บทที่ 5
สรุปผลการวิจยั อภิปรายผลและขอเสนอแนะ
การวิจยั เรื่อง การประเมินผลการพัฒนาบุคลากรของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ ในชวงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545-2549) มี
วัตถุประสงคเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาบุคลากรและผลการดําเนินงานดานการพัฒนาบุคลากร
รวมทัง้ ผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาบุคลากรของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ ในชวง
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545-2549)
วิธีการดําเนินการวิจัย
1. แหลงขอมูลการเก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูล
1.1 ขอมูลแนวทางการพัฒนาบุคลากรเก็บขอมูลจากเอกสารนโยบายมาตรการและ
แนวทางการปฏิบัติงานและผูเ กีย่ วของกับการพัฒนาบุคลากร วิเคราะหขอ มูลโดยใชวิธกี าร Content
Analysis
1.2 ขอมูลผลการดําเนินงานดานการพัฒนาบุคลากร เก็บขอมูลจากรายงานสถิติ
บุคลากรลาศึกษาตอ อบรม ดูงาน ประชุมและสัมมนาในประเทศและตางประเทศประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2545-2549 และขอมูลการพัฒนาบุคลากรของหนวยงานภายในสถาบัน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2545-2549
1.3 ขอมูลกระบวนการพัฒนาบุคลากรและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนา
บุคลากรของหนวยงานในสถาบัน
เก็บขอมูลจากการสัมภาษณบุคคลที่เกี่ยวของกับการพัฒนา
บุคลากรของหนวยงานในสถาบัน จํานวน 13 คน วิเคราะหขอมูลโดยวิธีการ Content Analysis
1.4 ขอมูลผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาบุคลากรเก็บขอมูลโดยการสอบถามผูบังคับบัญชา
และบุคลากรที่ไดรับการพัฒนาในปงบประมาณ พ.ศ. 2545-2549 ดังนี้
(1) ประชากรและกลุมตัวอยาง
(1.1) ผูบังคับบัญชาของบุคลากรที่ไดรับการพัฒนาฯ จากผูบริหารตั้งแต
ระดับหัวหนางานขึ้นไป จํานวน 182 คน และคิดจํานวนกลุมตัวอยางรอยละ 50 ของจํานวน
ประชากร ไดกลุมตัวอยางจํานวน 91 คน
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(1.2) บุคลากรที่ไดรับการพัฒนาในปงบประมาณ พ.ศ. 2549 จํานวน 977
คน (ไมนับรวมผูบริหาร) โดยหาขนาดกลุม ตัวอยางที่คาความเชื่อมั่น 95% ตามระดับคาความคาด
เคลื่อนของ Taro Yamané ไดกลุมตัวอยาง จํานวน 205 คน
(2) เครื่องมือที่ใชในการสอบถาม
(2.1) แบบสอบถามผูบังคับบัญชาแบงออกเปน 3 ตอน
ตอนที่ 1 เปนคําถามขอมูลของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 5 ขอ
ตอนที่ 2 เปนคําถามเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรและวิธกี าร
ประเมินผล การพัฒนาบุคลากร มีลักษณะเปนแบบเลือกตอบ จํานวน 45 ขอ
ตอนที่ 3 เปนคําถามความคิดเห็นเกีย่ วกับการพัฒนาบุคลากรของ
สถาบันฯ เปนคําถามปลายเปด จํานวน 1 ขอ
(2.2) แบบสอบถามบุคลากรที่ไดรับการพัฒนาในปงบประมาณ พ.ศ.
2549 แบงออกเปน 3 ตอน
ตอนที่ 1 เปนคําถามขอมูลของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 4 ขอ
ตอนที่ 2 เปนคําถามเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรและวิธกี าร
ประเมินผลการพัฒนาบุคลากร มีลักษณะเปนแบบเลือกตอบ จํานวน 38 ขอ
ตอนที่ 3 เปนคําถามความคิดเห็นเกีย่ วกับการพัฒนาบุคลากรของ
สถาบันฯ เปนคําถามปลายเปด จํานวน 1 ขอ
(3) การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยทําหนังสือขอความอนุเคราะหตอบ
แบบสอบถาม และใหผูตอบแบบสอบถามสงแบบสอบถามคืนผูวจิ ัยโดยตรง ซึ่งไดรับแบบสอบถาม
ผูบังคับบัญชา จํานวน 54 คน จากที่สงไปจํานวน 91 คน คิดเปนรอยละ 59.34 สวนแบบสอบถาม
บุคลากรที่ไดรับการพัฒนา ไดรับแบบสอบถามจํานวน 105 คน จากที่สงไป จํานวน 205 คน คิดเปน
รอยละ 51.22
(4) การวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม วิเคราะหขอ มูลโดยการแจก
แจงความถี่และหาคารอยละของแตละขอ แลวนําเสนอในรูปตารางและการบรรยาย
ตอนที่ 2 มีการวิเคราะหขอมูลผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาบุคลากร
วิเคราะหขอมูลโดยการหาคาความถี่และคารอยละ และนําเสนอขอมูลในรูปตารางและการบรรยาย
ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะอื่นๆ เกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรสถาบัน เปน
คําถามปลายเปด วิเคราะหขอ มูลโดยวิธี Content Analysis
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สรุปผลการวิจัย
ผลการวิเคราะหขอมูลตามประเด็นการประเมินผลที่กําหนดไว
สรุปไดตามลําดับ
ดังตอไปนี้
1. การกําหนดนโยบายและการหาความตองการการพัฒนาบุคลากร
1.1 การกําหนดนโยบาย ในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 9
(พ.ศ. 2545-2549) ของสถาบันไดใหความสําคัญของการพัฒนาบุคลากรอยางตอเนือ่ ง โดยมีการ
กําหนดเปาหมายและนโยบายการพัฒนาบุคลากรไวในแผนกลยุทธพัฒนาสถาบันระยะยาว 15 ป
