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ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพของข้าราชการและ เจ้าหน้าที่ในสานักงาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรื อน (ก.พ.)
Factors affecting the development and enhancement of government officials and
Officials in The Office of the Civil Service Commission (OCSC)
มาศสุภา บุตรทา

บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1.) เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล ( ระดับการศึกษา อายุและประสบการณ์ ) ที่
มีผลต่อการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรื อน
2.) เพื่อศึกษาปัจจัยภายนอก ( ด้านวิชาชีพ ด้านวิสัยทัศน์ และด้านบุคลิกภาพ ) ที่มีต่อการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพ
ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ใ นสานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรื อ น 3.) เพื่ อ ศึ กษาแนวทางในการ
พัฒนาการทางานของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสานักงานคณะ กรรมการข้าราชการพลเรื อน โดยกลุ่มวิจยั ในครั้ง
นี้ คือ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรื อน ในปี พ.ศ 2562 ทาการสุ่ มตัวอย่าง
จานวน 240 คน การวิจยั ใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ความถี่ อัตราส่ วนร้อย
ละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตารฐาน รวมถึงการวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ สถิติ One-way ANOVA และการ
วิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณ
ผลการวิจยั พบว่า 1.) ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรื อน ส่ วนใหญ
เป็ นเพศหญิง มีอายุอยู่ระหว่าง 26-36 ปี ระดับการศึกษาปริ ญญาตรี และมีประสบการณ์ ระหว่าง 11-15 ปี มีระดับ
ความต้องการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพของตนเองอยู่ในระดับมาก 2.) ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสานักงานคณะ
กรรมการข้าราชการพลเรื อน ที่ มีระดับการศึ กษา อายุ และประการณ์ ต่างกันมี ความต้องการพัฒนาและเพิ่ม
ศักยภาพของตนเอง ไม่แตกต่างกัน 3.) ปั จจัยด้านวิชาชี พ ด้านวิสัยทัศน์ และด้านบุคลิกภาพ มี อิทธิ ผลต่อการ
พัฒนาและเพิ่มศักยภาพของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสานักงานคณะ กรรมการข้าราชการพลเรื อน

คำสำคัญ : การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพ, ข้าราชการและเจ้าหน้าที่
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ABSTRACT
The objects this independent studies were. 1.) To study personal factors (Education Age and
Experience) affecting the development and enhancement of civil servants and officials in The Office of the Civil
Service Commission. 2.) To study external factors (Professional, Vision and Personality) on the development and
enhancement of civil servants and officials in The Office of the Civil Service Commission. 3.) To study guidelines
for job development of civil servants and officials in The Office of the Civil Service Commission This research
group, Consisting of 240 Civil Servants and Officials in the Office of the Civil Service Commission in 2019,
Used questionnaires as a tool for data collection. Frequency Analysis Ratio, Percentage, Mean, Standard
Deviation Including statistical analysis, Inferential statistics, Including One-way ANOVA and Multiple linear
regressive analysis of the situation.
The research of this study show 1.) Bureaucrat and officials in the Office of the Civil Service
Commission. The majority are female. Age between 26-36 years, Bachelor's degree. And have experience
between 11-15 years, have a high level of need for development and enhance their potential. 2.) Bureaucrat and
officials in the Faculty's office Civil Service Commission. They have different levels of education, age and
experience. They need to develop and increase their potential not different. 3.) Professional factors Vision and
Personality influencing the development and enhancement of bureaucrat and officials in the Faculty's office. Civil
Service Commission.

Keywords : Development and enhancement, Civil Servants and Officials

บทนำ
การปฎิรูปประเทศเพื่อไปสู่ การเป็ นประเทศไทย 4.0 ( ข้าราชการไทยกับการขับเคลื่อนสู่ ประเทศไทย
4.0 : โดยสานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรื อน พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ) ถือเป็ นวาระแห่ งชาติที่รัฐบาลและ
ทุกภาคส่ วนต่างให้ความสาคัญและ “ข้าราชการ” ซึ่ งถือเป็ นกลไกหลักในการขับเคลื่ อนการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
ต้องเร่ งปรับตัวให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาตนเอง รวมทั้งส่งเสริ มและสนับสนุนการพัฒนาผูอ้ ื่นให้มีขีด
ความสามารถเหมาะสมในการทางาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการพัฒนาประเทศ คือ ประเทศไทยมีความมัน่ คง
