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กิตติกรรมประกาศ
คณะผู้วิจัยขอขอบคุณผู้เกี่ยวข้องกับงานวิจัยชิ้นนี้ทุกท่านที่ไม่ได้เอ่ยนามและหวังเป็นอย่างยิ่ง
ว่าผลงานวิจัยชิ้นนี้จะช่วยเสริมสร้างองค์ความรู้ และความเข้าใจ ตลอดถึงส่งเสริมการใช้ระบบพัฒนา
บุคคลากรมาพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น
ข อ ข อ บ คุ ณ ร อ ง ศ า ส า ต ร า จ า ร ย์ ด ร .สุ ม า ลี จั น ท ร์ ช ล อ แ ล ะ ที ม วิ ท ย า ก ร
ที่คอยให้คําปรึกษา แนะนําตลอดถึงข้อเสนอแนะต่างๆ แก่นักวิจัยสายสนับสนุนในโครงการนี้มาโดย
ตลอดจนเสร็จสิ้นโครงการ และขอขอบคุณ นักวิจัยสายสนับสนุนทุกท่านที่เข้าร่วมโครงการพัฒ นา
บุคลากรในครั้งนี้
การที่งานวิจัยชิ้นนี้สามารถสําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี คณะผู้วิจัยต้องขอขอบคุณ อย่างสูงต่อ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ภายใต้โครงการทุนวิจัย ประจําปีงบประมาณ 2557
ที่สนับสนุนเงินทุน และขอขอบคุณทีมผู้ร่วมนักวิจัยที่ได้เสียสละเวลามาจัดโครงการวิจัยให้สําเร็จไป
ด้วยดี
ซึ่งคุณประโยชน์ใดๆที่เกิดขึ้นจากผลการวิจัยในครั้งนี้ คณะผู้วิจัยขอยกคุณงามความดีนั้นให้
แด่ ผู้มีอุปการคุณทุกท่าน

คณะผู้วิจัย
กันยายน 2557

ข

บทคัดย่อ
รหัสโครงการ A92/2557
ชื่อโครงการ โครงการวิจัยเพื่อการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์
ผู้วิจัย
ดร.สําเนียง องสุพันธ์กุล1 นางสาวอุไรวรรณ สมบัติศิริ2 ผศ.ดร.เจนศักดิ์
เอกบูรณะวัฒน์3 นางสาวธัญนันท์ วรเศรษฐพงษ์4 และนางศรีสุดา ลีลาสุวัฒน์5
การศึกษาเรื่อง “โครงการวิจัยเพื่อการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลรัตนโกสินทร์” เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้มีความ
เข้ า ใจเกี่ ย วกั บ การนํ างานประจํ ามาพั ฒ นาเป็ น การวิ จั ย และเพื่ อ บู ร ณาการการพั ฒ นางานประจํ าด้ ว ย
กระบวนการวิจัยเป็นการยกระดับการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศึกษาครั้งนี้ ได้แก่
นักวิจัยสายสนับสนุนที่ได้รับจัดสรรทุนอุดหนุนงานวิจัยประจําปีงบประมาณ 2557 จํานวน 39 คน หัวหน้า
หน่ ว ยงานที่ นั ก วิ จัย สังกั ด จํ านวน 12 ท่ าน วิ ท ยากรในโครงการอบรม จํานวน 4 ท่ าน และผู้ บ ริ ห าร
มหาวิทยาลัยระดับสูงจํานวน 3 ท่าน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง การ
สังเกต และแบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลวิเคราะห์โดยใช้การแจกแจงความถี่ และร้อยละ
วิเคราะห์เปรียบเทียบความรู้และทักษะก่อนและหลังการอบรมใช้ค่าเฉลี่ย (X) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
และวิเคราะห์รูปแบบการพัฒนาบุคคลากรให้มีความรู้ด้านการวิจัยด้วยการสัมภาษณ์จากผู้ทรงและสังเกตจาก
การเข้าร่วมการอบรมทั้ง 3 ครั้ง
ผลการศึกษาวิจัยพบว่า 1) ระดับความพึงพอใจกลุ่มตัวอย่างที่เป็นบุคคลากรสายสนับสนุนมี ความ
พึงพอใจต่อรูปแบบการจัดโครงการอยู่ในระดับมาก 2) ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับความรู้/ทักษะที่
ได้จากการฝึกอบรม พบว่า เมื่อผ่านกระบวนการอบรมแล้วกลุ่มตัวอย่างมีความรู้และทักษะในการทํางาน
วิจัยเพิ่มขึ้นอยู่ในระดับมาก 3) ระดับความพึงพอใจต่อการจัดโครงการโดยภาพรวม กลุ่มตัวอย่างที่เป็น
บุคลากรสายสนับสนุ นมี ความพึ งพอใจต่อการจัดโครงการในภาพรวม อยู่ในระดับมาก 4) ผลการจัด
โครงการพัฒนานักวิจัยสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พบว่า มีโครงการวิจัยที่
ดําเนิน การเสร็จตามระยะเวลาที่ กําหนด จํานวน 6 โครงการ คิดเป็น ร้อยละ 35.3 และขอขยายเวลา
ดําเนินการวิจัยต่อ จํานวน 11 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 64.7
คําสําคัญ : ศักยภาพบุคลากร การพัฒนาระบบงาน
E-mail Address : sumnieng.o@rmutr.ac.th, op555rmutr@gmail.com, Jensak@hotmail.com,
than.wr@rmutr.ac.th, damum_sung@hotmail.com
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ABSTRACT
Code of Project
Project Name
Researcher Name

A92/2557
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Asst.Prof. Summing Ongsupankul 1, Miss Uraiwan Sombatsiri 2
Miss Asst.Prof. Jensak Eakburanawat 3 Miss Thanyanan
Worasesthaphong 4 and Mrs. Srisuda leelasuwat5

Study of “Research-based development for supporting staffs RMUTR” is conducted as a
qualitative research with the purpose of empowering the supporting staffs to have knowledge and
skills in regards to developing their routine work in becoming a research project and integrating
those works through research methodology. The samples used in this study include 39 supporting
researchers who have been granted a research scholarship of the year 2014, 12 Head of
Departments who are in charge of those researchers, 4 guest speakers and 3 Committees of the
Universities. The methods used in this study include the interviews, observations, and
questionnaires.
The analysis of individual information by using frequency distribution and percentage
comparing knowledge and skills before and after the training using mean and standard deviation
and analyzing model for developing supporting staffs to have a knowledge and skills in
conducting research projects by interviews and observation during the training.
The result of the research found that 1) the samples which are supporting staffs have a
high satisfaction level towards the training under this project 2) the result of the analysis
comparing the staffs’ knowledge and skills before and after the training shows that after the
training, the staffs have gained a much higher knowledge and skills than before the training 3) the
overall satisfaction level of towards the project as a whole is high and 4) the result of ‘Researchbased development for supporting staffs RMUTR’ projects has a 33.5 percent rate of
implementation within the prescribed date i.e. 6 projects, and the duration of the other 11
projects are postponed which account for 64.7 percent.

Keywords : potential, Systems Development
E-mail Address: sumnieng.o@rmutr.ac.th, op555rmutr@gmail.com, Jensak@hotmail.com,
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บทที่ 1
บทนํา
1. ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา
บุคลากรจัดเป็นทรัพยากรที่สําคัญที่สุดในการบริหารงาน องค์การหรือหน่วยงานใดๆ ก็ตามจะ
สามารถปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้ ย่อมขึ้นอยู่กับคุณภาพ
และศักยภาพของบุคลากร ซึ่งหมายถึง บุคคลต้องมีความรู้ ความสามารถ ความชํานาญ เหมาะสมกับ
การปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละคน การคัดเลือกสรรหาบุคคลเข้าทํางานนั้นมีจุดมุ่งหมายที่จะให้ได้คนดี มี
ความรู้ ความสามารถเหมาะสมกับการทํางาน แต่เนื่องจากสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก
องค์ ก ารมี ก ารเปลี่ ย นแปลงอยู่ เสมอ ตลอดจนมี ก ารค้ น พบวิ ท ยาการ เทคโนโลยี ใหม่ ๆ ด้ านการ
บริหารงานและด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทําให้บุคลากรที่เลือกสรรเข้ามาในองค์การหรือหน่วยงานที่เห็นว่า
มีความเหมาะสมในการทํางานในขณะหนึ่งก็อาจจะกลับกลายเป็นผู้ที่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมี
ประสิท ธิภาพ หรือไม่ สามารถปฏิ บัติหน้ าที่ ได้ดี จึงเป็นหน้ าที่ขององค์การหรือหน่วยงานที่ จะต้อ ง
พัฒนาบุคคลเหล่านั้นให้มีคุณภาพและศักยภาพเพิ่มขึ้นให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม
ต่างๆ เพื่อให้องค์การหรือหน่วยงานสามารถดําเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
สูงสุด
การพัฒนาบุคลากรมีความสําคัญทั้งต่อตัวเองและต่อองค์การ ความสําคัญต่อตนเอง ได้แก่
การได้รับความรู้ ความคิดใหม่ๆ ทันต่อความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยี สามารถเพิ่มพูนความรู้ และ
ทักษะในการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงขึ้น ทั้งเป็นการสนองความต้องการที่ก้าวหน้า
ของบุคลากรด้วย ส่วนความสําคัญต่อองค์การ ได้แก่ การเพิ่มผลผลิตขององค์การและทําให้องค์การได้
ผู้ปฏิบัติงานที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ จึงนับได้ว่าการพัฒนาบุคลากรก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อ
ตัวบุคลากรเองและต่อองค์การด้วย
การพั ฒ นาบุ ค ลากรมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ จั ด ประสบการณ์ ก ารเรี ย นรู้ อ ย่ า งเป็ น ระบบ ให้
สมรรถนะของบุคลากรเพิ่มขึ้นเพื่อสามารถปฏิบัติงานขององค์การให้อย่างมีประสิทธิผล รวมทั้งเป็น
การช่วยให้บุคลากรเกิดการเรียนรู้ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการทํางานควบคู่กันไปด้วยวิธีการให้
ความรู้ เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ และทัศนคติ สร้างแรงจูงใจและเปิดโอกาสให้บุคลากรได้
นํ า ความรู้ ความเข้ า ใจ ทั ก ษะและทั ศ นคติ อ อกมาใช้ ใ ห้ เกิ ด สั ม ฤทธิ ผ ล เพื่ อ ให้ บุ ค ลากรมี ขี ด
ความสามารถในการปฏิ บัติงานสู งขึ้น ประเวศน์ มหารัตน์ สกุ ล (2543 : 61) กล่ าวว่า การพั ฒ นา
กําลังคนมีความหมายกว้างลึกกว่าการฝึกอบรม คือมีความหมายตั้งแต่การศึกษา การปฐมนิเทศ การ
อบรมสัมมนา การติดตาม การประเมินผลการปฏิบัติ ตลอดจนการบริหารจัดการอาชีพ การพัฒนา
พนักงานต้องสร้างให้พนักงานตอบคําถาม ทําไมต้องทํา เมื่อรู้ว่าทําไมต้องทํา สิ่งที่จะตามมาคือการ
ชี้นําให้สามารถกําหนดเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของงานได้ง่ายและชัดเจนขึ้น
มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลรั ต นโกสิ น ทร์ แบ่ ง บุ ค ลากรออกเป็ น 2 ประเภท คื อ
บุคลากรสายวิชาการ (สายผู้สอน) มีหน้าที่การสอน วิจัย บริการวิชาการ และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
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และบุคลากรสายสนับสนุน มีหน้าที่ปฏิบัติงานอํานวยการ การให้บริการต่างๆ และการประสานงานใน
การจัดการศึกษา การวิจัย การบริหารวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมให้บรรลุเป้าหมาย
ของมหาวิทยาลัย จากสภาพความเป็นจริง บุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลรัตนโกสินทร์ส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานอยู่ระหว่าง 3-5 ปี ซึ่งนับว่าประสบการณ์
และความชํานาญในการทํางานตามภารกิจของบุคลากรค่อนข้างน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับภาระงานต้อง
รับผิดชอบ ดังนั้นการพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพและขีดความสามารถสูงจึงเป็นสิ่งจําเป็นอย่างยิ่งที่
องค์การต้องให้ความสําคัญ ผู้วิจัยจึงได้ทําการศึกษาเรื่องดังกล่าวขึ้น เพื่อการพัฒนาระบบงานภายใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ให้มีขีดความสามารถสูงขึ้น
2. วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับการนํางานประจํามาพัฒนาเป็น
การวิจัย
2. เพื่อบูรณาการการพัฒนางานประจําด้วยกระบวนการวิจัยเป็นการยกระดับการปฏิบัติงาน
ให้มีประสิทธิภาพ
3. ขอบเขตการวิจัย
1. ขอบเขตด้านกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักวิจัยสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราช
มงคลรัตนโกสินทร์ที่รับทุนอุดหนุนการวิจัย ในโครงการวิจัยเพื่อการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จํานวน 16 โครงการ ร่วมนักวิจัยทั้งสิ้นจํานวน 32 คน
2.ขอบเขตด้ า นเนื้ อ หา ได้ แ ก่ ศั ก ยภาพของนั ก วิ จั ย มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคล
รัตนโกสินทร์ ซึ่งประกอบด้วย การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย การดําเนินการวิจัยตามกรอบข้อเสนอ
โครงการวิจัย การรายงานความก้าวหน้า การเขียนรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ และการนําเสนอ
ผลการวิจัย

4. นิยามศัพท์
ศักยภาพบุคลากร หมายถึง บุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ จํานวน 39 คน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการนํางานประจํามาพัฒนาเป็นงานวิจัย
สามารถพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย และดําเนินโครงการวิจัยที่ได้รับการจัดสรรทุนอุดหนุนให้แล้ว
เสร็จอย่างมีคุณภาพตามระยะเวลาที่กําหนด
การพัฒนาระบบงาน หมายถึง บุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ สามารถนําเสนอองค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาวิจัยให้ผู้บริหารและหัวหน้าหน่วยงาน
ทราบ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบงานในหน่วยงานของมหาวิทยาลัย
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5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. บุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น เข้ า ร่ ว มโครงการวิ จั ย เพื่ อ การพั ฒ นาบุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จํานวน 36 คน ได้โครงการวิจัยจํานวน 16 โครงการ
2. บุ ค ลากรสามารถพั ฒ นางานวิ จั ย ที่ ส ามารถบู ร ณาการการพั ฒ นางานประจํ า ด้ ว ย
กระบวนการวิจัยได้
3. ได้ ผ ลการวิ จัย เพื่ อเป็ น แนวทางในการปฏิ บั ติงานในหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้อ ง จํ านวน 17
โครงการ

4

บทที่ 2
ทฤษฏีแนวคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ในการศึกษาเรื่อง โครงการวิจัยเพื่อการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์ ผู้วิจัยได้ศึกษา ทฤษฎีแนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อนํามาเป็นแนวทาง
เพื่อกําหนดวัตถุประสงค์ในการวิจัยตามลําดับ ดังนี้
1. แนวความคิดและทฤษฎีการพัฒนาบุคลากร
2. แนวคิดเรื่อง งานวิจัยที่ยกระดับคุณภาพงานประจําให้ดีขึ้น ยุคปัจจุบันเรียกว่า R2R
3. แนวคิดเรื่องการมีส่วนร่วม
4. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
1. แนวความคิดและทฤษฎีการพัฒนาบุคลากร
การพัฒนาบุคลากรเป็นหน้าที่หรือภารกิจที่สําคัญอย่างหนึ่งที่องค์การต้องปฏิบัติมากบ้างน้อย
บ้าง ตามนโยบายของแต่ละองค์การ แต่ในระยะเริ่มแรกที่มีการพัฒนาบุคลากรนั้น มีแนวคิดเกี่ยวกับ
เรื่องนี้ที่แตกต่างตรงกันข้าม 2 แนวคิด (พิไลวรรณ อินทรักษา, 2550) คือ
1.1 แนวคิดแบบดั้งเดิม เป็นแนวคิดที่มีมาแต่ดั้งเดิมว่า การพัฒนาบุคลากรเป็นสิ่งที่ไม่จําเป็น
สําหรับองค์การและมิใช่เป็นหน้าที่องค์การที่จะต้องจัดการให้มีการพัฒนาบุคลากรแต่อย่างใดองค์การ
มีหน้าที่เฉพาะเพียงแต่บังคับบัญ ชา ควบคุมให้พนักงานแต่ละคน ปฏิบัติตามหน้าที่หรือคําสั่งหรือ
ตามที่ ได้ รับ มอบหมาย ถ้ าหากบุ ค คลต้ อ งการเพิ่ มพู น ความรู้ ความสามารถของตนจะต้ องดิ้ น รน
ขวนขวายกั น เอง 9 โดยลํ าพั ง นอกจากนี้ แนวคิ ด แบบนี้ ไม่ เชื่ อ ว่ า การพั ฒ นาบุ ค ลากรก่ อ ให้ เกิ ด
ประโยชน์ต่อองค์การคุ้มกับเวลาและค่าใช้จ่ายที่ต้องสูญเสียไป ในทางตรงกันข้ามกับแนวคิดนี้เชื่อว่า
หากองค์การสามารถได้บุคคลที่มีความรู้ความสามารถแต่แรกเข้ามาอยู่กับองค์การบุคคลนั้นย่อมจะ
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ทุกอย่างตลอดไป โดยไม่จําเป็นต้องเข้ารับการพัฒนาฝึกอบรมใด ๆ ดังนั้น
องค์ การที่ มีพื้ นฐานความเชื่อ นี้ จึงมุ่ งเน้น ที่ การสรรหาและการคั ดเลือกบุ ค ลากรให้ ได้ผู้ที่ มีค วามรู้
ความสามารถสูงสุด มากกว่าที่จะดําเนินการพัฒนาบุคลากรของตน
1.2 แนวความคิด แบบสมั ยใหม่ เป็ น แนวคิ ดที่ มีลั กษณะตรงกันข้ ามกับแนวความคิ ดแรก
กล่าวคือ เป็นแนวคิดที่เชื่อว่า การพัฒนาบุคลากรเป็นหน้าที่ที่สําคัญและจําเป็นที่องค์การทุกองค์การ
ต้องกระทําอย่างสม่ําเสมอ ถึงแม้ว่าจะต้องสูญเสียเวลา และค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน แต่องค์การจะ
ได้ประโยชน์มากกว่า มีเหตุผลที่สนับสนุนความเชื่อเช่นนี้อยู่อย่างน้อย 2 ประการ
1.2.1 ถึงแม้ว่าองค์การจะมีระบบการสรรหาและคัดเลือกบุคคลการที่ดแี ละสามารถได้ผู้
ที่มีความรู้และความสามารถเพียงใดก็ตาม แต่ก็มิได้เป็นหลักประกันได้วา่ บุคคลนั้นจะสามารถ ปฏิบตั ิ
หน้าทีที่ได้รับมอบหมายได้ในทันทีและตลอดไป โดยปราศจากการพัฒนา ปรับปรุงตนเองอยู่อย่าง
สม่ําเสมอ โดยเฉพาะอย่างยิง่ เมื่อได้รับการเลื่อนตําแหน่ง หรือโอนย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งอื่น
ย่อมมีความจําเป็นต้องได้รับการพัฒนาเป็นอย่างดีเสียก่อน
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1.2.2 เนื่องจากในปัจจุบันนี้ได้มีการคิดค้น และนําเอาวิทยาการบริหารสมัยใหม่มาใช้ใน
การบริหาร ด้านต่าง ๆ อยู่ตลอดเวลาและอย่างแพร่หลาย จึงจําเป็นที่บุคคลทุกคนจะต้องปรับปรุง
ตนเองให้เป็นผูท้ ี่มีความรู้ ความคิดที่ทันสมัย ก้าวทันโลกอยู่เสมอถึงจะไม่เสียเปรียบหรือล้าหลังกว่า
ผู้อื่นโดยเฉพาะอย่างยิง่ ในองค์กรที่ต้องดําเนินงานแข่งขันกับผู้อื่น ย่อมมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง
พัฒนาบุคลากรของตนเองให้มีความรู้ ความสามารถที่สูงขึ้นอยู่เสมอ เพื่อความอยู่รอดและความ
เจริญก้าวหน้าขององค์การ
Seiler (1970 อ้างถึงใน พิไลวรรณ อินทรักษา, 2550) ได้นําความคิดของการวิเคราะห์ระบบ
มาใช้ในการพัฒนาบุคลากร โดยกล่าวถึงปัจจัยนําเข้า การปรับเปลี่ยนและผลผลิต ประกอบด้วย
1. ปัจจัยนําเข้า (Input) มีปัจจัยอยู่ 4 ปัจจัย คือโครงสร้างสังคมขององค์การหมายถึง
ปทัสถานขององค์การ วิธีการทํางานขององค์การ บุคลากรขององค์การ และปัจจัยสุดท้ายคือองค์การ
เป็นที่รวมของโครงสร้างสังคม บุคลากร เทคนิค และสิ่งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ
2. การปรับเปลี่ยน (Trasforming System) หมายถึง กิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดในการพัฒนา
บุคลากร การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล รวมทั้งความเข้าใจในความรู้ ทักษะต่าง ๆ
3. ผลผลิต (Output) หมายถึง ผลที่ได้ ความพึงพอใจ ตลอดจนได้รับการพัฒนาในด้าน
ทักษะความรู้ต่าง ๆ
Szilagyi (1984 อ้างถึงใน พิไลวรรณ อินทรักษา, 2550) ได้ให้แนวความคิดเกี่ยวกับ
กระบวนการพัฒนาบุคลากร โดยได้ให้ขั้นตอนที่สําคัญดังนี้
ขั้นแรก เป็นการวิเคราะห์ความต้องการและความจําเป็นในการพัฒนาบุคลากร การ
เคราะห์มุ่งเน้นไปที่
1) การวิเคราะห์องค์การ คือการวิเคราะห์องค์การทัง้ ในปัจจุบัน และอนาคต
2) การวิเคราะห์การปฏิบัติงาน คือ การวิเคราะห์ความต้องการของกลุ่มงานเฉพาะ
3) การวิเคราะห์บุคคล คือ การวิเคราะห์ความต้องการของบุคลากรรายบุคคล
ขั้นที่สอง กําหนดเป้าหมายและเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร ทั้งนี้จะต้องวางวัตถุประสงค์
ทั้งในระยะสั้น และระยะยาว และเกณฑ์ที่จะต้องใช้ประเมิน
ขั้นที่สาม เลือกวิธีการหรือแนวทางการพัฒนาบุคลากร ทั้งการพัฒนาขณะทํางานและได้
ทํางานไปแล้ว
คนึงนิจ กองผาพา (2543 อ้างถึงใน พิไลวรรณ อินทรักษา, 2550) ได้ให้ความสําคัญของการ
พัฒนาบุคลากร ได้เพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ทักษะ และเจตคติในการปฏิบัติงาน ปรับตัวให้ทันกับ
วิทยาการเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ยังช่วยให้ก้าวหน้าใน
ตําแหน่งหน้าที่การงานทั้งยังทําให้หน่วยงานได้รับผลผลิตเพิ่มขึ้นและลดความสิ้นเปลืองเมื่อได้รับการ
พัฒนาแล้วความสามารถและความประพฤติของบุคลากรจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่หน่วยงาน
ต้องการ สรุปความสําคัญและความจําเป็นของการพัฒนาบุคลากรว่าการพัฒนาบุคลากรเป็นสิ่งจําเป็น
อย่างยิ่งต่อหน่วยงานเพราะทําให้บุคคลได้เพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ทักษะและเจตคติในการ
ปฏิ บั ติ ง านปรับ ตั ว ให้ ทั น กั บ วิ ท ยาการเทคโนโลยี แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มที่ เปลี่ ย นแปลงไปอย่ า งรวดเร็ ว
นอกจากนี้ ยังช่วยให้ก้าวหน้าในตําแหน่งหน้าที่การงาน ทั้งยังทําให้หน่วยงานได้รับผลผลิตเพิ่มขึ้น
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และลด ความสิ้นเปลือง เมื่อได้รับการพัฒนาแล้วความสามารถและความประพฤติของบุคลากรจะ
เปลี่ยนแปลง ไปในทิศทางที่หน่วยงานต้องการ
1.3 ความหมายของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สามารถแบ่งออก
ได้เป็น 2 ระดับ คือ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในระดับมหภาค เป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ใน
ภาพรวมของประเทศ และการพัฒ นาทรัพยากรมนุษย์ในระดับจุลภาค เป็นการพัฒ นาทรัพยากร
มนุษย์ในองค์การ
(พิไลวรรณ อินทรักษา,2550 : 9) โดยในการวิจัยครั้งนี้จะทําการศึกษาเฉพาะความหมายอง
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในระดับจุลภาค ซึ่งมีผู้ให้ความหมายของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ไว้
หลายท่าน ดังนี้
Nadler (1970 อ้ า งถึ ง ใน พิ ไลวรรณ อิ น ทรั ก ษา, 2550)ได้ ให้ ค วามหมายของการพั ฒ นา
ทรัพ ยากรมนุษ ย์ว่าหมายถึง การจั ดการดําเนิน งานให้ บุ คลากรได้ รับ ประสบการณ์ การเรียนรู้ช่วง
ระยะเวลาหนึ่งในอันที่จะนํามาซึ่งการปรับปรุงความสามารถในการทํางานและส่งเสริมความก้าวหน้า
ซึ่งถือเป็นกระบวนการการพัฒ นาประสิทธิภาพการทํางานของทรัพยากรมนุษย์เพื่อเอื้อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการทํางาน ให้สามารถปรับตัวได้ทันกับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กรได้ และช่วยเสริมสร้างความเจริญเติบโตของทั้งทรัพยากรมนุษย์ และองค์กรในปัจจุบัน
และอนาคต โดยแบ่ งกิ จ กรรมสํ าคั ญ ๆ ของการพั ฒ นาทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ อ อกเป็ น 3 ประการ คื อ
การศึกษา (Education) การฝึกอบรม (Training) และการพัฒนา (Development)
พนัส หันนาคินทร์ (2542, 80) ให้ความหมายของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ไว้ว่า คือ
กระบวนการในการฝึกฝน และการให้การศึกษา ซึ่งการฝึกฝนมีความหมายไปในเชิง การเพิ่มความถนัด
ทักษะ และความสามารถเฉพาะอย่างในการทํางาน ส่วนการศึกษามีความหมายไปในเชิงการเพิม่
ความรู้ความเข้าใจ มโนทัศน์ รวมทั้งทัศนคติของผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้สามารถปรับตัวเข้ากับงานที่
เปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะด้วยเทคโนโลยี เทคนิคการทํางาน สภาพแวดล้อม รวมทั้งการที่จะต้องไปรับ
ตําแหน่งใหม่ทอี่ าจจะมีธรรมชาติของการทํางานที่แตกต่างไปจากเดิม
สุริยา มนตรีภักดิ์ (2550) ให้ความหมายของการพัฒนาบุคลากรในองค์กรไว้ว่า การพัฒนา
บุคลากรหมายถึงการดําเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถมีทักษะในการ
งานดีขึ้นตลอดจนมีทัศนคติที่ดีในการทํางาน อันจะเป็นผลให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น
หรืออีกนัยหนึ่ง การพัฒนาบุคลากรเป็นกระบวนการที่จะส่งเสริมและเปลี่ยนแปลงผู้ปฏิบัติงานในด้าน
ต่าง ๆ เช่นความรู้ความสามารถ ทักษะ อุปนิสัย และวิธีการในการทํางานอันจะนําไปสู่ประสิทธิภาพใน
การทํางาน
1.4 ความสําคัญและความจําเป็นของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ทรัพยากรมนุษย์ (Human
Resource) หรือคน ถือเป็นทรัพยากรที่สําคัญ ที่สุดในทุ กองค์การโดยการใช้แรงสมอง ใช้ความคิด
สร้างสรรค์ วางแผน ประสานงาน อํานวยความสะดวกต่อสิ่งต่าง ๆเพื่อจุดมุ่งหมายขององค์การ เมื่อ
คนหรือบุ คลากรมี ความตั้ งใจปฏิ บัติงานด้ วยความร่วมมื อ และความสามารถ องค์ก ารนั้ น ย่อมจะ
ประสบผลสําเร็จตามจุดมุ่งหมาย หรือเป้าหมายขององค์การ (พิไลวรรณ อินทรักษา, 2550)
Sherman and Bohlander (1992 อ้างถึงใน พิไลวรรณ อินทรักษา, 2550) กล่าวถึง
ความสําคัญของการพัฒนาบุคลากร แบ่งออกเป็น 3 ด้าน คือ
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ด้านองค์การ ช่วยปรับปรุงทัศนคติของบุคลากรเป็นไปในทางบวก ช่วยปรับปรุงความรู้และ
ทักษะของบุคลากรทุกระดับขององค์การ ช่วยให้บุคลากรรู้ถึงนโยบายขององค์การ ช่วยให้กิจการของ
องค์การดีขึ้น เป็นเครื่องมือช่วยพัฒนาองค์การ ช่วยให้ข้อมูลต่อความต้องการในอนาคตขององค์การ
ด้านบุคลากร ช่วยให้บุคคลตัดสินใจและแก้ปัญหาได้ดีขึ้น ช่วยให้เกิดความตระหนักใน
ความสําเร็จ ความเจริญและความรับผิดชอบตลอดจนความก้าวหน้า ช่วยให้เกิดความมั่นใจในตนเอง
ช่วยลดความเครียด ความไม่พอใจ ความขัดแย้ง ช่วยปรับปรุงความรู้ ทัศนคติ การติดต่อสื่อสาร ช่วย
ให้เกิดความพึงพอใจในการทํางานและการยอมรับ
ด้านมนุษยสัมพันธ์ ช่วยในการปรับปรุงการติดต่อสื่อสารระหว่างกลุ่มบุคคลเกิดความเท่า
เทียมกันในโอกาสและการทํางาน สร้างความเป็นปึกแผ่นขึ้นในกลุ่มผู้ทํางาน ช่วยให้เกิดบรรยากาศที่ดี
ในการเรียนรู้ และความร่วมมือประสานงาน การพัฒนาขีดความสามารถทําให้องค์การเป็นสถานที่น่า
ทํางานและน่าอยู่
ชาญ สวัสดิ์สาลี (2542) ให้ความหมายทรัพยากรมนุษย์กับทรัพยากรอื่น ๆ ไว้ว่า ทรัพยากร
มนุษย์มีความสําคัญและทรงคุณค่ามากกว่าทรัพยากรอื่น ๆ ทั้งหมด กล่าวคือทรัพยากร อื่นๆเมื่อใช้ไป
แล้วย่อมมีการเสื่อมสลาย สึกหรอหรือหมดไปในที่สุด แต่คนหรือทรัพยากรมนุษย์เป็นทรัพยากร
ประเภทมีมูลค่าเพิ่ม (Value Added) เพราะคนจะมีการสะสมความรู้ความเข้าใจความสามารถ ทักษะ
และประสบการณ์ที่สามารถนําไปใช้ปฏิบัติงาน หรือพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้นได้
วิธีการพัฒนาบุคลากร การพัฒนาบุคลากร สามารถจําแนกประเภทต่าง ๆ ได้หลายอย่าง
พิไลวรรณ อินทรักษา,2550) ได้กล่าวถึงกิจกรรมในการพัฒนาบุคลากร สามารถจําแนกได้เป็นประเภท
ต่าง ๆ ดังนี้
1. กิจกรรมที่ให้ความรู้ประสบการณ์และปรับปรุงทัศนคติในงาน
1.1 การฝึกอบรม Training
1.2 การสอนงาน Job Instruction & Coaching
2. กิจกรรมการบริหาร
2.1 การสับเปลี่ยนโยกย้ายหน้าที่ (Transfer)
2.2 การหมุนเวียนงาน (Job Rotation)
2.3 การทดลองเวียนงาน หรือให้ทําหน้าที่ผชู้ ่วย (Under Study)
2.4 การรักษาการแทน (Acting)
2.5 การให้ทําหน้าที่ในคณะกรรมการ (Committee)
2.6 การดูงาน (Study Tour/ Visit)
2.7 การเพิ่มความรับผิดชอบ (Job Enrichment)
2.8 การมอบหมายงานพิเศษ (Special Assignment)
2.9 การจัดตั้งกลุ่มกิจกรรมคุณภาพ (Q.C. Cycle)
2.10 การจัดเปลี่ยนรูปแบบองค์กร
2.11 การให้ร่วมคณะทํางาน (Working Group)
3. กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง
3.1 การให้ทุนการศึกษา
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3.2 การส่งเสริมการศึกษาส่วนตัว
4. กิจกรรมการแสวงหาความรู้ในหน้าที่
4.1 การจัดโปรแกรมการศึกษา
4.2 การให้มีคู่มือในการปฏิบัติงาน
4.3 การมอบหมายให้วิจารณ์หนังสือ
4.4 การจัดวารสารทางวิชาการในสาขาอาชีพให้อ่าน
4.5 การส่งเอกสารให้ทํารายงานสรุปส่งอยู่เสมอ
4.6 การส่งเข้าประชุม หรือเป็นสมาชิกชมรมทางวิชาชีพ

