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การพัฒนาศักยภาพในการท างานของบุคลากร : กรณีศึกษา กองสถานที่ ยานพาหนะ  
และรักษาความปลอดภัย ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี*1 

ธนาภรณ์ บุญทอง**2 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาการพัฒนาบุคลากรของกองสถานที่ ยานพาหนะ และรักษาความ

ปลอดภัย ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 2) เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของกองสถานที่ 
ยานพาหนะ และรักษาความปลอดภัย ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 3) เพื่อศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรคการ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรของ กองสถานที่ยานพาหนะ และรักษาความปลอดภัย ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ในการ
วิจัยนี้ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ 
บุคลากรของกองสถานที่ ยานพาหนะ และรักษาความปลอดภัย ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ได้แก่ ข้าราชการ 
ลูกจ้างประจ า พนักงานงานราชการ และพนักงานจ้างเหมาบริการ 140 คน จากประชากรทั้งสิ้น 205 คน 
ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลของบุคลากรกองสถานที่ ยานพาหนะ และรักษาความปลอดภัย ส า นัก
เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาการปฏิบัติงาน และต าแหน่งหน้าที่งาน      
ที่แตกต่างกัน มีแนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่ไม่แตกต่างกัน อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยที่ก าหนดไว้ จากการวิจัยการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรกองสถานที่ 
ยานพาหนะ และรักษาความปลอดภัย ด้านความความรู้ ด้านทักษะ ด้านทัศนคติ ด้านบุคลิคลิกลักษณะ
ประจ าตัวบุคคล และด้านแรงจูงใจ โดยรวมอยู่ในระดับมาก และผลการวิจัยพบว่าการพัฒนาสมรรถนะของ
บุคลากร มีผลต่อแนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสูงขึ้น อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งเป็นไป
ตามสมมติฐานการวิจัยที่ก าหนดไว้ ส่วนปัญหาและอุปสรรค ได้แก่ บุคลากรขาดความรู้ ความเข้าใจ และยังขาด
ทักษะที่จ าเป็นโดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีที่หน่วยงานน ามาใช้ เพื่ออ านวยความสะดวกให้กับผู้ปฏิบัติงาน และ
ตอบสนองต่อความต้องการของผู้มาขอรับบริการ จึงท าให้การปฏิบัติงานผ่านระบบเทคโนโลยียังไม่ได้
ประสิทธิภาพเท่าที่ควร ข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาปรับปรุง ได้แก่ หน่วยงานควรส่งเสริมให้บุคลากรมี
ความรู้ในด้านต่าง ๆ ที่หลากหลาย โดยการสนับสนุนให้บุคลากรศึกษาหาความรู้ทั้งจากการศึกษาจากระเบียบ 
ข้อบังคับต่าง ๆ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากเพื่อนร่วมงาน การสอนงานโดยผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลอื่น ๆ 
รวมทั้งหลักสูตรที่เหมาะสมในการพัฒนาความรู้ และหน่วยงานควรสนับสนุนให้บุคลากรมีการพัฒนาทักษะ
อย่างรอบด้านที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานในปัจจุบันและในอนาคต ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรน า
ความรู้ ความสามารถ เทคนิค และวิธีการต่าง ๆ มาใช้ในการปฏิบัติงาน ผ่านการเรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์
และมีความเช่ียวชาญในงานด้านนั้น ๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ ตรงตาม
เป้าหมายของหน่วยงาน  
 

ค าส าคัญ : การพัฒนาศักยภาพในการท างานของบุคลากร กองสถานที่ ยานพาหนะ และรักษาความปลอดภัย 
 

บทน า  
กระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษท่ี 21 ทีส่่งผลกระทบทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม 

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการเมืองของประเทศอย่างรวดเร็ว มีผลท าให้องค์การต่าง ๆ ต้องให้ความส าคญักับการ
พัฒนาบุคลากรมากยิ่งข้ึน โดยเฉพาะการมุ่งเน้นที่จะสร้างทุนมนุษย์ (Human Capital Building ) และการจัดการ
ความรู้ (Knowledge Management) เพื่อสร้างความได้เปรียบในการเป็นผู้น า การปรบัตัวให้ทันกับกระแสการ
                                                           

*
บทความนี้เรียบเรียงจากการค้นคว้าอิสระเรื่อง การพัฒนาศักยภาพในการท างานของบุคลากร : กรณีศึกษา กองสถานที่ ยานพาหนะ และรักษาความ

ปลอดภัย ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
**นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
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เปลี่ยนแปลงองค์การต่าง ๆ จึงจ าเป็นต้องหากลยุทธ์ในการด าเนินงานท่ีจะสามารถท าให้องค์การได้เปรียบคู่แข่งขัน    
ซึ่งองค์การในปัจจุบันได้พยายามแสวงหาสมรรถนะหลักขององค์การ (organizational core competency) ที่ต้อง
อาศัยเทคโนโลยีที่ทันสมัย กระบวนการบริหารงาน และกระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากร
ที่มศีักยภาพ ท าให้องค์การสามารถขับเคลื่อนได้ตามเป้าหมายและประสบความส าเรจ็  