มัง่ คัง่ และยัง่ ยืน เป็ นประเทศที่พฒั นาแล้วด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ที่ผา่ นมา “ภาครัฐของไทย” มักจะถูกมองว่า มีการจัดการภาครัฐที่ไม่เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ไม่ยืดหยุน่
ไม่คล่องตัว ให้ความสาคัญกับความถูกต้องของกระบวนการมากกว่าผลสัมฤทธิ์ ของงาน การทางานร่ วมกัน
ระหว่างหน่วยงานยังติดขัด ไม่เชื่ อมโยงเป็ นกระบวนการเดียวกัน การบริ หารงานยึดโยงกับกรอบอานาจหน้าที่
ตามกฎหมายเฉพาะที่ส่วนราชการนั้น ๆรับผิดชอบอยู่เป็ นหลัก ยังขาดการประสานงานเชื่อมโยงข้อมูลและการ

3

ทางานแบบบูรณาการระหว่างส่ วนราชการและภาคส่ วนอื่น รวมทั้งการกาหนดนโยบายต่าง ๆ โดยภาครัฐอาจยัง
ไม่ได้นาปัญหาหรื อความต้องการที่แท้จริ งของประชาชนมาพิจารณา ทาให้การปฏิบตั ิงานอาจยังไม่สอดคล้องและ
ไม่ทนั กับการเปลี่ยนแปลง การให้บริ การที่ให้กบั ประชาชนและภาคเอกชนแม้จะมีการพัฒนาให้รวดเร็ ว และ
ทันสมัย แต่ก็ยงั จาเป็ นที่จะต้องมีการพัฒนาปรับปรุ งและนาเทคโนโลยีมาใช้เพิ่มขึ้น
สานักคณะกรรมการข้าราชการพลเรื อน ในการประชุมเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2560 จึงได้กาหนดแนวทาง
ในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงไปสู่ การเป็ นประเทศไทย 4.0 โดยให้ “ข้าราชการ” มีพนั ธกิจร่ วมกันในการ
แก้ไขปัญหาที่เป็ นรากฐานของระบบและสร้างกลไกเชิงรุ กเพื่อสร้างจุดแข็งของประเทศใน 4 เรื่ อง โดยพันธกิจใน
แต่ละเรื่ อง มีความเห็นว่า “ข้าราชการ” จะต้องปรับมุมมอง เปลี่ยนทัศนคติ และร่ วมกันดาเนินงาน ดังนี้
1. การส่งเสริ มการทางานที่สอดคล้องเชื่อมโยงเป็ นบูรณาการ และสร้างจิตสานึกรับผิดชอบร่ วมกัน
ข้าราชการในฐานะที่เป็ นผูป้ ฏิบตั ิงานเพื่อ ขับเคลื่อนภารกิจหลักของภาครัฐ ไม่ว่าจะปฏิบตั ิงานภายใต้
หน่ วยงาน กระทรวง กรมใดจะต้องร่ วมกันสร้างทัศนคติและการทางานรู ปแบบใหม่ โดยปรับมุมมองจากการ
ทางานแบบเดิมที่ให้ความสาคัญกับการทางาน “ให้เสร็ จ” ตามกระบวนงานหรื อตามตัวชี้ วดั (Key Performance
Indicators) ที่ตนได้รับมอบหมาย มาเป็ นการทางาน “ให้บรรลุผลสาเร็ จร่ วมกัน” โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ประชาชน
มีความผาสุ ก มีคุณภาพชีวิตที่ดี สังคมมีความสงบสุ ข เป็ นธรรม และมีโอกาสทัดเทียมกัน เพื่อขจัดความเหลื่อมล้ า
ในการทางาน โดยต้องมีการกาหนดเป้าหมายร่ วมกัน มีการเชื่อมโยงกลไกกระบวนการทางาน รวมถึงการบริ หาร
ทรัพยากรของหน่วยงานต่าง ๆ ให้เป็ นเสมือนกระบวนงานเดียวกันตั้งแต่ตน้ จนจบ (Alignment) มีการประสาน
และทางานไปด้วยกันเพื่อผลสาเร็ จของงานร่ วมกัน โดยมีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางที่สามารถใช้ร่วมกันได้
อย่างมีประสิ ทธิภาพ
2. การสร้างพันธมิตรและการส่งเสริ มการทางานแบบประชารัฐ
ข้าราชการจะต้องร่ วมกันสร้างมิติใหม่ของการทางานภาครัฐ ด้วยการเปลี่ยนวิธีการทางานแบบเดิมที่
เน้นการรวมศูนย์ มาสร้าง “พันธมิตร” (Partners) และทางานร่ วมกับหน่ วยงานและภาคส่ วนอื่น เพื่อการไปสู่
เป้าหมายตามที่มีเจตจานงค์ร่วมกัน ในการทางานร่ วมกันต้องปรับเปลี่ยนรู ปแบบความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐกับ
ภาคส่ วนอื่น จากการเป็ น “ผูป้ กครองและผูค้ ุมกฎระเบียบ” (Regulator) เป็ น “ผูอ้ านวยความสะดวก” (Facilitator)
ส่ งเสริ มให้ “ประชาชน” และ “ภาคเอกชน” ซึ่ งเป็ นรากฐานของสังคมเข้ามามีส่วนร่ วมในการดาเนิ นงานของ
ภาครัฐ (Citizen Engagement) มากขึ้น โดยการสร้างเครื อข่ายประชารัฐ ในทุกด้าน
ในการทางานร่ วมกัน ต้องมีการศึกษาและทาความเข้าใจองค์กร และภารกิจของแต่ละฝ่ ายหรื อแต่ละภาค
ส่ วนอย่างถ่องแท้ มีการวางแผนการทางานร่ วมกันที่ชัดเจนทั้งในระยะสั้น กลาง และยาว มีการนาจุดแข็งหรื อ
ความชานาญของแต่ละฝ่ ายหรื อภาคส่ วนต่าง ๆ มาแบ่งปัน เพื่อสร้างประโยชน์ร่วมกัน (Win-Win solution) มีการ
ปรับรู ปแบบและกระบวนการทางานร่ วมกันให้มีความยืดหยุน่ โดยหาจุดร่ วมบนความแตกต่างเพื่อไปสู่เป้าหมาย
ตามพันธกิจที่มาดาเนิ นการร่ วมกัน เสริ มสร้างความสัมพันธ์และรักษาความไว้วางใจซึ่ งกันและกัน รวมทั้งจัด
ระบบงานที่ เอื้อต่อการพูดคุย หารื อ สื่ อสาร ถ่ายทอด แลกเปลี่ ยน แบ่งปั นข้อมูลข่าวสารองค์ความรู ้ เทคนิ ค
ดาเนินงานระหว่างกัน เพื่อสร้างสรรค์ ต่อยอดและสร้างคุณค่าร่ วมกันในการพัฒนางานและสร้างนวัตกรรมเพื่ อ
ประชาชนและสังคม
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3. การส่งเสริ มให้เกิดนวัตกรรมและการคิดสร้างสรรค์
ข้าราชการจะต้องร่ วมกันสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เอื้อต่อการคิดค้น ออกแบบ และสร้างสรรค์นโยบาย
แนวคิด วิธีการ ผลิตภัณฑ์และการบริ การ ที่มี ความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนและ
ผูร้ ับบริ การ เพื่อยกระดับผลิตภาพและปรับปรุ งการบริ หารจัดการภาครัฐในการทางาน ต้องร่ วมกันการสร้ าง
บรรยากาศการทางานที่เปิ ดกว้าง ไม่ยึดติ ดกับกรอบความคิดหรื อรู ปแบบการทางานแบบเดิม ท้าทายสิ่ งใหม่
เปิ ดรับความคิดเห็นที่ แตกต่างบนหลักเหตุและผล แสวงหาโอกาสอย่างเหมาะสม ให้อิสระในการทางาน พร้อม
รับความเสี่ ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการทดลองทาสิ่ งใหม่ สนับสนุ นการต่อยอดการเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่อง ประยุกต์
และใช้ประโยชน์จากองค์ความรู ้ขององค์กรและผลงานวิจยั และพัฒนาอย่างเต็มที่ โดยจะต้องมีการพัฒนาตัวเอง