(พ.ศ. 2545-2559) และในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545-2549) ไวอยาง
ชัดเจนทีจ่ ะสนับสนุนใหบุคลากรทุกคนไดรบั การอบรมและสัมมนาเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน
ตามพันธกิจของสถาบันไดอยางมีประสิทธิภาพและบุคลากรมีความสุข นอกจากนีใ้ นการจัดทําแผน
ยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ. 2548-2551) มีการกําหนดนโยบายการพัฒนาบุคลากร
จะไดจากการจัดสัมมนาผูบริหารของสถาบัน เรื่อง “การจัดทําแผนพัฒนาสถาบัน” ซึ่งเปนการ
จัดทําแผนพัฒนาภารกิจทุกดานของสถาบัน
สําหรับหนวยงานภายในสถาบันมีการกําหนดนโยบายการพัฒนาบุคลากรไว
ชัดเจนทุกหนวยงานสอดคลองกับแผนฯ 9 ของสถาบัน โดยสวนใหญจะกําหนดเปนนโยบายหลัก
วา บุคลากรทุกคนตองไดรบั การพัฒนาอยางนอยปละ 1 ครั้ง เพื่อเพิม่ พูนความรูความชํานาญและ
ศักยภาพของบุคลากรใหสามารถปฏิบัติงานใหมีคณ
ุ ภาพมากขึ้น โดยวิธีการกําหนดนโยบายสวน
ใหญมาจากการประชุม สัมมนาหนวยงาน แลวนํามาสรุปผลเปนนโยบายการพัฒนาบุคลากรของ
หนวยงานผานการเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําหนวยงาน
1.2 การหาความตองการพัฒนาบุคลากร ในระดับสถาบันดําเนินการโดยการ
บริหารและจัดการทรัพยากรมนุษย โดยการสํารวจขอมูลบุคลากรของทุกหนวยงานในสถาบันดาน
ตําแหนง ภาระงานที่รับผิดชอบ คุณวุฒิ ฯลฯ และศึกษาภาระงานของบุคลากรกับภารกิจของ
หนวยงาน แลวนําขอมูลมาจัดทําแบบสํารวจความตองการการพัฒนาบุคลากรประเภทตางๆ โดย
บุคลากรสายวิชาการจะคํานึงถึงความสอดคลองหลักสูตรสาขาวิชาที่เปดสอน สวนบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการจะเนนการพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานของตําแหนงตางๆ
รวมทั้งการพัฒนา
บุคลากรเขาสูตําแหนงบริหารในระดับตน ระดับกลางและระดับสูงของสถาบัน แลวนําแบบสํารวจ
ที่จัดทําขึ้นใหหนวยงานสํารวจขอมูล สงใหกองบริหารและจัดการทรัพยากรมนุษย ตามระยะเวลาที่
กําหนด
ในระดับหนวยงานมีการสํารวจขอมูลตามที่กองบริหารและจัดการ
ทรัพยากรมนุษยกําหนด และมีหนวยงานมากกวารอยละ 50 สํารวจความตองการการพัฒนา
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บุคลากรในชวงจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรประจําป เสนอคณะกรรมการประจําหนวยงานพิจารณา
แลวจัดทําเปนแผนพัฒนาบุคลากรของหนวยงาน
2. การจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร
ระดับสถาบัน กองบริหารและจัดการทรัพยากรมนุษยจะจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร
โดยการใชขอมูลจากการสํารวจความตองการของหนวยงานตางๆ ผนวกกับพิจารณาความตองการ
ของผูบริหารสถาบันและหลักวิชาการที่มีความจําเปนตองใชในการปฏิบัติงานในชวงเวลานั้นๆ แลว
นํามาจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรประจําปของสถาบัน แลวเสนอของบประมาณประจําป ซึ่งหากไดรับ
งบประมาณแผนดินไมเพียงพอก็จะขออนุมัติงบประมาณเงินรายไดของสถาบันเปนกรณีๆ ไป โดย
มีปญหาอุปสรรคที่ไมสามารถดําเนินการตามแผนฯ ได อาทิเชน งบประมาณมีจํากัด บุคลากรไม
สามารถเขารวมอบรมไดตามจํานวนที่กําหนด บุคลากรมีเวลาวางไมตรงกัน เปนตน
ระดับหนวยงานภายในสวนใหญมีการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรจากการสํารวจ
ความตองการของหนวยงานระดับภาควิชา ฝายภายในหนวยงาน โดยมีงานบริหารบุคคลเปน
ผูดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรแตละป
และจัดทําคําของบประมาณเพื่อรองรับโครงการ
พัฒนาบุคลากรที่กําหนดไว แลวจะเสนอคณะกรรมการประจําหนวยงานพิจารณาใหความเห็นชอบ
เพื่อจะไดดําเนินการตามแผนที่กําหนด ในการปฏิบัติตามแผนหนวยงานสวนใหญมกี ารดําเนินการ
ตามแผนโดยมีการรายงานผลการพัฒนาบุคลากรและปญหาอุปสรรคที่ไมสามารถดําเนินการตาม
แผนตอคณะกรรมการประจําหนวยงานทุกเดือน
3. การดําเนินการพัฒนาบุคลากร
ปงบประมาณ พ.ศ. 2545-2549 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือได
พัฒนาบุคลากรโดยการสงบุคลากรไปศึกษาตอ อบรม ดูงาน ประชุมและสัมมนาทั้งภายในประเทศ
และตางประเทศ ดังนี้
3.1 การใหทุนอุดหนุนจากกองทุนเพื่อพัฒนาบุคลากร ไดแก
3.1.1 การใหทุนอุดหนุนการศึกษาภายในประเทศ ในปงบประมาณ พ.ศ. 25452549 มีการใหทุนรวมทั้งสิ้น 22 ทุน โดยปงบประมาณ พ.ศ. 2545 มีการใหทุนมากที่สุดจํานวน 12
ทุน รองลงมาเปนปงบประมาณ พ.ศ. 2546 จํานวน 6 ทุน
3.1.2 การใหทุนอุดหนุนการศึกษาในตางประเทศ ในปงบประมาณ พ.ศ.
2545-2549 มีการใหทุนรวมทั้งสิ้น 14 ทุน โดยปงบประมาณ พ.ศ. 2545 มีการใหทุนมากที่สุด
จํานวน 4 ทุน รองลงมาเปนปงบประมาณ พ.ศ. 2546 และ 2547 จํานวนปละ 3 ทุน
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3.1.3 การใหทนุ อุดหนุนเพื่อการประชุม สัมมนา ฝกอบรม ปฏิบัติการวิจัยดู
งานและเสนอผลงานวิชาการในตางประเทศ มีการใหทุนรวมทั้งสิน้ จํานวน 81 ทุน โดย
ปงบประมาณ พ.ศ. 2546 มีการใหทุนมากที่สุดจํานวน 37 ทุน รองลงมาเปนปงบประมาณ พ.ศ.