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 258 ข (4) ให้ด าเนินการปฏิรูปประเทศ 
ด้านการบริหารราชการแผ่นดินใหม้ีการปรับปรุง และพัฒนาการบรหิารงานบุคคลภาครัฐเพื่อจูงใจให้ผู้มีความรู้ 
ความสามารถอย่างแท้จริงเข้ามาท างานในหน่วยงานของรัฐ และสามารถเจริญก้าวหน้าได้ตามความสามารถและ
ผลสัมฤทธ์ิของงานของแต่ละบุคคล มีความซื่อสัตยส์ุจริต กล้าตัดสินใจ และกระท าในสิ่งที่ถูกต้อง โดยคิดถึงประโยชน์
สว่นรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว มีความคิดสร้างสรรค์ และคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อให้การปฏิบัติราชการและการ
บริหารราชการแผ่นดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีมาตรการคุม้ครองป้องกันบุคลากรภาครัฐ จากการใช้อ านาจ
โดยไม่เป็นธรรมของผู้บังคับบญัชา และพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาตรา 72 บัญญัติว่า 
“ให้ส่วนราชการมหีน้าท่ีด าเนินการให้มีการเพิ่มพูนประสิทธิภาพและเสริมสร้างแรงจูงใจแก่ข้าราชการพลเรือน เพื่อให้
ข้าราชการพลเรือนสามัญ มคีุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม คณุภาพชีวิต มีขวัญ และก าลังใจในการปฏบิัติราชการให้
เกิดผลสมัฤทธ์ิต่อภารกจิของรัฐ ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ. ก าหนด” ประกอบกับแผนพัฒนาเศษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) ได้ก าหนดเป้าหมาย ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาประเทศใน
ระยะ 5 ป ีซึ่งสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ี(2561-2580) ที่เป็นกรอบการพัฒนาประเทศในระยะยาว มุ่งเน้นให้ 
“คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” สร้างความมั่นคงของชาติ พัฒนาคนทุกวัยให้เป็นคนดี คนเก่ง มีศักยภาพ และ
ความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นหัวใจส าคัญในการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันทั้งในภาคการผลติและภาคบรกิาร เพื่อสร้าง
สังคมที่มีคณุภาพ จึงเป็นหน้าที่ขององค์การที่จะต้องพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพและศักยภาพเพิ่มขึ้น ให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมตา่ง ๆ เพื่อให้องค์การสามารถด าเนนิงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร จึงมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการขับเคลื่อนองค์การในทศวรรษที่ 21 เพราะ
บุคลากรถือเป็นทรัพยากรที่ส าคัญที่สุดในการบริหารงาน องค์การหรือหน่วยงานใด ๆ ก็ตาม จะปฏิบัติงานให้บรรลุ
เป้าหมายได ้ย่อมขึ้นอยู่กับคณุภาพและศักยภาพของบุคลากร จึงมคีวามจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาบุคลากร        
โดยการเพิ่มศักยภาพที่จ าเป็นในด้านความรู้ ความสามารถ และสร้างทักษะในการปฏิบัติงาน ตลอดจนการสร้างแรง
กระตุ้นให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มศักยภาพ 
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ผู้วิจัยซึ่งเป็นบุคลากรของกองสถานที่ ยานพาหนะ และรักษาความปลอดภัย ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี จึงมี
ความสนใจที่จะวิจยัการพัฒนาศักยภาพในการท างานของบุคลากร กองสถานที่ ยานพาหนะ และรักษาความปลอดภัย ส านัก
เลขาธิการนายกรัฐมนตรี เพื่อให้ทราบถึงแนวทาง ปัญหาอุปสรรคในการพัฒนาศักยภาพในการท างานของบุคลากร โดยน าผล
การศึกษาท่ีไดไ้ปปรับปรุงและเป็นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร กองสถานที่ ยานพาหนะ และรักษาความ
ปลอดภัย ส านักเลขาธิการนายกรฐัมนตรตี่อไป 
 
ค าถามของการวิจัย   

1.  การพัฒนาศักยภาพในการท างานของบุคลากร กองกองสถานที่ ยานพาหนะ และรักษาความปลอดภัย ส านัก
เลขาธิการนายกรัฐมนตรี มีวิธีการอย่างไร 

2.  ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของกองสถานท่ี ยานพาหนะ และรักษาความ
ปลอดภัย ส านักเลขาธิการนายกรฐัมนตรี มีอะไรบา้ง 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.  เพื่อศึกษาการพัฒนาบุคลากรของกองสถานที่ ยานพาหนะ และรกัษาความปลอดภัย ส านักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี  

2.  เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของกองสถานท่ี ยานพาหนะ และรักษาความ
ปลอดภัย ส านักเลขาธิการนายกรฐัมนตร ี

3.  เพื่อศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรคการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ กองสถานที่ยานพาหนะ และรักษา
ความปลอดภัย ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 

 
สมมติฐานของการวิจัย 
1.  ปัจจัยส่วนบุคคลของบุคลากรกองสถานที่ ยานพาหนะ และรักษาความปลอดภัย ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 

ทีแ่ตกต่างกัน มีผลต่อการพัฒนาศกัยภาพบุคลากรที่แตกตา่งกัน 
2.  แนวทางการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรกองสถานที่ ยานพาหนะ และรักษาความปลอดภัย ส านักเลขาธิการ

นายกรัฐมนตรี มผีลต่อการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสูงขึ้น 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ มุ่งศึกษาเรื่อง การพัฒนาศักยภาพในการท างานของบุคลากร: กรณีศึกษา กองสถานที่ ยานพาหนะ และ

รักษาความปลอดภัย ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยก าหนดกรอบ
แนวคิดการวิจัย (Conceptual Framework) ประกอบด้วยตัวแปรอิสระ (Independent Variables) และตัวแปรตาม 
(Dependent Variables) ดังนี้ 

 
 ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) คือ ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม และการพัฒนา
สมรรถนะบุคลากร  
 ตัวแปรตาม (Dependent Variables) คือ แนวทางการพัฒนาศักยภาพในการท างานของบุคลากร           
กองสถานที่ ยานพาหนะ และรักษาความปลอดภัย ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  
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                        ตัวแปรอิสระ 
 
 
 

                 ตัวแปรตาม 
  
   

 
 
 
 
 
 
 
 

ค านิยามตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม 
ด้านความรู้ หมายถึง ขอบเขตของข้อมูลหรือเนื้อหาเฉพาะด้านที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งครอบครองอยู่ 
ด้านทกัษะ หมายถึง ความสามารถในการปฏิบัติงานท้ังที่เกี่ยวข้องกับด้านกายภาพ การใช้ความคิด และจิตใจของ

บุคคลในระดับที่สามารถคดิ วิเคราะห์ ใช้ความรู้ก าหนดเหตผุลหรือการวางแผนในการจดัการ และในขณะเดียวกันก็ตระหนัก
ถึงความซับซ้อนของข้อมูลได ้