อย่างต่อเนื่อง มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ให้ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ วในยุคปัจจุบนั
4. การปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็ นรัฐบาลดิจิทลั
ข้าราชการทุกคนจะต้องเข้ามามีส่วนร่ วมในการสร้างและพัฒนารัฐบาลดิจิทัล โดยการพัฒนาตนเองให้
เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และนาเทคโนโลยีที่มีอยู่ในปัจจุบนั มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด รวมทั้ง
จะต้องร่ วมสร้ างระบบดิ จิทัลในภาครั ฐ ด้วยการร่ วมออกแบบและพัฒนากลไก ระบบงาน ระบบการบริ การ
รู ปแบบการดาเนิ นงานขององค์กร (Service and Work Process Redesign) ให้เป็ นระบบที่ มีการเชื่ อม โยงและ
บูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐด้วยกันเอง ระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชน และระหว่างภาครัฐกับประชาชน
เพื่อการสร้างคุณค่าร่ วมกันระหว่างทุกภาคส่วน (Co-Creation) และเพื่อการพัฒนาภารกิจภาครัฐในเชิงคุณภาพ
ทั้งนี้ ในการทางานจะต้องรู ้ เข้าใจและสามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทลั อย่างเหมาะสม ต้องติดตามทิศทาง
และแนวโน้มของเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง พร้อมรับและปรับตัวให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง พัฒนารู ปแบบ วิธี
คิด และวิธีการทางานให้สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลสารสนเทศ และเทคโนโลยี ใหม่ ๆ (Smart Technology)
ได้อย่างปลอดภัย และเกิดประโยชน์สูงสุ ด
โดยสรุ ปเพื่อให้ภาครัฐต้องปรับตัวให้เท่าทันและตอบสนองความคาดหวังของทุกภาคส่ วนในการก้าว
ไปสู่ การเป็ นประเทศไทย 4.0 โดยการปรับเปลี่ยนการทางานจากแบบเดิม ไปสู่ การทางานแบบประสานความ
ร่ วมมือ สร้างพันธมิตรการทางานกับภาคส่ วนต่างๆ เพื่อไปสู่ เป้าหมายเดียวกันในรู ปแบบประชารัฐ สร้างสรรค์
นวัตกรรมและนาเทคโนโลยีดิจิทัล นาไปสู่ การเป็ นรั ฐบาลที่ มีคุ ณ ธรรม โปร่ งใส เป็ นที่ เชื่ อมั่น ศรั ทธาของ
ประชาชนและสังคมโลก “ข้าราชการไทย” ในยุคปั จจุบนั จะต้องมีคุณลักษณะที่จาเป็ นโดยจะต้องปรับเปลี่ยน
วิธีการทางานให้พร้อม ท้าทายสิ่ งใหม่ แก้ไขปั ญหาอย่างมีเหตุผล ต้องสามารถประสานการทางานร่ วมกัน เพื่อ
ไปสู่ เป้าหมายเดียวกันทั้งภายในหน่วยงานเดียวกัน ระหว่างหน่วยงานของรัฐอื่นๆ ระหว่างหน่วยงานของรัฐกับ
เอกชน และระหว่างหน่ วยงานรั ฐกับประชาชน โดยใช้ประโยนช์จากเทคโนโลยีดิจิทลั เพื่อสร้ างการบริ การที่
ทันสมัย รวมทั้งการสร้างมีส่วนร่ วมจากประชาชน และที่สาคัญคือ จะต้องร่ วมสร้างภาคราชการที่ปลอดคอรัปชัน่
ยึดมัน่ ในความซื่อสัตย์ ซื่อตรง โปร่ งใส ไม่เลือกปฏิบตั ิ และมีคุณธรรม
ข้าราชการ ตามนิ ยามในพจนานุ กรม ศัพท์กฎหมายไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ฉบับพิมพ์ครั้งที่ ๒
(แก้ไขเพิ่มเติม) นิยามว่า บุคคลซึ่ งรับราชการโดยได้รับเงินเดือนจากเงินงบประมาณรายจ่ายหมวดเงินเดือน เช่น
ข้าราชการพลเรื อน ข้าราชการการเมือง ข้าราชการครู ข้าราชการทหาร ข้าราชการฝ่ ายตุลาการ
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ข้าราชการพลเรื อน คือ บุคคลซึ่งได้รับบรรจุและแต่งตั้ง ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรื อน
พ.ศ. ๒๕๕๑ ให้รับราชการ โดยได้รับเงินเดือนจากเงินงบประมาณในกระทรวงกรมฝ่ ายพลเรื อน (พระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรื อน พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๔)
ดั ง นั้ นผู ้ท าวิ จั ย เห็ น ว่ า บุ ค คลที่ เ ข้า ปฏิ บั ติ ง านในส่ ว นของข้า ราชการพลเรื อนเป็ นผู ้ที่ มี ค วามรู ้
ความสามารถตามระดับการศึกษา และประสบการณ์ ด้านต่างๆ ประกอบกับงานพัฒนาของประเทศ ที่ มีการ
เติ บโตให้ทันยุคทันสมัย ก้าวทันเทคโนโลยี จึ งสนใจที่ จะทาการศึ กษาถึ ง ปั จจัยที่ มีผลต่อการพัฒนาและเพิ่ม
ศักยภาพของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ในสานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรื อน (ก.พ.) โดยผูท้ าการวิจยั ได้
เลือกศึกษาปั จจัยส่ วนบุคคล ( ระดับการศึกษา อายุและประสบการณ์ ) และปั จจัย ภายนอก ( ด้านวิชาชี พ ด้าน
วิสัยทัศน์ และด้านบุคลิกภาพ ) ของกลุ่มตัวอย่างพนักงานและข้าราชการในสานักงานคณะกรรมการข้าราชการ
พลเรื อน และหวังเป็ นอย่างว่าผลของการวิจยั ในครั้งนี้ จะเป็ นประโยชน์ต่อบุคลากรเจ้าหน้าที่ พนักงานราชการ
และข้าราชการทุกระดับ และนาผลจากการวิจยั ไปใช้เป็ นแนวทางในการวางแผนพัฒนาคุณภาพของพนักงานและ
ข้าราชการในสานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรื อน และสานักงานราชการอื่น ๆ ต่อไป

วัตถุประสงค์ ของกำรวิจัย
1. เพื่อศึกษาปั จจัยส่ วนบุคคล ( ระดับการศึกษา อายุและประสบการณ์ ) ที่มีผลต่อการพัฒนาและเพิ่ม
ศักยภาพของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรื อน (ก.พ.)
2. เพื่อศึกษาปัจจัยภายนอก ( ด้านวิชาชีพ ด้านวิสัยทัศน์ และด้านบุคลิกภาพ ) ที่มีต่อการพัฒนาและเพิ่ม
ศักยภาพของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรื อน (ก.พ.)
3. เพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนาการทางานของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ในสานักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรื อน (ก.พ.)

