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ก  กิตติกรรมประกาศ  การค�นคว�าอิสระเล�มนี้สําเร็จลงได� ด�วยความกรุณาและความช�วยเหลือเป!นอย�างดียิ่งจาก ดร.อภิวัตน'  พลสยม อาจารย'ท่ีปรึกษา ท่ีกรุณาให�คําแนะนํา และตรวจแก�ไข ข�อบกพร�อง ด�วยความเอาใจใส�ตลอดมาต้ังแต�ต�นจนเสร็จเรียบร�อย ผู�วิจัยขอกราบขอบพระคุณ ไว�เป!นอย�างสูงและขอกราบขอบพระคุณคณาจารย'ประจําหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต ทุกท�านท่ีให�ความช�วยเหลืออย�างดี ขอขอบพระคุณบุคลากรท่ีปฏิบัติงานในกองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในจังหวัดพะเยา ท่ีได�กรุณาตอบแบบสอบถามเพ่ือการศึกษาอิสระครั้งนี้ ขอขอบคุณบิดา มารดา ครู อาจารย' ทุกท�านท่ีประสิทธิ์ประสาทวิทยาการวางรากฐานแก�ผู�วิจัย และขอขอบคุณผู�บังคับบัญชา เพ่ือนร�วมงานและท�านอ่ืน ๆ ท่ีไม�ได�กล�าวนามไว� ณ ท่ีนี้ท่ีได�กรุณาให�ความร�วมมือ และข�อเสนอแนะในการทําการค�นคว�าอิสระครั้งนี้   สมภูมิ   กลิ่นอุบล                 
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ข ชื่อเร่ือง : การศึกษาความต�องการพัฒนาตนเองของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในกองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร  ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดพะเยา ผู
วิจัย : สมภูมิ  กล่ินอุบล ชื่อปริญญา : รัฐศาสตรมหาบัณฑิต อาจารย�ที่ปรึกษา : ดร.อภิวัตน/  พลสยม อาจารย�ที่ปรึกษาร�วม : ดร.เกรียงศักด์ิ  สุวรรณวัจน/ ป�ที่สําเร็จการศึกษา : 2562 สถาบัน : สถาบันวิทยาการจัดการแห6งแปซิฟ9ค                            บทคัดย�อ  การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค/ 1) เพื่อศึกษาระดับความต�องการพัฒนาตนเองของบุคลากรท่ีปฏิบัติงานในกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพะเยาใน 3 ด�าน คือ ด�านความรู�ความเข�าใจในวิชาชีพ ด�านทักษะความสามารถหรือสมรรถนะในการปฏิบัติงาน ด�านคุณลักษณะที่พึงประสงค/ในการปฏิบัติงาน 2) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความต�องการพัฒนาตนเองของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพะเยา จําแนกตามเพศ อายุ การศึกษา กลุ6มงานท่ีปฏิบัติ ประสบการณ/ในการทํางาน และตําแหน6งในสายงาน 3) เพื่อนําเสนอผลการวิจัยให�กองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในจังหวัดพะเยา เพื่อพิจารณาดําเนินการด�านตําแหน6ง อัตรากําลังพลและการพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานในกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพะเยายุคใหม6 จําแนกตามสถานภาพผู�ตอบแบบสอบถาม กลุ6มตัวอย6างท่ีใช�ในการวิจัย คือ บุคลากรที่ปฏิบัติงานในกองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในจังหวัดพะเยา จํานวน 46 คน โดยใช�แบบสอบถามเปBนเครื่องมือในการเก็บข�อมูล สถิติท่ีใช�ในการวิเคราะห/ข�อมูล ได�แก6 ค6าร�อยละ ความถ่ี ค6าเฉล่ีย และค6าส6วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ผลการวิจัยพบว6า ความต�องการพัฒนาตนเองของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในกองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในจังหวัดพะเยา  โดยภาพรวมอยู6ในระดับมากท่ีสุด โดยพบว6าด�านความต�องการพัฒนาด�านคุณลักษณะที่พึงประสงค/มีค6าเฉล่ียมากท่ีสุดรองลงมาคือความต�องการพัฒนาด�านทักษะความสามารถหรือสมรรถนะในการปฏิบัติงานและความต�องการพัฒนาด�านความรู�ความเข�าใจในวิชาชีพตามลําดับจําแนกตามปEจจัยส6วนบุคคล พบว6า ความต�องการพัฒนาตนเองของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพะเยา ที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ/ในการ
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จ followed by the skills or competencies in work and the knowledge and understanding in the profession. The self-development needs of personnel working in the Internal Security Operations Command, Phayao Province with different of sex, age, education, work experience, division, and positions in the field had different desirable qualification development needs. Keywords : Self-development Needs, Personnel,The Internal Security Operation                    Command  



ฉ  สารบัญ                                                                                                             หน
า  กิตติกรรมประกาศ         ก บทคัดย�อภาษาไทย         ข บทคัดย�อภาษาอังกฤษ         ง สารบัญ           ฉ สารบัญตาราง          ซ สารบัญภาพ          ฌ บทที่ 1 บทนํา           1  ความสําคัญและท่ีมาของป�ญหา        1  วัตถุประสงค�ของการวิจัย         4  สมมุติฐานของการวิจัย         4  ขอบเขตการวิจัย          4  กรอบแนวคิดในการวิจัย         5  นิยามศัพท�เฉพาะ          5  ประโยชน�ที่คาดว/าจะได1รับ        6 บทที่ 2 แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวข
อง       7  แนวคิดเก่ียวกับความรู1         7  แนวคิดเก่ียวกับการรับรู1        14  การพัฒนาบุคลากร        22  แนวคิดเก่ียวกับความต1องการพัฒนาตนเองของบุคลากร    45  แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาองค�กร       51  งานวิจัยท่ีเก่ียวเก่ียวข1อง        65    



ช  สารบัญ (ต�อ) หน
า  บทที่ 3 วิธีดําเนินการวิจัย        68  ประชากร         68  เครื่องมือท่ีใช1ในการเก็บรวบรวมข1อมูล      68 ข้ันตอนการสร1างเครื่องมือวิจัย        69 การเก็บรวบรวมข1อมูล        70  การวิเคราะห�ข1อมูลและสถิติท่ีใช1       70 บทที่ 4 การวิเคราะห/และผลการวิจัย       71  ผลการวิเคราะห�ข1อมูล        71 ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห�ข1อมูลท่ัวไปของผู1ตอบแบบสอบถาม    72 ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห�ความต1องการพัฒนาตนเองของบุคลากรท่ีปฏิบัติงานในกอง 74            อํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพะเยา  ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห�การเปรียบเทียบความต1องการพัฒนาตนเองของบุคลากรท่ี 77            ปฏิบัติงานในกองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในจังหวัดพะเยา จําแนก            ตามสถานภาพผู1ตอบแบบสอบถาม    ตอนที่ 4 ข1อเสนอแนะเพิ่มเติมเก่ียวกับความต1องการพัฒนาตนเองของบุคลากรที่ 96     ปฏิบัติงานในกองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในจังหวัดพะเยา บทที่ 5 สรุปผล อภิปรายผลและข
อเสนอแนะ      98  สรุปผลการวิจัย         98  อภิปรายผล         100  ข1อเสนอแนะ         108 บรรณานุกรม          110 ภาคผนวก          116 ประวัติผู
วิจัย          123  



ซ  สารบัญตาราง  ตารางที่                  หน
า ตารางท่ี 1  แสดงจํานวนและร1อยละตามสถานภาพของผู1ตอบแบบสอบถาม  72 ตารางท่ี 2  แสดงค/าเฉล่ียและส/วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยรวม    74 ตารางท่ี 3  แสดงค/าเฉล่ียและส/วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ด1านความรู1ความเข1าใจในวิชาชีพ 75 ตารางท่ี 4  แสดงค/าเฉล่ียและส/วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ด1านทักษะความสามารถ  76 ตารางท่ี 5 แสดงค/าเฉล่ียและส/วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ด1านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค� 77 ตารางท่ี 6 แสดงการเปรียบเทียบค/าเฉล่ียและส/วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ตามเพศ  78  ตารางท่ี 7 แสดงการเปรียบเทียบค/าเฉล่ียและส/วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ตามอายุ  80 ตารางท่ี 8 แสดงการเปรียบเทียบค/าเฉล่ียและส/วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ตามระดับการ 83   ศึกษาสูงสุด   ตารางท่ี 9 แสดงการเปรียบเทียบค/าเฉล่ียและส/วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ตามประสบการณ� 86   ในการทํางาน ตารางท่ี 10 แสดงการเปรียบเทียบค/าเฉล่ียและส/วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ตามกลุ/มงานท่ี  89   ปฏิบัติ ตารางท่ี 11 แสดงการเปรียบเทียบค/าเฉล่ียและส/วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ตามตําแหน/งท่ี 92   ดํารงอยู/ในป�จจุบัน ตารางท่ี 12 แสดงการเปรียบเทียบความต1องการ จําแนกตามสถานภาพของผู1ตอบ  95                    แบบสอบถาม  ตารางท่ี 13 แสดงข1อเสนอแนะ       96      



ฌ  สารบัญภาพ  ภาพที่                  หน
า ภาพที่ 1  กรอบแนวคิดที่ใช1ในการวิจัย                5  ภาพที่ 2  ขอบข/ายการพัฒนาบุคลากรในหน/วยงาน     31 ภาพที่ 3  แผนภูมิลําดับตามข้ันตอนความต1องการของมนุษย�ตามทฤษฎีของมาสโลว� 43 ภาพที่ 4  กระบวนการพัฒนาองค�กรที่มุ/งการสร1างทีม     54 ภาพที่ 5  แผนผังยุทธศาสตร� ( Strategic Map) ของกองอํานวยการรักษาความมั่นคง 58 ภายในราชอาณาจักร    ภาพที่ 6  โครงสร1างกลไกการบริหารจัดการของกองอํานวยการรักษาความม่ันคงภาย 61    ในราชอาณาจักร ภาพที่ 7  แผนผังการจัดหน/วย       62     



บทที่  1 บทนํา  ความเป�นมาและความสําคัญของป�ญหา กองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักรหรือ กอ.รมน. (อังกฤษ: Internal Security Operations Command) ได1จัดต้ังข้ึนตามพระราชบัญญัติการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 มีอํานาจหน1าท่ีและรับผิดชอบเก่ียวกับการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร ตลอดระยะเวลาในการดําเนินงานใน พ.ศ. 2554ท่ีผFานมาได1ดําเนินการตามนโยบายและเจตนารมณHของผู1อํานวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักรโดยกองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร เปKนองคHกรหลักในการบูรณาการ อํานวยการ และกํากับดูแลการปฏิบัติงานปMองกันและแก1ไขปNญหาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร ท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือให1เกิดความสงบเรียบร1อยของประชาชนหรือความม่ันคงของรัฐ พร1อมท้ังดําเนินการเสริมสร1างให1ประชาชนตระหนักในหน1าท่ี ท่ีจะเทิดทูนพิทักษHและรักษาไว1ซ่ึงสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริยH โดยให1ความสําคัญตFอการสFงเสริมให1ประชาชนเข1ามามีสFวนรFวม ท้ังในการปMองกันและแก1ไขปNญหาตFาง ๆ และสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ด1วยการน1อมนําแนวทางพระราชทาน “เข1าใจ เข1าถึง พัฒนา” และ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เปKนหลักในกาดําเนินงาน (พระราชบัญญัติการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551) ภายหลังวิกฤตการณH 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 รัฐบาลมีนโยบายให1แปรสภาพกองอํานวยการปMองกันและปราบปราบคอมมิวนิสตH (กอ.ปค.) เปKนกองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายใน (กอ.รมน) แตFยังคงให1มีอํานาจตาม พ.ร.บ. ปMองกันการกระทําอันเปKนคอมมิวนิสตH และยังคงมีความรับผิดชอบในภารกิจปMองกันและปราบปรามคอมมิวนิสตHตFอไป โดยได1มีการทบทวนวิเคราะหHเพ่ือพัฒนานโยบายตลอดจนยุทธศาสตรHและยุทธวิธีเพ่ือให1สามารถยุติสถานการณHกFอการร1ายให1สําเร็จลงโดยเร็ว พ.ศ. 2523 ได1มีการปรับปรุงและพัฒนา และประกาศนโยบายการตFอสู1เพ่ือเอาชนะคอมมิวนิสตH เม่ือ 23 เมษายน พ.ศ. 2523 ยึดถือปรัชญา“สันติภาพเปKนรากฐานของความม่ันคงและความม่ันคงอันถาวรเปKนบFอเกิดแหFงความม่ันคงสมบูรณHพูนสุขของอาณาประชาราษฎรHในราชอาณาจักร”เม่ือภัยคุกคามจากคอมมิวนิสตHมีน1อยลงและมีการปรับปรุงโครงสร1าง ฯ คณะรัฐมนตรีได1ปรับบทบาทของ กอ.รมน.ให1ปฏิบัติภารกิจทางด1านการปMองกันและปราบปรามยาเสพติด การจัดระเบียบและเสริมความม่ันคง



2  ชายแดน การพัฒนาเพ่ือความม่ันคงเฉพาะพ้ืนท่ี การแก1ปNญหาชนกลุFมน1อย และผู1หลบหนีเข1าเมือง การแก1ปNญหาจังหวัดชายแดนภาคใต1การแก1ปNญหาความขัดแย1งโดยสันติวิธี (หนFวยสันตินิมิต) การปฏิบัติงานด1านการขFาวและปฏิบัติการจิตวิทยา (ปจว.) พ.ศ. 2552-ปNจจุบัน คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีท่ี 179/2552 ลงวันท่ี 27 กรกฎาคมพ.ศ. 2552 เรื่อง การจัดโครงสร1างการแบFงสFวนงาน อํานาจหน1าท่ีของสFวนงาน และอัตรากําลังของกองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร โดยมีโครงสร1างการจัดประกอบด1วยสFวนบังคับบัญชา สํานักฝdายอํานวยการ ศูนยHประสานการปฏิบัติ และหนFวยปฏิบัติระดับภูมิภาคมีอัตราเจ1าหน1าท่ี พลเรือน ตํารวจ ทหารท่ีปฏิบัติงานในโครงสร1าง ดังกลFาวท้ังท่ีเปKนอัตราประจําและชFวยราชการ รวม 977 อัตรา (กองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร [กอ.รมน],2556) กองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในจังหวัดพะเยา มีบทบาทในด1านการรักษาความม่ันคงภายในพ้ืนท่ีรับผิดชอบมากข้ึน คือ (1) การจัดทําฐานข1อมูลในงานด1านการขFาวนับวFามีความสําคัญมากเพราะจะสามารถใช1ประโยชนHในการวิเคราะหHประเมินแนวโน1มของสถานการณHและความเก่ียวข1องในโอกาสตFอไป (2) การจัดต้ังแหลFงขFาวและพัฒนาให1เกิดเปKนเครือขFายขFาวให1ครอบคลุมในพ้ืนท่ีรับผิดชอบเพ่ือเปKนหูเปKนตาให1กับเจ1าหน1าท่ีในลักษณะตาสับปะรด(3) เปKนองคHกรกลางในการบูรณาการงานด1านการรักษาความม่ันคงภายใน งานยุทธศาสตรHความม่ันคงชายแดนและงานการพัฒนาตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริให1สามารถแจ1งเตือนปMองกันยับยั้งและโต1ตอบในการเผชิญกับภัยคุกคามทุกรูปแบบท่ีกระทบตFอความม่ันคงของชาติได1อยFางทันทFวงทีมีประสิทธิภาพและเกิดเอกภาพต้ังแตFยามปกติ (4) การแก1ไขปNญหาสําคัญเรFงดFวน คือ การหม่ินสถาบัน ความแตกแยกในสังคม การแก1ไขปNญหาผู1หลบหนีเข1าเมืองโดยผิดกฎหมาย ปNญหายาเสพติด ปNญหาการลักลอบตัดไม1ทําลายปdา ตลอดจนให1การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริท่ีได1ดําเนินการอยูFในทุกพ้ืนท่ีด1วยผลลัพธHท่ีต1องการ คือ ทุกสFวนราชการมีการบูรณาการและรFวมมือในการแก1ไขปNญหากันอยFางใกล1ชิด (5) งานโครงการอาสาพัฒนาและปMองกันตนเอง (6) จัดทําแผนเพ่ือแก1ไขปNญหาด1านความม่ันคงโดยการกําหนดบทบาทหน1าท่ีของสFวนราชการท่ีเก่ียวข1องได1ครอบคลุมในลักษณะมีการบูรณาการกันรวมท้ังการจัดทําแผนเผชิญเหตุเพ่ือใช1แก1ปNญหาเฉพาะกรณี (7) การสร1างความเข1าใจ ความรับรู1ให1เกิดกับสFวนราชการท่ีเก่ียวข1อง และประชาชน สิ่งใดท่ีมีผลกระทบตFอสFวนราชการอ่ืนหรือประชาชน จะต1องเรFงดําเนินการชี้แจงข1อเท็จจริงให1ทราบโดยเฉพาะการปฏิบัติงานของ กอ.รมน.จะต1องสร1างความเข1าใจให1ท่ัวกันในทุกโอกาส (8) การปลูกฝNงให1เกิดจิตสํานึกในการดูแลสังคมชFวยเหลือสังคมโดย



3  การเฝMาระวังและแจ1งเหตุเพ่ือทําให1สังคมเกิดความปลอดภัย (9) งานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริของทุกพระองคHมีความสําคัญทุกโครงการเพราะทรงทําเพ่ือประชาชนบางโครงการทรงทําเพ่ือเปKนตัวอยFางให1กับประชาชนได1นําไปปฏิบัติให1ทุกสFวนได1ให1ความสําคัญโดยจัดคณะเข1าเยี่ยมชมสนับสนุนงบประมาณและเผยแพรFให1ประชําชนได1รับทราบ(10) การปกปMองสถาบันหลักของชาติ ต1องนําพระราชกรณีกิจท่ีเปKนคุณแกFบ1านเมืองไปชี้แจงทําความเข1าใจกับประชาชนในทุกโอกาส เพ่ือให1ได1รับทราบข1อเท็จจริงวFาพระองคHทรงหFวงใยพสกนิกรของพระองคHมากเพียงใด (11) การปMองกันบรรเทาสาธารณภัยมีการบูรณาการรFวมกันทุกระหวFางหนFวยงานของรัฐทุกระดับ กอ.รมน. จังหวัดพะเยา ต1องการให1เปKนองคHหลักในการบูรณาการ อํานวยการ และกํากับดูแลการปฏิบัติงานปMองกันและแก1ไขปNญหาความม่ันคงภายในราชอาณาจักรท่ีมีประสิทธิภาพ ต้ังแตFภาวะปกติตFอเนื่องจนถึงภาวะไมFปกติ เพ่ือให1เกิดความสงบเรียบร1อยของประชาชนหรือความม่ันคงของรัฐ พร1อมท้ังดําเนินการเสริมสร1างให1ประชาชนตระหนักในหน1าท่ี ท่ีจะเทิดทูน พิทักษHและรักษาไว1 ซ่ึ งสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริยHรวมท้ังสFงเสริมให1ประชาชนเข1ามามีสFวนรFวมในการแก1ปNญหาด1านความม่ันคงในพ้ืนท่ีหรือชุมชนของตนเองด1วย (ราชกิจจานุเบกษา,2560) จากสถานการณHปNจจุบันและภารกิจท่ีได1รับมอบหมายทําให1กองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในจังหวัดพะเยามีบทบาทในด1านการรักษาความม่ันคงภายในพ้ืนท่ีรับผิดชอบมากข้ึนตามท่ีกลFาวมาข1างต1น บุคลากรท่ีปฏิบัติงานในกองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในจังหวัดพะเยา จะมีภาระงานมากข้ึนเปKนเทFาตัว และมีปริมาณงานมากกวFาจํานวนบุคลากรท่ีปฏิบัติงานอยFางตFอเนื่องตลอดเวลา จนเกิดเปKนปNญหาด1านขวัญกําลังใจของบุคลากรผู1ปฏิบัติงานท่ีลดน1อยลง บุคลากรไมFสามารถปฏิบัติงานได1แล1วเสร็จตามเวลาท่ีกําหนด และทําให1เกิดความเบ่ือหนFายในการปฏิบัติงาน หากบุคลากรไมFมีความรับผิดชอบ ไมFมีจิตอาสาในการปฏิบัติงานแล1ว จะสFงผลกระทบทําให1เกิดความเสียหายตFอกองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในจังหวัดพะเยาได1 (กอ.รมน,2554)ผู1วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาความรู1ความเข1าใจในบทบาทหน1าท่ีความรับผิดชอบ ทักษะความสามารถหรือสมรรถนะในการปฏิบัติงาน คุณลักษณะท่ีพึงประสงคH ให1ตรงกับความต1องการของบุคลากรท่ีปฏิบัติงานในกองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในจังหวัดพะเยา เพ่ือนําผลการศึกษาปรับปรุง แก1ไขและพัฒนา กองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในจังหวัดพะเยา ให1การปฏิบัติงานของบุคลากรมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนไป  



4  วัตถุประสงค�ของการวิจัย 1. เพ่ือศึกษาระดับความต1องการพัฒนาตนเองของบุคลากรท่ีปฏิบัติงานในกองอํานวยการอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในจังหวัดพะเยา จําแนกตามเพศอายุ การศึกษา กลุFมงานท่ีปฏิบัติประสบการณHในการทํางานและตําแหนFงในสายงาน 1. ขอบเขตด1านเนื้อหา ในการศึกษาครั้งนี้เปKนการศึกษาความต1องการในการพัฒนาตนเองของบุคลากรท่ีปฏิบัติงานในกองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในจังหวัดพะเยาใน 3 ด1าน คือ ด1านความรู1ความเข1าใจในวิชาชีพ ด1านทักษะความสามารถหรือสมรรถนะในการปฏิบัติงาน ด1านคุณลักษณะท่ีพึงประสงคHในการปฏิบัติงานเนื่องจากการปฏิบัติงานใน กอ.รมน. ต1องมีการประสานงานกับภาครัฐและภาคประชาชนท่ัวไป ผู1วิจัยจึงศึกษาเพ่ือให1เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและตอบสนองความต1องการของผู1บังคับบัญชาให1สําเร็จตามความมุFงหมายของทางราชการ 2. ขอบเขตด1านประชากร ประชากรท่ีใช1ในการศึกษา คือ บุคลากรท่ีปฏิบัติงานในกองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในจังหวัดพะเยาประจําปjงบประมาณ 2562 จํานวน 46 คน (กอ.รมน.,2554) 3. ขอบเขตด1านตัวแปร 1.  ตัวแปรอิสระ ได1แกF สถานภาพสFวนบุคคลของข1อมูลท่ัวไปของผู1ตอบแบบสอบถาม ได1แกF เพศอายุ การศึกษากลุFมงานท่ีปฏิบัติประสบการณHในการทํางานและตําแหนFงในสายงาน รักษาความม่ันคงภายในจังหวัดพะเยา 2. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบความต1องการพัฒนาตนเองของบุคลากรท่ีปฏิบัติงานในกอง3. เพ่ือนําเสนอผลการวิจัยให1กองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในจังหวัดพะเยา เพ่ือพิจารณาดําเนินการด1านตําแหนFง อัตรากําลังพลและการพัฒนาบุคลากรท่ีปฏิบัติงานในกองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในจังหวัดพะเยายุคใหมF  สมมุติฐานของการวิจัย  1. ความต1องการพัฒนาตนเองของบุคลากรท่ีปฏิบัติงานในกองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในจังหวัดพะเยา ด1านความรู1ความเข1าใจในวิชาชีพ ด1านทักษะความสามารถหรือสมรรถนะในการปฏิบัติงาน ด1านคุณลักษณะท่ีพึงประสงคHในการปฏิบัติงาน จําแนกตามปNจจัยพ้ืนฐานด1านเพศ อายุ การศึกษา กลุFมงานท่ีปฏิบัติ ประสบการณHในการทํางาน และตําแหนFงในสายงานมีความแตกตFางกัน   ขอบเขตของการวิจัย 



5  2.   ตัวแปรท่ีศึกษา ได1แกF ความต1องการพัฒนาตนเอง ด1านความรู1ความเข1าใจในวิชาชีพด1านทักษะความสามารถหรือสมรรถนะในการปฏิบัติงานด1านคุณลักษณะท่ีพึงประสงคHของบุคลากรผู1ปฏิบัติงานในกองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในจังหวัดพะเยา  กรอบแนวคิดในการวิจัย ผู�วิจัยได�กําหนดกรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัยไว�ดังนี้ ตัวแปรอิสระ    ตัวแปรตาม               นิยามศัพท� ความต1องการในการพัฒนาตนเอง หมายถึง ความต1องการของบุคลากรท่ีปฏิบัติงานในกองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในจังหวัดพะเยาท่ีต1องการพัฒนาตนเองในด1านตFางๆดังนี้ ความต1องการพัฒนาตนเองด1านความรู1ในการปฏิบัติงาน หมายถึง ความรู1ความเข1าใจในการปฏิบัติงาน ความรู1ในระเบียบกฎหมายท่ีเอ้ือตFอการปฏิบัติราชการ ความรู1ความเข1าใจในนโยบายยุทธศาสตรH เปMาหมาย วัตถุประสงคHของหนFวยงาน ความรู1ความเข1าใจในระบบการบริหารจัดการ ความต1องการพัฒนาตนเองด1านทักษะ ความสามารถหรือสมรรถนะท่ีเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน หมายถึง ทักษะการคิดสร1างสรรคH วิเคราะหHและการสังเคราะหH ทักษะการทํางานเปKนกลุFมงานท่ีปฏิบัต ิ1. กลุFมอํานวยการ 2. กลุFมนโยบายแผนและขFาว 3. กลุFมบริหารงานบุคคลและสนับสนุนท่ัวไป 4. กลุFมการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยHสิน 5.กลุFมงานกิจกรรมมวลชน  ความต1องการพัฒนาตนเองของบุคลากรท่ีปฏิบัติงานในกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพะเยา จํานวน 3 ด1าน  1.ด1านความรู1ความเข1าใจในวิชาชีพ 2.ด1านทักษะความสามารถหรือสมรรถนะในการปฏิบัติงาน 3.ด1านคุณลักษณะท่ีพึงประสงคH ปNจจัยสFวนบุคคล 1.เพศ 2.อายุ 3.การศึกษา 



6  ทีมและการพัฒนาทีม ทักษะการให1บริการ ทักษะการสื่อสาร ทักษะการตัดสินใจ ทักษะการแก1ปNญหาเฉพาะหน1าและในอนาคต ภาวะผู1นําและการตัดสินใจ ความต1องการพัฒนาตนเองด1านคุณลักษณะท่ีพึงประสงคHในการปฏิบัติงาน หมายถึง การมีทัศนะคติ อุดมคติท่ีดีตFอการทํางาน มีคุณธรรมและจริยธรรมและการมีสุขภาพท่ีพร1อมและเหมาะสมท่ีจะปฏิบัติงาน  ประโยชน�ท่ีคาดว*าจะได,รับ 1. ทําให1ทราบถึงระดับความต1องการพัฒนาตนเองของบุคลากรท่ีปฏิบัติงานในกองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในจังหวัดพะเยาท้ัง 3 ด1าน คือด1านความรู1ความเข1าใจในวิชาชีพ ด1านทักษะความสามารถหรือสมรรถนะในการปฏิบัติงาน ด1านคุณลักษณะท่ีพึงประสงคHและเหมาะสมในการปฏิบัติงาน 2. ทําให1ทราบระดับการปฏิบัติงานในกระบวนการบริหารบุคลากรท่ีปฏิบัติงานในกองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในจังหวัดพะเยา 3. เพ่ือใช1การวิจัยท่ีได1เปKนแนวทางศึกษาในการวางแผนพัฒนาบุคลากรท่ีปฏิบัติงานในกองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในจังหวัดพะเยา ให1มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  การพัฒนาตนเองของบุคลากรบุคลากรท่ีปฏิบัติงานในกองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในจังหวัดพะเยา หมายถึง การเปลี่ยนแปลงตนเองตามศักยภาพท่ีมีอยูFให1ดีข้ึน ท้ังทางรFางกาย จิตใจ และอารมณHเพ่ือให1ตนเปKนบุคคลท่ีมีประสิทธิภาพ และเปKนประโยชนHตFอผู1อ่ืนสามารถดํารง ชีวิตอยูFในสังคมได1อยFางสันติสุข 