ทัศนคติ หมายถึง ความคดิเห็นเกีย่วกับตนเอง หรือสิ่งท่ีบุคคลเชื่อว่าตนเองเป็น 
บุคลิกลักษณะประจ าตัวบุคคล หมายถึง คุณลักษณะทางกายภาพของบุคคลและรวมถึงการตอบสนองของบุคคลต่อ

ข้อมูลหรือสถานการณ์ที่เผชิญ 
แรงจูงใจ หมายถึง สิ่งที่บุคคลคิดหรือต้องการอย่างแท้จริง ซึ่งจะเป็นแรงขับในการก าหนดทิศทางหรือการเลือกของ

บุคคล เพื่อแสดงออกถึงพฤติกรรม หรือการตอบสนองต่อเป้าหมายหรือการถอยออกไปจากสิ่งต่าง ๆ เหล่านั้น 
การฝึกอบรม หมายถึง การเปลี่ยนแปลงภายในช่วงระยะเวลาอันสัน้ให้บุคคลมีความรู้ ทักษะ และทศันคติ  ในการ

ปฏิบัติงานให้ดีขึ้นในต าแหน่งงานปัจจุบัน 
การศึกษา หมายถึง การเปลี่ยนแปลงภายในช่วงระยะกลาง ให้บุคคลเกิดการเรียนรู้งานเตรียมบุคลากร      เพื่อเลื่อน

ต าแหน่ง หรือเพื่อเพิ่มความสามารถด้านเทคนิคในงานปัจจบัุน 
การพัฒนา หมายถึง ความพยายามเปลี่ยนแปลงภายในช่วงเวลาระยะยาวให้บุคคลเกิดการรับรู้ สามารถก้าวทันการ

เปลี่ยนแปลงขององค์การในอนาคต 
 
 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
- เพศ 
- อาย ุ
- ระดับการศึกษา 
- ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 
- ต าแหน่งหน้าที่งาน 

การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของกองสถานที่ 
ยานพาหนะ และรักษาความปลอดภัย ส านัก
เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ได้แก่ 

1. ด้านความรู ้
2. ด้านทักษะ  
3. ด้านทัศนคติ  
4. ด้านบุคลิกลักษณะประจ าตัวบคุคล  
5. ด้านแรงจูงใจ  

 

แนวทางการพัฒนาศักยภาพในการ
ท างานของบุคลากร กองสถานที่ 
ยานพาหนะ และรักษาความปลอดภัย 
ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี คือ 
   1. ด้านการฝึกอบรม  
   2. ด้านการศึกษา  
   3. ด้านการพัฒนา  
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วิธีด าเนินการวิจัย 
การวิจัยเรื่อง การพัฒนาศักยภาพในการท างานของบุคลากร : กรณีศึกษา กองสถานที่ ยานพาหนะ และรกัษาความ

ปลอดภัย ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ และใช้วิธีการศึกษา  เชิงส ารวจด้วยแบบสอบถามที่จัดท าข้ึน
โดยผู้วิจัย มีวิธีด าเนินการตามขั้นตอน ดังต่อไปนี ้

 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
1. ประชากร คือ บุคลากรของกองสถานที่ ยานพาหนะ และรักษาความปลอดภัย ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 

จ านวน 205 คน ประกอบไปด้วย 4 กลุ่มหลัก ได้แก่ ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ และพนักงานจ้างเหมา
บริการ  

2. กลุ่มตัวอย่าง คือ บุคลากรของกองสถานที่  ยานพาหนะ และรักษาความปลอดภัย ส านักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี ได้แก่ ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ และพนักงานจ้างเหมาบริการ จ านวน 136 คน   ซึ่งท าการ
สุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็น โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบง่าย ใช้สูตรการค านวณเพื่อก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างของ 
Taro Yamane ทีร่ะดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95 และมีความคลาดเคลื่อนของกลุ่มตัวอย่าง 0.05 หรือ     ร้อยละ 5 จะได้กลุ่ม
ตัวอย่างจ านวน 136 คน ดังนั้น ผู้วิจัยจึงก าหนดกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาเท่ากับ 140 คน  

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือแบบสอบถาม ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นจากการศึกษาแนวความคิดและผลการวิจัย        ที่
เกี่ยวข้อง โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนท่ี 1 แบบสอบถาม แบบเลือกตอบ (Checklist) เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของบุคลากร  
ส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถาม แบบเลือกตอบ (Checklist) เกี่ยวกับการพัฒนาสมรรถนะในการท างานของบุคลากร 5 

ด้าน ได้แก่ ด้านความรู้ ด้านทักษะ ด้านทัศนคติ ด้านบุคลิกลักษณะประจ าตัวบุคคล และด้านแรงจูงใจ  
ส่วนท่ี 3 เป็นแบบสอบถาม แบบเลือกตอบ (Checklist) เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากร    ในการ

ท างาน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการอบรม ด้านการศึกษา และด้านการพัฒนา  
เกณฑ์การวัดความคิดเห็นในการตอบค าถามส่วนท่ี 2 และส่วนที่ 3 ใช้มาตราวัด 5 ระดับ ตามแบบของ    ลิเคิร์ท 

สเกล (Likert’s Scale) และลักษณะของค าถามก าหนดให้ผู้ตอบเลือกตอบ (Checklist) ดังนี้  
 

ระดับความคิดเห็น       ค่าน้ าหนักของตัวเลือก       
     มากที่สุด          5       
     มาก           4       
     ปานกลาง          3       
     น้อย           2       
     น้อยท่ีสุด          1    
เกณฑ์ในการแปลผลระดับค่าเฉลี่ยในการตอบค าถามส่วนท่ี 2 และส่วนท่ี  

ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.80       หมายความว่า  ระดับความคิดเห็นน้อยท่ีสุด  
ค่าเฉลี่ย 1.81 – 2.60       หมายความว่า  ระดับความคิดเห็นน้อย  
ค่าเฉลี่ย 2.61 – 3.40       หมายความว่า  ระดับความคิดเห็นปานกลาง  
ค่าเฉลี่ย 3.41 – 4.20       หมายความว่า  ระดับความคิดเห็นมาก  
ค่าเฉลี่ย 4.21 – 5.00       หมายความว่า  ระดับความคิดเห็นมากท่ีสุด  