กำรทบทวนวรรณกรรม
งานวิ จัย ครั้ งนี้ ศึ ก ษาปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่ อ การพัฒ นาและเพิ่ ม ศัก ยภาพของข้า ราชการและเจ้า หน้ า ที่ ใ น
สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรื อน (ก.พ.) ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาตัวอย่างของผลงานวิจยั และเอกสารอ้างอิงที่
เกี่ยวข้องที่นามาประกอบการศึกษาไปสู่การวิจยั ฉบับนี้ ได้แก่
แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับศักยภำพและกำรพัฒนำตนเอง
การพัฒนาประสิ ทธิ ภาพในการทางานของบุคคล เขียนโดย พจน์ พจน์พาณิ ชย์กุล เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม
พ.ศ.2557 กล่าว สิ่ งที่สาคัญที่สุดของการพัฒนาตนเอง คือ การมีจิตใจที่มุ่งมัน่ ในการที่จะเปลี่ยนแปลงตนเองไปใน
ทิศทางที่ดีข้ นึ ในการบริ หารงานไม่ว่าภาครัฐ หรื อเอกชน ผูบ้ ริ หารทุกคนล้วนมีความต้องการให้บุคลากรของตน
ได้รับการพัฒนาและต้อ งการให้บุคลากรมี การพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลาซึ่ งบุคคลที่ มีการพัฒ นาตนเองอยู่
ตลอดเวลานั้น จะมีความพร้อมต่อการแข่งขัน และจะเป็ นบุคคลที่พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
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หน่วยงานหรื อองค์กรใดก็ตามที่บุคลากรมีการพัฒนาตนเองย่อมก่อให้เกิดประสิ ทธิ ภาพในการทางานและนามา
ซึ่ งความเจริ ญก้าวหน้าขององค์กร นอกเหนื อจากการพัฒนาบุค ลากรเพื่อองค์กรแล้ว การพัฒนาตนเองของ
บุคลากรยังส่ งผลต่อความสาเร็ จหรื อเพื่อความก้าวหน้าในอาชีพอีกด้วยการพัฒนาตนเองนั้นถือเป็ นการแข่ง ขัน
กับตัวเองเพื่อเป็ นบันไดไปสู่ ความก้าวหน้าในอนาคต และเป็ นการเตรี ยมความพร้อมในการ ที่จะต้องแข่งขันกับ
ผูอ้ ื่น “คนที่มีประสิ ทธิภาพในการทางานสู งจากการพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องในเรื่ องต่าง ๆ มักจะ พร้อมอยูเ่ สมอ
สาหรับการแข่งขันไม่ว่าในเวทีหรื อสถานการณ์ใดก็ตาม”
การพัฒนา (Development) คือ การทาให้ดีข้ ึน หรื อเป็ นการเปลี่ ยนแปลงเพื่อสิ่ งที่ ดีกว่า (Change for the
better) ส่วนประสิ ทธิภาพในการทางาน หมายถึง การทางานที่ให้ผลผลิต (Out Put) สู งเมื่อเทียบกับปัจจัยนาเข้า (In
Put) หรื อพูดให้ง่ายขึ้นก็คือ การประหยัดทรัพยากร (4 M) และเวลา ซึ่ งมีความเกี่ยวพันธ์กบั ต้นทุนนัน่ เอง ดังนั้น
การพัฒนาประสิ ทธิ ภาพในการทางาน จึงเป็ นการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ได้มาซึ่ งผลผลิตที่เพิ่มขึ้น หรื อสามารถลด
ต้นทุนได้เพิ่มขึ้น ถ้าจะว่าไปแล้วการพัฒนาประสิ ทธิ ภาพในการทางาน ถือเป็ นการพัฒนาศักยภาพของบุคคลให้มี
ขีดความสามารถเพิ่มมากขึ้นนัน่ เอง
จากข้อความที่กล่าวมาสรุ ปได้ว่า การพัฒนาประสิ ทธิ ภาพในการทางาน คือการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ได้มาซึ่ งความ
ต้องการของบุคคลหรื อองค์กร ไม่ว่าจะเป็ นการเปลี่ยงแปลงทางด้านใดด้านหนึ่ง และต้องมีการเตรี ยมความพร้อม
ในการพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องและตลอดเวลาเพื่อเป็ นบันได สู่ความสาเร็ จและก้าวหน้าในอนาคต ซึ่งสอดคล้อง
กับ สอดคล้องกับงานวิจยั ประพิศ กุลบุตร (พ.ศ. 2556 ) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาตนเองตามจรรยาบรรณ
วิชาชี พครู ของครู ในโรงเรี ยนสังกัดสานักบริ หารงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการศึกษาเอกชน จังหวัดสงขลา
ผลการวิจยั ของกลุ่มตัวอย่าง พบว่าการพัฒนาตนเองโดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก และปั จจัยที่ พฒั นาตนเองของ
บุคคล อยู่ในระดับมากที่สุด คือ การพัฒานาด้านบุคลิกภาพ รองลงมา ด้านวิสัยทัศน์ และด้านวิชาชีพ แต่ไม่สอก
คล้องกับ ทฤษฎีพฒั นาการด้านบุคลิกภาพ ความคิดของอาร์จิริส (อ้างใน พิทยา บวรวัฒนา.(2541). รัฐประศาสน
ศาสตร์ : ทฤษฎีและแนวการศึกษา ค.ศ.1887-ค.ศ.1970. ) ที่ว่า ในหน่วยงานและองค์กรแบบระบบราชการ จะไม่มี
ความรู ้สึกที่อยากจะพัฒนาตนเอง ด้านบุคลิกภาพ เนื่ องจากโครงสร้างแบบทางการเป็ นแบบรู ปปิ ระมิด จะไม่
สามารถทาให้คนใช้ความสามารถของตนอย่างเต็มที่ เนื่องจากการวิจยั นี้เป็ นการศึกษา กลุ่มตัวอย่างของข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่ ในสานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรื อน (ก.พ.) ซึ่ งเป็ นหน่วยงานราชการ ส่ วนทฤษฎีความ
ต้องการของเมอร์เรย์ (Murray’s Manifest Needs) (อ้างใน ประพิศ กุลบุตร, 2556) อธิบายความต้องการของมนุษย์
ไว้ในทฤษฎีของเขาว่า ในขณะหนึ่ ง ๆ บุคคลอาจมีความต้องการด้านใดด้านหนึ่งหรื อหลายด้าน สู ง และความ
ต้องการด้านอื่นต่า ก็ได้ ตามทฤษฎีของเมอร์เรย์ ความต้องการที่จาเป็ นและสาคัญของคนมีอยู่ 4 ประเภท คือ ความ
ต้องการความสาเร็ จ (Needs for Achievement) ความต้องการมิตรสัมพันธ์ (Needs for Affiliation) ความต้องการมี
อานาจ (Needs for Power) และความต้องการอิสระ (Needs for Autonomy) ซึ่ งอาจนามาใช้ในการอธิ บายความ
ต้องการของบุคคลในการทางานได้ว่า ในการทางานใด ๆ บุคคลส่ วนใหญ่มกั ต้องการความสาเร็ จในการทางาน
ต้องการมีอานาจหรื อตาแหน่งงาน และต้องการเป็ นอิสระ เป็ นตัวของตัวเองในการตัดสิ นใจในเรื่ องงาน
การพัฒนาวิสัยทัศน์ หลักการและแนวปฏิบตั ิ เขียนโดย ธวัชชัย ตั้งสี มาพล.เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.
