพร่ข่าวสาร จัดเป็ นงานบริการ
สารสนเทศ เพื อให้ บุ คลากรในองค์ ก ารสามารถรั บข่ า วสารได้ ทัน ที กับ การเปลี ยนแปลงทีเกิดขึน
เพือให้ เกิดความเข้ าใจอย่างกว้ างขวาง ในบุคลากรขององค์การด้ วยกันซึงรวมถึง การเข้ าใจตรงกันใน
วั ต ถุ ป ระสงค์ นโยบาย เทคนิ ค วิ ธีก ารในการดํา เนิ น งานซึ งจะช่ ว ยในการเพิ มผลผลิ ต และเพิ ม
ประสิทธิภาพในการดํานินงานให้ สูงขึนและนอกจากนียังเปิ ดโอกาสให้ พนักงานแสดงความคิดเห็น
หรื อส่งบทความต่ า งๆ ลงในเอกสารทีใช้ เผยแพร่ ก็จะทําให้ เกิดการมีส่วนร่ ว มของพนั ก งาน เพื อ
สร้ างสรรค์ผลงานให้ กบั องค์การ
5) การนิเทศงาน คือ การทีผู้บริหาร ทําให้ บุคลากรในหน่วยงาน ได้ ร้ ูถึงวิธีการปรับปรุงงาน
การปรับปรุงตนเองให้ มีความสามารถในการปฏิบัติงานในหน่ วยงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ และมี
ความสําคัญทีจะต้ องจั ดให้ มีในหน่ ว ยงาน เพราะนอกจากจะเป็ นการพั ฒนางานให้ มีประสิทธิภ าพ
สร้ างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ยังเป็ นวิธีการพัฒนาบุคลากรทีดีวิธีหนึง ซึงการพัฒนาบุคลากรโดย
วิธีการนิเทศงาน จะเป็ นเรื องเกียวกับการให้ คาํ แนะนําช่ วยเหลือในด้ านวิชาการ และเทคนิคในการ
ปฏิบัติงานเพือเพิมพูนความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน
6) การศึกษาต่ อหรื อการดูงานเพิ มเติม เป็ นวิ ธีการพั ฒนาบุคลากรทีเป็ นการเพิ มวุ ฒิของ
บุคลากรให้ มีความรู้ขนึ การส่งเสริมให้ บุคลากรในหน่วยงาน ได้ มีโอกาสศึกษาต่อนับเป็ นกระบวนการ
อย่างหนึงในการบริ หารงานสมัยใหม่ โดยเฉพาะบุคลากรทีปฏิบัติหน้ าทีในการบริ การหรื อบุคคลทีมี
หน้ าทีเกียวกับการพั ฒนาบุคลากรในองค์กร และการให้ โอกาสบุคลากรศึกษาต่อ จะทําให้ บุคลากมี
การเพิมพูนความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานให้ มากขึน ซึงเป็ นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานและเพิม
ประสิทธิภาพให้ กบั องค์กรมากขึน นอกจากนันการศึกษาต่อยังเป็ นประโยชน์แก่บุคลากรในด้ านความ
เชือมันในตนเอง การเข้ าใจจุดมุ่งหมายในการทํางาน
7) การทัศนศึกษาดูงานและสังเกตวิธกี ารทํางาน เป็ นการพัฒนาบุคลากรทีมุ่งเพิมพูนความรู้
ความสามารถ และประสบการณ์ เพื อให้ บุคลากรในองค์กรสามารถปฏิบัติงานทีรั บผิดชอบอยู่ ให้ ดี

560

ยิงขึน การศึกษาดูงานและการสังเกตวิธกี ารทํางาน จะก่อให้ เกิดประโยชน์แก่หน่วยงานและตัวบุคคลคู่
กัน ไป คื อ ทํา ให้ องค์ ก รมี บุ ค ลากรทีมี คุณภาพเหมาะสมกับงาน ในขณะเดี ยวกันการปฏิบั ติ งานที
ประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงค์บุคลากรจะเกิดขวัญและกําลังใจเนืองจากได้ เรียนรู้เทคนิคและ
วิธกี ารในการดําเนินงานใหม่ ๆ
8) การแต่งตังโยกย้ ายหรือการสับเปลียนหน้ าทีการทํางาน ถือว่าเป็ นการคัดเลือกบุคคลให้
ปฏิบัติหน้ าทีให้ เหมาะสมกับความรู้ความสามารถเพือสร้ างความเจริญก้ าวหน้ าให้ แก่งาน และเพิมพูน
ประสบการณ์ในการทํางาน และทําให้ บุคคลรู้ สึกว่ าเป็ นการย้ ายเพื อโอกาสทีจะก้ าวหน้ าในวิ ช าชี พ