พิภพ วชังเงิน (2547 อ้างถึงใน วุฒิชัย อารักษ์โพชฌงค์) ได้เสนอวิธีการฝึกอบรมไว้ดังนี้
1. การสาธิต (Demonstration Method) การแสดงให้เห็นของจริง ผู้เสนอแสดงให้ดูให้
ผู้รับการอบรมทําตาม เป็นวิธีการที่มุ่งเน้นให้ผู้อบรมเข้าใจวิธีการต่าง ๆ ประกอบคําบรรยายอย่าง
ละเอียด
2. การบรรยาย (Lecture)
3. การประชุมอภิปราย (Conference)
4. การศึกษากรณีตัวอย่าง (Case Method)
5. วิธีระดมความคิด (Brainstorming)
6. การอภิปรายเป็นหมู่คณะ (Panel Discussion)
7. การแสดงบทบาทสมมุติ (Role Playing)
8. เกมการจัดการ (Management Game)
9. ซินดิเกต (Syndicate)
10. การสอนแนะ ( Coaching)
ธงชัย สันติวงศ์ (2546 อ้างถึงใน วุฒิชัย อารักษ์โพชฌงค์) ได้เสนอวิธีการฝึกอบรมที่สําคัญไว้
ดังนี้
1. On the Job Training หรือ Job Instruction Training
2. วิธีการฝึกอบรมด้วยการจัดประชุมหรือถกปัญหา (Conference or Discussion)
3. การอบรมงานช่างฝีมือ (Apprenticeship Training)
4. การอบรมในห้องบรรยาย (Class Room Training Method)
5. การจัดแผนการศึกษา (Program Instruction)
ดนัย เทียนพุฒ (2540 อ้างถึงใน วุฒิชัย อารักษ์โพชฌงค์) ได้ให้ความหมายของการพัฒนา
ทรั พ ยากรบุ ค คลหรื อ Human Resource Development: HRD หมายถึ ง การบู ร ณ าการหรื อ
ผสมผสานเพื่อใช้การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน การพัฒนาอาชีพ การพัฒนาองค์การสําหรับการ
ปรับปรุง บุคคล ทีมและประสิทธิผลขององค์การ คําว่า “บูรณาการ” ขยายความได้ว่า การพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลไม่ใช่เพียงผลรวมของกิจกรรมบางส่วนข้างต้น แต่เป็นการใช้ประโยชน์ทั้งหมดเพื่อการ
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พัฒ นาให้เกิดความสําเร็จในระดับที่สูงขึ้นของพนักงานแต่ละคน และเกิดประสิทธิผลขององค์การ
มากกว่าที่จะใช้ด้วยวิธีการที่จํากัดในวิธีใดวิธีหนึ่งเท่าที่จะกระทําได้
1.5 การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
1.5.1 เป็ น ก าร บู รณ าก าร ด้ าน พั ฒ น าท รั พ ย า ก ร บุ ค ค ล (Human Resouce
Development: HRD) เข้าด้วยกันคือ การพัฒนารายบุคคล (Individual Development: ID) ซึ่งอาจ
ทําในรูปแบบเดิม ๆ ในความหมายของการฝึกอบรมและพัฒนา การพัฒนาอาชีพ (Career Planning
& Development:CD) เป็ น การพั ฒ น าให้ เ ติ บ โตก้ า วห น้ า ในองค์ ก าร การพั ฒ นาองค์ ก าร
(Organizational Development: OD) คือการปรับเปลี่ยนไปสู่องค์กรรูปแบบใหม่
1.5.2 การบูรณาการดังกล่าว จะต้องมุ่งเน้นที่บุคคล ทีมและองค์การ ซึ่งเป็นการพัฒนา
จากการเรียนรู้ของบุคคล ไปสู่ทีมการเรียนรู้และองค์กรแห่งการเรียนรู้จะต้องทําควบทัง้ 3 เรื่อง คือ
ID, CD, OD องค์กรจึงจะพัฒนาไปสู่ความสําเร็จในการแข่งขันระดับโลกไร้พรมแดนได้
วิจิตร อาวะกุล (2540 อ้างถึงใน วุฒิชัย อารักษ์โพชฌงค์) ได้กล่าวถึงความจําเป็นที่องค์การ
ต้องพัฒนาบุคลากร ไว้ดังนี้ว่า บุคลากรใหม่ที่เข้าทํางาน จะมีเพียงความรู้ก่อนการทํางาน ซึ่งได้ศึกษา
เล่าเรียนมาจากสถาบันทางการศึกษา แต่ยังไม่อยู่ในสภาพที่จะปฏิบัติงานในองค์การได้ต้องมีการสอน
งานอบรมเพื่อปรับปรุงความรู้ให้สามารถนํามาใช้ปฏิบัติงานในองค์การได้ ขณะเดียวกันก็เป็นการ
เพิ่ ม พู น ความรู้ ใ ห้ กั บ บุ ค ลากรเดิ ม ให้ เป็ น ผู้ รู้ เท่ า ทั น การเปลี่ ย นแปลงในทุ ก ๆ ด้ า น และเพื่ อ
ความก้าวหน้าขององค์การ ทําให้องค์การมีความพร้อมที่จะดํารงอยู่ท่ามกลางการแข่งขัน
ปริศนา เสร่บาง (2541อ้างถึงใน วุฒิชัย อารักษ์โพชฌงค์) สรุปความสําคัญของการพัฒนา
บุคลากรว่าการพัฒนา บุคลากรเป็นสิ่งจําเป็นอย่างยิ่ง เพราะทําให้บุคคลมีความรู้ ความชํานาญเพิ่มขึ้น
สามารถติ ด ตามวิ ท ยาการใหม่ ๆ ที่ เปลี่ ย นแปลงอยู่ ต ลอดเวลาได้ ทั น ท่ วงที ซึ่ งนอกจากจะทํ าให้
บุคลากรก้าวหน้าในหน้าที่การงานแล้ว ยังส่งผลให้หน่วยงานได้ผลผลิตเพิ่มขึ้น และลดความสิ้นเปลือง
ที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างมาก อันเป็นเป้าหมายสูงสุดของทุกหน่วยงาน สมพงษ์ เกษมสิน (2540,531) การ
พัฒนาบุคลากร หมายถึง กรรมวิธีต่าง ๆ ที่มุ่งจะเพิ่มพูนความรู้ ความชํานาญและประสบการณ์เพื่อให้
ทุกคนในหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งสามารถปฏิบัติหน้าที่อยู่ในความรับผิดชอบได้ดียิ่งขึ้นนอกจากนี้
การพั ฒ นาบุ ค ลากรยั งมี ค วามมุ่ งหมายที่ จ ะพั ฒ นาทั ศ นคติ ข องผู้ ป ฏิ บั ติงานให้ ดี ยิ่ งขึ้ น การพั ฒ นา
บุคลากรเป็นกิจกรรมที่อยู่ในความรับผิดชอบโดยตรงของผู้บังคับบัญชา หัวหน้างานหรือนักบริหารทุก
ท่านที่ต้องเอาใจใส่และสงเสริมให้มีการพัฒนาบุคลากรโดยทั่วถึงและติดต่อกันอย่างสม่ําเสมอ
จากที่กล่าวมาข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า การพัฒนาบุคลากรมีความจําเป็นต่อบุคลากรใน
องค์การ และองค์การเป็นอย่างยิ่ง เพราะถ้าคนได้ผ่านกระบวนการพัฒนาจะทําให้ตนเอง มีความรู้
ความสามารถ ความชํานาญ เพิ่มพูนศักยภาพในการปฏิบัติงาน มีความเชี่ยวชาญในการที่ปฏิบัติแก้ไข
ข้ อ บกพร่ อ งในการปฏิ บั ติ งาน รู้ เท่ าทั น การเปลี่ ย นแปลงทางด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศระเบี ย บ
หลั ก เกณฑ์ และเทคนิ ค ในการทํ า งาน เป็ น การพั ฒ นาตนเอง พั ฒ นาองค์ ก าร พั ฒ นาสั ง คมและ
ประเทศชาติให้มีความเจริญก้าวหน้าและเป็นการแก้ปัญหาต่าง ๆ ในด้านการบริหาร
ปราโมทย์ อินทร์สว่าง (2549 อ้างถึงใน วุฒิชัย อารักษ์โพชฌงค์) กล่าวว่าจะเป็นผู้นําที่ดี ต้อง
ประกอบด้วยการพัฒนา 4 ด้าน

