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บทคัดยอ 

การวิจัยความคิดเห็นตอการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของพนักงานบริษัทกฎหมายธรรมศิริรัฐ จำกัด 

ในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความคิดเห็นตอการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของพนักงาน และเปรียบเทียบ

ความคิดเห็นตอการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ดานตาง ๆ กับขอมูลปจจัยสวนบุคคล โดยใชแบบสอบถามความ

คิดเห็นตอการพัฒนาทรัพยากรมนุษย กับกลุมพนักงานบริษัทกฎหมายธรรมศริิรัฐ จำกัด จำนวน 268 คน  

ผลการวิจัยสรุปไดดังนี ้

จากขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผตูอบแบบสอบถามคือ บริษัทกฎหมายธรรมศิริรัฐ จำกัด สวนใหญ

เปนเพศชาย มีชวงอายุ 20 - 30 ป สถานภาพสมรส  ระดับการศึกษาต่ำกวาปริญญาตรี รายไดต่ำกวา 

35,000 บาท  และสังกัดแผนกเรงรดัหนี้สิน  

ความคิดเห็นตอการพัฒนาทรัพยากรมนุษยโดยภาพรวมพนักงานเห็นดวยในระดับมาก เมื่อ

พิจารณารายดานพบวาพนักงานเห็นดวยในระดับมากทุกดาน ไดแก (1) ดานกิจกรรมการฝกอบรม (2) ดาน

กิจกรรมการศึกษา (3) ดานกิจกรรมการพัฒนาองคการ (4) ดานกิจกรรมการพัฒนาพนักงาน และ(5) ดาน

กิจกรรมการพัฒนาอาชีพ จากการทดสอบสมมติฐานพบวา พนักงานที่มีเพศ สถานภาพ และแผนกงาน 

แตกตางกันมีความคิดเห็นตอการพัฒนาทรัพยากรมนุษยไมแตกตางกันทั้งในภาพรวมและรายดาน แต

พนักงานที่มี อายุ ระดับการศึกษา และรายได ที่แตกตางกัน มีความคิดเห็นตอการพัฒนาทรัพยากรมนุษย

แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิตที่ระดับ 0.05 
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คำสำคัญ: การพัฒนาทรัพยากรมนุษย,ความคิดเห็น 

 

Abstract 

The purposes of this study were to investigate employees’ opinion towards the 

human resource development at Dharmsirirat Law Co., Ltd. and to compare their opinion 

towards aspects of human resource development, classified by personal persons. A 

questionnaire was used as a research instrument to collect data from the sample of 268 

individuals.  

The research results could be summarized as follows: 

In terms of personal factors, most of the respondents were males, aged between 

20-30 years old, had married status, graduated with below bachelor’s degree, earned 

monthly income of less than 35,000 baht and worked under Debt Collection Department. 

Overall opinion of the respondents towards human resource development was at a 

high level. When individual aspects were considered, all aspects were at a high level, namely 

(1) Training activities, (2) Educational activities, (3) Organization development activities, (4) 

Employee development activities, and (5) Occupation development activities.  

The results of testing hypothesis indicated that the respondents with different 

gender, marital status, and department had indifferent opinion towards human resource 

development for both overall and individual aspects. However, the respondents with 

different age, educational level and monthly income had different opinion towards human 

resource development with a statistical significance level of 0.05.  

Keywords: Human resource development, Opinion 

บทนำ 

 องคการปจจุบันมีความจำเปนตองมีบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ เพื่อทำใหองคการสามารถดำเนิน

กิจการและขับเคลื่อนธุรกิจไปไดอยางราบรื่น มนุษยตองพัฒนาตัวเองอยูเสมอ ในขณะเดียวกับองคการตองมี

การเติบโตตลอดเวลาเชนเดียวกัน จึงเปนสาเหตุที่ทำใหทุกองคการตองมีการกำหนดนโยบายเพ่ือการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษยในองคการใหมีความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน ซึ่งปญหาที่พบในทรัพยากรมนุษยของ

แตละองคการก็จะมีหลายลักษณะ แตหลักๆที่พบไดบอยไดแก ขาดความรู  ขาดความเชี่ยวชาญในงานที่ทำ 

ขาดการฝกอบรมเพื่อใหมีการเพ่ิมพูนทักษะมากยิ่งข้ึน และที่สำคัญการมีทัศนะคติที่ไมดีตอองคการทำใหการ

พัฒนาในดานอ่ืน ๆ เปนไปไดคอนขางยาก ดังนั้นองคการตองมีการปลูกฝงจิตสำนึกสรางคานิยมใหบุคลากร

ในองคการรสูึกรักและมีความรูสึกเปนเจาของในองคการเพ่ือทำใหการพัฒนาในดานอ่ืน ๆ เปนไปไดงายขึ้น 

 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย (Human Resource Development : HRD) หรือการพัฒนากำลังคน 

นับวาเปนสิ่งสำคัญอยางยิ่งสำหรับองคการในยุคปจจุบัน  ซึ่งเปนสิ่งที่ตองมีควบคกัูบการบริหาร  
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 ปญหาของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของบริษัทกฎหมายธรรมศิริรัฐ จำกัด คือ มีการเขาออกของ

พนักงานอยูตลอดเวลา ทำใหบางสวนงานประสบปญหาขาดกำลังคน และการฝกอบรมเรื่องการพัฒนา

ความรูความสามารถคอนขางนอย การเติบโตของพนักงานในเชิงโครงสรางเปนไปไดชา  ทำใหการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษยเพ่ือสามารถแขงขันทัดเทียมกับคแูขงในกลมุธุรกิจเดียวกันตองใชระยะเวลานาน รวมทั้งการ

รักษาบุคลากรที่มีคุณภาพไวใหคงอยูกับองคการเพ่ือไมใหกระทบกับการทำงาน องคการจึงจะสามารถเติบโต

ไดอยางยั่งยืนและมั่นคงในอนาคต 

 ดังนั้นผูวิจัยจึงมีความสนใจ ที่จะศึกษาวิจัย เพื่อจะไดสำรวจความคิดเห็นตอการพัฒนาทรัพยากร

มนุษยของพนักงานบริษัทกฎหมายธรรมศิริรัฐ จำกัด วามีความคิดเห็นอยางไรเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากร

มนุษย  ทั้งในดาน กิจกรรมการฝกอบรม กิจกรรมการศึกษา กิจกรรมการพัฒนาพนักงาน กิจกรรมการ

พัฒนาชีพ และการพัฒนาองคการ ซึ่งประโยชนที่จะไดรับจะเปนแนวทางในการกำหนดนโยบาย หรือเพื่อ

เปนการวางแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย และนำผลการศึกษาที่ไดมาปรบัปรุงใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 เพื่อศึกษาความคิดเห็นตอการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของพนักงานบริษัทกฎหมายธรรมศิริรัฐ 