2545 กล่าวคือ วิสัยทัศน์ หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการมองเห็นภาพในอนาคตที่ตอ้ งการจะให้เป็ นซึ่ งมี
เอกลักษณ์เฉพาะโดยภาพนั้นจะสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์การ มีความเป็ นไปได้ สามารถมองเห็นวิธีการ
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ปฏิบตั ิที่มีทิศทางและขอบเขตที่จะนาองค์การไปสู่ เป้าหมาย กรอบความคิดในการมองวิสัยทัศน์จากความหมาย
ข้างต้นจะมองได้ 4 ระดับ คือ
1. วิสัยทัศน์ของบุคคล (Personal Vision) เป็ นวิสัยทัศน์ในการมองตัวเองสาหรับอนาคตในด้านต่างๆ
เช่ น ด้านร่ างกาย และจิ ตใจ ในด้านร่ างกายจะพิจารณาถึ งบุคลิ กภาพ ว่าต้องการให้มีรูปร่ างอย่างไรอ้วนหรื อ
ผอม จะให้มีสุขภาพอนามัยเป็ นอย่างไรสาหรับ ด้านจิตใจ จะพิจารณาถึงลักษณะอารมณ์ ความเครี ยด ความหวัง
ความผิดหวัง และแนวทางแก้ไขนอกจากนั้น ยังมองในลักษณะยุทธศาสตร์ การพัฒนา การกาหนดแนวทางการ
พัฒนาตนเองในวิถีชีวิตประจาวันและอนาคตในด้านต่าง ๆ ในภาพรวม
2. วิสัยทัศน์เกี่ยวกับอาชีพ (Career Vision) เป็ นการมองภาพถึงความก้าวหน้าในการประกอบอาชี พของ
ตนเองว่า จะดารงตาแหน่งอะไร จะต้องการศึกษาต่อด้านใดหรื ออบรมด้านใด เพื่อให้มีคุณลักษณะที่ตอ้ งการ คือ
มีความก้าวหน้าไปอย่างไร เงินเดือน ยศ เป็ นอย่างไร หรื อต้องการมีอาชีพใหม่อย่างไรบ้าง เพื่อนามาจัดทาแผน
อาชีพของตน (Career path)
3. วิ สัย ทัศ น์ ข ององค์การ (Organization Vision) คื อ วิ สัย ทัศ น์ ที่ ภาพกว้างและสมบู ร ณ์ ข องระบบใน
องค์การปั จจุบนั ในภาพรวม และเป็ นการมองกว้างออกไปถึงสภาพแวดล้อมที่อยูโ่ ดยรอบองค์การด้วย ซึ่ งจะเป็ น
การมององค์การถึ งระบบการบริ หารขององค์การว่าจะดาเนิ นการอย่างไร ความก้าวหน้าขององค์การจะเป็ น
อย่างไร จะมีผลกระทบอะไรบ้าง
4. วิ สัย ทัศ น์ ข องระบบสั ง คมโลก (World Vision) เป็ นการมองถึ ง ระบบสั ง คมในอนาคตว่ าจะเป็ น
อย่างไร อาจแยกเป็ นระบอบย่อย คือระบบเศรษฐกิจ การเมืองเทคโนโลยี เป็ นต้น รวมถึง การมองถึงผลกระทบที่
มีต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกด้วยจะเห็นได้ว่ากรอบของวิสัยทัศน์จะมีต้ งั แต่การมองถึงตัวเอง มองถึงอนาคต
เกี่ยวกับอาชีพ องค์การ และสังคมกว้างที่เป็ นสังคมโลก ซึ่งจะมีส่วนเชื่อมโยง มีความสัมพันธ์กนั และมีผลกระทบ
ซึ่งกันและกัน สังคมโลกเป็ นระบบใหญ่ กว้างขวาง และซับซ้อน ระบบขององค์การอยูภ่ ายในสภาพแวดล้อมของ
สั ง คมโลก และในท านองเดี ยวกัน ระบบบุ คคลก็เ กี่ ย วข้อ งกับระบบในองค์การและระบบสั งคมโลก กรอบ
ความคิดในการมองวิสัยทัศน์จึงต้องมองกว้างและเชื่อมโยงเกี่ยวพันกัน
กำรสนับสนุนขององค์กรหรื อหน่ วยงำนที่เกี่ยวข้ อง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรื อน พ.ศ.2551 หมวด 4 ( 2551: น.27 ) การเพิ่มพูนประสิ ทธิ ภาพ
และเสริ มสร้างแรงจูงใจในการปฏิบตั ิราชการ
มาตรา ๗๒ ให้ส่วนราชการมีหน้าที่ดาเนินการให้มีการเพิ่มพูนประสิ ทธิภาพและเสริ มสร้างแรงจูงใจแก่ขา้ ราชการ
พลเรื อนสามัญ เพื่อให้ขา้ ราชการพลเรื อนสามัญมีคุณภาพ คุณธรรมจริ ยธรรมคุณภาพชีวิต มีขวัญและกาลังใจใน
การปฏิบตั ิราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ต่อภารกิจของรัฐ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ. กาหนดในกรณี ที่
เห็นสมควร และเพื่อการประหยัด สานักงาน ก.พ. จะจัดให้มีการเพิ่มพูนประสิ ทธิ ภาพและเสริ มสร้ างแรงจูงใจ
แทนส่วนราชการตามวรรคหนึ่งก็ได้
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มาตรา ๗๔ ข้าราชการพลเรื อนสามัญผูใ้ ดประพฤติตนอยูใ่ นจรรยาบรรณและระเบียบวินยั และปฏิบตั ิราชการอย่าง
มีประสิ ทธิ ภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ ต่อภารกิจของรัฐ ให้ผบู ้ งั คับบัญชาพิจารณาเลื่อนเงินเดือนให้ตามควรแก่กรณี
ตามที่กาหนดในกฎ ก.พ. และจะให้บาเหน็จความชอบอย่างอื่นซึ่งอาจเป็ นคาชมเชย เครื่ องเชิดชูเกียรติ หรื อรางวัล
ด้วยก็ได้
มาตรา ๗๕ การให้ขา้ ราชการพลเรื อนสามัญไปศึกษาเพิ่มเติม ฝึ กอบรม ดูงาน หรื อปฏิบตั ิการวิจยั ในประเทศหรื อ
ต่างประเทศ ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ ก.พ. กาหนด
มาตรา ๗๖ ให้ผบู ้ งั คับบัญชามีหน้าที่ประเมินผลการปฏิบตั ิราชการของผูอ้ ยู่ใต้บงั คับบัญชาเพื่อใช้ประกอบการ
พิจารณาแต่งตั้ง และเลื่อนเงินเดือน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ.กาหนด ผลการประเมินตามวรรคหนึ่ง
ให้นาไปใช้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาและเพิ่มพูนประสิ ทธิภาพการปฏิบตั ิราชการด้วย
จากข้อมูลที่ กล่าวมาข้างต้น การสนับสนุ นการพัฒนาตนเองของบุคลากรข้าราชการพลเรื อนได้ถูก
กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรื อน ตามมาตราที่ ๗๒ ถึงมาตราที่ ๗๖ ซึ่งพิจารณาจากผลการ
ประเมินการปฏิบตั ิงานและการพัฒนาความรู ้ความสามารถทั้งด้านวิชาชีพ ด้านวิสัยทัศน์ และด้านบุคลิกภาพ โดย
การจุงใจจากการเลื่อนขั้นต่าแหน่งและเลื่อนเงินเดือน
หนังสื ออิเล็กทรอนิก สานักงานข้าราชการพลเรื อน เรื่ องการสร้างทีมงานที่มีประสิ ทธิ ภาพ (2560 : 12)
การทางานเป็ นทีม จะสร้างความไว้ใจ ช่วยเหลือกัน และบรรณยากาศการทางานที่ดี ทาให้เกิดความรู ้สึกสบายใจ