  บทที่ 2 แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข�อง  การวิจัย เรื่อง ความต�องการพัฒนาตนเองของบุคลากรท่ีปฏิบัติงานในกองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในจังหวัดพะเยา ผู�ศึกษาได�รวบรวมแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง ดังนี้ 2.1 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข�องกับความรู� 2.2 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข�องกับการรับรู� 2.3 แนวคิดการพัฒนาบุคลากร 2.4 แนวคิดเก่ียวกับความต�องการพัฒนาตนเองของบุคลากร 2.5 แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาองค4กร 2.6 บทบาทหน�าท่ีกองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในจังหวัดราชอาณาจักร 2.7 งานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง  2.1 แนวคิดเก่ียวกับความรู� ความหมายของความรู� นักวิชาการหลายท9านได�ให�ความหมายของความรู� โดยมีรายละเอียด ดังนี้ พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 (ราชบัณฑิตยสถาน,2542)ให�ความหมายคําว9า “ความรู�” (Knowledge) ว9าหมายถึง สิ่งท่ีสั่งสมมาจากการศึกษาเล9าเรียนการค�นคว�า หรือประสบการณ4 รวมท้ังความสามารถเชิงปฏิบัติและความเข�าใจ หรือสารสนเทศท่ีได�รับมาจากประสบการณ4สิ่งท่ีได�รับมาจากการได�ยิน ได�ฟMง การคิด หรือการปฏิบัติต9อองค4วิชาในแต9ละสาขา อลิศรา  กฤษมา (2546) สรุปได�ว9า ความรู� หมายถึง สิ่งท่ีได�จากการเรียนรู�ประสบการณ4 การรับรู� ความคุ�นเคย ความเข�าใจ ตลอดจนข9าวสารซ่ึงเปOนข�อเท็จจริง กฎเกณฑ4ท่ีถูกต�องชัดเจน ซ่ึงแต9ละคนอาจมีความรู�แตกต9างกนไปตามการรับรู� ความเข�าใจ และความคุ�นเคย ของแต9ละคน ชวาล  แพรัตนกุล (2546)ความรู�เปOนการแสดงออกทางสมรรถภาพทางด�านสมอง ด�านความจํา โดยใช�วิธีให�ระลึกออกมาเปOนหลัก ทัศนีย4  ลักขณา  ภิชนชัช, สุดจิต เจนนพกาญจน4, อภิรัฐ พุมกุมาร, จิตรา วีรบุรีนนท4  และ     สุวิทย4  ไพทยวัฒน4 (2550) สรุปความรู�เปOนข�อเท็จจริง กฎเกณฑ4รายละเอียดต9าง ๆ ท่ีไดัรับจาก



8  ประสบการณ4 การเรียนรู� มีความเข�าใจ นําไปใช�ในการปฏิบัติงาน สามารถวิเคราะห4 สังเคราะห4และประเมินผล ซ่ึงได�จากการศึกษาค�นคว�า สังเกต และจากประสบการณ4ในการทํางาน อัญชลี ศรีสมุทร4 (2552) ความรู� หมายถึง ความเข�าใจท่ีถูกต�องในเรื่องต9าง ๆท่ีเกิดข้ึนจากการเรียนรู� หรือประสบการณ4 สามารถวัดได�ว9ามีหรือไม9 สมถวิล ผลสอาด (2555) ได�สรุปความหมาย ความรู� ว9าความรู�นั้นเริ่มต�นจากระดับง9าย ๆ ก9อนแล�วเพ่ิมความสามารถในการใช�ความคิดและพัฒนาสติปMญญาเพ่ิมข้ึนเปOนลําดับ โดยแบ9งออกเปOน 5 ข้ัน คือ ความรู� ความเข�าใจ การนําความรู�ไปใช� การวิเคราะห4การสังเคราะห4 และการประเมินผล และความรู�นั้นสามารถวัดได�โดยเครื่องมือท่ีใช�ทดสอบความรู�แบ9งได�เปOน 2 ประเภท คือ แบบอัตนัย และแบบปรนัย จากความหมายดังกล9าวข�างต�น จะเห็นได�ว9า ความรู� มีความหมายท่ีเก่ียวข�องและเชื่อมโยงกับการเรียนรู� การเข�าใจ การวิจัยครั้งนี้จึงสรุปได�ว9า ความรู� หมายถึง ข�อมูลท่ีถูกต�องท่ีบุคคลหนึ่งได�รับมาจากการเรียนรู� ประสบการณ4 สั่งสมมาจนเกิดเปOนความเข�าใจ และนําพาไปสู9พ้ืนฐานของความคิด การวิเคราะห4ตลอดจนการตัดสินใจเลือกกระทําการใดในการดํารงชีวิต โดยอาศัยการเรียนรู�เปOนส9วนช9วยเพ่ิมศักยภาพของบุคคลหนึ่งไปในทิศทางท่ีดีข้ึนตาม ในการพิจารณาและประเมินค9าก9อนจะแสดงความรู� โดยแต9ละคนมีความรู�ท่ีแตกต9างกนไปตามสมรรถภาพด�านสมอง และความจํา 2. ประเภทของการเรียนรู� การพัฒนาองค4การแห9งการเรียนรู�ได�อธิบายถึงประเภทการเรียนรู�(มาร4ควอดส4,ไมเคิลเจ., 2549) สําหรับประเภทของการเรียนรู�ประกอบด�วย3 ประเภท ดังนี้ 2.1 การเรียนรู�เชิงปรับตัว (Adaptive learning) จะเกิดข้ึนเม่ือเราครุ9นคิดพิจารณาทบทวนถึงประสบการณ4ในอดีต จากนั้นก็ปรับแต9งการกระทําในอนาคต 2.2 การเรียนรู�เชิงคาดการณ4 (Anticipatory learning) คือ กระบวนการแสวงหาความรู�โดยการคาด คิด จินตนาการเก่ียวกบอนาคตในหลาย ๆ ลักษณะ (เปOนวิธีการท่ีพัฒนาจากวิสัยทัศน4ไปสู9การกระทําและพิจารณาไตร9ตรอง) วิธีการเรียนรู�แบบนี้จะเปOนการหลีกเลี่ยงประสบการณ4 และผลลัพธ4ในทางลบ ท่ีอาจจะเกิดข้ึน โดยการวินิจฉัยแยกแยะโอกาสท่ีดีท่ีสุดสําหรับอนาคต และกําหนดแนวทางเพ่ือให�บรรลุผลในอนาคตนั้น 2.3 การเรียนรู�เชิงปฏิบัติ (Action Learning) หมายถึง การสืบหาและพิจารณาไตร9ตรองเก่ียวกบความจริง ณ ปMจจุบัน และนําเอาความรู�นั้นไปใช�พัฒนาบุคคล กลุ9ม และองค4การ 



9  3. ทฤษฎีท่ีเก่ียวข�องกับระดับความรู� ตามทฤษฎีของ Bloom (1956) ได�แยกระดับความรู�ไว� 6 ระดับ คือ 3.1 ระดับความรู�ของบลูม 3.1.1 ความรู� (Knowledge) หมายถึง การเรียนรู�ท่ีเน�นถึงการจําและการระลึกได�ถึงความคิด วัตถุ และปรากฏการณ4ต9าง ๆ ซ่ึงเปOนความจําท่ีเริ่มจากสิ่งง9าย ๆ ท่ีเปOนอิสระแก9กันไปจนถึงความจําในสิ่งท่ียุงยากซับซ�อนและมีความสัมพันธ4ระหว9างกัน 3.1.2 ความเข�าใจหรือความคิดรวบยอด (Comprehension) เปOนความสามารถทางสติปMญญาในการขยายความรู�ความจําให�กว�างออกไปจากเดิมอย9างสมเหตุสมผล การแสดงพฤติกรรมเม่ือเผชิญกับสื่อความหมาย และความสามารถในการแปลความหมายการสรุปหรือ การขยายความสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 3.1.3 การนําไปใช� (Application) เปOนความสามารถในการนําความรู�(Knowledge) ความเข�าใจหรือความคิดรวบยอด (Comprehension) ในเรื่องใด ๆ ท่ีมีอยู9เดิมไปแก�ไขปMญหาท่ีแปลกใหม9ของเรื่องนั้น โดยการใช�ความรู�ต9าง ๆ โดยเฉพาะอย9างยิ่งวิธีการกับความคิดรวบ ยอดมาผสมผสานกับความสามารถในการแปลความหมาย การสรุปหรือการขยายความคิดนั้น 3.1.4 การวิเคราะห4 (Analysis) เปOนความสามารถและทักษะท่ีสูงกวาความเข�าใจ และการนําไปปรับใช�  โดยมีลักษณะเปOนการแยกแยะสิ่ ง ท่ีจะพิจารณาออกเปOนส9วนย9อยท่ีมี ความสัมพันธ4กน รวมท้ังการสืบค�นความสัมพันธ4ของส9วนต9างๆ เพ่ือดูว9าส9วนประกอบปลีกย9อยนั้น สามารถเข�ากนได�หรือไม9 อันจะช9วยให�เกิดความเข�าใจต9อสิ่งหนึ่งสิ่งใดอย9างแท�จริง  3.1.5 การสังเคราะห4 (Synthesis) เปOนความสามารถในการรวบรวมส9วนประกอบย9อย หรือส9วนใหญ9เข�าไว�ด�วยกนเพ่ือให�เปOนเรื่องราวอันหนึ่งอันเดียวกันการสังเคราะห4จะมีลักษณะของการเปOนกระบวนการรวมรวบเนื้อหาสาระของเรื่องต9าง ๆ เข�าไว�ด�วยกันเพ่ือสร�างรูปแบบหรือโครงสร�างท่ียังไม9ชัดเจนข้ึนมาก9อน อันเปOนกระบวนการท่ีต�องอาศัยความคิดสร�างสรรค4ภายในขอบเขตของสิ่งท่ีกําหนดให� 3.1.6 การประเมินผล (Evaluation) เปOนความสามารถในการตัดสินเก่ียวกับ ความคิด ค9านิยม ผลงาน คําตอบ วิธีการ และเนื้อหาสาระ เพ่ือวัตถุประสงค4บางอยางโดยมี การกําหนด (Criteria) เปOนฐานในการพิจารณาตัดสิน การประเมินผล จัดได�ว9าเปOนข้ันตอนท่ีสูงสุดของพุทธิลักษณะ(Characteristics of cognitive domain) ท่ีต�องใช�ความรู�ความเข�าใจ 



10  นอกจากระดับความรู�ท่ีกล9าวมาข�างต�นนั้นอุทุมพร ทองอุไทยยังได�ขยายความรู�ตามทฤษฎีของบลูม (Bloom,1956 อ�างถึงใน อุทุมพร ทองอุไทย,2523) ท้ัง 6 ข้ัน ประกอบด�วย ความรู�ความจํา ความเข�าใจ การนําไปใช� การวิเคราะห4 การสังเคราะห4 และการประเมินค9าเพ่ิมเติมดังนี้ 3.2 ระดับความรู�ของอุทุมพร ทองอุไทย 3.2.1 ความรู�ความจํา (Knowledge) เปOนความสามารถทางสมองในอันท่ีจะทรงไว�หรือรักษาไว�ซ่ึงเรื่องราวต9าง ๆ ท่ีบุคคลได�รับรู�เข�าไว�ในสมองการวัดวาบุคคลมีความสามารถ ในการจําเรื่องราวต9าง ๆ ได�มากน�อยเพียงใดนั้น ให�ดูท่ีวาบุคคลนั้นสามารถระลึกได�ถึงสิ่งท่ีจําไว�ได�เพียงใดความรู�ความจําในเนื้อหา (Knowledge of specifics) จําแนกได�เปOน 2 แบบ คือ 1) ความรู�ความจําเก่ียวกับศัพท4และนิยาม (Knowledge of terminology) ได�แก9การจําศัพท4และความหมายหรือคําจํากัดความของคําหรือข�อความต9าง ๆ  2) ความรู�ความจําเก่ียวกับกฎและความจริง (Knowledge of specific facts) ได�แก9 กฎ สูตร ทฤษฎีและข�อเท็จจริงต9าง ๆ ตามเนื้อเรื่องท่ีได�ระบุไว�ความรู�ความจําในสิ่งท่ีเปOนวิธีดําเนินการ (Knowledge of way and means ofdealing with specifics) จําแนกได�เปOน 5 แบบ คือ 1) ความรู�ความจําเก่ียวกับระเบียบแบบแผน(Knowledge of conventions) ได�แก9การจําและระลึกได�ถึงสิ่งท่ีเปOนแบบฟอร4มหรือระเบียบในการปฏิบัติรวมถึงระเบียบประเพณีท่ีเปOนท่ียอมรับของคนส9วนใหญ9ในการปฏิบัติผู�ใดไม9ปฏิบัติตามก็ไม9ถือว9าเปOนความผิดเพียง แต9คนในสังคมมองเห็นว9าทําไม9ถูกต�องเท9านั้น  2) ความรู�ความจําเก่ียวกับลําดับข้ันและแนวโน�ม (Knowledge of trends and sequences) เปOนความรู�ในเรื่องของลําดับข้ันตอน และแนวโน�มในการกระทําหรือการเกิดข้ึนของสิ่งต9าง ๆ  3) ความรู�ความจําเก่ียวกับการจัดประเภท (Knowledge of classification and categories) เปOนความรู�เรื่องการแยกพวกตามความเหมือนและความต9างกันในลักษณะของสิ่งต9าง ๆ  4) ความรู�ความจําเก่ียวกับเกณฑ4 (Knowledge of criteria) เปOนความรู�ความจําสิ่งท่ีใช�เปOนเกณฑ4ในการวินิจฉัยและตรวจสอบข�อเท็จจริงต9าง ๆ โดยคํานึงถึงวาจะวินิจฉัยหรือตรวจสอบสิ่งนั้นใช�ข�อกําหนดใดบ�าง 



11  5) ความรู�ความจําเก่ียวกับวิธีการ (Knowledge of methodology) เปOนความรู�ความจําถึงวิธีการหรือเทคนิควิธีท่ีต�องกระทําเพ่ือจะให�ได�มาซ่ึงผลลัพธ4ท่ีต�องการความรู�ความจําเก่ียวกับความคิดรวบยอดในเนื้อเรื่อง (Knowledge of theuniversals and abstractions in a field) ความคิดรวบยอดเปOนการสรุปและการขยายหัวใจสําคัญ ๆของเนื้อเรื่องพฤติกรรมนี้แบ9งได�เปOน 2 แบบ คือ 1) ความรู�ความจําเก่ียวกับหลักวิชาและการขยายหลักวิชา (Knowledge of principles and generalizations) หลักวิชาเปOนใจความสําคัญของเรื่องนั้นส9วนการขยายหลักวิชาเปOนการนําหลักท่ีได�ไปอธิบายเรื่องอ่ืน ๆ ท่ีคล�ายคลึงกัน เช9น ข�อความลงท�ายนิทานสุภาษิตต9าง ๆ  2) ความรู�ความจําเก่ียวกับทฤษฎีและโครงสร�าง (Knowledge of theories and structures) เปOนการหาความสัมพันธ4จากหลาย ๆ หลักวิชามาสรุปเปOนเนื้อความใหม9เปOนความสามารถนําหลายหลักวิชามาสัมพันธ4กัน โดยนําหลักวิชาในประเภทเดียวกันมาสัมพันธ4กันจนเปOนโครงสร�างของเนื้อความใหม9ในเรื่องเดียวกัน 3.2.2 ความเข�าใจ (Comprehension) เปOนความสามารถในการสื่อความหมายให�ผู�อ่ืนรู�เจตนาของตน และตนเองรู�ความหมายความปรารถนาของผู�อ่ืน เช9น เห็นท9ารําของโขนละครแล�วรู�ว9าเปOนการแสดงถึงความโกรธความดีใจ หรือแสดงบทโศก ฯลฯโดยพิจารณาจากสถานการณ4 หรือท9าทางนั้น ๆ เอาเองความเข�าใจแบ9งได�เปOน 3 แบบ คือ 1) การแปลความ (Translation) เปOนความสามารถในการอธิบายชี้แจงหรือบอกเหตุผลข�อความหรือตามนัยของเรื่องนั้น 2) การตีความ (Interpretation) เปOนการถอดความซํ้า ๆ ในเรื่องนั้นแล�วทําการเรียบเรียงเสียใหม9ให�เปOนข�อยุติอันเปOนผลจากความสัมพันธ4กันภายในแต9ละส9วนย9อย ๆ ของเรื่องเปOนการพิจารณาจากหลาย ๆ เหตุการณ4แล�วจึงนํามาถอดความ  3) การขยายความ (Extrapolation) เปOนการมองเหตุการณ4หรือข�อความแล�วนึกคิดให�ไกลกว9าข�อเท็จจริงท่ีเปOนอยู9 เปOนการคาดคะเนหรือพยากรณ4ไปสู9การข�างหน�าหรือถอยหลังนับได�วาเปOนจินตนาการอย9างมีเหตุผลเปOนการขยายความจากข�อเท็จจริงเดิม  3.2.3 การนําไปใช� (Application) เปOนความสามารถในการนําความรู�ความจําและความเข�าใจไปใช�ในการแก�ปMญหาใหม9ท่ีเกิดข้ึนอย9างได�ผล ความสามารถในการนําไปใช�ไม9ได�หมายความถึงการได�เรียนรู�วิธีการแล�วนําไปทําตามวิธีการท่ีได�รับไปเลียนแบบ แต9ความสามารถในการ



12  นําไปใช�ในการแกปMญหาซ่ึงเปOนเรื่องราวหรือเหตุการณ4ใหม9ๆ ท่ีเกิดข้ึนเปOนความสามารถนําสิ่งท่ีได�จากการเรียนการสอนไปแก�ไขสถานการณ4ให�สําเร็จลุล9วงไป 3.2.4 การวิเคราะห4 (Analysis) เปOนความสามารถในการพิจารณาเรื่องราวใด ๆออกเปOนส9วนย9อย ๆ ว9าสิ่งเหล9านั้นมีองค4ประกอบเปOนอย9างไร พฤติกรรมนี้แยกได�เปOน 3 แบบ คือ 1) วิเคราะห4ความสําคัญ (Analysis of elements) เปOนความสามารถในการหาส9วนประกอบท่ีสําคัญของสิ่งของหรือเรื่องราวต9าง ๆ 2) วิเคราะห4ความสัมพันธ4 (Analysis of relationships) เปOนความสามารถในการหาความสัมพันธ4ของส9วนสําคัญต9าง ๆ 3) วิเคราะห4หลักการ (Analysis of organizational principles) เปOนความสามารถในการหลักการของความสัมพันธ4ของส9วนสําคัญในเรื่องนั้น ๆ ว9าสัมพันธ4กันอยู9โดยอาศัยหลักการใด 3.2.5 การสังเคราะห4 (Synthesis) เปOนความสามารถในการประกอบส9วนย9อย ๆให�เข�ากันได�เปOนเรื่องเปOนราวเปOนความสามารถในการพิจารณาเรื่องราวในหลาย ๆ ลักษณะแล�วนํามาจัดระบบโครงสร�างเสียใหม9ให�เกิดสิ่งใหม9ซ่ึงมีประสิทธิภาพดีกว9าเดิมหรือนําไปใช�ในรูปแบบใหม9ได�เปOนพฤติกรรมของความคิดริเริ่มสร�างสรรค4นั่นเองการสังเคราะห4สามารถแยกออกเปOน 3 แบบ คือ 1) สังเคราะห4ข�อความ (Production of a unique communication) เปOนความสามารถในการเรียบเรียงถ�อยคําให�เปOนข�อความหรือเรื่องราวเรื่องใดเรื่องหนึ่งได�อย9างได�ความมากท่ีสุด 2) สังเคราะห4แผนงาน (Production of a plan or proposed set of operations) เปOนความสามารถในการสร�างโครงการหรือวางแผนในการทํากิจกรรมความสามารถทางด�านนี้จะต�องนําเอาข�อมูลท่ีเก่ียวกบเรื่องราวต9าง ๆ มากําหนดแผนงานว9าจะทําอย9างไรจึงจะทําให�เรื่องท่ีต�องอาศัยข�อมูลเหล9านี้สามารถดําเนินการไปสู9เปsาหมายได�สําเร็จ 3) สังเคราะห4ความสัมพันธ4 (Derivation of a set abstract relations) เปOนความสามารถในการจัดระเบียบของข�อเท็จจริงต9าง ๆเสียใหม9ให�ได�ประโยชน4มากข้ึนกว9าแต9ก9อน 3.2.6 การประเมินค9า (Evaluation) เปOนความสามารถในการตัดสินตีราคา โดยอาศัยหลักเกณฑ4 (Criteria) และมาตรฐาน (Standard) ท่ีวางไว�เปรียบได�กับการตัดสินความของ      ผู�พิพากษาท่ีให�ปล9อยหรือลงโทษจําเลยซ่ึงผู�พิพากษาต�องทํากระบวนการต้ังแต9ความรู�ความจํา ความ



13  เข�าใจ การนําไปใช�การวิเคราะห4 การสังเคราะห4แล�วจึงประเมินค9าตอนสุดท�ายพฤติกรรมการประเมินค9าแบ9งออกได�เปOน 2 แบบ คือ 1) การประเมินค9าโดยอาศัยข�อเท็จจริงภายใน (Judgments in terms of internal evidence) เปOนการวินิจฉัยหรือลงสรุปตามลักษณะเนื้อหาของสิ่งนั้น  2) การประเมินค9าโดยอาศัยข�อเท็จจริงภายนอก (Judgments in terms of external criteria) เปOนการวินิจฉัยหรือลงสรุป โดยเปรียบเทียบกับเรื่องราวหรือสิ่งอ่ืน ๆ มิใช9เฉพาะข�อเท็จจริงในเรื่องราวนั้น ๆ การศึกษาเก่ียวกับความรู�นั้นเพ่ือทราบถึงกระบวนการท่ีได�มาซ่ึงความรู�ท่ีจะนําไปปฏิบัติงานในกองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในจังหวัดพะเยาให�มีประสิทธิภาพ  2.2 แนวคิดเก่ียวกับการรับรู� ความหมายของการรับรู� นักวิชาการหลายท9านได� ให�ความหมายของการรับรู� ไว�  โดยมีรายละเ อียดดังนี้               เติมศักด์ิ  คทวณิช (2546) กล9าวว9า การรับรู� หมายถึง กระบวนการในการแปลความหมายท่ีเกิดข้ึนภายหลังร9างกายเกิดการรับสัมผัสจากสิ่งเร�าท้ังหลาย ในการแปลความหมายของสมองจะถูกต�อง ละเอียด และชัดเจนมากน�อยเพียงใด จะข้ึนอยู9กับประสบการณ4เดิม ความรู� ท่ีสะสมไว�ความจําความเชื่อ ทัศนคติ และค9านิยมซ่ึงแตกต9างกันไปในแต9ละบุคคล ฐิติรัตน4 บํารุงวงศ4 (2555) สรุปว9า การรับรู� คือความรู�สึกนึกคิด ความรู�ความเข�าใจในเรื่องต9าง ๆ ท่ีเกิดจากการสัมผัสของร9างกายซ่ึงจะแตกต9างกันแต9ละบุคคล โดยอาศัยประสบการณ4และสิ่งแวดล�อมเปOนตัวตีความและแปลความหมายออกมา ทัศนีย4 ลักขณา  ภิชนชัช และคณะ (2550) สรุปการรับรู�ว9า เปOนกระบวนการทางจิตวิทยาพ้ืนฐานของบุคคลท่ีเกิดข้ึนอยู9ตลอดเวลา โดยการมีสิ่งเร�าเข�ามากระตุ�นอวัยวะรับสัมผัสด�วยการได�เห็น ได�ยิน ฯลฯ และการมีปฏิสัมพันธ4กับสิ่งแวดล�อม โดยมีสมองทําหน�าท่ีแปลความหมายโดยอาศัยความจําความรู�สึก และประสบการณ4เดิมของแต9ละบุคคล ทําให�บุคคลเกิดการรับรู�ในเรื่องต9าง ๆ ข้ึน วรวิทย4  พัฒนาอิทธิกุล (2553 อ�างถึงใน อมรโททํา, 2555) การรับรู� หมายถึงกระบวนการท่ีบุคคลได�รับแล�วทําการตีความและมีปฏิกิริยาตอบสนองต9อสิ่งเร�าซ่ึงโดยปกติแล�วมนุษย4จะมองเหตุการณ4ท่ีเกิดข้ึนภายในโลกนี้ในสายตาของการรับรู�มากกว9าหาข�อเท็จจริงท่ีเปOนจริง  



14  สมถวิล ผลสะอาด (2555) ผู�วิจัยได�นําแนวคิดเก่ียวกบการรับรู�มาใช�ในการกําหนดตัวแปรต9าง ๆ ซ่ึงจะเห็นได�วาการรับรู�จะเกิดข้ึนได�ข้ึนอยู9กับกระบวนการของผู�รับสารจะทําหน�าท่ีกลั่นกรองข9าวสารในการรับรู�ของบุคคล โดยมีองค4ประกอบด�านจิตใจและองค4ประกอบด�านสังคมเปOนตัวกําหนดในการแปลข9าวสารและนําไปใช�ในแต9ละบุคคล ท้ังนี้บุคคลสองคนอาจเปwดรับข9าวสารจากสื่อเดียวกนในสถานการณ4เดียวกัน แต9อาจมีพฤติกรรมในการตอบสนองท่ีแตกต9างกน ในเรื่องของการรับรู�ไม9ได�ข้ึนอยู9กับลักษณะของสิ่งเร�าท่ีมาในรูปแบบของข9าวสารเท9านั้น แต9ข้ึนอยู9กับความสัมพันธ4กับสิ่งเร�าภายนอกกับสิ่งแวดล�อมต9าง ๆ รอบตัว รวมถึงเง่ือนไขในแต9ละบุคคลอีกด�วย จิราภรณ4  ต้ังกิตติภาภรณ4 (2556)กล9าวว9า การรับรู� หมายถึง กระบวนการท่ี อินทรีย4หรือสิ่งมีชีวิตพยายามทําความเข�าใจสิ่งแวดล�อม โดยผ9านทางอวัยวะรับสัมผัสท้ังห�า คือตา หูจมูก ลิ้น และผิวกาย กระบวนการนี้จะเริ่มจากอวัยวะรับสัมผัส (Sensory organ) สัมผัสกับสิ่งเร�าแล�วส9งกระแสประสาทไปยังระบบประสาทส9วนกลาง จากนั้นสมองจะอาศัยประสบการณ4เดิม แรงจูงใจ อารมณ4 สติปMญญา ฯลฯ เพ่ือแปลความหมายของอาการสัมผัส (Sensation) ออกมาเปOนการรับรู�  2. แนวคิดเก่ียวกับกระบวนการรับรู� สิทธิโชค วรานุสันติกูล (2524) ได�อธิบายรายละเอียดข้ึนถึงกระบวนการรับรู�ว9าเปOนกระบวนการท่ีซับซ�อนประกอบ 3 ข้ันตอน คือการเลือกท่ีรับสิ่งเร�าบางอันจากสิ่งเร�าท้ังหลาย ดังนี้ 2.1 กระบวนการรับรู�ของ สิทธิโชค  วรานุสันติกูล 2.1.1 การเลือก (Selection) เปOนกระบวนการเลือกท่ีรับสิ่งเร�าบางอันจากสิ่งเร�า ท้ังหลาย 2.1.2 การจัดระบบ (Organization) คนเรามักจะจัดระบบสิ่งเร�าภายนอก2 วิธี คือ 2.1.2.1 ภาพและพ้ืน (Picture and ground) การท่ีคนเราแยกสิ่งเร�าท่ีเลือกมาเปOนสิ่งท่ีพุ9งสมาธิไปยังส9วนนั้นเปOนพิเศษเรียกว9า ภาพ (Picture) และส9วนรอบ ๆ ท่ีเราไม9สนใจเปOนพ้ืน(Ground) 2.1.2.2 การทํางาน (Simplification)การรับรู�สิ่งเร�าภายนอกเข�ามาจัดระบบอีกวิธีหนึ่งซ่ึงแนวโน�มของคนท่ัวไปคือการจัดสิ่งเร�านั้นให�อยู9ในรูปท่ีง9ายมากข้ึนตามสิ่งท่ีเปOน 2.1.3 การแปลความหมาย (Interpretation) เปOนข้ันตอนสุดท�ายในกระบวนการ 