10
1. ด้านการพัฒนาบุคลากร Key Messaage: “ซื่อสัตย์ สุจริต รับผิดชอบ รอบรู้งาน
ประสานสัมพันธ์” ความหมาย: ผู้ปฏิบัติงานต้องเป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วน
ตนโดยมิชอบ เป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบต่อภาระหน้าทีท่ ไี่ ด้รับมอบหมายอย่างเต็มกําลัง มีความรู้ใน
วิชาชีพ และงานที่รับผิดชอบอย่างลึกซึ่ง รวมทั้งมีมนุษยสัมพันธ์ในการประสานงานกับผู้ร่วมงาน
และผู้อื่นเป็นอย่างดี
2. ด้านการพัฒนางานและธุรกิจ Key Messaage: “คุณภาพงานดี มีประสิทธิภาพ
ลูกค้าพอใจ” ความหมาย: งานที่รับผิดชอบจะดําเนินการด้วยกระบวนการและระบบงานที่มีคุณภาพ
เพื่อให้ได้ผลงานที่ดี สร้างความพึงพอใจต่อลูกค้า ทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมทั้งมีการ
ดําเนินการด้านความมีประสิทธิภาพ ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและประหยัด
3. ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการด้านการเงิน Key Messaage: “งบโปร่งใส ใช้จ่าย
คุ้มค่า มุ่งหารายได้” ความหมาย: ทุกหน่วยงานจะทํางบการเงินที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยดําเนินการ
ตามหลักการบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) มีการควบคุมภายในที่รัดกุม มีการป้องกันความ
เสี่ยง มีสํานึกในการบริหารค่าใช้จ่าย โดยยึดหลักความคุ้มค่า และทีส่ ําคัญ ทุกหน่วยงานจะมุ่งหา
รายได้เพื่อสร้างความเจริญเติบโต และแข็งแกร่งให้กับองค์กรอย่างเต็มที่
4. ด้านการพัฒนาวัฒนธรรม Key Messaage: “สามัคคี มีวินัย ใฝ่คณ
ุ ธรรม ค้ําจุน
สังคม” ความหมาย: ผู้ปฏิบัติงานทุกคนจะสมานสามัคคีซึ่งกันและกัน และทํางาน ร่วมกันอย่างเป็นทีม
เดียวกัน เพื่อสร้างพลังร่วม (Synergy) ให้เกิดขึ้น เป็นผู้มีวินัยเข้มแข็ง เคารพ กฎกติกา มีจิตสํานึกเรื่อง
คุณธรรม เพื่อกํากับตนเอง และมีจิตใจมุ่งมั่นในการเอื้ออาทรต่อสังคม “มุ่งสู่การเป็นผู้นําด้วยการ
พัฒนาความสามารถ A Dozen of C (12 C)”
1. ItC: Intelligence Competency (หรือ เป็นที่รู้จักว่า IQ) สติปัญญา ไหวพริบ
ปฏิภาณ
2. KlC: Knowledge Competency ความรู้
3. ESC: Experience & Skill Competency ประสบการณ์ ทักษะ ความชํานาญ
ช่ําชองแคล่วคล่อง
4. CrC: Creative Competency คิดสร้างสรรค์ คิดใหม่ ทําใหม่ คิดนอกกรอบ
สร้างสรรค์สงิ่ ใหม่ ๆ
5. EmC: Emotional Competency หรือเป็นที่รู้จักว่า EQ อารมณ์ ทําให้รัก ชอบ
ช่วยศรัทธา เคารพ นับถือ ไม่ทาํ ให้โกรธ ไม่ทําให้เกลียด
6. SRC: Socialization & Relationship Competency การเข้าสังคม มีมนุษย
สัมพันธ์ที่ดี
7. MrC: Moral Competency คุณธรรม จริยธรรม มีศีลธรรมอันดี
8. IgC: Integrity Competency ความซื่อสัตย์ สุจริต
9. DpC: Discipline Competency ระเบียบ วินัย
10. RAC: Responsibility & Accountability Competency สํานึกใน
ภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบ
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11. AvC: Adversity Competency (หรือเป็นที่รู้จักว่า AQ) เอาชนะปัญหา
อุปสรรค อดทนต่อความยากลําบาก อดทนต่อความทุกข์ยาก มุ่งมั่น เพียร พยายาม พร้อมทํางานหนัก
ไม่ย่อท้อไม่ยอมแพ้ง่าย ๆ
12. LsC:Leadership Competency ภาวะผู้นํา12C (C = Competency):
STATICDYNAMIC Competency แต่ละตัวทั้ง12C หากมีอยู่ในตัวไม่นํามาใช้ปฏิบัติแสดงออกก็เป็น
Static จะต้องนําออกมาใช้ให้เกิดผลในการประพฤติ ปฏิบัติ กระทําให้ได้ คือทําให้เกิด Dynamic
1. ItC Intelligence Competency (หรือ เป็นที่รู้จักว่า IQ) สติปัญญา ไหวพริบ
ปฏิภาณ ItC: Intelligence Competency (IQ) สติปัญญา ไหวพริบ ปฏิภาณ
1. ความสามารถทางสติปัญญา ไหวพริบ ปฏิภาณ หรือที่รู้จักกันคือ IQ เป็น
ความสามารถที่สําคัญสําหรับ ผู้นํา ผู้บริหาร ที่จะต้องมี
2. คนที่มี IQ สูง นอกจากจะมีสติปัญญา ไหวพริบ ปฏิภาณดีแล้ว ยังทําให้มีความ
ฉลาดเฉลียวฉับไว แคล่วคล่อง ว่องไว ทันสถานการณ์
3. จะต้องรอบรู้ รู้รอบ รู้ทัน มีเหตุผล
4. คิด วิเคราะห์ เรียนรู้ เข้าใจ ตัดสินใจได้รวดเร็ว ถูกต้อง
5. พูดคุย สื่อสาร ชี้แจง ตอบโต้ โต้แย้ง กระชับ รวดเร็ว
6. แก้ไขปัญหา ตัดสินใจ สั่งการ
7. คิดเร็ว เป็นเร็ว สมองดี ปราศเปรื่อง ความจําดี สติปัญญา ไหวพริบ ปฏิภาณ
8. IQ มีส่วนที่มาจากกรรมพันธุ์ มีมาแต่เกิด แต่ก็สามารถพัฒนาได้
9. สามารถพัฒนา IQ ได้โดย
9.1 ขณะอยู่ในครรภ์ เกิด วัยอ่อน วัยเด็ก หนุ่มสาว ผูใ้ หญ่ โดยโภชนาการ
อาหารอยู่กับสิ่งแวดล้อมที่ดี ไม่มีมลภาวะเป็นพิษร้าย
9.2 ดนตรี Classic
9.3 อ่านหนังสือมาก หาความรู้มาก คิดใช้สมองบ่อย ๆ วิเคราะห์วิจัยมาก
9.4 สนทนา พูดคุย แลกเปลีย่ นความรู้
9.5 ฝึกคิดวิเคราะห์
9.6 เข้าหาสังคม หาประสบการณ์
9.7 ฝึกสมอง ฝึกความจํา หรือต้องรับโภชนาการ วิตามินบํารุงสมอง
9.8 มองโลกในแง่ดี เมตตา กรุณา ช่วยเหลือ จิตใจดี
9.9 ใผ่หา แสวงหา แง่มุมความคิดต่างๆ และเปิดโลกทัศน์ให้กว้างขวาง
9.10 ชอบฟังความคิดเห็นที่หลากหลาย หลายแง่ หลายมุมที่แตกต่างออกไป
10. เด็กไทยมีปัญหา IQ ต่ํา เพราะบริโภคอาหารไม่ถูกต้อง
11. เด็กไทยขาดสารไอโอดีน ที่ช่วยพัฒนาสมอง ขาดไอโอดีนมาก ปัญญาอ่อน
โรคเอ๋อ
12. คนที่ IQ สูง มักมี EQ ต่ํา กลายเป็นคนเห็นแก่ตัว
13. ต้องพัฒนาทั้ง IQ และ EQ ให้สูง
14. IQ ทําให้คนเก่ง แต่หาก EQ ไม่ดีก็จะไม่ประสบความสําเร็จ
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15. คนที่ประสบความสําเร็จ ผู้เชี่ยวชาญบอกว่า ใช้ IQ และ ความรู้ที่ร่ําเรียนมา
20% แต่ใช้ EQ ทีไม่เรียนมาเลย 80%
2. KlC Knowledge Competency ความรู้ KiC: Knowledge Competency (IQ)
ความรู้
1. มีความรู้ แสวงหาความรู้
2. ฝึกอบรม พัฒนาตนเองอยู่เสมอ
3. ฟังบรรยาย สัมมนา
4. ทัศนศึกษา ดูงาน
5. สนทนา พูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้
6. รับการสอนแนะ ให้คําแนะนํา
7. อ่านหนังสือมาก ๆ ตําราเรียน บทความ ข้อมูลข่าวสาร หนังสือพิมพ์ นิตยสาร
ประวัติศาสตร์ นวนิยายที่ให้ความรู้ ให้แนวคิดที่สร้างสรรค์
8. คิดค้นคว้า สร้างสรรค์ สิ่งใหม่ ๆ วิจัยและพัฒนาแสวงหาความรู้ ทั้งเรื่องงานที่
ทําและนอกเหนืองานที่ทํา
3. ESC Experience & Skill Competency ประสบการณ์ ทักษะ ความชํานาญ ช่ําชอง
แคล่วคล่อง ESC: Experience & Skill Competency (IQ) ประสบการณ์ ทักษะ ความชํานาญ
ช่ําชอง คล่องแคล่ว
1. ฝึกฝน ลงมือปฏิบัติ
2. ฝึกคิด วิเคราะห์
3. สัมผัส จับต้อง
4. สนทนา แลกเปลี่ยนประสบการณ์
5. ฝึกพูด รู้จักฟัง
6. เขียน บันทึก จดจํา
7. ศึกษา เรียนรู้
8. ขยันหมั่นเพียร อททน
4. CrC Creative Competency คิดสร้างสรรค์ คิดใหม่ ทําใหม่ คิดนอกกรอบ
สร้างสรรค์สงิ่ ใหม่ ๆ CrC: Creative Competency คิดสร้างสรรค์ คิดใหม่ ทําใหม่ คิดนอกกรอบ
สร้างสรรค์สงิ่ ใหม่ ๆ
1. Creative Competency คืออะไร คือ ความสามารถของคนในการสร้างสรรค์
สิ่งใหม่ ๆ ที่แตกต่างไปจากเดิม โดยใช้ประโยชน์ ได้อย่างเหมาะสม ไม่ว่าจะเป็น
1.1 คิดหาวิธีการทํางานใหม่ ๆ รูปแบบใหม่ ๆ
1.2 สร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์คิดค้นใหม่ ๆ
1.3 หรือต่อยอดของเดิมให้ดีขึ้น
2. ความคิดสร้างสรรค์ เกิดขึ้นได้อย่างไร เกิดได้ 2 ทาง
ทางที่ 1
2.1 เริ่มจากจินตนาการ แล้วย้อนกลับสู่สภาพความเป็นจริง
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2.2 สมองมีความสามารถในการจินตนาการ
2.3 จินตนาการไม่มีที่สิ้นสุด จะคิด จะสร้างสิ่งมหัศจรรย์ ลึกล้ําเพียงใดย่อม
ทําได้
2.4 จินตนาการเป็นส่วนประกอบที่สําคัญยิ่งในการคิดสร้างสรรค์
2.5 เพราะจะช่วยให้เราสร้างสรรค์ความคิดใหม่ ๆ ได้อย่างไม่จํากัด
2.6 ช่วยให้ค้นพบสิ่งแปลกใหม่
ทางที่ 2
2.8 เริ่มจากความรู้ แล้วค่อยคิดต่อยอดสู่สิ่งใหม่
2.9 ความคิดสร้างสรรค์ในลักษณะนี้ เกิดจากการนําข้อมูลหรือความรู้ที่มีอยู่
มาคิดต่อยอด หรือคิดเพิ่มจากเดิม
3. คิดแปลก แหวกแนว สู่การเป็นนักคิดสร้างสรรค์ที่เหนือกว่า
4. บางครั้งบอกว่าอย่าไปคิดนอกคอก แต่บางครั้งการคิดนอกคอก ก็อาจพบอะไรดี
ๆ ในทางสร้างสรรค์ได้
5. นักคิดสร้างสรรค์ เกิดจาก “พรแสวง” มากกว่า “พรสวรรค์”
6. ด้วยการเรียนรู้และฝึกสมองนําออกมาใช้อย่างเต็มศักยภาพ
7. ความคิดสร้างสรรค์ เป็นพลังผลักดันอันยิ่งใหญ่
8. เกิดจากการแตกหน่อความคิด
9. สร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ทั้งเชิงสิ่งประดิษฐ์คิดค้นและเชิงการบริหาร
10. ทางออกหรือแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ มิได้มีเพียงวิธีเดียวหรือหาทาง
เดียวหากเรามีความคิดสร้างสรรค์ ก็จะสามารถคิดใน สิ่งที่แตกต่างไปจากเดิมได้ และจะได้ทําในสิ่งที่
ซ้ําซาก เคยชิน
11. ความคิดสร้างสรรค์ ช่วยให้เราได้ในสิ่งที่ “ดีกว่า” แทนการจมปรักอยู่กับสิ่ง
เดิม ๆ ไม่มีอะไรใหม่ น่าเบื่อหน่าย
13. ความคิดสร้างสรรค์ มิใช่พรสวรรค์ แต่อยู่ที่การเรียนรู้ ทักษะและการ ฝึกฝน
หากเราพัฒนาศักยภาพของสมอง ในส่วนของ “ความคิดสร้างสรรค์” ให้มีประสิทธิภาพ เราจะพบว่า
ทุก ๆ ปัญหามีคําตอบดี ๆ ที่สามารถปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม จะรอเราอยู่เสมอ
14. นักจิตวิทยาค้นพบว่า ทุกคนสามารถฝึกฝนให้มีความคิดสร้างสรรค์ได้ โดยไม่
ขึ้นอยู่กับว่าคนนั้นมีพรสวรรค์ หรือไม่และไม่ได้ถูกจํากัดโดย สภาพของชีวิต
15. การที่เราพัฒนาตนเองให้เป็นนักคิดสร้างสรรค์ได้ เราควรพัฒนาความเชื่อมั่น
เองตนเองก่อน ต้องเรียนรู้ที่จะมีความกล้าหาญ ในการยืนยันความคิดสร้างสรรค์ ที่ แตกต่างของตน
16. ถ้าสังคม องค์กร เจ้านาย ฝึกให้คนแก้ไขปัญหาด้วยตนเองมากขึ้น เช่น พ่อ แม่
ปล่อยให้ลูกรับผิดชอบตนเอง โดยปล่อยให้ลูกคิดแก้ไขปัญหาด้วยตนเองบ้าง ให้ลูกได้ช่วยเหลือตนเอง
บ้าง มีโอกาสลองผิด ลองถูกบ้าง ย่อมเป็นสิ่งหนึง่ ที่เขาจะได้มีโอกาสคิดสร้างสรรค์ต่อไป
17. ในท่ามกลางความจํากัดของปัญหาที่ดูเหมือนไม่มีทางออก นักคิดสร้างสรรค์
จะพยายามใช้อุปกรณ์หรือทรัพยากรที่มีอยู่ ในการแก้ปัญหา โดยมองนอกกรอบความจํากัดเดิมที่มีอยู่
เพื่อความเป็นไปได้อื่น ๆ ในทางเลือกใหม่ ๆ ที่ไม่เคยทํามาก่อน
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18. ความเจริญก้าวหน้าของโลกทุกวันนี้ ล้วนแต่เป็นผลมาจากความคิดสร้างสรรค์
ของมนุษย์ทั้งนัน้
19. การกระทํา (ของเจ้านายหรือใครก็แล้วแต่) ที่แสดงออกเป็นการกีดขวางทําลาย
ความคิดสร้างสรรค์ของลูกน้องหรือคนอื่น ด้วยพฤติกรรมเหล่านี้ คอยจับผิด ชอบขู่ให้กลัว จิตไม่ว่าง
หลงตัวว่า ข้าแน่ เถียงข้าง ๆ คู ๆ
20. สิ่งที่สกัดกั้นความคิดสร้างสรรค์ มีทั้งเกิดจากการปิดกั้นของคนอื่น และเกิดจา
การปิดกั้นตัวเอง เช่นมักจะคิดติดอยู่ว่า ติดอยู่ในกรอบ ไม่กล้าเสนอ ชื่นชอบของเก่า กลัวเจอปัญหา
ตามเขาง่ายดีจะเอาหน้าคนเดียว ไม่มีเวลา ถ้าสามารถขจัดอาการดังกล่าวได้ และพร้อมที่จะเสนอ
ความคิดของตนเอง แล้วก็อย่ากังวลใจทีจ่ ะลงมือคิดสร้างสรรค์ทันที แล้วจะพบว่าตนเองซ่อนอะไรดี ๆ
ไว้จนไม่น่าเชื่อ โปรดอย่าเก็บความคิดสร้างสรรค์ของตนเองไว้จนมิดชิด จนกระทั่งตัวเองก็หาไม่เจอ ก็
น่าเสียดาย
21. ของฝากสําหรับผู้บริหาร การเป็นนักบริหารที่ดี ต้องเก่ง 4 ประการ คือ “เก่ง
งาน เก่งคิด เก่งทําและเก่งคน” การพัฒนาอะไรใหม่ๆ คงจะไม่มีใครเก่งได้คนเดียว ต้องอาศัยคนอื่น ๆ
วมทั้งลูกน้องด้วย นักบริหารต้องสร้างบรรยากาศ ที่จะกระตุ้น ส่งเสริมให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ โดย
เป็นผู้จุดชนวนความคิด สร้างค่านิยม เป็นผู้รับฟังที่ดี เปิดโอกาส
2.2 สรุป ความคิดสร้างสรรค์ เป็นคุณสมบัติหนึ่งที่มีความสําคัญ และจําเป็นสําหรับ
การทํางาน โดยเฉพาะนักบริหารทุกระดับชัน้ ต้องมีความคิดสร้างสรรค์อยู่ในตัวเอง แต่อาจจะได้แสดง
ออกหรือได้พัฒนาความคิดสร้างสรรค์แตกต่างกันหลายหน่วยงาน ที่ผบู้ ริหารอยากได้ความคิดดี ๆ ที่
สร้างสรรค์จากลูกน้อง แต่ไม่มีความอดทนเพียงพอในการพัฒนาคนไม่เคยเปิดโอกาสให้ลูกน้องได้แสดง
ความสามารถอย่างแท้จริง ดังนั้นนักบริหารจะต้องอดทน ใจเย็น รู้จักกระตุ้น โดยให้กําลังใจให้คํา
ชมเชย เพื่อให้ผู้เสนอความคิดสร้างสรรค์เกิดกําลังใจ กะตือลือล้น มีพลังที่จะคิดสร้างสรรค์ผลงาน
ต่อไป สิ่งเหล่านี้ นอกจากจะเป็นการสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่า ให้แก่องค์กรแล้ว ยังเป็นการ
สร้างผลงานให้องค์กร ให้มีความเจริญเติบโต รุ่งเรือง รวมทั้งความผูกพัน และความภาคภูมิใจในการ
ทํางานอีกด้วย
5. EmC Emotional Competency (หรือเป็นที่รู้จักว่า EQ) อารมณ์ (ทําให้รัก ชอบ
ช่วย ศรัทธา เคารพนับถือ ไม่ทําให้โกรธ ไม่ทําให้เกลียด) EmC: Emotional Competency อารมณ์
(ทําให้รัก ชอบ ช่วย ศรัทรา เคารพ นับถือ ไม่ทําให้โกรธ ไม่ทําให้เกลียด)
1. ความสามารถทางอารมณ์ เป็นความละมุนละไม ในความรู้สึกนึกคิดที่เกิดขึ้นกับ
จิตสติสัมปชัญญะ คิดแต่สิ่งดีงาม ไม่คิดชั่วร้าย
2. ยิ้มแย้ม แจ่มใส ทักทาย พูดจาดี ไพเราะ ไปลา มาไหว้
3. อ่อนน้อม ถ่อมตน คบคน หาเพื่อน
4. รู้จักให้ ไม่เอาเปรียบ
5. เมตตา กรุณา
6. มีจิตใจดี ชอบช่วยเหลือผู้อื่น
7. พูดทางบวก (Positive Wording) หลีกเลี่ยงพูดทางลบ (Negative Wording)
8. พูดสร้างสรรค์ อย่าพูดทําลาย
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9. มีสติสัมปชัญญะไม่แสดงอาการโกรธเกลียด
10. อย่าด่า ติติง ตําหนิต่อหน้าคนอื่น
11. ไม่พูดแบบขวานผ่าซาก ไม่พูดโผงผาง ไม่พูดยุแหย่ ยุแยง ตะแคงให้รั่ว
12. ไม่พูดโกหก มดเท็จ ไม่ติฉินนินทา โมโห ให้ร้าย ป้ายสี
13. พูดจามีเหตุมีผล
14. ไม่พูดเหน็บแนม ไม่พูดยกตนข่มท่าน
15. ไม่พูดขว้างงูให้พ้นคอ
16. ไม่พูดแบบตีรวน ชวนทะเลาะ
17. มีความซื่อสัตย์ สุจริต ไม่คิดชั่วร้ายทุกลมหายใจ สร้างไว้แต่ความดีไม่มีศัตรู
เพื่อนคู่หูมากหลาย
18. เมตตา กรุณา ปราณี พูดด้วยเมตตา คิดต่อกันด้วยเมตตา ทําต่อกันด้วยเมตตา
19. แบ่งปันกันกิน แบ่งปันกันใช้ เอื้ออาทรต่อกัน ช่วยเหลือกัน
20. รับฟังความคิดเห็น ปรับความเห็นให้เข้ากันได้
21. ใช้จิตวิทยาในการบริหาร การสื่อสาร การแสดงออก ปฏิบัติต่อกัน
22. รู้จักชมเชย ชื่นชม ลูกน้อง / นาย / ผู้ร่วมงาน ต่อหน้าและรับหลัง
23. ให้คําปรึกษา ช่วยเหลือ ปลอบใจ เห็นใจ เมื่อเขามีทุกข์
24. ให้กําลังใจ
25. รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา
26. การควบคุมอารมณ์ มีความสําคัญ สาเหตุที่ทําให้คนขาดความสามัคคี คือ การ
ไม่สามารถควบคุมอารมณ์ได้ ขาดการยับยั้ง ชั่งสติ ต้องรู้จักอดกลั้นควบคุมอารมณ์ ไม่ให้แสดงออกที่
ทําให้คนโกรธ ไม่พอใจ
6. SRC Socialization & Relationship Competency การเข้าสังคม มีมนุษย์สัมพันธ์
ดี SrC: Socialization &Relationship Competency การเข้าสังคม มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
1. ความสามารถในการเข้าสังคมและการมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีความสําคัญมากต่อ
การประสานงานการขอความช่วยเหลือ สนับสนุน
2. รวมถึงความสามารถในการทํางานมวลชนสัมพันธ์ หรือชุมชนสัมพันธ์
3. รวมถึงความสามารถในการสื่อสารกับผู้อื่น
4. รู้จักการพบปะ สังสรรค์ ร่วมกิจกรรม
5. รู้จักพูดคุย สนทนา ไม่ใช่เงียบ มองแต่หน้าน่ารําคาญ
6. ประพฤติตนเป็นที่เชื่อถือ น่าคบหา
7. ช่วยเหลือเกื้อกูล ทั้งแรงกาย แรงใจ ความรู้ ความคิด
8. การพูดจาดี มนุษย์สัมพันธ์ดี
9. กิริยา มารยาทดี
10. เอาใจเขามาใส่ใจเรา เข้าใจเข้าถึงถึงจิตใจของคน
11. รับฟังความคิดเห็น ปรับความคิดเห็นให้เข้ากันได้ เข้าใจกันได้
12. เอาใจเขา มาใส่ใจเรา
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13. คบค้าสมาคมกับผู้คน ทั้งทีท่ ํางาน ต่างที่ทํางาน ในบ้าน นอกบ้านโดยเฉพาะ
ผู้คนที่เกี่ยวข้อง ที่มีส่วนในความสําเร็จของงาน
14. ประสานงานดี สร้างมิตร สร้างไมตรี รู้จักคนมาก มีคนช่วยเหลือมาก
15. อย่าอยู่แต่ในกะลา
7. MrC Moral Competency คุณธรรม จริยธรรม มีศีลธรรมอันดี MrC: Moral
Competency คุณธรรม จริยธรรม มีศีลธรรมอันดี
1. การประพฤติ ปฏิบัติตนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และมีศีลธรรมอันดี จะสร้าง
ความเป็นธรรม ยุติธรรมให้เกิดขึ้นต่อสังคม
2. ทําแต่ความดี ละเว้นความชั่ว
3. เป็นแบบอย่างที่ดีทั้งงาน และส่วนตัว
4. ให้ความเป็นธรรม
5. มีความเมตตา
6. ไม่เห็นแก่ตัว
7. ทําบุญ ให้ทาน ช่วยเหลือ
8. การมีคุณธรรมประจําตัว จะเป็นตัวควบคุมให้การคิดการพูด การกระทํา แต่สิ่งที่
ดีงาม
9. คุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรมจะอยู่เหนือกฎหมาย
8. IgC Integrity Competency ความซื่อสัตย์ สุจริต IgC: Integity Competency
ความซื่อสัตย์ สุจริต
1. การตั้งมั่นประพฤติปฏิบัตติ นอยู่ในความซื่อสัตย์สุจริต ทําให้
2. คนยกย่อง นับถือ เคารพ ศรัทธา เชื่อถือ
3. เป็นเกราะป้องกันการดํารงชีพให้มีความสุข
4. จะทําอะไรก็ทําได้อย่างสง่า ไม่ต้องปิดบัง หลบซ่อน
5. สามารถที่จะต่อสู้เพื่อความถูกต้อง โดยไม่มีแผล
6. ผู้นํา คนเราต้องซื่อสัตย์ ไม่หาผลประโยชน์โดยมิชอบ
7. ต้ องควบคุ ม คนรอบตั วให้ ซื่ อ สั ต ย์ ด้ ว ย ไม่ แ สวงผลประโยชน์ โดยมิ ช อบ หรื อ
ก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
8. ไม่คดโกง ไม่มีเล่ห์เหลี่ยม
9. ไม่คอรัปชั่น รับอามิสสินจ้าง
10. ความซื่อสัตย์ไม่เพียงแต่ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ ที่ดีงาม
อย่างเดียวเท่านั้นยังต้องประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องตามคุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรมอันดี
9. DpC Discipline Competency ระเบียบ วินัย DpC : Discipline Competency
ระเบียบ วินัย
1. มีระเบียบ วินัย จนเป็นนิสยั
2. ไม่ใช่จุกจิก จู้จี้ จนเกินไป
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3. ตรงต่อเวลา
4. จัดลําดับ ก่อนหลัง ตามคิว ตามความสําคัญ
5. มีบุคลิกภาพดี สุขุม รอบคอบ ไม่กระโดกกระเดก
6. รู้จักสัมมาคารวะ
7. ผลงานเป็นระเบียบ เรียบร้อย ทั้งสาระและรูปแบบ
8. คิดก่อนทํา
9. วางแผน การทํางานเป็นทีม เป็นตอน
10. RAC Responsibility & Accountability Competency สํานึกในภาระหน้าที่ และ
ความรับผิดชอบ RAC: Responsibility & Accountability Competency สํานึกในภาระหน้าที่และ
ความรับผิดชอบ
Responsibility หลักการมีความสํานึกในหน้าที่ ด้วยการที่ต้องมีขีดความสามารถที่
แท้จริงและประสิทธิภาพที่ดพี อ
Accountability หลักการมีความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่
1. ประพฤติตน ปฏิบัติงานให้ครบถ้วนถูกต้องตามภาระหน้าที่
2. มีความรับผิดชอบในผลของงาน ให้ประสบความสําเร็จ รับผิด รับชอบ
3. ทํางานให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ
4. ทํางานให้แล้วเสร็จตามเวลา
5. ทํางานภายใต้งบประมาณที่กําหนด
6. ใช้จ่ายอย่างรู้คุณค่า ประหยัด
11. Av CAdversity Competency (หรือเป็นที่รู้จักว่า AC) เอาชนะปัญหาอุปสรรค
อดทนต่อความยากลําบาก อดทนต่อความทุกข์ยากมุ่งมั่นเพียรพยายามพร้อมทํางานหนักไม่ย่อท้อ ไม่
ยอมแพ้ง่าย ๆ AvC Adversity Competency (หรือเป็นที่รู้จักว่า AC) เอาชนะปัญหา อุปสรรค
อดทน ต่อความยากลําบาก อดทนต่อความทุกข์ยาก มุ่งมั่น เพียรพยายาม พร้อมทํางานหนัก ไม่ย่อท้อ
ไม่ยอมแพ้ง่าย ๆ อย่ายอมแพ้ แม้แต่ครั้งเดียว มิฉะนั้นจะต้องแพ้ตลอดไป ไม่ได้หมายความว่าแพ้ ไม่
เป็น แม้ผิด ๆ ก็ไม่ยอมแพ้ ดันทุรังต่อไป แม้รู้ว่าผิดเพื่อเอาชนะแต่หมายความว่า รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย
อะไรก็แล้วแต่ หากเป็นงานหรือสิ่งที่ดงี ามที่จะต้องทําให้องค์กร ก็จะต้องทําด้วยความทุ่มเท ด้วยความ
พากเพียร วิริยะ อุตสาหะ พร้อมทํางานหนัก ต้องสู้ ต้องบากบั่น และเสียสละเพื่อให้งาน ที่สร้าง
ประโยชน์ให้กบั องค์กรทัง้ หลายเกิดความสําเร็จให้จงได้ แม้จะมีปัญหานานาประการก็จะต้อง ฝ่าฟันไป
ไม่ย่อท้อไม่ยอมแพ้เพราะหากยอมแพ้ตั้งแต่ต้นยังไม่ทันจะได้ทําแล้วก็บ่นว่ามันยาก มันลําบาก มันมี
ปัญหา พยายามหลีกเลี่ยง ไม่ทําโดยอ้างเหตุขัดข้องต่าง ๆ นานาก็จะไม่มีวันจะทําอะไร ที่ต้องใช้พลัง
สูงได้สําเร็จแล้วก็จะแพ้ตลอดไป แพ้ตั้งแต่อยู่ในมุ้ง แพ้ตั้งแต่ยังไม่ทันได้ออกสนามรบ ก็ยกธงขาวเสีย
แล้ว อย่างไรก็ตาม หากทําดีที่สุด ทําจนถึงทีส่ ุดแล้ว ก็ไม่สามารถเอาชนะได้หรือไม่ ประสบผล
ความสําเร็จ ก็ไม่เรียกว่าแพ้ เพราะอยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา โดยเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปว่า ไม่
สามารถดันทุรังต่อไปได้อีกแล้ว ก็จงหยุด พักรบ หากสถานการณ์โอกาสอํานวยก็ลุกขึ้นมาสู่ใหม่ ก็ยัง
เรียกว่าชนะไม่แพ้ เรายัง ชนะใจคนดู ชนะใจคนชม ชนะใจคนฟัง ชนะใจผู้ที่รับทราบ ชนะใจผูท้ ี่พบ
เห็น ชนะใจต่อผู้คนที่มีเรื่องเล่าลือต่อๆกันไป จงสลัดความขี้เกียจออกไปจงสลัดความสุขส่วนตัวที่ไร้