สุ ขใจ และเพลิดเพลินกับการทางาน ก่อให้เกิดขวัญและกาลังใจในการทางาน ช่วยให้เกิดผลงานที่ดีมีคุณภาพ และ
ประสิ ทธิภาพ กล่าวคือการทางานในแต่ละองค์กรจะประกอบด้วยเพื่อร่ วมงานเป็ นหลัก ซึ่งการพัฒนาด้านวิชาชีพ
ทาให้มีความเชื่อมัน่ การยอมรับของเพื่อนร่ วมงาน การพัฒนาด้านวิสัยทัศน์ ทาให้สามารถแก้ไขปัญหาในงานทา
ร่ วมกับผูอ้ ื่นได้ดี และการพัฒนาด้านบุคลิ กภาพทาให้ไม่เกิดช่ องว่างระหว่งเพื่อนร่ วมงาน ในการที่จะเริ่ มต้น
สื่ อสาร

วิธีกำรดำเนินกำรวิจัย
การวิ จัย ครั้ งนี้ เป็ นงานวิ จัย เชิ งส ารวจ ประชำกรและกลุ่ม ตัว อย่ ำงการวิ จัย ในครั้ งนี้ คื อ ข้าราชการ
พนักงานราชการ และลูกจ้างในสานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรื อน โดยใน พ.ศ. 2562 บุคลากรใน
สานักงานทั้งหมด 560 คน สัดส่ วนในการวิจยั ครั้ งนี้ ผูท้ างานวิจยั คานวณจากสู ตรของ Taro Yamane สัดส่ วน
ขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ได้มีค่า เท่ากับ 233.333 ดังนั้นผูท้ าการวิจยั เลือกจานวนกลุ่มประชากรเพื่อทาการวิจยั ใน
จานวนข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรื อน (ก.พ.) จานวน 240 คน โดยการ
สุ่มเลือกเจ้าหน้าที่ทุกระดับ
เครื่ องมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล คื อ แบบสอบถามแบ่ ง ออกเป็ น 3 ส่ ว น คื อ ส่ ว นที่ 1
แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ส่ วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยภายนอกที่มีผล
ต่อการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพ ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ
สถิ ติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลสาหรั บงานวิจัยนี้ ได้แก่ สถิ ติเชิ งพรรณนา ( Descriptive Statistics )
ได้แก่ ค่าร้อยละ ( Percentage) ค่าเฉลี่ย ( Mean ) และส่วนเบี่ยงแบนมาตรฐาน ( Standard Deviation ) และสถิติเชิง
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อนุ ม าน ( Inferential Statistics ) ประกอบด้ว ย สถิ ติ One-way Anova (F-Test) ส าหรั บ เปรี ย บเที ย บในกรณี ที่
เปรี ยบเทียบมากกว่า 2 กลุ่ม และสถิติการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณ ( Multiple Regression )

สรุปผลกำรวิจัยและอภิปรำย
ส่ วนที่ 1 ผลกำรวิเครำะห์ ข้อมูลปัจจัยส่ วนบุคคล
ผูว้ ิจยั ได้รับแบบสอบถามตอบกลับจากกลุ่มตัวอย่างจานวน 240 คน ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ใน
สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรื อน (ก.พ.) พบว่าส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จานวน 124 คน คิดเป็ นร้อยละ
51.70 มีอายุอยู่ระหว่าง 26-36 ปี จานวน 97 คน คิดเป็ นร้อย 40.40 มีระดับการศึกษาอยู่ที่ระดับระดับปริ ญญาตรี
จานวน 144 คน คิดเป็ นร้อยละ 60.00 เป็ นข้าราชการ จานวน 180 คน คิดเป็ นร้อยละ 75.00 และมีประสบการณ์อยู่
ระหว่าง 11-15 ปี จานวน 74 คน คิดเป็ นร้อยละ 30.80
ส่ วนที่ 2 ผลกำรวิเครำะห์ ข้อมูลปัจจัยภำยนอก
กลุ่มตัวอย่างของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรื อน (ก.พ.) มีระดับ
การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพตนเองในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X̅ = 4.27, S.D = 0.523 ) เมื่อพิจารณาในแต่ละ
ด้าน พบว่า การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพตนเองด้านวิชาชีพ อยู่ในระดับมาก ( X̅ = 4.34, S.D = 0.451 ) การพัฒนา
และเพิ่มศักยภาพตนเองด้านวิสัยทัศน์ อยู่ในระดับมาก ( ̅X = 4.25, S.D = 0.518 ) และการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพ
ตนเองด้านบุคลิกภาพ อยูใ่ นระดับมาก ( X̅ = 4.20, S.D = 0.600 )
เหตุผลเป็ นเช่นนี้ เนื่องจากคะแนนเฉลี่ยของระดับการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพตนเองของข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ในสานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรื อน (ก.พ.) คะแนนเฉลี่ยโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก
ทั้งนี้ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรื อน (ก.พ.) ที่ประเมินว่าระดับ
การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพตนเองด้านวิชาชี พ ด้านวิสัยทัศน์ และด้านบุคลิกภาพ อยู่ในระดับมาก ดังที่กล่าวมา
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ประพิศ กุลบุตร (พ.ศ. 2556 ) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาตนเองตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพครู ของครู ในโรงเรี ยนสังกัดสานักบริ หารงานคณะกรรมการส่งเสริ มการศึกษาเอกชน จังหวัดสงขลา พบว่า
กลุ่มตัวอย่าง การพัฒนาตนเองด้านวิชาชีพ ด้านวิสัยทัศน์ แลด้านบุคลิกภาพ อยูใ่ นระดับมาก
ส่ วนที่ 3 ผลกำรวิเครำะห์ เพื่อทดสอบสมมติฐำน
สมมติฐำนที่ 1 ข้ ำรำชกำรและเจ้ ำหน้ ำที่ในสำนักงำนคณะกรรมกำรข้ ำรำชกำรพลเรื อน (ก.พ.) ที่มี
ลักษณะปั จจัยส่ วนบุคคล (ระดับกำรศึ กษำ อำยุ และประสบกำรณ์ ) ต่ ำงกัน มีควำมต้ องกำรพัฒนำและเพิ่ม
ศักยภำพตนเองแตกต่ ำงกัน