จำกัด และเพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นตอการพัฒนาทรัพยากรมนุษย จำแนกตามปจจัยสวนบุคคลของ

พนักงานบริษัทกฎหมายธรรมศริิรัฐ จำกัด ที่แตกตางกัน 

กรอบแนวคิด 

 จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ ผูวิจัยสามารถเขียนกรอบแนวคิดการวิจัยไดดังนี้ 

 ตัวแปรตน (ตัวแปรอิสระ)                                        ตัวแปรตาม 

                     
 

สมมติฐานการวิจัย 

 ปจจัยสวนบุคคลที่แตกตางกันมีความคิดเห็นตอการพัฒนาทรัพยากรมนุษยที่แตกตางกัน 

ขอบเขตของการวิจัย 

ปจจัยสวนบุคคล 

1.เพศ 

2.อาย ุ

3.สถานภาพ 

4.ระดับการศึกษา 

5.รายได 

6.แผนกงาน 

ความคิดเห็นตอการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของ

พนักงาน บรษิัทกฎหมายธรรมศิรรัิฐ จำกัด 

1.ดานกิจกรรมการฝกอบรม 

2.ดานกิจกรรมการศึกษา 

3.ดานกิจกรรมการพัฒนาพนักงาน 

4.ดานกิจกรรมการพัฒนาอาชีพ 

5.ดานกิจกรรมการพัฒนาองคการ 
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 ในการวิจัยเรื่องความคิดเห็นตอการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของพนักงานบรษิัท กฎหมายธรรมศริิรัฐ 

จำกัด ไดกำหนดขอบเขตการวิจัยไวดังนี้ 

ขอบเขตดานเนื้อหา การศึกษาครั้งนี้จะทำการศึกษาความคิดเห็นตอการพัฒนาทรัพยากรมนุษย

ของพนักงานบริษัทกฎหมายธรรมศิริรัฐ จำกัด โดยศึกษาเฉพาะ ดานกิจกรรมการฝกอบรม ดานกิจกรรม

การศึกษา ดานกิจกรรมการพัฒนาพนักงาน ดานกิจกรรมการพัฒนาอาชีพ ดานกิจกรรมการพัฒนาองคการ 

ขอบเขตประชากร การวิจัยครั้งนี้ไดทำการศึกษากลุมพนักงานบริษัทกฎหมายธรรมศิริรัฐ จำกัด 

จำนวนทั้งสิ้น 268 คน 

ขอบเขตระยะเวลาการดำเนินการวิจัย  การวิจัยในครั้งนี้ผูวิจัยจะทำการศึกษาโดยใชเวลาในการ

เก็บรวบรวมขอมูลเร่ิมตั้งแตวันที่ 28 มีนาคม 2563 - 30 พฤษภาคม 2563 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

 เพื่อรับรูถึงความคิดเห็นตอการพัฒนาทรัพยากรมนุษย และเพื่อเปนแหลงขอมูลสนับสนุนให

หนวยงานฝายทรัพยากรมนุษยของบริษัทกฎหมายธรรมศิริรัฐ จำกัด นำไปใชในการกำหนดนโยบาย และ

วางแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยไดอยางเหมาะสม 

การทบทวนวรรณกรรม 

กาญจนา สันติพัฒนาชัย (2541, หนา 22) กลาวถึงการพัฒนามนุษยในแนวคิดเก่ียวกับมโนทัศน ที่

ถือวามนุษยเปนศูนยกลางของการพัฒนาวาพัฒนาการตองเกิดจากการกระทำของมนุษยและผลประโยชน

ของการพัฒนาจะตองตกเปนของมนุษย เม่ือมนุษยตระหนักถึงความตองการหรือความจำเปนของตน มนุษย

จะเปนผกูำหนดความมุงหมายของการพัฒนาโดยอาศัยความตองการของตนเปนเครื่องนำทาง และมนุษยจะ

เปนผูจัดองคประกอบของการพัฒนาใหสำเร็จผลตามความมุงหมายที่ตนตั้งขึ้น เชน การสรางสถาบันทาง

สังคม การเปลี่ยนแปลงโครงสรางของระบบตาง ๆ ถึงแมกิจกรรมนั้นจะเปนสภาพแวดลอมที่ทำใหเกิดการ

พัฒนาการ แตพัฒนาการที่เกิดขึ้นตองเปนพัฒนาการของมนุษยเปนพัฒนาการของสมาชิกในสังคมโดยตรง

จากแนวคิดดังกลาวจึงเปนที่ยอมรับกันวามนุษยเปนศูนยกลางของกระบวนการพัฒนาแตมนุษยจะพัฒนา

อยางโดดเดี่ยวไมได มนุษยจะตองพัฒนาในสิ่งแวดลอมและสถานการณซึ่งสงเสริมความเจริญกาวหนาแก

มนุษย ดังนั้นกระบวนการพัฒนามนุษยโดยยืดมนุษยเปนศูนยกลางจึงเปนพัฒนาการที่สมบูรณแบบ โดยตอง

พิจารณาทุกสวนขององคประกอบในการพัฒนาและทุกดานของชีวิตซึ่งเปนสิ่งแวดลอมของมนุษย  

จีระ หงสลดารมภ, 2536 (อางถึงในกรรณิกา ปางลิลาศ, 2553, หนา 26) ไดสรุปแนวคิดสำหรับ 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษยในองคการไววา การพัฒนาทรัพยากรมนุษยมิใชเปนเพียงการใหความรู ทักษะ 

และประสบการณจากการศึกษา การฝกอบรมเพียงอยางเดียวหาก แตเปนการดึงเอาศักยภาพของทรัพยากร

มนุษยที่มีอยูออกมาใชใหเกิดประโยชนอยางเต็มที่ รวมถึงองคการสามารถที่จะรักษาทรัพยากรมนุษยที่มี

คุณคาไวได 

 จักร อินทจักร และ เกียงไกร เจียมบุญศรี (ม.ป.ป. หนา 42) ไดอธิบายความสำคัญการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษยวา เปนกิจกรรมที่สำคัญยิ่งตอการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคคลใหเอื้ออำนวยตอการ

บริหารธุรกิจ  
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 ณัฏฐพันธ  เขจรนันทน(2551 : 265-269) โดยสรุปวา การพัฒนาองคการเปนกระบวนการ

เปลี่ยนแปลงที่ดำเนินการอยางเปนระบบภายในองคการ โดยที่มีการวางแผนลวงหนา ในเรื่องตาง ๆ เชน 

การกำหนดผูรับผิดชอบขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงและศึกษาผลกระทบและวิธีแกไขเพื่อใหองคการสามารถ

ดำรงอยูไดอยางเหมาะสม และสามารถดำเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจนพัฒนาบุคลากรใหมี

ศักยภาพในการปฏิบัติงานและมีคุณภาพชีวิตการทำงานที่เหมาะสม ภายใตสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงอยู

ตลอดเวลา การพัฒนาองคการยังเปน วิธีการที่เปนระบบในการสราง การเปลี่ยนแปลง โดยมีเปาหมายที่

สำคัญ 2 ประการตอไปนี้ 1. เปาหมายกระบวนการ (Process Goals) มงุเนนการพัฒนากระบวนการในการ

มีปฏิสัมพันธ (Interaction) ระหวางบุคคล เชน การตัดสินใจ การติดตอสื่อสารการแกปญหาและการจัดการ

ความขัดแยงระหวางสมาชิกเพื่อใหสมาชิกสามารถปฏิบัติงานรวมกันอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน

สูงสุดตอองคการ และ 2. ผลลัพธรวม (Outcomes Goals) การพัฒนาองคการจะใหความสำคัญตอการ

ปฏิบัติงาน (Task Performance) ขององคการโดยมงุพัฒนาความสามารถในการปรับตัวขององคการ  

ดนัย เทียนพุฒ (2543, หนา 150) ไดอธิบายไวคลายคลึงกันวา การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเปน

การบูรณาการของการพัฒนาบุคคล สำหรับปรับปรุงบุคคล กลุมหรือทีม และประสิทธิภาพขององคการ ซึ่ง

เปนกรอบแนวคิดใหมที่ขอบเขตของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยไดขยายกวางไปจากเดิมโดยกิจกรรมการ

พัฒนาทรพัยากรมนุษยนั้นไมจำกัด แตเปนการใชประโยชนจากการพัฒนาทั้งหมดทั้งในระดับองคการ ระดับ

สายงานอาชีพ และระดับบุคคล เพื่อใหเกิดประสิทธิผลสูงสุดตอองคการ 

  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2557, หนา1-20) กลาวถึงแนวความคิดของการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษยโดยกลาววา การพัฒนาทรัพยากรมนุษยอาจทำไดหลายอยางเชน 

 1.การพัฒนาทรัพยากรมนุษยที ่มุ งเพิ ่มประสบการณและการเรียนรู ใหแก ทรัพยากรมนุษย 

ประกอบดวยการพัฒนาทรัพยากรมนุษยโดยการศึกษา การฝกอบรม การพัฒนาซึ่งการฝกอบรมจะเนนการ

พัฒนางานในปจจุบัน การศึกษาจะเนนการพัฒนางานในอนาคตและการพัฒนางานเพ่ือการเปลี่ยนแปลง 

 2.การพัฒนาทรัพยากรมนุษยที่มุงการปรับปรุงพฤติกรรมทรัพยากรมนุษยประกอบดวยการพัฒนา

ปจเจกบุคคล การพัฒนาสายอาชีพ และการพัฒนาองคการ การพัฒนาปจเจกบุคคลเปนการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษยที่มุงเพ่ิมประสบการณ การเรียนรู และการปรับปรุงพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงทรัพยากรมนุษย

ใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอม การพัฒนาสายอาชีพเปนสวนหนึ่งของการพฒันาที่นั้น

การเตรยีมความพรอมและสรางโอกาสใหกับทรัพยากรมนุษย 

 3.การพัฒนาทรัพยากรมนุษยที่มุงพัฒนาองคการใหเปนองคการเรียนรูเปนการบูรณาการการเรียนรู

กับงานเขากันอยางตอเนื่องทั้งระดับบุคคล กลุม และองคการ การพัฒนาทรัพยากรมนุษยโดยมุงการพัฒนา

องคการเปนสิ่งที่ตอเนื่องมาจากการพัฒนาโดยการศึกษา การอบรม การพัฒนาปจเจกบุคคล และการพัฒนา

อาชีพ การพัฒนาองคการมุงที่ทรัพยากรมนุษยทั้งหมดในองคการ การพัฒนาทรัพยากรมนุษยอาศัยการ

เรียนรูจากประสบการณ เนนการกำหนดเปาหมายและการกำหนดแผนปฏิบัติการ มุงเปลี่ยนพฤติกรรม 

ทัศนคติ ทักษะการปฏิบัติงานของคนในกลุมตาง ๆขององคการโดยมีเปาหมายสำคัญของการพัฒนาคือเพ่ือ
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ความเจริญของทรัพยากรมนุษยในดานอาชีพและในองคการการพัฒนาองคการตองมีผูนำแหงการ

เปลี่ยนแปลงเปนผกูระบวนการพัฒนาใหดำเนินการไปได 

 สมิต สัชฌุกร (2538 อางถึงใน ธิชวดี ยัติสาร, 2551) กลาวถึง แนวทางการพัฒนาอาชีพวาเปน

กิจกรรมทางการบริหารงานบุคคลเพื่อการดำเนินงานใหพนักงานที่มีความสามารถสูงใหไดรับการพัฒนาให

เจริญกาวหนาดวยการจัดทำแผนเก่ียวกับหนาที่งาน และการจัดการเก่ียวกับหนาที่การงาน 

 อรุณ กาญจนสุวรรณ 2532, หนา 122) การพัฒนาทรัพยากรมนุษยมีความสำคัญและจำเปนอยาง

ยิ่งตอการพัฒนาหนวยงานเนื่องจากการพัฒนาทรพัยากรมนุษยสามารถทำใหบุคลากรมีความรูความสามารถ 

มีความชำนาญเพิ่มขึ้นสามารถติดตามความเปลี่ยนแปลงของวิทยาการใหม ๆ ไดทันทวงที และยังชวยให

ตนเองมีความกาวหนาในหนาที่การงานและสามารถที่จะพัฒนาหนวยงานของตนใหบรรลุเปาหมายสูงสุด

อยางมีประสิทธิภาพจากขอมูลดังกลาวขางตัน จะเห็นไดวา การพัฒนาทรัพยากรมนุษยมีความสำคัญและ

จำเปนที่หนวยงานตองดำเนินการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในหนวยงานใหมีความรูความสามารถมีทักษะใน

การทำงานอยูตลอดเวลา เรียนรูและปรับตัวใหเทาทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปจจุบันและ

เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ตาง ๆ ที่เกิดข้ึน เพื่อใหการทำงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพอันนำมาสอูงคการ

หรือหนวยงานกระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยก็เหมือนกับกิจกรรมอื่น ๆที่ตองอาศัยกระบวนการที่ดีมี

เครื่องมือที่เหมาะสมจึงจะเกิดผลสำเร็จ กระบวนการพัฒนาบุคลากรมีขั้นตอนการดำเนินการหลายขั้นตอน    

 Nadler, 1980 (อางถึงในชุติกาญจน ศรีวิบูลย, 2557, หนา 26) อธิบายวาการพัฒนาทรัพยากร

มนุษย เปนเรื่องของการนำกิจกรรมการพัฒนามาใชกับทรัพยากรมนุษยในองคการ เพื่อใหเกิดผลในการ

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และไดแบงกิจกรรมการพัฒนาทรพัยากรมนุษยออกเปน 3 กลมุใหญ คือ 