18
สาระออกไป เพื่อใช้เวลาส่วนนั้นในการมุ่งมั่นทํางานให้ประสบความสําเร็จให้จงได้ หากจําเป็นต้องใช้
เวลาส่วนนี้เช่นเดียวกับ พระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เรื่องพระ
มหาชนก ที่กล่าวถึงความเพียรไว้ว่า “ บุคคลใด กระทําความเพียรทางกาย และความเพียรทางใจจะ
ทํางานใด การงานเหล่านั้นย่อมสําเร็จ จึงควรทําความเพียรโดยแท้” นี่คือความหมาย อย่ายอมแพ้
แม้แต่ครั้งเดียว มิฉะนั้นจะต้องแพ้ตลอดไป
12. LsC Leadership Competency ภาวะผู้นํา LsC: Leadership Competency
ภาวะผู้นํา
1. มีภาวะผู้นําสูงในการนําพาให้คนปฏิบัตติ ามด้วยความจริงใจ ศรัทธาเชื่อถือ
2. มีวิสัยทัศน์กว้างไกล
3. มองโลกกว้าง
4. มีความคิดในการพัฒนาเปลี่ยนแปลง
5. แสวงหาโอกาสที่จะทํา
6. มีพลัง แคล่วคล่อง ว่องไว
7. มีความซื่อสัตย์ สุจริต และจริงใจอย่างสมบูรณ์ไม่มีที่ติ
8. ปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความสง่า ผ่าเผย สง่างาม มีภูมิฐานและเพียบพร้อม
9. รู้จักฟังผู้อื่นพูดบ้าง อย่าพูดแต่ฝ่ายเดียวรับฟังข้อคิดเห็นของผู้อื่นด้วยความสนใจ
10. อย่ายอมแพ้ ถึงแม้จะมีปัญหาอุปสรรคมากมาย ต้องต่อสู้เพื่อความสําเร็จ
11. หากลยุทธ์ วิธีปฏิบัติให้ผู้ปฏิบัติงานอุทิศตัวในการทํางานให้องค์กรด้วยความ
ซื่อสัตย์ในตนเองให้สงู ขึ้น
12. มีคุณธรรม จริยธรรมและ ประพฤติตนอยู่ในศีลธรรมอันดี
13. ให้ความเป็นธรรม
14. ดูแลทุกข์สขุ ของลูกน้อง
15. สร้างขวัญ กําลังใจ
16. สร้างความสมัครสมานสามัคคี
17. มีความรับผิดชอบ
18. รับผิดแทนลูกน้องได้ เมื่อมีโอกาสและมีสถานภาพอันควร
19. เป็นแบบอย่างที่ดี ทั้งเรื่องงานและส่วนตัว
20. ให้ความสําคัญในการพัฒนาลูกน้อง
21. ยึดมั่นในอุดมการณ์
22. สามารถสร้างอิทธิพลแห่งการยอมรับ
23. สามารถสร้างแรงจูงใจต่อผู้ร่วมงาน
24. เป็นผู้นําในการเปลี่ยนแปลง
25. เดินเข้าหาเพื่อช่วยเหลือ อย่ารีรอให้ร้องขอ
26. ไม่เอาดีใส่ตัว เอาชั่วใส่ลูกน้อง
27. แบ่งแยกโลกส่วนตัวกับโลกแห่งการทํางาน
28. ห่วงใยทุกความรู้สึก หยั่งลึกถึงหัวใจ
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29. มอบคําแนะนําแทนการด่าว่า เพื่อเพิ่มพูนกําลังให้ลุกสู้
30. หมั่นสร้างความน่าเชื่อถือให้กับตัวเอง มอบความไว้ใจให้กับผู้อื่น
31. รู้จักให้คําชมเชยในเวลาที่เหมาะสมทั้งต่อหน้าและลับหลัง
32. ให้ความเป็นมิตรกับลูกน้องด้วยความจริงใจ
33. ยอมรับผิดอย่างผู้กล้า ลุยไปข้างหน้าเมื่อมั่นใจว่าถูก
34. สร้างแรงบันดาลใจให้ไปข้างหน้า กล้าที่จะค้นหาความสําเร็จ
35. อย่าเอาตัวเองเป็นใหญ่ เปิดรับทุกเหตุผลรอบด้าน
36. เก็บอารมณ์ฉุนเฉียว เปลี่ยนเป็นไฟของการขับเคลื่อน
37. รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา
38. อย่าเป็นคนหูเบา
39. มีสมรรถนะความสามารถใน A Dozen of C (12C) สูงเพียงพอ
40. แม่ทัพต้องออกแนวรบ
จากที่กล่าวมาสามารถสรุปได้ว่า การพั ฒ นาบุ คลากรเป็นการดําเนินการส่งเสริมบุคคลให้
ความรู้ความสามารถ ความชํานาญในการทํางาน มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ทัศนคติและวิธีการใน
การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแนวทางที่ต้องการ เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานให้สําเร็จตามเป้าหมายและ
ได้ผลผลิตสูงขึ้นอันเป็นประโยชน์ต่อความก้าวหน้าของตนเองและองค์การ
1.6 การฝึกอบรม (Training) ความหมายของการฝึกอบรม การฝึกอบรม เป็นคําเรียกวิธีการ
อย่างหนึ่งตรงกับภาษาอังกฤษว่า Training ซึ่งมีนักวิชาการ หลายท่านได้ให้ความหมายการฝึกอบรมไว้
ดังนี้
Nadler (1970, p. 88 อ้างถึงใน พิไลวรรณ อินทรักษา, 2550) กล่าวถึงการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ ว่าเป็นกิจกรรมส่วนบุคคล เพื่อให้บุคคลนั้นมีศักยภาพในการตอบสนองต่อความต้องการของ
องค์กรโดยมีกิจกรรมต้องปฏิบัติคือ
1. การฝึกอบรม เป็นกิจกรรมที่กําหนดขึ้นเพื่อปรับปรุงการทํางานของผู้ปฏิบัติงานหรือ
เจ้าหน้าที่ให้ดียิ่งขึ้น ในขณะที่ดํารงตําแหน่งอยู่
2. การศึกษา เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่กําหนดขึ้นเพื่อที่จะ
ปรับ ปรุงความสามารถทั้ งมวลของผู้ ปฏิ บั ติ งาน หรือ เจ้ าหน้ าที่ ไปในทิ ศ ทางใดทิ ศ ทางหนึ่ ง แต่ ก็ มี
ความหมายมากกว่างานที่ตนเองปฏิบัติอยู่
3. การพัฒนาคือการเตรียมผู้ปฏิบัติงานหรือเจ้าหน้าที่ให้สามารถเจริญเติบโตไปพร้อม ๆ
กับการพัฒนา การเปลี่ยนแปลงและการเติบโตขององค์กร
พงศ์ หรดาล (2539) การฝึกอบรม คือกระบวนการการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมให้ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม มีความรู้ ทักษะและทัศนคติอันพึงประสงค์ที่กําหนดไว้ และการฝึกอบรมจัดว่าเป็นการ
พัฒนาคน ให้เกิดการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
พิภพ วชังเงิน (2547อ้างถึงใน วุฒิชัย อารักษ์โพชฌงค์) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การฝึกอบรม
คือ กระบวนการในการพยายามทําให้มีความรู้ (Knowledge) ความเข้าใจ (Understanding) และเจต
คติ (Attitude) ที่ดี สามารถปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ มุ่งพัฒนาให้เหมาะกับ
งานที่ได้รับ มอบหมายให้เกิดความรู้เกี่ยวกับงานนั้น และให้มีความรู้สึกเจตคติที่ดีต่อการทํางานนั้น ๆ
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ด้วยจากความหมายของการฝึกอบรม พอจะสรุปได้ว่า การฝึกอบรมคือกระบวนการดําเนินงานที่
มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะ (Skill) ความรู้และประสบการ (Knowledge) ตลอดจนทัศนคติ (Attitude) ที่
ถูกต้อง ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตนของพนักงาน เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ
จากที่กล่าวมาข้างต้น สามารถสรุปขั้นตอนของการฝึกอบรมได้ 3 ขั้นตอนใหญ่ ๆ ดังนี้
1. ขั้นการวางแผนการฝึกอบรม โดยการศึกษาสภาพปัญหาทั่วไปในหน่วยงานกําหนด
วัต ถุ ป ระสงค์ ข องการฝึ ก อบรม กํ า หนดกิ จกรรม ระยะเวลาการดํ า เนิ น การ กํ าหนดแนวทางการ
ประเมินผลเป็นต้น
2. ขั้นดําเนินการฝึกอบรม โดยการจัดสถานที่เอกสารประกอบการฝึกอบรมวัสดุอุปกรณ์
ที่ใช้ในการฝึกอบรมและดําเนินการฝึกอบรมตามที่วางแผนกําหนดไว้
3. ขั้นประเมินผลการฝึกอบรม โดยรวบรวมข้อมูลจากการบันทึกระหว่างการฝึกอบรม
มาทําการวิเคราะห์ สังเคราะห์หาข้อสรุป และสะท้อนผลเพื่อพัฒนาปรับปรุงต่อไป
วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม ในการทํางานของมนุษย์ ถ้าต้องทํางานที่ซ้ําซากจําเจเป็น
เวลานานๆ ย่อมจะให้เกิดความเบื่อและประสิทธิภาพในการทํางานลดต่ําลง ทั้งนีเ้ พราะพนักงานมี
ความคุ้นเคย และเคยชินกับวิธีการทํางานแบบเก่า ๆ หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายขององค์การ
ด้านต่างๆจึงเป็นต้องมีการจัดให้มีการฝึกอบรม เพื่อให้พนักงานได้ทราบนโยบายของหน่วยงาน ก็จะ
ช่วยให้การปฏิบัติงานของพนักงานทุกระดับดีขึ้นกว่าเดิม
การฝึกอบรมจะดําเนินงานเป็นผลสําเร็จ
หรือไม่นั้นย่อมขึ้นกับวัตถุประสงค์การฝึกอบรมเป็นสําคัญ วัตถุประสงค์การฝึกอบรมเป็นสิ่งสําคัญ ซึ่ง
สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประการ (พิไลวรรณ อินทรักษา, 2550)
1. การพัฒนาความรู้เกี่ยวกับงาน ( Technical Know -How ) เมื่องานเปลี่ยนแปลงไป
กฎระเบียบข้อบังคับ นโยบายวิธีการปฏิบัติ หรือเทคโนโลยีพัฒนาขึ้น จนทําให้พนักงานไม่สามารถทัน
สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ได้ องค์กรต่าง ๆ จึงอาจจะจัดให้มีการทบทวนเพิ่มเติมหรือฝึกอบรมให้พนักงาน
เหล่านั้นให้มีความรู้ความสามารถ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎ ระเบียบหรือเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่นํามาใช้ใน
องค์กร
2. การพัฒนาทักษะหรือประสบการณ์ (Skill of Experiences) พนักงานในแต่ละ
ตําแหน่งจะไม่เหมือนกัน เช่น พนักงานระดับต้นอาจจะต้องการทักษะเทคนิค หรือวิธีการปฏิบัติ
โดยตรง แต่ถา้ เป็นผู้บริหารระดับสูงจะต้องการฝึกทักษะเกี่ยวกับการบริหาร การจัดการแก้ปัญหาต่าง
ๆ เป็นต้น
3. การพัฒนาทัศนคติ (Actitude) ในปัจจุบันที่ยอมรับกันว่า ทัศนคติของคนมีบทบาทใน
การทํางานอย่างมาก ดังนั้นการพัฒนาทัศนคติของพนักงานจึงเป็นสิ่งจําเป็น เพราะแม้ว่าเขาจะรู้งาน
หรือประสบการณ์ ดีเพียงใดก็ตาม ถ้าเขามีทัศนคติที่ไม่ถูกต้อง ผลงานก็จะออกมาไม่ดีเท่าที่ควร
4. Wexley and Latham (พิไลวรรณ อินทรักษา, 2550) การฝึกอบรมบุคลากรใน
องค์กรมีจุดประสงค์ 3 ประการ ดังต่อไปนี้
4.1 เพื่อปรับปรุงระดับความตระหนักรู้ในตนเอง (Self-Awareness) ของแต่ละ
บุคคลคือ การเรียนรู้เกี่ยวกับตนเอง อันได้แก่ การทําความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทและความรับผิดชอบ
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ของตนเองในองค์กร การตระหนักถึงความแตกต่างระหว่างสิ่งที่ตนเองปฏิบัติ และปรัชญาที่ยึดถือการ
เข้าใจถึงทัศนะที่ผู้อื่นมีต่อตน และการเรียนรูว้ ่าการกระทําของตนมีผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไร เป็นต้น
4.2 เพิ่มพูนทักษะในการทํางาน (Job Skills) ของแต่ละบุคคล โดยอาจเป็นทักษะ
ด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้านก็ได้ เช่น การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ การดูแลรักษาความปลอดภัยในการ
ทํางานหรือการบังคับบัญชาลูกน้อง เป็นต้น
4.3 เพิ่มพูนแรงจูงใจในการทํางาน (Motivation) ของแต่ละบุคคล อันจะทําให้เกิด
การปฏิบัติงานดีแม้ว่าบุคคลหนึ่ง ๆ จะมีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน แต่หากขาดแรงจูงใจ
ในการทํางานแล้ว บุคคลนัน้ อาจจะมิใช้ความรู้ความสามารถของตนเองอย่างเต็มที่และผลงานย่อมไม่มี
ประสิทธิภาพเท่าที่ควร
กล่าวโดยสรุปคือ วัตถุประสงค์การฝึกอบรมมีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มพูนความรู้พัฒนาทักษะการ
เปลี่ยนแปลงทัศนคติคือเมื่อพนักงานได้รับการฝึกอบรมทางด้านความรู้ ทักษะ และทัศนคติแล้วเมื่อ
กลับไปปฏิบัติงานที่จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางที่ดี ทําให้ผลการปฏิบัติงานดียิ่งขึน้
ประโยชน์ที่ได้รับจากการฝึกอบรม การฝึกอบรมเป็นเครื่องมือที่จําเป็นสําหรับพนักงาน ฝ่าย
ปฏิบัติการ ซึ่งไม่มีหน้าที่ทางบริหาร เหตุที่ต้องฝึกอบรมเพราะ ไม่มีใครที่สําเร็จการศึกษาแล้วสามารถ
ทํางานได้เลย มีเครื่องมือและการเปลี่ยนแปลง ทางด้านการผลิตที่เกิดขึ้นตลอดเวลา การอบรมจะ
กระตุ้นให้พนักงานติดตามและตื่นตัวอยู่เสมอ ประโยชน์ที่ได้รับคือ (พิไลวรรณ อินทรักษา, 2550)
1. ผลผลิตในการทํางานสูงขึ้น การอบรมจะทําให้ผู้ปฏิบัติงานใหม่และผู้มีประสบการณ์
มาแล้วทํางานได้ดีขึ้นทั้งคุณภาพและปริมาณ เพราะรู้วิธีการทํางานที่ถกู ต้อง และสามารถปรับตัวให้
เข้ากับสภาพการทํางานได้ดี
2. ช่วยแก้ปัญหาในการปฏิบตั ิงาน การฝึกอบรมคนงานในระดับต่าง ๆ ช่วยลดปัญหา
การปฏิบัติงานลงเพราะทุกคนเข้าใจดี
3. ทําให้ขวัญของคนทํางานดีขึ้น คนงานที่ทํางานอย่างมีความรู้ถูกวิธีมีความเชื่อมั่นใน
ตนเอง สําหรับคนที่มาทํางานใหม่ก็มีความสบายใจที่จะทํางานเพราะได้รบั การอบรมมาก่อน
4. ส่งเสริมความมั่นคงและความยืดหยุ่นให้แก่องค์การ ในแง่ความมั่นคง คือองค์กรใด
ขาดแคลนการหาคนงานในตําแหน่งใดตําแหน่งหนึง่
ก็อาจคัดเลือกบุคคลในตําแหน่งรองถัดไปซึ่งมี
ความรู้ในการปฏิบัติงานดี เพราะได้รับการอบรมมาแล้ว ส่วนในแง่ของความยืดหยุ่นหากองค์กรเผชิญ
กับการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ก็สามารถปรับเปลี่ยนเพิ่มลดอัตรากําลังแรงงานจากหน่วยงานหนึ่งไปยัง
หน่วยงานหนึ่งที่ต้องการแรงงาน
สรุปได้ว่า การฝึกอบรมมีประโยชน์ในแง่ที่เป็นการเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดย
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการทํางานและยังเป็นกระบวนการที่มีความสําคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยแก้ไข
บกพร่องหรือข้อผิดพลาดต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน และเป็นบันไดนําไปสู่ความสําเร็จในอนาคต อย่างไร
ก็ตามองค์กรจําเป็นต้องให้ความสําคัญกับผู้ปฏิบัติงาน เนื่องจากผู้ปฏิบัติงานได้รับการฝึกอบรม และมี
ความรู้ความชํานาญที่ดีแล้ว ผลงานที่เกิดขึ้นย่อมมีคุณค่าและเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม
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2. แนวคิดเรื่อง งานวิจัยที่ยกระดับคุณภาพงานประจําให้ดีขึ้น ยุคปัจจุบันเรียกว่า R2R
คนส่วนใหญ่มักเข้าใจว่า งานประจําก็คืองานที่มีคนกําหนดว่าให้ทําอย่างนั้นอย่างนี้ นั่นคือ มี
สิ่งที่เรียกว่า “มาตรฐานการทํางาน” การทํางานแบบนี้เปรียบเสมือนการทํางานแบบเครื่องจักร แวด
วงการทํางานด้านสุขภาพหรือสาธารณสุขไม่อาจทํางานด้วยวิธีนี้ได้ เพราะสภาพแวดล้อม เงื่อนไข
เทคโนโลยี ความรู้ ฯลฯ เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลางานประจําจึงต้องได้รับการพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆ ไม่
อาจทําแบบงานซ้ําซาก วิธีคิดในโลกสมัยใหม่นั้นเขาบอกว่า “มาตรฐาน” ซึ่งในภาษาอังกฤษ ใช้คําว่า
SOP (Standard Operating Procedure) ไม่ มี ต ายตั ว ในมุ ม มองของ (ศ.นพ.วิ จ ารณ์ พานิ ช ,
2551:11) มาตรฐานไม่ได้มีไว้ให้ยึดถือ แต่มีไว้ให้ทําลายเพื่อไปสู่มาตรฐานที่ดีกว่า ฉะนั้น SOP จึงไม่ได้
มีอยู่ตัวเดียว แต่มี SOP 1,2,3,4 เรื่อยไป และสิ่งที่จะมาทําลาย SOP นั้นก็คือ R2R หรือการวิจัยโดยใช้
งานประจํานั่นเอง
เราต้องการกลับสภาพของการทํางานประจําที่ทําให้ชีวิตอับเฉา มาเป็นการทํางานประจําแล้ว
ชีวิตรุ่งเรือง สดใสซาบซ่า สนุก มีความสุข ด้วยเหตุนี้ R2R จึงมีความหมายต่อการพัฒนาคน เพราะคน
ที่ทํางานประจําเป็นผู้ที่ลงมือทํา เป็นผู้เรียนรู้ เป็นผู้สร้างความรู้ คนเหล่านี้จึงฉลาดและเก่งขึ้นเรื่อยๆ
R2R จะเป็นตัวสร้างการเปลีย่ นแปลงขึ้นในบ้านเมืองของเราและในวงการสาธารณสุข เพราะสามารถ
เปลี่ยนแปลงวิธีการทํางานและพัฒนาคนทํางาน แทนที่จะทํางานแบบซังกะตาย กลายเป็นทํางานแล้ว
มีความสุขเกิดความภูมิใจ และสร้างความรู้ในเรื่องที่ตัวเองทํางานขึ้นมา โดยตลอดเวลาที่ทํางานก็จะมี
การสร้างความรู้ ซึ่งทําให้งานนั้นได้รับการพัฒนาตลอดเวลาเหมือนกัน
R2R ย่อมาจาก Routine to Research แปลว่า พัฒนางานประจําสู่งานวิจัย หลักคิดเกี่ยวกับ
R2R นั้นเชื่อว่ามีอยู่หลากหลาย วัตถุประสงค์ของ R2R ก็คือ การใช้ข้อมูลและประสบการณ์จากงาน
การทํางานประจําธรรมดาๆ ทั่วๆ ไป ในการสร้างความรู้อย่างไรก็ตาม นั่นเป็นความหมายในเชิง
ตัวหนังสือเท่านั้น ความจริงแล้ว R2R ยังมีความหมายที่ลึกซึ้งกว่านั้นมากคนที่ทํางานประจํานั้น เมื่อ
ทํางานไปนานๆ จะเบื่อหน่าย และกลายเป็นเครื่องจักร ชีวิตไม่มีคุณค่า ที่ว่า “ทํางานเป็นเครื่องจักร”
แปลว่าไม่ต้องคิด ทํางานไปวันๆ หนึ่ง ฉะนั้น ยิ่งนานก็ยิ่งเบื่อ คนทีต่ กอยู่สภาพอย่างนั้น ถ้าพูดกัน
แรงๆ ก็ต้องบอกว่าเหมือนคนที่ตกนรกทั้งเป็น ทั้งที่มนุษย์ทุกชีวิตล้วนมีคุณค่า R2R เป็นการทําให้งาน
ประจํากลายเป็นงานสร้างความรู้หรือเป็นงานวิจัย
ซึ่งจะทําให้การทํางานประจํากลายเป็นงานที่มี
คุณค่า ยิ่งทํางานนานก็ยิ่งมีปัญญา ยิ่งเกิดความรู้ และยิ่งมีประเด็นที่จะทําให้เกิดความภาคภูมิใจได้
มากขึ้นเรื่อยๆ จึงยิ่งทําให้ได้รบั ความนับถือจากคนอื่นมากขึ้นเป็นลําดับ ประโยชน์จากการทํา R2R นั้น
ครึ่งหนึง่ เกิดกับการพัฒนางานส่วนอีกครึ่งหนึ่งเกิดกับคนทํางานนั่นเอง เพราะคนๆ นั้นจะเข้าใจสิ่ง
ต่างๆ
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สยบงานจําเจด้วยการวิจัยสู่โลกใหม่ของงานประจํา มากขึ้นเรื่อยๆ ทั้งจากความรู้ที่มาจากการ
ทดลองปฏิบัตขิ องตัวเอง และจากความรู้ในเชิงทฤษฎี ที่มีการแลกเปลี่ยนกับคนโน้นคนนี้ หรือไปอ่าน
ไปค้นคว้ามา
ประโยชน์จากการทํา R2R นั้น ครึ่งหนึ่งเกิดกับการพัฒนางานส่วนอีกครึ่งหนึง่ เกิดกับ
คนทํางานนั่นเอง เมื่อเกือบ 10 ปีมาแล้ว อาจารย์มหาวิทยาลัยคนหนึ่งไปทําวิจัยกับคนงานในโรงงาน
ทอผ้า พบว่า คนงานหญิงคนหนึ่งเริ่มทํางานในโรงการทอผ้าเมื่ออายุ 18 ปี เย็บจักรจนอายุ 45 ปี รวม
แล้วเกือบ 30 ปี ต่อมาแกถูกให้ออกจากงานเพราะตาไม่ค่อยดีแล้ว มือไม้ก็ไม่ไวเหมือนสมัยสาวๆ เวลา
หลายสิบปีที่ผา่ นมานี้แกทํางานได้อย่างเดียวคือเย็บจักร นี่เป็นสภาพที่เราลดคุณค่าของมนุษย์ไปเป็น
เพียงผู้เดินเครือ่ งจักร หรือผูถ้ ีบจักรเย็บผ้าเท่านั้นเอง ทั้งที่เวลาเท่าๆ กันนี้ มนุษย์ควรเรียนรู้อะไรอีก
มาก
แม้สมมุติว่าคนงานคนนั้นเป็นคนที่หัวทื่อสักหน่อย แต่ถ้ามีการพัฒนาจากงานประจําทีท่ ําอยู่
แกก็ย่อมสามารถเรียนรู้อะไรได้มากมาย เช่น อาจรู้วิธีเย็บจักรที่ดีขึ้น หรืออาจเปลี่ยนจากการเย็บจักร
ไปทํางานอย่างอื่น ทําให้ชีวิตดีขึ้นกว่านั้นได้อีกมาก ถ้าเจ้าของโรงงานใจกว้าง นําเด็กรุ่นใหม่เข้ามาทํา
แทน แล้วให้แกเรียนรู้ต่อเพื่อไปทํางานที่ยากขึ้น นั่นคือการออกแบบงานให้เกิดมูลค่าเพิ่ม (value
added) มากยิ่งขึ้น ซึ่งจะทําให้บริษัทหรือโรงงานของเขาได้กําไรมากขึ้นด้วย แต่ทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นได้
ต่อเมื่อมีบรรยากาศของการเปลี่ยนแปลง ถ้าเกือบ 30 ปี ยังขายแต่กางเกงยีนส์ โรงงานนี้ก็ไม่เจริญ
นี่ คื อ ตั ว อย่ า งที่ ส ะท้ อ นให้ เห็ น ว่ า เราต้ อ งเปลี่ ย นวิ ธี คิ ด ใหม่ กั บ การทํ า งานประจํ า เพื่ อ ให้
สอดคล้องกับศักยภาพของความเป็นมนุษย์ ต้องเห็นคุณค่าของมนุษย์มากขึ้น ต้องเห็นว่างานทั้งหลาย
นั้นไม่มีอะไรคงที่ ต้องคิดใหม่และปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา แนวคิดเช่นนี้นําไปใช้ได้กับทุกเรื่อง อย่าไป
จํากัดตัวเองเหมือนเช่นโรงงานเย็บผ้าแห่งนี้ ที่เขาจํากัดตัวเองว่าทําธุรกิจเย็บผ้า แล้วใส่คนลงไปกับการ
เย็บผ้าหลายสิบปี ทําอยู่อย่างนั้น ซึ่งมันทําให้มนุษย์เราหมดคุณ ค่าความเป็นมนุษย์ลงไปอย่าง น่า
เสียดาย
R2R อาจเป็นชื่อที่ทําให้คนเข้าใจผิดได้ง่าย เพราะคิดว่าหัวใจของเรื่องนี้คอื การทําวิจัย ซึ่งเป็น
คําที่ ทําให้คนบางกลุ่มเดินหนีชื่อ R2R นั้น เป็นคําที่คิดกันขึ้นมาเองในประเทศไทย เพื่อที่จะไปหนุน
ให้เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการ ในระดับทีท่ ํางานแบบ routine ได้เกิดความกล้า ได้มีโอกาส หรือได้รับ
การชื่นชม จากการที่สร้างความรู้ขึ้นมาพัฒนางานของตัวเอง
เพราะฉะนั้น คําถามที่ว่า R2R ใช้ได้กับทุกเรื่อง คําตอบก็คือใช้ได้ทุกเรื่อง อย่างไรก็ตาม แม้
ผมเป็นคนตั้งชื่อนี้ขึ้นมาเอง แต่มาถึงตอนนี้คิดว่า R2R อาจเป็นชื่อที่ทําให้คนเข้าใจผิดได้ง่าย เพราะ
คิดว่าหัวใจของเรื่องนี้คือ การทําวิจัย ซึ่งเป็นคําที่ทําให้คนบางกลุ่มเดินหนี เพราะกลัวเรื่องการวิจัย
เนื่องจากคิดว่าเป็นเรื่องยาก
คําว่า การวิจัย หรือ research นั้นเป็นคําที่ฟังดูโก้ ถ้ามีผลงานวิจัยคนก็มักเอาไปเป็นผลงานวิชาการ
เพื่อใช้เลื่อนตําแหน่ง เลื่อนขั้นได้ แต่การ วิจัยแบบ R2R นั้นเป็นงานวิจัยแบบง่ายๆ เพราะหัวใจจริงๆ
ไม่ได้อยู่ที่การวิจัย แต่อยู่ที่การพัฒนางาน โดยจัดกระบวนการให้เกิดการเรียนรู้อีกเพียง เล็กน้อยก็
สามารถทําให้กระบวนการพัฒนางานเกิดงานวิจัยที่สร้างความรู้ออกมาอย่างชัดเจนได้ คนทําก็มีความ
ภูมิใจ ไปเล่าให้คนอื่นฟังได้อย่างเป็นระบบ เขียนออกมาได้ และได้รับผลประโยชน์ทุกฝ่าย เพราะ
คนทํางานในหลายหน่วยงานเองต่างก็ต้องการตัวผลงานหรือการวิจัยอย่างเป็นรูปธรรมสําหรับที่จะไป
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เลื่อนระดับ ซี หรือเลื่อนตําแหน่ง แต่ที่สําคัญกว่านั้น คือคนที่ทํา R2R จะคิดเก่งขึ้น และสื่อสารให้คน
อื่นฟังได้ดีขึ้น เพราะฉะนั้นกระบวนการนี้จึงทําให้คนเก่งขึ้นโดยตัวของเขาเอง
“ดังนั้น ชื่อ R2R จึงมีข้อดีอยู่ แต่ถ้าไม่ระวังก็อาจเข้าใจผิด แล้วก็ไปหลงติดอยู่กับคําว่า
“วิจัย” ทั้งๆ ที่หัวใจของ R2R คือ การพัฒนางานไปพร้อมกับการพัฒนาคน อย่างที่ได้กล่าวไปแล้ว”
ที่ผ่านมามักมีคําถามว่างานวิจัยแบบไหนทีถ่ ือว่าเป็น R2R คิดว่าคําตอบนั้นไม่ตายตัว แต่ละหน่วยงาน
ต้องนิยามเอาเองให้เหมาะสมต่อสถานการณ์ และความต้องการของตน
อย่างไรก็ตาม จะลองให้คําตอบ ซึ่งไม่รับรองว่า ถูกต้อง...แต่รับรองได้ว่าไม่ครบถ้วน หลักใน
การพิจารณาว่างานศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึง่ เป็น R2R หรือไม่ให้ดูจาก 4 ส่วน ได้แก่
- โจทย์วิจัย คําถามวิจัยของงาน R2R ต้องมาจากงานประจํา เป็นการแก้ปัญหาหรือพัฒนา
งานประจํา
- ผู้ทําวิจัย ต้องเป็นผู้ทํางานประจํานั้นเองและเป็นผู้แสดงบทบาทหลักของการวิจัย
- ผลลัพธ์ของการวิจัย ต้องวัดที่ผลที่เกิดต่อตัวผู้ป่วยหรือบริการที่มีผลต่อผู้ป่วยโดยตรง ไม่ใช่
วัดที่ตัวชี้วัดทุติยภูมิเท่านั้น เช่น ระดับสารต่างๆ ในร่างกายหรือผลการตรวจพิเศษต่างๆ
- การนําผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ ผลการวิจัยต้องวนกลับ ไปก่อผลเปลี่ ยนแปลงต่อการ
ให้บริการผู้ป่วยโดยตรง หรือต่อการจัดบริการผู้ป่วย
3. แนวคิดเรื่องการมีส่วนร่วม (Participation)
การวิจัยครั้งนี้มุ่งทําการศึกษา แนวทางการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้มีความเข้าใจ
เกี่ยวกับการนํางานประจํามาพัฒนาเป็นการวิจัย และการพัฒนางานประจําด้วยกระบวนการวิจัยเป็น
การยกระดับการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ ฉะนั้นการมีส่วนร่วมจึงเป็นประเนที่ผู้วิจัยให้ความสําคัญ
เพราะเป็ น ตั ว บงชี้ เชิ ง พฤติ ก รรมที่ มี ผ ลต่ อ การดํ า เนิ น งานวิ จั ย ของบุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น ตาม
วัตถุประสงค์ที่ผู้วิจัยตั้งไว้ในการศึกษา
เนื่องจากการมีส่วนร่วมมีหลายมิติ กิจกรรม เหตุการณ์ องค์ประกอบต่างๆ ซึ่งหลากหลายจึง
ต้องพิจารณาเฉพาะกรณีนั้นๆ ดังนั้นความหมายการมีส่วนร่วมจึงจําแนกได้หลายประการ เช่น การมี
ส่วนร่วมทางการเมือง การมีส่วนร่วมในการพัฒนา ฯลฯ ในการวิจัยครั้งนี้ได้ให้ความสําคัญกับการมี
ส่วนร่วมในองค์กร โดยทําการทบทวนวรรณกรรมในประเด็นความหมายของการมีส่วนร่วม รูปแบบ
การมีส่วนร่วม และระดับการมีส่วนร่วม
4.1 ความหมายของการมีส่วนร่วม
องค์การอนามัยโลก และ UNICEF (อ้างถึงใน วุฒิชัย อารักษ์โพชฌงค์ 2554:34) ให้
ความหมายของการมีส่วนร่วม คือการที่กลุ่มของประชาชนก่อให้เกิดการร่วมตัวที่สามารถจะกระทํา
การตัดสินใจใช้ทรัพยากรและมีความรับผิดชอบในกิจกรรมที่กระทําในกลุ่ม
Cohen และ Uphoff (อ้างถึงใน วุฒิชัย อารักษ์โพชฌงค์ 2554:34) ให้ความหมาย
ของการมีส่วนร่วม คือการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ แต่ไม่ได้หมายความว่าเป็นการตัดสินใจเพียงอย่าง
เดียวยังใช้การตัดสินใจควบคู่ไปกับการดําเนินงานด้วย และการตัดสินใจยังมีความหมายเกี่ยวข้องกับ
ประชาชนในเรื่องของผลผระโยชน์และการประเมินผลในกิจกรรมด้วย
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Reeder (Reeder,อ้างถึงในปิติ เดิมสมบูรณ์ 2550: 22) ให้ความหมายของการมีส่วน
ร่วมคือการมีส่วนร่วมปะทะสังสรรค์ทางสังคม ซึ่งรวมทั้งการมีส่วนร่วมของปัจเจกบุคคลและการมีส่วน
ร่วมของกลุ่ม
White (White 1982, อ้างถึงใน ณพรรธ์สรณ์ เสมสันต์ 2550:23) ให้ความหมาย
ของการมี ส่ ว นร่ว ม คื อ การมี ส่ วนร่วม ประกอบด้ ว ย 3 มิ ติ ได้ แ ก่ มิ ติ ที่ ห นึ่ งการมี ส่ วนร่วมในการ
ตัดสินใจว่าอะไรควรทําและทําอย่างไร มิติที่สองการมีส่วนร่วมในการเสียสละในการพัฒนาการลงมือ
ปฏิ บั ติ ต ามที่ ได้ ตั ด สิ น ใจ และมิ ติ ที่ ส ามการมี ส่ ว นร่ วมในการแบ่ ง ปั น ผลประโยชน์ ที่ เกิ ด จากการ
ดําเนินงาน
Bernard (Bernard 1958, อ้ า วถึ ง ในวุ ฒิ ชั ย อารั ก ษ์ โ พชฌ งค์ 2554:35) ให้
ความหมายของการมีส่วนร่วม คือการแสดงปฏิสัมพันธ์ทางสังคมต่อการมีส่วนร่วมในสถานการณ์กลุ่ม
Keith Davis (Keith 1972, อ้ า วถึ ง ในวุ ฒิ ชั ย อารั ก ษ์ โ พชฌงค์ 2554:35) ให้
ความหมายของการมีส่วนร่วม คือการเกี่ยวข้องทางจิตใจและอารมณ์ของบุคคลหนึ่งในสถานการณ์ที่
อยู่ในกลุ่ม ซึ่งผลของการเกี่ยวข้องนี้เป็นเหตุเร้าใจให้กระทําให้บรรลุจุดมุ่งหมายของกลุ่มนั้น กับทั้งให้
เกิดความรู้สึกรับผิดชอบกับกลุ่มดังกล่าวด้วย
ฉลอง มาศิริ (2544:12) ให้ความหมายของการมีส่วนร่วม คือร่วมในที่ประชุมร่วมใน
การแสดงความคิดเห็น ร่วมประสานงาน ร่วมรับผิดขอบโครงการ ร่วมชักชวนเพื่อนบ้าน ร่วมเสียสละ
อุปกรณ์ ร่วมสละแรงงาน ร่วมสละเงินทอง ร่วมติดตามโครงการ
สุภาพ วัยนิพิฐพงษ์ (2542:12) ให้ความหมายของการมีส่วนร่วม คือการที่บุคคลหรือ
กลุ่มบุคคลได้เข้ามามีส่วนร่วมในการระดมความคิด การตัดสินใจ การวงแผน การปฏิบัติการ การ
ติดตามและการประเมินผล ร่วมถึงการเสียสละเวลา แรงงานและทุนทรัพย์ต่างๆ
เทิดเกียรติ วงศาโรจน์ (2546:16) ให้ความหมายของการมีส่วนร่วม คือความร่วมมือ
ของบุ ค คลหรื อ กลุ่ ม บุ ค คลที่ มี ค วามเห็ น ตรงกั น ในเรื่ อ งความต้ อ งการและการเปลี่ ย นแปลงซึ่ ง มี
ผลกระทบโดยตรงต่อตนเองและส่วนรวมจนเกิดการลงมือปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงตามที่ต้องการโดยนําทรัพยากรต่างๆ ที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อกิจกรรมที่ร่วมมือกัน
ดําเนินการ
สาโรจน์ กล่อมจิต (2547:10) ให้ความหมายของการมีส่วนร่วม คือกระบวนการที่
แสดงออกของบุคคล ปั จเจกบุคคลหรือกลุ่มในการเข้าร่วมกิจกรรมหรือโครงการในลักษณะต่างๆ
ได้แก่ การร่วมปฏิบัติ ร่วมแสดงความคิดเห็น ร่วมประชุม ร่วมเป็นกรรมการ ร่วมประชาสัมพันธ์ ร่วม
ชักชวน ร่วมบริจาคเงิน ร่วมออดแรง ร่วมออกวัสดุ รวมถึงการใช้ท รัพ ยากรให้เกิดการพั ฒ นาหรือ
เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ต้องการ
จากความหมาย นิยามต่างๆ ที่นักวิชาการได้เสนอมานั้น ผู้วิจัยได้จัดประเภทของ