15  รับรู�ในข้ันนี้คนเราจะอาศัยคุณสมบัติท่ีมีอยู9ภายในตัวเอง เช9น ทัศนคติ ประสบการณ4ความต�องการค9านิยม ฯลฯ เพ่ือช9วยให�การพิจารณาสิ่งเร�าภายนอกเพ่ือผสมผสานสิ่งเร�าภายนอกให�เข�ากับคุณสมบัติภายใน ดังนั้นการแปลความหมายจึงเปOนเรื่องท่ีข้ึนอยู9กับอัตวิสัย (Subjection) ของผู�รับสิ่งเร�าอย9างเดียวท่ีเสนอต9อบุคคลต9าง ๆ กัน บุคคลเหล9านั้นจะแปลความหมายแตกต9างกัน 3. ป%จจัยท่ีมีอิทธิพลต)อการรับรู� บุคคลแต9ละคนจะเกิดการรับรู�สิ่งเร�าได�แตกต9างกนไป แต9การจะรับรู�สิ่งเร�าใดก9อนหลังมากหรือน�อย ถูกต�องหรือผิดพลาด ชัดเจนหรือไม9เพียงใด ข้ึนอยู9กับปMจจัยสําคัญ 2 ประการ ได�แก9      (เติมศักด์ิ คทวณิช, 2546) 3.1 ตัวบุคคล หมายถึงลักษณะคุณสมบัติบางประการของผู�ท่ีจะรับรู� ซ่ึงจะมีผลต9อการรับรู� เช9น 3.1.1 ความสมบูรณ4หรือความบกพร9องของอวัยวะรับสัมผัส บุคคลท่ีมีอวัยวะรับสัมผัสท่ีสมบูรณ4ย9อมเกิดการรับรู�ได�ถูกต�องหรือผิดพลาดน�อยกว9าบุคคลท่ีอวัยวะรับสัมผัสผิดปกติ หรือเสื่อมสมรรถภาพ เช9น คนท่ีหูตึงยอมรับรู�เสียงต9าง ๆ ได�ไม9ชัดเจน จึงมีผลทําให�การแปลความหมายผิดพลาดได� นอกจากนี้ระดับของทางโฮลต4ท่ีแตกต9างกันในแต9ละคนก็มีผลต9อการรับรู�ของแต9ละคนด�วย 3.1.2 ประสบการณ4เดิม (Previous experience) นับว9าเปOนปMจจัยสําคัญท่ีมีอิทธิพล ต9อการรับรู�ของบุคคลอย9างมาก ท้ังนี้เนื่องจากดังท่ีกล9าวถึงในกระบวนการของการรับรู�แล�วว9าการรับรู�ของบุคคลจะเกิดข้ึนได�ต�องอาศัยความรู�เดิมหรือประสบการณ4เดิมท่ีสะสมไว�ในสมองเปOนเครื่องช9วยในการแปล ดังนั้นการรับรู�จะถูกต�อง ผิดพลาด หรือชัดเจนมากน�อยเพียงใดยอมข้ึนอยู9กับ ประสบการณ4เดิมท่ีแต9ละบุคคลมีอยู9อย9างไรก็ตาม ประสบการณ4เดิมท่ีแตกต9างกันของแต9ละคนจะข้ึนอยู9กับวัยและการเรียนรู�จากสังคมท่ีแตกต9างกนเปOนสําคัญด�วย  3.1.3 ความต�องการท่ีจะรับรู� (Need) ตามปกติแล�วบุคคลจะเกิดการรับรู�สิ่งเร�าใด ๆ ข้ึนก็ตาม บุคคลนั้นมักจะเกิดความต�องการท่ีจะรับรู�ข้ึนเสียก9อน ท้ังนี้เนื่องจากความต�องการจะสร�างแรงขับหรือแรงจูงใจท่ีจะรับรู�สิ่งเร�านั้น ๆ 3.1.4 ความใส9ใจ (Attention) และทางเลือก (Selection) ท่ีจะรับรู�สิ่งเร�า ความใส9ใจและการเลือกท่ีจะรับรู�สิ่งเร�าถือว9าเปOนปMจจัยพ้ืนฐานสําคัญอีกประการหนึ่งท่ีทําให�กระบวนของการรับรู�เกิดข้ึน ท้ังนี้เนื่องจากว9ารอบ ๆ ตัวบุคคลเต็มไปด�วยสิ่งเร�ามากมาย ไม9ว9าจะเปOนภาพ เสียง กลิ่น รส ฯลฯ สิ่งเร�าท้ังหลายเหล9านี้สามารถท่ีจะกระตุ�นให�เกิดกระบวนการการรับสัมผัสและการรับรู�ได�อยู9



16  ตลอดเวลา แต9ในความเปOนจริงแล�วแต9ละบุคคลจะเลือกรับรู�สิ่งเร�าเฉพาะท่ีตนให�ความสนใจหรือใส9ใจก9อนเปOนอันดับแรก ตัวอย9างเช9น คนท่ีนั่งคอยฟMงประกาศเรียกชื่อตนให�เข�ารับสัมภาษณ4 จะเลือกและใส9ใจกับเสียง  ท่ีประกาศจากเครื่องขยายเสียงว9าเรียกชื่อตนหรือยัง มากกว9าสนใจเสียงเพลง เสียงสนทนา หรือเสียงอ่ืน ๆ รอบตัว เปOนต�น ดังนั้นอาจสรุปได�ว9าถ�าบุคคลให�ความใส9ใจและเลือกท่ีจะรับรู�สิ่งเร�าใด จะสามารถรับรู�สิ่งเร�านั้นได�ก9อนเปOนอันดับแรกอย9างไรก็ตาม ปMจจัยสําคัญของการให�ความใส9ใจและเลือกท่ีจะรับรู�สิ่งเร�านั้น จะข้ึนอยู9กับคุณสมบัติ บางประการของสิ่งเร�านั้นวาจะมีอิทธิพลในการดึงดูดใจให�เกิดการรับรู�ได�มากน�อยเพียงใด 3.1.5 สภาวะทางอารมณ4 (Emotion) ของบุคคลก9อนหรือขณะเกิดการรับรู�สภาวะ ทางอารมณ4ของบุคคลในขณะนั้นจะมีอิทธิพลต9อการแปลความหมายถูกต�องหรือผิดพลาดได�เปOนอย9างมาก เช9น คนท่ีอารมณ4ไม9ดี ขุ9นมัว หงุดหงิด เครียด กังวล ย9อมจะเกิดการรับรู�สิ่งเร�าผิดพลาดหรือต9างไปจากขณะท่ีมีอารมณ4แจ9มใส ร9าเริง 3.1.6 ความคาดหวัง (Expectancy) ต9อสิ่งเร�า โดยท่ัวไปแล�วบ9อยครั้งท่ีบุคคลมักจะมีความคาดหวังต9อสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือสถานการณ4ใดสถานการณ4หนึ่งเอาไว�ล9วงหน�า ความคาดหวังนี้เองท่ีจะเปOนปMจจัยทําให�บุคคลเกิดความสนใจท่ีจะรับรู�ต9อสิ่งเร�าหรือสถานการณ4นั้น ๆ มากกว9าการไม9มีความคาดหวัง 3.1.7 สติปMญญา (Intelligence) เปOนอีกปMจจัยหนึ่งท่ีทําให�แต9ละคนรับรู�สิ่งเร�าได�แตกต9างกันไป โดยคนท่ีมีสติปMญญาสูงจะรับรู�อะไรได�อย9างลึกซ้ึง มีการใช�เหตุผลและวิจารณญาณในการวิเคราะห4สิ่งเร�าหรือสถานการณ4ต9าง ๆ ท่ีรับรู�ได�ดีกว9าบุคคลท่ีมีสติปMญญาตํ่าหรือปMญญาอ9อน 3.1.8 การให�คุณค9า (Value)ต9อสิ่งท่ีรับรู� สิ่งเร�าใดท่ีบุคคลให�คุณค9าและความสําคัญสิ่งเร�านั้นจะสามารถเพ่ิมความสนใจและใส9ใจท่ีจะรับรู�ให�มากข้ึนได� 3.1.9 การถูกชักจูง (Persuasion) บุคคล กลุ9ม หรือสังคมจะมีอิทธิพลต9อการรับรู�ของบุคคล โดยบุคคลมักจะให�ความสนใจท่ีจะรับรู�กับสิ่งท่ีบุคคล กลุ9ม หรือสังคมชักจูง  3.2 คุณลักษณะของสิ่งเร�า เปOนอีกปMจจัยท่ีมีอิทธิพลต9อการรับรู�ของบุคคล ท้ังนี้เนื่องจากสิ่งเร�าท่ีมีคุณสมบัติแตกต9างกันจะมีผลต9อการรับรู�ของบุคคลท่ีแตกต9างกนไปด�วยซ่ึง อาจจะจําแนกคุณลักษณะของสิ่งเร�าได�ดังต9อไปนี้ 



17  3.2.1 ขนาดของสิ่งเร�า (Size) สิ่งเร�าท่ีมีขนาดใหญ9จะสร�างความสนใจท่ีจะรับรู�ได�ดีกว9าสิ่งเร�าท่ีมีขนาดเล็ก ดังจะสังเกตได�จากปsายโฆษณาตามท�องถนนซ่ึงมักจะมีขนาดใหญ9 หรือคนท่ัวไปจะสนใจอ9านพาดหัวข9าวใหญ9ของหนังสือพิมพ4ก9อนอ9านพาดหัวรอง เปOนต�น 3.2.2 ความเข�มของสิ่งเร�า (Intensity) สิ่งเร�าท่ีมีความเข�ม เช9น วัตถุท่ีมีสีเข�ม เสียงท่ีมีความดังมาก กลิ่นท่ีแรง หรือการสัมผัสกับร9างกายท่ีหนักหน9วง สิ่งเหล9านี้จะดึงดูดความสนใจท่ีจะ รับรู�ได�ดีกว9าสิ่งเร�าท่ีมีความเจือจาง เช9น คนท่ีพูดเสียงดังจะได�รับความสนใจมากกว9าคนพูดเสียงค9อย เปOนต�น 3.2.3 ความเปลี่ยนแปลงใหม9ๆ ยอมจะทําให�เกิดความน9าสนใจท่ีจะรับรู�มากกว9าสิ่งเร�าท่ีมีลักษณะเดิม ๆ ดังนั้นจะเห็นว9าคนท่ีดูโทรทัศน4จะไม9สนใจภาพยนตร4โฆษณาเก9า ๆ แต9เม่ือมีโฆษณาชิ้นใหม9จะให�ความสนใจดูตั้งแต9ต�นจนจบ 3.2.4 การเคลื่อนไหว (Movement) สิ่งเร�าท่ีมีการเคลื่อนไหวจะทําให�เปOนจุดสนใจท่ีจะรับรู�มากกว9าสิ่งเร�าท่ีอยู9นิ่ง ๆ เช9น เวลากลางคืนคนจะให�ความสนใจท่ีจะดูปsายโฆษณาท่ีเปOนไฟวิ่งมากกว9าเปwดไฟสว9างเฉยๆ คนจะสนใจดูภาพยนตร4มากกว9าภาพนิ่ง เปOนต�น 3.2.5. การกระทําซํ้า ๆ (Repetition) ในบางครั้งบุคคลจะให�ความสนใจท่ีจะรับรู�หรือเกิดการรับรู�เร็วข้ึน ถ�าสิ่งเร�านั้นเกิดข้ึนซํ้ากันบ9อย ๆ หรือมีความถ่ีในการเกิดสูงมากกว9าสิ่งเร�าท่ีนาน ๆ เกิดครั้ง เช9น การกะพริบไฟหน�ารถถ่ี ๆ หรือบีบแตรติดต9อกันหลาย ๆ ครั้งจะทําให�คนสนใจหันมามองได� เปOนต�น 3.2.6 สีสัน (Color) สิ่งเร�าท่ีมีสีสันฉูดฉาด สะดุดตา หรือมีการตัดกันของสีท่ี รุนแรง จะทําให�สิ่งเร�านั้นเปOนจุดเด9นและน9าสนใจทําให�เกิดการรับรู�มากกว9าสิ่งเร�าท่ีมีสีอ9อนหรือเจือจาง 3.2.7 ความแตกต9าง (Different) สิ่งเร�าท่ีแตกต9างไปจากสิ่งเร�าท้ังหลาย สิ่งเร�านั้นจะเร�าความสนใจท่ีจะรับรู�ได�ดีกว9า เนื่องจากมีความแตกต9างไปจากสิ่งเร�าอ่ืน เปOนต�น นอกจากนี้ จิราภรณ4 ต้ังกิตติภาภรณ4 (2556) ก็ได�มีการอธิบาย ดังนี้ 1. ตัวผู�รับรู� (Perceiver/perceiving person) 1.1 บุคลิกภาพรวมยอด (Personality)คนท่ีมีบุคลิกภาพแบบสมบูรณ4แบบ(Perfectionist personality) มักเปOนคนท่ีมีความละเอียดอ9อนในการสังเกตพิจารณามากกว9าคนท่ีมี บุคลิกภาพแบบหุนหันพลันแล9น (Impulsive personality) นอกจากนั้นคุณภาพของจิตใจก็มีอิทธิพลต9อการรับรู�บุคคล กล9าวคือ คนท่ีมีสุขภาพจิตดีมักเปOนคนมองโลกในแง9ดี ยอมรับความจริง และยอมรับข�อดีข�อเสีย



18  ของตนได�ง9าย ยอมทําให�การรับรู�บุคคลอ่ืนได�ถูกต�องแม9นยํากว9า เพราะคนท่ีภูมิใจและม่ันใจตนเองจะไม9นําลักษณะไม9ดีส9วนตัวไปอธิบายเปOนลักษณะของคนอ่ืน และไม9นําอารมณ4ส9วนตัวหรืออคติไปเก่ียวข�องกบการรับรู�  1.2 สติปMญญาและความสามารถส9วนตัว (Intelligence and capacity) คนท่ีฉลาดมักรู�จักใช�ไหวพริบในการปรับตัวหรือการแสดงออก เพ่ือทําความรู�จักบุคคลอ่ืนได�ง9าย อีกท้ังยังใช�ความฉลาดในการพิจารณา และวิเคราะห4บุคคลได�ดีกว9า นอกจากนั้นยังสามารถดึงประสบการณ4การเรียนรู�ในอดีตมาช9วยในการตีความสิ่งท่ีสัมผัสได�ดีกวาคนโง9 ดังนั้น คนฉลาดจึงมีโอกาสรับรู�บุคคลได�แม9นยําชัดเจนกว9า 1.3 ความสนใจและความต้ังใจ (Interest and attention) ถ�าบุคคลมีความต้ังใจจะรู�จักใคร ก็จะเกิดความพยายามและกระทําทุกอย9างเพ่ือจะรู�จักเขาหรือเธอ ให�ได�โดยวิธีการติดตาม หรือสอบถามผู�ใกล�ชิดคนอ่ืน ๆ เก่ียวกับบุคคลท่ีตนเองอยากรู�จัก นอกจากนั้นความสนใจและความต้ังใจยังทําให�สามารถรับรู�ข�อมูลต9าง ๆ ได�ถูกต�องแม9นยํากว9าการรับรู�แบบขอไปที 1.4 สภาวะอารมณ4 (Emotional state) อารมณ4ขณะรับรู�จะมีอิทธิพลต9อการแปลความหมายของสิ่งท่ีรับรู� ถ�าผู�รับรู�มีอารมณ4หวาดระแวงหรือเคียดแค�นผูกพยาบาท มักจะตีความสิ่งท่ีตนรับรู�ในแง9ลบมากกว9าแง9บวก 1.5 ทัศนคติ (Attitude) ทัศนคติของผู�รับรู�ต9อลักษณะเอกลักษณ4ประจําตัว หรือประจํากลุ9ม จะเปOนปMจจัยท่ีมีอิทธิพลต9อการบิดเบือนการรับรู�ให�คลาดเคลื่อนไปจากความเปOนจริงได� 1.6 อายุ (Age) ผู�รับรู�ท่ีเปOนผู�ใหญ9ท่ีมีประสบการณ4ชีวิตมักจะนําประสบการณ4ในอดีตพร�อมท้ังเหตุผลมาประกอบการรับรู�มากกว9าเด็ก อีกท้ังยังมีความสุขุมรอบคอบ สามารถวิเคราะห4และแจกแจงถึงความเปOนไปได�ของข�อมูลท่ีตนรับรู�ได�มากกว9าเด็ก  2. ตัวผู�ถูกรับรู� (Perceivedperson) 2.1 ลักษณะประจําตัวของผู�ถูกรับรู� (Personal characteristics) บุคลิกลักษณะประจําตัวท่ีแสดงออกของผู�ถูกรับรู�มีอิทธิพลอยางมากต9อการดึงดูดความสนใจ หรือการสร�างความประทับใจ ซ่ึงลักษณะท่ีดึงดูดความสนใจนี้จะทําให�เกิดท้ังคุณและโทษแก9ความรู�สึกของผู�รับรู�ทําให�เกิดอคติและส9งผลต9อการรับรู�ของบุคคล ซ่ึงทางจิตวิทยาเรียกว9า “Halo effect”อคติจากคุณลักษณะประจําตัวของผู�ถูกรับรู�นี้จะทําให�ผู�รับรู�รับรู�คลาดเคลื่อนจากความเปOนจริง จึงทําให�ผู�รับรู�ตัดสินใจบางสิ่งบางอยางเก่ียวกับตัวผู�ถูกรับรู�คลาดเคลื่อนได� ดังนั้น “Halo effect” จึงเปOนผลกระทบท่ีเกิดจากผู�รับรู�



19  นําความรู�สึกชอบหรือไม9ชอบลักษณะเฉพาะประจําตัวของผู�ถูกรับรู�มาร9วมในการตีความหมายในการรับรู�นั้นเอง 2.2 บทบาทและตําแหน9งทางสังคมท่ีผู�ถูกรับรู�ได�รับมอบหมายจากสังคม (Role and status) บทบาทเปรียบเสมือนโครงแบบ (Model) ของพฤติกรรมท่ีผู�รับรู�จะทราบว9าผู�ครองตําแหน9งนั้น ปฏิบัติสอดคล�องกับหน�าท่ีท่ีบัญญัติไว�ตามตําแหน9งนั้นหรือไม9 และเปOนตัวกําหนดให�ผู�รับรู�เกิดความคาดหวังและทัศนคติต9อผู�ถูกรับรู�ท่ีครองตําแหน9งนั้น ๆ ว9าเหมาะสมหรือไม9อย9างไร  2.3 ความเต็มใจของผู�ถูกรับรู�ในการเปwดเผยตนเองต9อสายตาผู�อ่ืน (Self-exposure) การเปwดเผยตนเองเปOนองค4ประกอบสําคัญท่ีมีอิทธิพล ทําให�ผู�รับรู�มีโอกาสรู�จักและเข�าใจผู�ถูกรับรู�ได�มากน�อยแตกต9างกัน โดยท่ัวไปคนท่ีรู�จักกันใหม9 ๆ มักจะพยายามปwดบังซ9อนเร�น “ตน” หรือ“อัตตา” ด�วยวิธีต9าง ๆ ทําให�โอกาสท่ีผู�รับรู�จะทําความรู�จักหรือเข�าใจพฤติกรรมท่ีแท�จริงของผู�ถูกรับรู�ได�น�อย 2.4 การผูกพันกับเอกลักษณ4ประจํากลุ9ม (Commitment to group identity) ถ�าผู�ถูกรับรู�เปOนผู�มีความผูกพันกับกลุ9มใด ๆ เปOนพิเศษ ยอมเคร9งครัดปฏิบัติตามปทัสถานของกลุ9มจนพฤติกรรมนั้น กลายเปOนลักษณะนิสัยประจําบุคลิกของเขา ทําให�ผู�รับรู�สามารถจะเข�าใจผู�ถูกรับรู�ประเภทดังกล9าวได�ง9าย โดยทราบจากลักษณะปทัสถานท่ีกลุ9มยึดม่ันหรือดูจากตําแหน9งหน�าท่ีท่ีสังคมกําหนดไว� แต9บุคคลท่ีไม9มีความผูกพันกับกลุ9มใด ๆ มากเปOนพิเศษ เขาจะไม9ชอบปฏิบัติตามปทัสถานของกลุ9มเสมอไปทุกอย9าง ผู�รับรู�ก็จะเข�าใจเข�าได�ยากข้ึน 3. สภาพแวดล�อมของบุคคลท่ีเปOนสิ่งเร�า (Environment) ท้ังสิ่งแวดล�อมทางกายภาพ เช9นกลุ9มชน สถานท่ี บรรยากาศ อุปกรณ4 เครื่องประดับ แสง เสียง ฯลฯ และสิ่งแวดล�อมทางสังคมวัฒนธรรม เช9น ประเพณี กฎระเบียบ ปทัสถานประจํากลุ9ม ฯลฯ ล�วนมีอิทธิพลต9อการทําให�การรับรู�บุคคลแม9นยําข้ึนหรือคลาดเคลื่อนไปได� เพราะผู�รับรู�มักจะนําเอาสิ่งแวดล�อมขณะนั้น เข�ามาเก่ียวข�องกับการแปลความหมายของบุคคลท่ีตนรับรู�โดยไม9รู�ตัว 4. ความสัมพันธ4ระหว9างผู�รับรู�และผู�ถูกรับรู� (Relationship between perceiving person and perceived person) สัมพันธภาพอันใกล�ชิดอาจช9วยให�ผู�รับรู�มองผู�ถูกรับรู�อย9างเปOนอิสระ จากสิ่งแวดล�อมได� แต9ขณะเดียวกันก็อาจทําให�การรับรู�ผิดพลาดคลาดเคลื่อนได� เพราะแทนท่ีผู�รับจะรับรู�บุคคลตามสภาพข�อเท็จจริงท่ีเปOนอยู9 แต9ผู�รับรู�มักจะนําอคติจากประสบการณ4ในอดีตเข�ามาเก่ียวข�องกับการแปลความหมายของสิ่งท่ีตนรับรู�ด�วย นอกจากนั้นการรับรู�บุคคลท่ีรู�จักคุ�นเคยกันมักจะไม9ต�องประสบกับปMญหาการแสดงพฤติกรรมซ9อนเร�นของผู�ถูกรับรู�ทําให�สามารถรับรู�พฤติกรรมท่ีแท�จริง 



20  นอกจากนี้ ผู�ศึกษายังได�รวบรวมข�อมูลเก่ียวกับลักษณะทางประชากรศาสตร4 ได� แก9 เพศอายุท่ีมีอิทธิพลต9อการรับรู� จากก่ิงแก�ว ทรัพย4พระวงศ4 (2546) ดังนี้ เพศ เปOนลักษณะทางประชากรท่ีบุคคลได�รับมาแต9กําเนิด จําแนกเปOนเพศชาย และเพศหญิง เปOนปMจจัยพ้ืนฐานด�านร9างกายท่ีแตกต9างกันของบุคคล และเปOนสถานภาพท่ีติดตัวมาต้ังแต9กําเนิด เพศจะเปOนตัวกําหนดบทบาทหน�าท่ีของบุคคลตลอดจนพัฒนาการต9าง ๆ ในแต9ละช9วงวัยก็มีความแตกต9างกัน ด�วยความแตกต9างทางเพศทําให�บุคคลมีพฤติกรรมการติดต9อสื่อสารท่ีแตกต9างกันกล9าวคือเพศหญิงมีแนวโน�มและมีความต�องการท่ีจะส9งและรับข9าวสารมากกว9าเพศชายในขณะท่ี เพศชายไม9ได�มีความต�องการท่ีจะส9งและรับข9าวสารแต9เพียงอย9างเดียวเท9านั้นแต9มีความต�องการท่ีจะสร�างความสัมพันธ4อันดีให�เกิดจากการรับข9าวสารนั้นด�วย (Wilo,Goidhaborsadore,and Yates,2002,อ�างถึงใน ก่ิงแก�ว ทรัพย4พระวงศ4, 2546) อายุเปOนคุณลักษณะทางประชากรอีกลักษณะหนึ่งท่ี ก่ิงแก�ว ทรัพย4พระวงศ4 ได�กล9าวถึงการเปลี่ยนแปลงไปตามระยะเวลาของการมีชีวิตอยู9 หรือตามวัยของบุคคลเปOนลักษณะประจําตัวบุคคลท่ีสําคัญมากในการศึกษาและวิเคราะห4ทางประชากรศาสตร4โดยอายุจะแสดงถึงวัยวุฒิของบุคคลและเปOนเครื่องบ9งชี้ถึงความสามารถในการทําความเข�าใจในเนื้อหาและข9าวสารรวมถึงการรับรู�ต9าง ๆ ได�มากน�อยต9างกัน การมีประสบการณ4ในชีวิตท่ีผ9านมาแตกต9างกันหรืออีกประการหนึ่งคืออายุจะเปOนเครื่องบ9งชี้ถึงความสนใจในประเด็นต9าง ๆ นอกจากนั้น ก็จะชี้ให�เห็นอารมณ4ท่ีแตกต9างกันออกไปในกลุ9มคนท่ีมีวัยต9างกันอันเนื่องจากกระบวนการคิดและตัดสินใจท่ีผ9านการกลั่นกรองจากประสบการณ4ของช9วงวัยท่ีจะส9งผลต9อกระบวนการคิดและการควบคุมทางอารมณ4ของแต9ละช9วงอายุของบุคคลจากการศึกษาของ Tarrance (1962 อ�างถึงใน ก่ิงแก�ว ทรัพย4พระวงศ4,2546)  ยังพบว9า อายุท่ีเพ่ิมข้ึนของบุคคลจะทําให�มีความคิดท่ีรอบคอบเพ่ิมมากข้ึนจากความหมายต9าง ๆ ของการรับรู�ข�างต�นจึงสรุปได�ว9า การรับรู� หมายถึง การแปลความหมายเหตุการณ4หรือสิ่งต9าง ๆ ท่ีเข�ามาสัมผัส โดยอาศัยประสบการณ4หรือความรู�เดิมท่ีเคยมีมาก9อนเปOนเครื่องช9วยในการแปลความหมายซ่ึงเปOนข้ันของการรับข9าวสารของบุคคล บางครั้งบุคคลหนึ่งอาจมีการรับรู�ท่ีซํ้ากันบ9อย ๆ จนกลายเปOนการจดจําท่ีมีท้ังถูกและผิด สรุปความสัมพันธ,แนวคิดความรู�และการรับรู�และทฤษฎี สําหรับความสัมพันธ4ระหว9างความรู�และการรับรู� ได�มีนักวิชาการ สรุปแนวคิดกระบวนการของแนวคิด และทฤษฎี (University of Stanford,2006) ดังนี้ 



21  ทฤษฎีการรับรู� แบ9งได� 3 รูปแบบ โดยรูปแบบของการรับรู� วิธีท่ีหนึ่งเปOนการรับรู�ทางตรงหรือแบบผิวเผิน กล9าวคือ คนเราสามารถรับรู�ได�แบบตรง ตัวอย9าง การท่ีบุคคลหนึ่งเห็นวัตถุหนึ่ง สีแดงเขารับรู�ว9าวัตถุชิ้นนั้นลักษณะเด9น คือ สีแดง แต9มีการแย�งการรับรู�รูปแบบนี้ท่ีว9า การรับรู�มัน ซับซ�อนมากกว9านั้น จากการท่ีบุคคลหนึ่งเห็นวัตถุหนึ่งสีแดงนั้น ข�อเท็จจริงแล�วสีท่ีเห็นไม9ใช9สีแดงแต9มันเกิดจากแสงสะท�อนให�บุคคลคนนั้นเห็นซ่ึงอาจมีการรับรู�ไม9ตรงกับบุคคลอ่ืน ๆ ก็ได�  วิธีท่ีสองเปOนการรับรู�แบบตัวแทน อธิบายได�ว9า เปOนการรับรู�ท่ีแตกจากการรับรู�  ทางตรงท่ีว9า การรับรู�เกิดจากการท่ีบุคคลเข�าไปมีส9วนร9วมในการเรียนรู�ต9อสิ่งของเหตุการณ4นั้น ๆ ไม9ใช9แค9รับรู�จากการมองเห็น ได�ยิน สัมผัส เปOนต�น  วิธีท่ีสามเปOนการรับรู�แบบจิตนิยม กล9าวคือ การท่ีบุคคลนั้น ๆ ต�องการท่ีจะรับรู�ในสิ่งของ เหตุการณ4นั้น ๆ ต�องผ9านการพิสูจน4เพ่ือเชื่อในสิ่งท่ีเปOนข�อเท็จจริง โดยอาศัยประสบการณ4 บริบทรอบตัวจากบุคคลคนนั้น การนิยามคําว9า ความรู� หรือต�องตัดสินว9าสิ่งใดว9าเปOนความรู�นั้น ไม9สามารถพิสูจน4ได�ชัดเจน แต9เม่ือใช�คําว9า ความรู� (Knowledge) ทุกคนจะเข�าใจตรงกันว9าหมายถึงอะไรแนวทางท่ีได�มาซ่ึงความรู�มี 2 อย9างคือ 1) Empiricism ความรู�ได�มาจากประสบการณ4 และ2) Rationalismความรู�ได�มาจากเหตุผล ท้ังสองแนวทางนี้อาจดูเหมือนบุคคลท่ัวไปยึดตามแนวทางแรก แต9จากการวิเคราะห4แนวทางท่ีได�มาซ่ึงความรู�เปOนไปได�ท้ังสองแนวทาง โดยแนวทางท่ีบุคคลยึดถือจะมีวิธีวัดความน9าเชื่อถือได�อย9างไร สามารถดูได�จากหลักฐาน เพราะเปOนสิ่งท่ีตรวจสอบ และพิสูจน4ให�เราเชื่อถือสิ่งนั้นได�อย9างถูกต�องทางหนึ่ง และสังเกตได�จากการท่ีบุคคลไปเชื่อม่ันในบางสิ่งท่ีไม9ถูกต�องนั้นยากต9อการตรวจสอบ และพิสูจน4ถือได�ว9าแนวทางนั้นไม9ใช9ทฤษฎีความรู�จากท่ีกล9าวมาข�างต�นนั้น มีนักวิชาการท่ีกล9าวถึง ความสัมพันธ4ของความรู� และการรับรู�ว9า ความรู�เปOนจุดเริ่มต�นของการรับรู� การจํา ดังนั้น ความรู�เปOนตัวนําทําให�เกิดการรับรู� โดยมีหน�าท่ีช9วยตีความเพ่ือแยกแยะสภาพแวดล�อม สภาพการในปMจจุบัน บริบท วัตถุหรือกลุ9มสิ่งของท่ีเราพิจารณาซ่ึงเปOนการชดเชย และเปOนการเติมเต็มการรับรู� ทําให�เสริมการรับรู�ได�มากข้ึนสรุปความสัมพันธ4ระหว9างความรู�และข�อมูลท่ีเรารับรู� นําไปสู9การรับรู�    