 1.การฝกอบรม มีจุดเนนอยูที่งานของพนักงานในขณะนั้นที่ตองการเรียนและมีประสบการณที่

เกี่ยวของกับการยกระดับความสามารถในการทำงาน เพื่อมุงใหสามารถทำงานในตำแหนงนั้น ๆ ได หรือ

ทำงานที่ตองใชความรูความสามารถที่มีความยากมากยิ่งข้ึน โดยเมื่อผูผานการฝกอบรมไปแลวจะสามารถนำ

ความรูไปใชไดทันที หรือมีพฤติกรรมการทำงานที่เปลี่ยนแปลงไปตามความตองการขององคการ 

 2.การศึกษา เพื่อเตรียมพนักงานใหมีความพรอมที่จะทำงานเฉพาะกิจ หรือกลุมงานบางอยางของ

องคการในอนาคต แตจะแตกตางจากการฝกอบรม เนื่องจากเปนการเตรียมเรื่องงานในอนาคตที่แตกตางไป

จากงานปจจุบัน การศึกษาที่องคการใชเสมอ ๆ ก็เพื่อเตรียมพนักงาน เพื่อการเลื่อนตำแหนงงานหรือทำงาน

ในหนาที่ใหม การศึกษามักจะดำเนินการโดยใชระยะเวลาที่ยาวนานซึ่งจะตองมีการกำหนดเปนแนวพัฒนา

พนักงานที่ชัดเจนรองรับ เพื่อไมใหเกิดความสูญเปลา เนื่องจากเปนการลงทุนอยางหนึ่งขององคการในการ

เตรียมพนักงานของตน ใหมีความพรอมที่จะปฏิบัติงานใหกับองคการในอนาคต 

 3. การพัฒนา จุดเนนของการพัฒนาอยูที่มุงใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตามความตองการขององคการ

ที่ตองเติบโตมีการเปลี่ยนแปลงไมหยุดนิ่ง การพัฒนามีความเกี่ยวของกับการจัดโปรแกรมเพื่อใหเกิดการ

เรียนรูและประสบการณแกบุคลากรขององคการ เพื ่อใหพนักงานเหลานี ้มีความพรอมที่จะปรับปรุง

เปลี่ยนแปลงตามความตองการขององคการนั ่นเองสรุปไดวา การพัฒนาทรัพยากรมนุษยตองคำนึงถึง

องคประกอบ 2 ประการ คือ ตัวบุคคลตองคำนึงถึงความตองการของบุคคลในการพัฒนาและประสบการณ
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เดิม และองคการตองคำนึงถึงการจัดสภาพแวดลอม การใหการสนับสนุนจากองคการ และการจัดกิจกรรม

ในการพัฒนาโดยกิจกรรมการพัฒนายังแบงไดออกเปน 3 กลุมใหญ คือ การศึกษา การฝกอบรม และการ

พัฒนา 

R Wayne Pace, n.d (อางถึงในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2557, หนา 1-5) ไดกลาวไววา 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเปนระบบการปรับปรุงประสิทธิภาพของบุคลากรในการทำงานใหดีขึ้น การที่

บุคลากรทำงานอยางมีประสิทธิภาพจะสงผลใหองคการมีประสิทธิภาพดวย การพัฒนาทรัพยากรมนุษยจึง

ครอบคลุมถึงการพัฒนาบุคคลใหรูจักวิเคราะหจุดออนและจุดแข็งของตนเองและพัฒนาปรับปรุงใหสามารถ

ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพรวมทั้งพัฒนาองคการและพัฒนาอาชีพของทรัพยากรมนุษยกลาวไดวาการ

พัฒนาทรัพยากรมนุษย เปนการสรางทุนมนุษย (Human Capital Building) และการจัดการความรู 

(Knowledge Management) ใหมีสมรรถนะสอดคลองและทันตอการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดลอมและ

สนองความตองการขององคการในที่สุด หลักการของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย มีความสำคัญอยางยิ่งตอ

การขับเคลื่อนองคการถาองคการมีคนที่ไมมีคุณภาพหรือไมเหมาะสมมาปฏิบัติงานยอมทำใหประสบปญหาที่

จะนำไปสูความลมเหลวได ในทางตรงขามถาองคการนั้นมีผูปฏิบัติงานที่เปนผูมีความรู ความสามารถหรือ

ศักยภาพสูงยอมสงผลใหองคการนั้นประสบผลสำเรจ็  

แนวคิดของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยสำหรับแนวคิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษยสามารถแบงได

เปน 3 แนวคิดใหญๆ คือ  

 แนวคิดที่ 1 Leonard Nadler, 1980 (อางถึงในสายทิพย รัตนสารี, 2553,หนา 18) ใหนิยามการ

พัฒนาทรัพยากรมนุษยวา หมายถึง การดำเนินการใหบุคคลไดรับประสบการณและการเรียนรูในชวง

ระยะเวลาหนึ่ง เพ่ือที่จะนำเอามาปรับปรุงความสามารถในการทำงานโดยวิธีการ 3 ประการ คือการฝกอบรม 

(Training) เปนกิจกรรมที่กอใหเกิดการเรียนรมูงุเนนเก่ียวกับงานที่ปฏิบัติอยใูนปจจุบัน (Present) เปาหมาย

คือ การยกระดับความรู ความสามารถ ทักษะของพนักงานในขณะนั้นใหสามารถทำงานในตำแหนงนั้น ๆ ได 

ผูที่ผานการฝกอบรมไปแลวสามารถนำความรูไปใชไดทันทีการศึกษา (Education) การศึกษานับวาเปน

วิธีการพัฒนาทรัพยากรมนุษยโดยตรงเพราะการใหการศึกษาเปนการเพิ่มพูนความรู ทักษะ ทัศนคติ 

ตลอดจนเสริมสรางความสามารถในการปรับตัวในทุก ๆ ดานใหกับบุคล ถาพิจารณาในองคการแลว

การศึกษาจะเนนการเตรียมพนักงานในอนาคต (Future Job) เพื่อเตรียมพนักงานใหมีความพรอมที่จะ

ทำงานตามความตองการขององคการในอนาคต หรืออีกกรณีหนึ่งการใหการศึกษาสามารถใชเพื่อเตรียม

พนักงานเพื่อเลื่อนตำแหนงใหมซึ่งอาจตองใชระยะเวลาที่ยาวนานการพัฒนา (Development) เปนการ

ปรับปรุงองคการใหมีประสิทธิภาพเปนกิจกรรมการเรียนรูที่ไมไดมุงเนนที่ตัวงาน (Not Focus on a Job) 

แตมีจุดเนนเพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตามที่องคการตองการ การพัฒนาองคการนั้นจะเปนการเตรียมความ

พรอมใหกับองคการเพ่ือปฏิบัติงานขององคการในอนาคต เพ่ือใหสอดคลองกับเทคโนโลยี รวมทั้งสิ่งแวดลอม