งานวิจัยนี้อยู่ในประเด็นการมีส่วนร่วมในองค์กร โดยนรินทร์ชัย พัฒนพงศา (2547:2) ได้อธิบายการมี
ส่วนร่วมในองค์กรว่า การที่บุคลากรในหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเข้าไปเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจใน
ระดับต่างๆ ในหน่วยงานนั้น แต่การตัดสินใจจะแตกต่างไปตามระดับตําแหน่งในองค์กร ดังนั้นระดับ
การมีส่วนร่วมจึงต้องแตกต่างกันตามหน้าที่ที่แต่ละบุคคลในองค์กรมีความรับผิดชอบ
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สรุปความหมายของการมีส่วนร่วมสําหรับการวิจัยครั้งนี้ คือการมีส่วนร่วม หมายถึง
ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมของบุคลากรภายในองค์กรภายใต้ความเกี่ยวข้องทางจิตใจของบุคคลหรือกลุ่ม
บุคคลที่เข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์กรในระดับต่างๆ เพื่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อกิจกรรมที่
ร่วมมือกันดําเนินการ
4.2 รูปแบบการมีส่วนร่วม
รู ป แบบการมี ส่ ว นร่ ว มนั้ น มี นั ก วิ ช าการได้ แ บ่ ง รู ป แบบการมี ส่ ว นร่ ว มได้ ว
หลากหลายซึ่งได้ทําการทบทวนวรรณกรรมรูปแบบการมีส่วนร่วมในรูปแบบต่างๆ ดังนี้
Chapin (1979, อ้างถึงใน ณพรรธ์สรณ์ เสมสันต์ 2550:27) ได้ทําการศึกษา
รูปแบบการมีส่วนร่วมและได้แบ่งแบบของการมีส่วนร่วมออกเป็น 4 รูปแบบ คือ
1. การมีส่วนร่วมประชุม (attendance at meeting)
2. การมีส่วนร่วมออกเงิน (financial contribution)
3. การมีส่วนร่วมเป็นกรรมการ (membership on committees)
4. การมีส่วนร่วมเป็นผู้นํา (position of leadership)
Cohen cad Uphoff (1977: 7-10) ได้แบ่งออกเป็น 4 รูปแบบ ดังนี้
1. การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Decision making) แบ่งเป็น 3 ขั้นตอน คือ
1.1 ริเริ่มตัดสินใจ
1.2 ดําเนินการตัดสินใจ
1.3 ตัดสินใจปฏิบัติการ
2. การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ (Implementation) ซึ่งประกอบไปด้วยการ
สนับสนุนด้านทรัพยากร การบริหาร และการประสนขอความร่วมมือ
3. การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ (Benefits) ไม่ว่าจะเป็นผลประโยชน์ทางด้าน
วัตถุ ผลประโยชน์ทางด้านสังคมหรือผลประโยชน์สวนบุคคล
4. การมีส่วนร่วมในการประเมินผล (Evaluation)
Lee J. Cary (1976, อ้ า วถึ ง ในวุ ฒิ ชั ย อารั ก ษ์ โพชฌงค์ 2554:37) ได้ แ บ่ ง
รูปแบบของการมีส่วนร่วมไว้เป็น 5 รูปแบบ ดังนี้
1. การเป็นสมาชิก (Membership)
2. การเป็นสมาชิกผู้เข้าประชุม (Attendance at meeting)
3. การเป็นสมาชิกผู้บริจาคเงิน (Financial contribution)
4. การเป็นกรรมการ (Membership on committees)
5. การเป็นประธาน (Position of leadership)
White (อ้าวถึงในวุฒิชัย อารักษ์โพชฌงค์ 2554:37) ได้กล่าวว่าการมีส่วนร่วม
ประกอบไปด้วย 3 มิติ คือ
1. การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจว่าอะไรควรทําและทําอย่างไร
2. การมีส่วนร่วมเสียสละพัฒนา การลงมือปฏิบัติการตามที่ได้ตัดสินใจ
3. การมีส่วนร่วมในการแบ่งปันผลประโยชน์ที่เกิดจากการดําเนินการ
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องค์การสหประชาชาติ (อ้าวถึงในวุฒิชัย อารักษ์โพชฌงค์ 2554:37) ได้รวบรวม
รูปแบบของการมีส่วนร่วมไว้ดังนี้
1. การมีส่วนร่วมแบบเป็นไปเอง ซึ่งเป็นไปโดยการอาสาสมัครหรือการรวมตัว
กั นขึ้น เอง เพื่ อ แก้ ปั ญ หาของตนเอง โดยเน้ น การกระทํ าที่ มีได้ รับ การช่วยเหลื อจากภายนอกซึ่งมี
รูปแบบที่เป็นเป้าหมาย
2. การมีส่วนร่วมแบบชักนํา ซึ่งเป็นการเข้าร่วมโดยต้องการความเห็นชอบหรือ
สนับสนุนโดยรัฐบาลซึ่งเป็นรูปแบบโดยทั่วไปของประเทศที่กําลังพัฒนา
3. การมีส่วนร่วมแบบบังคับ ซึ่งเป็นผู้มีส่วนร่วมภายใต้การดําเนินนโยบายของ
รัฐบาลภายใต้การจัดการโดยเจ้าหน้ าที่ ของรัฐหรือโดยการบั งคั บโดยตรง รูป แบบนี้เป็ นรูป แบบที่
ผู้กระทําได้รับผลทันที แต่จะไม่ได้รับระยะยาวและจะมีผลเสียที่ไม่ได้รับการสนับสนุนจากประชาชนใน
ที่สุด
จากการศึ กษาของกรรณิ ก า ชมดี (2524, อ้ าวถึงในวุฒิ ชัย อารัก ษ์ โพชฌงค์
2554:38) ได้สรุปรูปแบบของการมีส่วนร่วมไว้ดังนี้
1. การมีส่วนร่วมในการประชุม (Attendance at meeting)
2. การมีส่วนร่วมออกเงิน (Financial contribution)
3. การมีส่วนร่วมเป็นกรรมการ (Membership on committees)
4. การมีส่วนร่วมเป็นผู้นํา (Position of leadership)
5. การมีส่วนร่วมสัมภาษณ์ (Interviewer)
6. การมีส่วนร่วมเป็นผู้ชักชวน (Solicitor)
7. การมีส่วนร่วมเป็นผู้บริโภค (Customers)
8. การมีส่วนร่วมเป็นผู้ริเริ่มหรือผู้เริ่มการ (Entrepremeurs)
9. การมีส่วนร่วมเป็นผู้ใช้แรงงาน (Employees)
10. การมีส่วนร่วมออกวัสดุอุปกรณ์ (Material contribution)
11. เข้ามีส่วนร่วมได้ทุกเวลา
ตามที่ได้ทบทวนวรรณกรรมในเรื่องรูปแบบการมีส่วนร่วมทําให้สามารถสรุป
รูปแบบการมีส่วนร่วมได้ใน 3 ลักษณะ โดยพิจารณาจาก
1. การเข้าร่วมในกิจกรรมของสังคมหรือองค์กรนั้นๆ ในระดับต่างตามแนวคิด
ของ Chapin, Cohen and Uphoff และ White
2. การพิ จ ารณาจากสถานภาพตามแนวคิ ด ของ Lee J. Cary และกรรณิ ก า
ชมดี
3. การพิจารณาจากเหตุผลทางจิตวิทยาตามแนวคิดขององค์การสหประชาชาติ
ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยศึกษาประเด็นการมีส่วนร่วมในระบบคุณภาพภายในขององค์กร ฉะนั้นจึงยึด
แนวความคิดรูปแบบการมีส่วนร่วมรูปแบบการเข้าร่วมในกิจกรรมของสังคมหรือองค์กรนั้นๆ ในระดับ
ต่างๆ ตามแนวคิดของ Cohen and Uphoff
4.3 กระบวนการมีส่วนร่วม การมีส่วนร่วมของประชาชน ศิริพร ลือวิภาสกุล (2545,
อ้าวถึงในวุฒิชัย อารักษ์ โพชฌงค์ 2554:39) ได้กล่าวว่าเป็นการกําหนดความต้องการวางแผนการ
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ตั ด สิ น ใจ การดํ า เนิ น การ และการติ ด ตามผลโดยเปิ ด โอกาสให้ ป ระชาชนได้ แ สดงความสามารถ
ตลอดจนการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในการดําเนินการเรื่องต่างๆ ดันจะมีผลกระทบมาถึงตนเอง ชุมชนและ
สั งคม โดยมี ส่ วนร่วมตั้ งแต่ก ารศึ ก ษาเรีย นรู้ปั ญ หา การคิด หาวิธีการแก้ ปั ญ หา การตั ด สิน ใจ การ
วางแผน การเข้าร่วมปฏิบัติในกิจกรรมและโครงการต่างๆ การติดตามและการประเมินผลรวมทั้งการ
ร่วมรับผิดชอบในการเข้าร่วมในกิจกรรมเหล่านั้น
บวรศักดิ์ อุวรรโณ และถวิลวดี บุรีกุล (2550:32) ได้แบ่งขั้นตอนกระบวนการ
การมีส่วนร่วมใน 4 ขั้น กล่าวคือ
ขั้นที่ 1 มีส่วนร่วมในการวางแผน ประกอบด้วยการรับรู้ เข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับ
การวางแผนและร่วมวางแผนกิจกรรม
ขั้นที่ 2 มีส่วนร่วมในการปฏิบัติ/ดําเนินการ ประกอบด้วยการเกี่ยวข้องกับการ
ดําเนินการใจกิจกรรมต่างๆ และการตัดสินใจ
ขั้นที่ 3 มีส่วนร่วมในการจัดสรรผลประโยชน์ เป็นการมีส่วนร่วมในการจัดสรร
ประโยชน์หรือผลของกิจกรรมหรือผลของการตัดสินใจที่เกิดขึ้น
ขั้ น ที่ 4 มี ส่ วนร่วมในการติด ตามประเมิ น ผล เกี่ ยวข้อ งกั บ การพยายามที่ จ ะ
ประเมินประสิทธิผลของโครงการกิจกรรมต่างๆ และพิจารณาวิธีการที่จะดําเนินการต่อเนื่องต่อไป
ประชาชนจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับการคิดเกณฑ์ในการประเมินโครงการ หรือกิจกรรมต่างๆ ด้วย ซึ่งผล
ของกระบวนการประเมินนี้ จะกลายเป็นปัจจัยนําเข้าในกระบวนการมีส่วนร่วมขั้นที่ 1 ซึ่งเป็นขั้นตอน
ของการวางแผนต่อไป
เจิ ม ศั ก ดิ์ ปิ่ น ทอง (2524,อ้ า วถึ ง ในวุ ฒิ ชั ย อารั ก ษ์ โพชฌงค์ 2554:39) ได้ ส รุ ป
กระบวนการมีส่วนร่วม โดยแบ่งออกได้ 4 ประการ ดังนี้
1. การมีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหา
2. การมีส่วนร่วมในการวางแผนดําเนินกิจกรรม
3. การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน
4. การมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล
วันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน (2536,อ้าวถึงในวุฒิชัย อารักษ์โพชฌงค์ 2554:39) ได้กล่าวว่า
กระบวนการมีส่วนร่วมสามารถแบ่งได้ 5 ขั้นตอน ดังนี้
1. การศึกษาและวิเคราะห์ชุมชน
2. การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา
3. การเลือกวิธีและการวางแผนในการแก้ปัญหา
4. การดําเนินงานตามแผน
5. การติดตามและประเมินผล
4.4 ระดับการมีส่วนร่วม การมีส่วนร่วมตามหลักการทั่วไป โดยหลักการระดับการมีส่วนร่วม
ขึ้นอยู่กับว่าจะมีส่วนร่วมในเรื่องประเภทใดหรือขั้นตอนใด แต่หลักการใหญ่อาจแบ่งเป็น 5 ระดับ
นรินทร์ชัย พัฒนพงศา (2547, อ้าวถึงในวุฒิชัย อารักษ์โพชฌงค์ 2554:40) ได้จัด
ระดับการมีส่วนร่วมดังนี้
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1. การมีส่วนร่วมเป็นผู้ให้ข้อมูลของตน/ครอบครัว/ชุมชนของตน เช่น การให้ข้อมูล
การเจ็บป่วยของตนเองแก่แพทย์ (แต่แพทย์ต้องรับฟังด้วย) ถ้าไม่ร่วมให้ข้อมูลที่เป็นจริงหรือแพทย์ไม่
รับฟังจริงก็อาจรักษาไม่ได้ผลดี
2. การมีส่วนร่มรับรู้ข้อมูล-ข่าวสาร เช่นการร่วมรับรู้ข้อมูลของตนจากแพทย์ เพื่อจะ
เป็นแนวทางตัดสินใจให้ดีขึ้น เพราะสิ่งที่แพทย์รู้เกี่ยวกับตนนั้นตนเองอาจไม่รู้
3. การมีส่วนร่วมตัดสินใจ (co-decision) โดยเฉพาะเกี่ยวกับโครงการที่ตนจะมีส่วน
ได้เสียด้วย โดยแบ่งเป็น 3 กรณีแล้วแต่กิจกรรมนั้นตนอยู่ในขั้นตอนใดต่อไปนี้
3.1 ตนมี น้ํ า หนั ก การตั ด สิ น ใจน้ อ ยกว่ า เจ้ า ของโครงการ เช่ น ก่ อ นเริ่ ม ทํ า
โครงการจะตัดสินใจว่าโครงการควรทําขนาดใด ทํากิจกรรมอะไรบ้าง เป็นต้น ผู้อื่นมีส่วนร่วมน้อย
3.2 ตนมีน้ําหนักการตัดสินใจเท่ากับเจ้าของโครงการ เช่น เมื่อเป็นหุ้นส่วนที่เท่า
เทียมกันและจะตันสินใจว่าจะเริ่มโครงการนั้นหรือไม่
3.3 ตนมี น้ํ า หนั ก การตั ด สิ น ใจมากกว่ า เจ้ า ของโครงการ เช่ น เมื่ อ เป็ น ผู้ รั บ
ประโยชน์จากน้ําที่ได้รับจากอ่างเก็บน้ํากลุ่มผู้ได้รับประโยชน์ควรเป็นผู้มีน้ําหนักการตัดสินใจมากกว่า
เจ้าหน้าที่ เป็นต้น
4. การมีส่วนร่วมทํา คือร่วมในขั้นตอนการดําเนินงาน เช่น ร่วมสร้างถนนในชนบท
5. การมีส่วนร่วมสนับสนุน คือไม่มีโอกาสร่วมทําแต่มีส่วนร่วมช่วนเหลือด้านอื่นๆ
International Association fo Public Participation หรือ IAP2 ปิติ เดิมสมบูรณ์
(2550:29) เสนอแนวคิดระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนไว้ 5 ระดับ
1. การมีส่วนร่วมในระดับข้อมูลข่าวสาร (inform)
2. การมีส่วนร่วมในระดับหารือ (consult)
3. การมีส่วนร่วมในระดับการเข้ามามีบทบาท (involve)
4. การมีส่วนร่วมในระดับการสร้างความร่วมมือ (collaboration)
5. การมีส่วนร่วมในระดับการให้อํานาจแก่ประชาชน (empower)
สัมพันธ์ เตชอธิ (2537, อ้าวถึงในวุฒิชัย อารักษ์โพชฌงค์ 2554:41) ได้แบ่งระดับของการมี
ส่วนร่วมเป็น 5 ระดับ ดังนี้
ระดับที่ 1 การร่วมคิดและวิเคราะห์ถึงปัญหา สาเหตุแห่งปัญหาและทางเลือกการ
แก้ปัญหาพื้นฐานทางความคิดในการประมวลความรู้ทั้งหมดของชุมชน เพื่อนําไปสู่ขั้นตอนต่อไป
ระดับที่ 2 การตัดสินใจ เป็นหัวใจสําคัญของการมีส่วนร่วมในการที่จะให้คนส่วนใหญ่
ในชุมชนตัดสินใจว่าควรทําหรือไม่ควรทําอะไร
ระดับที่ 3 การวางแผน เป็นการวางแผนอย่างเป็นระบบว่าควรทําสิ่งใดก่อนหลังและ
ผลจากการทําจะเป็นอย่างไร
ระดับที่ 4 การปฏิบัติ เป็นการลงมือปฏิบัติตามแผนที่วางไว้
ระดับที่ 5 การติดตามและประเมินผล ในระดับนี้จะต้องปฏิบัตสิ ม่ําเสมอเพื่อปรับปรุง
แก้ไขหรือหาแนวทางใหม่ในการแก้ไขปัญหา
บวรศักดิ์ อุวรรโณและถวิลวดี บุรีกุล (2550: 28-33) กล่าวว่าวิธีการแบ่งระดับขั้น
การมีส่วนร่วมของประชาชน อาจแบ่งได้หลายวิธีขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์และความละเอียดของการ
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แบ่งเป็นสําคัญ อาทิ การแบ่งระดับขั้นการมีส่วนร่วมของประชาชนจากระดับต่ําสุดไปหาระดับสูงสุด
ออกเป็นระดับต่างๆ และจํานวนประชาชนที่เกี่ยวข้องในแต่ละระดับจะเป็นปฏิภาคกับระดับของการมี
ส่วนร่วม กล่าวคือถ้าระดับการมีส่วนร่วมต่ําจํานวนประชาชนที่เกี่ยวข้องจะมากและยิ่งระดับการมีส่วน
ร่วมสูงขึ้นเพียงใดจํานวนประชาชนก็จะลดลงตามลําดับ
การแบ่งระดับขั้นการมีส่วนร่วมของประชาชนเรียงตามลําดับจากต่ําสุดไปหาสูงสุด
ได้แก่
1. ระดับการให้ข้อมูล เป็นระดับต่ําสุดและเป็นวิธีการที่ง่ายที่สุดของการติดต่อสื่อสาร
ระหว่างผู้วางแผนโครงการ แต่ไม่เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นหรือเข้ามาเกี่ยวข้องใดๆ วิธีการให้
ข้อมูลอาจกระทําให้หลายวิธี เช่น การแถลงว่า การแจกข่าว การแสดงนิทรรศการและการกระทําของ
หนังสือพิมพ์ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ อย่างไรก็ดีเพื่อป้องกันมิให้รัฐบาลหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ให้ อํานาจดุลยพิ นิจในการให้ห รือไม่ให้ข้อมูลดังกล่าวแก่ ประชาชนต้องมีข้อกําหนดให้ รัฐบาลหรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องกระทําและทําอย่างทั่วถึงด้วย ยกเว้นข้อมูลบางประเภท เช่น เกี่ยวกับความมั่นคง
ของชาติ เป็นต้น อนึ่งข้อมูลต่างๆ ที่ประชาชนควรได้รับต้องเป็นข้อมูลที่มีความถูกต้องประชาชนได้
รับทราบในเวลาที่เหมาะสมถูกต้องหรือทันเหตุการณ์ มีปริมาณของข้อมูลที่เพียงพอที่จะเข้าใจได้และมี
ภาษาที่เข้าใจได้ง่ายด้วย ตลอดจนมีช่องทางการเข้าถึงไม่ยุ่งยากและฟรีหรือต้องเสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด
2. ระดั บ การเปิ ด รั บ ความคิ ด เห็ น จากประชาชน เป็ น ระดั บ ขั้ น สู งกว่ าระดั บ แรก
กล่าวคื อผู้วางแผนโครงการเชิ ญ ชวนให้ ประชาชนแสดงความคิ ดเห็น เพื่ อให้ ได้ ข้อ มู ลมากขึ้น และ
ประเด็นในการประเมินข้อดีข้อเสียชันเจนยิ่งขึ้น เช่น การสํารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ
การริเริ่มโครงการต่างๆ และการบรรยายให้ประชาชนฟังเกี่ยวกับโครงการต่างๆ แล้วขอความคิดเห็น
จากผู้ฟัง เป็นต้น
3.ระดับการปรึกษาหารือ เป็นระดับขั้นการมีส่วนร่วมของประชาชนที่ สูงกว่าการ
เปิดรับความคิดเห็นจากประชาชน เป็นการเจรจากันอย่างเป็นทางการระหว่างผู้วางแผนโครงการและ
ประชาชน เพื่ อประเมินความก้าวหน้าหรือประเด็น หรือข้อสงสัยต่างๆ เช่น การจัดประชุมการจัด
สัมมนาเชิงปฏิบัติการและการเปิดกว้างรับฟังความคิดเห็น เป็นต้น
4. ระดับการวางแผนร่วมกัน เป็นระดับขั้นสูงกว่าการปรึกษาหารือ กล่าวคือเป็นเรื่อง
การมีส่วนร่วมที่มีขอบเขตกว้างมากขึ้น มีความรับผิดชอบร่วมกันในการวางแผนเตรียมโครงการ และ
ผลที่ จะเกิ ดขึ้น จากการดํ าเนิ นโครงการเหมาะสมที่ จะใช้ สําหรับ การพิ จารณาในประเด็ น ที่ ยุ่ งยาก
ซับซ้อนและมีข้อโต้แย้งมาก เช่น การใช้กลุ่มที่ปรึกษซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องการ
ใช้อนุญาโตตุลาการ เพื่อแก้ปัญหาข้อขัดแย้งและการเจรจาเพื่อหาทางประนีประนอมกัน เป็นต้น
5. ระดับการร่วมปฏิบัติ เป็นระดับขั้นที่สูงถัดจากระดับการวางแผนร่วมกัน คือเป็น
ระดับที่ผู้รับผิดชอบโครงการกับประชาชนในพื้นที่ร่วมกันดําเนินโครงการเป็นขั้นการนําโครงการไป
ปฏิบัติร่วมกันเพื่อให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้
6. ระดับการควบคุมโดยประชาชน เป็นระดับสูงสุดของการมีส่วนร่วมใดยประชาชน
เพื่อแก้ปัญหาข้อขัดแย้งที่มีอยู่ทั้งหมด เช่นการลงประชามติ
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จากการทบทวนวรรณกรรมในเรื่องแนวคิดการมีส่วนร่วมข้างต้น ทําให้ผู้วิจัยสามารถ
นําความรู้ที่ได้มาประยุต์ใช้กับการวิจัยเรื่องการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์ ได้ดังนี้
การมีส่วนร่วม หมายถึง เป็นปฏิสัมพันธ์ทางสังคมของบุคลากรภายในองค์กรภายใต้
ความเกี่ยวข้องทางจิตใจของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่เข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์กรในระดับ
ต่างๆ เพื่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อกิจกรรมที่ร่วมมือกันดําเนินการ ดังนั้นการมีส่วนร่วมจึงเป็นพฤติกรรม
ที่มีความเกี่ยวข้องกับจิตใจของบุคคล
การมีส่วนร่วมมีหลากหลายรูปแบบ สําหรับการวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรในที่มีต่อกิจกรรมการทํางานวิจัย โดยพิจารณาผ่านรูปแบบการเข้าร่วมในกิจกรรมในระดับ
ต่างๆ ตามแนวคิดของ Cohen and Uphoff (1977, อ้าวถึงในวุฒิชัย อารักษ์โพชฌงค์ 2554) ได้แก่
1. การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Decision making) ในกระบวนการคิดที่จะพัฒนา
กระบวนการทํางานด้วยการวิจัยประกอบได้ด้วย 3 ขั้นตอน คือริเริ่มตัดสินใจ ดําเนินการตัดสินใจและ
ตัดสินใจปฏิบัติการ
2. การมีส่ วนร่วมในการปฏิ บัติ การ (Implementation) ในระบบการทํ างานวิจั ย
ประกอบด้วย การสนับสนุนด้านทรัพยากร การบริหาร และการประสานขอความร่วมมือ
3. การมี ส่ ว น ร่ ว มใน ผ ล ป ระโยชน์ (Benefits) ที่ เกิ ดกิ จ กรรมการพั ฒ น า
กระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนางานประจํา ไม่ว่าจะเป็นผลประโยชน์ทางด้านวัตถุ ผลประโยชน์ทางด้าน
สังคมหรือผลประโยชน์ส่วนบุคคล
4. การมี ส่ ว นร่ ว มในการประเมิ น ผล (Evaluation) ในกิ จ กรรมการพั ฒ นา
กระบวนการวิจัย ซึ่งผู้วิจัยนําแนวคิดดังกล่าวมาสร้างเป็นข้อความแบบสอบถามเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมการพัฒนากระบวนการทํางานวิจัยเพื่อพัฒนางานประจําที่เชื่อมโยงสู่การศึกษาหาระดับ
การมีส่วนร่วมต่อไป
สําหรับการศึกษาเรื่องระดับการมีส่วนร่วม ได้ประยุกต์ใช้ แนวคิดเรื่องระดับการมี
ส่วนร่วมของบบวรศักดิ์ อุวรรโณ และถวิลวดี บุรีกุล (2550: 28-33) อธิบายระดับการมีส่วนร่วมไว้ดังนี้
ระดับการสนับสนุนข้อมูล หมายถึง การให้ข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรม
และการดํ า เนิ น งานต่ า งๆ ตามระบบคุ ณ ภาพ MUQD ให้ กั บ เพื่ อ นร่ ว มงาน ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาหรื อ
หน่วยงาน เป็นต้น ของบุคลากรบุคลากรสายสนับสนุน
ระดับการร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเป็น หมายถึง การร่วมกันปรึกษาหารือแลกเปลี่ยน
ข้อมูลและความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมและการดําเนินงานต่างๆ ตามระบบคุณ ภาพ MUQD ของ
บุคลากรบุคลากรสายสนับสนุน
ระดับการวางแผนร่วมกัน หมายถึง กระบวนการร่วมวางแผนเกี่ยวกับกิจกรรมและ
การดําเนินงานต่างๆ ตามระบบคุณภาพ MUQD ของบุคลากรบุคลากรสายสนับสนุน
ระดับการร่วมปฏิบัติ หมายถึง การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติเกี่ยวกับกิจกรรมและการ
ดําเนินงานต่างๆ ตามระบบคุณภาพ MUQD ของบุคลากรบุคลากรสายสนับสนุน
ระดับการติดตามประเมินผล หมายถึง การติดตามประเมินผลตามผลการประเมิน
การดําเนินงานและดําเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากทางมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับกิจกรรมและ
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การดําเนินงานต่างๆ ตามระบบคุณภาพ MUQD ของบุคลากรบุคลากรสายสนับสนุนซึ่งแบบสอบถาม
ดังกล่าว
5. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
เทิดศักดิ์ จอมศรี (2542) ได้ทําการศึกษาเรื่อง การฝึกอบรมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
บริษัทเทเลคอมเอเซียคอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ผลการศึกษาพบว่า 1) พนักงานส่วนใหญ่เห็นด้วย
ว่า ผลการศึกษาอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ นอกจากจะเป็นการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
แล้ว ยังสามารถเพิ่มพูนความรู้ ทักษะและทัศคติที่ดีในการปฏิบัติงานระดับมาก 2) ปัจจัยส่วนบุคคลใน
ระดับด้านการศึกษา ความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการฝึกอบรมในทุกด้าน แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด
โดยมีนัยสําคัญ .01 3) ปัจจัยส่วนบุคคล ด้าน เพศ อายุ สถานภาพ ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ความ
คิดเห็นต่อการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องสม่ําเสมอ มีความทั่วถึง มีความเป็นระบบ ซึ่งผลของการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการฝึกอบรมในทุกด้านอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ .05
สุริยา มนตรีภักดิ์ (2550, บทคัดย่อ) การศึกษาเรื่อง บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา ในการ
พัฒนาบุคลากรตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของข้อบังคับคุรุสภา 2548 ในสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 1) ผลการวิจัยพบว่า บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการพัฒนา
บุคลากรตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของข้อบังคับคุรุสภา 2548 ในสถานศึกษาเขตอําเภอเขาย้อย
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ในภาพรวม และรายด้านมีการปฏิบัติอยู่ในระดับ
มาก การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการ
พัฒนาบุคลากรตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของข้อบังคับคุรุสภา 2548 ใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการ
กําหนดความจํ าเป็ นในการพั ฒ นาบุค ลากร ด้ านการวางแผนพั ฒ นาบุ ค ลากร ด้านการปฏิ บัติต าม
แผนการพัฒนาบุคลากร และด้านการประเมินผลการพัฒนาบุคลากร โดยเปรียบเทียบบทบาทของ
ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาในการพั ฒ นาบุ ค ลากร ตามความคิ ด เห็ น ของครู ผู้ ป ฏิ บั ติ ก ารสอนงานวิ จั ย
ต่างประเทศ
Baldanza (994, p. 409) ทําการวิจัยเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างการใช้การพัฒนาบุคลากรกับ
โรงเรียนยอดเยี่ยมในรัฐมินเนสโซต้าศึกษาโดยใช้การเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารและครูจาก
กายวิชาชีพ ที่ ห ลากหลาย ศึ กษานโยบายและการเปลี่ย นแปลงการพั ฒ นาบุ คลากรจากการศึ กษา
เอกสารผลการวิจัยพบว่า
1. โรงเรียนทีม่ ีโปรแกรมการพัฒนาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพนั้น บุคลากรภายในโรงเรียนมี
โอกาสในความก้าวหน้าทางอาชีพสูง
2. โปรแกรมการพัฒนาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพชี้ให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน ในระดับพื้นที่
การศึกษามีการวางเป้าหมายระยะยาว เป็นลําดับขั้นตอนและตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ในระดับ
โรงเรียน
3. โปรแกรมการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ ครูมีส่วนเกี่ยวข้อง มีการวางแผนร่วมกันเห็นชอบ
ร่วมกัน และร่วมดําเนินการตามวัตถุประสงค์
4. งานวิจัยนี้ชี้ให้เห็นว่า การพัฒนาบุคลากรต้องดําเนินการอย่างเป็นพลวัต มีการร่วมมือกัน
และต่อเนื่องกันทั้งด้านเนื้อหาและกระบวนการซึ่งงานวิจัยนี้เป็นการศึกษาเป้าหมายของการพัฒนา
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บุ ค ลากร ความสั ม พั น ธ์ ข องการพั ฒ นาบุ ค ลากรกั บ วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องโรงเรี ย น การวางแผนการ
พัฒนาการนําไปใช้และการประเมินผล รวมทั้งนวัตกรรมของโปรแกรมการพัฒนาบุคลากร
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บทที่ 3
ระเบียบวิธีการวิจัย
การศึกษาเรื่อง “โครงการวิจัยเพื่อการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์” ผู้วิจัยมีจุดประสงที่จะศึกษา กระบวนการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้มี
ความเข้าใจเกี่ยวกับการนํางานประจํามาพัฒนาเป็นการวิจัย และ เพื่อบูรณาการการพัฒนางานประจํา
ด้วยกระบวนการวิจัยเป็นการยกระดับการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยใช้ระเบียบวิธี
วิจัย ดังนี้
1. ระเบียบวิธีวิจัย
“โครงการวิจั ย เพื่ อ การพั ฒ นาบุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคล
รั ต นโกสิ น ทร์ ” การศึ ก ษาวิจั ย นี้ เป็ น การวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ (Qualitative Research) โดยใช้ วิ ธี ก าร
สัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างเป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล ดังนี้
1. การเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-structure interview) เป็นวิธี
ในการเก็ บ ข้ อ มู ล เนื่ อ งจากเป็ น วิ ธี วิ จั ย ที่ เ หมาะสมกั บ การศึ ก ษาเพื่ อ เข้ า ใจถึ ง ศั ก ยภาพ
กระบวนการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับการนํางานประจํามาพัฒนาเป็นการ
วิจัย และการบูรณาการการพัฒนางานประจําด้วยกระบวนการวิจัยเป็นการยกระดับการปฏิบัติงานให้
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการสัมภาษณ์เกี่ยวกับประเด็นที่ผู้วิจัยต้องการ
ศึกษา
2. เกณฑ์ในการเลือกกลุ่มตัวอย่างในการศึกษา
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ใช้วิธีการตัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
ได้ แ ก่ บุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น ในที่ อ ยู่ ภ ายใต้ ก ารกํ า กั บ ของหน่ ว ยงานสนั บ สนุ น ในมหาวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา ที่รับทุนอุดหนุนการวิจัย ในโครงการวิจัยเพื่อการ
พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จํานวน 17 โครงการ
ร่วมนักวิจัยทั้งสิ้นจํานวน 39 คน ดังตารางต่อไปนี้
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ตารางที่ 1 แสดจํานวน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ใช้การสุ่มแบบเจาะจง
(Purposive Sampling) ได้แก่
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ชื่อหน่วยงาน