22   2.3 การพัฒนาบุคลากร  1. ความหมายของพัฒนาบุคลากร  การพัฒนาบุคลากรเปOนภารกิจหลักและเปOนสิ่งจําเปOนเพ่ือประสิทธิภาพของแต9ละหน9วยงานและถือว9าเปOนปMจจัยสําคัญท่ีจะส9งผลให�ผลผลิตต9าง ๆขององค4กรมีคุณภาพเปOนท่ียอมรับของสังคมซ่ึงได�มีนักวิชาการต9าง ๆได�ให�ความหมายของการพัฒนาบุคลากรไว�ดังต9อไปนี้  บรรยงค4  โตจินดา (2543) ได�ให�ความหมายของการพัฒนาบุคลากรหรือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย4มีความหมายรวมถึงกิจกรรมดังต9อไปนี้  1. การเพ่ิมพูนความรู� ทักษะและประสบการณ4เพ่ือให�เกิดประโยชน4และสอดคล�องกับความต�องการของตลาด   2.  การเพ่ิมอัตราการใช�ทรัพยากรมนุษย4ให�เกิดประโยชน4สูงสุดอย9างเต็มท่ี  3.  การค�นหาวิธีการและเครื่องมือต9างๆท่ีจะสร�างบรรยากาศในการทํางานเพ่ือกระตุ�นให�ทรัพยากรมนุษย4มีความคิดริเริ่มสร�างสรรค4ให�มากท่ีสุดเท9าท่ีจะเปOนไปได� เช9น การสร�างนวัตกรรม (Innovation)การสร�างภาวะผู�นํา (Leadership) การสร�างความเต็มใจท่ีจะทํางานให�องค4การ (Willingness to Work)   4. สร�างบรรยากาศ โดยโครงสร�างขององค4กรการท่ีเหมาะสม กับประเภทของธุรกิจและลักษณะงาน (Organizationsl Structure)ให�เกิดความพอใจในการทํางาน ลดข้ันตอน ต9าง ๆจากโครงสร�างในแนวด่ิง (Vertical Approach)ให�เปOนโครงสร�างแนวระนาบ (Horizontal Approach)คือ Fat not Tall และให�จิ๋วแต9แจ�ว (Small in Beautiful)  5. เปลี่ยนค9านิยมให�ถูกต�องในการสร�างความรับผิดชอบ (Responsibility)สร�างจริยธรรมในอาชีพ (work Ethics) สร�างความซ่ือสัตย4  (Honesty) สร�างความมีส9วนร9วมในงาน (Accountability) สร�างวินัยให�เกิดข้ึน (Disciplines)โดยเฉพาะวินัยแห9งตนเอง  แสน ยาสุข (2533)ได�กล9าวว9าการพัฒนาบุคลากรเปOนกระบวนการวิธีการหรือการดําเนินการส9งเสริมบุคลากรให�เกิดการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงประสิทธิภาพในการทํางานโดยส9งเสริมความรู�ความถนัดความสามารถส9งเสริมทักษะในการปฏิบัติงานให�สามารถปฏิบัติงานให�หน�าท่ีท่ีอยู9ในความรับผิดชอบให�ดีข้ึน และรวมถึงการพัฒนาเจตคติ คุณลักษณะกําลังใจในการปฏิบัติงานให�ดียิ่งข้ึน  เข็มทอง แสวง (2544) ได�ให�ความหมายของการพัฒนาบุคลากรไว�ว9าเปOนกระบวนการเสริมสร�างสมรรถภาพของบุคลากรให�มีความรู� ความสามารถ มีทักษะความชํานาญ มีประสบการณ4ใน การปฏิบัติงานอย9างมีประสิทธิภาพและบรรลุเปsาหมายขององค4กร สมาน  รังสิโยกฤษฎ4 (2544) กล9าวว9า การพัฒนาบุคลากร หมายถึง การดําเนินการเก่ียวกับการส9งเสริมให�บุคคลมีความรู�ความสามารถ มีทักษะในการทํางานดีข้ึนตลอดจนมีทัศนคติท่ีดีในการ



23  ทํางานอันจะเปOนผลให�การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนหรืออีกนัยหนึ่งการพัฒนา บุคคลเปOนกระบวนการท่ีจะเสริมสร�างและเปลี่ยนแปลงผู�ปฏิบัติงานในด�านต9าง ๆ เช9น ความรู� ความสามารถ ทักษะ อุปนิสัย ทัศนคติ และวิธีการทํางาน อันจะนําไปสู9ประสิทธิภาพในการทํางาน น้ําทิพย4 วิภาวิน (2547)ได�กล9าวถึงความหมายของการพัฒนาบุคลากรว9าคือการจัดการความรู�เปOนกลยุทธ4กระบวนการและเทคโนโลยีท่ีใช�ในองค4กรเพ่ือแสวงหาสร�างจัดการแลกเปลี่ยนและทําให�ความรู�ท่ีต�องการได�รับผลสําเร็จตามวิสัยทัศน4ท่ีองค4กรต�องการเปOนกลยุทธ4หลักท่ีใช�เพ่ือสร�างความได�เปรียบทางการแข9งขัน โดยมุ9งท่ีความสามารถขององค4กรการพัฒนา บุคลากรจึงมีความสําคัญเปOนอันดับแรก  ปMญญา เจริญพจน4 (2547) กล9าวว9า การพัฒนาบุคลากร หมายถึง กระบวนการส9งเสริมและปรับปรุงคุณภาพของบุคลากรให�มีความรู� ความสามารถ ทักษะ และเจตคติท่ีดีในการทํางานเพ่ือให�การทํางานของบุคลากรมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนโดยมีการพัฒนาในหลายๆวิธี  นพพงษ4  บุญจิตราดุลย4 (2549) กล9าวถึงการพัฒนาบุคลากรว9าการพัฒนาหมายถึงการทําให�เกิดการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงให�เจริญงอกงามเม่ือคนทํางานอยู9ในโรงเรียนนาน ๆ แล�วไม9ค�นคว�าหาความรู�เพ่ิมเติม ก็จะเกิดการถอยหลัง แม�แต9การอยู9นิ่งก็จะถอยหลังอยู9แล�ว เพราะวิชาการก�าวหน�าและพัฒนาข้ึนเปOนลําดับ มีของใหม9มาแทนท่ีของเก9าท่ีร�านสมัยอยู9เสมอ ดังนั้น ครูท่ีอยู9กับโรงเรียนนาน ๆ แล�วไม9หาความรู�เพ่ิมเติม เกิดความเฉ่ือยชา ทํางานกันไปเรื่อย ๆ อย9างท่ีกล9าวกันว9า "เช�าชามเย็นชาม" จะทําให�การจัดการศึกษาของโรงเรียนร�านหลัง ให�ก�าวหน�า ดังนั้นจึงต�องมีการพัฒนาคนในหน9วยงาน  เพ็ชรี รูปะวิเชตร4 (2549) กล9าวไว�ว9า การพัฒนาบุคลากรคือกระบวนการทุกอย9างท่ีองค4กรกระทําเพ่ือให�บุคคลได�เกิดการเรียนรู� อันจะนํามาซ่ึงความเจริญก�าวหน�าในชีวิตและการงาน (Career path)และเปOนการพัฒนาบุคคลให�มีคุณภาพสูงข้ึน สามารถกระทําได�หลายวิธี เช9น การปฐมนิเทศ การฝ�กให�เกิดกระบวนการคิด การให�การศึกษา การประชุมการฝ�กอบรม การส9งไปดูศึกษาดูงาน การส9งไปศึกษาต9อ การสอนงานการสัมมนา การดูโทรทัศน4ฟMงวิทยุ การค�นหาความรู�ข9าวสารจากเว็บไซต4 การพูดคุยสนทนา การแนะนํา การศึกษา การอ9านเปOนต�น จากความหมายของการพัฒนาบุคลากร สรุปได�ว9า การพัฒนาบุคลากรเปOนกระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และเสริมสร�างศักยภาพในการทํางาน ในบุคลากรมีทัศนคติท่ีดีต9อการทํางาน โดยการเพ่ิมพูนความรู�  ความชํานาญ มีทักษะในการปฏิบัติงานและสามารถพัฒนาตนเองให�มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  2.ความสําคัญและความจําเป0นในการพัฒนาบุคลากร  การบริหารงานหรือการดําเนินการในหน9วยงานใด ๆ มีความจําเปOนอย9างยิ่งท่ีจะต�องพัฒนาบุคลากรอยู9เสมอ เพราะประสิทธิภาพของหน9วยงานข้ึนอยู9กับความรู�ความสามารถของบุคลากรในหน9วยงาน ซ่ึงมีผู�ใดกล9าวถึงความสําคัญและความจําเปOนในการพัฒนาบุคลากรไว�ดังต9อไปนี้  



24  พิเชษฐ4  สุทธิวิรัตน4 (2540) ได�สรุปความสําคัญของการพัฒนาบุคลากรว9าการพัฒนาบุคลากรเปOนสิ่งจําเปOนอย9างยิ่ง เพราะสามารถทําให�บุคลากรได�รับความรู�ความชํานาญเพ่ิมมากข้ึน สามารถติดตามวิทยาการใหม9ๆ เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาได�ทันท9วงทีนอกจากจะช9วย ให�ตัวเองก�าวหน�าในหน�าท่ีการงานแล�ว ยังทําให�หน9วยงานได�รับผลผลิตเพ่ิมข้ึน และลดความสิ้นเปลืองท่ีจะเกิดข้ึน ได�เปOนอย9างมาก ซ่ึงเปOนเปsาหมายสูงสุดของทุกๆหน9วยงาน  พนัส หันนาดินทร4 (2542) ได�กล9าวว9าเหตุผลท่ีองค4การนั้นมีความจําเปOนท่ีจะต�องพัฒนาบุคลากรของตน อย9างต9อเนื่องดังนี้  1. ความเจริญก�าวหน�าทางเทคโนโลยี โดยเฉพาะด�านสื่อสาร ซ่ึงนับว9ามีบทบาทอย9างมาก ท้ังต9อประสิทธิภาพการดําเนินงานขององค4กร และการพัฒนาบุคลากร รวมถึงกลวิธีในการปฏิบัติงานของบุคลากร ท่ีควรพัฒนาอยู9เสมอ เพราะจะทําให�องค4กรมีบุคลากรท่ีปฏิบัติงานได�อย9างมีประสิทธิภาพ  2. การลงทุนเพ่ือการพัฒนาบุคลากร จะให�ผลตอบแทนกับองค4กรในระยะยาว และเปOนการเพ่ิมขวัญกําลังใจ ความภักดีของบุคลากร ในขณะเดียวกันก็เปOนการเพ่ิมศักยภาพของบุคลากร  3. การคัดเลือกบุคลากรเข�าทํางานการพัฒนาบุคลากรถือว9าเปOนเรื่องท่ีต�องปฏิบัติเพราะบุคลากรใหม9ท่ีรับเข�ามาใหม9 ต�องปรับ ให�สอดคล�องกับ สภาพบรรยากาศการปฏิบัติงานในองค4กรรวมถึงเจคติท่ีดีต9อองค4กรด�วย เกรียงไกร เจียมบุญศรี และจักร อินทจักร (2544) ได�กล9าวว9าการพัฒนาบุคลากรเปOนกิจกรรมท่ีสําคัญยิ่งต9อการ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคลากรใหม9 เอ้ืออํานวยต9อการบริหารธุรกิจ เหตุผลท่ีต�องทําให�มีการพัฒนาบุคลากรมี 4 ประการคือ  1. ไม9มีสถาบันใดท่ีสามารถสอนคนให�ทํางานได�ทันที เนื่องจากกระบวนการทํางานของธุรกิจแต9ละแห9งมีความแตกต9างกัน ถึงแม�จะเรียนรู�ได� แต9ก็ต�องมีการฝ�กอบรมให�รู�ลึกลงในรายละเอียด เพ่ือให�สามารถปฏิบัติงานได�จริง 2. การเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคและวิธีการทํางานในโลกแห9งความเปOนจริงมีการเปลี่ยนแปลงอยู9ตลอดเวลา การไม9หยุดนิ่งมายอมให�มีการเปลี่ยนแปลงเท9ากับการก�าวถอยหลังให�กับความสําเร็จ องค4กรจึงต�องมีการพัฒนาบุคคลให�เรียนรู�เพ่ือให�สามารถปรับตัวเข�ากับการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนได�อย9างเหมาะสม   3. เนื่องจากการรับคนท่ีไม9เหมาะสมเข�ามาทํางาน เปOนความผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนนับต้ังแต9วันแรกท่ีรับสมัครคนเข�ามาทํางาน เนื่องด�วยเหตุผลประการต9างๆ แต9องค4กรยังยืนยันตามความประสงค4ท่ีจะมอบหมายให�ทํางานต9อไป จําเปOนต�องมีการฝ�กอบรมในเรื่องท่ียังขาดอยู9ไปจนกว9าจะสามารถปฏิบัติงานได�ตามความหวังขององค4กร  



25  4. องค4กรต�องการสร�างความก�าวหน�าให�กับบุคลากร การฝ�กอบรมเปOนการสร�างเสริมเสริมในส9วนท่ียังขาดของตัวบุคคลก9อนท่ีจะมอบหมายให�ทําหน�าท่ีท่ีสูงข้ึนดังนั้น การพัฒนาสายงานอาชีพและการวางแผนทดแทนตําแหน9งบุคลากรจึงต�องยึดถือการพัฒนาบุคลากรเปOนเครื่องมือส9วนหนึ่งเสมอ  มนูญ ไชยทองศรี (2544) ได�กล9าวถึงความสําคัญของการพัฒนาบุคลากรไว�ว9าการพัฒนาบุคลากรเปOนสิ่งจําเปOนท่ีหน9วยงานท่ีเก่ียวข�องต�องดําเนินการอย9างต9อเนื่องเปOนระบบเพราะเปOนการส9งเสริมพัฒนาความรู�ความสามารถของบุคลากรให�ก�าวหน�า ทันเทคโนโลยีใหม9ๆท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยู9ตลอดเวลา สามารถนําความรู�ความสามารถท่ีได�รับมาพัฒนาปรับปรุงตนเองและนํามาปฏิบัติงานในหน�าท่ีท่ีรับผิดชอบในหน9วยงาน ให�เกิดประโยชน4และประสิทธิภาพท่ีต�องการ  ธํารงศักด์ิ  คงคาสวัสด์ิ (2547) ได�กล9าวว9าช9วงอายุของคนกับช9วงพัฒนาท่ีเหมาะสมมากท่ีสุดในการพัฒนาคือช9วงส9งเสริมความก�าวหน�า(Establishment or Advancement Stage) คือคนท่ีมีอายุประมาณ 26 ถึง 65 ป� คนกลุ9มนี้เริ่มคิดรอบคอบเพราะคนในกลุ9มนี้เริ่มสร�างครอบครัว และต�องการสร�างผลงานให�หัวหน�า ผู�บริหารได�เห็น ผลงานท่ีเด9น ๆมักมาจากกลุ9มคนในช9วงนี้ เปOนกําลังสําคัญขององค4กร เพราะถือว9าเปOนตัวจักร เปOนมดงาน ท่ีจะทํางานผลักดันให�องค4กรก�าวไปสู9ความสําเร็จ ดังนั้นผู�บริหารท่ีมีวิสัยทัศน4 มักจะเปwดโอกาสให�คนในกลุ9มนี้ได�แสดงความคิดเห็นในด�านต9าง ๆ อย9างเต็มท่ี จึงถือได�ว9าเปOนกลุ9มท่ีเหมาะสมและพร�อมท่ีจะพัฒนามากท่ีสุด  ธงชัย   สมบูรณ4  (2549) ได�อธิบายถึงการพัฒนาบุคลากรไว�ว9าคนท่ีเคยปฏิบัติงานอยู9ในองค4กร จําเปOนต�องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเม่ือเง่ือนไขอ่ืน ๆได�เปลี่ยนแปลงไป ซ่ึงสามารถทําได�สองวิธี วิธีแรกเปลี่ยนคนออกและจ�างคนท่ีเหมาะสมกับภารกิจใหม9เข�าแทนในทํานองท่ีเรียกว9าถ9ายเลือดใหม9 (New Blood)วิธีลบหลังใช�วิธีเปลี่ยนแปลงคนเดิมด�วยการฝ�กอบรมพัฒนาด�านทักษะ และเจตคติท่ีสอดคล�องกับงานใหม9จาก ความสําคัญและความจําเปOนในการพัฒนาบุคลากรดังท่ีกล9าวมาสามารถสรุปได�ว9า บุคลากรเปOนกลไกท่ีสําคัญท่ีสุดในการท่ีจะผลักดันให�องค4กรบรรลุเปsาหมาย และวัตถุประสงค4เพราะถ�ามีทรัพยากรอ่ืนเช9นเงิน วัสดุอุปกรณ4 เวลา การจัดการแต9ขาดคนก็ไม9สามารถดําเนินการใดๆ ได�ท้ังนี้เพราะคนเปOนผู�บริหารจัดการปฏิบัติ ให�ทรัพยากรท้ังหมดสร�างประโยชน4ให�แก9องค4กรได� ถ�าขาดคนเพียงคนเดียว ถึงจะมีทรัพยากรท่ีกล9าวมามากเพียงใดก็ไม9สามารถทําการใด ๆได� ดังนั้น องค4กร ทุกองค4กรต�องมีการพัฒนาบุคลากร อันจะเพ่ิมพูน ความรู� ความสามารถ ทักษะ ท่ีจะสร�างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานขององค4กรตลอดจนให�บุคลากรได�ตระหนักในคุณค9าของตนท่ีมีต9อองค4กร รวมถึงสร�างขวัญกําลังใจให�กับบุคลากร สร�างความก�าวหน�าในตําแหน9งงาน และสุดท�ายคือ ช9วยนําพาองค4กรให�บรรลุเปsาหมาย วัตถุประสงค4ได�อย9างมีประสิทธิภาพ จากความหมายของความสําคัญและความจําเปOนในการพัฒนาบุคลากร สรุปได�ว9าการพัฒนาบุคลากรมีความสําคัญและปMจจัยสําคัญท่ีสุดของการบริหาร ในอันท่ีทําให�บุคคลในหน9วยงาน ได�มี



26  ความรู�ความสามารถท่ีจะปฏิบัติงานให�มีประสิทธิภาพตามท่ีหน9วยงานต�องการ ดังนั้นการพัฒนาบุคลากรเหล9านั้นให�มีความรู�ความสามารถในการทํางานเพ่ือให�การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเปsาหมายท่ีกําหนดไว�   3.หลักในการพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2534) ได�กล9าวถึงหลักในการจัดการพัฒนาบุคลากรไว� 6 ประการดังต9อไปนี้  1.หลักการเสริมสร�างความเชื่อถือศรัทธาของผู�เข�ารับการพัฒนา ในการจัดการพัฒนาบุคลากรใดๆก็ตาม ความสําเร็จหรือล�มเหลวของกิจกรรมหรือโครงการใดๆ ส9วนหนึ่งข้ึนอยู9กับความเชื่อถือศรัทธาต9อการพัฒนาบุคลากรหากขาดความเชื่อม่ันย9อมส9งผลต9อการพัฒนาท่ีล�มเหลว  2. หลักการรักษาระดับความสนใจของผู�เข�ารับการพัฒนา ให�อยู9ในระดับสูงอยู9เสมอ คือ โดยปกติความสนใจความกระตือรือร�น ในการพัฒนาจะมีอยู9ในช9วงแรกระหว9างการพัฒนาหรือหลังจากการพัฒนา ระดับความสนใจในการพัฒนาจะลดลงตามลําดับ   3. หลักการเสริม ภาวะการแสดงออก โครงการหรือกิจกรรมพัฒนาบุคลากรท่ีถือว9าประสบผลสําเร็จได�นั้น จะต�องเปOนโครงการหรือกิจกรรมท่ีเปwดโอกาสให�ผู�เข�ารับการพัฒนาได�แสดงออกซ่ึงความคิดเห็น การมีส9วนร9วมในข้ันตอน กระบวนการต9าง ๆ หากวิทยากรท่ีมีความรู�และประสบการณ4สูงย9อมมีวิธีการ เทคนิคท่ีจะใช�จูง กระตุ�นให�ผู�เข�ารับการพัฒนาให�แสดงออกในการใช�ความคิด พฤติกรรมและสติปMญญาออกมาได�  4.  หลักการเสริมสร�างภาพพจน4ท่ีดีในประเด็นหัวข�อต9าง ๆ ก9อนการดําเนินการพัฒนาคือ บุคคลซ่ึงเปOนผู�พัฒนาบุคลากรต�องรู� เข�าใจหลักเบ้ืองต�นในการพัฒนาผู�เข�ารับการพัฒนานั้น  5. หลักการสร�างความเข�าใจในประเด็นการพัฒนา ไม9ให�ผู�เข�ารับการอบรมเข�าใจไปคนละทิศ ทางและลงประเด็นในการพัฒนาว9าคืออะไร  6. หลักการนิยามคือการกล9าวเน�นย้ําในประเด็นใดประเด็นหนึ่งท่ีเปOนประเด็นหลักประเด็นสําคัญในการพัฒนาบุคลากรในครั้งนั้นๆ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (2540) ได�สรุปกระบวนการพัฒนาบุคลากรของสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห9งชาติไว� 4 ข้ันตอนดังนี้  1. การหาความจําเปOนในการพัฒนาบุคลากร หรือปMญหาท่ีต�องการแก�ไข โดยวิธีการพัฒนาบุคลากร จากการศึกษาผลผลิตขององค4การศึกษาการปฏิบัติงานของบุคลากร และพิจารณา  นโยบาย แผนงานและเปsาหมายของงานท่ี เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมว9ามีส9วนใดท่ีต�องดําเนินการพัฒนาหรือแก�ไขปMญหา 2. การวางแผนพัฒนาบุคลากร  3. การดําเนินการพัฒนาบุคลากร  



27  4. การติดตามและประเมินผลการพัฒนาบุคลากร  สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห9งชาติ (2541) ได�สรุปหลักการพัฒนาบุคลากรไว�ว9า การพัฒนาบุคลากรมีหลักการดังต9อไปนี้ คือ  1. ประสิทธิภาพของโรงเรียนย9อมข้ึนอยู9กับความรู� ความสามารถของผู�ปฏิบัติงานซ่ึงจะเพ่ิมมากข้ึน หาโรงเรียนให�โอกาส แก9บุคลากรท่ีจะพัฒนาวิสัยทัศน4ท่ีมีอยู9ในตัวเขา  2.  การพัฒนาของคนมีต้ังแต9เกิดจนตาย การพัฒนาบุคลากรเปOนกิจกรรมท่ีต�องการจะทําต้ังแต9เข�าทํางานจนถึงออกจากงาน  3. โรงเรียนมีหน�าท่ีต�องเสริมสร�างประสบการณ4ต9าง ๆเพ่ือเตรียมคนไปรับหน�าท่ีใหม9 และปรับปรุงงานท่ีมีอยู9เดิมให�มีประสิทธิภาพสูงข้ึน ท้ังเปOนรายคณะและรายบุคคลและบทบาทนี้จะต�องเพ่ิมอยู9เสมอ  4. จุดประสงค4ของการพัฒนาบุคลากร เพ่ือปรับปรุงคุณภาพของโรงเรียนให�สูงข้ึนซ่ึงจําเปOนต�องปรับปรุงผู�ปฏิบัติให�สามารถทํางานได�สอดคล�องกันและคุณภาพท่ีได�ระดับทัดเทียมกัน  5. โรงเรียนควรถือว9า การพัฒนาบุคลากรเปOนการลงทุนอย9างหนึ่งท่ีจะทําให�ผลในระยะยาว นอกจากเปOนการเสริมสร�างประสิทธิภาพของผู�ปฏิบัติงานแล�วยังเปOนการดึงดูดคนให�ปรารถนาท่ีจะทํางานอยู9กับโรงเรียนนั้น ๆมากข้ึนอันเปOนการสร�างความเปOนป�กแผ9นให�กับโรงเรียนโดยตรง  เกรียงไกร เจียมบุญศรี และจักร  อินทจักร (2544) กล9าวว9าการพัฒนาบุคลากรท่ีดีจะต�องกระทําอย9างมีหลักการ และทฤษฎีการพัฒนาบุคลากรรองรับจึงจะสามารถกําหนดวิธีการพัฒนาบุคลากรได�อย9างเหมาะสม ซ่ึงมีอย9างน�อย 8 ประการ ประกอบด�วย 1. หลักการกําหนดวัตถุประสงค4 (Establish Objectives) เปOนการทําให�ผู�เข�ารับการพัฒนาได�รู�เปsาหมายในการเข�ารับการพัฒนาจะทําให�เกิดความสนใจเพราะรู�ล9วงหน�าว9าจะกระทําอะไร 2. หลักการถ9ายทอดความรู� (Transfer of Training) เปOนการเปwดโอกาสให�ผู�เข�ารับการพัฒนาได�แสดงความคิดเห็นเปOนการสร�างความม่ันใจและสามารถเรียนรู�อย9างรวดเร็ว  3. หลักการสะท�อนกลับข�อมูล(Feedback) เปOนประโยชน4ต9อผู�เข�ารับการพัฒนาเพราะเปOนข�อมูลย�อนกลับทําให�รู�ตนเองอยู9ตลอดเวลา  4. หลักการเสริมแรง (Reinforcement) เปOนการพัฒนาพฤติกรรมในลักษณะสองทิศทาง หากได�รับรางวัลก็จะกระทําต9อไป หากได�รับการลงโทษก็จะหยุดกระทํา รูปแบบจะแตกต9างกันไปตามความต�องการของบุคลากร  5. หลักการสร�างความสําคัญ (Meaningfulness) เปOนการตอบสนองต9อธรรมชาติของบุคลากร เพราะทุกคนต�องการการยอมรับจากบุคคลอ่ืน  6. หลักการทําซํ้า (Repetition) เปOนการทบทวนความเข�าใจท่ีเกิดจากการเรียนรู�จากการกระทํา การทําซํ้า ทําให�เกิดความม่ันใจในความรู�ท่ีได�รับมา  



28  7. หลักการจูงใจ (Motivation) การสร�างแรงจูงใจของบุคลากรด�วยการตอบสนองต9อความคาดหวังของบุคลากรในสิ่งท่ีบุคลากรต�องการ 8. หลักการเรียนรู� (Whole - Specific – Wole) ภาพรวมรายละเอียดเปOนการเรียนรู�จากภาพรวมอย9างกว�างๆ ในเรื่องท่ีจะพัฒนาจะต�องกําหนดหลักการในการพัฒนาบุคลากรให�สอดคล�องกับวัตถุประสงค4และเปsาหมายของหลักสูตร ในการพัฒนาท้ังนี้ข้ึนอยู9กับความจําเปOนในการพัฒนาแต9ละครั้ง จีระพันธุ4 พูลพัฒน4(2545) ได�กล9าวว9า การดําเนินงานในแต9ละวันจะสามารถบรรลุเปsาหมายของงานได� ถ�าเราได�กําหนดสิ่งท่ีเราจะทําในแต9ละวันเอาไว�ให�ชัดเจนแล�ว พยายามทําให�ได�ตามนั้น โดยในแต9ละวันเราควรมีการวางแผนงานในสิ่งท่ีจะทําให�รอบคอบ อันจะช9วยควบคุมเราให�อยู9กับงานเพ่ือทํางานท่ีกําหนดเอาไว�ให�สําเร็จ ธํารงศักด์ิ คงคาสวัสด์ิ (2547) ได�อธิบายถึงหลักการในการพัฒนาบุคลากร ไว�ว9าการพัฒนาบุคลากรควรเน�นความต�องการของบุคลากรเปOนหลักหรือยึดผู�เรียนเปOนศูนย4กลางคือ จัดในลักษณะ(Training Needs) มากกว9า (Training Wants) ซ่ึงรูปแบบหลังจะเปOนความต�องการของผู�บริหาร หรือหัวหน�างานมากกว9าความต�องการของบุคลากรจริง ๆ โดยรูปแบบของการพัฒนาควรเปwดกว�างกล9าวคือ หลากหลายในการปฏิบัติมากยิ่งข้ึนเช9น การท่ีบุคลากรพัฒนาตนเองด�วยการอ9านหนังสือ ศึกษาจาก CD และการไปเรียนแบบ (On the Job Training) เปOนต�น  จากความหมายของหลักในการพัฒนาบุคลากร สรุปได�ว9า กระบวนการต9าง ๆ ในการพัฒนาบุคลากรควรมีความสอดคล�องและสัมพันธ4กันกับเปsาหมายและนโยบายขององค4การ และควรมีความต9อเนื่องกันในระยะยาว โดยเริ่มจากสภาพของปMญหาและความจําเปOนในการพัฒนาการวางแผนการดําเนินการและการติดตามประเมินผลการพัฒนา  4. ป%จจัยท่ีมีอิทธิพลต)อการพัฒนาบุคลากร สภาพแวดล�อมภายในและภายนอกองค4การ แรงผลักดันต9าง ๆ จากตัวบุคลากรหรือองค4การล�วนเปOนปMจจัยท่ีมีอิทธิพลต9อการพัฒนาบุคลากรท้ังสิ้น ดังท่ีนักวิชาการหลายคนได�กล9าวไว�ดังนี้  อํานวย แสงสว9าง (2544) กล9าวว9า ปMจจัยสําคัญท่ีจะต�องมีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย4ภายในองค4การ มีสาเหตุท่ีพอสรุปได� คือ ความล�าหลังของพนักงาน เทคโนโลยีก�าวหน�า การลาออกของพนักงานและการแข9งขันการจ�างพนักงานท้ังภายในประเทศและต9างประเทศ นงนุช วงษ4สุวรรณ (2546) กล9าวว9า ปMจจัยในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย4ให�มีประสิทธิภาพ ควรคํานึงถึงหลักการสําคัญดังนี้  1. มนุษย4ทุกคนมีศักยภาพท่ีสามารถพัฒนาให�เพ่ิมพูนข้ึนได�ท้ังด�านความรู� ด�านทักษะและเจตคติถ�าหากมีแรงจูงใจท่ีดีพอ  