ตาง ๆที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว 

แนวคิดที่ 2 Gilley & Eggland, 190 (อางถึงในสายทิพย รัตนสารี, 2553, หนา 19)ใหนิยามการ

พัฒนาทรัพยากรมนุษยวา หมายถึง การนำกิจกรรมที่มีการเนน กำหนดและวางรูปแบบอยางเปนระบบเพื่อ
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ใชเพ่ิมพูนความรู ทักษะ ความสามารถ และปรับปรุงพฤติกรรมของพนักงานใหดีข้ึนโดยมงุเนนการพัฒนา 3 

สวนคือ 

 1. การพัฒนาบุคคล (Individual Development) 

 2.การพัฒนาสายอาชีพ (Career Development) 

 3.การพัฒนาองคการ (Organization Development) 

องคประกอบทั้ง 3 สวน จะมีจุดรวมกันคือ การปรับปรุงการทำงานของพนักงานใหดีขึ้นซึ่งเปนสวนสำคัญ

ของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ดังนั้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษยจึงเปนกิจกรรมรวมกันขององคประกอบทัง้ 

3 สวน  

 แนวคิดที่ 3 Woolner, 1992 (อางถึงในณัฏฐิรา เจริญบุญ, 2549, หนา 13) ใหนิยามการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษยวา หมายถึง การที ่จะพัฒนาองคการให เปนองคการแหงการเร ียนรู  (Learning 

Organization) ซึ่งแนวคิดนี้จะเปนการบูรณาการระหวางการเรียนรูและงานเขาดัวยกัน ซึ่งสามารถนำมา

รวมกันไดอยางตอเนื ่องและเปนระบบใน 3 สวนคือ ในระดับบุคคล (Individual) ระดับกลุมหรือทีม

ผูปฏิบัติงาน (Work Groups or Teams) และระดับระบบโดยรวม (The System) จากแนวคิดดังกลาว พอ

สรุปไดวา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย คือ การนำเอากิจกรรมที่มีการกำหนดและวางรปูแบบอยางมีระบบมา

ใชเพ่ือเพิ่มความรู ทักษะ ความสามารถ และปรบัปรุงพฤติกรรมของพนักงานใหดีขึ้น 

ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยสนใจศึกษาเฉพาะหัวขอการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเปนสำคัญหัวขอที่

ทำการศึกษาไดแก ดานกิจกรรมการฝกอบรม ดานกิจกรรมการศึกษา ดานกิจกรรมการพัฒนาพนักงาน ดาน

กิจกรรมการพัฒนาอาชีพ และ  ดานการพัฒนาองคการ 

การวดัความคิดเห็น 

พรเพ็ญ เพชรสุขศิร ิ(2531 อางถึงใน พระมหาเอกมร ฐิตป ฺโญ, 2553, หนา 16) 

ไดกลาวถึงมาตราวัดทัศนคติและความคิดเห็นที่ใชกันอยแูพรหลายมี 4 วิธี คือ 

  1. ว ิธ ีของเธอรสโตน (Thurston’s method) เปนว ิธ ีสร างมาตราว ัดออกเปนปริมาณแลว

เปรียบเทียบต่ำแหนงของความคิดเห็นหรือทัศนคติไปในทางเดียวกันและเสมือนวาเปน Scale ที่มีชวงหาง

เทากัน (Equal-appearing intervals) 

  2. วิธีของกัตทแมน (Guttman’s scale) เปนวิธีวัดทัศนคติหรือความคิดเห็นในแนวเดียวกันและ

สามารถจัดอันดับของทัศนคติสูง-ต่ำ แบบเปรียบเทียบกันและกันได จากอันดับต่ำสุดถึงสูงสุดได และแสดง

ถึงการสะสมของขอความคิดเห็น 

3. วิธีจำแนกแบบ เอส ดี สเกล (Semantic differential scale) เปนวิธีการวัดทัศนคติหรือความ

คิดเห็น โดยอาศัยคูคำคุณศัพทที่มีความหมายตรงกันขาม (Bipolar adjective) เชน ดี-เลว, ขยัน-ขี้เกียจ 

เปนตน 

  4. วิธีของลิเคิรท (Likert’s method) เปนวิธีสรางมาตรวัดทัศนคติและความคิดเห็นที ่น ิยม

แพรหลาย เพราะวาเปนวิธีสรางมาตราวัดที่งาย ประหยัดเวลา ผูตอบสามารถแสดงทัศนคติในทางชอบ
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หรือไมชอบ โดยจัดอันดับความชอบหรือไมชอบ ซึ่งอาจมีคำตอบใหเลือก 4 หรือ 5 คำตอบ และใหคะแนน 

5, 4, 3, 2, 1 หรือ +2, +1, 0, -1, -2ตามลำดับ 

การวัดความคิดเห็น เปนการประเมินการแสดงออกทางดานความรูสึกของแตละบุคคลในการ

ตัดสินใจ ประเมินคา หรือแสดงทรรศนะเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยมีความเชื่อ ทัศนคติ 

และคานิยมเปนองคประกอบ ความคิดเห็นแสดงออกไดทางการพูดหรือการเขียน โดยอาศัยพ้ืนฐานทางดาน

ความรู ประสบการณ สภาพแวดลอม และขอมูลขาวสารของแตละบุคคลซึ่งไมมีกฎเกณฑตายตัว 

งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

เกรียงไกรยศ พันธุไทย (2552) ไดทำการศึกษาอิทธิพลของพฤติกรรมผูนำวัฒนธรรมการทำงานใน

องคการ และกิจกรรมการพัฒนาทรพัยากรมนุษยที่มีตอผลการปฏิบัติงานของพนักงานรัฐวิสาหกิจ พบวา ผล

การศึกษาพบวาพฤติกรรมผูนำสรางความเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมการทำงานในองคการเนนการปรับตัว 

กิจกรรมการฝกอบรม และกิจกรรมการพัฒนาของพนักงานมีอิทธิพลทางตรงตอผลการปฏิบัติงานของ

พนักงานรัฐวิสาหกิจ โดยที่พฤติกรรมผูนำสรางความเปลี่ยนแปลงมีอิทธิพลตอผลการปฏิบัติงานมากที่สุด 

รองลงมาคือ กิจกรรมการฝกอบรม วัฒนธรรมการทำงานในองคการเนนการปรับตัว และกิจกรรมการพัฒนา

ของพนักงาน ตามลำดับ และพฤติกรรมผูนำที่ขาดภาวะผูนำมีอิทธิพลทางตรงเชิงลบตอผลการปฏิบัติงาน

ของพนักงานรัฐวิสาหกิจ โดยที่วัฒนธรรมการทำงานในองคการเนนการมีสวนรวม วัฒนธรรมการทำงานใน

