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Abstract
This research aimed to study: 1) to investigate the effectiveness of the human resource development in
the Secretariat of the Senate; 2) to ascertain the factors influencing the effectiveness of the human resource
development; and 3) to offer recommendations for the improvement of the factors influencing the effectiveness
of the human resource development. The study method was qualitative in nature. The needed data was
gathered from documents, participant observations, and in-depth interviews 20 key informants were used for
in-depth interviews. The qualitative data analysis has brought to light the finding specified below. 1) On the
effectiveness of human resource development in the Senate was in line with strategic plan of the Senate. 2) On
factors influencing the effectiveness of human resource development, it could be said that the effectiveness of
human resource development was in large measure attributable to the following factors: (1) CEOs’ policy,
strategic plan and annual budgets (2) The presence of a leader with the high caliber (3) POSDCoRB was put in
practice And (4) Organization development was carried on constantly in that the Secretariat of the Senate
attached great importance to knowledge management.
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บทคัดย่อ
บทความวิจัยนี้มุ่งศึกษาประสิทธิผลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ตลอดจนปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลการ
พั ฒ นาทรัพ ยากรมนุ ษย์ เพื่อเสนอแนะให้ มีการปรับปรุงปั จจัย ที่ มีต่ อประสิทธิผ ลการพั ฒ นาทรัพ ยากรมนุษย์ ใน
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ข้อมูลที่ต้องการได้มาจากเอกสาร การสังเกตการณ์
แบบมีส่วนร่วม และการสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้ให้ข้อมูลที่สำคัญ ใช้วิธีการคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง จำนวน 20 ท่าน
ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิผลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มีความสอดคล้องต้องกันกับแผนยุทธศาสตร์ของสำนักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา ส่วนปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ในสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา นั้นเกิด
จากปัจจัยต่อไปนี้เป็นส่วนใหญ่ คือ 1) นโยบายของผู้บริหารระดับสูง แผนยุทธศาสตร์ และงบประมาณประจำปี 2)
ภาวะผู้นำที่เหมาะสม 3) การบริหาร มีกระบวนการนำแนวคิด POSDCoRB มาประยุกต์ใช้ 4) การพัฒ นาองค์การ
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ให้ความสำคัญกับการจัดการความรู้
คำสำคัญ: ประสิทธิผล, การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์, สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
บทนำ
ทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource) เป็นทรัพยากรที่มีคุณ ค่าและมีความสำคัญ ยิ่งต่อการปฏิบัติง านทุ ก
ประเภท สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา มีพันธกิจสำคัญ คือ การสนับสนุนและส่งเสริมงานด้านนิตบิ ัญญัติ ปัจจัยสำคัญ
ต่อการปฏิบัติตามพันธกิจดังกล่าวให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ได้แก่ บุคลากรของสำนักงานฯ ที่จะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ทักษะ
และสมรรถนะในการปฏิบัติงานสามารถสนับสนุ นการดำเนินงานของสำนักงานฯ ให้บรรลุประสิทธิผล อย่างไรก็ตาม
ในปั จจุบันสภาวะแวดล้อ มจากภายในและภายนอก มีผลต่อ การปฏิบัติงานของบุค ลากรและการดำเนินงานของ
สำนักงานฯ มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ดังนั้น การพัฒนาจำเป็นต้องปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวตัง้ แต่การกำหนดนโยบายแผนงานโครงการ และกิจกรรมด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ ปัจจุบัน และสามารถรองรับกระแสการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่าง
เหมาะสมและทันเวลา รวมทั้งการพัฒนารูปแบบและวิธีการพัฒนาที่สนับสนุนให้บุคลากรเกิดการเรียนรู้และพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง มีผลการปฏิบัตงิ านเป็นไปตามเป้าหมายหรือสูงกว่าเป้าหมาย ซึ่งย่อมส่งผลต่อความสำเร็จขององค์การ
แต่ยังมีข้อสังเกตถึงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา โดยแยกตามประเด็นตามทรัพยากร
ทางการบริหาร เริ่มจากประเด็นทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเป็นบุคลากร เมื่อมีการส่งบุคลากรเข้าร่วมการพัฒนาใด ๆ ก็ตาม
พิจารณาปัญหาว่าบุคลากรบางส่วนยังมีทัศนคติที่ไม่สนใจเข้าร่วมการพัฒนา แม้จะมีการเข้าร่วมการพัฒนาเป็นระยะ
แต่ ไม่ ได้ มีก ารต่ อ ยอดการพั ฒ นานั้น ๆ เท่ าที่ ค วร ประเด็ น งบประมาณ การขอสนั บ สนุ น งบประมาณจากแหล่ ง
งบประมาณจำเป็นต้องดำเนินการตามเกณฑ์ และระเบียบของแหล่งงบประมาณนัน้ ๆ ซึ่งอาจต้องมีการดำเนินการใน
รายละเอียดจำนวนมาก ประเด็นวัสดุอุปกรณ์ พิจารณาปัญหาพบว่า มีโครงการที่เกิดขึ้นภายใต้ปีงบประมาณเดียวกัน
จำนวนมาก ส่งผลให้มคี วามจำเป็นอย่างมากที่ตอ้ งใช้วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ มาจัดทำโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ใน
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประเด็นการบริหารจัดการ พิจารณาปัญหาว่า สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภามีภารกิจการ
สนับสนุนการประชุมสภานิติบัญญัติ ซึ่งเป็นภารกิจหลัก ซึ่งในแต่ละวันมีการประชุมจำนวนหลายคณะ ส่งผลต่อการ
บริหารจัดการในการส่งบุคลากรเข้าร่วมการพัฒนา ซึ่งบางช่วงมีการขอความร่วมมือส่งบุคลากรเข้ าร่วมการพัฒนา
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หลายโครงการติดกันในห้วงเวลาเดียวกัน บุคลากรในแต่ละกลุ่มต้องปฏิบัตทิ ั้งภารกิจหลัก และการเข้าร่วมการพัฒนา
ในห้วงเวลาใกล้เคียงกัน
ประเด็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ใ นสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาข้างต้น ทำให้พิจารณาได้ว่าควรอย่างยิ่ง
ในการวิจั ย เรื่อ งเกี่ ย วกั บ ประสิ ท ธิ ผ ลการพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ตลอดจนการปรั บปรุ งและการพั ฒ นาซึ่ ง เป็ น
กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรทุกคนในองค์การ รวมถึงความคิดเห็นของบุคลากรต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
เป็นปัจจัยหนึ่งที่สามารถสะท้อนถึงประสิทธิผลของการพั ฒนาทรัพยากรมนุษย์ ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไป
อย่างยั่งยืนสามารถยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติของบุคลากรในสำนั กงานเลขาธิการวุฒิสภาและรองรับการพัฒนา
ระบบราชการ การวิจัยเรื่องประสิทธิผลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เป็นวิธีการหนึ่งที่
ทำให้องค์การรับรู้ทัศนคติของบุคลากรได้ และพัฒนาองค์การโดยมีจุดมุ่งเน้นความสำคัญ คือ การนำองค์การอย่างมี
วิสัยทัศน์ ให้ความสำคัญกับประชาชนและผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย ปรับปรุงระบบบริหารจัดการให้มีความยืดหยุ่นคล่องตัว
พัฒนาการบริหารงานบุคคลและการพัฒนาทักษะมีความคิดริเริ่ มและเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตัดสินใจโดยอาศัยข้อมูล
สารสนเทศและทำงานโดยมุ่งผลลัพ ธ์เป็นสำคั ญ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ตอบโจทย์ก ารยกระดับคุ ณ ภาพ
มาตรฐานของการทำงาน
เหตุดังกล่าวประสิทธิผลของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นตัวบ่งชี้ถึงความสำเร็จหรือความอยู่รอดของ
องค์การ ทั้งนี้องค์การจะประสบความสำเร็จหรือไม่ ขึ้นอยู่กับประสิทธิผลหรือผลสำเร็จตามเป้าหมายขององค์การ
และความสามารถในการดำเนินงาน ตลอดจนความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงาน สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาก็เป็นอีก