ระดับการศึกษาต่างกันมีความต้องการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพตนเองไม่แตกต่างกัน ของข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ในสานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรื อน (ก.พ.) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สาเหตุที่ไม่
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สอดคล้องกับสมมติฐาน ที่ 1 ที่ว่า ระดับการศึกษาต่างกัน มีระดับการศึกษาต่างกันมีระดับการพัฒนาและเพิ่ม
ศักยภาพของตนเองไม่แตกต่างกัน อาจจะเป็ นเพราะการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพตนเอง ทุกระดับการศึกษามีความ
ต้องการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพตนเองเหมือนกัน ทาให้ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ 1
อายุต่างกันมีความต้องการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพตนเองไม่แตกต่างกัน ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ใน
สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรื อน (ก.พ.) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สาเหตุที่ไม่สอดคล้อง
กับสมมติฐาน ที่ 1 ที่ว่า อายุต่างกัน มีระดับการศึกษาต่างกันมีระดับการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพของตนเองไม่
แตกต่างกัน อาจจะเป็ นเพราะการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพตนเอง ทุกช่ วงอายุมีความต้องการพัฒนาและเพิ่ ม
ศักยภาพตนเองเหมือนกัน ทาให้ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ 1
ประสบการณ์ การทางานต่างกันมี ความต้องการพัฒนาและเพิ่มศัก ยภาพตนเองไม่แตกต่ างกัน ของ
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรื อน (ก.พ.) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 สาเหตุที่ไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน ที่ 1 ที่ว่า ประสบการณ์ ต่างกัน มีระดับการศึกษาต่างกันมีระดับการ
พัฒนาและเพิ่มศักยภาพของตนเองไม่แตกต่างกัน อาจจะเป็ นเพราะการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพตนเอง ทุกช่วงอายุ
ของประสบการณ์ การทางานมีความต้องการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพตนเองเหมือนกัน ทาให้ไม่สอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ 1
ดังนั้นข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรื อน (ก.พ.) ) ที่มีลกั ษณะปัจจัย
ส่ วนบุคคล (ระดับการศึกษา อายุ และประสบการณ์) ต่างกัน มีความต้องการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพตนเองไม่
แตกต่ า งกัน สอดคล้อ งกับ งานวิ จัย ของ ติ ล ลยา อิ น ดร (พ.ศ. 2553) การศึ ก ษาปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คล การรั บ รู ้
ความสามารถของตนเองและความต้องการการพัฒนาตนเองของพยาบาล พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ด้านอายุ ระดับ
การศึกษา และประสบการณ์ มีการรับรู ้ความสามารถของตนเองและความต้องการการพัฒนาตนเองไม่แตกต่าง
สมมติฐำนที่ 2 ปัจจัยภำยนอก (ด้ ำนวิชำชีพ ด้ ำนวิสัยทัศน์ ด้ ำนบุคลิกภำพ) มีอิทธิพลต่ อควำมต้ องกำร
ในกำรพัฒนำและเพิม่ ศักยภำพตนเอง
ปั จจัยภายนอกด้านวิชาชีพ ด้านวิสัยทัศน์ ด้านบุคลิกภาพ มีอิทธิ พลต่อความต้องการในการพัฒนาและ
เพิ่มศักยภาพตนเอง ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรื อน (ก.พ.) อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 พบว่า ปั จจัยภายนอกด้านวิชาชีพ ด้านวิสัยทัศน์ ด้านบุคลิกภาพ สามารถอธิ บาย
ความแปรปรวนของการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพตนเองได้ประมาณร้อยละ 22.60 ( Adj.R2 = 0.226 ) เมื่อพิจารณา
รายด้าน พบว่า ด้านวิชาชีพ ค่าสัมประสิ ทธิ์ ของสมการถดถอย เท่ากับ 0.214 ค่า sig. เท่ากับ 0.010 ด้านวิสัยทัศน์
ค่าสัมประสิ ทธิ์ ของสมการถดถอย เท่ากับ 0.355 ค่า sig. เท่ากับ 0.000 และด้านบุคลิกภาพ ค่าสัมประสิ ทธิ์ ของ
สมการถดถอย เท่ากับ 0.427 ค่า sig. เท่ากับ 0.000 จะเห็ นได้ว่าทั้งด้านวิชาชี พ ด้านวิสัยทัศน์ ด้านบุคลิ กภาพ
บุคลิ กภาพ มี อิทธิ พลต่อความต้องการในการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพตนเอง ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ใน
สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรื อน (ก.พ.) อย่างมี นัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 ซึ่ งสอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ กาญจนา บุบผัน (พ.ศ.2551) ศึกษาปั จจัยบางประการที่ส่งผลต่อการพัฒนาตนเองตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพครู ด้านวิชาชีพ วิสัยทัศน์ และบุคลิกภาพ ของครู มธั ยมศึกษา พบว่า ความเชื่อมัน่ ในตนเอง การมองโลกใน
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แง่ดี การเปิ ดรับประสบการณ์ และความชัดเจนในเป้าหมาย ส่งผลต่อการพัฒนาตนเองตามจรรยาบรรณวิชาชีพใน
ด้าน ด้านวิชาชีพ วิสัยทัศน์ และบุคลิกภาพ โดย การเปิ ดรับประสบการณ์ และความชัดเจนในเป้าหมาย ส่งผลการ
พัฒนาตนเองต่อด้านวิชาชีพ ความชัดเจนในเป้าหมาย และความเชื่อมัน่ ในตนเอง ส่ งผลการพัฒนาตนเองต่อด้าน
วิสัยทัศน์ และความเชื่อมัน่ ในตนเอง การมองโลกในแง่ดี การเปิ ดรับประสบการณ์ และความชัดเจนในเป้าหมาย
ส่งผลต่อการพัฒนาตนเองด้านบุคลิกภาพ และสอดคล้องกับทฤษฎีความต้องการของเมอร์เรย์ (Murray’s Manifest