ส่วนท่ี 4 เป็นแบบสอบถามลักษณะค าถามปลายเปิด เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ตอบแบบสอบถามได้แสดงข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร และข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไข
ปัญหาและอุปสรรคการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 
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การทดสอบเครื่องมือ 
 

ทดสอบความเที่ยงตรง (Validity)  
ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง และความเหมาะสม

ของเนื้อหา เพื่อปรับปรุงให้มคีวามชัดเจนก่อนน าไปใช้   
 

ทดสอบความเชื่อม่ัน (Reliability)  
ผู้วิจัยได้น าแบบสอบการพัฒนาศักยภาพในการท างานของบุคลากร กรณีศึกษา กองสถานที่ ยานพาหนะ และรักษา

ความปลอดภัย ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ไปท าการทดลองใช้แบบสอบถาม (Try Out) เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ตอบจะมีความ
เข้าใจตรงกัน และตอบค าถามตามความเป็นจริงได้ทุกข้อ โดยก าหนดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดสอบจ านวน 30 คน ซึ่ง
ทดสอบความเชื่อถือของแบบสอบถาม (Test of Reliability) โดยใช้วิธีหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่า (Coefficient alpha) หรือเรียกว่า 
แบบครอนบัค (Cronbach) ได้ความเช่ือมั่น 0.91  

 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมลูด้วยตนเองและเก็บแบบสอบถามคืน โดยมีการตรวจสอบความสมบรูณ์ และความถูกต้องของ

แบบสอบถาม ได้รับแบบสอบถามคืนมาจ านวน 140 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 
 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรปูทางสถิติ Statistical Package for 

the Social Sciences (SPSS) ดังนี้  
1 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) ประกอบด้วย ค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage)  

ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่อใช้บรรยายข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 2 สถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistics) ใช้สถิติเพื่อทดสอบสมมติฐาน ประกอบด้วย การรายงานผล ใช้สถิติเชิง
อนุมานเพื่อทดสอบสมมติฐานทั้งสองข้อ โดยใช้สถิติวิจัย คือ independent Samples t-test และ f -test หรือ One-way 
ANOVA 

 
ผลการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง การพัฒนาศักยภาพในการท างานของบุคลากร : กรณีศึกษา กองสถานท่ี ยานพาหนะ และรักษา

ความปลอดภัย ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ผู้วิจยัได้ก าหนดวัตถปุระสงค์ในการศึกษา และจากการศึกษาสามารถสรุป
ผลการวิจัยได้ ดังต่อไปนี้  

 
วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพื่อศึกษาการพฒันาบุคลากรของกองสถานที่ ยานพาหนะ และรักษาความปลอดภัย 

ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตร ี 
จากผลการศึกษา การพัฒนาบุคลากรของกองสถานที่ ยานพาหนะ และรักษาความปลอดภัย ส านักเลขาธิการ

นายกรัฐมนตรีของผู้ตอบแบบสอบถาม ผู้วิจัยสรุปผลการวิเคราะห์ขอ้มูลได้ดังต่อไปนี้   
1. ผลการวเิคราะห์ข้อมูลปจัจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 140 คน พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 

76 คน คิดเป็นร้อยละ 54.3 มีอายุระหว่าง 46-51 ปี จ านวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 36.4 มีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี 
จ านวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 49.3  มีระยะเวลาการปฏิบตัิงานต่ ากว่าหรือเท่ากับ 5 ปี และส่วนใหญ่เป็นลูกจ้างประจ า 
จ านวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 40.7  
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2. ผลการวเิคราะห์การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร กลุ่มตัวอยา่งมคีวามคิดเห็นเกี่ยวกับระดับการพฒันา
สมรรถนะของบุคลากรกองสถานที่ ยานพาหนะ และรักษาความปลอดภัย ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( ̅ = 3.62,  S.D. = 
0.60) เมื่อพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า บุคลากรกองสถานท่ี ยานพาหนะ และรักษาความปลอดภยั เหน็ว่า การพัฒนา
สมรรถนะบุคลากรอยู่ในระดับมาก จ านวน 3 ด้าน ดังนี้ ด้านบุคลิกลักษณะประจ าตัวบุคคล ( ̅ = 3.89,  S.D. = 0.61) ด้าน
แรงจูงใจ ( ̅ = 3.80,  S.D. = 0.55) และด้านทัศนคติ ( ̅ = 3.60,  S.D. = 0.51)  และเห็นว่าการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรอยู่ใน
ระดับปานกลาง จ านวน 2 ด้าน ดงันี้ ด้านทักษะ ( ̅ = 3.40,  S.D. = 0.62) และด้านความรู้ ( ̅ = 3.39,  S.D. = 0.69) 

3. ผลการวเิคราะห์แนวทางการพฒันาศักยภาพในการท างานของบุคลากร พบว่า แนวทางการพัฒนาศักยภาพใน
การท างานของบุคลากร ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( ̅ = 4.17,  S.D. = 0.55) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า บุคลากรกอง
สถานท่ี ยานพาหนะ และรักษาความปลอดภัย มีแนวทางการพัฒนาศักยภาพในการท างานของบุคลากร ดังนี้  ด้านการอบรม 
อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( ̅ = 4.34,  S.D. = 0.58)  รองลงมาคือ ด้านการพัฒนา อยู่ในระดับมากที่สุด ( ̅ = 4.25,  S.D. = 
0.55) และด้านการศึกษา อยู่ในระดับมาก ( ̅ = 3.92,  S.D. = 0.63) ตามล าดับ 

 
วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของกองสถานที่ 

ยานพาหนะ และรักษาความปลอดภัย ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  
จากผลการศึกษา ผู้วิจยัได้รวบรวมปัญหาและอุปสรรคในการการพฒันาศักยภาพบุคลากรของผู้ตอบแบบสอบถาม 

โดยสรุปเป็นประเด็นได้ดังต่อไปนี ้
1. ด้านความรู้ เนื่องจากแนวทางการปฏิบัติงานของหน่วยงานจะตอ้งปรับเปลี่ยนตามนโยบายทางการเมืองซึ่งมีการ

เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด จึงท าให้บุคลากรขาดความรู้ ความเข้าใจ ถึงขั้นตอนการปฏิบตัิงาน ส่งผลให้การปฏิบัติงานในบ้างครั้ง
ล่าช้า และขาดประสิทธิภาพ 

2. ด้านทักษะ หน่วยงานมีการปรับปรุงและพัฒนาระบบการปฏิบัติ โดยน าเทคโนโลยีเข้ามาใช้ เพื่ออ านวยความสะดวก
ให้กับผู้ปฏิบัติงาน และตอบสนองต่อความต้องการของผูม้าขอรับบรกิาร แต่บุคลากรของหน่วยงานยังขาดทักษะ ความรู้ และ
ขาดความเข้าใจในขั้นตอนการปฏิบัติงาน จึงท าให้การปฏิบัติงานผ่านระบบเทคโนโลยียังไม่ได้ประสิทธิภาพเท่าที่ควร 

3. ด้านทัศนคต ิบุคลากรมีความกังวล เนื่องจากต้องปฏิบัติงานท่ีตัวเองไม่ถนัด และไม่กล้าตดัสินใจ เพราะเกรงจะ
ได้รับผลกระทบจากการตดัสินใจซึง่อาจจะส่งผลต่อการปฏิบัติงาน  

4. ด้านบุคลิกลักษณะประจ าตัวบุคคล บุคลากรยังขาดการเป็นผู้น า และหน่วยงานยังไม่มีแนวทางทีจ่ะพัฒนา
บุคลากรด้านนี้ที่ชัดเจน 

5. ด้านแรงจูงใจ หน่วยงานยังไม่มีนโยบายการให้รางวัลด้านการปฏิบัติงานแก่บุคลากร หรือการสนับสนุนให้บุคลากรที่มี
ศักยภาพมีโอกาสเติบโตในสายงาน จึงท าให้บุคลากรขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 

 
วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 เพ่ือศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรคการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของกอง

สถานที่ ยานพาหนะ และรักษาความปลอดภัย ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
จากผลการศึกษา ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อเสนอและแนวทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของ ผู้ตอบแบบสอบถาม 

โดยสรุปเป็นประเด็น ได้ดังต่อไปนี้  
1. ด้านความรู้ ผู้บริหารควรส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ในด้านตา่ง ๆ โดยการสนับสนุนให้บคุลากรศึกษาหาความรู้

ทั้งจากภายในและนอกหน่วยงาน เปิดโอกาสให้บุคลากรเข้าร่วมการประชุม อบรม สัมมนา การจัดความรู้ให้เป็นระบบ และ
การแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากการจัดพี่เลี้ยงสอนงาน หรือการหมุนเวียนงานซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งที่จะสามารถพัฒนา
บุคลากรใหม้ีความรู้เชิงลึกในงานและมีความรูร้อบด้าน โดยเน้นที่การเรยีนรูผ้่านการปฏิบัติงานจริง ท าให้บุคลากรสามารถ
เรียนรู้งานใหม่ ๆ ที่ไม่เคยปฏิบัติมาก่อนได้    
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2. ด้านทักษะ หน่วยงานควรสนับสนุนให้บุคลากรมีการพัฒนาทักษะอย่างรอบด้านที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน
ในปัจจุบันและในอนาคต ผ่านการเรียนรูจ้ากผูม้ีประสบการณ์และมคีวามเชี่ยวชาญในงานด้านนั้น ๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรใหม้ีประสทิธิภาพ ตรงตามที่หน่วยงานต้องการ 

3. ด้านทัศนคติ หน่วยงานควรจัดอบรมให้ความรู้ที่เกี่ยวกับการปฏบิัติงานในหลากหลายด้าน เพื่อเพ่ิมความรู้ ทักษะ 
และความช านาญ ให้กับบุคลากร และผูบ้ริหารหรือหัวหนา้งานควรสอบถามปัญหาอุปสรรค หรือความต้องการของบุคลากร 
เพื่อให้บุคลากรไดรู้้จักวิเคราะหต์นเอง ซึ่งจะท าให้บุคลากรทราบว่าตนเองมีจุดเด่นและจุดด้อยตรงไหน การรู้จักตนเองจะท าให้
บุคลากรทราบว่าต้องท าอย่างไร ซึง่เป็นการดึงศักยภาพของบุคลากรออกมาได้มากท่ีสุด  

4. ด้านบุคลิกลักษณะประจ าตัวบุคคล หน่วยงานควรมีนโยบายหรือแนวทางที่ชัดเจนเกี่ยวกับการพฒันาบุคลากร
ให้เป็นผู้น า โดยเลือกสรรและพิจารณาจากบุคลากรที่มีความรู้ ทักษะ จิตส านึก และจะต้องเป็นผู้ทีส่ามารถยอมรับข้อบกพร่อง
ของตัวเองได้ เพื่อเข้ารับการพัฒนาเป็นผู้น าของหน่วยงาน 

5. ด้านแรงจูงใจ หน่วยงานควรมีการจูงใจบุคลากร โดยอาจจะเป็นการให้รางวัล ค าชมเชย และการให้ความ
ไว้วางใจเป็นหัวหน้างานท่ีเหมาะสมกับบุคลากร เพื่อเป็นการจูงใจให้บุคลากรมุ่งมั่นท่ีจะพัฒนาศักยภาพตนเองให้สอดคล้องกับ
การปฏิบัติงาน  

 
อภิปรายผลการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง การพัฒนาศักยภาพในการท างานของบุคลากร : กรณศีึกษา กองสถานท่ี ยานพาหนะ และรักษาความ
ปลอดภัย ส านักเลขาธิการนายกรฐัมนตรี ผู้วจิัยได้ตั้งสมมติฐานและจากการทดสอบสมมติฐาน สามารถอภิปรายผลการวิจัยได้ 
ดังต่อไปนี้  
 