29  2. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย4ควรเปOนกระบวนการต9อเนื่อง ต้ังแต9การสรรหาการคัดเลือก นํามาสู9การพัฒนาในระบบขององค4การ  3. วิธีการในการพัฒนาทรัพยากรมีหลายวิธี จะต�องเลือกใช�ให�เหมาะสมกับลักษณะขององค4การ  4. จัดให�มีระบบการประเมินการพัฒนาความสามารถของบุคลากรเปOนระยะ ๆ เพ่ือช9วยแก�ไขบุคลากรบางกลุ9ม ให�พัฒนาความสามารถเพ่ิมข้ึน และในขณะเดียวกันก็สนับสนุนให�ผู�มีขีดความสามารถสูงได�ก�าวหน�าไปสู9ตําแหน9งใหม9ท่ีต�องใช�ความสามารถสูงข้ึน  5. องค4การจะต�องจัดระเบียบทะเบียนบุคลากรให�เปOนปMจจุบัน ท่ีสามารถตรวจสอบความก�าวหน�าได�เปOนรายบุคคล  6. การพัฒนาทรัพยากรมนุษยศาสตร4จะต�องทําทุกด�าน คือ ด�านสุขภาพอนามัยด�านความรู�ความสามารถ ด�านจิตใจ หรือด�านคุณธรรมให�มีควบคู9กันไป 7. องค4การจะต�องคํานึงถึงความม่ันคงและความก�าวหน�าของบุคลากรทุกคนในองค4การควบคู9กับความก�าวหน�าขององค4การ องค4การจะอยู9ไม9ได�ถ�าหากขาดบุคลากรท่ีมีกําลังกาย กําลังใจและสติปMญญาทุ9มเทให�กับองค4การ เดชวิทย4 นิลวรรณ (2548) กล9าวว9า ปMจจัยท่ีมีอิทธิพลต9อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย4ให�ประสบผลสําเร็จนั้น ผู�บริหารต�องพิจารณาในเรื่องต9าง ๆ ท่ีส9งผลต9อการดําเนินการของกิจการอย9างรอบคอบว9าปMจจัยใดส9งผลในแนวทางใดและเปOนไปในทิศทางท่ีต�องการหรือไม9ท้ังนี้ต�องจัดการให�ปMจจัยเหล9านั้นสะท�อนผลในทิศทางเดียวกันและมีความสอดคล�องกัน ได�แก9 นโยบายความเปOนผู�นํา ทรัพยากร และการจูงใจ  1. นโยบายด�านทรัพยากรมนุษย4ขององค4การ องค4การต9าง ๆ จะมีแนวคิดเก่ียวกับทรัพยากรมนุษย4ในมิติท่ีแตกต9างกันหรือเหมือนกันนั้น ข้ึนอยู9กับว9าฝ�ายบริหารขององค4การได�ให�ความสําคัญต9อบุคลากรมากน�อยเพียงใด หากมองในมิติของค9าใช�จ9าย ฝ�ายบริหารจะมีแนวคิดท่ีว9า บุคลากรเปOนเพียงผู�อาศัยและทําตามคําสั่งเท9านั้น การคิดท่ีจะพัฒนาบุคลากรก็จะไม9เกิดข้ึน แต9หากมองในมิติของการลงทุน ฝ�ายบริหารจะมีแนวคิดว9าบุคลากรเปOนองค4ประกอบสําคัญต9อความสําเร็จและล�มเหลวขององค4การ ท้ังในปMจจุบันและในอนาคต ดังนั้นการคิดท่ีจะพัฒนาบุคลากรจะเกิดข้ึนอย9างเปOนรูปธรรม เริ่มต้ังแต9การให�ความสําคัญด�านการพัฒนาบุคลากรจนถึงวิธีการพัฒนาบุคลากรจะเกิดข้ึนอย9างต9อเนื่อง โดยผ9านการกําหนดนโยบายด�านทรัพยากรมนุษย4ท่ีชัดเจนเพ่ือเปOนแนวทางในการบริหารและแนวทางในการปฏิบัติต9อไป จะเห็นว9าการมองในมิติท่ีแตกต9างกันจะส9งผลต9อแนวคิดและกระทบต9อนโยบายอย9างสําคัญในการกําหนดทิศทางของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย4  2. ความเปOนผู�นําของฝ�ายบริหาร เปOนความกล�าท่ีผู�บริหารจะแสดงให�ทุกคนเห็นว9าได�ให�ความสนใจและเอาใจใส9อย9างจริงจังต9องานพัฒนาบุคลากรในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย4 รวมท้ัง



30  ประพฤติตนเปOนแบบอย9างท่ีดีด�วยการแสดงให�เห็นว9า เปOนผู� ท่ีพร�อมจะพัฒนาตนเองตลอดเวลา นอกจากนี้ยังต�องจัดสรรงบประมาณมาสนับสนุนกิจกรรมต9าง ๆ ในการพัฒนาอย9างเพียงพอ คุ�มค9าต9อการลงทุน ดังนั้นผู�บริหารต�องชี้นําให�ฝ�ายปฏิบัติมองเห็นคุณค9าของตนเองและกล�าตัดสินใจเม่ือมีปMญหาเก่ียวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย4  3. ทรัพยากร เปOนปMจจัยสําคัญอีกอย9างหนึ่ง โดยองค4การต�องจัดสรรงบประมาณไว�ให�อย9างพอเพียงกระจายลงสู9ทุกฝ�ายงานด�วยความยุติธรรม ไม9กระจุกแต9เฉพาะฝ�ายบริหาร หรือกลุ9มใดกลุ9มหนึ่ง รวมท้ังความเสมอภาคในโอกาสท่ีทุกคนจะได�รับการพัฒนาตนเอง ซ่ึงเปOนสิ่งจูงใจทางบวกและเปOนการสร�างขวัญกําลังใจท่ีสําคัญยิ่งแก9บุคลากร ดังนั้นวิธีการบริหารท่ียึดหลักความยุติธรรม และความเสมอภาคในการให�โอกาสสําหรับทุกคนจึงเปOนสิ่งท่ีสําคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย4 4. การจูงใจเปOนการใช�ตัวล9อในลักษณะของการให�ผลตอบแทนต9าง ๆ ท่ีคาดว9าน9าจะตรงกับความต�องการของบุคลากร เพ่ือนําไปพัฒนางานของตนเองให�ดีข้ึน ซ่ึงการมีแรงจูงใจจะทําให�เกิดความกระตือรือร�นอยากจะก�าวหน�าในงาน ท้ังนี้การจูงใจในการพัฒนาตนเองของบุคลากรจะประสบผลสําเร็จได�นั้นต�องอยู9บนพ้ืนฐานของความสมัครใจและความมุ9งมาดของตัวบุคลากรเอง การจูงใจนี้สามารถแบ9งออกได�เปOน 2 ลักษณะ ได�แก9 การจูงใจภายนอกและการจูงใจภายใน  4.1 การจูงใจภายนอก เปOนแรงผลักดันจากภายนอกท่ีมีอิทธิพลต9อพฤติกรรมของบุคลากร การจูงใจภายนอกส9วนใหญ9จะอยู9ในลักษณะของผลตอบแทนท่ีเปOนตัวเงินเปOนหลัก เช9น เงินเดือน สวัสดิการสภาพแวดล�อมในการทํางาน การจัดสิ่งอํานวยความสะดวกและการให�การสนับสนุนจากฝ�ายบริหาร เปOนต�น  4.2 การจูงใจภายใน เปOนแรงผลักดันจากภายในตัวเองส9งผลต9อพฤติกรรมของบุคลากร การจูงใจภายในจะเน�นในเรื่องความภูมิใจและการเห็นคุณค9าของตนเอง เช9น ให�รู�จักบทบาท ความรับผิดชอบ หน�าท่ีตําแหน9งงาน การเรียนรู�สิ่งใหม9 ความผูกพันระหว9างตนเองกับองค4การ และการพัฒนาตนเอง เปOนต�น  จากความหมายของปMจจัยท่ีมีอิทธิพลต9อการพัฒนาบุคลากร สรุปได�ว9า การพัฒนาบุคลากรให�มีประสิทธิภาพ การจัดสรรทรัพยากร โดยมีสิ่งจูงใจท้ังภายนอกและภายในต�องทําทุกด�าน โดยผู�บริหารองค4กรต�องให�ความม่ันคง ความก�าวหน�า เพราะถ�าผู�บริหารควบคุมกลไกต9าง ๆ ให�มีประสิทธิภาพจะทําให�ได�คุณภาพของบุคลากรท่ีดีเปOนกําลังสําคัญในการพัฒนาองค4กรให�ก�าวหน�าต9อไป  5. รูปแบบในการพัฒนาบุคลากร การพัฒนาบุคลากรในองค4การ มีรูปแบบการปฏิบัติท่ีหลากหลาย ซ่ึงมีผู�เสนอแนวคิดและรูปแบบในการปฏิบัติไว�มากมาย ดังนี้ จํารัส นองมาก (2541) ได�กล9าวถึงขอบข9ายการพัฒนาบุคลากรในหน9วยงานดังภาพต9อไปนี้  



31                ภาพท่ี 2 ขอบข9ายการพัฒนาบุคลากรในหน9วยงาน ท่ีมา : (จํารัส นองมาก,2541)  ในกรอบท่ี 1 แบ9งเนื้อหาการเรียนรู�ออกเปOน 2 ลักษณะ คือ  1. ส9วนท่ีเปOนทฤษฎี แนวคิดและหลักการ  2. ส9วนท่ีเปOนแนวปฏิบัติ ซ่ึงท้ัง 2 ส9วนนี้ไม9ได�แยกจากกันโดยเด็ดขาด ผู�พิจารณาจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรจึงต�องตัดสินใจว9าส9วนไหนท่ีต�องการจะกําหนดในโปรแกรม จึงจะสอดคล�องตามวัตถุประสงค4 ในกรอบท่ี 2 แบ9งเปOนวิธีการเรียนรู�ออกเปOน 4 วิธี คือ เรียนเอง มีคนช9วยแนะนําสอนเปOนกลุ9ม และรวมกันหลาย ๆ วิธี การเลือกวิธีการใดข้ึนอยู9กับองค4ประกอบต9าง ๆ ท่ีเก่ียวข�องเช9น จุดมุ9งหมายของโปรแกรมจํานวนบุคลากรท่ีเข�าร9วม ค9าใช�จ9ายคนท่ีจะให�การช9วยเหลือสื่อการเรียนการสอน และความสามารถของผู�เรียนเปOนต�น ผลงานวิจัยชี้ให�เห็นว9าวิธีการต9าง ๆ ได�ผลท้ังนั้น แต9ท่ีวิธีการหนึ่งดีกว9าอีกวิธีการหนึ่งก็เพราะสถานการณ4การเรียนรู�และเนื้อหาท่ีเรียนรู�ประกอบด�วย นอกจากนั้นในเรื่องวิธีการถ9ายทอดของผู�สอน เช9นการบรรยาย การฝ�กปฏิบัติการอภิปราย การสาธิต การศึกษาเฉพาะกรณี บทบาทสมมุติ การสอนแบบโปรแกรม การประชุมปฏิบัติการ การมอบหมายเปOนคณะทํางาน ฯลฯ ล�วนแล�วแต9มีอิทธิพลต9อผู�เรียนท้ังนั้น จะเรียนอะไร (วิธีการ) - เรียนเอง - มีช่วยแนะนํา - สอนเป็นกลุม่ ลกัษณะการเรียน (รูปแบบ) - ในเวลางาน - นอกเวลางาน - ผสมผสาน จะเรียนรู้อะไร (เนื 'อหา) - ทฤษฎี แนวคิด หลกัการ - การประยกุต์ทฤษฎีแนวคดิและหลกัการ ทรัพยากร (สื1อ) - คน - ไมใ่ช่คน - ร่วมกนั ผู้ เรียน (ทางเลอืก) - สมคัรเป็นทางการ - บงัคบัเป็นทางการ - สมคัรไมเ่ป็นทางการ 



32  ในกรอบท่ี 3 ลักษณะของการเรียน ท่ีแบ9งเปOนในระหว9างทํางานกับนอกเวลาทํางานหรือผสมกันท้ังสองแบบ ซ่ึงรูปแบบการพัฒนาบุคลากรส9วนใหญ9มักใช�ในลักษณะแรกคือ ในระหว9างทํางาน วิธีการดังกล9าวเช9น การปฐมนิเทศผ9านขบวนการแนะนําบุคลากรใหม9 การสับเปลี่ยนงานการให�คําแนะนําพิเศษ การออกฝ�กงาน การช9วยเหลือเปOนครั้งคราว หรือการทําโครงการเฉพาะกิจ เปOนต�น ส9วนการเรียนในลักษณะนอกเหนือเวลาทํางานก็ได�แก9 การเรียนต9อในมหาวิทยาลัยการประชุมสัมมนาการเรียนบางวิชาเปOนพิเศษ หรือโปรแกรมเสริมท่ีต�องอาศัยเวลาเรียนเปOนช9วง ๆ ในกรอบท่ี 4 ผู�เรียน ซ่ึงมาจาก 2 ลักษณะ คือ สมัครใจและบังคับ ท้ัง 2 แบบก็มีท้ังเปOนทางการ (Formal) และไม9เปOนทางการ (Informal) ตัวอย9างท่ีมาของผู�เรียนท้ัง 4 แบบ คือ  1.  สมัครเปOนทางการ ได�แก9 การจัดสัมมนาเพ่ือแก�ปMญหาของครูใหม9 ผู�เข�าร9วมสัมมนาเปOนไปโดยสมัครใจ  2. สมัครไม9เปOนทางการ ได�แก9 การเข�าร9วมประชุมกลุ9มสนใจเก่ียวกับการฝ�กสมาธิรับจากผู�สนใจท่ัวไป  3. บังคับเปOนทางการ ได�แก9 การจัดสัมมนาเรื่องการนิเทศภายในสําหรับหัวหน�าหมวดวิชาทุกคน  4. บังคับไม9เปOนทางการ ได�แก9 การท่ีโรงเรียนกําหนดช9วงเวลาท่ีแน9นอนท่ีครูทุกคนจะต�องผ9านการอบรมเรื่องการใช�คอมพิวเตอร4ช9วยสอนในห�องเรียน อบรมเม่ือไหร9ก็ได� แต9เม่ือครบกําหนดทุกคนจะต�องผ9านการอบรม ในกรอบท่ี 5 ทรัพยากร หมายรวมถึง ผู�สอน เครื่องอํานวยความสะดวกต9าง ๆ ทุน เวลา วัสดุ ครุภัณฑ4และองค4การเอง ซ่ึงผู�ร9วมรับผิดชอบคงต�องคํานึงถึงและสามารถใช�ทรัพยากรจากแหล9งต9าง ๆ ให�เปOนประโยชน4 บุญเลิศ กลิ่นรัตน4 (2546) ได�กล9าวถึงรูปแบบของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย4 ซ่ึงสรุปได�ว9ามี 5 วิธี คือ การสอนและการให�คําปรึกษา (Coaching and Counseling) การสอนงานและนิเทศงาน (Job Instruction and Job Supervision) การมอบหมายงานให�ทําและให�รักษาการ (Job Assignment and Acting) การโยกย�ายหมุนเวียนการปฏิบัติงาน (Job Rotation) และการฝ�กอบรม (Training)  สุทิน เห็นประเสริฐ (2542,อ�างถึงใน ธารพรรษ สัตยารักษ4,2548) กล9าวถึง รูปแบบ วิธีการ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย4ว9า สามารถทําได�หลายรูปแบบพร�อม ๆ กัน เช9น 1. การให�ทุนศึกษาต9อแก9บุคลากรในระดับท่ีสูงข้ึนและสอดคล�องกับทิศทางขององค4การ  2. การโยกย�ายสับเปลี่ยนตําแหน9ง (Job Rotation) เพ่ือเปwดโอกาสให�บุคลากรเรียนรู�ในงานและสิ่งแวดล�อมใหม9ๆ ให�เห็นมุมมองการทํางานท่ีกว�างข้ึน  



33  3. การทํางานในรูปแบบคณะกรรมการ เปOนอีกรูปแบบหนึ่งท่ีส9งเสริมให�บุคลากรได�เรียนรู�วิธีคิด วิธีการทํางานของบุคลากรอ่ืน ๆ ในคณะกรรมการและได�เห็นมุมมองของบุคลากรจากฝ�ายต9าง ๆ มากข้ึน  4. การจัดกิจกรรมนอกสถานท่ี เช9น Walk Rally เพ่ือพัฒนาบุคลากรเรื่องการทํางานเปOนทีม การตัดสินใจ การแก�ปMญหาเฉพาะหน�า เปOนต�น  นพพงษ4  บุญจิตราดุลย4 (2549) กล9าวว9า “คนท่ีไม9สามารถพัฒนาได� คือ คนท่ีคิดว9าตัวเองสมบูรณ4แบบไปเสียท้ังหมดแล�ว” ดังนั้น ในการบริหารบุคคลจะต�องสร�างทัศนคติให�เกิดการแสวงหาความรู�เพ่ิมเติมใหม9 ๆ อยู9เสมอ ซ่ึงวิธีการพัฒนาบุคลากร มีหลากหลายรูปแบบ ดังนี้  1. ให�ไปศึกษาต9อ หาความรู�และปริญญาเพ่ิมเติม 2. ให�ไปประชุม อบรม สัมมนา หรือประชุมปฏิบัติการ  3. ให�ไปทําโครงการศึกษา ค�นคว�า ทดลอง และวิจัย  4. ให�ไปทัศนศึกษา เยี่ยมเยียน ดูการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาอ่ืน ๆ หรือเยี่ยมเยียนดูการสอนในโรงเรียนเดียวกัน ศึกษาจากครูอาวุโส เปOนต�น  5. ให�ไปเลือกเรียนวิชาในมหาวิทยาลัยโดยไม9นับหน9วยกิต 6. ให�เขียนบทความ  7. หาวารสารหรือหนังสือตําราให�อ9านแล�วนํามาเล9าสู9กันฟMง  8. ให�มีการสาธิตการสอนให�ดู  9. ให�ไปฟMงปาฐกถา การอภิปรายความรู�ทางวิชาการ  10. ให�เปOนสมาชิกของสมาคมวิชาชีพ เพราะสมาคมอาจมีการอภิปรายทางวิชาการ ส9งวารสารให�อ9าน มีการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน  11. ให�ไปฝ�กงานกับผู�เชี่ยวชาญ เปOนต�น จากความหมายของรูปแบบในการพัฒนาบุคลากร สรุปได�ว9า การพัฒนาบุคลากรมีหลายรูปแบบ ซ่ึงแต9ละรูปแบบมีหลักการและจุดมุ9งหมายท่ีแตกต9างกัน การผสมผสานรูปแบบหรือวิธีการต9าง ๆ และนําไปประยุกต4ใช�ให�เหมาะสมจึงเปOนวิธีการท่ีดีท่ีสุด เพ่ือให�สอดคล�องและเหมาะสมกับสภาพแวดล�อม บริบทและความจําเปOนของแต9ละองค4กร 1.  การฝ6กอบรม  การฝ�กอบรม เปOนสิ่งท่ีเพ่ิมพูนความรู�  ความสามารถและทักษะท่ีบุคลากรได�รับจากผู�เชี่ยวชาญ ในแขนงงานท่ีสนใจ ท้ังนี้ เปOนการเสริมสร�างประสบการณ4ทําให�มีศักยภาพในการปฏิบัติงานเพ่ิมมากข้ึนได�มีผู�เชี่ยวชาญให�ความหมายของการฝ�กอบรมไว�หลายความหมาย  พงศ4 หรดาล (2540) ได�ให�ความหมายของการฝ�กอบรมไว�ว9า เปOนกิจกรรมการเรียนรู�เฉพาะอย9างของบุคคลเพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมพูนความรู� ความเข�าใจทักษะ หรือความชํานาญและทัศนคติ อัน



34  เหมาะสม จนสามารถก9อให�เกิดการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมและทัศนคติเพ่ือการปฏิบัติงานในหน�าท่ีและเพ่ือยกมาตรฐานการปฏิบัติงานให�อยู9ในระดับสูงข้ึน และทําให�บุคลากรมีความก�าวหน�าในหน�าท่ีการงาน ชูชีพ พุทธประเสริฐ (2542) ได�กล9าวถึงเทคนิคในการฝ�กอบรมว9า ผู�จัดการอบรมสามารถเลือกใช�เทคนิคได�หลากหลายท้ังนี้ควรยึดเปsาหมายของการฝ�กอบรมว9าต�องการให�ผู�เข�าร9วมการอบรมได�เพ่ิมความรู�ในเรื่องใด เช9น ความรู� ความสามารถ ทักษะ หรือในด�านทัศนคติ ค9านิยม วิธีการท่ีสอดคล�อง กับเปsาหมายซ่ึงอาจพิจารณาได�ในเรื่องต9อไปนี้คือ  1. พัฒนาความรู�ความเข�าใจ 1.1 การบรรยาย (Lecture) โดยผู�เชี่ยวชาญท่ีมีความรู� ความสามารถในด�านนั้นๆ โดยเฉพาะ 1.2การประชุมอภิปราย (Conference Method) เปOนวิธีท่ีทําการแลกเปลี่ยนความรู�ในการปฏิบัติงาน 1.3 การแสดงบทบาทสมมติ (Role Playing) เปOนการใช�บทบาทสมมติเปOนสื่อกลางในการถ9ายทอดความรู� 1.4 การอภิปรายเปOนคณะ (PanelDiscussion) เปOนการอภิปรายโดยผู�เชี่ยวชาญ 2. ทักษะการปฏิบัติงาน (Case Method) เช9น การศึกษากรณีตัวอย9าง 3. ทัศนคติหรือความคิดใหม9ๆ โดยวิธีการระดมสมอง การระดมความคิดเห็นในเรื่องดังกล9าว สมชาย หิรัญกิตติ (2542) กล9าวว9า การฝ�กอบรมและพัฒนา (Training and Development) การฝ�กอบรม (Training) เปOนกระบวนการท่ีมีระบบเพ่ือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมพนักงานให�มีทิศทางซ่ึงสามารถบรรลุเปsาหมายองค4การหรือเปOนกิจกรรมเพ่ือให�ผู�เรียนรู�เกิดความรู�และทักษะท่ีจําเปOนสําหรับงานในปMจจุบัน ส9วนการพัฒนา (Development) เปOนการจัดหาความรู� การทําให�พนักงานมีความรู�มีการพัฒนาในการปฏิบัติงานเพ่ือนําไปใช�ในปMจจุบันหรืออนาคต นนทวัฒน4 สุขผล (2543) ได�อธิบายถึงเทคนิคการฝ�กอบรมว9า หมายถึง กลวิธีในการถ9ายทอดประสบการณ4ท้ังในด�านความรู� ทักษะ และทัศนคติท่ีดีในเรื่องใดเรื่องหนึ่งแก9ผู�เข�ารับการอบรม เพ่ือให�เกิดการเรียนรู�และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ตามวัตถุประสงค4ของการฝ�กอบรมและได�แบ9งเทคนิค ในการจัดฝ�กอบรมออกเปOนสองลักษณะคือ เทคนิคในการจัดฝ�กอบรมโดยใช�วิทยากรเปOนศูนย4กลางการเรียนรู� และเทคนิคในการจัดฝ�กอบรมโดยใช�ผู�เข�ารับการอบรมเปOนศูนย4กลาง  ประเวศน4 มหารัตน4สกุล (2544) ได�กล9าวถึง การฝ�กอบรมว9าเปOนการประกับข�อผิดพลาดอันอาจจะเกิดความเสียหายให�กับองค4กรได� เพราะการท่ีองค4กรรับบุคลากรใหม9เข�ามา ไม9อาจแน9ใจได�ว9า ความรู�ความสามารถมีมากน�อยเพียงใด ซ่ึงอาจไม9เปOนไปตามท่ีองค4กรคาดหวังและอีกประการหนึ่งก็คือ



35  เปOนการยกระดับความรู�ความสามารถท้ังสามองค4ประกอบของพนักงาน กล9าวคือประการท่ีหนึ่ง ความรู�ในเชิงจัดการ ประการต9อมาคือ ในการแก�ปMญหา และประการสุดท�ายคือ ความรับผิดชอบท้ังนี้ให�สามารถปฏิบัติงานได�เชี่ยวชาญหลากหลายรวมท้ังเทคนิคการฝ�กอบรม เกิดความสามารถเพ่ือพัฒนางานใหม9ๆ วิธีการทํางานแบบใหม9 เสน9ห4 จุ�ยโต (2544) ได�อธิบายเทคนิคในการสร�างบรรยากาศในการจัดฝ�กอบรมว9าสามารถใช�การนํากายบริหารมาใช�เพ่ือเสริมสร�างบรรยากาศการฝ�กอบรมและสามารถนําเพลงมาใช�เพ่ือเสริมสร�างบรรยากาศการฝ�กอบรมได�เช9นกัน อํานวย แสงสว9าง (2544) กล9าวว9า การฝ�กอบรม คือ เทคนิคการยกระดับคุณภาพของบุคลากรในหน9วยงาน ให�ได�รับโอกาสเพ่ิมพูนความรู� ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ4ในวิชาชีพ ให�มีความทันสมัยก�าวหน�า มีประสิทธิภาพสูงข้ึนและพัฒนาศักยภาพในตัวบุคลากรในด�านพฤติกรรม บทบาท เจตคติ ค9านิยม และบุคลิกภาพ โดยผ9านกระบวนการและรูปแบบท่ีมีการจัดข้ึนอย9างเปOนระบบ มีระดับมาตรฐานเปOนท่ียอมรับและเชื่อถือของหน9วยงาน ท้ังยังได�กล9าวถึงประโยชน4ของการฝ�กอบรม ว9าจะก9อให�เกิดการพัฒนาประสิทธิภาพขององค4การและบุคลากรโดยตรง ดังนี้ 1. ช9วยพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการทํางาน โดยผ9านกระบวนการเรียนรู�ทางด�านทฤษฎีและปฏิบัติ เพ่ือสร�างและเพ่ิมพูนขีดความสามารถให�สูงข้ึน เพ่ือการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพ 2. ช9วยพัฒนาระบบการดําเนินงานขององค4การ ให�มีความก�าวหน�าและทันสมัยสามารถบรรลุวัตถุประสงค4และเปsาหมายในการดําเนินงาน โดยผ9านกระบวนการฝ�กอบรมจากวิทยากรผู�ทรงคุณวุฒิท่ีมีความเชี่ยวชาญและรอบรู�เฉพาะสาขาวิชาชีพ 3. ช9วยเพ่ิมพูนประสิทธิภาพการบริหารงานให�มีความคล9องตัว มีขีดความสามารถเพ่ิมข้ึน มีความร9วมมือใน การทํางานมากข้ึน โดยผ9านกระบวนการฝ�กอบรมพฤติกรรมกลุ9ม 4. ช9วยเสริมสร�างและส9งเสริมสนับสนุนให�บุคลากรมีขวัญในการทํางานสูงข้ึน เนื่องจากกระบวนการฝ�กอบรมให�โอกาส ให�ความรู� ทักษะ ประสบการณ4และเทคนิคการทํางานท่ีดี บุคลากรสามารถนํามาประยุกต4และพัฒนาการทํางาน แก�ไขปMญหาการทํางานให�บรรลุผลสําเร็จและเปOนผลให�บุคลากรมีโอกาสได�รับความก�าวหน�าในการทํางานได�มากข้ึน 5. ช9วยเพ่ิมผลงานในการผลิตหรือผลงานในการบริการลดค9าใช�จ9าย และเพ่ิมผลกําไรให�แก9องค4การมากข้ึน เนื่องจากกระบวนการฝ�กอบรมสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานลดอัตราการสูญเสียเวลาการทํางาน และลดความสิ้นเปลืองวัสดุ เนื่องจากการทํางานไม9มีประสิทธิภาพทําให�ต�นทุนการผลิตหรือการบริการมีราคาถูกลง ทําให�ผลกําไรเพ่ิมมากข้ึน เปOนผลดีแก9การดําเนินงานขององค4การและบุคลากรทุกคน 