Needs) (อ้างใน ประพิศ กุลบุตร, 2556) ที่อธิ บายความต้องการของมนุษย์ไว้ว่า ในขณะหนึ่ง ๆ บุคคล อาจมีความ
ต้องการด้านใดด้านหนึ่งหรื อหลายด้าน สู ง และความต้องการด้านอื่นต่า ก็ได้ ความต้องการที่จาเป็ นและสาคัญ
ของคนมีอยู่ 4 ประเภท คือ ความต้องการความสาเร็ จ ความต้องการมิตรสัมพันธ์ ความต้องการมีอานาจ และความ
ต้องการอิสระ ซึ่งอาจนามาใช้ในการอธิบายความต้องการของบุคคลในการทางานได้ว่า ในการทางานใด ๆ บุคคล
ส่ วนใหญ่มกั ต้องการความสาเร็ จในการทางาน ต้องการมีอานาจหรื อตาแหน่งงาน และต้องการเป็ นอิสระ เป็ นตัว
ของตัวเองในการตัดสิ นใจในเรื่ องงาน

ข้อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะในกำรทำวิจัยครั้งนี้
จากผลการวิจยั เรื่ องปั จจัยที่มีผลต่อการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพของข้าราชการเจ้าหน้าที่ในสานักงาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรื อน (ก.พ.) จากกลุ่มตัวอย่างผลการวิจยั พบว่า ค่าเฉลี่ยโดยรวมระดับความต้องการ
พัฒนาและเพิ่มศักยภาพของข้าราชการเจ้าหน้าที่ในสานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรื อน (ก.พ.) อยู่ใน
ระดับมาก ทั้งด้านวิชาชีพ ด้านวิสัยทัศน์และด้านบุคลิกภาพ และพบว่าปัจจัยทั้ง 3 ด้าน มีอิทธิพลต่อความต้องการ
พัฒนาและเพิ่มศักยภาพของข้าราชการเจ้าหน้าที่ ในสานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรื อน (ก.พ.) เมื่ อ
พิจารณาพบว่า ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรื อน (ก.พ.) มีความพร้อมและ
ความต้องการในการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพตนเอง ประกอบกับผลวิจยั ข้อมูลส่วนบุคคล ด้านอายุ ระดับการศึกษา
และประสบการณ์ ที่ แ ตกต่ า งกัน มี ร ะดับ ความต้อ งการพัฒ นาและเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ ไม่ แ ตกต่ า งกัน ดัง นั้น
สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรื อน (ก.พ.) จึงควรที่จะจัดให้มีกิจกรรมเพื่อการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพ
ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ทั้งด้านวิชาชีพ เช่น การอบรมสัมมนา สร้างระบบการเรี ยนรู ้ ในด้านเทคโนโลยี ที่
ทันสมัยมากขึ้น ส่ งเสริ มการศึกษาออนไลน์ การจัดส่ งข้อมูลเข้าสู่ ระบบกลาง ของหน่ วยงาน เพื่อให้พนักงาน
สามารถเข้าไปหาความรู ้ หรื อเรี ยนรู ้ ได้ดว้ ยตนเอง ด้านวิสัยทัศน์ เช่น การจัดอบรมหรื อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานมีลกั ษณะการปฏิบตั ิงานที่ชดั เจน ด้านบุคลิกภาพ เช่น ส่งเสริ มกิจกรรมพัฒนาบุคลิกให้กบั
บุคลากร และด้านอื่นๆ ทาให้มีการพัฒนาและเพิม่ ศักยภาพตนเองอย่างสม่าเสมอ เพื่อนาไปสู่ความสาเร็ จของงาน
ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ อย่างต่อเนื่องและยัง่ ยืน
ข้ อเสนอแนะในกำรทำวิจัยครั้งต่ อไป
จากผลการวิจยั เรื่ องปั จจัยที่มีผลต่อการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพของข้าราชการเจ้าหน้าที่ในสานักงาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรื อน (ก.พ.) พบว่า ตัวแปรอิสระปั จจัยภายนอกด้านวิชาชี พ ด้านวิสัยทัศน์ ด้าน
บุคลิ กภาพ มี อิทธิ พ ลต่อการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพตนเอง มี ค่าความแปรปรวน ประมาณร้ อยละ 22.60 ใน
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กรณี ศึกษางานวิจยั ในครั้งถัดไปควรจะศึกษาเพิ่มเติมในเชิงปริ มาณ โดยการใช้แบบสอบถามหรื อเครื่ องมือในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล และควรศึกษาวิจยั เชิ งคุณภาพใช้วิธีการเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ ควรทาการศึกษาปั จจัย
อื่น ๆ ซึ่ งยังคงเหลือปั จจัยอื่นๆ ที่อาจส่ งอิทธิ พลต่อการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพตนเอง อีกประมาณร้อยละ 77.40
เช่นภาวะผูน้ าในการทางาน ประสิ ทธิ ภาพในการทางาน และบทบาทหน้าที่ ที่รับผิดชอบในแต่ละงาน เป็ นต้น
และควรทาการศึกษาซ้ าในเรื่ องของปั จจัยด้านการพัฒนาตนเองและเพิ่มศักยภาพในการทางานเพิ่มเติมจากข้อมูล
หลาย ๆ แหล่ง เพื่อนาผลที่ได้มาเปรี ยบเทียบกับผลว่าบุคลากรในองค์กรมีการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพตนเองใน
การทางานเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร รวมถึงระยะเวลาในการศึกษาข้อมูล จะต้องไม่แ ตกต่างกันมาก เพื่อให้ขอ้ มูล
อัพเดทและไม่ลา้ สมัย

กิตติกรรมประกำศ
การค้นคว้าอิสระฉบับนี้ สาเร็ จไปได้ด้วยดี จากการให้คาปรึ กษาจาก ดร.ชิ สากัญญ์ ปภาพันธ์เกี ยรติ
อาจารย์ที่ปรึ กษาหลัก และ ดร.ตรั ยคุณ รอตเกษม อาจารย์ที่ปรึ กษาร่ วม ที่ กรุ ณาสละเวลาอันมี ค่าให้ค วามรู ้
คาแนะนา และแก้ไขข้อบกพร่ องต่างๆ ด้วยความเอาใจใส่ อย่างสม่าเสมอตลอดมา ทาให้งานวิจยั ฉบับนี้สาเร็ จ
สมบูรณ์ได้ดว้ ยดี และข้าราชการเจ้าหน้าที่ในสานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรื อน (ก.พ.) ที่ได้ให้ความ
ร่ วมมือในการตอบแบบสอบถามในการศึ กษาครั้งนี้ หากมีขอ้ ผิดพลาดประการใดผูว้ ิจยั ขอน้อมรับไว้แต่เพียงผู ้
เดียว และขออภัยมา ณ ที่น้ ี
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