สมมติฐานขอ้ที่ 1 ปจัจัยบุคคลของบุคลากรกองสถานที่ ยานพาหนะ และรักษาความปลอดภัย ส านกัเลขาธกิารนายกรัฐมนตรีที่
แตกต่างกัน มีผลต่อแนวทางการพัฒนาศกัยภาพบุคลากรที่แตกต่างกนั 
ตารางที่ 1  แสดงค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐานของการเปรียบเทียบความ
แตกต่างของความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร กองสถานที่ ยานพาหนะ และรักษาความ
ปลอดภัย จ าแนกตามเพศ 
การทดสอบ t-test 

เพศ จ านวน  
เพศมีผลต่อความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 

�̅� S.D. t Sig. 
ชาย 76 4.164 0.288 0.365 0.716 
หญิง 64 4.181 0.251   
รวม 140     

*มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 จากตารางพบว่า เพศทีแ่ตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร        ไม่
แตกต่างกัน อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงว่าเพศแตกต่างกันของบุคลากรกองสถานที่ ยานพาหนะ และรักษา
ความปลอดภัย ไม่ส่งผลต่อแนวทางการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาวิจัยของ ทับทิม อ่วมเพชร (2557) 
ศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาความต้องการในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอเมือง 
จังหวัดพิษณุโลก พบว่า บุคลากรที่มีเพศแตกต่างกันมีระดับความคิดเห็นต่อความต้องการในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ไม่
แตกต่างกัน  
ตารางที่ 2  แสดงค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐานของการเปรียบเทียบความ
แตกต่างของความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร กองสถานที่ ยานพาหนะ และรักษาความ
ปลอดภัย จ าแนกตามอาย ุ
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การทดสอบ One Way ANOVA หรือ f-test 

อาย ุ จ านวน 
อายุมีผลต่อความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาศักยภาพของ

บุคลากร 
 ̅ S.D. F Sig. 

ระหว่าง 18 – 25 ปี 21 4.222 0.225 0.369 0.831 
ระหว่าง 26 – 35 ปี 25 4.129 0.277   
ระหว่าง 36 – 45 ปี 31 4.183 0.270   
ระหว่าง 46 – 55 ปี 51 4.170 0.295   
มากกว่า 56 ปีขึ้นไป 12 4.148 0.248   

รวม 140 4.176 0.263   
*มีนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดบั 0.05   
             จากตารางพบว่า อายุแตกต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ไม่แตกต่างกัน อย่างไม่
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงว่าอายุที่แตกต่างกันของบุคลากร ไม่ส่งผลต่อแนวทางการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ซึ่ง
สอดคล้องกับการศึกษาวิจัยของ ทับทิม อ่วมเพชร (2557) ศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาความต้องการในการพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบล ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก พบว่า อายุที่แตกต่างกันมีระดับความคิดเห็นต่อความ
ต้องการในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ไม่แตกต่างกัน 
 

ตารางที่ 3  แสดงค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐานของการเปรียบเทียบความ
แตกต่างของความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร กองสถานที่ ยานพาหนะ และรักษาความ
ปลอดภัย จ าแนกตามระดับการศกึษา 
การทดสอบ One Way ANOVA หรือ f-test 

ระดับการศึกษา 
 

จ านวน 
ระดับการศึกษา มีผลต่อความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทาง 

 การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 
 ̅ S.D. F Sig. 

ต่ ากว่าปริญญาตร ี 61 4.173 0.261 1.242 0.292 
ปริญญาตร ี 69 4.188 0.280   
สูงกว่าปริญญาตรี  10 4.044 0.278     

รวม 140 4.135 0.273   
*มีนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดบั 0.05  

             จากตารางพบว่า ระดับการศึกษาแตกต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ไม่
แตกต่างกัน อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงว่า ระดับการศึกษาแตกต่างกันของบุคลากรกองสถานที่ 
ยานพาหนะ และรักษาความปลอดภัย ไมส่่งผลต่อแนวทางการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาวิจัย
ของ ปริยาภัทร ศรีเพชร  (2558) ศึกษาวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรหน่วยงาน
อาชีวศึกษา จังหวัดระยอง กรณีศกึษาวิทยาลัยเทคนิคระยอง จังหวดัระยอง พบว่า บุคลากรมรีะดับการศึกษาแตกตา่งกัน ท า
ให้การพัฒนาศักยภาพในการปฏิบตัิงานไม่แตกต่างกัน  
 

สมมติฐานที่ 1.4 ระยะเวลาการปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน มีผลต่อความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร แตกต่างกัน 
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ตารางที่ 4 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสถติิที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐานของการเปรียบเทียบความ
แตกต่างของความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร กองสถานที่ ยานพาหนะ และรักษาความ
ปลอดภัย จ าแนกตามระยะเวลาการปฏิบัติงาน 
การทดสอบ One Way ANOVA หรือ f-test 

ระยะเวลา 
การปฏิบัติงาน 

จ านวน 
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน มีผลต่อความคิดเห็นเกี่ยวกับ 

แนวทางการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 
 ̅ S.D. F Sig. 

ต่ ากว่าหรือเท่ากับ5ปี 41 4.171 0.280 0.132 0.941 
ระหว่าง6-10 ปี 17 4.209 0.229   
ระหว่าง11-15 ปี 13 4.171 0.211   
มากกว่า16 ปีขึ้นไป 69 4.163 0.288   

รวม 140 4.179 0.252   
*มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 จากตารางพบว่า ระยะเวลาการปฏิบัติงาน พบว่า ระยะเวลาการปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน มีผลต่อความคิดเห็นเกี่ยวกับ
แนวทางการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ไม่แตกต่างกัน อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาวิจัย
ของ วิกกา ศรีพายัพ (2558) ศึกษาวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะบุคคลกรกับศักยภาพทุนมนุษย์ กรณีศึกษา ศาลใน
สังกัดส านักศาลยุติธรรมประจ าภาค 5 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอายุการท างานที่แตกต่างกัน มีระดับศักยภาพทุนมนุษย์ใน
ภาพรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน  
 

สมมติฐานที่ 1.5 ต าแหน่งหน้าที่งานที่แตกต่างกัน มีผลต่อความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
แตกต่างกัน 
ตารางที่ 5  แสดงค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐานของการเปรียบเทียบความ
แตกต่างของความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร กองสถานที่ ยานพาหนะ และรักษาความ
ปลอดภัย จ าแนกต าแหน่งหน้าทีง่าน 
การทดสอบ One Way ANOVA หรือ f-test 

ต าแหน่งหน้าท่ีงาน จ านวน 
ต าแหน่งหน้าท่ีงาน มีผลต่อความคิดเห็นเกี่ยวกับ 

แนวทางการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 
 ̅ S.D. F Sig. 