จํานวนโครงการวิจัย
กองกลาง
1
สํานักงานอธิการบดี
1
สํานักงานนิติการ
2
กองบริหารงานบุคคล
1
สํานักงานสภามหาวิทยาลัย
2
กองพัฒนานักศึกษา
1
กองนโยบายและแผน
1
สํานักงานประชาสัมพันธ์และวิเทศ
1
สัมพันธ์
ศู น ย์ พั ฒ นาและบริก ารวิ ช าการสู่
1
สังคม
สํานักงานประกันคุณภาพ
3
สํ า นั ก ส่ ง เสริ ม วิ ช าการและงาน
1
ทะเบียน
สํ า นั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี
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เหตุผลของการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เนื่องจากการศึกษาศึกษากระบวนการพัฒนา
บุคลากรสายสนับสนุนให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับการนํางานประจํามาพัฒนาเป็นการวิจัย และการบูรณา
การการพัฒนางานประจําด้วยกระบวนการวิจัยเป็นการยกระดับการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่ ง ขึ้ น ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล เป็ น ผู้ มี ห น้ า ที่ ป ฏิ บั ติ ง านในส่ ว นที่ รั บ ผิ ด ชอบโดยตรงและมี ส่ ว นร่ ว มใน
กระบวนการพั ฒ นางานวิจัยซึ่งสามารถรู้ปัญหาและนํ าแนวทางการแก้ไขหรือ พัฒ นากระบวนการ
ทํางานไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป ซึ่งสามารถให้ข้อมูลในลักษณะเจาะลึกได้ ดังนั้นเพื่อให้ได้ข้อมูล
ที่ถูกต้อง ตรงประเด็น เชื่อถือได้ และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยนี้ จึงเลือกกลุ่มตัวอย่าง
ดังกล่าว
3. กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก
กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ นักวิจัยสายสนับสนุนที่ได้รับจัดสรรทุนอุดหนุน
งานวิจัยประจําปีงบประมาณ 2557 จํานวน 39 คน หัวหน้าหน่วยงานที่นักวิจัยสังกัด จํานวน 12 ท่าน
วิทยากรในโครงการอบรม จํานวน 4 ท่าน และผู้บริหารมหาวิทยาลัยระดับสูงจํานวน 3 ท่าน
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4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
แบบแผนการวิจัยการวิจัยครั้งนี้เป็ นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory
Action Research) ขั้นตอนการดําเนินการวิจัยแบ่งเป็น 2 ระยะ คือ
ระยะที่ 1
1) ศึกษาสถานภาพ ศักยภาพ ปัญหา ความต้องการและแนวทางพัฒนานักวิจัยสาย
สนับสนุนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
2) วางแผนปฏิ บัติ ก ารศึ ก ษาสถานการณ์ ปั ญ หาและการพั ฒ นารูปแบบการบริห าร
จัดการการวิจัยสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
3) ศึ กษาสถานภาพและแนวทางการพั ฒ นารูปแบบการบริหารจั ดการการวิจัยของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ระยะที่ 2
ทดลองใช้รูปแบบการบริหารจัดการเชิงการอบรมเพื่อการพัฒนาพัฒนาศักยภาพในการ
ทํางานวิจัยของนักสายสนับสนุน ดังนี้
1) การพัฒนาโจทย์วิจัยโดยร่วมกับภาคีโดยให้ได้ชุดโจทย์วิจัย
2) การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อให้ได้ข้อเสนอโครงการวิจัยที่สมบูรณ์
3) ทดลองระบบการติดตามส่งเสริมสนับสนุนและระบบพี่เลี้ยง
4) ทดลองระบบการเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์
5) จัดเวทีนําเสนอผลการดําเนินงานตามรูปแบบและร่วมกันแลกเปลี่ยนข้อเสนอแนะ
เพื่ อ การปรั บ ปรุ ง ร่ ว มกั น วิ เคราะห์ จุ ด อ่ อ น จุ ด แข็ ง ปั ญ หาอุ ป สรรค ของการดํ า เนิ น งาน พร้ อ ม
แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
การเก็ บข้อมูลจะเป็นการสังเกตการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆของโครงการ และการทํ า
ข้อสอบวัดความรู้ ตลอดจนการจดบันทึก ขณะทําการสัมภาษณ์และหลังทําการสัมภาษณ์ โดยการ
สัมภาษณ์จะเป็นการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ในเก็บข้อมูลครั้งนี้ ในบางครั้งคณะผู้ศึกษาอาจต้องใช้การ
บันทึกเสียงในการเก็บข้อมูล โดยผู้ศึกษาจะทําการขออนุญาต จากผู้ให้ข้อมูลก่อนทุกครั้งที่จะทําการ
สัมภาษณ์
5. เครื่องมือทีใ่ ช้ในการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ใช้แบบสัมภาษณ์ (Interview) เป็นเครื่องมือในการวิจัย โดยมีการ
ตรวจสอบความตรงเชิ ง เนื้ อ หา (IOC: Item Objective Conguence Index) โดยให้ ผู้ เชี่ ย วชาญ
ตรวจสอบความสอดคล้องแล้วนําผลตรวจสอบมาคํานวณหาค่าความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามกับ
วัตถุประสงค์
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสัมภาษณ์ ซึ่งผู้วิจัยได้ทําการศึกษา รวบรวม
เอกสารและศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การแปลผล
ค่าเฉลี่ย 1.00-1.80 หมายถึง น้อยที่สุด
ค่าเฉลี่ย 1.81-2.60 หมายถึง น้อย
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ค่าเฉลี่ย 2.61-3.40 หมายถึง ปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 3.41-4.20 หมายถึง มาก
ค่าเฉลี่ย 4.21-5.00 หมายถึง มากที่สุด
6. การวิเคราะห์ข้อมูล
จากการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์นั้น ผู้ศึกษาจะนําข้อมูลมาจัดหมวดหมู่ และ
ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลที่ได้บันทึกไว้ เพื่อสะดวกในการวิเคราะห์ข้อมูลด้านต่างๆ ที่
ได้ทําการศึกษา ด้วยการเขียนพรรณนา ซึ่งในการวิเคราะห์ข้อมูลนั้น ผู้ศึกษาได้เน้นข้อมูลเชิงคุณภาพ
เป็ นหลักในการวิเคราะห์ การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการนํ าเนื้ อหาที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลมา
เชื่อมโยงกับงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่ได้นําเสนอในบทของการทบทวนวรรณกรรม เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัย เป็นแบบสอบสัมภาษณ์แบบมีโครงการ การสังเกต และแบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูลส่วน
บุคคลวิเคราะห์โดยใช้การแจกแจงความถี่ และร้อยละ วิเคราะห์เปรียบเทียบความรู้และทักษะก่อน
และหลังการอบรมใช้ค่าเฉลี่ย (X) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และวิเคราะห์รูปแบบการพัฒนา
บุคลากรให้มีความรู้ด้านการวิจัยด้วยการสัมภาษณ์จากผู้ทรงและสังเกตจากการเข้าร่วมการอบรม
ทั้ง 3 ครั้ง
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การศึกษาเรื่อง “โครงการวิจัยเพื่อการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์” ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักเพื่อประเมินกระบวนการพัฒนาบุคลากร
สายสนับสนุนให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับการนํางานประจํามาพัฒนาเป็นการวิจัย และการบูรณาการการ
พั ฒ นางานประจํ า ด้ ว ยกระบวนการวิ จั ย ซึ่ ง ทํ า การศึ ก ษาเชิ ง คุ ณ ภาพ โดยการสั ม ภาษณ์ แ บบกึ่ ง
โครงสร้าง (Semi-structure interview) เป็นวิธีในการเก็บข้อมูล กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักในการศึกษาครั้ง
นี้ ได้แก่ นักวิจัยสายสนับสนุนที่ได้รับจัดสรรทุนอุดหนุนงานวิจัยประจําปีงบประมาณ 2557 จํานวน
39 คน หัวหน้าหน่วยงานที่นักวิจัยสังกัด จํานวน 12 ท่าน วิทยากรในโครงการอบรม จํานวน 4 ท่าน
และผู้บริหารมหาวิทยาลัยระดับสูงจํานวน 3 ท่าน เพื่อให้การวิจัยเป็นไปตามวัตถุประสงค์ผู้วิจัย
ขอเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเป็น 4 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 กระบวนการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการนํา
งานประจํามาพัฒนาเป็นการวิจัย
ตอนที่ 2 ประเมินความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการนํางานประจํามาพัฒนาเป็นการวิจัย
และผลสําเร็จการจัดโครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจต่อการจัดโครงการ ความรู้/ทักษะที่ได้จากการ
ฝึกอบรม โดยใช้ค่าเฉลี่ย (X) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
ตอนที่ 4 การวิเคราะห์สรุปข้อเสนอแนะเพิ่มเติมอื่นๆ จากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นบุคลากรสาย
สนับสนุน และวิทยากร ดังนี้
ตอนที่ 1 กระบวนการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการนํางาน
ประจํามาพัฒนาเป็นการวิจัย
1 กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนและระบบพี่เลี้ยงในโครงการ
1.1 การจัดอบรมพัฒนานักวิจัย โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนันสนุน มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 21-22 พ.ย. 56 ณ ผึ้ง-หวาน รีสอร์ท แอนด์
สปา จังหวัดกาญจนบุรี
1) วัตถุประสงค์ของโครงการ
- เพื่อพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับการนํางานประจํามา
พัฒนาเป็นการวิจัย
- เพื่อบูรณาการการพัฒนางานประจําด้วยกระบวนการวิจัยเป็นการยกระดับ
การปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
- เพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยการพัฒนาระบบงาน
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ภาพที่ 1 กิจกรรมการลงทะเบียน