เพราะถ้ าหากเขารู้สกึ ว่า การย้ ายสับเปลียนหน้ าทีเป็ นการถูกลงโทษ จะเป็ นการทําลายขวัญและกําลังใจ
ในการปฏิบัติงานของบุคลากรซึงส่งผลต่อประสิทธิภาพของงานในองค์กรในทีสุด
ข้อเสนอแนะ
ผูว้ ิจยั ได้ให้ขอ้ เสนอแนะเกียวกับการวิจยั ในครังนี
บุคลากรบริษัท อาร์ เอส เอส 2016 มีความต้ องการในการพัฒนาศักยภาพในการทํางาน
ในด้ านการฝึ กอบรม อยู่ในระดับมากทีสุด รองลงมาจะเป็ นด้ านการศึกษาดูงาน และด้ านการศึกษาต่อ
และด้ านการโอนย้ ายงาน หรือปรับเปลียนหมุนเวียนการทํางาน อยู่ในระดับมาก ตามลําดับ ผู้วิจัยจึงมี
ข้ อเสนอแนะเกียวกับการพัฒนาศักยภาพการทํางานของบุคคลกร ดังนี
1) การพัฒนาศักยภาพด้ านการฝึ กอบรม
จากการวิ จั ย พบว่ า บุ ค ลากรมีความต้ อ งการในการพั ฒ นาศั ก ภาพการทํา งาน ด้ า นการ
ฝึ กอบรม โดยรวมอยู่ในระดับมากทีสุด เมือพิจารณาเป็ นรายข้ อแล้ ว พบว่า มีความต้ องการฝึ กอบรม
เพือพัฒนาศักยภาพการทํางานให้ สงู ขึน รองลงมา ความต้ องการฝึ กอบรมในสาขาทีเกียวข้ องกับหน้ าที
ความรับผิดชอบ และความต้ องการฝึ กอบรมทีเกียวกับการใช้ เทคโนโลยีใหม่ๆ เพือมาพัฒนาเทคนิค
การทํางาน ตามลําดับ ดังนันแล้ วองค์กรจะต้ องมีการวางแผนการฝึ กอบรม ทีให้ สอดคล้ องกับนโยบาย
หรือ ตามพันธกิจขององค์กรและตามความต้ องการของบุคคลกร โดยเป้ าหมายขององค์กรเป็ นการ
มุ่งเน้ นไปทีการให้ บริการรับเหมาวิศวกรรทางไฟฟ้ า และพลังงานทดแทนทุกรูปแบบ องค์กรจะต้ องมี
การส่งบุคลากร เข้ ารับการฝึ กอบรมทีสอดคล้ องกับการทํางานให้ ตรงกับสายงาน ซึงอาจจะไม่จาํ เป็ นที
จะต้ องส่งบุ คลากรออกไปฝึ กอบรมภายนอก แต่ อ าจะเป็ นฝึ กอบรมจากระดับหั วหน้ า งานภายใน
องค์กรด้ วยกันเอง
2) การพัฒนาศักยภาพด้ านการศึกษาดูงาน
จากการวิจัย พบว่า บุคลากรมีความต้ องการในการพัฒนาศักภาพการทํางาน ด้ านการศึกษา
ดูงาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมือพิจารณาเป็ นรายข้ อ พบว่ า ความต้ องการศึกษา ดูงาน เพือพัฒนา
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ศักยภาพการทํางานให้ สูงขึน รองลงมา มีความต้ องการให้ องค์กรส่งเสริมการศึกษาดูงานทังภายใน
และภายนอกประเทศ ให้ แก่บุคลากรทุกระดับ ตามลําดับ ดังนันแล้ วองค์กรจะต้ องมีการส่งให้ บุคคล
กรได้ มีโอกาสออกไปศึกษาดูงานจากภายนอกองค์กร เพื อเป็ นการเพิมพูน ทักษะ การเรียนรู้ และการ
ทํางานและยังเป็ นการหาประสบการณ์ ทีแปลกใหม่ ของการทํา งานจากองค์กรภายนอก เพื อนํามา
ปรับปรุงกระบวนการทํางานใหม่ๆ ให้ กบั องค์กรต่อไป
3) การพัฒนาศักยภาพด้ านการศึกษาต่อ
จากการวิจัย พบว่า บุคลากรมีความต้ องการในการพัฒนาศักภาพการทํา งาน ด้ านการศึกษา
ต่อ โดยรวมอยู่ในระดับมากทีสุด เมือพิจารณาเป็ นรายข้ อ พบว่า มีความต้ องการศึกษาต่อเพือพัฒนา
ศักยภาพการทํางานให้ สูงขึน รองลงมา มีความต้ องการศึกษาต่อในสาขาทีเกียวข้ องกับหน้ าทีความ
รั บ ผิ ด ชอบ และ มี ความต้ อ งการศึ ก ษาต่ อ เมื อได้ รั บ ตํา แหน่ งทีสู ง ขึนหรื อ รั บ ผิ ด ชอบงานทีสู ง ขึ น