หน่วยงานหนึ่งที่ ต้องการให้ข้าราชการมีคุณ ภาพและมีประสิทธิผลในการทำงาน อันมีปัจจัยที่เกี่ยวข้อง เช่น ด้าน
ทรัพยากรมนุษย์ ด้านงบประมาณ ด้านเครื่องมือ และด้านการบริหารจัดการ ดังนั้นผู้วจิ ัยจึงมีความสนใจในการจัดทำ
งานวิจัยเรื่องประสิทธิผลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในสำนักงานเลขาธิก ารวุฒิสภาขึ้น เพื่อนำผลวิจัยไปใช้ในการ
ปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานด้านการพัฒทรัพยากรมนุษย์ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ให้มคี วามเหมาะสม
สามารถพัฒนาบุคลากรให้เพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะการปฏิบัติงาน เพื่อสนับสนุนพันธกิจ
ของสำนักงานเลขาธิการวุฒสิ ภาให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาประสิทธิผลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ในสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ในสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
3. เพื่ อ เสนอแนะให้ มี ก ารปรับ ปรุ งปั จ จั ย ที่ มีต่ อ ประสิ ท ธิ ผ ลการพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ในสำนั ก งาน
เลขาธิการวุฒิสภา

ขอบเขตการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยกำหนดขอบเขตของการวิจัย เพื่อเป็นแนวทางการศึกษาดังต่อไปนี้
ขอบเขตด้านเนื้อหา วิเคราะห์สังเคราะห์เนื้อหาจากเอกสาร ตำรา เกี่ยวกับแนวความคิด ทฤษฎีและงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิผ ลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อมากำหนดเป็น
ขอบเขตและกรอบแนวทางการวิจัย
ขอบเขตด้านพื้นที่ การศึกษาครัง้ นี้มุ่งศึกษาเฉพาะการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
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ทบทวนวรรณกรรม
แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับประสิทธิผล โดย Patchayaprut (1993) ให้คำจำกัดความของประสิทธิผลว่า หมายถึง
ระดับที่ผู้ปฏิบัตงิ านสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายขององค์การที่วางไว้มากน้อยเพียงใด
แนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิผลขององค์การ ของ Steers (1977) ชี้ให้เห็นถึงปัจจัยของผลการปฏิบัติงานของ
องค์การที่มีประสิทธิผลขึ้นอยู่กับปัจจัย 4 กลุ่ม คือ 1. ปัจจัยลักษณะองค์การ ประกอบด้วยโครงสร้างองค์การ และ
เทคโนโลยี ข ององค์ ก าร 2. ปั จ จั ย ด้ า นลั ก ษณะสภาพแวดล้ อ ม หมายถึ ง บรรยากาศองค์ ก าร ประกอบด้ ว ย
สภาพแวดล้อมภายใน และสภาพแวดล้ อมภายนอก 3. ปัจจัยลักษณะของพนักงาน ประกอบด้วย ความผูกพันต่อ
องค์การ และการปฏิบัติงาน 4. ปัจจัยด้านนโยบายและการปฏิบัติ ซึ่งประกอบด้วยภาวะผู้น ำและการตัดสินใจ การมี
เป้าหมายที่ชัดเจน การสร้างสภาพแวดล้อมการทำงาน การจัดหาและการใช้ทรัพยากร การปรับตัวขององค์การและ
นวัตกรรม กระบวนการสื่อสาร
กล่าวโดยสรุป ประสิทธิผลขององค์กร หมายถึง ขีดความสามารถขององค์การในการบรรลุเป้าหมายที่ได้
กำหนดไว้ก่อนหน้า โดยสมาชิกในองค์การเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดวัตถุประสงค์ขององค์การ และรับผิดชอบต่อ
อุปสรรคที่เกิดขึ้น
ทฤษฎี และแนวคิด เกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
คำจำกัดความของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หมายความรวมถึงกระบวนการที่อาศัยกระบวนการเรียนรู้ใน
รูปแบบต่าง ๆ การฝึกอบรม การสับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน การสอนงาน การพัฒนาตนเอง ครอบคลุมกระบวนการจัด
การศึกษาให้ทุกระดับมีทัศนคติความรู้ มีทั กษะ ความสามารถ ซึ่งถือว่าเป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ทักษะ ความรูค้ วามสามารถและทัศนคติ (Phairin, 2013)
คำจำกัดความของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ว่า หมายถึง การเปลี่ยนแปลงองค์การอย่างมีประสิทธิผล วัด
จากความสามารถในการแข่งขัน และก่อให้เกิดความต่อ เนื่อง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ประกอบด้วยการพัฒนา
ระดับองค์การ เกี่ยวข้องกับโครงสร้าง กลยุทธ์ นโยบาย และวัฒนธรรมขององค์ก าร การพัฒนาระดับปัจเจกบุคคล
พัฒนาทักษะ ความรู้ ทั้งทางการและไม่ทางการ ตลอดจนการพัฒนาอาชีพ เกี่ยวข้องกับตำแหน่งงาน ความสามารถ
ในการนำสิ่งทีไ่ ด้รับมาประยุกต์ใช้ เพราะการพัฒนามีจุดมุ่งหมายปรับปรุงผลการปฏิบัตงิ านให้ดีข้นึ (Gilley & Eggland,
2002)
วัตถุประสงค์ของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
แนวคิ ด การพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ข ององค์ ก าร ของ khunthongjan (2016) มี วั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ ส ำคั ญ
ดังต่อไปนี้1. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทำให้พนักงานเพิ่มพูนสติปัญญา ความรู้รอบด้าน ความสามารถที่สอดคล้อง
กับงานที่ปฏิบัติอยู่ ณ ปัจจุบัน เพื่อองค์การมีการพัฒนาในระยะยาว 2 . การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต จากสถานการณ์ภายนอกองค์การที่มีการเปลี่ยนแปลง ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม
การเมื อ ง และเทคโนโลยี ตลอดจนรู้ เ ท่ า ทั น การเปลี่ ย นแปลงที่ เกิ ด ขึ้น 3. การพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ให้ เกิ ด
กระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต ไม่ห ยุดนิ่งในการแสวงหาองค์ความรู้ และเรียนรู้การแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานซึ่งทุก
อย่ า งถื อ ว่ า เป็ น การเรี ย นรู้ ที่ ดี 4. การพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ให้ มี จิ ต สำนึ ก รั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม มี ทั ศ นคติ แ ละ
การร่วมมือ ร่ วมใจกั บบุ ค คลอื่น การปลู ก ฝั งให้ บุค ลากรทำประโยชน์ให้ สั งคม แบ่ งปั น เสี ยสละ ช่วยเหลือ ซึ่ งกั น
และกัน ให้อภัยเพื่อให้อยู่ร่วมภายในสังคมอย่างมีความสุข
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Adiwattanasit & Tharatee (2013) ในงานวิจัยเรื่องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย วัตถุประสงค์ของการวิจัย (1) เพื่อศึกษาลักษณะการบริหาร การพั ฒ นาทรัพยากรมนุ ษย์ของ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (2) เพื่อศึกษาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย (3) เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พบว่าลักษณะการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ดำเนินไปตามการวางแผน
แผนพัฒนามหาวิทยาลัย ซึ่งกำหนดไว้ทุก 5 ปี มีกระบวนการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยประกอบด้วยผู้บริหาร
คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ของมหาวิทยาลัย โดยมุ่งพัฒ นาให้มีค วามสามารถ ความรู้ มีทักษะในการบริหารจัดการ มี
ทัศนคติที่ดี และมีการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องอย่างเป็นระบบ รวมถึงการดำเนินการพัฒ นาทรัพยากรมนุษย์ ของ
มหาวิทยาลัยอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ผู้บริหารมีบทบาทสำคัญในการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ของ
มหาวิทยาลัย กระบวนการการพั ฒนาทรัพยากรมนุษย์ของมหาวิทยาลัยปรากฏออกมาในรูปของการพัฒ นาแบบ
ควบคุมและตามธรรมชาติซึ่งปรากฏออกมาเป็นการกำหนดมาตรการและกลยุทธ์ในการส่งเสริมความเจริญก้าวหน้า
ของบุ ค ลากร การสร้ า งสวัส ดิ ก าร การสร้า งขวั ญ และกำลั งใจในการปฏิ บั ติง านของบุ ค ลากร และการส่ งเสริ ม
ความก้าวหน้าในอาชีพการงาน รวมถึงการจัดกิจกรรมอันเป็นการสร้างความรักและความสามัคคี และการแก้ปัญหา
อุปสรรคต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกระดับและทุกกลุ่มข้อเสนอแนะหรือแนวทางการพัฒนาทรัพยากร
มนุ ษ ย์ ข องมหาวิท ยาลั ย ประกอบด้ ว ยการนำเสนอมาตรการและการหาแนวทางสนองตอบความต้ อ งการของ
มหาวิทยาลัยและบุคลากรของมหาวิทยาลัยในแต่ละด้านดังต่อไปนี้อย่ างเหมาะสม คือมาตรการส่งเสริมการศึกษา
มาตรการส่ งเสริม ด้ านสวั ส ดิ ก าร มาตรการส่ ง เสริม การสร้ า งภาวะผู้ น ำ มาตรการส่ ง เสริ ม ความจงรั ก ภั ก ดี ต่ อ
มหาวิทยาลัยและความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และมาตรการส่งเสริมความก้าวหน้าในอาชีพการงาน