2547 จํานวน 21 ทุน
3.2 โครงการพัฒนาบุคลากรที่ดําเนินการโดยหนวยงานภายในสถาบัน
ใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2545-2549 หนวยงานภายในสถาบัน จัดโครงการพัฒนาบุคลากรรวมทั้งสิ้น 396
โครงการ โดยปงบประมาณ พ.ศ. 2548 จัดโครงการพัฒนาบุคลากรมากที่สุดจํานวน 112 โครงการ
คิดเปนรอยละ 28.28 รองลงมาเปนปงบประมาณ พ.ศ. 2549 จํานวน 96 โครงการ คิดเปนรอยละ
24.24 โดยมีสํานักงานอธิการบดีเปนหนวยงานที่จดั โครงการพัฒนาบุคลากรมากที่สุดจํานวน 111
โครงการ คิดเปนรอยละ 28.03 รองลงมาคือ คณะวิศวกรรมศาสตร จํานวน 55 โครงการ คิดเปน
รอยละ 13.89
เมื่อพิจารณาขอมูลในแตละปพบวา สํานักงานอธิการบดี เปนหนวยงานที่จัด
โครงการพัฒนาบุคลากรมากที่สุดในปงบประมาณ พ.ศ. 2545, 2546, 2548 และ 2549 คิดเปน
รอยละ 25, 25, 40 และ 22 ตามลําดับ สวนในปงบประมาณ พ.ศ. 2547 มีหนวยงานที่จัดโครงการ
พัฒนาบุคลากรเทากัน 2 หนวยงาน ไดแก สํานักงานอธิการบดี และคณะวิศวกรรมศาสตร จํานวน
17 โครงการ เทากัน คิดเปนรอยละ 21.25
3.3 การลาศึกษาตอ อบรม ดูงาน ประชุมและสัมมนาภายในประเทศ ใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2545-2549 สถาบันพัฒนาบุคลากรภายในประเทศ โดยการสงไปสัมมนามาก
ที่สุดจํานวน 7,415 คน คิดเปนรอยละ 36.19 และพัฒนาบุคลากรโดยการอนุมัติใหลาเพิ่มพูนความรู
นอยที่สุด จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 0.02 เมื่อพิจารณาขอมูลในแตละปพบวา ปทมี่ ีบุคลากรไดรับ
การพัฒนาโดยการอบรมมากที่สุด ไดแก ปงบประมาณ พ.ศ. 2545 และ 2548 คิดเปนรอยละ 33.98
และ 28.00 สวนปที่มีบุคลากรไดรับการพัฒนาโดยการสัมมนามากที่สุดไดแก ปงบประมาณ พ.ศ.
2546 และ 2549 คิดเปนรอยละ 62.71 และ 39.08 และปงบประมาณ พ.ศ. 2547 มีบุคลากรไดรับการ
พัฒนาโดยการประชุมมากทีส่ ุด คิดเปนรอยละ 33.16
เมื่อพิจารณาประเภทบุคลากรที่ไดรับการพัฒนาภายในประเทศในปงบประมาณ
พ.ศ. 2545-2549 พบวา บุคลากรสาย ก ไดรับการพัฒนามากที่สดุ ทุกป คิดเปนรอยละ 44.09, 52.33,
39.76, 38.63 และ 38.86 ตามลําดับ รองลงมาเปนบุคลากรสาย ค ทุกปเชนกัน คิดเปนรอยละ 25.96,
19.37, 31.36, 29.17 และ 27.77
เมื่อเปรียบเทียบจํานวนบุคลากรทั้งหมดกับจํานวนบุคลากรที่ไดรับการพัฒนา
ภายในประเทศ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2545-2549 จําแนกตามหนวยงาน พบวา ในภาพรวมระดับ
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สถาบันมีบุคลากรไดรับการพัฒนามากที่สดุ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2547 คิดเปนรอยละ 78.55 และ
ปที่บุคลากรไดรับการพัฒนานอยที่สุดเปนปงบประมาณ พ.ศ. 2546 คิดเปนรอยละ 48.35 เมื่อ
พิจารณาขอมูลในแตละป พบวา ปงบประมาณ พ.ศ. 2545 สํานักพัฒนาเทคโนโลยีเพือ่ อุตสาหกรรม
พัฒนาบุคลากรมากที่สุด คิดเปนรอยละ 93.10 ปงบประมาณ พ.ศ. 2546 บัณฑิตวิทยาลัย พัฒนา
บุคลากรมากที่สุด คิดเปนรอยละ 100 ปงบประมาณ พ.ศ. 2547 คณะวิทยาศาสตรประยุกต พัฒนา
บุคลากรมากที่สุด คิดเปนรอยละ 80.66 ปงบประมาณ พ.ศ. 2548 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตรนานาชาติสิรินธรไทย-เยอรมัน บัณฑิตวิทยาลัย ศูนยนวัตกรรม
เทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส บุคลากรไดรับการพัฒนาทุกคน ปงบประมาณ พ.ศ. 2549 บัณฑิตวิทยาลัย
วิศวกรรมศาสตรนานาชาติสิรินธรไทย-เยอรมันและสํานักคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ
บุคลากรไดรับการพัฒนาทุกคน
เมื่อเปรียบเทียบจํานวนบุคลากรทั้งหมดกับจํานวนบุคลากรภายในประเทศ
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2545-2549 จําแนกตามประเภทในภาพรวมของสถาบัน พบวา ปงบประมาณ
พ.ศ. 2549 เปนปที่บุคลากรไดรับการพัฒนามากที่สุด คิดเปนรอยละ 78.55 เมื่อพิจารณาจําแนกตาม
ประเภทบุคลากร พบวาบุคลากรไดรับการพัฒนามากทีส่ ุดในปงบประมาณ พ.ศ. 2549 เกือบทุก
ประเภท ไดแก บุคลากรสายวิชาการ คิดเปนรอยละ 78.71 บุคลากรสายชวยวิชาการ คิดเปนรอยละ
92.89 บุคลากรสายธุรการ คิดเปนรอยละ 93.35 พนักงานราชการ คิดเปนรอยละ 76.92 และ
พนักงานพิเศษ คิดเปนรอยละ 75.51
3.4 การลาศึกษาตอ อบรม ดูงาน ประชุมและสัมมนาในตางประเทศ ใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2545-2549 สถาบันพัฒนาบุคลากรในตางประเทศ โดยการไปดูงานมากทีส่ ุด
จํานวน 521 คน คิดเปนรอยละ 37.11 และพัฒนาบุคลากรโดยการอนุมติใหลาเพิ่มพูนความรูนอย
ที่สุด จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 0.36 เมือ่ พิจารณาขอมูลในแตละป พบวา สถาบันพัฒนาบุคลากร
ในตางประเทศโดยการไปดูงานมากที่สุดทุกป คิดเปนรอยละ 41.24, 29.65, 44.15, 32.69 และ 42.05
ตามลําดับ
เมื่อพิจารณาประเภทบุคลากรที่ไดรับการพัฒนาในตางประเทศในปงบประมาณ
พ.ศ. 2545-2549 พบวาบุคลากรสาย ก ไดรับการพัฒนามากที่สุดทุกป คิดเปนรอยละ 90.72, 95.58,