36  6. ช9วยสร�างคุณภาพของงานให�มีมาตรฐาน มีความเชื่อถือไว�วางใจ ได�แก9 ลูกค�าท่ีมาติดต9อใช�บริการ เนื่องจากกระบวนการฝ�กอบรม ฝ�กบุคลากรให�มีคุณภาพในการทํางานในการติดต9อสัมพันธ4กับบุคคลอ่ืน จึงทําให�สามารถสร�างชื่อเสียงและความสําเร็จให�แก9องค4การ นงนุช วงษ4สุวรรณ (2546) ได�สรุปไว�ดังนี้ ในด�านเจตคติ (Attitude) เปOนสิ่งจําเปOนท่ีต�องสร�างให�เกิดข้ึนในทางสร�างสรรค4ภายหลังการฝ�กอบรม เจตคติจะสร�างข้ึนจากการเลียนแบบจากตัวอย9างท่ีดีและการประการท่ีสองเกิดจากการฝ�กอบรมพนักงาน จะเรียนรู�การเปลี่ยนแปลงเจตคติจากการสังเกตในสิ่งท่ีทํา ถ�าพูดถึงความปลอดภัยในการทํางาน แต9ผู�ฝ�กอบรมปฏิบัติตัวขณะนั้นไม9แสดงถึงความระมัดระวังในความปลอดภัยแล�ว ผู�เข�ารับการฝ�กอบรมก็จะไม9เกิดเจตคติท่ีดีได� การสร�างเจตคติท่ีดีท่ีสุด คือ จะต�องช9วยผู�เข�ารับการฝ�กอบรมได�ทองเห็นว9าเก่ียวข�องกับงานและความปลอดภัยอย9างไรต9อพนักงาน ด�านความรู� (Knowledge) ความรู�เปOนส9วนของข�อเท็จจริง ความคิดรวบยอดและวิธีการท่ีช9วยให�ประชาชนได�ทองเห็นว9าจะต�องทําอย9างไรและทําไม ถ�าผู�ฝ�กอบรมสามารถเข�าใจงานท้ังหมด และความสัมพันธ4ท่ีเก่ียวข�องกับงานได�ก็จะมีโอกาสดีท่ีจะทํางานได�สําเร็จ จะต�องเข�าใจหลักการหรือทฤษฎีไปสู9การปฏิบัติโดยผ9านกระบวนการฝ�กอบรม การรู�ว9าจะทําอย9างไรเปOนสิ่งจําเปOน แต9การท่ีสามารถประยุกต4ความรู�ได�ถือว9าเปOนสิ่งสําคัญท่ีสุด ด�านทักษะ (Skills) เม่ือเราประยุกต4ความรู�ไปใช� เราจะต�องแสดงออกถึงทักษะด�านต9างๆ อาจเปOนทักษะในด�านเทคนิค ด�านมนุษยสัมพันธ4 หรือด�านความคิดรวบยอด เพ็ชรี รูปะวิเชตร4 (2549) ได�ให�ความหมายของการฝ�กอบรม คือ กระบวนการท่ีองค4กร ได�จัดข้ึนมาหรือดําเนินการ โดยมีวัตถุประสงค4เพ่ือเพ่ิมพูนความรู� ทักษะ ประสบการณ4 ความสามารถในการทํางานของบุคลากร และเพ่ือการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ พฤติกรรมอันไม9พึงประสงค4ของบุคลากร ท้ังนี้ก็เพ่ือให�บุคลากรได�เปOนบุคลากรท่ีมีคุณภาพและมีคุณสมบัติท่ีองค4กรคาดหวังหรือต�องการ ด�วยการท่ีบุคลากรมีคุณสมบัติและคุณภาพนี้ จะนําพาองค4กรให�สามารถดําเนินไปอย9างมีประสิทธิภาพและมีศักยภาพในการแข9งขันต9อไป จากความหมายของการฝ�กอบรม สรุปได�ว9า เปOนกรรมวิธีท่ีมุ9งเน�นให�บุคลากรได�รับความรู� ทักษะและมีเจตคติท่ีดีในการทํางาน เพ่ือให�งานเกิดการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางท่ีเหมาะสมสอดคล�องกับสภาพการณ4ท้ังในปMจจุบันและอนาคต 2.  การสัมมนา การสัมมนานับเปOนรูปแบบในการพัฒนาบุคลากรท่ีสําคัญอีกรูปแบบหนึ่งท่ีจะช9วยเสริมสร�างศักยภาพให�บุคลากรมีความรู� ความสามารถมากยิ่งข้ึนจากผู�รู� ผู�เชี่ยวชาญในสาขาวิชาต9างๆ 



37  ระวีวรรณ  เสวตามร (2530) ได�อธิบายความหมายของการประชุมสัมมนาว9าคือ การพัฒนาทางวิชาการโดยมีบุคคลกลุ9มใหญ9มาร9วมกันในการศึกษาหาความรู� หาแนวทางในการทํางานและแก�ปMญหาร9วมกัน ด�วยการร9วมแลกเปลี่ยนความรู� ประสบการณ4ซ่ึงกันและกัน บุราณี  สุวรรณภิรมย4 (2537) ได�กล9าวถึงวัตถุประสงค4ของการสัมมนาหรือกลุ9มอภิปรายหารือกันว9าคือ ความมุ9งหมายของกลุ9มอภิปรายท้ังหลาย เพ่ือชักจูงให�สมาชิกคิดฟMงและพูด ซ่ึงลําดับท่ีพยายามจัดในเรื่องนี้แตกต9างกันเพ่ือให�เหมาะกับสมาชิดแต9ละคน ตลอดจนเปOนการดึงออกซ่ึงความคิดเห็น นนทวัฒน4 สุขผล (2543) ได�อธิบายความหมายของการสัมมนาว9าคือ การท่ีบุคลากรท่ีมีความรู�หรือปฏิบัติงานในสายงานเดียวกันมาร9วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซ่ึงกันและกันในเรื่องท่ีมีความสนใจร9วมกันเรื่องใดเรื่องหนึ่ง โดยการแนะนําของผู�ทรงคุณวุฒิ หรือผู�เชี่ยวชาญ โดยมีรูปแบบการจัดคือ ผู�เข�าร9วมสัมมนาทุกคนหันหน�าเข�าหากัน ร9วมปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนความรู�ความเห็น ในการท่ีจะสํารวจปMญหาแก�ไขปMญหา และเปOนแนวทางการปฏิบัติงาน ท้ังนี้ผู� เข�าร9วมสัมมนาจะได�รับการมอบหมายให�ไปศึกษา และจัดทําเปOนรายงานในเรื่องหรือหัวข�อท่ีจะสัมมนาเพ่ือเตรียมนําเสนอเข�าต9อท่ีประชุม ซ่ึงสิ่งท่ีผู�เข�าร9วมสัมมนาต�องทําคือ ร9วมอภิปรายวิเคราะห4ปMญหาท่ีแท�จริง เสนอความคิดเห็นในการแก�ปMญหาและสรุปหาทางเลือกในการแก�ปMญหา สมคิด บางโม (2545) ได�กล9าวอธิบายถึงความหมายของการสัมมนาว9าคือ เปOนการประชุมของผู�ท่ีปฏิบัติงานอย9างเดียวกัน หรือคล�ายกันและพบปMญหาท่ีเหมือนๆ กัน เพ่ือร9วมกันแสดงความคิดเห็น หาแนวทางปฏิบัติในการแก�ปMญหาทุกคนต�องช9วยกันแสดงความคิดเห็น ปกติจะบรรยายให�ความรู�ก9อนแล�วแบ9งกลุ9มย9อย และนําผลการอภิปรายของกลุ9มย9อยรายงานท่ีประชุมใหญ9 ข�อดีในการจัดสัมมนาคือ เปOนการแลกเปลี่ยนความรู�และประสบการณ4 ส9วนข�อจํากัดคือ สมาชิกท่ีมีความรู� วัย และประสบการณ4 การทํางานท่ีสูงกว9าอาจครอบงําควาคิดของผู�เข�าร9วมการสัมมนาได� นิรันดร4 จุลทรัพย4 (2547) ได�กล9าวถึง วัตถุประสงค4องค4ประกอบและประโยชน4ของการสัมมนา ซ่ึงวัตถุประสงค4นั้นประกอบไปด�วยปMจจัยท่ีสําคัญห�าประการด�วยกันคือ ประการท่ีหนึ่งเพ่ือเพ่ิมพูนความรู� ความสามารถ และประสบการณ4แก9ผู�เข�าร9วมสัมมนาประการท่ีสองคือ เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซ่ึงกันและกันระหว9างผู�เข�าร9วมสัมมนาและวิทยากร ประการท่ีสามเพ่ือค�นหาวิธีการแก�ปMญหา  และแนวทางปฏิบัติร9วมกัน ประการท่ีสี่ เพ่ือให�ได�แนวทางในการตัดสินใจหรือกําหนดนโยบายบางประการ และประการสุดท�ายคือ เพ่ือกระตุ�นให�ผู�เข�าร9วมสัมมนานําหลักวิธีการท่ีได�เรียนรู�ไปใช�ให�เปOนประโยชน4 ส9วนองค4ประกอบของการสัมมนาประกอบไปด�วย 1. องค4ประกอบด�านเนื้อหาได�แก9  1.1 หัวข�อหรือเรื่องท่ีจะจัดสัมมนา 1.2 จุดมุ9งหมายของการสัมมนา 



38  1.3 หัวข�อให�ความรู�ท่ีสัมพันธ4กับเรื่องท่ีจัดสัมมนา 1.4 กําหนดการสัมมนา 1.5 ผลท่ีได�จากการสัมมนา 2. องค4ประกอบด�านบุคคล 2.1 ผู�จัดการสัมมนา 2.2 วิทยากร 2.3 สมาชิกผู�เข�าร9วมสัมมนา 3. องค4ประกอบด�านสถานท่ี อุปกรณ4 และงบประมาณ 4. องค4ประกอบด�านเวลา นิรันดร4  จุลทรัพย4 (2547) ได�กล9าวถึงการสัมมนาว9าเปOนการเปwดโอกาสให�คนหลายคน ได�มาพบผะพูดคุยปรึกษาหารือกัน เปOนการระดมความคิดจากคนหลายคน ซ่ึงย9อมจะมองเห็นทางท่ีจะแก�ปMญหาได�ดีกว9า นอกจากนี้ การสัมมนายังก9อให�เกิดประโยชน4อีกหลายประการเช9น เปOนการแก�ปMญหาจากคนหลายคนท่ีมาร9วมกันผนึกความคิด แลกเปลี่ยนความรู� และประสบการณ4 ซ่ึงย9อมได�ผลดีกว9าการคิดคนเดียวหรือแก�ปMญหาคนเดียว รวมถึงยังเปOนการกระตุ�นให�คนส9วนใหญ9เข�ามามีส9วนร9วมในการรับผิดชอบด�วย ประการท่ีสองก9อให�เกิดความรู�สึกร9วมแรงร9วมใจ มีความรู�สึกเปOนส9วนหนึ่งของกิจกรรมนั้นๆ ประการต9อมาคือช9วยให�ผู�เข�าร9วมสัมมนาได�มีโอกาสรับฟMงความคิดเห็นของผู�อ่ืน อันจะทําให�เกิดทัศนะท่ีกว�างขวางข้ึนและในบางกรณีอาจใช�การสัมมนาเปOนเครื่องมือหล9อหลอมความรู�สึกนึกคิดของกลุ9มคนให�เปOนอันหนึ่งอันเดียวกันได� และประการสุดท�ายคือ ก9อให�เกิดผลดีต9อการประสานงานระหว9างบุคคลและหน9วยงาน เพราะผู�รับการสัมมนามักมาจากหลายสถานท่ี หลายหน9วยงาน ในระหว9างการสัมมนาจะช9วยให�เกิดความสัมพันธ4อันดีต9อกัน เกิดความเข�าใจและเห็นอกเห็นใจซ่ึงกันและกัน ด�วยเหตุท่ีผู�เข�าร9วมสัมมนามีโอกาสได�แลกเปลี่ยนความคิดเห็นท้ังในเรื่องส9วนตัวและการทํางาน ทําให�เกิดความสนิทสนมคุ�นเคยกันในเวลาอันรวดเร็ว เกศรา รักชาติ (2549) ได�อธิบายองค4ประกอบของความสําเร็จในการจัดสัมมนาทางวิชาการคือ 1. ต�องบอกให�ผู�เข�าร9วมสัมมนา รู�และเข�าใจว9าถูกคาดหวังอะไร บอกวัตถุประสงค4เนื้อหาสาระท่ีจะสัมมนา บอกถึงประโยชน4ท่ีคาดว9าจะได�รับ และผู�เข�าร9วมสัมมนาจะต�องทําอย9างไรบ�างหลังจากจบการสัมมนา 2. ผู�เข�าร9วมสัมมนาได�มีส9วนร9วมคือ ร9วมคิด นําเสนอ มีกิจกรรมท่ีหลากหลาย 3. ผู�เข�าร9วมสัมมนามีระยะเวลาเพียงพอท่ีจะย9อยสลายความรู�ท่ีได�เรียนรู�และฝ�กฝนคือ ผู�เข�าร9วมสัมมนามีเวลาทบทวนกับตัวเอง ให�กลุ9มสะท�อนถึงความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน และฝ�กปฏิบัติ 4. เม่ือบรรยากาศไม9เคร9งเครียด หรือเปOนทางการมากเกินไป 



39  5. เม่ือผู�เข�าร9วมสัมมนานําสิ่งท่ีได�เรียนรู�แลกเปลี่ยนซ่ึงกันและกันไปเชื่อมโยงกับประสบการณ4หรือความรู�ท่ีมีอยู9ของตน 6. เม่ือผู�เข�าร9วมสัมมนานําสิ่งท่ีได�เรียนรู�ไปใช�ได�จริงในการปฏิบัติงาน 7. เม่ือผู�เข�าร9วมสัมมนารู�แนวทาง และข�อมูลย�อนกลับอย9างสมํ่าเสมอคือ ผู�เข�ารับการสัมมนารู�แนวทางในการนําไปประยุกต4ใช�กับชีวิตการทํางานและควรมีการติดตามผล เพ่ือท่ีผู�เข�ารับการสัมมนาจะได�รับข�อมูลปsอนกลับว9า สิ่งท่ีได�นําไปปฏิบัติได�ผลหรือไม9ได�ผลอย9างไร นพพงษ4  บุญจิตราดุลย4 (2549) กล9าวถึง วัตถุประสงค4ของการสัมมนา องค4ประกอบสําคัญและลักษณะของการสัมมนา รวมไปถึงลําดับข้ันของขบวนการสัมมนา ซ่ึงกล9าวโดยสรุปได�ดังนี้ เพ็ชรี รูปะวิเชตร4 (2549) กล9าวว9า การสัมมนา (Seminar) เปOนกระบวนการพบปะเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู� ประสบการณ4 ทัศนคติ โดยหลังจากมีการนําเสนอแนวคิดประสบการณ4จากวิทยากรผู�รู�หรือผู�ทรงคุณวุฒิแล�วจะมีการกระตุ�นให�สมาชิกท่ีเข�าร9วมการสัมมนาได�ให�ข�อมูลรับฟMงข�อมูล เสนอปMญหา โดยต�องร9วมกันคิด วิเคราะห4ตัดสินใจ หาข�อสรุปและทฤษฎีท่ีจะเปOนประโยชน4ต9อสมาชิกท่ีเข�าร9วมสัมมนา องค4การและสังคมท่ีเก่ียวข�องต9อไป วัตถุประสงค4ของการสัมมนาคือ เพ่ือแก�ปMญหาร9วมกันและเพ่ือการเรียนรู�และประโยชน4จากการแก�ปMญหาร9วมกัน ซ่ึงจากวัตถุประสงค4ดังกล9าว ผู�เข�าร9วมสัมมนาจึงต�องทําหน�าท่ีร9วมกันคือ เปOนท้ัง “ผู�รับ” และ “ผู�ให�” กล9าวคือ เปOนผู�ฟMงความคิดเห็นและข�อเท็จจริงอันจะนําไปสู9การแก�ปMญหาร9วมกัน ผู�เข�าร9วมสัมมนาจึงต�องใช�วิธีการแก�ปMญหาท่ีถูกต�อง และพยายามสร�างบรรยากาศทางวิชาการ และความเปOนกันเองให�มากท่ีสุด เปsาหมายอันสําคัญของการสัมมนา บางทีมิได�อยู9ท่ีการสรุปข�อเสนอแนะสําหรับการแก�ปMญหาแต9เพียงอย9างเดียว หากอยู9ท่ีกระบวนการของการสัมมนาด�วยว9าสมาชิกทุกคนได�มีส9วนร9วมในการแก�ปMญหา ได�มีการแสดงความคิดเห็น อันจะเปOนประโยชน4แก9การแก�ปMญหา มีความคิดใหม9ๆ สร�างเสริมให�กับสมาชิก ดังนั้นกระบวนการท่ีให�ทุกคนมีส9วนร9วมจึงสําคัญ การสัมมนานั้นอาจไม9มีการลงคะแนนเสียงหรือการลงมติชี้ขาด ในปMญหาใดๆ นอกเหนือไปจากประมวลความเห็นสรุปข�อเสนอแนะสําหรับการแก�ปMญหาเท9านั้น ข�อเสนอเหล9านี้ผู�รับอาจปฏิบัติก็ได�หรือไม9ปฏิบัติก็ได� ไม9มีพันธะผูกพันให�ปฏิบัติเหมือนกับการประชุมปรึกษาหารือท้ังนี้ก็มักจะข้ึนอยู9กับข�อตกลงในท่ีประชุมใหญ9 องค4ประกอบสําคัญของการสัมมนา จะต�องประกอบด�วย กลุ9มบุคคล การพูดจาสังสรรค4อย9างมีจุดหมายและมีระบบ โดยสมาชิกทุกคนของกลุ9มได�มีโอกาสร9วมให�ความคิดและสมาชิกยอมรับในวัตถุประสงค4ของกลุ9ม ลักษณะของการสัมมนาท่ีดี 11 ประการ 1. มีการกําหนดปMญหาของท่ีประชุม  2. สมาชิกทุกคนทราบวัตถุประสงค4ของการประชุม 3. จัดให�มีประสบการณ4ในการแก�ปMญหาร9วมกัน 



40  4. จัดให�มีประสบการณ4ในการเรียนรู�ร9วมกัน 5. มีการปลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข�อเท็จจริงระหว9างสมาชิกของกลุ9ม 6. สมาชิกมีทัศนคติท่ีดีต9อปMญหาข�อเท็จจริงเสนอมวลสมาชิกของตนเอง 7. สมาชิกต�องใช�ความคิด และเสริมสร�างความคิดใหม9ในการแก�ปMญหา 8. ต�องมีผู�นําท่ีดี 9. ต�องมีการพูดท่ีดี 10. ต�องมีการฟMงท่ีดี 11. สมาชิกทุกคนมีส9วนได�ส9วนเสียในการดําเนินการประชุมสัมมนาให�บรรลุเปsาหมาย ลําดับข้ันของขบวนการสัมมนา ระยะเตรียมงานจัดให�มี Steering Committee (คณะกรรมการนําหรือคณะกรรมการประสานการดําเนินงาน) ในกรณีท่ีจะจัดการประชุมสัมมนาและไม9สามารถเรียกประชุมใหญ9สมาชิกผู�เข�าร9วมให�มาพบก9อนได� คณะกรรมการชุดนี้จะทําหน�าท่ี  1. เลือกหรือแต9งต้ังผู�ดําเนินการ 2. กําหนดวัตถุประสงค4 3. เลือกหัวข�อเรื่องหรือประเด็นของปMญหาเปOน Theme 4. จัดประเด็นของปMญหาหรือหัวข�อย9อย 5. ตกลงวิธีการสัมมนา 6. กําหนดวิทยากรบรรยายถ�าจําเปOน 7. กําหนดสถานท่ีและเครื่องอํานวยความสะดวก 8. กําหนดวันเวลาและตารางการสัมมนา 9. กําหนดงบประมาณท่ีใช�ในการสัมมนา 10. กําหนดกิจกรรมเสริมในการสัมมนา ดังนั้นเห็นได�ว9าการสัมมนาเปOนวิธีการหนึ่งท่ีนิยมในองค4การ เปOนการเพ่ิมสมรรถนะในการปฏิบัติงานโดยเฉพาะผู�ท่ีมีประสบการณ4ในการทํางาน ผู�บริหารงานหรือนักบริหาร ซ่ึงสิ่งท่ีได�รับจากการสัมมนาสามารถนําไปพัฒนางานท่ีทําให�เกิดประสิทธิภาพได�  จากความหมายของการสัมมนา สรุปได�ว9า การสัมมนาควรพิจารณาถึงวัตถุประสงค4ท่ีต�องการให�เกิดกับผู�เข�าร9วมการสัมมนา การมีส9วนร9วมในการแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนระหว9างผู�เข�ารับการสัมมนาด�วยกันและการนําเนื้อหาสาระท่ีได�รับจากการสัมมนาไปใช�ประโยชน4ในการปฏิบัติงานในองค4กร   



41  3. การศึกษาดูงาน การศึกษาดูงานนับเปOนรูปแบบในการพัฒนาบุคลากรอย9างหนึ่งท่ีน9าสนใจ เนื่องจากเปOนการพบปะ แลกเปลี่ยนเรียนรู�จากผู�มีประสบการณ4ในการปฏิบัติงานโดยตรง ซ่ึงสามารถทําให�บุคลากรมีความรู� ความเข�าใจในการปฏิบัติงานอย9างแท�จริง ไตรรัตน4 โภคพลากรณ4 (2541) กล9าวไว�ว9า การดูงานเปOนอีกรูปแบบหรือวิธีการหนึ่งท่ีอาจนํามาใช�ในการพัฒนาบุคลากรในองค4การ มีจุดมุ9งหมายหลักเพ่ือท่ีจําให�บุคลากรได�เห็น ได�ยิน ได�สัมผัสต9อปรากฏการณ4ใหม9ๆ ท่ีแตกต9างไปจากเดิมและให�บุคลากรได�นํามาประยุกต4ใช�ในการทํางานในองค4การต9อไป เช9น บริษัทส9งผู�บริหารไปดูงานเอ็กซ4โป ณ ต9างประเทศ เพ่ือให�เห็นความก�าวหน�าในวิทยาการสมัยใหม9 เปOนต�น โดยท่ัวไปแล�ว การดูงาน อาจเกิดข้ึนได�ท้ังดูงานในประเทศหรือดูงานในต9างประเทศ วิธีการนี้นิยมนําไปใช�ในการพัฒนาบุคลากรระดับผู�บริหาร ความสําเร็จหรือประสิทธิผลของการพัฒนาบุคลากรโดยวิธีการดูงานอาจ วัดได�จากการติดตามผลในแง9ของการนําความรู�ไปประยุกต4ใช�ในการทํางานในหน9วยงาน ดังนั้นเห็นได�ว9า การศึกษาดูงานจะทําให�บุคลากรเกิดความรู� ความเข�าใจอย9างลึกซ้ึงในงานท่ีได�รับผิดชอบในหน�าท่ีและอาจทําให�เกิดแรงผลักดันในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือพัฒนางานให�ดียิ่งข้ึน ซ่ึงก็จะส9งผลให�องค4การหรือหน9วยงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน นนทวัฒน4  สุขผล (2543) ได�กล9าวถึงการพัฒนาในรูปแบบการศึกษาดูงานหรือการทัศน4ศึกษา (Field Trip) ว9า เปOนการนําผู�เข�ารับการอบรมไปศึกษายังสถานท่ีอ่ืนนอกสถานท่ีอบรม เพ่ือให�พบเห็นของจริงเปOนการเพ่ิมพูนความรู�ตลอดจนสร�างความสนใจและความกระตือรือร�น ธัญญา  ผลอนันต4 (2546) ได�กล9าวอธิบายไว�ว9าการศึกษาดูงานเปOนการเปลี่ยนบรรยากาศ และสร�างความสัมพันธ4ของกลุ9มในทางท่ีดีข้ึน ตลอดจนเปOนการเรียนรู�นอกสถานท่ีโดยเน�นให�เห็นสถานการณ4จริงซ่ึงมีประเด็นสําคัญท่ีควรคํานึงถึงสามประเด็นใหญ9ๆ คือ  1. หน9วยงานท่ีเลือกต�องมีความเหมาะสม กับลักษณะงาน ท่ีผู�เข�าร9วมศึกษาดูงานปฏิบัติอยู9และการนํามาใช�ประโยชน4ต9อองค4การเม่ือไปศึกษาดูงานเสร็จสิ้นแล�ว 2. วัตถุประสงค4ของการไปศึกษาดูงาน ควรมีการระบุอย9างชัดเจน ว9าองค4การต�องการให�เกิดความรู�ด�านใดต9อบุคลากร มุ9งเน�นประสบการณ4ด�านใด เพราะหากไม9มีการกําหนดท่ีชัดเจนจะเปOนการเสียเวลา 3. หลังเสร็จสิ้นภารกิจไปศึกษาดูงาน ผู�บริหารควรให�บุคลากรเขียนสรุปรายงานการไปศึกษาดูงานเสนอต9อผู�บริหาร ว9าการศึกษาดูงานบรรลุวัตถุประสงค4มากน�อยเพียงใด เพ็ชรี  รูปะวิเชตร4 (2549) กล9าวว9าการส9งไปศึกษาดูงาน (Study Tour) ยังสถาบันการศึกษาหรือยังสถานประกอบการบางแห9งท่ีพิจารณาแล�วว9าจะเปOนประโยชน4ต9อบุคคลหรือผู�ไปศึกษาดูงานท้ังในแง9ความคิด มุมมองและการก9อให�เกิดวิสัยทัศน4ใหม9ๆ การไปศึกษาดูงานสามารถไปดูได�ท้ังในประเทศ และต9างประเทศ 



42  จากความหมายของการศึกษาดูงาน สรุปได�ว9า องค4กรควรมีการวางแผน การกําหนดวัตถุประสงค4ในการจัดการศึกษาดูงานไว�อย9างชัดเจน และให�บุคลากรเขียนรายงานสรุปการไปศึกษาดูงานว9าบรรลุวัตถุประสงค4หรือไม9เพียงใด เพ่ือเปOนแนวทางการพัฒนาในการศึกษาดูงานครั้งต9อไป    ทฤษฎีลําดับข้ันความต�องการของมนุษย,ของมาสโลว,(HierarchyofNeeds Theory)  มาสโลว4 (Maslow,1954) กล9าวถึงสิ่งจูงใจจากความต�องการของมนุษย4และได�วางกระบวนการทางความต�องการของมนุษย4ว9า มนุษย4มีความต�องการอยู9เสมอไม9มีท่ีสิ้นสุด ขณะท่ีความต�องการตอบสนองแล�ว ความต�องการอย9างอ่ืนจะเข�ามาแทนท่ีความต�องการท่ีได�รับการตอบสนองแล�วจะไม9เปOนสิ่งจูงใจอยู9และความต�องการของมนุษย4ท่ีลําดับข้ันจากตํ่าไปหาสูง ซ่ึงแบ9งออกเปOน 5 ข้ัน ดังนี้ 1. ความต�องการทางด�านร9างกาย (Phydiological Needs) เปOนความต�องการเบ้ืองต�นเพ่ือความอยู9รอดของมนุษย4 เช9น ความต�องการในเรื่องอาหาร น้ํา เครื่องนุ9งห9ม ท่ีอยู9อาศัย ยารักษาโรค ความต�องการพักผ9อน  และความต�องการทางเพศ ฯลฯ ความต�องการทางด�านร9างกายจะมีอิทธิพลต9อพฤติกรรมของคนก็ต9อเม่ือความต�องการด�านร9างกายยังไม9ได�รับการตอบสนองเลย  ในด�านนี้โดยปกติแล�วองค4กรทุกแห9งมักจะตอบสนองความต�องการของแต9ละคนด�วยวิธีการทางอ�อมคือการจ9ายเงินค9าจ�าง 2. ความต�องการทางด�านความมั่นคงหรือความปลอดภัย (Security or Safety Needs) ถ�าความต�องการทางด�านร9างกายได�รับการตอบสนองตามสมควรแล�วมนุษย4จะมีความต�องการในข้ันท่ีสูงข้ึน คือ ความต�องการทางด�านความปลอดภัยหรือความม่ันคงต9าง ๆ ความต�องการด�านความปลอดภัยจะเปOนเรื่องเก่ียวกับการปsองกัน  เพ่ือให�เกิดความปลอดภัยจากอันตรายต9าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนกับร9างกาความสูญเสียทางด�านเศรษฐกิจ  ส9วนความม่ันคงนั้นหมายถึง ความต�องการ ความม่ันคงในการดํารงชีพ เช9น ความม่ันคงในหน�าท่ีการงานและสถานะทางสังคม 3. ความต�องการที่จะได�รับการยกย9องชื่อเสียงทางสังคม (Social or Belongingness Needs) ภายหลังท่ีได�รับการตอบสนองข้ันดังกล9าวแล�วก็จะมีความต�องการสูงข้ึน คือ ความต�องการทางสังคมจะเริ่มเปOนสิ่งจูงใจท่ีสําคัญต9อพฤติกรรมของคน ความต�องการในด�านนี้จะเปOนความต�องการเก่ียวกับการอยู9ร9วมกัน และการได�รับการยอมรับจากบุคคลอ่ืนและมีความรู�สึกว9าตนเองเปOนส9วนหนึ่งของกลุ9มทางสังคมอยู9เสมอ 4. ความต�องการท่ีจะมีฐานะเด9นทางสังคม (Esteem or Status Needs) ความต�องการข้ันต9อมาจะเปOนความต�องการท่ีประกอบด�วยสิ่งต9างๆดังนี้ ความม่ันใจในตนเองในฐานะท่ีเปOนท่ียอมรับของบุคคลอ่ืน  ท่ีอยากจะให�คนยกย9องสรรเสริญในความรับผิดชอบในหน�าท่ีการงาน  การดํารงตําแหน9งหน�าท่ีสําคัญในองค4กร 