Roonpho & Leannakphan (2016) ในงานวิจัยเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จด้านการพัฒ นาทรัพยากร
มนุษย์ของบริษัท อีซูซุ เอ็นยิ่น แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด วัตถุประสงค์การวิจัย คือ (1) เพื่อศึกษาปัจจัย
แห่งความสำเร็จด้านการพัฒนาทรัพ ยากรมนุษย์ของบริษัท อีซูซุ เอ็นยิ่น แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (2)
เพื่อศึกษารูปแบบวิธีพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของบริษัท อีซูซุ เอ็นยิ่น แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด พบว่าปัจจัย
สำคัญที่ทำให้การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของทาง บริษัท อีซูซุ เอ็นยิ่น แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ประสบ
ความสำเร็จ คือ บุคลากร เนื่องจากบุคลากรในบริษัทได้ให้ความร่วมมือในการเข้าฝึกอบรมพร้อมพัฒนาตนเอง อีกทั้ง
ยังปฏิบัติตามในสิ่งที่ทางบริษัทปลูกฝังไว้ สามารถทำงานร่วมกันเป็นทีมงาน มีความสามัคคี ช่วยเหลือซึ่งกันและกั น
และสามารถแก้ไขแก้ปัญหาร่วมกัน จึงส่งผลต่อประสิทธิภาพและคุณ ภาพของผลิตภั ณฑ์ และหากบุคลากรมีการ
ปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพจะส่งผลต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ ดังนั้น ทางบริษัทจึงมีการพิจารณาการเลื่อนตำแหน่ง
หรือการเพิ่มจำนวนผลตอบแทนให้ กับบุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานที่ดีอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการตอบแทนและ
กระตุ้นจูงใจบุคลากรในบริษัทคนอื่นให้มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน ทางบริษัทมองเห็นว่า หากบุคลากร
ปฏิบัติงานให้กับบริษัทดีเท่าไร บริษัทก็จะตอบแทนให้บุคลากรดีเท่านั้น เพื่อเป็นการรักษาคุณ ภาพมาตรฐานของ
บุคลากรและรักษาบุคลากรที่ดนี ้ใี ห้ทำงานร่วมกับบริษัทในระยะยาว
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การวิจัยครั้งนี้เลือกใช้วิธีการศึกษาวิจัยเชิงคุณ ภาพ (Qualitative Research Approach) เพื่อศึกษาทำความ
เข้าใจและตีความปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น (Interpreting and Understanding Phenomena) ซึ่งเหมาะสมมากกว่าที่จะใช้
การศึ ก ษาในเชิ ง ปริ ม าณ (Quantitative Approach) ซึ่ ง เน้ น การพิ สู จ น์ ป รากฏการณ์ ในเชิ ง ประจั ก ษ์ (Verifying
Phenomena Empirically) ซึ่งเป็นวิธีศึกษาที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยประสิทธิผลการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ในสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา (Maxwell, 2005)
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างการศึกษาวิจัยครั้งนี้ จำนวน 20 ราย ผู้วจิ ัยใช้วิธีการคัดเลือกแบบ
เฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) (Creswell, 2014) ผู้ วิจั ย มี วิธี ก ารคั ด เลื อ กกลุ่ ม ผู้ บ ริ ห าร และกลุ่ ม บุ ค ลากร
ผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นผู้มีบทบาทสำคัญ ในการพัฒ นาทรัพยากรมนุษย์ในสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา มีความรู้และ
ประสบการณ์เกี่ยวข้องโดยสามารถให้ข้อมูลเชิงลึกตามแนวคำถามที่วางไว้ได้
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล เริ่มต้นจากการศึกษา
ข้อมู ลทุติยภูมิ (secondary data) เพื่อ ศึกษาข้อมูลพื้นฐานด้านการพัฒ นาทรัพยากรมนุษย์ในสำนักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ก่อนที่จะลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลภาคสนาม และในการเก็บ ข้อมูลภาคสนามก็ได้มีการใช้เครื่องมือและเทคนิค
การเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพที่หลากหลายกับกลุ่มผู้ให้ขอ้ มูลสำคัญ
การเก็ บข้ อมู ล จากการสั ม ภาษณ์ แบบเจาะลึก (In–depth Interview) เป็ น เครื่อ งมือหลั กในการเก็บข้อ มู ล
เพื่อให้ได้ข้อมูลครบถ้วน จึงมีการกำหนดแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview or Formal Interview)
เพื่อสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ (key informants) ที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิผลการพัฒ นาทรัพยากรมนุษย์ จำนวน 20
คน ผู้วิจัยใช้วิธีการคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง ประกอบด้วย ระดั บผู้บริห าร ผู้บังคั บบั ญ ชา และข้าราชการของ
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา โดยการสัมภาษณ์ มีจุดมุ่งหมายเพื่อทำความเข้าใจในความคิดและพฤติกรรมของผู้ ให้
ข้อมูลสำคัญ ผู้วิจัยสามารถค้นหาและรวบรวมความรู้เชิงลึกตามประเด็นที่ต้องการศึกษา
การศึกษาข้อมูลทุตยิ ภูมิ (Secondary Data review) เป็นการศึกษารวบรวมข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น
แผนยุทธศาสตร์สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบั ติราชการรายงานความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการในภาพรวมขององค์กร รายงานการประชุม รายงานประจำปี โดยผู้วิจัยศึกษาและทำการทบทวน
เอกสาร เพื่อนำมาสังเคราะห์เป็นประเด็นที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์ ใช้ในการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview or
Formal Interview) ซึ่งลักษณะการสัมภาษณ์เป็นการสัมภาษณ์ที่มคี ำถาม และข้อกำหนดตายตัว จะใช้สัมภาษณ์ผู้ใดก็
ใช้คำถามเดียวกัน
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา (Content Analysis) ในการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ความคิดเห็น
และข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประสิทธิผลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา รวมถึงเพื่อเสนอแนะ
ให้มีการปรับปรุงปัจจัยที่มีต่อประสิทธิผลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา จากผู้ให้ข้อมูล
สำคัญ 20 ราย จากที่ไปสัมภาษณ์โดยตรง และวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลทุตยิ ภูมิ

ผลการวิจัย
1. ศึก ษาประสิทธิผลการพัฒ นาทรัพ ยากรมนุษย์ในสำนั กงานเลขาธิการวุฒิสภา ผลสรุปจากการศึกษา
ดังประเด็นต่อไปนี้
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ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล สำคั ญ เห็ น ว่ า สำนั ก งานเลขาธิ ก ารวุ ฒิ ส ภาให้ ค วามสำคั ญ ต่ อ การปฏิ บั ติ ร าชการตาม
แผนยุทธศาสตร์สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาซึ่งบุคลากรตระหนักในการเรียนรู้ เนื่องด้วยสำนักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา
ได้ดำเนินการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกด้านทั้งในด้านความรู้ ทักษะ และคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งได้สร้างความ
ร่วมมือระหว่างหน่วยงานเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มี ความรู้คู่คุณธรรม อาทิ การจัดทำบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระหว่างสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ และสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้เกี่ยวกับการต่อต้าน
การทุจริตและกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง กรอปกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 76
มีการบัญญัติเกี่ยวกับพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความซื่อสัตย์สุจริตและมีทัศนคติเป็นผู้ให้บริการประชาชนให้เกิด
ความสะดวก รวดเร็ว ไม่เลือกปฏิบัติ และปฏิบั ติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและพึ งจัดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรม
เพื่อ ให้ ห น่ วยงานของรัฐ ใช้เป็ น หลั ก ในการกำหนดมาตรฐานทางจริย ธรรม ทั้ งนี้ส ำนั กงานเลขาธิก ารวุฒิ ส ภา ได้
ตระหนักถึงความสำคั ญ ของการพัฒนาบุคลากรให้มีความสอดคล้องกับแผนและนโยบายในทุกระดับ มีการจัดทำ
โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม และเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัตริ าชการตามยุทธศาสตร์สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ 4 เพื่อการขับเคลื่อนให้บรรลุวตั ถุประสงค์การ