92.83, 92.86 และ 86.36 ตามลําดับ รองลงมาเปนบุคลากรสาย ข ในปงบประมาณ พ.ศ. 2545,
2546, 2548 และ 2549 คิดเปนรอยละ 7.22, 2.52, 3.02 และ 9.47 ยกเวนปงบประมาณ พ.ศ. 2547
รองลงมาเปนบุคลากรสาย ค คิดเปนรอยละ 4.15
เมื่อเปรียบเทียบจํานวนบุคลากรทั้งหมดกับจํานวนบุคลากรที่ไดรับการ
พัฒนาในตางประเทศในปงบประมาณ พ.ศ. 2545-2549 จําแนกตามหนวยงาน พบวาในภาพรวม
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ระดับสถาบัน มีบุคลากรไดรับการพัฒนามากที่สุดในปงบประมาณ พ.ศ. 2548 คิดเปนรอยละ 13.58
เมื่อพิจารณาขอมูลในแตละป พบวา ปงบประมาณ พ.ศ. 2545 และ 2549 คณะวิทยาศาสตรประยุกต
พัฒนาบุคลากรมากที่สุด คิดเปนรอยละ 21.58 และ 19 ปงบประมาณ พ.ศ. 2546 , 2547 และ 2548
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พัฒนาบุคลากรมากที่สุด คิดเปนรอยละ 16.42, 20.50 และ 27.78
ตามลําดับ
4. การประเมินผลการพัฒนาบุคลากร
การประเมิน ผลการพัฒนาบุคลากรในภาพรวมระดับสถาบันไมมีการกําหนด
แนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนวาปฏิบัติอยางไร ซึ่งสวนใหญทุกหนวยงานมีการประเมินผลทั้งในดาน
บุค ลากรที่ ไ ด รับ การพั ฒ นาและโครงการที่จั ด ขึ้น การประเมิ น ผลบุ ค ลากรที่ ไ ดรั บการพั ฒ นา
ประเมินโดยผูบังคับบัญชาเบื้องตนหลังจากบุคลากรกลับจากการไปพัฒนาแลว ซึ่งหนวยงานสวน
ใหญจะกําหนดใหมีการรายงานผลการพัฒนาในดานเนื้อหาสาระของหัวขอที่ไปพัฒนา การนําไป
ประยุกตกับงานที่เกี่ยวของใหเกิดประโยชนไดอยางไร โดยเฉพาะหนวยงานที่นําระบบบริหาร
คุณภาพมาใชในการบริหารงานจะมีแนวทางการรายงานผลการพัฒนาบุคลากรและการประเมินผล
บุ ค ลากรที่ ชั ด เจนกว า หน ว ยงานที่ ไ ม ไ ด นํ า ระบบบริ ห ารคุ ณ ภาพมาใช ใ นการบริ ห ารงาน ซึ่ ง
หนวยงานสวนใหญจะนําผลจากการพัฒนาไปใชในการพิจารณามอบหมายงานใหปฏิบัติ การ
ปรับเปลี่ยนหนาที่ การเลื่อนตําแหนง ทั้งนี้ขึ้นอยูกับบุคลากรแตละคนวาจะสามารถนําความรูไป
ประยุกตใชในการพัฒนางานไดมากนอยเพียงใด
การประเมินผลโครงการพัฒนาบุคลากร หนวยงานสวนใหญมีการประเมินความ
พึงพอใจจากผูเขารวมโครงการดานวิทยากร เอกสาร สถานที่ อาคารและสถานที่อํานวยความ
สะดวกตางๆ แลวนํามาปรับปรุงโครงการและแผนพัฒนาบุคลากรของหนวยงาน
สําหรับปญหาการประเมินผลการพัฒนาบุคลากรบางหนวยงานเห็นวา สถาบัน
ควรกําหนดรูปแบบวิธีการประเมินผลใหชัดเจนเพื่อจะไดสามารถนําผลการประเมินมาใชในการ
พัฒนาหนวยงานได
ในการประเมินความคุมคาของการพัฒนาบุคลากรมีบางหนวยงานประเมินความ
คุมคาในการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการจัดโครงการพัฒนาบุคลากรเทานั้น
5. ผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาบุคลากร เปนขอมูลจากการสอบถามผูบังคับบัญชา
และบุคลากรที่ไดรับการพัฒนาในปงบประมาณ พ.ศ. 2549 สรุปไดดังนี้
5.1 ผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาบุคลากรตามความคิดเห็นของผูบังคับบัญชา จํานวน
54 คน คิดเปนรอยละ 59.34 ของผูบังคับบัญชาที่เปนกลุมตัวอยาง เปนบุคลากรสายวิชาการรอยละ
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55 และเปนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการรอยละ 45 สวนใหญเปนผูบริหารระดับหัวหนาภาควิชา
หรือเทียบเทารอยละ 50 รองลงมาเปนผูบริหารระดับหัวหนาฝาย/หัวหนางานหรือเทียบเทารอยละ
38.89 ดํารงตําแหนงบริหารเปนระยะเวลา 1-5 ป มากที่สุด คิดเปนรอยละ 37.04 มีอายุการทํางาน
ตั้งแต 15 ปขึ้นไปมากที่สุด คิดเปนรอยละ 68.52 และมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทมากที่สุด คิด
เปนรอยละ 74.04
สรุปความคิดเห็นของผูบังคับบัญชาเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรในหนวยงาน
พบวา หนวยงานมีการพัฒนาบุคลากรเองมากที่สุด คิดเปนรอยละ 77.78 โดยใชวิธีการสัมมนามาก
ที่สุด คิดเปนรอยละ 14.42 รองลงมาเปนการอบรมหรือประชุมเชิงปฏิบัติการและการศึกษาตอ
เทากัน คิดเปนรอยละ 12.01 สําหรับวิธีการพัฒนาบุคลากรที่สามารถพัฒนาประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานมากที่สุด คือการมอบหมายงานใหปฏิบัติ คิดเปนรอยละ 22.22 รองลงมาเปนการสอน
งานและการสัมมนาเทากัน คิดเปนรอยละ 14.81 และการอบรมหรือการประชุมเชิงปฏิบัติการและ
การฝกปฏิบัติงานเทากัน คิดเปนรอยละ 12.96
สํา หรับความคิ ดเห็ น เกี่ย วกับวิธีการพัฒนาบุคลากรประเภทตางๆ พบวา การ
ปฐมนิเทศมีประโยชนอยูในระดับปานกลางมากที่สุด คิดเปนรอยละ 33.33 และสวนใหญไมมีการ
ติ ด ตามประเมิ น ผลหลั ง การปฐมนิ เ ทศ คิ ด เป น ร อ ยละ 75.93 ส ว นหน ว ยงานที่ มี ก ารติ ด ตาม
ประเมินผลจะนําขอมูลไปปรับปรุงโครงการมากที่สุด คิดเปนรอยละ 18.52
การฝ ก ปฏิ บั ติ งาน มี ก ารฝ ก ปฏิ บัติง านใหบุ ค ลากร คิด เปน ร อ ยละ 51.85 โดย
พิจารณาจากพฤติกรรมและผลการปฏิบัติงานมากที่สุด คิดเปนรอยละ 18.52 และมีการประเมินผล