องคการเนนพันธกิจ และพฤติกรรมผนูำแบบแลกเปลี่ยนมีอิทธิพลทางออมตอผลการปฏิบัติงานของพนักงาน

รัฐวิสาหกิจโดยสงผานกิจกรรมการฝกอบรม และกิจกรรมการพัฒนาของพนักงานและพบวาพฤติกรรมผูนำ

สรางความเปลี่ยนแปลงมีอิทธิพลตอวัฒนธรรมการทำงานในองคการเนนการปรับตัว วัฒนธรรมการทำงาน

ในองคการเนนการมีสวนรวม และพฤติกรรมผูนำแบบแลกเปลี ่ยนมีอิทธิพลตอวัฒนธรรมการทำงานใน

องคการเนนพันธกิจ 

 จินตจุฑา จันทรประสิทธิ์(2559) ไดทำการศึกษาเรื่องการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของบุคลากรทาง

การศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ผลการศึกษาพบวา  

      1.สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป มีการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในดานการฝกอบรมการศึกษาตอ และ

การพัฒนาตนเอง  

      2.สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป มีปญหาในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยดานการศกึษาตอ  

      3.บุคลากรทางการศึกษาที ่ม ีปจจัยสวนบุคคลดานเพศ อายุ ระดับการศึกษา อายุราชการ 

สถานภาพการรับราชการ และแผนกที่ตางกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและปญหา

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปไมแตกตางกัน 

      4.แนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปไดแก ดานการฝกอบรม ควรมี

การสำรวจความตองการของบุคลากร ควรมีการวางแผนการฝกอบรม ทบทวนแผน ดานการศึกษาตอ และ

ควรมีการสรางแรงจูงใจกระตุนใหบุคลากรสนใจที่จะพัฒนาตนเอง 

สิริณัฏฐ สิทธิภรเจริญ (2557) ไดศึกษาเรื่องการพัฒนาทรัพยากรมนุษยกับความผูกพันตอองคการ

ของเจาหนาที่ กลมุงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลสวรรคประชารักษ จังหวัดนครสวรรคพบวา ระดับการพัฒนา
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ทรัพยากรมนุษย ในภาพรวมอยูในระดับมากทั้ง 4 ดาน คือ ดานกิจกรรมการพัฒนาองคการ ดานกิจกรรม

การพัฒนาของพนักงาน ดานกิจกรรมการพัฒนาอาชีพ และดานกิจกรรมการฝกอบรม สวนดานกิจกรรม

การศึกษา อยใูนระดับปานกลาง  

อนันต บุญสนอง (2555) ไดทำการศึกษาเรื่อง การพัฒนาทรัพยากรมนุษยกับประสิทธิภาพของ

องคการ พบวา การพัฒนาทรัพยากรมนุษยโดยภาพรวมอยใูนระดับสูงทกุดาน เมื่อแยกพิจารณาเปนรายดาน 

พบวา กิจกรรมการดานการพัฒนาองคการมีคาเฉลี่ยสูงสุดอยูในระดับปานกลาง รองลงมากิจกรรมการ

ฝกอบรม มีคาเฉลี่ยสูงสุดอยูในระดับปานกลาง รองลงมากิจกรรมการพัฒนาอาชีพ มีคาเฉลี่ยสูงสุดอยูใน

ระดับปานกลาง และต่ำสุดกิจกรรมดานการศกึษา มีคาเฉลี่ยอยใูนระดับปานกลางตามลำดับ 

ขอมูลเกี่ยวกับบริษัทกฎหมายธรรมศิริรัฐ จำกัด 

 บริษัทกฎหมายธรรมศิริรัฐ จำกัด เปนองคการที่ประกอบธุรกิจ ใหบริการดานธุรกิจติดตามเรงรัด

หนี้สิน/บริหารหนี้สิน ใหคำปรึกษาทางดานกฎหมาย และดานบังคับคดี โดยเปนผูนำมากประสบการณมาก

วา 26 ป ปจจุบันมีพนักงานจำนวน 740 คน โดยแบงออกเปน 4 แผนกงานไดแก  แผนกเรงรดัหนี้สิน แผนก

บังคับคดี แผนกทนายความ และแผนกธุรการ สำนักงานใหญตั้งอยูที่กรุงเทพมหานคร และมีสำนักงานยอย 

จำนวน 8 สาขา ไดแก ภาคกลาง 1.สระบุรี 2.ลพบุรี  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไดแก 1.นครราชสีมา 2.

อุบลราชธานี 3.อุดรธานี  ภาคเหนือไดแก 1.เชียงใหม 2.พิษณุโลก และ ภาคตะวันออก ได 

ชลบุรี บริษัทกฎหมายธรรมศิริรัฐ จำกัด กอตั้งเมื ่อ 21 พฤศจิกายน 2537  ที่ตั ้ง 52/234 หมู 13 ซอย 

กรุงเทพกรีฑา 15 แขวง/เขต สะพานสูง กรุงเทพฯ ทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท 

วิธีดำเนินการวิจัย 

ประชากรและกลมุตัวอยาง 

ประชากร (Population) ที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ กลุมพนักงานบริษัทกฎหมายธรรมศิริรัฐ จำกัด 

4แผนก จำนวนทั้งหมด 740 คน โดยกลมุตัวอยางเปนตัวแทนของพนักงานจำนวน 268 คน 

ขนาดตัวอยางและวิธีการสุมตัวอยาง 

 ผูวิจัยไดกำหนดขนาดตัวอยางของกลุมประชากรที่เหมาะสม โดยใชสูตรของ Taro Yamane จาก

การแทนคาสูตรจะไดประชากรกลุมตัวอยางเทากับ 260 คน เพื่อใหไดคาสถิติที่เหมาะสมผูวิจัยเพิ่มจำนวน

ตัวอยางอีก 10 % ดังนั้นขนาดตัวอยางจะเทากับ 268 คน ใชวิธีการสุมตัวอยาง แบบใชความนาจะเปน 

เนื่องจากประชากรมีจำนวนมากและมีความแตกตางกันระหวางหนวยสุม  โดยใชแบบแบงชั้นภูมิ เพื่อให

ขอมูลที่ไดมีความครบถวนและครอบคลุม 

วิธีการรวบรวมขอมูล 

 1. แหล งข อม ูลปฐมภูม ิ  (Primary data source) ได ทำการสำรวจและเก ็บข อม ูลโดยใช

แบบสอบถามใหพนักงานที่เปนกลมุตัวอยางเปาหมายของบริษัทกฎหมายธรรมศิริรัฐ จำกัด จำนวน 268 คน 

ตอบแบบสอบถามทางอิเล็กทรอนิกส (ลิงค ออนไลน Google form) โดยใชระยะเวลาในการเก็บและ

รวบรวมแบบสอบถามคืนประมาณ 2 สัปดาห 
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2. แหลงขอมูลทุติยภูมิ (Secondary research data) เปนขอมูลที่ไดจากการศึกษาคนควาเอกสาร