ภาพที่ 2 ภาพพิธีเปิดโครงการ โดย ผศ.ดร.เจนศักดิ์ เอกบูรณวัฒน์ รองผู้อํานวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนาฝ่ายส่งเสริมงานวิจัย
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ภาพที่ 3 คณะวิทยากรและ การบรรยายให้องค์ความรูแ้ ก่ผเู้ ข้าร่วมโครงการ

ภาพที่ 4 บรรยายการเป็นพี่เลี้ยงให้นักวิจัยจากทีมวิทยากร
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ภาพที่ 5 บรรยายการเป็นพี่เลี้ยงให้นักวิจัยจากทีมวิทยากร

ภาพที่ 6 กิจกรรมถ่ายภาพร่วมกับวิทยากร
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ภาพที่ 7 กิจกรรมพี่เลี้ยงการติดตามความก้าวหน้าการดําเนินงานของนักวิจัยสายสนับสนุน เมื่อวันที่
17 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องประชุม สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์
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1.2 การจั ด อบรมพั ฒ นานั ก วิ จั ย โครงการพั ฒ นาบุ ค ลากรสายสนั น สนุ น มหาวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 19-20 มิถุนายน 2557 ณ แสนปาล์ม
เทรนนิ่ง โฮม อ.กําแพงแสน จ.นครปฐม
1) วัตถุประสงค์ของโครงการ
- เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดําเนินการวิจัยของนักวิจัยสายสนับสนุน จํานวน
17 โครงการ
- เพื่ อ เสริม สร้ างความรู้ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ การวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล งานวิ จั ย ทั้ ง เชิ ง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ การเขียนสรุปผลที่ได้จากการศึกษา

ภาพที่ 8 กิจกรรมผู้บริหารถ่ายรูปร่วมกับวิทยากรพิธีเปิดการอบรม
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ภาพที่ 9 กิจกรรมบรรยายให้ความรู้

ภาพที่ 10 กิจกรรมให้คําปรึกษารายโครงการ
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ภาพที่ 11 กิจกรรมนําเสนองานเป็นรายโครงการ
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ภาพที่ 12 กิจกรรมถ่ายภาพร่วมกับวิทยากร
1.3 การจั ด อบรมพั ฒ นานั ก วิ จั ย โครงการพั ฒ นาบุ ค ลากรสายสนั น สนุ น มหาวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 3 เพื่อสรุปผลการวิจัย ระหว่างวันที่ 3 - 4 กันยายน 2557
ณ โรงแรมโกลเด้น บีช ชะอํา จังหวัดเพชรบุรี
1) วัตถุประสงค์ของโครงการ
- เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดําเนินการวิจัยของนักวิจัยสายสนับสนุน จํานวน 17
โครงการ
- เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนสรุปผลที่ได้จากการศึกษา การ
อภิปรายผล และฝึกฝนทักษะการนําเสนอผลงานแบบบรรยาย
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ภาพที่ 13 กิจกรรมพิธีเปิดการอบบรม

ภาพที่ 14 กิจกรรมวิทยากรบรรยายให้ความรู้
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ภาพที่ 15 กิจกรรมให้คําปรึกษารายโครงการ
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ภาพที่ 16 กิจกรรมนําเสนองานเป็นรายโครงการ

ภาพที่ 17 กิจกรรมผู้เข้าอบรมกล่าวขอบคุณและมอบของที่ระลึกให้แก่วิทยากร
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ภาพที่ 18 กิจกรรมถ่ายภาพร่วมกับวิทยากร
ตารางที่ 2 สรุปผลการจัดโครงการ ดังนี้
จํานวนโครงการ
17

จํานวน โครงการเสร็จ
ตามแผนดําเนินงาน
6

จํานวน โครงการขอ ร้อยละของงานที่เสร็จ
ขยายเวลาดําเนินงาน
ตามแผน
11
35.3

จากตารางที่ 2 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่เป็นบุคลากรสายสนับสนุนสามารถดําเนินงานวิจัยให้
เสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด จํานวน 6 โครงการคิดเป็นร้อยละ 35.3 และขอขยายเวลาดําเนิน
โครงการ จํานวน 11 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 64.7
ตอนที่ 2 ประเมินความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการนํางานประจํามาพัฒนาเป็นการวิจัยและ
ผลสําเร็จการจัดโครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นบุคลากรสายสนับสนุน จํานวน 27
คน โดยใช้การแจกแจงความถี่และร้อยละ ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 แสดงจํานวนและร้อยละข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างสายสนับสนุน จําแนกตาม เพศ
สถานะ วุฒิการศึกษา และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยในช่วงปีที่ผ่านมา
ระหว่างปี 2555-2557
ข้อมูลส่วนบุคคล

จํานวน

ร้อยละ
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เพศ
ชาย
หญิง
รวม
สถานะ
ข้าราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานราชการ
ลูกจ้างชั่วคราว
รวม

5
22
27

18.51
81.48
100.00

4
17
4
2
27

14.81
62.96
14.81
7.40
100.00

จํานวน

ร้อยละ

21
5
1
27

77.7
18.6
3.7
100.00

24

88.8

2
1
27

7.4
3.7
100.00

ตารางที่ 3 (ต่อ)
ข้อมูลส่วนบุคคล
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
รวม
ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ
การวิจัยในช่วงปีที่ผ่านมา
(2555-2557)
ครั้งแรกในปีงบประมาณ
2557
1 เรื่อง
2 เรื่อง
รวม

จากตารางที่ 3 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่เป็นบุคลากรสายสนับสนุนส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงมากกว่า
ผู้ชาย คิดเป็นร้อยละ 81.48 ส่วนใหญ่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย คิดเป็นร้อยละ 62.96 รองลงมาเป็น
ข้าราชการและพนักงานราชการ คิดเป็นร้อยละ 14.81 ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คิด
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เป็นร้อยละ 77.7 รองลงมาจบการศึกษาระดับปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ 18.6 และกลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่ มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยในช่วงปีที่ผ่านมา ระหว่างปี 2555-2557 เป็นครั้งแรกใน
ปีงบประมาณ 2557 คิดเป็นร้อยละ 88.8

ตอนที่ 3 การวิ เคราะห์ ร ะดั บ ความพึ งพอใจต่ อ การจั ด โครงการ ความรู้ /ทั ก ษะที่ ได้ จ ากการ
ฝึกอบรม โดยใช้ค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
การวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจต่อการจัดโครงการ ดังรายละเอียดในตารางที่ 4
ตารางที่ 4 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าระดับความพึงพอใจต่อการจัดโครงการ
ความพึงพอใจต่อการจัดโครงการ
ค่าร้อยละ
การบริหารจัดการโครงการ
การประชาสัมพันธ์การจัดโครงการ
61.90
ระยะเวลา/ช่วงเวลาที่ใช้ในการจัดกิจกรรมต่างๆ
52.38
ความเหมาะสมและความน่าสนใจของรูปแบบการจัด 42.86
งานในภาพรวม
ความน่าสนใจของหัวข้อการอบรม
42.86
ความเหมาะสมของการจัดสถานที่
61.90
ความเหมาะสมด้านอาหารและเครื่องดื่ม
42.86
ภาพรวมของความพึงพอใจที่มีต่อการจัดงาน
42.86
ภาพรวมของความพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบการจัดโครงการ
47.62

ค่าเฉลี่ย

S.D. การแปลผล

4.29
4.38
4.48

0.56
0.59
0.60

มาก
มาก
มาก

4.48
4.52
4.48
4 .48
4.43

0.60
0.68
0.60
0.60
0.60

มาก
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 4 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่เป็นบุคคลากรสายสนับสนุนมีความพึงพอใจด้านสถานที่
จัดอบรมอยู่ในระดับมากที่สุด (X=4.52) ด้านความเหมาะสมและความน่าสนใจของรูปแบบการจัดงาน
ในภาพรวม ความน่าสนใจของหัวข้อการอบรม ความเหมาะสมด้านอาหารและเครื่องดื่ม ระยะเวลา/
ช่วงเวลาที่ใช้ในการจัดกิจกรรมต่างๆ และด้านการประชาสัมพันธ์การจัดโครงการกลุ่มตัวอย่างมีความ
พึงพอใจอยู่ในระดับ มากทุกด้าน (X=4.48, 4.38 และ 4.29 ตามลําดับ ) เมื่อพิจารณาโดยภาพรวม
พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการจัดโครงการอยู่ในระดับมาก เช่นกัน (X=4.43)
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การวิ เคราะห์ เปรี ย บเที ย บระดั บ ความรู้ /ทั ก ษะที่ ได้ จ ากการฝึ ก อบรม ดั งรายละเอี ย ดใน
ตารางที่ 5
ตารางที่ 5 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าระดับความรู้/ทักษะที่ได้จากการฝึกอบรม
ความรู้/ทักษะที่ได้จากการฝึกอบรม
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย
1 แนวทางการดําเนินงานวิจัยให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด
ก่อนการอบรมท่านมีความรู้ค วามเข้าใจเรื่องระเบี ย บ 52.38 2.67
และหลักเกณฑ์ต่างๆ เกี่ยวกับการดําเนินโครงการวิจัยใน
ระดับใด
หลั งการอบรมท่ านมี ความรู้ความเข้าใจเรื่องระเบี ย บ 61.90 3.90
และหลักเกณฑ์ต่างๆ เกี่ยวกับการดําเนินโครงการวิจัยใน
ระดับใด
2 การพัฒนาวัตถุประสงค์ ขอบเขตโครงการวิจัยและวิธีการเก็บข้อมูลงานวิจัย
ก่ อ นการอบรมท่ า นมี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจเรื่ อ งวิ ธี ก าร 47.62 2.57
กํ า หนดวั ต ถุ ป ระสงค์ ขอบเขต และวิ ธี ก ารเก็ บ รวบรวม
ข้อมูลงานวิจัยในระดับใด
หลั ง การอบรมท่ า นมี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจเรื่ อ งวิ ธี ก าร 66.67 3.95
กํ า หนดวั ต ถุ ป ระสงค์ ขอบเขต และวิ ธี ก ารเก็ บ รวบรวม
ข้อมูลงานวิจัยในระดับใด
3 การสร้างเครื่องมือเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล
2.67
ก่อนการอบรมท่านมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการสร้าง 57.14
เครื่องมือเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลในระดับใด
หลังการอบรมท่านมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการสร้าง 71.43 4.00
เครื่องมือเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลในระดับใด

S.D. การแปลผล
0.73 ปานกลาง
0.62

มาก

0.81

น้อย

0.59

มาก

0.80

ปานกลาง

0.55

มาก

จากตารางที่ 5 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่เป็นบุคลากรสายสนับสนุนก่อนการอบรมมีความรู้และ
ทักษะในการทํางานวิจัยอยู่ในระดับปานกลางและน้อยทั้ง 3 ด้าน (X=2.67และ 2.57 ตามลําดับ)
เมื่อผ่านกระบวนการอบรมแล้วกลุ่มตัวอย่างมีความรู้และทักษะในการทํางานวิจัยเพิ่มขึ้นอยู่ในระดับ
มากทุ ก ด้ า น ประกอบด้ ว ย การสร้ า งเครื่ อ งมื อ เก็ บ ข้ อ มู ล และการวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล การพั ฒ นา
วัตถุประสงค์ ขอบเขตโครงการวิจัยและวิธีการเก็บข้อมูลงานวิจัย แนวทางการดําเนินงานวิจัยให้แล้ว
เสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด (X=4.00, 3.95และ 3.90 ตามลําดับ )
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การวิ เคราะห์ ร ะดั บ ความพึ ง พอใจต่ อ การจั ด โครงการโดยภาพรวม ดั ง รายละเอี ย ดใน
ตารางที่ 6
ตารางที่ 6 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าระดับความพึงพอใจต่อการจัดโครงการ
ภาพรวมของการเข้าร่วมโครงการอบรมครั้งนี้
ความพึงพอใจต่อการจัดโครงการ
ค่าร้อยละ
1.หลั ก สู ต รนี้ โ ดยภาพรวมสามารถนํ า ความรู้ จ ากการ 52.38
ฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานได้อย่างคุ้มค่าใน
ระดับใด
2.ท่านคิดว่าการจัดโครงการฝึกอบรมครั้งนี้ เป็นไปตามความ 61.90
คาดหวังของท่านในระดับใด
3. ท่านมีความพึงพอใจต่อการฝึกอบรมครั้งนี้ในระดับใด
47.62
4.ท่ านคิด ว่าการจัดโครงการฝึ กอบรมครั้งนี้ ได้ ผลคุ้ม ค่าใน 47.62
ระดับใด