43  5. ความต�องการท่ีจะได�รับความสําเร็จในชีวิต(Self-actualization or Self-realization) ลําดับข้ันความต�องการท่ีสูงท่ีสุดของมนุษย4 คือ ความต�องการท่ีอยากจะประสบความสําเร็จในชีวิตตามความนึกคิด หรือความคาดหวัง ใฝ�ฝMนท่ีจะได�รับความสําเร็จในสิ่งอันสูงส9งในทัศนะของตน             ภาพท่ี 3 แผนภูมิลําดับตามข้ันตอนความต�องการของมนุษย4ตามทฤษฎีของมาสโลว4 ท่ีมา :(สมพงศ4 เกษมสิน,2523)  มาสโลว4 มีข�อสังเกตเก่ียวกับความต�องการของมนุษย4ท่ีมีผลต9อพฤติกรรมท่ีแสดงออกมาจะประกอบด�วย 2 หลักการ คือ หลักการท่ี1หลักการแห9งความขาดตกบกพร9อง (The deficit principle) ความขาดตกบกพร9องในชีวิตประจําวันของคนท่ีได�รับอยู9เสมอ จะทําให�ความต�องการเปOนความพอใจของคนไม9เปOนตัวจูงใจให�พฤติกรรมด�านใดด�านหนึ่งอีกต9อไป คนเหล9านี้กลับจะเกิดความพอใจในสภาพท่ีตนเปOนอยู9ยอมรับและพอใจในความขาดแคลนต9างๆ ในชีวิต โดยถือเปOนเรื่องธรรมดา หลักการท่ี 2 หลักการแห9งความเจริญก�าวหน�า (The progressing principle) กล9าวคือ ลําดับความต�องการ 5 ระดับ จะเปOนไปตามลําดับท่ีกําหนดไว�จากระดับตํ่าไปสู9ระดับสูงกว9า ความต�องการของคนในแต9ละระดับจะเกิดข้ึนก็ต9อเม่ือความต�องการของระดับท่ีตํ่ากว9าได�รับการตอบสนองจนเกิดความพึงพอใจแล�วจะเห็นได�ว9าความต�องการในสิ่งท่ีไม9รับความรู�สึกขาดแคลนของมนุษย4ทุกคน ความรู�สึกเช9นนี้ทําให�พฤติกรรมต9างๆของคนถูกจํากัดไม9มีการแสวงหาอีกต9อไปและจะเกิดความรู�สึกปลงตกในสภาพท่ีเปOนอยู9ตัวอย9างเช9นเม่ือคนได�รับการตอบสนองความต�องการอีกระดับสูงกว9าแต9มีข�อจํากัดท่ีเปOนอุปสรรคไม9ได�รับการตอบสนองอย9างเต็มท่ีหรือไม9สําเร็จความต�องการสิ่งนี้จะทําให�คนเราหยุดการแสวงหาท�อถอยและจะยอมรับในสภาพท่ีไม9มีการด้ินรนอีกต9อไป ในทิศทางตรงกันข�ามถ�าความต�องการในระดับท่ีตํ่ากว9าในแต9ละระดับได�รับการตอบสนองอย9างเต็มท่ีคนท่ีจะเกิดความ5. ความต�องการท่ีจะได�รับความสําเร็จในชีวิต(Self-actualization or Self-realization) 4. ความต�องการท่ีจะมีฐานะเด9นทางสังคม(Esteem or Status Needs) 3.ความต�องการท่ีจะได�รับการยกย9อง ชื่อเสียงทางสังคม (Social or belongingness needs) 2. ความต�องการทางด�านความม่ันคงหรือความปลอดภัย (Security or Safety Needs) 1. ความต�องการทางด�านร9างกาย (Phydiological Needs) 



44  ต�องการในข้ันต9อไปอีก จนกระท่ังบรรลุถึงความต�องการระดับสูงสุด คือการได�รับความสําเร็จในชีวิต (Self-actualization or Self-realization)  จากทฤษฎีลําดับข้ันความต�องการของมนุษย4ของมาสโลว4 (สมพงศ4 เกษมสิน 2523)ซ่ึงมาจากกลุ9มแนวคิดต9างๆ เปOนแนวคิดท่ีต้ังสมมติฐานข้ึนแล�วทําการศึกษาค�นคว�าเพ่ือให�ได�มาซ่ึงคําตอบท่ีจะช9วยให�เข�าใจเก่ียวพฤติกรรมของมนุษย4ว9าสาเหตุท่ีคนกระทําพฤติกรรมนั้นเพราะอะไร มีสิ่งใดเปOนเครื่องกระตุ�นหรือผลักดันให�กระทําเช9นนั้น สิ่งเหล9านั้นเกิดข้ึนได�อย9างไร และทฤษฎีแรงจูงใจนั้นจะสามารถนําไปใช�ในการทํางานได� ซ่ึงจะทําให�ผู�บริหารหรือผู�วางนโยบายเข�าใจความต�องการและสามารถปฏิบัติงานได�อย9างมีประสิทธิภาพโดยการแสดงออกของพฤติกรรมท่ีได�รับจากสิ่งเร�าหรือสิ่งกระตุ�นนั้นด�วยความพึงพอใจ ซ่ึงตอบ สนองความต�องการของผู�ปฏิบัติงาน   ทฤษฎี Z (Theory Z)ของวิลเลียมฮูชิ (WillliamOuchi) คือ  การบริหารงานแบบญ่ีปุ�น  ท่ีมีลักษณะเด9น 7 ประการ  ได�แก9 1.  การจ�างงานตลอดชีพ (Lifetime Employment)  การจ�างงานลักษณะนี้เพ่ือให�พนักงานมีความผูกพันกับองค4กร  และมีความรู�สึกว9าตนเองเปOนส9วนหนึ่งขององค4กร คนท่ีอยู9ในบริษัท (องค4กร) นานๆ อาจได�รางวัล (reward) เปOนหุ�นของบริษัทด�วย 2.  การประเมินผลงาน (Evaluation) เปOนหน�าท่ีของผู�บังคับบัญชาระดับสูงท่ีจะต�องประเมินผลงานผู�ใต�บังคับบัญชา  และผลงานดังกล9าวจะเก่ียวกับระบบการจ9ายเงินโบนัส  เปOนการให�รางวัลการปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบและความสามารถ 3.  การเลื่อนตําแหน9งแบบช�าๆ (Slow Promotion)  มีความสัมพันธ4กับระบบการจ�างงานตลอดชีพ  และระบบอาวุโส (Seniority System) ซ่ึงข้ึนอยู9กับระยะเวลาการปฏิบัติงาน  และผลการปฏิบัติงาน 4.  การทํางานท่ีถนัด (Non-Specialized Career Paths) พนักงานจะทํางานตรงกับความถนัด  และความสามารถของตนเอง  ไม9นิยมการสับเปลี่ยนตําแหน9งให�พนักงานได�ทําหน�าท่ีต9างๆ ไปเรื่อยๆ (ไม9เห็นด�วยกับ Re-engineering ท่ีพนักงานจะทํางานหลายๆ อย9าง  หรือสลับตําแหน9งไปเรื่อยๆ 5.  มีการควบคุมแบบไม9เด9นชัด (Implicit Control Mechanism) ใช�มากท่ีสุด คือ  มักใช�การควบคุมท่ีไม9เปOนทางการ  โดยใช�สมุดคู9มือการปฏิบัติงาน  การให�รายละเอียดหรือการอธิบายการทํางาน  จะใช�วิธีบอกกล9าวมากกว9าเขียนเปOนลายลักษณ4อักษร 6.  การร9วมตัดสินใจ (Collective Decision Making) ลักษณะของการบริหารท่ีมีการร9วมตัดสินใจ  ปรากฏไม9เด9นชัด  ยิ่งถ�าเปOนบริษัทข�ามชาติท่ีร9วมทุนด�วยแล�ว  การทํากิจกรรมในลักษณะท่ีเปOนกลุ9มๆ ยังไม9ค9อยแพร9หลาย 



45  7.  ความผูกพันท้ังหมด (Wholistic Concern) ผู�บริหารขององค4กรจะเข�าร9วมกิจกรรมโดยรวมไม9บ9อยครั้งมากนัก  ยิ่งถ�าเปOนบริษัทข�ามชาติด�วยแล�วผู�จัดการจะเข�าร9วมกิจกรรมเปOนครั้งคราวเท9านั้น จากทฤษฎี Z (Theory Z)  ท่ีกล9าวมาข�างต�น อาจสรุปได�ว9าทฤษฎี Z (Theory Z) เปOนแนวคิดการจัดการประสมประสานระหว9างญ่ีปุ�นและสหรัฐอเมริกา โดยเน�นการจ�างงานระยะยาวมีการตัดสินและรับผิดชอบร9วมกัน  2.4 แนวคิดเก่ียวกับความต�องการพัฒนาตนเองของบุคลากร ความหมายของการพัฒนาตนเองได�มีผู�ให�ความหมายของการพัฒนาตนเองไว�มากมาย แต9จะขอเสนอไว�ดังนี้ ขนม จรูญศรีสวัสด์ิ (2540) ได�ให�ความหมายของการพัฒนาตนเองว9า หมายถึง การท่ีบุคลากรสามารถค�นคว�าหาความรู� ความชํานาญและทักษะด�วยตนเอง สมพงษ4 แสนจักร (2543) ได�ให�ความหมายของการพัฒนาตนเองว9า หมายถึง เปOนเรื่องท่ี เก่ียวกับประสบการณ4ของการเรียนรู� ประสบการณ4เรียนรู�นี้ไม9ใช9เปOนเรื่องท่ีอยู9โดด ๆ หรืออยู9ในสุญญากาศ แต9เปOนเรื่องผันแปรไปตามสภาพแวดล�อมท้ังภายนอกและภายในองค4กร รวมท้ังความปรารถนาของบุคลากรในองค4กรด�วย ทองแดง  พุทธเกตุ (2547) ได�ให�ความหมายการพัฒนาตนเองว9า หมายถึง กระบวนการเพ่ิมพูนความรู� ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงานด�วยตนเองอย9างต9อเนื่อง เพ่ือให�สามารถปฏิบัติงานได�อย9างมีประสิทธิภาพ กระทรวงศึกษาธิการ (2547) ได�ให�ความหมายของการพัฒนาตนเองว9า หมายถึง การท่ีบุคคลมีความสนใจใฝ�รู� และพยายามพัฒนาตนเองด�วยวิธีการต9าง ๆ โดยข้ึนอยู9กับเวลา โอกาส ความถนัด และมีความสนใจของผู�ปฏิบัติงาน เช9น ศึกษาหาความรู�จากหนังสือหรือเอกสารทางวิชาการท่ีเก่ียวข�อ จากแนวคิดเก่ียวกับความต�องการของบุคลากร สรุปได�ว9า การพัฒนาตนเอง หมายถึงการท่ีบุคลากรมีการเพ่ิมพูนความรู�ความสามารถตลอดจนทักษะในการทํางานด�วยตนเอง เพ่ือให�สามารถปฏิบัติงาน ได�อย9างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพพร�อมท่ีจะเปลี่ยนแปลงได�ตลอดเวลา 1.  ความจําเป0นในการพัฒนาตนเอง สภาพสังคมปMจจุบันในโลกโลกาภิวัฒน4 บุคคลมีความจําเปOนอย9างมากท่ีจะต�องพัฒนาตนเองเพ่ือให�ทันต9อสภาพเหตุการณ4ท่ีเปลี่ยนแปลงทุกวัน หากบุคคลไม9ยอมรับท่ีจะมีการพัฒนาบุคคลนั้นย9อมล�าหลังไม9ทันโลกและไม9สามารถท่ีจะแข9งขันสังคมปMจจุบัน โดยมีผู�กล9าวถึงความจําเปOนในการพัฒนาตนเองไว�ดังนี้ 



46  พิเชษฐ4  สุทธิรัตน4 (2540) กล9าวว9า การพัฒนาบุคลากรระดับผู�บริหารนับได�ว9ามีความจําเปOนอย9างยิ่งสําหรับองค4กร ท้ังนี้เกิดจากปMจจัยต9างๆ หลายประการด�วยกัน เช9น องค4การย9อมมีการขยายใหญ9ข้ึนตลอดเวลา บุคลากรขององค4การยอมหวังความก�าวหน�าและเตรียมตัวท่ีจะเปOนผู�บริหารระดับสูงข้ึนไปทุกที และความเจริญทางด�านเทคโนโลยี เปOนต�น ย9อมเปOนแรงผลักดันให�องค4กรต�องการพัฒนาผู�บริหารทุกระดับให�มีความพร�อม และมีสมรรถภาพในการทํางานเพ่ือความสําเร็จตามเปsาหมายและวัตถุประสงค4ขององค4กร วินัย ดอนจันทร4โคตร (2542) กล9าวถึง ความสําคัญของการพัฒนาบุคลากรว9า มีความสําคัญอย9างยิ่ง เพราะการพัฒนาบุคลากรเปOนการทําให�บุคคลได�รับความรู� ความสามารถ ความชํานาญมากข้ึนซ่ึงสามารถนําความรู�ท่ีได�รับไปใช�ในการปฏิบัติงาน ซ่ึงทําให�หน9วยงานได�รับผลจากการปฏิบัติงานท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพมากข้ึน และเปOนการลดความสิ้นเปลืองท่ีจะเกิดข้ึน ซ่ึงเปOนเปsาหมายสูงสุดของหน9วยงานทุกๆ แห9ง สุภาวดี กองแก�ว (2544) ได�กล9าวว9า การพัฒนาบุคลากรหรือการพัฒนาตนเองให�มีคุณภาพจะส9งผลไปถึงการพัฒนาทุกอย9างไปพร�อมกัน เพราะเม่ือบุคลากรได�รับการพัฒนาอย9างเต็มศักยภาพแล�วก็จะสามารถทํางานในหน�าท่ีของตนเองให�เกิดผลสําเร็จมีประสิทธิภาพสูงสุด ดังนั้นการพัฒนาบุคลากรเปOนสิ่งจําเปOนและมีความสําคัญเปOนอย9างมาก เพราะสามารถทําให�บุคลากรมีความรู�ความชํานาญเพ่ิมข้ึนซ่ึงจะเปOนการลดความสิ้นเปลืองท่ีเกิดข้ึนได�เปOนอย9างมาก ซ่ึงเปOนเปsาหมายสูงสุดของแต9ละหน9วยงาน ผู�ท่ีหวังความสําเร็จ ความสุข และความเจริญก�าวหน�าในชีวิตไม9ว9าจะเปOนเรื่องเก่ียวกับการงานท้ังส9วนรวมและส9วนตัวจงควรพยายามสํารวจและปรับปรุงในเรื่องการพัฒนาตนเอง โดยอาศัยความบกพร9องในชีวิตของตนเอง การรับฟMงจากบุคคลอ่ืนและการปฏิบัติงานประจําวันท่ีผ9านมา พยายามปรับปรุงแก�ไขใหม9 จะทําให�การปฏิบัติตนกับคนและกับงานดีพร�อมในท่ีสุด จากแนวคิดท่ีกล9าวมาข�างต�นจึงสรุปได�ว9า การพัฒนาตนเองมีความจําเปOนและเปOนการเตรียมความพร�อมท่ีจะรับการเปลี่ยนแปลง                                                                                   2.  รูปแบบในการพัฒนาตนเอง ปMจจุบันการพัฒนาตนเองมีหลายรูปแบบ ซ่ึงได�มีผู�กล9าวถึงรูปแบบในการพัฒนาตนเองไว� ดังต9อไปนี้ สุเมธ แสงนิ่มนวล (2540) ได�กล9าวถึงการพัฒนาตนเองว9า สามารถกระทําได� 2 วิธีคือ การพัฒนาตนเองโดยตนเองและการพัฒนาตนเองโดยผู�อ่ืนการพัฒนาตนเองโดยตนเองนั้น สามารถกระทําได�ตลอดเวลา ตราบใดท่ียังรักตนเองและอยากเห็นตนเองก�าวไปสู9ความสําเร็จส9วนการพัฒนาตนเองโดยผู�อ่ืนก็สามารถทําได�หลายวิธีเช9นกัน 2.1  การพัฒนาโดยการศึกษาฝ�กอบรม ซ่ึงจะมีเนื้อหาในด�านการพัฒนาความรู� ความเข�าใจ ทัศนคติ มีความชํานาญและทักษะในการทํางาน 



47  2.2 การพัฒนาโดยผู�บังคับบัญชามีหน�าท่ีจะต�องพัฒนาผู�ใต�บังคับบัญชาให�มี ความรู� ความสามารถ มีทัศนคติ มีความชํานาญและทักษะ ในการทํางานเพ่ือให�สามารถเจริญก�าวหน�า  2.3  การพัฒนาโดยพ9อ แม9 ครูอาจารย4 และบุคคลอ่ืน 2.4  การพัฒนาโดยดูตัวอย9างจากบุคคลท่ีดีงาม สุภาวดี กองแก�ว (2544) ได�กล9าวถึงการพัฒนาตนเองว9า การท่ีจะพัฒนาตนเองนั้น นอกจากจะค�นคว�าและแสวงหาความรู�ในหลายๆ รูปแบบจากแหล9งต9างๆ ด�วยตนเองแล�วยังสามารถเข�าร9วมประชุมสัมมนา อบรม รับฟMงการบรรยายพิเศษจากหน9วยงานจัดให�อีกด�วย ซ่ึงถือว9าเปOนหน�าท่ีโดยตรงของหน9วยงานท่ีต�องพัฒนาบุคลากรของตนเองให�มีประสิทธิภาพ การพัฒนาตนเองมีความสําคัญ และมีหลากหลายวิธีโดยเบ้ืองต�นแล�วสามารถพัฒนาตนเองโดยการค�นคว�าจากแหล9งความรู�ต9างๆ ได�ด�วยตนเองอีกท้ังในปMจจุบันนี้แหล9งการเรียนรู�มีอยู9มากมายจึงสามารถรับการพัฒนาตนเองได�จากแหล9งเรียนรู�อ่ืน ๆ   3.  ความต�องการในการพัฒนาตนเอง ยุวเรศ  ศรหาบุตร (2548) ได�กล9าวถึงความต�องการในการพัฒนาตนเองในปMจจุบัน เก่ียวกับวิทยาการและเทคโนโลยีได�มีการเปลี่ยนแปลงไปอย9างรวดเร็ว จึงต�องมีการพัฒนาตนเองเพ่ือเพ่ิมพูนความรู� ความสามารถ ตลอดจนทักษะในการทํางานได�ด�วยตนเองเพ่ือให�สามารถปฏิบัติงานได�เต็มศักยภาพ โดยใช�แนวคิดของ Benjamin S. Bloom อ�างอิงเปOนหลัก พบว9า ควรได�รับการพัฒนา 3 ด�านดังนี้ 3.1 ด�านพุทธพิสัย (Cognitive Domain) ศึกษาด�านความรู�ในวิชาชีพ                          คือ ความรู�ท่ีจะส9งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ได�แก9 พฤติกรรมในด�านการใช�ความคิดใช�สมอง หรือสติปMญญาเพ่ือ เรียนรู�สิ่งต9างๆ แบ9งเปOน 6 ข้ันตอนเรียงลําดับข้ันตอนการเกิดพฤติกรรมจากข้ันตํ่าถึงสูงสุด  ดังนี้ (1)  ความรู�ความจํา  (2)  ความเข�าใจ  (3)  การนําไปใช�  (4)  การวิเคราะห4  (5)  การสังเคราะห4 (6)  การประเมินค9า  โดยความรู� ความจํ า  (Knowledge) หมายถึง  ความสามารถในการจดจํ าจากประสบการณ4ต9างๆและระลึก เรื่องราวนั้น ๆ ออกมาได�ถูกต�องแม9นยํา เช9น สามารถบ9งบอกถึงวิธีการหรือกระบวนการ หรือชี้บ9งแบบแผนโครงสร�างขอเรื่องราวเฉพาะอย9างหรือสร�างระบบได�ถูกต�อง แบ9งเปOน 3 ข้ัน คือ 



48  (1)  ความรู�ในเนื้อเรื่อง (Knowledge of Specifies )  -  ความรู�เก่ียวกับศัพท4และนิยาม (Knowledge of Terminology) -  ความรู�เก่ียวกับกฎและความจริง (Knowledge of Specifies Facts) (2)  ความรู�ในวิธีดําเนินการ (Knowledge of ways and means lf dealing with Specifies)  -  ความรู�เก่ียวกับระเบียบแบบแผนธรรมเนียมประเพณี (Knowledge of Convention) -  ความรู�เก่ียวกับลําดับข้ันและแนวโน�ม (Knowledge of Trends and Sequences) -  ความรู�เก่ียวกับการจัดประเภท (Knowledge of Classification and Cafagaries) -  ความรู�เก่ียวกับเกณฑ4 (Knowledge of Criteria) -  ความรู�ในวิธีดําเนินการ(Knowledge of  Methodology) (3)  ความรู�รวบยอดในเนื้อเรื่อง (Knowledge of the Universals and Abstraction in a Field) - ความรู� เ ก่ียวกับหลักวิชาและการขยายหลักวิชา (Principles and Generalizations) -  ความรู�เก่ียวกับทฤษฏีและโครงสร�าง(Knowledge of theories and Structures) ความเข�าใจ (Comprehension) หมายถึง ความสามารถบ9งบอกใจความสําคัญของเรื่องราวต9าง ๆ โดยการแปลความแล�วเปรียบเทียบย9นย9อเอาแต9ใจความสําคัญ หรือผสมผสานสิ่งใหม9 ๆ ท่ีพบเห็นกับประสบการณ4เดิม แบ9งเปOน 3 ข้ัน 1. การแปลความ (Translattion) 2. การตีความ (Interpretation) 3. การขยายความ (Extrapolation) นอกจากนี ้ย ังมีองค4ประกอบอื่นอีกเช9นการนําไปใช� (Application) หมายถึงความสามารถในการนําหลักการกฎเกณฑ4และวิธีดําเนินการต9างๆของเรื่องที่ได�รู�จักมาแล�ว ไปใช�แก�ปMญหาในสถานการณ4ใหม9ได�สําหรับการวิเคราะห4 (Analysis) หมายถึง ความสามารถในการแยกแยะ เรื่องราวท่ีสมบูรณ4ให�กระจายออกเปOนส9วนย9อยๆ แบ9งเปOน 3 ข้ัน 1.  วิเคราะห4ความสําคัญ (Analysis of Elements) 2.  วิเคราะห4ความสัมพันธ4 (Analysis of Relationships) 



49  3.  วิเคราะห4หลักการ (Analysis of Organization Principles) สําหรับการสังเคราะห4 (Syntgesis) หมายถึง ความสามารถในการผสมผสานส9วนย9อยเข�าเปOนเรื่องราวเดียวกัน โดยการปรับปรุงของเก9าให�ดีข้ึนและมีคุณภาพสูงข้ึน แบ9งเปOน 3 ข้ัน 1.  สังเคราะห4ข�อความ (Production of a Communocation) 2.สังเคราะห4แผนงาน (Production of plan or proposed set of operation) 3.  สังเคราะห4ความสัมพันธ4 (Derovation of a ser of abstract relation ) นอกจากนี้การประเมินค9า (Evaluation) หมายถึง ความสามารถในการวินิจฉัยหรือตัดสิน การกระทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดลงไป โดยยึดถือเกณฑ4เปOนหลัก แบ9งเปOน 2 ข้ัน 1. การประเมินค9าโดยอาศัยข�อเท็จจริงภายใน (Judgment in terms of internal evidence) 2.  การประเมินค9าโดยอาศัยข�อเท็จจริงภายนอก (Judgment in terms of external criteria) ด�านทักษะพิสัย (Psychomotor Domain) ศึกษาด�านทักษะในวิชาชีพความสามารถหรือสมรรถนะในการปฏิบัติงาน พฤติกรรมด�านทักษะพิสัย (Psychomotor Domain) คําว9าทักษะพิสัย หมายถึง การเคลื่อนไหวทางจิตใจ (mind-movement) Harrow ได�ให�คําจํากัดความคําว9า ทักษะพิสัย หมายถึง “การเคลื่อนไหวของคนภายใต�อํานาจจิตใจและสังเกตเห็นได�” จํากัดความนี้บอกความแตกต9างระหว9างการเคลื่อนไหว 2 ประการหลัก คือ การเคลื่อนไหวภายนอกอํานาจจิตใจและ                 การเคลื่อนไหวภายใต�อํานาจจิตใจ 3.2  ด�านจิตพิสัย (Affective Domain) ศึกษาเก่ียวกับทัศนคติ ค9านิยม คุณธรรม จริยธรรม คือ ด�านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค4และเหมาะสมในการปฏิบัติงาน เปOนพฤติกรรมเก่ียวกับอารมณ4หรือความรู�สึกซ่ึงเปOนสิ่งท่ีสร�างสมข้ึน จนเปOนลักษณะเฉพาะของแต9ละบุคคล เปOนพฤติกรรมเก่ียวกับการเสริมสร�างคุณลักษณะหรือบุคลิกภาพของบุคคล มีลักษณะสําคัญ 5 ประการ (1) เก่ียวกับความรู�สึกหรืออารมณ4อาจเปลี่ยนแปลงได�รวดเร็วตามเง่ือนไขหรือสถานการณ4แวดล�อม (2)  มีลักษณะเฉพาะตัวของแต9ละคน ไม9อาจลอกเลียนหรือถ9ายทอดสู9กันได� (3) เปOนพฤติกรรมมีทิศทางของการแสดงออกได�สองทางตรงกันข�าม เช9น รัก-เกลียด  ขยัน-ข้ีเกียจ  ซ่ือสัตย4-คดโกง (ทิศทางบวก) (4)  เปOนพฤติกรรมท่ีอาจเปลี่ยนแปลงหรือแตกต9างกันได�ในความเข�ม เช9น รัก รักมาก รักน�อย แตกต9างกัน 



50  (5)เปOนพฤติกรรมท่ีบุคคลใดจะเกิดความรู�สึกหรืออารมณ4ข้ึนมาโดยมีเปsาหมาย จะเกิดข้ึนมาลอยๆไม9ได� เช9น เปsาหมายอาจจะเปOนคน สัตว4 สิ่งของ หรือสภาวะใดๆ ก็ได� เช9น เกิดอารมณ4รัก เพ่ือนคู9รัก พฤติกรรมด�านจิตพิสัย (Affective Domain) ของ คารธเวลบลูม และมาไซ (Krathwohl, Bloom and Masia) นี้ได�แบ9งพฤติกรรมด�านนี้ออกเปOน 5 ข้ัน หรือระดับเรียงจากตํ่าสุดไปสูงสุด ดังนี้ 1. ข้ันรับ (Receiving) จัดเปOนข้ันแรกสุดของพฤติกรรมด�านจิตพิสัย ในข้ันนี้บุคคลจะมีการรับรู�ต9อสิ่งเร�าหรือปรากฏการณ4ท่ีเกิดข้ึนรอบตัว แยกเปOน 3 ข้ัน 1.1  รับรู� หมายถึง การรู�จักเก่ียวกับสิ่งเร�านั้น 1.2  ต้ังใจรับ หมายถึง การเต็มใจท่ีจะยอมรับสิ่งเร�านั้นๆ 1.3  เลือกรับ หมายถึง การควบคุมหรือคัดเลือกความสนใจท่ีมีต9อสิ่งเร�านั้น 2.ข้ันตอบสนอง (Responding) เปOนพฤติกรรมด�านจิตพิสัยท่ีพัฒนาต9อจากข้ันแรก กล9าวคือ เม่ือเกิดการรับรู�แล�ว บุคคลจะเริ่มมีปฏิกิริยาตอบสนองต9อสิ่งเร�า แยกเปOนขบวนการย9อย ๆ จากระดับตํ่าสุดของขบวนการ ดังนี้ 2.1 ตอบตามสั่ง ทําเพราะความเชื่อฟMงหรือคล�อยตาม หรือทําตามคําแนะนําโดยมีความรู�สึกต9อต�านน�อย 2.2  อาสาตอบ ต้ังใจหรือเต็มใจจะตอบสนอง เปOนการอาสาสมัครท่ีจะทําโดยมิได� เกิดจากความเกรงกลัวหรือเกรงใจ แต9เปOนเพราะเขาต้ังใจทําด�วยตัวของเขาเอง 2.3  พอใจตอบ เปOนการตอบสนองท่ีประกอบด�วยอารมณ4 หรือความรู�สึกพึงพอใจยินดี สนุกสนาน 3.  ข้ันเห็นคุณค9า (ค9านิยม) (Valuing) พฤติกรรมทางด�านจิตพิสัยในข้ันนี้ เปOนข้ันท่ีบุคคลมองเห็นคุณค9าของสิ่งของ ปรากฏการณ4พฤติกรรมด�วยตัวของเขาเองซ่ึงรวมถึงการเอากฎเกณฑ4ทางสังคมมาเปOนเกณฑ4ในการตัดสินคุณค9าของสิ่งต9างๆ สิ่งท่ีบุคคลแสดงออกจะมีลักษณะคงเส�นคงวาซ่ึงเปOนคุณลักษณะของความเชื่อหรือทัศนคติท่ีควบคุมพฤติกรรมของบุคคล หรือการตอบสนองจะเปOนไปตามค9านิยมท่ีเขายึดถือ ข้ันเห็นคุณค9านี้แยกเปOน 3 ระดับ 3.1  การยอมรับคุณค9า (Acceptance of value) เปOนความพร�อมท่ีจะรับว9าสิ่งเร�ามีคุณค9าหรือประโยชน4อย9างไรเปOนการยอมรับทางอารมณ4 3.2  การนิยมในคุณค9า (Prefernce for a Value) ในระดับนี้ไม9เพียงพอแต9เปOนการยอมรับคุณค9า  แต9เพ่ิมความรู�สึกเอาใจใส9ในคุณค9าหรือค9านิยมนั้นเพ่ิมข้ึนอีก 