พัฒนาบุคลากรให้มคี วามรู้คู่คุณธรรม โดยสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภามีการดำเนินการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยใช้
แผนยุทธศาสตร์สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาเป็นแนวทางในการพัฒนาให้เกิดประสิทธิผลของความเป็นเลิศด้านต่าง ๆ
ดังต่อไปนี้
ความเป็ น เลิ ศ ด้ า นกฎหมาย ผู้ ให้ ข้ อ มู ล สำคั ญ เห็ น ว่ า สำนั ก งานเลขาธิ ก ารวุ ฒิ ส ภามีค วามตั้ งใจพั ฒ นา
ทรัพยากรมนุษย์ให้มีความเชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายเฉพาะด้าน ซึ่งช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานฝ่ายเลขานุการในที่
ประชุมคณะต่าง ๆ ให้มีนักกฎหมายที่มีความเชี่ยวชาญกฎหมายเฉพาะด้าน รวมถึงพัฒนาให้บุคลากรเข้าร่วมโครงการ
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายทั้งกฎหมายที่เป็นระเบียบภายในหน่วยงานและกฎหมายที่ใช้ทั่วไปที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัตงิ าน ตลอดจนการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับบุคลากรสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาทุก
คนให้มีความรู้เรื่องกฎหมายรัฐธรรมนูญ วัต ถุประสงค์ คือ การปฏิบัติงานในองค์การด้านนิติบัญญัติควรอย่างยิ่งที่
บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกั บตัวบทกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานที่ปฏิบัติเพื่อสามารถเป็นผู้เชี่ยวชาญในองค์
ความรู้นั้น
ความเป็ น เลิ ศ ด้ า นกระบวนการนิ ติ บั ญ ญั ติ ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล สำคั ญ เห็ น ว่ า สำนั ก งานเลขาธิ ก ารวุ ฒิ ส ภา
มีการกำหนดและนำหลักสมรรถนะมาใช้ในการพัฒนาบุคลากร ทำให้บุคลากรมีทักษะ ความรู้ ความสามารถ และ
พฤติกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงานและสามารถปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสมาชิก
สภานิตบิ ัญญัติแห่งชาติ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล
ความเป็นเลิศด้านการบริหารการประชุม ผู้ให้ข้อมูลสำคัญเห็นว่าสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา มีการสำรวจ
ความคิ ดเห็ นโดยได้ จัดทำแบบสอบถามความคิด เห็น สมาชิกสภานิติบัญ ญั ติแห่ งชาติ เกี่ยวกั บการให้บริการของ
สำนั ก งานเลขาธิ ก ารวุ ฒิ ส ภา ซึ่ ง เป็ น การสอบถามในภาพรวมของสำนั ก งานเลขาธิ ก ารวุ ฒิ ส ภา ตามประเด็ น
ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง สำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการตามแผนยุ ทธศาสตร์ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2560-2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สรุปได้ว่า เป็นแบบสอบถามที่มีคุณ ภาพตามหลัก
วิชาการ การสํารวจครัง้ นี้มีกลุ่มเป้าหมายหลัก คือ สมาชิกสภานิตบิ ัญญัติแห่งชาติ
จากการสํารวจปรากฏผลรายละเอียดแยกเป็นรายด้านและเรียงลําดับจากมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด โดยแต่
ละด้านเป็นตัวแทนของประเด็นยุทธศาสตร์ ลําดับที่ 1 ด้านการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร (ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5
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การพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความเป็นเลิศ) โดยเรียงลําดับคะแนนตามประเด็นย่อยจากมากที่สุด ไปหาน้ อยที่สุด
ดังนี้ 1) การมีจิตบริก าร 2) การติดต่อประสานงานในด้านต่าง ๆ ให้กับสมาชิกฯ 3) การปฏิบัติงานมีความรวดเร็ว
ถู ก ต้อ ง เชื่อ ถื อ ได้ 4) ความรู้ ค วามสามารถของบุ ค ลากรในภาพรวม 5) การยึ ด มั่ น ในกฎระเบี ย บและมาตรฐาน
คุณธรรมจริยธรรม 6) การรักษาความลับในการประชุม โดยนำผลสำรวจความพึงพอใจในแต่ละด้าน มาปรับปรุง
แก้ไขและนำไปสู่การพัฒนากระบวนการในการบริหารการประชุมที่มีประสิท ธิภาพต่อไป จากการศึกษา ผู้ให้ข้อมูล
สำคัญเห็นว่าการบริหารการประชุมนั้น ไม่เพียงแต่หมายถึงการประชุมเพียงอย่างเดียวแต่หมายรวมถึงการจัดทำ
รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติด้วย เนื่องจากเป็นกระบวนงานที่สนับสนุนการปฏิบัติภารกิจตามอำนาจ
หน้าที่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ซึ่งบัญญัติไว้ตามข้อบังคับการประชุมสภานิตบิ ัญญัตแิ ห่งชาติ ซึ่งกำหนดขั้นตอนใน
การดำเนินการจัดทำรายงานการประชุมไว้
ด้านเครือข่ายสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภามีทั้งความร่วมมือระดับต่า งประเทศ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ เห็นว่า มี
โครงการเกิดขึ้นรองรับความร่วมมือระหว่างประเทศให้กับผู้บังคับบัญชา และผู้ใต้บังคับบัญชาได้เข้าร่วมโครงการทั้ง
โครงการด้านวิชาการ ด้านการวิจัย ด้านภาษา โครงการด้านการฝึกอบรมและสัมมนา โครงการด้านทุนการศึกษา
โครงการด้านการศึกษาดูงาน ณ ต่างประเทศ โครงการด้านการแลกเปลี่ยนข้าราชการ ณ ต่างประเทศ ระดับใน
ประเทศ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญเห็นว่าการพัฒนาเครือข่ายและความร่วมมือของสำนั กงานเลขาธิการวุฒิสภาในประเทศมี
เครือข่ายความร่วมมือหลากหลาย เช่น ด้านวิชาการ ผู้ให้ขอ้ มูลสำคัญเห็นว่าสำนักงานเลขาธิการวุฒสิ ภาจัดทำบันทึก
ข้อ ตกลงความร่ วมมื อ กั บ สถาบั น หน่ ว ยงานต่ า ง ๆ ที่ เกี่ ย วข้ อ ง ผู้ วิจั ย พบว่ า สำนั ก งานเลขาธิ ก ารวุฒิ ส ภา เห็ น
ความสำคัญ
ในการส่งบุค ลากรเข้ารับการฝึกอบรม โดยตระหนักถึงองค์ความรู้ด้านกระบวนการนิติบัญ ญั ติ และการ
เรีย นรู้ก ฎหมายของบุ ค ลากรถื อ เป็ น สิ่ งสำคั ญ ยิ่งในการพั ฒ นาและให้ บุ ค ลากรนำองค์ ค วามรู้ ม าต่ อ ยอดในการ
ปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิผลต่อองค์การ โดยบูรณาการความร่วมมือกับสถาบัน หน่วยงานต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้อง อย่าง
หลากหลาย ร่วมกันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของแต่ละโครงการ ด้านวิจัย ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ
เห็น ว่า สำนักงานเลขาธิการวุฒิ สภามีความร่วมมือกับหน่วยงานวิจัยสำคัญ ระดั บประเทศ เช่น สำนักงานกองทุ น
สนับสนุนการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ มีกิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่อง ด้านภาษา ผู้ให้ขอ้ มูลสำคัญ
เห็นว่าสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภามี ความร่วมมือกับกระทรวงการต่างประเทศ และสถาบันต่าง ๆ ดำเนินการจัด
ฝึกอบรมภาษาอังกฤษให้แก่บุคลากรหน่วยงานต่าง ๆ จำนวนหลายหลักสูตร จากการศึกษา ผู้วิจัยพบว่าการพัฒนา
เครือข่ายและความร่วมมือของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาจึงมีทั้งต่างประเทศ และในประเทศ การพัฒนาการเรียนรู้
ของบุคลากรถือเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง แต่สิ่งที่ สำคัญยิ่งกว่าคือ บุคลากรนำองค์ความรู้มาต่อยอดในการปฏิบัติงานให้เกิด
ประสิทธิผลต่อองค์การ ซึ่งสำนักงานเลขาธิการวุฒิ สภา เมื่อมีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แล้ว พบว่าบุคลากรส่วน
ใหญ่สามารถนำองค์ความรู้มาต่อยอดในการปฏิบัตงิ านได้
2. ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ผลสรุป
จากการศึกษา ดังประเด็นต่อไปนี้
นโยบายของผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง วิ สั ยทั ศ น์ (Vision) พั น ธกิ จ (Mission) ค่ า นิ ย มหลั ก (Core Values)
แผนยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ แผนงานที่เกี่ยวข้องกับ การพัฒนาบุคลากร แผนพัฒนาบุคลากรสำนักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 แนวทางและกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรผู้ให้ข้อมูลสำคัญเห็นว่าข้างต้น
ล้วนเป็นปัจจัยที่มผี ลต่อประสิทธิผลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
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ภาวะผู้นำที่เหมาะสม ผู้ให้ข้อมูลสำคัญเห็นว่าผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา คือ เลขาธิการวุฒิสภา
มีนโยบายในเรื่องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ชัดเจน โดยสนับสนุนให้มีการเรียนรู้ทั้งในระบบและนอกระบบ ในระบบ