หลังจากฝกปฏิบัติงานแลว คิดเปนรอยละ 48.15 เพื่อนําไปปรับปรุงการพัฒนาบุคลากร คิดเปน
รอยละ 11.11
การจัดเอกสารหรือคูมือการปฏิบัติงาน มีการจัดเอกสารหรือคูมือการปฏิบัติงาน
คิดเปนรอยละ 53.70 เพื่อเปนแนวทางการปฏิบัติงานมากที่สุด คิดเปนรอยละ 44.44 และมีการ
ประเมินผล คิดเปนรอยละ 37.04 เพื่อนํามาใชเปนขอมูลในการจัดเอกสารหรือคูมือการปฏิบัติงาน
ในครั้งตอไป คิดเปนรอยละ 14.81
การจัดประชุมชี้แจงการปฏิบัติงาน มีการจัดประชุมชี้แจงการปฏิบัติงาน คิดเปน
รอยละ 83.33 เพื่อใหความรูความเขาใจในการปฏิบัติงานมากที่สุด คิดเปนรอยละ 57.41 และมีการ
ประเมินผล คิดเปนรอยละ 61.11 เพื่อนํามาใชในการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร คิดเปน
รอยละ 25.93
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การสอนงาน มีการสอนงาน คิดเปนรอยละ 77.78 โดยหัวหนางานเปนผูสอนงาน
มากที่สุด คิดเปนรอยละ 44.44 และมีการประเมินผล คิดเปนรอยละ 62.96 เพื่อนํามาใชในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร คิดเปนรอยละ 35.19
การฝกอบรมหรือการประชุมเชิงปฏิบัติการ มีการฝกอบรมหรือการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ คิดเปนรอยละ 92.59 โดยสวนใหญจะสงบุคลากรไปฝกอบรมหรือประชุมเชิงปฏิบัติการ
ที่หนวยงานสวนกลางมากที่สุด คิดเปนรอยละ 53.70 และมีการประเมินผล คิดเปนรอยละ 74.07
เพื่อไปใชในการปรับปรุงการจัดฝกอบรมหรือการประชุมเชิงปฏิบัติการ คิดเปนรอยละ 29.53
การลาศึกษาตอ มีการลาศึกษาตอ คิดเปนรอยละ 38.89 เพื่อเพิ่มพูนความรูในการ
ปฏิบัติงาน และมีการประเมินผล คิดเปนรอยละ 50 เพื่อนําไปใชในการพัฒนาบุคลากร คิดเปน
รอยละ 20.37
การดูงาน มีการดูงาน คิดเปนรอยละ 87.04 และมีการประเมินผล คิดเปนรอยละ
70.73 เพื่อนําไปใชในการประเมินผลการปฏิบัติงาน คิดเปนรอยละ 32.33
การมอบหมายงาน มีการมอบหมายงาน คิดเปนรอยละ 83.33 โดยใหรวมเปน
คณะกรรมการมากที่สุด คิดเปนรอยละ 51.85 ซึ่งพิจารณาจากสายงานที่ปฏิบัติอยูมากที่สุด คิดเปน
รอยละ 57.41 และมีการประเมินผล คิดเปนรอยละ 59.26 เพื่อนําขอมูลไปประเมินผลการปฏิบัติงาน
คิดเปนรอยละ 20.37
การสับเปลี่ยนหนาที่หรือการโยกยายบุคลากร มีการสับเปลี่ยนหนาที่หรือการ
โยกยายงาน คิดเปนรอยละ 40.74 ซึ่งเปนไปตามมติหรือขอตกลงระหวางบุคลากรในหนวยงานมาก
ที่สุด คิดเปนรอยละ 18.52 โดยสวนใหญจะสับเปลี่ยนตามความเหมาะสม คิดเปนรอยละ 24.07
และมีการประเมินผล คิดเปนรอยละ 35.19 เพื่อนําไปใชในการประเมินผลการปฏิบัติงานมากที่สุด
คิดเปนรอยละ 20.37
สําหรับวิธีการประเมินผลผูบังคับบัญชาสวนใหญจะใชวิธีการสังเกตมากที่สุด
คิดเปนรอยละ 70.37 ซึ่งจะประเมินผลบุคลากรเพื่อใชในการวางแผนการพัฒนาบุคลากรมากที่สุด
ขอเสนอแนะของผูบังคับบัญชาเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรของสถาบัน
1. สถาบันควรมีการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรที่ชัดเจนอยางตอเนื่องและ
หนวยงานภายในควรมีการวางแผนการพัฒนาบุคลากรของหนวยงานเองดวย
2. ควรพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการใหเทาเทียมกัน
3. ควรมีการกําหนดวันสําหรับการพัฒนาบุคลากรเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อใหบุคลากร
ไดรับการพัฒนาทุกคนและบุคลากรทุกคนควรไดรับการพัฒนาอยางนอยปละ 1 ครัง้ สําหรับ
ผูบริหารควรไดรับการพัฒนาอยางนอยปละ 2 ครั้ง
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4. ควรสงเสริมใหบุคลากรไปศึกษาดูงานที่เกี่ยวของ เพื่อเสริมสรางประสบการณ
และนํามาจัดการความรู (Knowledge Management) ภายในหนวยงาน
สรุ ป ความคิ ด เห็ น ของบุ ค ลากรเกี่ ย วกั บ การพั ฒ นาบุ ค ลากรของหน ว ยงานพบว า
หนวยงานมีการดําเนินการพัฒนาบุคลากรเองมากที่สุด คิดเปนรอยละ 83.81 โดยใชวิธีการสัมมนา
มากที่สุด คิดเปนรอยละ 90.48 รองลงมาเปนการอบรมหรือการประชุมเชิงปฏิบัติ การ คิดเปน
รอยละ 80.95 (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) สําหรับวิธีการพัฒนาบุคลากรที่สามารถพัฒนาประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานมากที่สุด คือ การอบรมหรือการประชุมเชิงปฏิบัติการ คิดเปนรอยละ 46 รองลงมา
เปนการฝกปฏิบัติงาน คิดเปนรอยละ 21.90
สํ า หรั บ ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ วิ ธี ก ารพั ฒ นาบุ ค ลากรประเภทต า งๆ พบว า การ
ปฐมนิเทศมีความเหมาะสมในระดับปานกลางมากที่สุด คิดเปนรอยละ 58.10 และไมมีการติดตาม
ประเมินผลหลังจากปฐมนิเทศ คิดเปนรอยละ 59.05 โดยบุคลากรสามารถนําขอมูล/ความรูไปใช
ประโยชนอยูในระดับปานกลาง มากที่สุด คิดเปนรอยละ 60
การฝ ก ปฏิ บั ติ ง าน มี ก ารดํ า เนิ น การ คิ ด เป น ร อ ยละ 44.76 และมี ก ารประเมิ น ผล
หลังจากการฝกปฏิบัติ คิดเปนรอยละ 36.19 โดยบุคลากรสามารถนําขอมูล/ความรูไปใชประโยชน