ข้าราชการ 24 4.111 0.293 0.584 0.627 
ลูกจ้างประจ า 57 4.197 0.282   
พนักงานราชการ 21 4.159 0.255   
พนักงานจ้างเหมาบริการ 38 4.178 0.251   

รวม 140 4.161 0.270   
*มีนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดบั 0.05 

 จากตารางพบว่า ต าแหน่งหน้าที่งานท่ีแตกต่างกัน มีผลต่อความคดิเห็นเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากร ไม่แตกต่างกัน อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาวิจัยของ วิกกา ศรีพายัพ (2558) 
ศึกษาวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะบุคคลกรกับศักยภาพทุนมนุษย์ กรณีศึกษา ศาลในสังกัดส านักศาลยุติธรรม
ประจ าภาค 5 พบว่า บุคลากรที่มปีระเภทต าแหน่งที่แตกตา่งกัน มีระดับศักยภาพทุนมนุษย์ในภาพรวมและรายดา้น ไม่
แตกต่างกัน 
 สรุปสมมติฐานขอ้ที่ 1 เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาการปฏิบัติงาน และต าแหน่งหน้าที่งาน ของบุคลากร
กองสถานท่ี ยานพาหนะ และรักษาความปลอดภัย ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ที่แตกต่างกัน จะมแีนวทางการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรที่ไม่แตกตา่งกัน อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยที่ก าหนดไว้  
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สมมติฐานข้อที่ 2 การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรกองสถานที่ ยานพาหนะ และรักษาความปลอดภัย ส านักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี มีผลต่อแนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสูงขึน้ 
ตารางที่ 6  การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรมผีลต่อแนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสูงขึ้น 
 แหล่งความแปรปรวน SS df ms F Sig. 
ด้านความรู้ Between Groups 7.339 7 1.048 4.235 0.000* 
 Within Groups 32.678 132 0.248   
 Total 40.017 139    
ด้านทักษะ Between Groups 13.333 6 2.222 11.076 0.000* 
 Within Groups 26.684 133 0.201   
 Total 40.017 139    
ด้านทัศนคติ Between Groups 13.400 6 2.233 11.159 0.000* 

Within Groups 26.617 133 0.200   
Total 40.017 139    

ด้าน
บุคลิกลกัษณะ
ประจ าตัวบุคคล 

Between Groups 19.103 6 3.184 20.247 0.000* 
Within Groups 20.914 133 0.157   

Total 40.017 139    
ด้านแรงจูงใจ Between Groups 12.242 7 1.749 8.311 0.000* 
 Within Groups 27.776 132 0.210   
 Total 40.017 139    

 

จากตารางพบว่า ด้านความรู้ มผีลต่อแนวทางการพัฒนาศักยภาพบคุลากรสูงขึ้น อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พิมพ์ลักษณ์ อยู่วัฒนา (2557) ศึกษาวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาย
สนับสนุน เครือข่ายบริการสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม พบว่า ผู้ปฏิบัติงานท่ีได้รบัการอบรม สัมมนา และประชุมเชิง
ปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง โดยวิธีการประชุมอบรมพัฒนา การฝึกปฏิบัติและการศึกษาดูงาน       ทั้งการศึกษาด้วยตนเอง
และหน่วยงานสนับสนุนในการพัฒนา ซึ่งการด าเนินการพัฒนาเป็นการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเพิม่สมรรถนะของบุคลากร
ให้มีความรู้ ทักษะ และทัศนคติทีท่ าให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมปีระสิทธิภาพ และมีคุณภาพสูงข้ึน  
 ด้านทักษะ มีผลต่อแนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสูงขึ้น อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05            
ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาวิจัยของ วิกกา ศรีพายัพ (2558) ศึกษาวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะบุคคลกรกับศักยภาพ
ทุนมนุษย์ กรณีศึกษา ศาลในสังกัดส านักศาลยุติธรรมประจ าภาค 5 พบว่า บุคลากรมีทักษะและความเช่ียวชาญในงานอาชีพ รู้จัก
การท างานเป็นทีม การยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ท าให้มีมุมมองที่หลากลาย จนเกิดเป็นแนวความคิดหรือนวัตกรรมใหม่ ๆ 
ที่ทันสมัย หน่วยงานมีนโยบายส่งเสริมการหมุนเวียนงานภายในหน่วยงาน เพื่อให้บุคลากรเกิดทักษะ ความรู้ ความช านาญอย่าง
รอบด้าน ซึ่งก่อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพที่ดีขึ้นส่งผลให้องค์การสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ และเป็นไปตามแนวคิดของ จิตติมา 
อัครธิติพงศ์ (2556,หน้า 333 - 334) ได้อธิบายว่า ความรู้และทักษะที่เป็นคุณลักษณะส าคัญที่มีความสัมพันธ์โดยตรงกับผลการ
ปฏิบัติงานที่เหนือกว่า ในสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่ง ไม่ใช่ความรู้หรือทักษะในเชิงวิชาการ หรือการได้รับการฝึกอบรม ความรู้ 
และทักษะตามหลักสมรรถนะจะช่วยให้สามารถคาดการณ์หรือท านายได้ว่า ผู้มีความรู้และทักษะจะเป็นผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานใน
ระดับที่เหนือกว่า หรือเป็นผู้ประสบความส าเร็จในงานหรือในชีวิตการท างานนั้น ๆ ได้  
 ด้านทัศนคติ มผีลต่อแนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสูงขึ้น อยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05     ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ เสาวลกัษณ์ ฉายรุ้ง (2558) ศึกษาวิจัยเรื่อง สมรรถนะการปฏิบตัิงานของบุคลากรในธุรกิจโรงแรม 
เขตอ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา พบว่า แนวทางการพัฒนาสมรรถนะทางด้านทัศนคติของบุคลากร สามารถน ามาใช้เป็นข้อมูลใน
การวางแผนการพัฒนาบุคลากร และบรหิารงาน ในธุรกิจโรงแรม เขตอ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา ให้มปีระสิทธิภาพมากขึ้น 
 ด้านบุคลิกลักษณะประจ าตัวบุคคล มีผลต่อแนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสูงขึ้น อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ เสาวลักษณ์ ฉายรุ้ง (2558) ศึกษาวิจัยเรื่อง สมรรถนะการปฏบิัติงานของบุคลากรใน
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ธุรกิจโรงแรม เขตอ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา พบว่า การพัฒนาด้านคุณลักษณะประจ าตัวของบุคลากร สามารถสร้างความรัก
ความสามัคคี และเสริมสร้างสัมพนัธภาพท่ีดีระหวา่งพนักงานกับผู้บริหาร ท าให้สามารถท างานร่วมกันได้เป็นอยา่งด ี