ทางวิชาการ วิทยานิพนธ วารสาร ผลงานวิจัยที่เก่ียวของและฐานขอมูลทางคอมพิวเตอร 

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยแบงแบบสอบถามออกเปน 

2 สวน ดังนี้ 

 สวนที่ 1 แบบสอบถามปจจัยสวนบุคคลของผตูอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ

การศึกษา รายได และแผนกงาน 

สวนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นตอการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของพนักงานบริษัทกฎหมาย

ธรรมศิริรัฐ จำกัด แบงออกเปน 5 ดานดังนี้  (1) ดานกิจกรรมการฝกอบรม (2) ดานกิจกรรมการศึกษา (3) 

ดานกิจกรรมการพัฒนาพนักงาน (4) ดานกิจกรรมการพัฒนาอาชีพ (5) ดานกิจกรรมการพัฒนาองคการ 

แบบสอบถามสวนที่ 2 เปนลักษณะคำถามแบบมาตราวัด (Likert Scale) โดยคำถามแตละขอจะมี

คำตอบใหเลือกตอบในลักษณะประเมินคา 5 ระดับ ดังนี้ 

  คะแนน        ความหมาย 

     5            เห็นดวยมากที่สุด  

     4       เห็นดวยมาก   

     3       เห็นดวยปานกลาง   

     2                                                            เห็นดวยนอย   

1 เห็นดวยนอยที่สุด 

และทำการแปลความหมายคาคะแนนเฉลี่ยจะไดเทากับ0.08เมื่อไดคาชวงคะแนนแลวจึงนำมา

แบงกลุมคะแนน ดังนี้ 

  คะแนน  คาเฉลี่ย              ความหมาย 

         5          4.21 - 5.00  เห็นดวยมากที่สุด 

         4                        3.41 - 4.20  เห็นดวยมาก 

          3                        2.61 - 3.40  เห็นดวยปานกลาง 

          2                        1.81 - 2.60  เห็นดวยนอย 

          1                        1.00 - 1.80   เห็นดวยนอยที่สุด 

 

การทดสอบเครื่องมือ 

ผูวิจัยไดดำเนินการทดสอบความเที่ยงตรงและความเชื่อมั่นของแบบสอบถามดังนี ้

1.นำแบบสอบถามที่สรางขึ้นเสนออาจารยที่ปรึกษาเพื่อขอคำแนะนำและตรวจสอบความถูกตอง

ครบถวนของขอคำถามตลอดจนพิจารณาความเหมาะสมของภาษาที่ใช แลวนำมาปรับปรุงแกไขใหถูกตอง

เหมาะสม 
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2.นำแบบสอบถามที่ทำการปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใชกับกลุมประชากรของบริษัทที่ไมใชกลมุ

ตัวอยางที่ใชในการวิจัยจำนวน 18 คนแลวนำมาหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) โดยวิธีหาคาสัมประสิทธิ์

แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ซึ่งไดคาแอลฟา 0.92 แสดงวาแบบสอบถามมี

ความเชื่อมั่นในระดับที่ยอมรับไดจึงนำแบบสอบถามไปใชกับกลุมตัวอยางเปาหมาย 

การวิเคราะหขอมูล 

 ในการวิเคราะหขอมูลมีวิธีการดังตอไปนี ้

 1. ตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถามที่ไดรับคืนจากผูตอบแบบสอบถาม 

 2. นำแบบสอบถามที่ไดมาลงรหัสขอมูลเพ่ือทำการประมวลผลโปรแกรม    คอมพิวเตอร 

 3.สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูลมีดังนี้ 

  3.1 การใชตารางแจกแจงความถี่ (Frequency) และคารอยละ (Percent) 

เพ่ือวิเคราะหขอมูลแบบสอบถามเก่ียวกับปจจัยสวนบุคคลของพนักงาน 

  3.2 การใชตารางแสดงคาเฉลี่ย 𝑥̅ และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เพื่อเปรียบเทียบ

ระดับความพึงพอใจ 

  3.3. การใชสถิติเชิงอนุมาน(Inferential statistics) ในการหาความสัมพันธและทดสอบ

สมมติฐานการวิจัย โดยการใชคา  t (t-test) เปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยของประชากรกลุม

ตัวอยาง 2 กลมุและคา F (F -test) เปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยประชากรกลมุตัวอยางมากกวา 2 

กลุม ซึ ่งกำหนดระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และเมื่อพบวามีความแตกตางจึงทำการทดสอบ

เปรียบเทียบความแตกตางเปนรายคูโดยวิธี  LSD ( Least Significant Difference) 

สรุปผลการวิเคราะหขอมูล 

1.ขอมูลปจจัยสวนบุคคลของกลุมตัวอยางผลการศึกษาพบวาผตูอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศ

ชาย มีอายุอยูในชวง 20-30 ป มีสถานภาพสมรส ระดับการศกึษาต่ำกวาปรญิญาตรี มีรายไดต่ำกวา 35,000 

บาท และสังกัดแผนกเรงรดัหนี้สิน 

2. ขอมูลความคิดเห็นตอการพัฒนาทรัพยากรมนุษยโดยภาพรวมพนักงานเห็นดวยในระดับมากเมื่อ

พิจารณารายดานพบวาพนักงานเห็นดวยในระดับมากทุกดาน ไดแก ดานกิจกรรมการฝกอบรม ดานกิจกรรม

การศึกษา ดานกิจกรรมการพัฒนาองคการ ดานกิจกรรมการพัฒนาพนักงาน และดานกิจกรรมการพัฒนา

อาชีพ 

3. การทดสอบสมมติฐาน ซึ่งผลการวิเคราะหขอมูลพบวา 

   3.1 สมมติฐานที่ 1 พนักงานที่มีเพศแตกตางกัน มีความคิดเห็นตอการพัฒนาทรัพยากร

มนุษยไมแตกตางกัน ทั้งในภาพรวมและรายดาน 

  3.2 สมมติฐานที่ 2 พนักงานที่มีอายุแตกตางกันมีความคิดเห็นตอการพัฒนาทรัพยากร

มนุษยโดยภาพรวมแตกตางกัน รายดานแตกตางกันในดานกิจกรรมการศึกษา ดานกิจกรรมการพัฒนา

พนักงาน และดานกิจกรรมการพัฒนาองคการและที่ไมแตกตางกันดานกิจกรรมการฝกอบรม และดาน

กิจกรรมการพัฒนาอาชีพ 
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             3.3 สมมติฐานที ่ 3 พนักงานที่มีสถานภาพแตกตางกัน มีความคิดเห็นตอการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษยไมแตกตางกัน ทั้งในภาพรวมและรายดาน 

             3.4 สมมติฐานที่ 4 พนักงานที่มีระดับการศึกษาแตกตางกัน มีความคิดเห็นตอการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษยไมแตกตางกันในภาพรวม รายดานแตกตางกันดานกิจกรรมการฝกอบรม และดานกิจกรรม