อยูในระดับมาก มากที่สุด คิดเปนรอยละ 25.71
การจัดเอกสารหรือคูมือการปฏิบัติงาน มีการดําเนินการ คิดเปนรอยละ 59.05 โดยใช
เป น แนวทางการปฏิ บั ติ ง านมากที่ สุ ด คิ ด เป น ร อ ยละ 50.48 และส ว นใหญ ไ ม มี ก ารติ ด ตาม
ประเมินผล คิดเปนรอยละ 44.76 ซึ่งบุคลากรสามารถนําขอมูล/ความรูไปใชประโยชนอยูในระดับ
ปานกลาง มากที่สุด คิดเปนรอยละ 29.52
การประชุมชี้แจง มีการดําเนินการ คิดเปนรอยละ 68.57 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหเกิด
ความรูความเขาใจการปฏิบัติงานมากที่สุด คิดเปนรอยละ 46.67 และสวนใหญไมมีการประเมินผล
คิดเปนรอยละ 40.95 ซึ่งบุคลากรสามารถนําขอมูล/ความรูไปใชประโยชนอยูในระดับปานกลาง
มากที่สุด คิดเปนรอยละ 33.33
การสอนงาน มีการดําเนินการ คิดเปนรอยละ 52.38 โดยสวนใหญจะใหผูปฏิบัติงาน
ดวยกันสอนงานมากที่สุด คิดเปนรอยละ 26.67 และสวนใหญไมมีการประเมินผล คิดเปนรอยละ
30.48 ซึ่งบุ คลากรสามารถนํ าขอมูล/ความรูไปใชประโยชนอยูในระดับมาก มากที่สุด คิดเปน
รอยละ 30.48
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การจัดฝกอบรมหรือประชุมเชิงปฏิบัติการ มีการดําเนินการโดยหนวยงานสวนกลาง
มากที่สุด คิดเปนรอยละ 60 และสวนใหญไมมีการประเมินผล คิดเปนรอยละ 65.71 ซึ่งบุคลากร
สามารถนําขอมูล/ความรูไปใชประโยชนอยูในระดับมาก มากที่สุด คิดเปนรอยละ 55.24
การศึกษาตอ มีการดําเนินการทุกหนวยงาน และสวนใหญไมมีการประเมินผล คิดเปน
รอยละ 60 ซึ่งบุคลากรสามารถนําขอมูล/ความรูไปใชประโยชนอยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ 8.57
(ตอบเฉพาะผูที่เคยลาศึกษาตอ)
การดูงาน มีการดําเนินการทุกหนวยงาน สวนใหญไมมีการประเมินผล คิดเปนรอยละ
54.29 ซึ่งบุคลากรสามารถนําขอมูล/ความรูไปใชประโยชนอยูในระดับปานกลาง มากที่สุด คิดเปน
รอยละ 34.29
การมอบหมายงาน สวนใหญเปนการดําเนินการเพื่อการพัฒนาบุคลากร คิดเปนรอยละ
77.14 โดยสวนใหญจะเปนการแตงตั้งเปนคณะกรรมการมากที่สุด คิดเปนรอยละ 71.43 สวนใหญ
ไมมีการประเมินผล คิดเปนรอยละ 63.81 ซึ่งบุคลากรสามารถนําขอมูล/ความรูไปใชประโยชนอยู
ในระดับปานกลาง มากที่สุด คิดเปนรอยละ 36.54
การสับเปลี่ยนหนาที่หรือการโยกยายงาน สวนใหญเปนการดําเนินการเพื่อพัฒนา
บุคลากร คิดเปนรอยละ 59.05 โดยมีผูบริหารระดับคณบดี/รองคณบดี เปนผูตัดสินใจเองมากที่สุด
คิดเปนรอยละ 20 ซึ่งจะดําเนินการตามความเหมาะสมมากที่สุด คิดเปนรอยละ 21.90 และสวนใหญ
ไมมีการประเมินผล คิดเปนรอยละ 19.05
สําหรับการประเมินผลการพัฒนาบุคลากร พบวาสวนใหญประเมินผลจากตัวบุคลากร
ที่เขารับการพัฒนามากที่สุด คิดเปนรอยละ 61.90 และนําผลการประเมินไปใชในการบริหารบุคคล
มากที่สุด คิดเปนรอยละ 39.05
การอภิปรายผล
จากผลการวิเคราะหขอมูลตามประเด็นการประเมินผลที่กาํ หนดไวสามารถนํามา
อภิปรายผลการวิจัยได ดังนี้
1. การกําหนดนโยบายและการหาความตองการพัฒนาบุคลากร จะเห็นไดวาสถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือไดตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาบุคลากรมาอยาง
ตอเนื่อง โดยมีกําหนดนโยบายและมาตรการการพัฒนาบุคลากรในการจัดทําแผนพัฒนาสถาบันทุก
ระดับ ไดแก แผนกลยุทธพฒ
ั นาสถาบันระยะยาว 15 ป (พ.ศ. 2545-2549) แผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545-2549) และแผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ. 2548-2551) ซึ่ง
สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545-2549) ที่ยึดหลัก “คน
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เปนศูนยกลางของการพัฒนา” เพื่อเปนการวางรากฐานการพัฒนาสถาบันใหมีความเขมแข็งและ
สามารถกาวไปสูการเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐไดอยางมีประสิทธิภาพ เชนเดียวกับ สินี
เจริญพจน (2537 : 84-86) ที่กลาววา คนเปนตัวการสําคัญที่จะนําองคกรไปสูความเปนเลิศและความ
เปนผูนําทุกระดับ และนักรบ ระวังการณ (2537 : 1) กลาววา หากมนุษยซึ่งเปนบุคลากรขององคกร
ไดรับการพัฒนาพัฒนาศักยภาพอยางเต็มที่แลวเชื่อวาพลังที่เกิดขึ้นจะผลักดันใหการบริหารจัดการ
ในองคกรเกิดประสิทธิภาพสูงสุด สําหรับหนวยงานภายในสถาบันไดมีการกําหนดนโยบายการ
พัฒนาบุคลากรไวชัดเจนทุกหนวยงานที่สอดคลองกับแผนพัฒนาสถาบัน
สวนการหาความตองการการพัฒนาบุคลากร
สถาบันโดยกองบริหารและจัดการ
ทรัพยากรมนุษย มีการสํารวจขอมูลบุคลากรของทุกหนวยงานในสถาบันในดานตําแหนง ภาระงาน
ที่รับผิดชอบ คุณวุฒิและการศึกษาภาระงานของบุคลากรกับภารกิจของหนวยงานแลวนําขอมูลมา
จัดทําแบบสํารวจความตองการการพัฒนาบุคลากรประเภทตางๆ ตามสายงาน ซึ่งสอดคลองกับ
วิธีการที่ ณัฐนิภา คุปรัตน (2547: 3) กําหนดไววา การหาความจําเปนในการพัฒนาบุคลากร
สามารถทําไดโดยการวิเคราะหหาความจําเปนของหนวยงาน