ด้านแรงจูงใจ มีผลต่อแนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสูงขึ้น อยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05   ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ เสาวลกัษณ์ ฉายรุ้ง (2558) ศึกษาวิจัยเรื่อง สมรรถนะการปฏิบตัิงานของบุคลากรในธุรกิจโรงแรม 
เขตอ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา พบว่า แรงจูงใจเกี่ยวกับความต้องการด้านสวัสดิการเป็นความต้องการขั้นพื้นฐานท่ีมีความ
จ าเป็นของพนักงานและยังใช้ในการเพิ่มแรงจูงใจในการท างานของพนักงาน เพราะรูปแบบสวัสดิการ มีความสมัพันธ์กับ
พฤติกรรมการท างานของพนักงาน ถ้าพนักงานได้รับการตอบสนองความต้องการดังกล่าวท่ีเพียงพอ ก็จะท าให้พวกเขาแสดง
ศกัยภาพและพฤติกรรมการท างานออกมาในทางบวก และเป็นไปตามแนวคิดของ ขจรศักดิ์ ศิริมยั (ออนไลน์) กล่าวว่า การให้
รางวัลและค่าตอบแทน ในการบรหิารงานภาครัฐแนวใหม่ได้น าระบบการให้รางวัลและค่าตอบแทนมาใช้เพิ่มเติม จากการเลื่อน
ขั้นเงินเดือนอย่างเดียว เป็นการบริหารค่าตอบแทนที่สามารถช่วยเพิ่มแรงจูงใจ ให้เจ้าหน้าที่มีความกระตือรือร้นในการพัฒนา
ตนเองและพัฒนางานมากขึ้น การน าระบบสมรรถนะมาใช้จะช่วยใหก้ารให้รางวัลและค่าตอบแทนแก่ผูท้ี่มีสมรรถนะในการ
ท างานสูง จะท าให้ไดร้ับค่าตอบแทนที่สูงกว่า โดยบุคลากรจะเห็นความส าคญัในการพัฒนาตนเองให้สูงยิ่งข้ึน ส่งผลให้
สมรรถนะขององค์กรยิ่งสูงขึ้นตามไปด้วย นอกจากน้ันยังช่วยให้การบริหารคา่ตอบแทนและการให้รางวัลมีความโปร่งใสและ
เป็นธรรมมากยิ่งข้ึน 

สรุปสมมติฐานขอ้ที่ 2 การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรกองสถานที่ ยานพาหนะ และรักษาความปลอดภัย ด้าน
ความความรู้ ด้านทักษะ ด้านทัศนคติ ด้านบุคลิคลิกลักษณะประจ าตัว และดา้นแรงจูงใจ มีผลต่อแนวทางการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรสูงขึ้น อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยที่ก าหนดไว ้
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาเรื่อง การพัฒนาศักยภาพในการท างานของบุคลากร : กรณีศึกษา กองสถานท่ี ยานพาหนะ และรักษา
ความปลอดภัย ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี มีข้อเสนอแนะ ดังตอ่ไปนี้ 

1. ด้านความรู้ หน่วยงานควรส่งเสริมให้บุคลากรได้ศึกษาหาความรู้ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานเพิ่มเติม   จากแหล่ง
เรียนรู้ต่าง ๆ เช่น การเข้ารับการฝึกอบรม การศึกษา การสอนงาน และการหมุนเวียนการท างาน เป็นต้น เพื่อให้บุคลากรมีความรู้
ความเข้าใจถึงขั้นตอนการปฏิบัติงาน และสามารถปฏิบัติงานให้ส าเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

2. ด้านทักษะ หน่วยงานควรส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนาทักษะที่จ าเป็น เช่น ทักษะด้านภาษา ทักษะในการ
สื่อสาร ทักษะทางเทคโนโลยี ทักษะในการวางแผนและบริหารจัดการ ทีเ่กี่ยวกับการปฏิบัติงาน 

3. ด้านทัศนคติ ในการพัฒนาศักยภาพในการท างานของบุคลากร หน่วยงานควรเปิดโอกาสให้บุคลากรแสดงความ
คิดเห็นและมีส่วนร่วมในขั้นตอนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของหน่วยงาน เพื่อให้การพัฒนาศักยภาพ     ในการท างาน
ของบุคลากรตรงตามความต้องการของบุคลากรที่สุด 

4. ด้านบุคลิกลักษณะประจ าตัวบุคคล ควรเปิดโอกาสให้พนักงานได้มีโอกาสพัฒนาตนเองอยู่เสมอ เพื่อให้บุคลากรมี
ความกระตือรือร้น และสามารถปรับตัวให้เข้าทันกับการเปลี่ยนแปลงในมิติต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานและกับหน่วยงาน
ได้   

5. ด้านแรงจูงใจ หน่วยงานควรมีรางวัลให้กับบุคลากรที่มีศักยภาพในการท างานที่โดดเด่นในด้านต่าง ๆ       เพื่อเป็น
แรงจูงใจและสร้างความภาคภูมิใจให้กับบุคลากรในหน่วยงานให้ตั้งใจปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ   
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