การศึกษา และที่ไมแตกตางกันดานกิจกรรมการพัฒนาพนักงาน ดานกิจกรรมการพัฒนาอาชีพและดาน

กิจกรรมการพัฒนาองคการ 

             3.5 สมมติฐานที่ 5 พนักงานที่มีรายไดแตกตางกันมีความคิดเห็นตอการพัฒนาทรัพยากร

มนุษยโดยภาพรวมแตกตางกัน รายดานแตกตางกันในดานกิจกรรมการศึกษา และดานกิจกรรมการพัฒนา

อาชีพ และที่ไมแตกตางกันดานกิจกรรมการฝกอบรม ดานกิจกรรมการพัฒนาพนักงาน และดานกิจกรรม

การพัฒนาองคการ 

             3.6 สมมติฐานที่ 6 พนักงานที่สังกัดแผนกงานแตกตางกันมีความคิดเห็นตอการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษยที่ไมแตกตางกัน ทั้งในภาพรวมและรายดาน 

ขอเสนอแนะ 

 จากการศึกษาความคิดเห็นตอการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของพนักงานบริษัท กฎหมายธรรมศิรรัิฐ 

จำกัด พบวาพนักงานมีความคิดเห็นตอการพัฒนาทรัพยากรมนุษยอยูในระดับมาก ซึ่งความคิดเห็นในแตละ

ดานทางผูวิจัยมีขอเสนอแนะเพิ่มเติม ดังตอไปนี ้

1. ดานกิจกรรมการฝกอบรม พนักงานมีความคิดเห็น ตอการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของบริษัท

กฎหมายธรรมศิริรัฐ จำกัด อยูในระดับมากและรายขอที่อยูอันดับสุดทายคือ หนวยงานมีการจัดฝกอบรมที่

เพียงพอตอการปฏิบัติงาน ทางบริษัทกฎหมายธรรมศิริรัฐ จำกัด ควรเพิ่มการฝกอบรมอยางนอยเดือนละ 2 

ครั้ง และหากมีการเปลี่ยนแปลงลักษณะงานพนักงานสามารถรับรูการเปลี่ยนแปลงและปรับตัวใหเขากับ

สถานการณปจจุบันไดทันทวงที เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานใหกับพนักงานและองคการตอไป 

2. ดานกิจกรรมการศึกษา พนักงานมีความคิดเห็น ตอการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของบริษัท

กฎหมายธรรมศิริรัฐ จำกัด อยูในระดับมากและรายขอที่อยูอันดับสุดทายคือ หนวยงานไดจัดใหมีการสอน

งานโดยใชวิธีลงมือปฏิบัติ ทางบริษัทกฎหมายธรรมศิริรัฐ จำกัด ควรมีการทดลองปฏิบัติงานจริง เพื่อให

พนักงานเกิดความชำนาญในการปฏิบัติงานและหากเกิดปญหาระหวางการสอนงานผูเชี่ยวชาญสามารถ

แนะนำวิธีแกไขปญหาไดและพนักงานสามารถแกไขปญหาไดเองขณะปฏิบัติงานในระยะยาว  

3. ดานกิจกรรมการพัฒนาพนักงาน พนักงานมีความคิดเห็น ตอการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของ

บริษัทกฎหมายธรรมศิริรัฐ จำกัด อยูในระดับมากและรายขอที่อยูอันดับสุดทายคือ หนวยงานไดมอบหมาย

ใหปฏิบัติงานในเรื่องอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากหนาที่ที่รับผิดชอบโดยตรงทางบริษัทกฎหมายธรรมศิริรัฐ จำกัด 

ควรมอบหมายงานโดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานเฉพาะบุคคลที่มีผลงานโดดเดน ในการมอบหมายงาน

ดานอื่น ๆเพื่อเพิ่มโอกาสในการพัฒนาฝมือการทำงานของพนักงานหรือการคนหาคนใหตรงกับงานเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิ์ภาพในการทำงานตอไป 
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4. ดานกิจกรรมการพัฒนาอาชีพ พนักงานมีความคิดเห็น ตอการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของบริษัท

กฎหมายธรรมศิริรัฐ จำกัด อยูในระดับมากและรายขอที่อยูอันดับสุดทายคือ หนวยงานมีระเบียบเกณฑ 

เกี่ยวกับความกาวหนาในตำแหนงหนาที่ชัดเจน และ หนวยงานไดมีชองทางการรับรูขอมูลขาวสารเรื่อง

สวัสดิการ ความมั ่นคงและความกาวหนาในสายอาชีพ ทางบริษัทกฎหมายธรรมศิริรัฐ จำกัด ควรให

ความสำคัญกับความกาวหนาของพนักงาน และเพิ่มหลักเกณฑในการประเมินและการวัดผลการปฏิบัติงาน

อยางชัดเจน รวมทั้งเพิ่มชองทางการรับรูขาวสารสวัสดิการตาง ๆ เพราะหากพนักงานมีความเชื่อมั่นและมี

ความกาวหนาในหนาที่การงานแลวจะทำใหสามารถพัฒนาหนวยงานของตนใหบรรลุเปาหมายสูงสุดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

5. ดานกิจกรรมการพัฒนาองคการ พนักงานมีความคิดเห็น ตอการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของ

บริษัทกฎหมายธรรมศิริรัฐ จำกัด อยูในระดับมากและรายขอที่อยูอันดับสุดทายคือ หนวยงานมีแผนกลยทุธ

ดานการจัดการความรทูี่สอดคลองกับพันธกิจของหนวยงาน และ หนวยงานมีการสนับสนุนงบประมาณ เพื่อ

สรางบรรยากาศสิ่งแวดลอมที่เอ้ือตอการแลกเปลี่ยนความรทูี่เหมาะสถานการณปจจบุัน ทางบริษัท กฎหมาย

ธรรมศิรรัิฐ จำกัด ตองมีการวางแผนกลยุทธใหสอดคลองกับพันธกิจ เพื่อใหพนักงานสามารถยึดหลักดังกลาว

ในการปฏิบัติติงานใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน และมีเปาหมายรวมกันทั้งองคการ ทั้งนี้ตองคำนึงถึงการสราง

บรรยากาศการทำงานเพื่อเชื่อมโยงไปสูการแลกเปลี่ยนความรูในการปฏิบัติงาน ซึ่งเปนการเรียนรูสิ่งใหมๆ

และทำใหสามารถนำมาปรับใชกับงานใหเหมาะสมกับสถานการณในปจจุบันเพ่ิมความกาวหนาขององคการ 

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

1. การศึกษาความคิดเห็นตอการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของพนักงาน บริษัท กฎหมายธรรมศิริรัฐ 

จำกัด ควรศกึษาเก่ียวกับการบริหารทรัพยากรมนุษยเพ่ิมเติม 
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