การหาความจําเปนที่เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานนั้น และการวิเคราะหหาความจําเปนของบุคคล สวนการหาความจําเปนของการพัฒนา
บุคลากรของหนวยงานภายในสถาบันสวนใหญจะดําเนินการไปพรอมกับการจัดทําแผนพัฒนา
บุคลากรของหนวยงานซึ่งเปนการพิจารณาจากหนวยงานยอยภายในหนวยงานกอนแลวเสนอให
คระกรรมการประจําหนวยงานพิจารณา
2. การจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรของสถาบันจะดําเนินการโดยกองบริหารและจัดการ
ทรัพยากรมนุษย
โดยพิจารณาจากขอมูลการสํารวจความตองการของหนวยงานและผูบริหาร
สถาบันซึ่งถือวาเปนความตองการขององคกรรวมทั้งหลักวิชาการที่มคี วามจําเปนตองใชในการ
ปฏิบัติงานในชวงเวลานัน้ ๆ ซึ่งการดําเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรจะประสบผลสําเร็จไดนั้น
ขึ้นอยูกับงบประมาณที่สถาบันจัดสรรใหทั้งในสวนของงบประมาณแผนดินและงบประมาณเงิน
รายได เชนเดียวกับการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรของหนวยงานภายในสถาบัน ซึ่งสอดคลองกับ
Herbert G. Heneman และคณะ (1980 อางในกิ่งพร ทองใบ, 2539) ที่กลาวไววา การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยมักจะมีมากมายเกินกวาทีจ่ ะจัดการไดทงั้ หมด ภายใตทรัพยากรที่จาํ กัดขององคกร
จึงจําเปนตองมีการกําหนดกลยุทธใหสนองตอบตอความตองการไดมากที่สุดเทาที่จะเปนได ภายใต
ทรัพยากรมนุษย เงินทุนและสิ่งอํานวยความสะดวกที่มี ซึ่งเปนปญหาเดียวกับ กาญจนา ศรีวรพงษ
(2539) ไดวิจยั เรื่อง การศึกษาสภาพการพัฒนาบุคลากรสาย ข และสาย ค ของสถาบันอุดมศึกษาของ
รัฐ สังกัดทบวงมหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร พบวา ปญหาการปฏิบัติตามแผนการพัฒนา
บุคลากรคือการขาดแคลนงบประมาณ และขาดบุคลากรดําเนินการ ทํานองเดียวกับ สุวรรณา
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วังโสภณ (2541) ไดวิจยั เรื่อง การศึกษากระบวนการพัฒนาอาจารยของคณะครุศาสตร/ศึกษาศาสตร
สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย พบวา ปญหาในการพัฒนาอาจารยตามกระบวนการพัฒนาอาจารย ไดแก
การขาดงบประมาณ เชนกัน
3. การดําเนินการพัฒนาบุคลากร จากผลการดําเนินการพัฒนาบุคลากร ในปงบประมาณ
พ.ศ. 2545-2549 จะเห็นไดวา สถาบันไดจดั กิจกรรมการพัฒนาบุคลากรภายในประเทศเปนการ
สัมมนามากที่สุด คิดเปนรอยละ 36.19 รองลงมาเปนการจัดประชุม คิดเปนรอยละ 25.47 และการ
อบรม คิดเปนรอยละ 22.31 สําหรับการจัดกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรในตางประเทศ สถาบันไดจัด
กิจกรรมการดูงานมากที่สุด คิดเปนรอยละ 37.11 รองลงมาเปนการประชุม คิดเปนรอยละ 16.01
และการอบรม คิดเปนรอยละ 15.17 ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ วีระ อรัญมงคลและรัชฎา
ธิโสภา เรื่อง รูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในสถาบันอุดมศึกษา : กรณีศึกษาสถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ พบวาการจัดกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษยแบบกลุม
ของบุคลากรสายวิชาการ (สาย ก) 3 ลําดับแรกไดแก การอบรม การสัมมนาและการศึกษาดูงาน
สวนการจัดกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษยแบบกลุมของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ (สาย
ข และสาย ค) 3 ลําดับแรก ไดแก การอบรม การศึกษาดูงานและการสัมมนา
สวนบุคลากรที่ไดรับการพัฒนาในประเทศมากที่สุด เปนบุคลากรสายวิชาการ (สาย
ก) คิดเปนรอยละ 42.51 รองลงมาเปนสาย ค คิดเปนรอยละ 26.68 และสาย ข คิดเปนรอยละ 21.59
เชนเดียวกับการพัฒนาบุคลากรในตางประเทศ บุคลากรสายวิชาการ (สาย ก) ไดรับการพัฒนามาก
ที่สุด คิดเปนรอยละ 91.95 รองลงมาเปนบุคลากรสาย ข คิดเปนรอยละ 4.56 และบุคลากรสาย ค คิด
เปนรอยละ 2.78 แสดงใหเห็นวาสถาบันไดใหความสําคัญของการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ (สาย
ก) มากที่สุด เพราะถือวาเปนบุคลากรที่ทําหนาที่หลักของสถาบัน คือ การสอน การวิจยั และการ
บริการวิชาการ
4. การประเมินผลการพัฒนาบุคลากร ผลการวิจัยพบวาสถาบันไมมีการกําหนดแนว
ทางการประเมินผลการพัฒนาบุคลากรไวอยางชัดเจนทั้งในระดับสถาบันและหนวยงาน แตสว น
ใหญทุกหนวยงานก็มีการประเมินผลทั้งในดานบุคลากรที่ไดรับการพัฒนาและโครงการที่จัดขึ้น ซึง่
สอดคลองกับวิธีการประเมินผลการพัฒนาบุคลากรของ Herbert G. Heneman และคณะ (1980 อาง
ในกิ่งพร ทองใบ, 2539) ทีก่ ลาวไววา การประเมินผลการพัฒนาบุคลากรทําได 2 ระดับ ไดแก
ระดับแรก เปนการพิจารณาวาการดําเนินการตามโครงการพัฒนาบุคลากรแตละโครงการบรรลุตาม
วัตถุประสงคที่ตองการหรือไม ระดับที่ สอง เปนการพิจารณาถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
ความพยายามในการพัฒนาบุคลากรทั้งหมดวาสนองตอความตองการการพัฒนาบุคลากรของ
องคกรหรือไม นอกจากนี้ กาญจนา ศรีวรพงษ (2539) ไดวิจยั เรื่อง การศึกษาสภาพการพัฒนา