นี้ ห มายถึ ง ว่ า เลขาธิ ก ารวุ ฒิ ส ภาอนุ มั ติ เห็ น ชอบให้ ใ ช้ ง บประมาณในการอบรมในการส่ ง บุ ค ลากรไปศึ ก ษา
แต่ในขณะเดียวกัน เลขาธิการวุฒสิ ภาสนับสนุนให้บุคลากรได้มีการพัฒนาตนเองด้วยการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล
ตลอดจนเลขาธิการวุฒิสภามีนโยบายให้หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องจัดหาวิทยากรมาอบรมที่มีองค์ความรู้ มีความเชี่ยวชาญ
มาเพื่อสร้างการเรียนรู้ในด้านนั้น ๆ เพื่อเสริมความแข็งแกร่งทางด้านองค์ความรู้ที่บุคลากรทุกคนควรจะได้รับทราบ
การบริหาร ผู้ให้ข้อมูลสำคัญเห็นว่าสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภามีกระบวนการนำแนวคิด POSDCoRB มาประยุกต์ใช้
อย่างเป็นขั้นตอนและกระบวนการ ซึ่งสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาให้ความสำคัญ เพราะเป็นแนวทางเชื่อมโยงไปถึ ง
รูปแบบการทำงานที่ดี มีการวางแผน (Planning) ตั้งแต่ระดับยุทธศาสตร์ที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์จนมาถึงแผนปฏิบัตริ าชการ ซึ่งมีการกำหนดงบประมาณโครงการกิจกรรม
การจัดองค์การ Organizing โดยลักษณะสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภามีหน่วยงานที่รับผิดชอบหลักทางด้ าน
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คือ สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล การจัดการด้านบุคคล Staffing มีบุคลากรนักพัฒนา
ทรัพ ยากรบุ ค คล มีก ลุ่ ม งานวิชาการและพั ฒ นา กลุ่ ม งานฝึ ก อบรมและสั ม มนา กลุ่ ม งานส่ งเสริ ม คุ ณ ธรรมและ
จริยธรรม เป็นหลักในการพั ฒนาทรัพยากรมนุษย์ การอำนวยการ Directing โดยสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภามีการ
ส่งเสริมให้มีการขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติอย่างต่อ เนื่อง รวมทั้งการสนับสนุนในเรื่องของสถานที่ มีห้องสมุด มี
ศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมาย เพื่อให้เกิดกระบวนการทางด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ดี การประสานงาน Coordinating มีการประสานทั้งภายในและภายนอกสำนักงาน สนับสนุนช่วยเหลือทรัพยากรมนุษย์ภายในให้เกิดการ
เรี ย นรู้ มี แ หล่ ง การเรี ย นรู้ ให้ ทุ น การศึ ก ษา ส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู้ บุ ค ลากรอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง การรายงาน Reporting
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภามีการจัดทำรายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ ตลอดจนมีการเก็บข้อมูลสถิติของบุคลากรทางด้านการเรียนรู้ จัดทำทำเนียบนักเรียนทุนของ
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา การรายงานการอบรมตามแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan: IDP)
ซึ่งแสดงระดับการเรียนรู้ของแต่ละคนว่าแต่ละคนจะต้องมีการพัฒ นาด้านใดเพิ่มเติ ม มีการรายงานที่เป็นรูปธรรม
ตลอดถึงการจัดการงบประมาณ Budgeting งบประมาณที่กำหนดในเรื่องของการพัฒ นาทรัพ ยากรมนุษย์ซึ่งเป็ น
งบประมาณที่ค่อนข้างจะสูง สัดส่วนที่มาก แต่สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาใช้ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ได้บรรลุ
เป้าหมายการวัดผลความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 พิจารณาจากการดำเนินโครงการตามเป้าหมายรายกิจกรรมที่กำหนดไว้ ในแต่ละโครงการ
และการบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ สรุปผลความสำเร็จของการดำเนินโครงการตาม
แผนพัฒนาบุคลากรของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 คิดเป็นร้อยละ 91.40 พบว่า
ทรัพ ยากรการบริห ารจัด การสำนัก งานเลขาธิก ารวุฒิ สภามีบุคลากร มีงบประมาณ ซึ่งการดำเนินโครงการตาม
แผนพัฒนาบุคลากร ได้มีการกำหนดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอย่างชัดเจนตามแผนปฏิบัติราชการของสำนักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และมีการติดตามตรวจสอบการดำเนินงานตามแผนฯ เพื่อให้มี
การใช้เงินงบประมาณรายจ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถดำเนินโครงการที่กำหนดได้ผลงานตามเป้ าหมายตัวชี้วัด
ที่ตั้งไว้พร้อม มีอุปกรณ์ การเรียนรู้มากมาย นอกจากนี้ จากการศึกษา ผู้วิจัยพบว่า สำนักงานเลขาธิการวุฒิ สภา
สอดแทรกการพัฒ นาทรัพยากรมนุษย์ในกระบวนการทำงาน คือ การให้ความรู้ การ Coaching ของผู้บังคับบัญ ชา
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การสอนงาน การแนะนำหรือการมอบหมายงานใหม่ ๆ ต่อผู้ใต้บังคับบัญชาส่งเสริมให้บุคลากรให้ความสำคัญในเรื่อง
การเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ
ทรัพยากรการบริหารจั ดการ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นบุคลากรระดับผู้บริหาร บริหารจัดการ
องค์การ โดยสนับสนุนส่งเสริมให้งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ตลอดจนบุคลากรทั้งหน่วย
รับผิดชอบหลักด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ อย่างสำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
มุ่งมั่นต่อการพัฒ นามนุษย์ให้มีองค์ความรู้ด้วยกระบวนการวิธีต่าง ๆ และบุคลากรมีความพร้อมสนใจการพัฒ นา
ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมโครงการ ซึ่งล้วนเป็นปัจจัยที่ส่งผลให้การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในสำนักงานเลขาธิการ
วุฒสิ ภาเกิดประสิทธิผลในการพัฒนาอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง
การบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญเห็นว่าสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้นำระบบบริหารผล
การปฏิ บั ติง าน (Performance Management System: PMS) มาใช้ป ระเมิน ผลการปฏิบั ติ ราชการ โดยผู้ บริ ห ารได้
กำหนดตัวชี้วัดหนึ่ง ซึ่งเป็นการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) คือ ระดับความสำเร็จ
ของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักในกำกับ โดยตัวชี้วั ดดังกล่าวมี
การถ่ายทอดลงสู่ระดับสำนักและระดับบุคคล โดยมีสำนักนโยบายและแผน สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาในฐานะ
เลขานุการคณะกรรมการติดตามและกำกับดูแลการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ โดยการ
บริหารงานภาครัฐแนวใหม่ดังกล่าวนั้นเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา มีระบบบริหารผลการ
ปฏิบัติงาน มาใช้ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ทำให้บุค ลากรตระหนั กในการพั ฒ นาตนเองอย่างสม่ ำเสมอและ
ต่อเนื่อง
การพั ฒ นาองค์ก าร ผู้ให้ข้อมู ลสำคัญ เห็ นว่าสำนั กงานเลขาธิก ารวุฒิส ภาให้ความสำคัญ กับการจัด การ
ความรู้ เพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาองค์การ อย่างสม่ำเสมอ
ประสิทธิผล ผู้ให้ข้อมูล สำคั ญ เห็นว่าจากการดำเนินงานตามแผนพั ฒ นาทรัพยากรบุ คคลของสำนัก งาน
เลขาธิการวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 พบว่า เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานในภาพรวมแล้วโครงการ
ส่วนใหญ่สามารถดำเนินการได้สำเร็จตามแผนพัฒนาบุคลากรฯ ที่กำหนด ประสิทธิผลที่ได้จึงเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่การพัฒนาไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่อง เนื่องด้วยการตระหนักต่อผลการดำเนินการจะทำให้
ทราบจุดแข็งและจุดอ่อนของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ส่งผลต่อการปรับปรุงพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
การพัฒ นาทรัพยากรมนุษย์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ เห็นว่าสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาตระหนักถึงการพัฒ นา
ทรัพยากรมนุษย์ว่า เป็นทุนขององค์การที่สามารถเพิ่มมูลค่ามหาศาลให้กับองค์การมากกว่าทรัพย์สนิ หรือทุนประเภท
อื่น ๆ ดังนัน้ จึงมีลักษณะการปฏิบัตงิ านเชิงรุก มีการเตรียมความพร้อมบุคลากรให้ก้าวสู่ยุคประเทศไทย 4.0
ความพึงพอใจ ผู้ให้ ข้อมู ลสำคัญ เห็น ว่า การพั ฒ นาทรัพยากรมนุษย์ไม่ได้ห มายความเพียงแต่การอบรม