ตามลําดับ ดังนั นแล้ วองค์กรจะต้ องมีการส่งให้ บุคคลกรได้ มีโอกาสศึ กษาต่อในด้ านทีเกียวกับการ
ทํางาน เพือเป็ นการเพิมคุณวุฒิ ทีเป็ นประโยชน์ต่อตัวบุคลกร และองค์กรอีกด้ วย โดยเป็ นการสร้ าง
แรงจูงใจในการทํางานให้ กบั บุคลกรในการทีองค์กรให้ ความสําคัญกับการศึกษา โดยการส่งให้ กับบุคล
กรได้ มีความรู้ ทักษะทีได้ รับจากการศึกษา นํามาพั ฒนาศักยภาพของตนเองในการทํางานเพื อเพิ ม
ประสิทธิภาพให้ แก่องค์กรต่อไป
4) การพัฒนาศักยภาพด้ านการโอนย้ ายหรือปรับเปลียนหมุนเวียนงาน
จากการวิ จั ย พบว่ า บุ ค ลากรมีความต้ อ งการในการพั ฒ นาศั ก ภาพการทํา งาน ด้ า นการ
โอนย้ าย หรือการปรับเปลียนหมุนเวียนงาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมือพิจารณาเป็ นรายข้ อ พบว่า
ความต้ องการพัฒนาศักยภาพการทํางานของตนเองให้ มีความหลากหลาย รองลงมา มีความต้ องการ
โอนย้ ายงานตามความเหมาะสมหรื อตามความเชียวชาญในการทํางาน และ มีความต้ องการโอนย้ าย
หรือปรับเปลียนหมุนเวียนงาน เพือเตรียมความพร้ อมในการรับตําแหน่ งงานทีสูงขึนหรือรับผิดชอบ
งานทีสูงขึน ตามลําดับ ดังนันแล้ วองค์กรจะต้ องมีกระบวนการในการตรวจสอบถึงรูปแบบการทํางาน
ของบุ ค ลากร ว่ า บุ ค ลากรแต่ ล ะคนมี ค วามสามารถในด้ า นใดบ้ า ง เพื อจะได้ มี ก ารส่ ง เสริ ม ให้ ไ ด้
ปฎิบัติงานในสายงานทีตนเองถนัด ได้ ใช้ ความรู้ ทักษะ และความสามารถได้ อย่างเติมที
ข้อเสนอแนะเพือการวิจยั ครังต่อไป
1) ในการวิจัยครังนีผู้วิจัยได้ ทาํ วิจัยในเชิงปริมาณ ถ้ าหากว่าต้ องการทีจะได้ ข้อมูลในเชิง
ลึกมากขึน การศึกษาความต้ องการในการพัฒนาศักยภาพการทํางานของบุคลากรบริษัท อาร์ เอส เอส
2016 จํากัด จึงควรทีจะมีทาํ การศึกษาทําวิจัยในเชิงคุณภาพควบคู่กนั
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ต้ องการในการพั ฒนาศักยภาพการทํา งานในด้ านการฝึ กอบรมเป็ นอย่างมาก เพื อเป็ นการพั ฒนา
ศักยภาพการทํางานของตนเอง และเพือช่วยพัฒนาองค์กรต่อไป
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. สนับสนุน ส่งเสริมให้ บุคลากรขององค์กร ได้ รับการพัฒนาศักยภาพการทํางานอย่างเต็มที
ให้ เข้ ารับการฝึ กอบรม การศึกษาต่อ การศึกษาดูงาน ทังจากหน่วยงานภายใน และภานอกองค์กร ให้
มีความเหมาะสมกับตําแหน่งงานทีได้ รับมอบหมายงาน อย่างต่อเนือง
2. ส่งเสริม ให้ บุคลากรได้ พัฒนาศักยภาพการทํางานทีเกิดจากการได้ ลงมือปฎิบัติงานจริ ง
เพือเพิมพูนประสบการณ์การทํางาน ให้ มีประสิทธิภาพยิงขึน
ข้อเสนอแนะเชิงปฎิบตั ิ
1. จัดโครงการฝึ กอบรมเพือพัฒนาความรู้ สร้ างทักษะด้ านต่างๆ ทีจําเป็ นต่อการปฎิบัติงาน
อย่างต่อเนืองและให้ พัฒนาศักยภาพการทํางานให้ แก่บุคลากร ทุกระดับอย่างทัวถึง
2. จัดให้ มีโครงการส่งเสริมให้ บุคลากรได้ ศึกษาต่อ หรือได้ มีการศึกษาดูงาน ทังจากภายใน
และภานนอกองค์กร ทีเกียวกับหน้ าทีความรับผิดชอบของแต่ละสายงานโดยตรง เพือก่อให้ เกิดทักษะ
การเรียนรู้กบั หน้ าทีความรับผิดชอบ
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