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บุคลากรสาย ข และสาย ค ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ สังกัดทบวงมหาวิทยาลัยใน
กรุงเทพมหานคร พบวา ดานการประเมินผลการพัฒนาบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาขาดบุคลากร
และขาดการประเมินอยางตอเนื่อง เชนเดียวกับ สุวรรณา วังโสภณ (2541) ไดวจิ ัยเรื่อง การศึกษา
กระบวนการพัฒนาอาจารยของคณะครุศาสตร/ศึกษาศาสตร สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย พบวา ใน
การประเมินผลการพัฒนาอาจารย มีการประเมินผลการพัฒนาเพื่อนําผลการประเมินไปปรับปรุง
แผนงานหรือโครงการพัฒนาคณาจารย เชนกัน
5. ผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาบุคลากร ผูบังคับบัญชาและบุคลากรมีความเห็นสอดคลอง
กันวา หนวยงานที่พฒ
ั นาบุคลากรเองมากทีส่ ุด โดยใชวกี ารสัมมนามากที่สุด รองลงมาเปนการอบรม
หรือประชุมเชิงปฏิบัติการเชนเดียวกัน ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของวีระ อรัญมงคลและรัชฎา
ธิโสภา เรื่อง รูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในสถาบันอุดมศึกษา : กรณีศึกษาสถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ ที่พบวาการจัดกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย แบบ
กลุมของบุคลากรสายวิชาการ (สาย ก) 3 ลําดับแรก ไดแก การอบรม การสัมมนาและการศึกษา
ดูงาน สวนของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ (สาย ข, สาย ค) 3 ลําดับแรก ไดแก การอบรม
การศึกษาดูงานและการสัมมนา
สวนวิธีการพัฒนาบุคลากรที่สามารถพัฒนาประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานมากที่สุด ผูบังคับบัญชาเห็นวา คือการมอบหมายงานใหปฏิบัติ สวนบุคลากรมีความเห็น
วาการอบรมหรือการประชุมเชิงปฏิบัติการมากที่สุด
สําหรับความคิดเปนเกีย่ วกับวิธีการพัฒนาบุคลากรประเภทตางๆ พบวา ผูบังคับบัญชา
และบุคลากรมีความเห็นตรงกันวาหนวยงานมีการพัฒนาบุคลากรทุกประเภทมากกวารอยละ 50
ยกเวนการฝกปฏิบัติงาน บุคลากรเห็นวามีการปฏิบัติ คิดเปนรอยละ 40 การลาศึกษาตอ
ผูบังคับบัญชาเห็นวามีการปฏิบัติรอยละ 38.89 และการสับเปลี่ยนโยกยายงาน ผูบังคับบัญชาเห็นวา
มีการปฏิบัติรอยละ 40.47 นอกจากนี้ผูบังคับบัญชากับบุคลากรมีความเห็นแตกตางกันในเรือ่ ง
วิธีการสอนงาน โดยผูบังคับบัญชามีความเห็นวา หัวหนางานเปนผูสอนงานมากที่สุด สวนบุคลากร
มีความเห็นวา ผูปฏิบัติงานดวยกันเปนผูสอนงานมากทีส่ ุด
ในสวนการประเมินผลการพัฒนาบุคลากรประเภทตางๆ พบวา ผูบ ังคับบัญชากับ
บุคลากรมีความเห็นแตกตางกัน โดยผูบ ังคับบัญชามีความเห็นวา มีการประเมินผลการพัฒนา
บุคลากรทุกประเภท สวนบุคลากรมีความเห็นวา ไมมีการประเมินผลการพัฒนาบุคลากรแตละ
ประเภท ยกเวนการฝกปฏิบัติงานบุคลากรเห็นวามีการประเมินผล ทั้งนี้เนื่องมาจาก ผูบังคับบัญชา
สวนใหญประเมินผลการพัฒนาบุคลากรโดยใชวิธีการสังเกตมากที่สุด จึงทําใหบุคลากรเห็นวาไมมี
การประเมินผลการพัฒนาบุคลากร

68
สวนการนําผลการประเมินการพัฒนาบุคลากรไปใชประโยชน
ผูบังคับบัญชามี
ความเห็นวามีการนําผลการประเมินไปใชในการวางแผนการพัฒนาบุคลากรมากที่สุด รองลงมา
เปนการนําขอมูลไปปรับปรุงการโดยพัฒนาบุคลากร และในภาพรวมผูบังคับบัญชาสวนใหญนํา
ขอมูลการประเมินผลการพัฒนาบุคลากรไปใชในการวางแผนการพัฒนาบุคลากรมากที่สุด สวน
บุคลากรมีความเห็นวาวิธีการประเมินผลการพัฒนาบุคลากรในภาพรวมสวนใหญเปนการประเมิน
ตัวบุคลากรที่เขารับการพัฒนามากที่สุด และมีการนําผลการประเมินไปใชในการบริหารบุคคลมาก
ที่สุด สําหรับการนําขอมูลความรูจากการพัฒนาบุคลากรไปใชประโยชนในการปฏิบัติงาน บุคลากร
มีความเห็นวาวิธีการพัฒนาบุคลากรที่สามารถนําขอมูลความรูไปใชประโยชนที่สวนใหญอยูใน
ระดับมาก ไดแก การฝกปฏิบัติงาน การสอนงาน การฝกอบรมหรือการประชุมเชิงปฏิบัติการ และ
การลาศึกษาตอ สวนวิธีการพัฒนาบุคลากรที่สามารถนําขอมูลความรูไปใชประโยชนที่สวนใหญอยู
ในระดับปานกลาง ไดแก การปฐมนิเทศ การจัดเอกสาร/คูมือการปฏิบัติงาน การจัดประชุมชีแ้ จง
การดูงานและการมอบหมายงาน
ขอเสนอแนะ
1. ควรมีการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรที่ชัดเจนทั้งในระดับสถาบันและหนวยงาน
2. ควรสงเสริมการพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการให
เทาเทียมกัน
3. ควรกําหนดนโยบายใหบคุ ลากรทุกคนและทุกประเภทไดรับการพัฒนาอยางนอย
ปละ 1 ครั้ง และสําหรับผูบริหารควรไดรบั การพัฒนาอยางนอยปละ 2 ครั้ง
4. ควรสงเสริมใหบุคลากรเพิ่มพูนความรูค วามสามารถและนํามาใชในการจัดการ
ความรูภายในหนวยงาน
ขอเสนอแนะเพื่อทําการวิจัยครั้งตอไป
ควรมีการทําวิจัยเกีย่ วกับการกําหนดวิธีการติดตามประเมินผลการพัฒนาบุคลากรของ
สถาบัน ใหมีแนวทางการดําเนินการที่ชัดเจนและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