ในชั้นเรียน แต่ยังคงหมายความถึงความพึงพอใจที่สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาจัดโครงการที่สร้างเสริมทั้งความรู้
และสร้างเสริมสุขภาพกาย และใจที่ดี มีโครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย โดยคณะกรรมการส่งเสริมออกกำลังกาย
เพื่อสร้างเสริมสุขภาพพลานามัยที่ดี สภานิตบิ ัญญัตแิ ห่งชาติ กำหนดจัดกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ
พลานามั ย สภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห่ ง ชาติ ตามนโยบายรั ฐ บาลเป็ น ประจำทุ ก วั น พุ ธ รวมทั้ ง มี ห้ อ งออกกำลั ง กา ย
สำหรับบุคลากรร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย ตลอดจนมีการตรวจสุขภาพประจำปีให้กับบุคลากรในองค์การอย่าง
ต่อเนื่องทุกปี ด้วยเหตุดั งกล่าวบุคลากร จึงมีความพึงพอใจต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในสำนักงานเลขาธิการ
วุฒสิ ภา
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การมีส่วนร่วมของบุคลากรในองค์การ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ เห็นว่ า การมีส่วนร่วมของบุคลากรในสำนักงาน
เลขาธิการวุฒสิ ภามีทั้งการมีส่วนร่วมแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ การมีส่วนร่วมแบบเป็นทางการ ซึ่งในแต่ละ
ส่วนงานของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาโดยปกติให้ความสำคัญกับการจัดการความรู้ในทุกส่วนงาน เพราะฉะนั้น
การจัดการความรู้จะต้องเป็นเรื่องงานสำคัญที่เป็นกลไกหลักของหน่วยงาน ส่วนการมีส่วนร่วมที่ไม่เป็นทางการ คือ
ในระบบการปฏิบัติงาน บุคลากรมีการทำงานเป็นทีมงาน มีการแต่งตั้งเป็นคณะทำงาน เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ซึ่งกันและกันอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน รวมทั้งสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้สนับสนุนให้บุคลากร
มีการพัฒนาตนเองด้วยการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล ทำให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการเพิ่มพูนประสิทธิภาพ
และเสริมสร้างแรงจูงใจแก่ข้าราชการรัฐสภาสามัญ ตามที่คณะกรรมการข้าราชการรัฐสภา (ก.ร.) กำหนด
3. ข้อเสนอแนะให้มีการปรับปรุงปัจจัยที่มตี ่อประสิทธิผลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในสำนักงานเลขาธิการ
วุฒสิ ภาได้รับผลสรุปจากการศึกษา ดังประเด็นต่อไป
ข้อเสนอแนะให้มีการปรับปรุงปัจจัยที่มีต่อประสิทธิผลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในสำนักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ประกอบด้วยการดำเนินการที่สำคัญ 3 ระดับ คือ (1) ระดับนโยบาย คือ การสนับสนุนทรัพยากรจากรัฐบาล
และผู้บริหารองค์การอย่างเพียงพอ และต่อเนื่อง (2) ระดับอำนวยการ จำเป็นต้องสร้างเสริมทัศนคติในเชิงบวกให้แก่
บุคลากรทุ กระดับ เห็นความสำคัญ ของการเข้าร่วมการพั ฒ นาทรัพ ยากรมนุษย์ (3) ระดับปฏิบัติการ ปัจจัยด้ าน
ทรัพยากร สำนักงานเลขาธิการวุฒสิ ภาควรยกย่องเชิดชู ประกาศ และตอบแทนรางวัล ตลอดจนสนับสนุนให้บุคลากร
ที่เรียนรู้และพัฒนาตัวเองอยู่ต่ อเนื่อง ให้เป็นบุคลากรต้นแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อให้เห็นว่าการพัฒนา
ตัวเองมีความสำคัญ ซึ่งจะเป็นเป็นแรงผลักดันทำให้บุคลากรคนอื่นมีความกระตือรือร้น และร่วมกันพัฒนาศักยภาพ
ตนเอง เพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์การต่อไป

สรุปผล
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้มีความสอดคล้องต้องกันกับแผนยุทธศาสตร์ของ
สำนั ก งานเลขาธิ ก ารวุ ฒิ ส ภา กล่ า วคื อ การพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ มี ค วามมุ่ ง มั่ น เพื่ อ สร้ า งความเป็ น เลิ ศ ทาง
ด้านกฎหมาย ทางด้านกระบวนการนิติบัญ ญั ติ ทางด้านการบริหารการประชุม ทางด้านการบริหารจัดการ และ
ทางด้านการสร้างเครือข่ายการพัฒ นา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภายใน และภายนอก
ประเทศ เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้สมบูรณ์ที่สุด เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์การให้ขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์
ของประเทศ โดยประสิทธิผลของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เกิดจากปัจจัยต่อไปนี้ เป็นส่วนใหญ่ คือ 1) นโยบายของ
ผู้บริหารระดับสูง วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมหลัก แผนยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ แผนงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
ทรัพ ยากรมนุ ษย์ และงบประมาณประจำปี 2) ภาวะผู้ น ำที่ เหมาะสม ผู้ บริ ห ารสำนั ก งานเลขาธิก ารวุฒิ ส ภา คื อ
เลขาธิการวุฒิสภา มีนโยบายในเรื่องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยสนับสนุนอย่างเข้มแข็งในเรื่องการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง ทั้งในระบบและนอกระบบ 3) การบริห าร สำนักงานเลขาธิก ารวุฒิ สภามีกระบวนการนำการบริห ารมา
ประยุกต์ใช้ ในการบริหารจัดการของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา 4) ทรัพยากรการบริหารจัดการ มีเพียงพอ กล่าว
อีกนัยหนึ่ง ก็คือ งบประมาณ และอุปกรณ์ที่จำเป็น มีพร้อมที่จะใช้ในงานด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ นอกจากนี้
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ก็มีความพร้อมที่จะทำงานด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 5) การ
บริหารงานภาครัฐแนวใหม่ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้นำระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน มาใช้ประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ และผลของการประเมินถูกนำไปใช้เพื่อการปรับปรุงแก้ไข ตลอดจนเพื่อการพัฒนาให้ดีย่ิงขึ้น 6) การ
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พั ฒ นาองค์ ก าร สำนั ก งานเลขาธิ ก ารวุ ฒิ ส ภาให้ ค วามสำคั ญ กั บ การจั ด การความรู้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ งทุ ก ปี โดยมี
วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ พั ฒ นาองค์ ก าร กล่ า วอี ก นั ย หนึ่ ง ได้ น ำองค์ ค วามรู้ ม าประยุ ก ต์ ใช้ในการปฏิ บั ติ ง านให้ ป ระสบ
ความสำเร็จ ตลอดจนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรทั้งหมดขององค์กา

อภิปรายผล
1. ประสิทธิผลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในสำนักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา มีการดำเนินการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ โดยใช้แผนยุทธศาสตร์สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาเป็นแนวทางในการพัฒนาให้เกิดประสิทธิผลของความเป็น
เลิ ศ ด้ า นต่ า ง ๆ ได้ แ ก่ ความเป็ น เลิ ศ ด้ า นกฎหมาย ความเป็ น เลิ ศ ด้ า นกระบวนการนิ ติ บั ญ ญั ติ ความเป็ น เลิ ศ
ด้านการบริหารการประชุม ความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการและสร้ างเครือข่ายการพัฒนาเครือข่ายซึ่งผลสำเร็จ
สอดคล้ อ งกั บ งานวิจั ย เรื่อ งการพั ฒ นาทรัพ ยากรมนุ ษย์ ข องมหาวิท ยาลั ย มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิท ยาลั ย พบว่ า
ลัก ษณะการพั ฒ นาทรัพ ยากรมนุษย์ ของมหาวิทยาลั ยมหาจุฬ าลงกรณราชวิทยาลัย ดำเนินไปตามการวางแผน
แผนพัฒนามหาวิทยาลัย ซึ่งกำหนดไว้ทุก 5 ปี มีกระบวนการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยประกอบด้วยผู้บริหาร
คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ของมหาวิทยาลัย โดยมุ่งพัฒ นาให้มีความสามารถ ความรู้ มีทักษะในการบริหารจัด การ มี
ทัศนคติที่ดี และมีการปฏิบัตงิ านอย่างต่อเนื่องอย่างเป็นระบบ (Adiwattanasit & Tharatee, 2013)
สำนั กงานเลขาธิก ารวุฒิ ส ภามีก ารดำเนินการพั ฒ นาทรัพ ยากรมนุ ษย์ โดยใช้แ ผนยุทธศาสตร์ส ำนัก งาน
เลขาธิการวุฒิสภาเป็นแนวทางในการพัฒนาให้เกิดประสิทธิผลของความเป็นเลิศด้านต่าง ๆ มีการกำหนดและนำหลัก
สมรรถนะมาใช้ในการพัฒนาบุคลากร การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ผ่านมาให้ความสำคัญในการเสริมสร้างความรู้
ทักษะ ความสามารถเฉพาะด้านของบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำนักงานเลขาธิการ
วุฒิสภาตระหนักถึงความจำเป็ นในความเป็นเลิศด้านต่าง ๆ เพื่อทรัพยากรมนุษย์ได้มีองค์ความรู้ตามวิสัยทัศน์และ
พันธกิจของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ในการส่งเสริมและสนับสนุนงานฝ่ายนิติบัญญัติ สามารถปฏิบัติหน้าที่ฝ่าย
เลขานุการในการสนับสนุนการปฏิบัติงานให้แก่สมาชิกสภานิติบัญญั ติ แห่งชาติได้ สอดคล้องกับนโยบายการพัฒ นา
ทรัพยากรมนุษย์ของ Republic of Kenya (2015) เพื่อมุ่งพัฒนาระบบบริการสาธารณะ เป็นกรอบการทำงานในการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อมุ่งพัฒนาระบบบริการสาธารณะ โดยวัตถุประสงค์ของนโยบาย คือเพื่อสร้างความมั่นใจ
ได้ว่าข้าราชการมีความรู้ ทักษะ ทัศนคติและสมรรถนะที่เหมาะสมสำหรับการปรับปรุงประสิทธิผลและความก้าวหน้า
ในอาชีพ
2. ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา คือ
2.1 นโยบายของผู้บริหารระดับสูง วิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) ค่านิยมหลัก (Core Values) แผน
ยุทธศาสตร์แผนกลยุทธ์ แผนงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากรแผนพัฒนาบุคลากรสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 แนวทางและกิจกรรมการพัฒนาบุคลากร ล้วนเป็นปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เนื่องด้วยได้พิจารณา ความสอดคล้องยึดโยงปัจจัยต่าง ๆ
ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การพั ฒ นาทรั พ ยากรบุ ค คลของสำนั ก งานเลขาธิ ก ารวุ ฒิ ส ภา ทั้ ง ภายนอกและภายในองค์ กร
โดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน รวมทั้งการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้องและมีผลกระทบกับ
การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ดังกล่าวล้วนแล้วเป็นปัจจัยสำคัญเป็นแนวทางที่สามารถ
ขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัตใิ ห้เห็นเป็นรูปธรรมได้อย่างชัดเจน
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2.2 ภาวะผู้ น ำที่ เหมาะสม ผู้ บ ริห ารสำนั ก งานเลขาธิ ก ารวุฒิ ส ภา คื อ เลขาธิ ก ารวุฒิ ส ภา มี น โยบาย
ในเรื่ อ งการพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ โดยสนั บ สนุ น ให้ มี ก ารเรี ย นรู้ ทั้ ง ในระบบและนอกระบบ ในระบบนี้
หมายถึ ง ว่ า เลขาธิ ก ารวุ ฒิ ส ภาอนุ มั ติ เห็ น ชอบให้ ใ ช้ ง บประมาณ ในการอบรมในการส่ ง บุ ค ลากรไปศึ ก ษา
แต่ในขณะเดียวกัน เลขาธิการวุฒสิ ภาสนับสนุนให้บุคลากรได้มีการพัฒนาตนเองด้วยการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล
(Individual Development Plan : IDP) ดังนั้นการสนับสนุนจากผู้บริหารขององค์กรเป็นสิ่งที่สำคัญ การสนับสนุนในที่ นี้
คือ สนับสนุนเรื่องงบประมาณ เรื่องของเวลา เรื่องของเครื่องมือใหม่ ๆ โดยมีพ้ืนที่ให้ทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ด้วย
ตนเอง ให้ทุกคนสามารถเข้าถึงการเรียนรู้นั้นได้ จะส่ งผลให้การพั ฒ นาทรัพ ยากรมนุษย์ของสำนักงานเลขาธิการ
วุ ฒิ ส ภาเป็ น ไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ผ ล สอดคล้ อ งกั บ วิ ธี ก ารพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ข อง khunthongjan (2016)
การอบรมและพัฒนาที่ต่อเนื่องในหลักสูตรที่เหมาะสม คือ การให้พนักงานเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมระยะสั้น
อย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ความสามารถที่นอกเหนือจากการศึกษาแล้ว ยังนำความรู้ที่ได้จากการ
ฝึกอบรมมาประยุกต์ใช้การปฏิบัตจิ ริง รวมสามารถถ่ายทอดให้พนักงานคนอื่น ๆ ได้
2.3 การบริ ห าร สำนั ก งานเลขาธิ ก ารวุ ฒิ ส ภามี ก ระบวนการนำแนวคิ ด POSDCoRB มาประยุ ก ต์ ใ ช้
อย่ า งเป็ น ขั้ น ตอนและกระบวนการ ซึ่ ง สำนั ก งานเลขาธิ ก ารวุ ฒิ ส ภาให้ ค วามสำคั ญ เพราะเป็ น แนวทาง
เชื่อมโยงไปถึงรูปแบบการทำงานที่ดี มีการวางแผน (Planning) ตั้งแต่ระดับยุทธศาสตร์ที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์จนมาถึงแผนปฏิบัตริ าชการ และมีการติดตามตรวจสอบการดำเนินงานตามแผนฯ เพื่อให้มีการใช้เงิน
งบประมาณรายจ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถดำเนินโครงการที่กำหนดได้ผลงานตามเป้าหมายตัวชี้วัดที่ตั้งไว้
พร้ อ ม มี อุ ป กรณ์ ก ารเรี ย นรู้ ม ากมาย ตลอดจนองค์ ก ารได้ ว างแผนสอดแทรกการพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ใ น
กระบวนการทำงานคือการให้ความรู้ การ Coaching ของผู้บังคับบัญชา การสอนงาน การแนะนำหรือการมอบหมาย
งานใหม่ ๆ ต่อผู้ใต้บังคับบัญชาส่งเสริมให้บุคลากรให้ความสำคัญในเรื่องการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ
2.4 ทรั พ ยากรการบริ ห ารจั ด การ ไม่ ว่ า จะเป็ น บุ ค ลากรระดั บ ผู้ บ ริ ห าร บริ ห ารจั ด การองค์ ก าร
โดยสนั บ สนุ น ส่ ง เสริ ม ให้ ง บประมาณ วั ส ดุ อุ ป กรณ์ ในการพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ล้ ว นเป็ น ปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลให้
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาเกิดประสิท ธิผลในการพัฒนาอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง
สอดคล้องกับแนวคิดปัจจัยที่สำคัญในการการบริหารจั ดการ (Administrative Resources) ของ Patchayaprut (1993)
& Sangwongsa (2010) กล่ า วว่ า 1) คน (Man) ด้ า นบุ ค ลากร การบริ ห ารที่ มี ป ระสิ ท ธิ ผ ลต้ อ งอาศั ย บุ ค ลากรที่ มี
คุณ ภาพ มีทักษะ มี ความรู้ ความสามารถ โดยมีกระบวนการพัฒ นาทรัพยากรมนุษย์ 2) วัสดุอุปกรณ์ (Material)
การจัดเตรียมเครื่องมือเครื่องใช้ วัสดุอุปกรณ์ ที่เหมาะสม ทันสมัย พอเพียง เพื่อช่วยให้การปฏิบัติงานตามหน้าที่
ทั้งนี้หมายความรวมถึงการค้นหา การคิดค้น ออกแบบ การบำรุงรักษา ซ่อ มแซมเครื่องมือที่บกพร่องชำรุดเสียหาย
รวมถึ ง จั ด เตรี ย มสิ่ งทดแทนภายในระยะเวลาที่ ก ำหนด 3) การจั ด การ (Management) เกี่ ย วข้ อ งกั บการกำหนด
ความรับผิดชอบและอำนาจ ของแต่ละตำแหน่งงาน และการกำหนดความสัมพันธ์ของส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกันของ
แต่ละส่วนงานในองค์การ รวมถึ งกระบวนการสร้างระบบควบคุมให้ทุกส่วนขององค์การได้ร่วมกันปฏิบัติงานร่วมกัน
อย่างมีเอกภาพ และต่อเนื่อง 4) เงิน (Money) หรืองบประมาณ เมื่อกล่าวถึงระดับประเทศ งบประมาณแผ่นดินถือเป็น
เครื่องมือการควบคุมการบริหารงานแผ่นดินของฝ่ายนิติบัญญัติ ส่วนในระดับองค์การมีความสำคัญในการควบคุม
ต้นทุนตัง้ แต่การวางแผน จนถึงการนำโครงการไปปฏิบัติ สอดคล้องกับเป้าหมายที่วางไว้ 5) วิธีการ (Method) วิธีการ
พัฒนาองค์การ มีหลายแบบโดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำวิธีการฝึกอบรมในห้ องปฏิบัติการมาประยุกต์ใช้ 6) การตลาด
(Market) ผู้บริหารจัดการการตลาด ควรตระหนักถึงการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค โดยคำนึงถึงลูกค้าเป็น
หลัก 7) เวลา (Time) องค์การจะประสบความสำเร็จขึ้นอยู่กับการบริหารเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุด
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2.5 การบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้นำระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน
(Performance Management System : PMS) มาใช้ป ระเมิน ผลการปฏิ บั ติราชการ ทำให้ บุ ค ลากรตระหนั ก ในการ
พัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง สอดคล้องกับ ในงานวิจัยเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จด้านการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ของบริษัท อีซูซุ เอ็นยิ่น แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด พบว่าหากบุคลากรมีการปฏิบัตงิ านที่มี
ประสิทธิภาพจะส่งผลต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ ดังนั้น ทางบริษัทจึงมีการพิจารณาการเลื่อนตำแหน่งหรือการเพิ่ม
จำนวนผลตอบแทนให้ กับบุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานที่ดีอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการตอบแทนและกระตุ้นจูงใจ
บุคลากรในบริษัทคนอื่นให้มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน ทางบริษัทมองเห็นว่า หากบุคลากรปฏิบัติงานให้กับ