ค่าเฉลี่ย S.D. การแปลผล
4.10 0.70
มาก
4.10

0.62

มาก

4.24
4.33

0.70
0.66

มาก
มาก

จากตารางที่ 6 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่เป็นบุคลากรสายสนับสนุนมีความพึงพอใจต่อการจัด
โครงการในภาพรวมอยู่ในระดับมากทั้ง 4 ด้าน ประกอบด้วย การจัดโครงการฝึกอบรมครั้งนี้ได้ผล
คุ้ มค่า มี ค วามพึ งพอใจต่ อ การฝึก อบรมครั้งนี้ การจัด โครงการฝึก อบรมครั้งนี้ เป็ น ไปตามความ
คาดหวัง และหลั ก สู ต รนี้ โดยภาพรวมสามารถนํ าความรู้ จ ากการฝึ ก อบรมไปใช้ ป ระโยชน์ ในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างคุ้มค่า (X=4.33, 4.24, และ 4.10 ตามลําดับ)
ตอนที่ 4 การวิ เคราะห์ ส รุ ป ข้ อ เสนอแนะเพิ่ ม เติ ม อื่ น ๆ จากกลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ เป็ น บุ ค ลากรสาย
สนับสนุน และวิทยากร ดังนี้
1 หัวข้อที่ควรจัดในครั้งต่อไป
- การติดตามความก้าวหน้าในการดําเนินการวิจัย การเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่
เพิ่มเติม
2 การจัดการฝึกอบรมครั้งนี้ มีข้อดี หรือข้อควรปรับปรุงอย่างไรบ้าง กรุณาเสนอแนะเพื่อการ
พัฒนา
- สถานที่มีความเหมาะสม วิทยากรอธิบายได้เข้าใจง่าย แต่ควรเพิ่มระยะเวลาของการ
อบรมให้มากขึ้น
3. ความคิดเห็นผู้ทรง
3.1.1 การจัดโครงการนี้เป็นโครงการที่ดมี ากทั้งในแง่ของแนวคิดและรูปแบบ เปิด
โอกาสให้บุคลากรสายสนับสนุนได้พัฒนาและสร้างผลงานด้านการวิจัย เป็นการสร้างความก้าวหน้า
และสร้างบุคลากรให้มีคุณภาพ ส่งผลให้มหาวิทยาลัยมี produotiaity ที่ดี ยกระดับบุคลากรสาย
สนับสนุน
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3.1.2 โครงการเป็นประโยชน์ในภาพรวมแก่มหาวิทยาลัย ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ
สามารถนําความรู้ที่ได้ไปพัฒนาหน่วยงาน การทําผลงานในตําแหน่งที่สูงขึ้น และสามารถสนับสนุน
การทํางานเกี่ยวกับการวิจัยของสายวิชาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.2.1 ในภาพรวมของการดํ า เนิ น งานวิ จั ย โครงการนี้ มี ก ารริ เริ่ ม ที่ ดี และมี ก าร
ดําเนินงานต่อเนื่อง โดยจัดการให้คําแนะนําช่วยเหลื่อคล้ายกับที่ปรึกษาหรือพี่เลี้ยงทําให้บุคลากร
ทํางานวิจัยต่อไปได้ มีการจัดกิจกรรมให้พบปะเป็นระยะเพื่อดูความก้าวหน้าของงานวิจัย
3.2.2 การบริหารโครงการมีการติดตามและประเมินผลโครงการเป็นระยะ เช่น การ
ประเมินด้านงบประมาณ การติดตามโครงการต่างๆ ของผู้เข้าโครงการ ความรู้ของผู้เข้าโครงการ
ประสิทธิภาพของงาน และระยะเวลาแล้วเสร็จของโครงการเป็นต้น
3.3.1 นักวิจัยผู้เข้าร่วมโครงการมีความสนใจ และตั้งใจเข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการ
พีพอใช้ ทํางานที่รับมอบหมาย และแก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะทําให้งานบรรลุผลสําเร็จเป็นที่
พอใจ
3.3.2 หน่วยงานต้นสังกัดในการสนับสนุนบุคลากรให้เข้าร่วมโครงการ
- ผู้ เข้ าร่ ว มโครงการได้ รั บ ความรู้ แ ละประสบการณ์ ในการทํ า วิ จั ย ซึ่ ง ใน
อนาคตจะสามารถทําวิจัยร่วมกับอาจารย์หรือนักวิจัยได้
- ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถดําเนินการตามกระบวนการวิจัยได้อย่างถูกต้อง
ตามกระบวนการวิจัย
- การเปิ ด โอกาสให้ บุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น ได้ ทํ าวิจั ย และเนื่ อ งจากสาย
สนั บสนุ น มีภ าระงานมาก ยั งขาดประสบการณ์ ในการทํ าวิจัย จึงทํ าให้งานวิจัยไม่เสร็จตามแผนที่
กําหนด
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บทที่ 5
สรุปผล อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
การศึกษาเรื่อง “โครงการวิจัยเพื่อการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์” เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้
มีความเข้าใจเกี่ ยวกับการนํางานประจํามาพั ฒ นาเป็ นการวิจัย และเพื่ อบู รณาการการพั ฒ นางาน
ประจําด้วยกระบวนการวิจัยเป็นการยกระดับการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ นักวิจัยสายสนับสนุนที่ได้รับจัดสรรทุนอุดหนุน
งานวิจัยประจําปีงบประมาณ 2557 จํานวน 39 คน หัวหน้าหน่วยงานที่นักวิจัยสังกัด จํานวน 12 ท่าน
วิ ท ยากรในโครงการอบรม จํ า นวน 4 ท่ า น และผู้ บ ริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย ระดั บ สู ง จํ า นวน 3 ท่ า น
เครื่องมือ ที่ ใช้ ในการวิจัย เป็ น แบบสอบสัมภาษณ์ แ บบมีโครงสร้าง การสังเกต และแบบสอบถาม
การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลวิเคราะห์โดยใช้การแจกแจงความถี่ และร้อยละ วิเคราะห์เปรียบเทียบ
ความรู้และทักษะก่อนและหลังการอบรมใช้ค่าเฉลี่ย (X) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และวิเคราะห์
รูปแบบการพัฒนาบุคคลากรให้มีความรู้ด้านการวิจัยด้วยการสัมภาษณ์จากผู้ทรงและสังเกตจากการ
เข้าร่วมการอบรมทั้ง 3 ครั้ง
1. สรุปผลการวิจัย
1.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่เป็นบุคลากร
สายสนับสนุนส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง จํานวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 81.48 เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
จํานวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 62.96 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ
77.7และกลุ่มตั วอย่างส่วนใหญ่ มีป ระสบการณ์ ที่ เกี่ยวข้ องกั บการวิจัย ในช่ วงปี ที่ ผ่านมาระหว่างปี
2555-2557 เป็นครั้งแรกในปีงบประมาณ 2557 จํานวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 88.8
1.2 ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจ พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่เป็นบุคคลากรสายสนับสนุนมี
ความพึงพอใจด้านสถานที่จัดอบรมอยู่ในระดับมากที่สุด (X=4.52) รองลงมาด้านความเหมาะสมและ
ความน่าสนใจของรูปแบบการจัดงานในภาพรวม ความน่าสนใจของหัวข้อการอบรม ความเหมาะสม
ด้ า นอาหารและเครื่ อ งดื่ ม ระยะเวลา/ช่ ว งเวลาที่ ใ ช้ ใ นการจั ด กิ จ กรรมต่ า งๆ และด้ า นการ
ประชาสัมพันธ์การจัดโครงการกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากทุกด้าน (X=4.48, 4.38
และ 4.29 ตามลําดับ ) เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการ
จัดโครงการอยู่ในระดับมาก เช่นกัน (X=4.43)
1.3 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับความรู้/ทั กษะที่ได้จากการฝึกอบรม พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างที่เป็นบุคลากรสายสนับสนุนก่อนการอบรมมีความรู้และทักษะในการทํางานวิจัยอยู่ในระดับ
ปานกลางและน้อยทั้ง 3 ด้าน (X=2.67และ 2.57 ตามลําดับ) เมื่อผ่านกระบวนการอบรมแล้วกลุ่ม
ตัวอย่างมีความรู้และทักษะในการทํางานวิจัยเพิ่มขึ้นอยู่ในระดับ มากทุกด้าน ประกอบด้วย การสร้าง
เครื่องมือเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล การพัฒนาวัตถุประสงค์ ขอบเขตโครงการวิจัยและวิธีการ
เก็บข้อมูลงานวิจัย แนวทางการดําเนินงานวิจัยให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด (X=4.00, 3.95
และ 3.90 ตามลําดับ )
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1.4 ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจต่อการจัดโครงการโดยภาพรวม พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
ที่เป็นบุคลากรสายสนับสนุนมีความพึงพอใจต่อการจัดโครงการในภาพรวมอยู่ในระดับมากทั้ง 4 ด้าน
ประกอบด้วย การจัดโครงการฝึกอบรมครั้งนี้ได้ ผ ลคุ้ มค่า มีค วามพึ งพอใจต่ อการฝึก อบรมครั้งนี้
การจัดโครงการฝึกอบรมครั้งนี้ เป็นไปตามความคาดหวัง และหลักสูตรนี้ โดยภาพรวมสามารถนํ า
ความรู้จากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานได้อย่างคุ้มค่า (X=4.33, 4.24, และ 4.10
ตามลําดับ)
1.5 ผลการจั ด โครงการพั ฒ นานั ก วิ จั ย สายสนั บ สนุ น มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคล
รัตนโกสินทร์ พบว่า มีโครงการวิจัยที่ดําเนินการเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด จํานวน 6 โครงการ
คิดเป็นร้อยละ 35.3 และขอขยายเวลาดําเนินการวิจัยต่อ จํานวน 11 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 64.7
1.6 ผลการวิเคราะห์จากการสัมภาษณ์ผู้ทรง สามารถสรุปได้ดังนี้
3.1.1 การจัดโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีมากทั้งในแง่ของแนวคิดและรูปแบบ เปิด
โอกาสให้บุคลากรสายสนับสนุนได้พัฒนาและสร้างผลงานด้านการวิจัย เป็นการสร้างความก้าวหน้า
และสร้างบุ คลากรให้ มีคุณ ภาพ ส่งผลให้ มหาวิทยาลัย มี produotiaity ที่ ดี ยกระดับบุคลากรสาย
สนับสนุน
3.1.2 โครงการเป็นประโยชน์ในภาพรวมแก่มหาวิทยาลัย ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ
สามารถนําความรู้ที่ได้ไปพัฒนาหน่วยงาน การทําผลงานในตําแหน่งที่สูงขึ้น และสามารถสนับสนุน
การทํางานเกี่ยวกับการวิจัยของสายวิชาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.2.1 ในภาพรวมของการดํ า เนิ น งานวิ จั ย โครงการนี้ มี ก ารริ เริ่ ม ที่ ดี และมี ก าร
ดําเนินงานต่อเนื่อง โดยจัดการให้คําแนะนําช่วยเหลือคล้ายกับที่ปรึกษาหรือพี่เลี้ยงทําให้บุคลากร
ทํางานวิจัยต่อไปได้ มีการจัดกิจกรรมให้พบปะเป็นระยะเพื่อดูความก้าวหน้าของงานวิจัย
3.2.2 การบริหารโครงการมีการติดตามและประเมินผลโครงการเป็นระยะ เช่น การ
ประเมินด้านงบประมาณ การติดตามโครงการต่างๆ ของผู้เข้าโครงการ ความรู้ของผู้เข้าโครงการ
ประสิทธิภาพของงาน และระยะเวลาแล้วเสร็จของโครงการเป็นต้น
3.3.1 นักวิจัยผู้เข้าร่วมโครงการมีความสนใจ และตั่งใจเข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการ
พีพอใช้ ทํางานที่รับมอบหมาย และแก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะทําให้งานบรรลุผลสําเร็จเป็นที่
พอใจ
3.3.2 หน่วยงานต้นสังกัดในการสนับสนุนบุคลากรให้เข้าร่วมโครงการ
- ผู้ เข้ าร่ ว มโครงการได้ รั บ ความรู้ แ ละประสบการณ์ ในการทํ า วิ จั ย ซึ่ ง ใน
อนาคตจะสามารถทําวิจัยร่วมกับอาจารย์หรือนักวิจัยได้
- ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถดําเนินการตามกระบวนการวิจัยได้อย่างถูกต้อง
ตามกระบวนการวิจัย
- การเปิ ด โอกาสให้ บุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น ได้ ทํ าวิจั ย และเนื่ อ งจากสาย
สนั บสนุ น มีภ าระงานมาก ยั งขาดประสบการณ์ ในการทํ าวิจัย จึงทํ าให้งานวิจัยไม่เสร็จตามแผนที่
กําหนด
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2. การอภิปรายผล
จากการสรุปผลการวิจัย สามารถนํามาอภิปรายผล ได้ดังนี้
2.1 ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจ ต่อกระบวนการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้มี
ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการนํางานประจํามาพัฒนาเป็นการวิจัย พบว่า มีความพึงพอใจต่อ
รู ป แบบการจั ด โครงการอยู่ ในระดั บ มาก (X=4.43) แสดงให้ เห็ น ว่ า บุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น ยั ง ให้
ความสําคัญ กับกระบวนการพัฒนาฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ด้านการวิจัยเพื่อนําองค์ความรู้ที่ได้จาก
การศึกษามาพัฒนางานที่รับผิดชอบให้มีประสิทธิภาพต่อไป ดังจะเห็นได้จากคะแนนเฉลี่ยของคําถาม
ส่วนใหญ่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด เช่นคําถามด้านสถานที่จัดอบรม (X=4.52) ด้านความ
เหมาะสมและความน่าสนใจของรูปแบบการอบรม (X=4.48 และด้านความน่าสนใจของหัวข้อการ
อบรม (X=4.38) จึงอาจกล่าวได้ว่าการจัดฝึกอบรมเป็นรูปแบบที่เหมาะสมกับการพัฒนาความรู้ให้แก่
บุคลากรเนื่องจากใช้เวลาน้อยและมีการฝึกปฏิบัติตรง ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ปริศนา เสร่บาง
สรุปความสําคัญ ของการพัฒนาบุคลากรว่าการพัฒนา บุคลากรเป็นสิ่งจําเป็นอย่างยิ่ง เพราะทําให้
บุคคลมีความรู้ ความชํานาญเพิ่มขึ้น สามารถติดตามวิทยาการใหม่ ๆ ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาได้
ทันท่วงที ซึ่งนอกจากจะทําให้บุคลากรก้าวหน้าในหน้าที่การงานแล้ว ยังส่งผลให้หน่วยงานได้ผลผลิต
เพิ่มขึ้น และลดความสิ้นเปลืองที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างมาก อันเป็นเป้าหมายสูงสุดของทุกหน่วยงาน
สมพงษ์ เกษมสิน (2540,531) การพัฒนาบุคลากร หมายถึง กรรมวิธีต่าง ๆ ที่มุ่งจะเพิ่มพูนความรู้
ความชํานาญและประสบการณ์เพื่อให้ทุกคนในหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งสามารถปฏิบัติหน้าที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบได้ดียิ่งขึ้นนอกจากนี้การพัฒนาบุคลากรยังมีความมุ่งหมายที่จะพัฒนาทัศนคติของ
ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านให้ ดี ยิ่ ง ขึ้ น การพั ฒ นาบุ ค ลากรเป็ น กิ จ กรรมที่ อ ยู่ ใ นความรั บ ผิ ด ชอบโดยตรงของ
ผู้บังคับบัญชา หัวหน้างานหรือนักบริหารทุกท่านที่ต้องเอาใจใส่และสงเสริมให้มีการพัฒนาบุคลากร
โดยทั่วถึงและติดต่อกันอย่างสม่ําเสมอ
2.2 ผลการวิเคราะห์เปรีย บเที ย บระดับความรู้/ทั กษะที่ ได้จ ากการฝึก อบรม พบว่า กลุ่ม
ตั ว อย่ างมี ค วามรู้ แ ละทั ก ษะในการทํ างานวิ จั ย เพิ่ ม ขึ้ น อยู่ ในระดั บ มาก (X=4.00) แสดงให้ เห็ น ว่ า
นักวิจัยสายสนับสนุนที่เข้าโครงการในครั้งนี้มีความตั้งใจที่จะแสวงหาความรู้ด้านการวิจัยอย่างแท้จริง
ดังจะเห็นได้จากคะแนนเฉลี่ยของคําถามส่วนใหญ่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เช่น ท่านมีความรู้ความ
เข้าใจเรื่องระเบียบและหลักเกณฑ์ต่างๆ เกี่ยวกับการดําเนินโครงการวิจัยในระดับใด (X=4.00) ท่าน
มีความรู้ความเข้าใจเรื่องวิธีการกําหนดวัตถุประสงค์ ขอบเขต และวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลงานวิจัยใน
ระดับใด (X=3.95) และท่านมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการสร้างเครื่องมือเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์
ข้อมู ลในระดั บใด (X=3.90) เป็ นต้ น แสดงให้ เห็ นว่า กระบวนการฝึกอบรมนักวิจั ยสายสนั บ สนุ น
สามารถนําความรู้ที่ได้อบรมไปต่อยอดงานต่อไปในอนาคตได้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ พิภ พ
วชังเงิน ได้กล่าวไว้ว่า การฝึกอบรม คือ กระบวนการในการพยายามทําให้มีความรู้ (Knowledge)
ความเข้าใจ (Understanding) และเจตคติ (Attitude) ที่ดี สามารถปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายอย่าง
มีประสิทธิภาพ มุ่งพัฒนาให้เหมาะกับงานที่ได้รับมอบหมายให้เกิดความรู้เกี่ยวกับงานนั้น และให้มี
ความรู้สึกเจตคติที่ดีต่อการทํางานนั้น ๆ ด้วยจากความหมายของการฝึกอบรม พอจะสรุปได้ว่า การ
ฝึ ก อบรมคื อ กระบวนการดํ า เนิ น งานที่ มุ่ ง เน้ น การพั ฒ นาทั ก ษะ (Skill) ความรู้ แ ละประสบการ
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(Knowledge) ตลอดจนทัศนคติ (Attitude) ที่ถูกต้อง ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการปฏิบัติงาน
และการปฏิบัติตนของพนักงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ
2.3 ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจต่อการจัดโครงการโดยภาพรวม พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
มีความพึงพอใจต่อการจัดโครงการในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X=4.33) แสดงให้เห็นว่า นักวิจัยสาย
สนับสนุนยังมีความต้องการและความพร้อมที่จะเรียนรู้และพัฒนาตองเองด้านงานวิจัยอยู่ ดังจะเห็นได้
จากคะแนนเฉลี่ ยของคํ าถามส่ วนใหญ่ มีค่ าเฉลี่ ย อยู่ ในระดั บ มาก เช่น ท่ านคิ ด ว่าการจั ดโครงการ
ฝึกอบรมครั้งนี้ได้ผลคุ้มค่าในระดับใด (X=4.33) ท่านมีความพึงพอใจต่อการฝึกอบรมครั้งนี้ในระดับใด
(X=4.24) ท่ านคิดว่าการจัดโครงการฝึกอบรมครั้งนี้ เป็นไปตามความคาดหวังของท่านในระดับใด
และหลักสูตรนี้โดยภาพรวมสามารถนําความรู้จากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานได้
อย่างคุ้มค่าในระดับใด (X=4.10) ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของวิทยากรที่กล่าวว่า ในภาพรวมของการ
ดํ าเนิ น งานวิจั ย โครงการนี้ มีก ารริเริ่มที่ ดี และมี ก ารดํ าเนิ น งานต่ อเนื่ อ ง โดยจั ดการให้ คํ าแนะนํ า
ช่วยเหลือคล้ายกับที่ปรึกษาหรือพี่เลี้ยงทําให้บุคลากรทํางานวิจัยต่อไปได้ มีการจัดกิจกรรมให้พบปะ
เป็นระยะเพื่อดูความก้าวหน้าของงานวิจัย นักวิจัยผู้เข้าร่วมโครงการมีความสนใจ และตั่งใจเข้าร่วม
กิจกรรมตามโครงการดีพอใช้ ทํางานที่รับมอบหมายและแก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะทําให้งาน
บรรลุผลสําเร็จเป็นที่พอใจ หากพิจารณาผลสําเร็จของจํานวนโครงการวิจัยแล้วจะเห็นว่า ยังไม่บรรลุ
เป้ า จะเห็ นได้ว่า งานวิจัยที่ จัดสรรทุ นให้แก่นักวิจัยสายสนับสนุน จํานวน 17 โครงการ เสร็จตาม
ระยะเวลาที่ กําหนด จํานวน 6 โครงการ คิ ดเป็นร้อยละ 35.3 ซึ่งอาจะเป็น เพราะว่า นัก วิจัยสาย
สนับสนุนยังมีความรู้เรื่องการทําวิจัยน้อยอยู่ประกอบกับต้องรับผิดชอบภาระงานประจํามากเกินกว่าที่
จะมีเวลามาทํางานวิจัยให้เสร็จตามระยะเวลาที่กําหนดได้ ซึ่งสอดคล้องกับบทสัมภาษณ์ของผู้ทรงว่า
การอบรมครั้งนี้ เป็นการเปิดโอกาสให้บุคลากรสายสนับสนุนได้เรียนรู้วิธีการทํางานวิจัย และเนื่องจาก
สายสนับสนุนมีภาระงานมาก ยังขาดประสบการณ์ในการทําวิจัย จึงทําให้งานวิจัยไม่เสร็จตามแผนที่
กําหนด
3. ข้อเสนอแนะ
- หน่ ว ยงานควรพิ จ ารณางานวิ จั ย ที่ บุ ค ลากรดํ า เนิ น การเสร็ จ แล้ ว ไปต่ อ ยอดพั ฒ นาเพื่ อ
แก้ปัญหางานประจําในหน่วยงานให้เป็นรูปธรรม
- ควรขยายผลให้นักวิจัยได้มีโอกาสนําเสนอผลงานในเวทีระดับชาติได้
- หากต้องมีโครงการเช่นนี้อีกต้องคัดเลือกโครงการวิจัยที่มีผู้ร่วมในโครงการไม่น้อยกว่า 2 คน
และต้องให้นักวิจัยทั้ง 2 คนเข้าร่วมโครงการให้ได้ทุกครั้ง เพื่อจะได้ช่วยกันทํางานวิจัยให้เสร็จตาม
ระยะเวลาที่กําหนด
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7.1 ผลงานทางวิชาการระดับชาติ
[1] สําเนียง องสุพันธ์กุล และ ต่อกุล กาญจนาลัย การเปรียบเทียบการวิเคราะห์โครงสร้าง
อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กรับแรงแผ่นดินไหวโดยวิธีประมาณ และวิธีวิเคราะห์เชิง
พลศาสตร์, การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 8 วันที่ 23 – 25
ตุลาคม 2545 ณ โรงแรมโซฟิเทลราชาออคิด จังหวัดขอนแก่น
[2] จักรี ติยะวงศ์สุวรรณ และสําเนียง องสุพันธ์กุล การพัฒนาโปรแกรมออกแบบชิ้นส่วน
อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีหน่วยแรงใช้งาน : สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ปาล์ม
โอเอส, การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 8 วันที่ 23 – 25 ตุลาคม
2545 ณ โรงแรมโซฟิเทลราชาออคิด จังหวัดขอนแก่น
[3] สําเนียง องสุพันธ์กุล จิรฐั ิต์ บรรจงศิริ จักรี ติยะวงศ์สวุ รรณ การพัฒนาภาษาไพธอน
สําหรับเขียนแบบก่อสร้างชิ้นส่วนโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก การประชุมวิชาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 3 (3rd RMUTCON) วันที่ 24 – 26
พฤศจิกายน 2553 ศูนย์ประชุมสถาบันวิจยั จุฬาภรณ์ กรุงเทพมหานคร
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[4] สําเนียง องสุพันธ์กุล และ จิรัฐิติ์ บรรจงศิริ การศึกษากําลังรับแรงอัดของมอร์ต้าของเถ้า
ชีวมวลผสมปูนซีเมนต์ การประชุมวิชามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 4
วันที่ 14-16 ธันวาคม 2555 ณ โรงแรมชลจันทร์ พัทยา รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี
[5] จักรี ติยะวงศ์สุวรรณ จิรัฐิต์ บรรจงศิริ สําเนียง องสุพนั ธ์กุล การใช้ SVG ในงานเขียน
แบบก่อสร้าง การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 17 วันที่ 9-11
พฤษภาคม 2555 ณ โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์แอนคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ อุดรธานี
7.2 ผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติ
[1] Ongsupankul O., Kanchanalai T., and Kawashima K., Research report on
Behavior of reinforced concrete bridge pier columns subjected to
moderate seismic load, Proceedings of the 5th Workshop on Safety
and Stability of Infrastructure against Environmental Impacts December
5-6, 2005 De La Salle University, Manila, Philippines
[2] Ongsupankul O., Kanchanalai T., and Kawashima K., Behavior of reinforced
concrete bridge pier columns subjected to moderate seismic load, 3-5
August 2006, The Tenth East Asia-Pacific Conference on Structural
Engineering and Construction (EASEC-10) Inter Continental, Bangkok,
Thailand
[3] Ongsupankul O., Kanchanalai T., and Kawashima K., “Effectiveness of
confining reinforcement on strength and ductility of reinforced
concrete bridge highway piers Symposium on Infrastructure”
Development and the Environment International Symposium on
Environmental Engineering and the 5th Regional Symposium on
Infrastructure Development (RSID) in Civil Engineering, 7-8 December
2006, SEAMEO INNOTECH, University of the Philippines, Diliman,
Quezon City, Philippines
[4] Ongsupankul O., Kanchanalai T., and Kawashima K., “Behavior of reinforced
concrete bridge pier columns subjected to moderate seismic load”
Journal of Science Asia 33 (2007): P. 175-185
[5] Ongsupankul O., Kanchanalai T., “Ductility and Strength of Reinforced
Concrete Highway Bridge Piers under Cyclic Loading” The sixth
Regional Symposium on Infrastructure Development 12-13 January
2009
[6] Sumnieng Ongsupankul, Jensak Eakburanawat and Sawad Chaedchim
“Local Wisdom Inherit of Ban-Rong-Huld Pottery” The 1st
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International Symposium on Local Wisdom and Improving Quality of
Life, August 8-11, 2012 Chiang Mai, Thailand
7.3 งานวิจัยที่ทําสําเร็จแล้ว: ชื่อเรื่อง ปีที่ตีพิมพ์
[1] การพัฒนาโครงสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กออกแบบเพื่อต้านทานแผ่นดินไหว
แหล่งทุน จากเงินงบประมาณแผ่นดินประจําปี พ.ศ. 2554 ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ และเผยแพร่งานประชุมวิชาการคอนกรีตแห่งชาติ
ครั้งที่ 8 ตุลาคม 2555
[2] การศึกษากําลังรับแรงอัดของมอร์ต้าของเถ้าชีวมวลผสมปูนซีเมนต์
แหล่งทุน จากงบประมาณแผ่นดินประจําปี พ.ศ. 2554 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์
[3] กระบวนการผลิตอิฐบล็อกประสานจากเถ้ากะลาปาล์มสําหรับวิสาหกิจชุมชน
แหล่งทุน จากเงินงบประมาณแผ่นดินประจําปี พ.ศ. 2554 ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
[4] การพัฒนาภาษาไพธอนสําหรับวิเคราะห์และออกแบบคานคอนกรีตเสริมเหล็ก
แหล่งทุน จากเงินงบประมาณแผ่นดินประจําปี พ.ศ. 2555 ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
[5] เม็ดดินเผามวลเบาจากดินเหนียวอ่อนกรุงเทพมหานครเพื่อใช้เป็นวัสดุก่อสร้าง
แหล่งทุน จากเงินงบประมาณแผ่นดินประจําปี พ.ศ. 2555 ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
7.4 งานวิจัยทีก่ ําลังทํา: ชื่อเรื่องและสถานภาพในการทําวิจัย
[1] การศึกษาพฤติกรรมทางกลของผนังดินซีเมนต์บดอัดภายใต้แรงอัดและแรงดัดสําหรับ
บ้านดิน แหล่งทุน จากเงินงบประมาณแผ่นดินประจําปี พ.ศ. 2556
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
[2] การศึกษาพฤติกรรมของโครงสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กที่พิจารณากําลังของผนัง
ก่ออิฐภายใต้แผ่นดินไหว
แหล่งทุน จากงบประมาณแผ่นดินประจําปี พ.ศ. 2556 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์
[3] การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างค่าดัชนีกําลังและตัวแปรประสิทธิผลเทียบเท่าซีเมนต์ของ
เถ้าชีวมวล
แหล่งทุน จากงบประมาณแผ่นดินประจําปี พ.ศ. 2556 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์
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2. ผู้ร่วมโครงการวิจัย
1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) นางสาวอุไรวรรณ สมบัติศิริ
(ภาษาอังกฤษ) Miss Uraiwan Sombatsiri
2. เลขหมายบัตรประจําตัวประชาชน
3. ตําแหน่งปัจจุบัน ผู้อํานวยการ สํานักงานอธิการบดี
เงินเดือน (58,560)
เวลาที่ใช้ทําวิจัย (ชั่วโมง : สัปดาห์)
4. หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก
สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขต
ศาลายา 96 หมู่ 3 ตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
e-mail: op555rmutr@gmail.com
5. ประวัติการศึกษา ระดับปริญญาโท สาขาอุดมศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6. สาขาวิชาการที่มีความชํานาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ
7. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยระบุ
สถานภาพในการทําการวิจัยว่าเป็นผู้อํานวยการแผนงานวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัย หรือ ผู้
ร่วมวิจัยในแต่ละผลงานวิจัย
7.1 ผู้อํานวยการแผนงานวิจัย : ชื่อแผนงานวิจยั
7.2 หัวหน้าโครงการวิจัย : ชื่อโครงการวิจัย
7.3 งานวิจัยที่ทําเสร็จแล้ว : ชื่อผลงานวิจัย ปีที่พิมพ์ การเผยแพร่ และแหล่ง
ทุน (อาจมากกว่า 1 เรื่อง)
7.4 งานวิจัยที่กําลังทํา : ชื่อข้อเสนอการวิจัย แหล่งทุน และสถานภาพในการทํา
วิจัยว่าได้ทําการวิจัยลุล่วงแล้วประมาณร้อยละเท่าใด
1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)

ผศ.ดร.เจนศักดิ์ เอกบูรณะวัฒน์
Asst.Prof. Jensak Eakburanawat, Ph.D.

2. เลขบัตรประจําตัวประชาชน
3. ตําแหน่งปัจจุบัน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
4. หน่วยงานทีอ่ ยู่ที่สามารถติดต่อได้สะดวก
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตศาลายา 96
หมู่ 3 ตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
สถานที่อยู่ที่ตดิ ต่อได้สะดวก 4/290 ซอยเพชรเกษม 81 ถนนมาเจริญ แขวงหนองแขม เขต
หนองแขม กรุงเทพฯ 10160 หมายเลขโทรศัพท์ 089-6974-340
e-mail: Jensak@hotmail.com
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5. ประวัติการศึกษา
1994 B.Ind.Tech (Electrical Engineering) มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
1999 M.Eng (Electrical Engineering) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง
2005 Ph.D (Energy Technology) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
6. สาขาวิชาการที่มีความชํานาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชา
ไฟฟ้ากําลัง อิเล็กทรอนิกส์กําลัง และพลังงานทดแทน
7. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ
7.1 หัวหน้าโครงการวิจัย : ชื่อโครงการวิจัย
หัวหน้าโครงการวิจัย : ตู้น้ําเย็นเทอร์โมอิเล็กตริก
หัวหน้าโครงการวิจัย : การวิเคราะห์ระบบผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กที่ใช้ก๊าซชีวภาพจาก
มูลสุกรเป็นเชื้อเพลิง
หัวหน้าโครงการวิจัย : อินเวอร์เตอร์ขนาดเล็กสําหรับเชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้า
หัวหน้าโครงการวิจัย : ระบบติดตามดวงอาทิตย์อัตโนมัติสําหรับเครื่องอบแห้ง
7.2 งานวิจัยที่ทําเสร็จแล้ว : (ชื่อผลงานวิจัย ปีที่พิมพ์ การเผยแพร่ และแหล่งทุน
ย้อนหลังไม่เกิน 5 ปี)
[1] เจนศักดิ์ เอกบูรณะวัฒน์ เสรี ชื่นอารมณ์ และณัฐ จันท์ครบ. (2552). ระบบ
ติดตามดวงอาทิตย์อัตโนมัติสําหรับเครื่องอบแห้ง. การประชุมเชิงวิชาการ
เครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทยครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัด
พิษณุโลก วันที่ 30 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2552.
[2] สมิต อินทร์ศิริพงษ์ เจนศักดิ์ เอกบูรณะวัฒน์ และณัฐ จันท์ครบ. (2552).
ต้นแบบเตาเผาขาหมูแบบช่วยลดมลภาวะ. การประชุมวิชาการข่ายงาน
วิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โรงแรมพูล
แมนขอนแก่น ราชาออคิด จังหวัดขอนแก่น วันที่ 21-22 ตุลาคม 2552.
[3] สมิต อินทร์ศิริพงษ์ ณฐพรภัทร อินทร์ศิริพงษ์ เจนศักดิ์ เอกบูรณะวัฒน์และณัฐ
จันท์ครบ. (2553). การศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างเครื่องต้นแบบอย่าง
ง่ายสําหรับการผลิตน้ําตาลมะพร้าวสดเข้มข้น. การประชุมวิชาการหัวข้อ การ
พัฒนาชนบทที่ยั่งยืน ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย
จังหวัดหนองคาย วันที่ 21-23 มกราคม 2553.
[4] สมิต อินทร์ศิริพงษ์ ณัฐ จันท์ครบ และเจนศักดิ์ เอกบูรณะวัฒน์. (2553). การ
ออกแบบและสร้างเตาเผาถ่านไม้น้ําหนักเบาประจําบ้าน. การประชุมวิชาการ
หัวข้อการพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขต
หนองคาย จังหวัดหนองคาย วันที่ 21-23 มกราคม 2553.
[5] เจนศักดิ์ เอกบูรณะวัฒน์ และณัฐ จันท์ครบ (2553) การศึกษาความเป็นไปได้ใน
การใช้กากมันสําปะหลังเปียกเป็นเชื้อเพลิงสําหรับผลิตไฟฟ้าด้วยเทคโนโลยี
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แก๊สซิฟิเคชัน การประชุมเชิงวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทยครั้งที่
6 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ รีสอร์ท รีเจนท์ บีช
ชะอํา จังหวัดเพชรบุรี วันที่ 5-7 พฤษภาคม 2553
[6] สมิต อินทร์ศิริพงษ์ เจนศักดิ์ เอกบูรณะวัฒน์ และณัฐ จันท์ครบ (2553) การผลิต
ถ่านและน้ําส้มควันไม้จากเตาเผาถ่านแบบเคลื่อนที่ได้ การประชุมทางวิชาการ
ประจําปี 2553 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 26-27 พฤษภาคม
2553
[7] สมิต อินทร์ศิริพงษ์ และเจนศักดิ์ เอกบูรณะวัฒน์ “การศึกษาความเป็นไปได้ใน
การสร้างระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานจากคลื่นทะเลขนาดเล็ก” งานประชุม
วิชาการและเสนอผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 20 ประจําปี 2553
วันที่ 16-18 กันยายน 2553 โรงแรม เจ บี หาดใหญ่ อําเภอหาดใหญ่ จังหวัด
สงขลา
[8] เจนศักดิ์ เอกบูรณะวัฒน์ ไชยยันต์ ทองสองยอด และณัฐ จันท์ครบ “ศักยภาพ
ของเชื้อเพลิงกากมันสําปะหลังอัดแท่งในเชิงการให้กําเนิดแก๊สสําหรับผลิต
ไฟฟ้า” งานประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ ครัง้ ที่
20 ประจําปี 2553 วันที่ 16-18 กันยายน 2553 โรงแรม เจ บี หาดใหญ่
อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
[9] ณัฐ จันท์ครบ เจนศักดิ์ เอกบูรณะวัฒน์ และสมิต อินทร์ศิริพงษ์ “การผลิต
เชื้อเพลิงชีวมวลแข็งสําหรับเตาแก๊สซิไฟเออร์จากกากมันสําปะหลังเปียก”
การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ วันที่ 13-15 ตุลาคม 2553
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
[10] เจนศักดิ์ เอกบูรณะวัฒน์ และไชยยันต์ ทองสองยอด “การจัดการพลังงาน
สําหรับระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจากคลื่นทะเล” ประชุมวิชาการ
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[11] Eakburanawat J., Thongsongyod C., Energy Management Systems
for a Handmade Permanent Magnet Generator, The 5th
International Conference on Engineering and Technology (ICET2011), Phuket, Thailand, May 2-3, 2011
7.3 งานวิจัยทีก่ ําลังทํา : ชื่อข้อเสนอการวิจัย แหล่งทุน และสถานภาพในการทําวิจัย
ว่า ได้ทําการวิจัยลุล่วงแล้วประมาณร้อยละเท่าใด
โครงการระบบการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแท่งเชื้อเพลิงฟางข้าวผสมชีวมวลด้วย
เทคโนโลยีแก๊สซิฟิเคชัน (ทําวิจัยลุล่วงแล้วประมาณร้อยละ 30)
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นําเสนอในการประชุมวิชาการนานาชาติ “การยกระดับคุณภาพชีวิตและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ครั้งที่ 1” ระหว่างวันที่ 8 – 11 สิงหาคม 2555 จังหวัดเชียงใหม่
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