บริษัทดีเท่าไร บริษัทก็จะตอบแทนให้บุคลากรดีเท่านั้น เพื่ อเป็นการรักษาคุณภาพมาตรฐานของบุคลากรและรักษา
บุคลากรที่ดนี ้ใี ห้ทำงานร่วมกับบริษัทในระยะยาว (Roonpho & Leannakphan, 2016)
2.6 การพั ฒ นาองค์ ก าร สำนั กงานเลขาธิ ก ารวุฒิ ส ภาให้ ค วามสำคั ญ กั บการจัด การความรู้ เพื่ อ เป็ น
เครื่องมือในการพัฒนาองค์การ โดยรวบรวมองค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานมาประมวลกลั่นกรองจัดเก็บให้เป็น
ระบบและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากร รวมทั้งสร้างระบบที่ช่วยในการสนับสนุนการเรียนรู้ของบุคลากรอย่าง
ต่อเนื่อง รวมทั้งการจัดกิจกรรมวันแห่งการเรียนรู้ (KM Day) บุคลากรสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้องค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน และมีกิจกรรมการยกย่องชมเชยหน่วยงานที่มีการจัดการความรู้ดีเด่น
สร้างแรงจูงใจและขวัญ กำลังใจในการจัดการความรู้ของบุคลากร อันจะทำให้สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภามีองค์
ความรู้สำคัญที่สนับสนุนการปฏิบัติงาน เกิดวัฒนธรรมการเรียนรู้ ซึ่งบุคลากรมีการเรียนรู้และพัฒนาการปฏิบัติงาน
ให้มีประสิทธิภาพและสร้างนวัตกรรมส่งผลต่อประสิทธิผลและความสำเร็จ ตามเป้าหมาย พันธกิจ และยุทธศาสตร์
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา การพัฒ นาองค์การจึงเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญ ต่อประสิทธิผลการพัฒ นาทรัพยากร
มนุษย์ในสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เนื่องด้วยการดำเนินการอย่างต่อเนื่องทำให้เกิด เป็นวัฒนธรรมการเรียนรู้ของ
บุคลากร ทำให้บุคลากรใส่ใ จการการพัฒนาตนเอง การทำงานเป็นทีมอย่างต่อเนื่อง สอดคล้อ งกับแนวคิดเครื่องมือ
สร้ า ง “พลั ง ทวี คู ณ ” (Synergy) ในการปฏิ บั ติ ราชการของ Noiwat (2013) คื อ การจั ด การความรู้ สร้ า งพลั ง ให้
ข้าราชการทุกระดับ ให้มีผลสัมฤทธิ์สูงและสามารถสร้างสรรค์ผลงานที่คุณภาพ
2.7 ประสิทธิผ ล การตระหนั กต่ อผลการดำเนินการจะทำให้ ทราบจุด แข็งและจุ ดอ่ อนของการพั ฒ นา
ทรัพยากรมนุษย์ส่งผลต่อการปรับปรุงพัฒนาให้ดีย่ิงขึ้นต่อไป สอดคล้องกับแนวคิดของ Khejonnan (2006) กล่าวถึง
การประเมินการพัฒนาองค์การ เป็นขั้นตอนสำคัญในการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนาองค์ก ารว่า
สอดคล้องตามเกณฑ์และมาตรฐาน เป้าหมายที่กำหนดไว้เพียงใด ตลอดจนทีมงานจะต้องได้รับข้อมูลย้อนกลับ เป็น
แนวทางการแก้ไขและปรับปรุงเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามต้องการ
2.8 การพั ฒ นาทรัพยากรมนุษย์ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาตระหนักถึงการพัฒ นาทรัพยากรมนุษย์
ว่า เป็น ทุนขององค์การที่สามารถเพิ่มมูลค่ามหาศาลให้กับองค์การมากกว่าทรัพย์สินหรือทุนประเภทอื่น ๆ ดังนัน้ จึงมี
ลักษณะการปฏิบัติงานเชิงรุก มีการเตรียมความพร้อมบุคลากรให้ก้าวสู่ยุคประเทศไทย 4.0 สอดคล้องกับ แนวคิด
ของ Teepapal (2007) ได้อธิบายถึงคำว่า การเปลี่ยนแปลงองค์การ (Organizational Change) นัน้ มีผู้ให้ความหมายไว้
ต่าง ๆ กัน รวบรวมความหมายไว้ว่า การเปลี่ยนแปลงองค์การ หมายถึงการเปลี่ยนแปลง ที่มีการวางแผนหรือไม่มี
การวางแผน เกี่ยวกับทรัพยากรบุคคล ตลอดจนโครงสร้างเทคโนโลยีขององค์การ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงองค์การ
หมายถึงกระบวนการทำให้องค์การเปลี่ยนแปลงไปจากสภาพที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไปสู่สภาพในอนาคตที่พึงปรารถนา
เพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัตงิ านขององค์การให้ดียิ่งขึน้
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2.9 ความพึ ง พอใจ มี ทั้ ง ความพึ ง พอใจของผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาและความพึ ง พอใจของผู้ ใต้ บั ง คั บ บั ญ ชา
ที่ เป็ น ปั จ จั ย สำคั ญ ต่ อ ประสิ ท ธิ ผ ลการพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ใ นสำนั ก งานเลขาธิ ก ารวุ ฒิ ส ภา สอดคล้ อ งกั บ
แนวคิ ด ของ Chaipunya (1998) กล่ าวถึงความพึงพอใจว่าเป็น ความรู้สึ กที่ ได้ รั บความสำเร็จตามความต้อ งการที่
มุ่งหวัง เป็นความรู้สกึ ยินดีของบุคคลที่สามารถตอบสนองความต้องการทางจิตใจและร่างกาย ปัจจัยที่ส่งผลต่อความ
พึงพอใจคือการได้รับการตอบสนองมากเพียงใด ถ้าตอบสนองน้อยจะมีการแสดงออกพฤติกรรมแง่ลบ ดังนั้นต้องมี
สิ่งจูงใจ เพื่อตอบสนองความต้องการของตนเอง
2.10 การมีส่วนร่วมของบุคลากรในองค์การ การมีส่วนร่วมของบุคลากรในองค์การมีทั้งการมีส่วนร่วม
แบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ นอกจากนี้ความร่วมมือของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในสำนักงานเลขาธิการ
วุฒิ ส ภามีก ารสร้างความร่วมมือ ทั้ งภายในและภายนอกสำนั กงานเลขาธิก ารวุ ฒิ สภา สอดคล้อ งกับ แนวคิ ด ของ
Roonpho & Leannakphan (2016) ในงานวิจัยเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของ
บริษัท อีซูซุ เอ็นยิ่น แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด พบว่าปัจจัยสำคัญที่ทำให้การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของ
ทางบริษัทอีซูซุ เอ็นยิ่น แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ประสบความสำเร็จ คือ บุคลากร เนื่องจากบุคลากรใน
บริษัทได้ให้ค วามร่วมมือในการเข้าฝึกอบรมพร้ อมพั ฒ นาตนเอง อีกทั้ งยั งปฏิบัติตามในสิ่งที่ ทางบริษัทปลู กฝังไว้
สามารถทำงานร่วมกันเป็นทีมงาน มีความสามัคคี ช่วยเหลือซึ่งกันและกันและสามารถแก้ไขแก้ปัญ หาร่วมกัน จึง
ส่งผลต่อประสิทธิภาพและคุณภาพของผลิตภัณฑ์

ข้อเสนอแนะ
จากการวิจัยครั้งนี้มีข้อเสนอแนะ ประกอบด้วยการดำเนินการที่สำคัญ 3 ระดับ คือ 1) ระดับนโยบาย คือ
การสนับสนุนทรัพยากรจากรัฐบาลและผู้บริหารองค์การอย่างเพียงพอ และต่อเนื่อง 2) ระดับอำนวยการ จำเป็นต้อง
สร้างเสริมทัศนคติในเชิงบวกให้แก่บุคลากรทุกระดับ เห็นความสำคัญของการเข้าร่วมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 3)
ระดับปฏิบัติการ ปัจจัยด้านทรัพยากร สำนั กงานเลขาธิการวุฒิสภาควรยกย่องเชิดชู ประกาศ และตอบแทนรางวัล
ตลอดจนสนับสนุนให้บุคลากรที่เรียนรู้และพัฒนาตัวเองอยู่ต่อเนื่องให้เป็นบุคลากรต้นแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
เพื่อให้เห็นว่าการพัฒนาตัวเองมีความสำคัญ ซึ่งจะเป็นเป็นแรงผลักดันทำให้บุคลากรคนอื่นมีความกระตือรือร้น และ
ร่วมกันพัฒนาศักยภาพตนเอง เพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์การต่อไป
จากการวิจัยครัง้ นี้มขี ้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งต่อไป ดังนี้
1. ควรขยายฐานการวิจัย โดยเพิ่มจำนวนของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจั ยให้มากขึ้น ให้ครอบคลุมบุคลากร
ตำแหน่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. ควรศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาและ
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เพื่อให้เห็นประเด็นสำคัญ และความแตกต่างของสำนักงานภายใต้สังกัดรัฐสภา
3. ควรศึ ก ษาประเด็ น การพั ฒ นาทรั พ ยากรบุ ค คล เรื่ อ งการวางแผนความก้ า วหน้ า ในส ายอาชี พ ที่ มี
ประสิทธิภาพ เพราะสำนักงานเลขาธิการวุฒสิ ภาจำเป็นต้องมีการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ของบุคลากรอย่างทั่วถึง เพื่อให้สามารถปฏิบัติภารกิจตามหน้าที่ รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีศักยภาพ
พร้อมที่จะเลื่อนขึ้นสู่ตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้ น เนื่องด้วยมีผลต่อการพัฒ นาความก้าวหน้าของทรัพยากรมนุษย์ใน
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
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ประโยชน์ท่ไี ด้รับจากการวิจัยครั้งนี้
1. ทำให้ทราบถึงประสิทธิผลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
2. ทำให้ทราบถึงปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
3. ทำให้เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานหรือองค์กรที่ให้ความสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
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