51  3.3  การผูกพันในคุณค9า (Committing or Conviction) เปOนความรู�สึกหรือความคิดฝMงแน9นในคุณค9านั้น ซ่ึงจิตพิสัยในข้ันนี้เปOนลักษณะของเจตคติ (Attitude) และความซาบซ้ึง (Appreciation) ท่ีเห็นชัดเจน 4. ข้ันจัดระบบ (Organization) พฤติกรรมในข้ันนี้เปOนข้ันท่ีบุคคลมีค9านิยมหลายอย9าง บุคคลจําเปOนต�องพิจารณาความสัมพันธ4ของค9านิยมเหล9านั้น จัดลําดับความสําคัญของค9านิยมเปOนการจัดระบบของค9านิยมและพัฒนาระบบไปทีละน�อย จนอาจกลายเปOนค9านิยมใหม9ข้ึน ระดับของการจัดระบบแยกเปOน 2 ระดับ คือ 4.1 สร�างสังกัดของค9านิยม จะเริ่มต้ังแต9การสร�างความเข�าใจในคุณค9าของสิ่ง  ต9าง ๆ ด�วยการเข�าร9วมกลุ9มอภิปราย เปรียบเทียบ ซ่ึงเปOนความพยายามท่ีจะมองเห็นความสัมพันธ4ของค9านิยมท่ีมีอยู9 4.2 สร�างระบบของค9านิยมเปOนการสร�างแบบแผนหรือกฎเกณฑ4ตามสิ่งท่ีเขาจัดระบบข้ึนซ่ึงการจัดระบบคุณค9านี้จะออกมาในลักษณะของการพัฒนาปรัชญาแห9งชีวิตหรือการเกิดอุดมการณ4ในความคิดของบุคคล 5. ข้ันสร�างคุณลักษณะจากค9านิยม (Characterization) พฤติกรรมในข้ันนี้เปOนการพัฒนาถึงข้ันของการประพฤติปฏิบัติของบุคคลตามระบบค9านิยมท่ีเขายึดถือ มีการแสดงออก ในรูปแบบท่ีคงเส�นคงวา และเปOนอัตโนมัติมิได�มีอารมณ4มาเก่ียวข�อง (ยกเว�นในสภาพการณ4ท่ีมีความตึงเครียดอยู9ด�วย) แบ9งเปOน 2 ระดับ 5.1  ขยายระบบค9านิยม สร�างข�อสรุปซ่ึงแสดงออกในลักษณะท่ีมีแนวโน�มจะประพฤติปฏิบัติเช9นนั้นอยู9เสมอในสถานการณ4อย9างเดียวกัน 5.2 สร�างอุปนิสัย พฤติกรรมทางจริยธรรมจัดเปOนส9วนหนึ่งของพฤติกรรมด�านความรู�สึกท่ีเจริญถึงระดับสูงสุดคือ ถึงข้ันเกิดกิจนิสัย  2.5 แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาองค,กร 1.  ความหมายของการพัฒนาองค,กร Beckhard (ทะนงศักด์ิ คุ�มไข9น้ํา,2541) ได�ให�ความหมายของการพัฒนาองค4กรว9า หมายถึง  ความพยายามต9าง ๆ อย9างมีแบบแผนเพ่ือการเปลี่ยนแปลงองค4กร ซ่ึงกระทําต9อระบบองค4กรโดยใช�การวางแผนเข�าสอดแทรก (Planned  intervention) ในกระบวนการทํางานขององค4กรโดยอาศัยความรู�ทางพฤติกรรมศาสตร4 ซ่ึงมีองค4ประกอบดังต9อไปนี้ 1. มีการวางแผนล9วงหน�าไว�ก9อนแล�ว (Planned change) 2. มุ9งให�บังเกิดผลต9อระบบงานท้ังหมด (Total system) 



52  3. เริ่มจากระดับ “เบ้ืองบน” ขององค4กรหรือได�รับการสนับสนุนจากผู�บริหารข้ันสูง 4. เพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิผลและคุณภาพขององค4กร 5. ดําเนินการตามเปsาหมายอย9างมีแผนล9วงหน�าจากท่ีปรึกษา 6. ใช�ความรู�พฤติกรรมศาสตร4 ธนพรรณี ธานี (2542) ได�ให�ความหมายของการพัฒนาองค4กรว9า หมายถึง กระบวนการท่ีประกอบด�วยข้ันตอนในการดําเนินการส9วนหนึ่ง และประกอบด�วยเครื่องมือการพัฒนาองค4กรท่ีจะเรียกว9าสิ่งสอดแทรก อีกส9วนหนึ่งซ่ึงจะต�องเลือกใช�ตามความเหมาะสมในแต9ละองค4กรฉะนั้นความเข�าใจในการพัฒนาองค4กรคือ ความเข�าใจในข้ันตอนการดําเนินงาน และสิ่งสอดแทรกท้ังหมดซ่ึงจะทําให�เกิดความเข�าใจในลักษณะและข�อจํากัดของการพัฒนาองค4กรในท่ีสุด ไพรฑูรย4 พรหมเสนา (2545)  ได�ให�ความหมายของการพัฒนาองค4กรว9า หมายถึง กระบวนการเปลี่ยนแปลงอย9างมีแบบแผน เพ่ือสนับสนุนความสามารถและความคิดริเริ่มสร�างสรรค4ของสมาชิกในการท่ีจะหาวิธีแก�ปMญหาและปรับตัวให�สอดคล�องกับวิทยาการสมัยใหม9เพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิผลและความเจริญเติบโตให�กับองค4กร ยุวเรศ ศรีหาบุตร (2548) ได�ให�ความหมายของการพัฒนาองค4กรว9า หมายถึง กระบวนการของการเปลี่ยนแปลงท่ีดีข้ึนขององค4กร โดยใช�ยุทธศาสตร4ท่ีเปOนระบบเพ่ือใช�แก�ปMญหาขององค4กรให�สอดคล�องและทันต9อความก�าวหน�าของเทคโนโลยีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยู9ตลอดเวลา จากความหมายดังกล9าว พอจะสรุปได�ว9าการพัฒนาองค4กรหมายถึง กระบวนการท่ีพยายามปรับปรุงแก�ปMญหาขององค4กร โดยใช�ประสบการณ4เปOนพ้ืนฐานมีการเน�นการกําหนดเปsาหมายและการวางแผนมีผู�นําการเปลี่ยนแปลง 2.  วัตถุประสงค,ของการพัฒนาองค,กร กนกอร สมปราชญ4 (2548) ได�กล9าวถึงวัตถุประสงค4ของการพัฒนาองค4กรไว�ดังนี้  1. การเพ่ิมระดับความไว�ใจและการสนับสนุนระหว9างกันและกันในหมู9สมาชิกองค4กร 2. ความพร�อมท่ีจะเผชิญปMญหามากข้ึนแทนท่ีจะเก็บกดปMญหาขององค4กรไว� 3. เพ่ิมระดับการติดต9อสื่อสารในสี่ทิศทาง คือ จากระดับบนลงสู9ระดับล9าง ระดับล9างข้ึนระดับบน ระดับแนวนอนหรือแนวราบ รวมท้ังลักษณะทแยงด�วย 4. ส9งเสริมระดับขวัญและความพึงพอใจของผู�ปฏิบัติงาน 5. พยายามให�มีส9วนร9วมมากข้ึน มีการใช�ลักษณะภาวะการเปOนผู�นําแบบร9วมแรงร9วมใจท่ัวท้ังองค4กร 6. ส9งเสริมให�มีการจัดการเก่ียวกับความขัดแย�งมากกว9าท่ีจะเก็บกดไว� 7. พยายามขจัดความขัดแย�งท่ีไม9พึงประสงค4ระหว9างกลุ9มต9าง ๆ  8. ส9งเสริมการจูงใจในหมู9พนักงาน เจ�าหน�าท่ีทุกระดับในองค4กร 



53  9. ลดระดับพฤติกรรมการเมืองในหมู9นักบริหารหรือผู�จัดการ 10. ส9งเสริมให�มีการตอบโต�อย9างรวดเร็วต9อการเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญต9างๆ มากข้ึน การพัฒนาองค4กรจึงมีปMจจัยหลายประการท่ีเข�ามาเก่ียวข�อง เพ่ือให�องค4กรได�รับการพัฒนาสู9สิ่งใหม9ท่ีดีกว9าเดิม 3.  กระบวนการพัฒนาองค,กร การพัฒนาองค4กรเปOนกระบวนการเปลี่ยนแปลงท่ีมีลักษณะเปOนแบบแผน จึงขอนําเสนอกระบวนการพัฒนาองค4กรดังแม9แบบต9อไปนี้ ธนพรรณี ธานี (2542) ได�อธิบายถึงกระบวนการพัฒนาองค4กรท่ีมุ9งการสร�างทีมซ่ึงเปOนแนวคิดในการทํางานกลุ9ม มีข้ึนตอนของกระบวนการ 7 ข้ันตอน ดังนี้ ข้ันตอนท่ี 1 การวินิจฉัยเบ้ืองต�น ในข้ันนี้ผู�บริหารระดับสูงและท่ีปรึกษาจะต�องรวมกันกําหนดโครงการพัฒนาองค4กรท่ีต�องการ โดยการวินิจฉัยจะมุ9งเน�นท่ีตัวองค4กรมากกว9าตัวบุคคลหรือกลุ9มบุคคลในองค4กร การวินิจฉัยเบ้ืองต�นจะทราบถึงจุดท่ีจะต�องเปลี่ยนท้ังในระบบ ในโครงสร�างในบุคคลการวินิจฉัยองค4กรท่ีถูกต�องข้ึนอยู9กับเทคนิคและวิธีการในการเก็บรวบรวมข�อมูลเพ่ือการวิเคราะห4สิ่งท่ีต�องตระหนักในข้ันตอนนี้ คือทําอย9างไรจึงจะได�ข�อมูลท่ีเชื่อถือได�และเปOนประโยชน4ต9อการวินิจฉัยปMญหาต9าง ๆ ขององค4กร ข้ันตอนท่ี 2 การรวบรวมข�อมูล ท่ีปรึกษาจะต�องเก็บรวบรวมข�อมูลท่ีเก่ียวข�องกับองค4กร รวมท้ังบรรยากาศ ปMญหาและพฤติกรรมต9าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในองค4กร ท่ีปรึกษาจะต�องพบปะกับกลุ9มบุคคลต9าง ๆ เพ่ือรวบรวมว9าสถานการณ4เช9นใดท่ีก9อให�เกิดหรือนําไปสู9ความขัดแย�งและทําให�การปฏิบัติงานหย9อนประสิทธิภาพ การเก็บรวบรวมข�อมูลอาจทําได�หลายวิธี เช9น การตอบแบบสอบถาม การสัมภาษณ4 การสังเกต และรวบรวมไปถึงการวินิจฉัยต9าง ๆ เพ่ือให�ได�ข�อมูลท่ีเปOนจริงและเพียงพอท่ีจะนําไปวิเคราะห4ในข้ันตอนต9อไป ข้ันตอนท่ี 3 การตรวจสอบข�อมูลในข้ันต9อไปนี้ ท่ีปรึกษาจะต�องตรวจสอบข�อมูลท่ีได�รวบรวมไว�แล�ว เพ่ือช9วยให�ม่ันใจว9าข�อมูลท่ีได�มีมูลความจริง มีเหตุผล และเปOนข�อมูลท่ีผ9านการวิเคราะห4อย9างมีระบบ วิธีการตรวจสอบข�อมูลอาจทําได�โดยการวิจัยเชิงปฏิบัติการ หรือโดยวิธีสํารวจข�อมูลย�อนกลับมีการเสนอความคิดเห็นในเรื่องต9าง ๆ อันจะนําไปสู9การลดการต9อต�านการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนในการพัฒนาองค4กร ข้ันตอนท่ี 4 การวางแผนการปฏิบัติงาน ในข้ันตอนนี้เปOนการนําข�อมูลท่ีได�รับการตรวจ สอบแล�วไปใช�ในการวางแผนปฏิบัติงาน ท่ีปรึกษาจะต�องเลือกสรรข�อมูลและกําหนดเปsาหมายให�สอดคล�องกับองค4กรมากท่ีสุด ท้ังนี้เพ่ือให�แผนปฏิบัติการท่ีวางไว�สามารถนําไปปฏิบัติได� ข้ันตอนท่ี 5 การสร�างทีมงาน โดยท่ัวไปการสร�างทีมงานสามารถทําได� 2 ลักษณะ ได�แก9 ทีมงานครอบครัวซ่ึงเปOนกลุ9มบุคคลท่ีร9วมกันปฏิบัติงานอย9างต9อเนื่องเปOนการปฏิบัติภารกิจประจําวัน 



54  ส9วนทีมงานอีกลักษณะหนึ่งเรียกว9า ทีมงานชั่วคราวท่ีจัดต้ังข้ึนเพ่ือปฏิบัติงานเฉพาะกิจเม่ืองานเสร็จแล�วทีมงานนั้นก็สลายไป ข้ันตอนท่ี 6 การสร�างความสัมพันธ4ระหว9างกลุ9ม เนื่องจากองค4กรประกอบด�วยทีมหรือกลุ9มต9าง ๆ ซ่ึงทํางานเก่ียวข�องสัมพันธ4แก9กันและกัน เพ่ือให�กลุ9มมีสัมพันธภาพท่ีดีต9อกัน มีการพ่ึงพาอาศัยซ่ึงกันและกัน ซ่ึงจะก9อให�เกิดประสิทธิผลในการทํางานนั้น ๆ และต9อองค4กรโดยรวมอีกด�วย ข้ันตอนท่ี 7 การประเมินผลและติดตามผล การประเมินผลโดยปกติจะประมาณว9าผลงานท่ีเกิดข้ึนจะเปOนไปตามวัตถุประสงค4หรือไม9 โดยวิเคราะห4ได�จากข�อมูลต9างๆ ท่ีเปOนปMจจุบันและเปรียบเทียบกับผลงานท่ีปรากฏ ซ่ึงได�จากการสังเกตของนักประเมินผลโดยตรง และอาจจะได�ในลักษณะการรายงานต9างๆ แล�วสรุปว9าผลงานท่ีเกิดข้ึนดี ไม9ดี เปOนท่ีน9าพอใจและไม9เปOนท่ีน9าพอใจ อย9างไร   รายละเอียดแสดงในภาพท่ี 4                  ภาพท่ี 4 กระบวนการพัฒนาองค4กรท่ีมุ9งการสร�างทีม ท่ีมา : (ธน พรรณี, 2542) การวินิจฉัยเบ้ืองต�น การเก็บรวบรวมข�อมลู การประเมินผล และตดิตามผล การตรวจสอบข�อมลู การสร�างความสมัพันธ4ระหว9างกลุ9ม การสร�างทีมงาน การวางแผนปฏิบัติงาน 



55   2.6 บทบาทหน�าที่กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายราชในอาณาจักร กองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร ได�จัดต้ังข้ึนตามพระราชบัญญัติการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร ป�พุทธศักราช 2551 มีอํานาจหน�าท่ีและรับผิดชอบเก่ียวกับการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร ตลอดห�วงระยะเวลาในการดําเนินงานในห�วงป� 2554 ท่ีผ9านมาได�ดําเนินการตามนโยบายและเจตนารมณ4ของผู� อํานวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร โดยกองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) เปOนองค4กรหลักในการบูรณาการ อํานวยการ และกํากับดูแลการปฏิบัติงานปsองกันและแก�ไขปMญหาความม่ันคงภายในราชอาณาจักรท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือให�เกิดความสงบเรียบร�อยของประชาชน หรือความม่ันคงของรัฐ พร�อมท้ังดําเนินการเสริมสร�างให�ประชาชนตระหนักในหน�าท่ีท่ีจะเทิดทูน พิทักษ4และรักษาไว�ซ่ึงสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย4 โดยให�ความสําคัญต9อการส9งเสริมให�ประชาชนเข�ามามีส9วนร9วม ท้ังในการปsองกันและแก�ไขปMญหาต9างๆ และสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ด�วยการน�อมนําแนวทางพระราชทาน “เข�าใจ เข�าถึง พัฒนา” และ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เปOนหลักในการดําเนินงาน (พระราชบัญญัติการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร,2551) 1. วิสัยทัศน, “กองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร(กอ.รมน.) เปOนองค4กรหลักในการบูรณาการและประสานการปฏิบัติในการปsองกันและแก�ไขปMญหาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร เพ่ือ ให�เกิดความม่ันคงของรัฐและความสงบสุขของประชาชน” 2.  พันธกิจ 2.1  พัฒนากองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ให�เปOนหน9วยงานท่ีทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 2.2  อํานวยการ ประสานงาน กํากับดูแล และนํานโยบายด�านความม่ันคงของรัฐไปสู9การปฏิบัติ  ด�วยการบูรณาการ สนับสนุนและเสริมการปฏิบัติของส9วนราชการต9างๆ ในการรักษาความม่ันคงท้ังในภาวะปกติและไม9ปกติ  2.3 ติดตาม ตรวจสอบ แจ�งเตือน วิเคราะห4 และประเมินแนวโน�มของสถานการณ4ท่ีอาจก9อให�เกิดภัยคุกคามด�านความม่ันคงภายในราชอาณาจักร 2.4 เสริมสร�างและปลูกจิตสํานึกการมีส9วนร9วมของประชาชนทุกภาคส9วน ในการปsองกันและแก�ไขปMญหาความม่ันคงของชาติ  2.5 ปลูกฝMงอุดมการณ4ความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย4 รวมท้ังเสริมสร�างความรักความ สามัคคีของคนในชาติ  



56  2.6 บูรณาการ หน9วยงานท่ีเก่ียวข�องในการส9งเสริมสนับสนุน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ และโครงการพัฒนาเพ่ือความม่ันคงตามพระราชดําริ 2.7 ดําเนินการอ่ืนๆ ให�เปOนไปตามท่ีกฎหมายกําหนด หรือท่ีได�รับมอบหมายจาก คณะรัฐมนตรี (ครม.)  สภาความม่ันคงแห9งชาติ (สมช.) หรือ นายกรัฐมนตรี (นรม.) 3.  ภารกิจ 3.1  วางแผน  อํานวยการ  ประสานงานและกํากับดูแล การดําเนินการตามนโยบายและยุทธศาสตร4 ด�านความม่ันคงภายในของรัฐ 3.2  ดําเนินการแก�ไขปMญหาด�านความม่ันคงภายในราชอาณาจักร ตามท่ีสภาความม่ันคงแห9งชาติ คณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรี มอบหมาย 4.  อํานาจหน�าท่ี 4.1  ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินแนวโน�มของสถานการณ4ท่ีอาจก9อให�เกิดภัยคุกคามด�านความม่ันคงภายในราชอาณาจักร และรายงานคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาดําเนินการต9อไป 4.2 อํานวยการในการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร ในการนี้ให�มีอํานาจหน�าท่ีเสนอแผนและแนวทางในการปฏิบัติงาน และดําเนินการต9อคณะรัฐมนตรี เพ่ือพิจารณาให�ความเห็นชอบ  เม่ือคณะรัฐมนตรีให�ความเห็นชอบแล�ว ให�หน9วยงานของรัฐปฏิบัติตามแผนและแนวทางนั้น 4.3 อํานวยการ ประสานงาน และเสริมการปฏิบัติของหน9วยงานของรัฐท่ีเก่ียวข�องในการดําเนินการตามแผนและแนวทางในแนวทางในการปฏิบัติงานตาม ข�อ4.2 ในการนี้ คณะรัฐมนตรีจะมอบหมายให� กอ.รมน. มีอํานาจในการกํากับการดําเนินการของหน9วยงานของรัฐตามท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนดด�วยก็ได� 4.4 เสริมสร�างให�ประชาชนตระหนักในหน�าท่ีท่ีต�องพิทักษ4ไว�ซ่ึง ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย4 สร�างความรักความสามัคคีของคนในชาติ รวมท้ังส9งเสริมให�ประชาชนเข�ามามีส9วนร9วมในการปsองกัน และแก�ไขปMญหาต9าง ๆ ท่ีกระทบต9อความม่ันคงภายในราชอาณาจักรและความสงบเรียบร�อยของสังคม 4.5 ดําเนินการอ่ืนตามท่ีกฎหมายบัญญัติ หรือตามท่ีคณะรัฐมนตรี สภาความม่ันคงแห9งชาติ หรือนายกรัฐมนตรีมอบหมาย 5.  เป_าประสงค,การดําเนินงานของกองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร 5.1  มีการประเมินแนวโน�มภัยคุกคามด�านความม่ันคงอย9างถูกต�องตามหลักวิชาการ    และเปOนท่ียอมรับของส9วนราชการและประชาชนท่ัวไป 5.2  มีการดําเนินการจัดระเบียบพ้ืนท่ีท่ีมีปMญหาด�านความม่ันคงภายในท่ัวประเทศท้ังทางบก  และทางทะเลลดความซํ้าซ�อนและปรับให�เปOนซํ้าเสริมของโครงการและพ้ืนท่ีเปsาหมาย ให�มากท่ีสุด 



57  5.3  มีการบริหารจัดการท่ีชัดเจนและปรับระบบงบประมาณในการแก�ไขปMญหาความม่ันคง  ให�สนับสนุนการดําเนินงานได�อย9างเปOนรูปธรรม  5.4  บูรณาการการบริหารจัดการมวลชน กอ.รมน. และมวลชนอ่ืนๆท่ีหน9วยราชการจัดต้ังไว�แล�วให�มีกิจกรรมสนับสนุนส9งเสริมการทํางานของราชการและแสดงออกถึงความรักชาติรักแผ9นดิน พร�อมมีส9วนร9วมในการปsองกันและแก�ไขปMญหาด�านความม่ันคงของชาติ 5.5  จัดต้ังและพัฒนาระบบเครือข9ายข9าวประชาชน  ให�มีความเปOนเอกภาพและเชื่อมโยงท่ัวประเทศ กองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักรระดับภาค (กอ.รมน.ภาค)และกองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักรระดับจังหวัด (กอ.รมน.จว.) จะต�องมีการบูรณาการแผนงานด�านความม่ันคงในแผนยุทธศาสตร4การพัฒนาจังหวัดกับแผนการปsองกันประเทศในพ้ืนท่ีจังหวัด รวมท้ังในกองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักรระดับจังหวัด(กอ.รมน.จว.)  ต�องมีการบูรณาการแผนงานด�านความม่ันคง เพ่ือแก�ไขปMญหาด�านความม่ันคงเร9งด9วนของจังหวัด 5.6 เกิดหมู9บ�านท่ีเปOนกําแพงชุมชนท่ีเข�มแข็ง อย9างยั่งยืน ตามแนวชายแดนและชายฝM�งทะเ 5.7 ปMญหาความม่ันคงอันเกิดจากชนกลุ9มน�อยท่ีหลบหนีเข�าเมืองจังหวัดเพชรบูรณ4ลดลงร�อยละ 50 5.8  ปMญหาแรงงานต9างด�าวหลบหนีเข�าเมืองโดยผิดกฎหมาย จะได�รับการข้ึนทะเบียนท้ังหมดและไม9มีการผ9อนผัน ผู�หลบหนีเข�าเมืองโดยผิดกฎหมายต�องถูกจับกุมและลงโทษอย9างจริงจัง 5.9  ประชาชนรับทราบผลงานบทบาทและหน�าท่ีของกองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร(กอ.รมน.) และให�การสนับสนุนการดําเนินงานของส9วนราชการ 5.10 บูรณาการบริหารจัดการ การติดตามสถานการณ4ก9อความไม9สงบ การจัดต้ังและพัฒนาระบบเครือข9าย ให�มีความเปOนเอกภาพ และเชื่อมโยงเครือข9ายท่ัวประเทศ 5.11กอ.รมน. จัดต้ังระบบ GIS และ MIS ท่ีเปOนรูปธรรม 5.12 ปMญหาการก9อความสงบในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต�ลดลง 5.13  ปMญหาการแพร9ระบาดของยาเสพติดมีแนวโน�มลดลง        



58  แผนผังยุทธศาสตร, ( Strategic Map) ของกองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.)   ภาพท่ี 5 แผนผังยุทธศาสตร4 ( Strategic Map) ของกองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.)                                ท่ีมา : (กอ.รมน., 2556)  6.  ประเด็นยุทธศาสตร,แยกเปOน 4 ประเด็นหลักดังนี้ 6.1  การบริหารจัดการและการเสริมสร�างสมรรถนะขององค4กร   6.2  การอํานวยการและบูรณาการด�านความม่ันคงของรัฐ (รวมความม่ันคงเฉพาะด�านรวมการแจ�งเตือน และเฝsาระวังภัยคุกคาม) 6.3  การปกปsอง เทิดทูน และเสริมสร�างความจงรักภักดีต9อสถาบันพระมหากษัตริย4     6.4  การเสริมสร�างความรักสามัคคีของคนในชาติ และการมีส9วนร9วมของประชาชน 7.  กระบวนการและกลไก ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร4การรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักรของกองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ให�บรรลุวัตถุประสงค4นั้น จําเปOนต�องมีกระบวนการและกลไกในการผลักดันให�เกิดผลดังกล9าว โดยแบ9งระดับการปฏิบัติออกเปOน 4 ข้ัน คือ การบริหารการจดัการฯ การอาํนวยการและบูรณาการฯ การปกป้องและเทิดทูนสถาบนั การสามคัค/ีมีส่วนร่วม ปชช.พฒันาทรัพยากรบุคคล พฒันาสิ'งอาํนวยความสะดวก พฒันาระบบสารสนเทศและการสื'อสาร พฒันาองคค์วามรู้มีระบบรายงาน ติดตามและแจง้เตือนที'เชื'อถือได้มีการบูรณาการหน่วยงานดา้นความมั'นคง การบริหารงานมวลชนมีประสิทธิภาพมากขึ1นการบริหารงานมีประสิทธิภาพมากขึ1นไดรั้บการยอมรับจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการปฏิบติังานของ กอ.รมน.มีการผนึกกาํลงัทุกภาคส่วนโครงการพระราชดาํริไดรั้บการตอบสนองและขยายผลอยา่งเป็นรูปธรรมแกปั้ญหาดา้นความมั'นคงอยา่งเป็นผลทาํให้ประชาชนมีความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์น ประชาชนมีความจงรักภกัดีเทิดทูนต่อสถาบนัฯ ประชาชนมีจิตสาํนึกดา้นความมั'นคงและมีความสมคัรสมานสามคัคี
พัฒนาองค์กร

ประสิทธิภาพ

การจัดการ

คุณภาพการ

ให้บริการ

ประสิทธิผล

ตามพันธกจิ

ประเด็น ยศ
มิติ 1 2 3489 11135 12 10 14 156 7



59  ข้ันท่ี 1 ข้ันการติดตามตรวจสอบ วิเคราะห4และประเมินแนวโน�มภัยความม่ันคงกองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ดําเนินการ รวบรวมข�อมูล ข9าวสาร ข9าวกรองด�านความม่ันคงหรือท่ีคาดว9าจะเปOนภัยต9อความม่ันคง จากทุกภาคส9วนท่ีเก่ียวข�อง ท้ังภายในและนอกประเทศ รวมท้ัง การข9าวภาคประชาชนนํามาตรวจสอบความถูกต�องและวิเคราะห4ประมวล คาดการณ4แนวโน�มของภัยความม่ันคง โดยผู�เชี่ยวชาญในสาขาต9าง ๆ เพ่ือทราบถึงสาเหตุและสภาพปMญหาเหล9านั้น และจัดลําดับความสําคัญเร9งด9วนในการแก�ไขปMญหา นําเรียนให� ผู�อํานวยการกองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร(กอ.รมน.) และส9วนราชการท่ีเก่ียวข�องทราบ อย9างต9อเนื่องทันเวลา ข้ันท่ี 2 ข้ันการวางแผนร9วมและเสริมการปฏิบัติ  ในสถานการณ4ปกติกองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.)  จะดําเนินการตามนโยบายความม่ันคงแห9งชาติท่ีกําหนดโดยสภาความม่ันคงแห9งชาติ (สมช.) หรือคณะรัฐมนตรี (ครม.) ด�วยการแปลงยุทธศาสตร4หรือนโยบายไปสู9การปฏิบัติอย9างเปOนรูปธรรม ซ่ึงผลผลิตจะออกมาในรูปแบบของแผนแม9บท ให�ส9วนราชการต9างๆ นําไปดําเนินงาน โดยมีกองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) เปOนผู�กํากับดูแลทางนโยบาย ท้ังนี้ อาจจะจัดทําแผน งานโครงการเพ่ือเสริมการปฏิบัติของส9วนราชการนั้นด�วยก็ได�เม่ือสถานการณ4ความม่ันคงใดมีแนว โน�มท่ีสูงข้ึนกองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.)จะดําเนินการแจ�งเตือนไปยังส9วนราชการหลักท่ีรับผิดชอบต9อภัยความม่ันคงนั้นพร�อมกับจัดประชุมเพ่ือให�การสนับสนุนและร9วมกันวางแผนในการแก�ไขปMญหาเปOนการเฉพาะ    ข้ันท่ี 3  ข้ันการอํานวยการในกรณีท่ีภัยความม่ันคงนั้น มีแนวโน�มอยู9นานหรือสูงข้ึนและเกินขีดความสามารถท่ีส9วนราชการเดียวจะรับได�  หรือ อยู9ในอํานาจหน�าท่ีหรือความรับผิดชอบในการแก�ไขปMญหาของหน9วยงานของรัฐหลายหน9วย หรือไม9มีส9วนราชการรับผิดชอบชัดเจน กองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.)จะเปOนศูนย4กลางในอํานวยการ ประสานงานหน9วยงานท่ีเก่ียวข�องในการแก�ไขปMญหา   ข้ันท่ี 4 ข้ันการกํากับการ  ในกรณีท่ีสภาพปMญหาภัยความม่ันคงท่ีมีแนวโน�มจะส9งผลกระทบอย9างรุนแรงต9อความม่ันคงในราชอาณาจักร กองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) มีความจําเปOนต�องเข�าควบคุมสถานการณ4 กองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.)จะขอมติ คณะรัฐมนตรี (ครม.) ให�มีอํานาจในการอํานวยการและกํากับการดําเนินงานของหน9วยงานของรัฐตามท่ี คณะรัฐมนตรี (ครม.) กําหนด โดย ผู�อํานวยการกองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร (ผอ.รมน.) โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอํานวยการรักษาความม่ันคงภายใน จัดต้ังศูนย4อํานวยการหรือหน9วยงานท่ีเรียกชื่ออย9างอ่ืน เข�าดําเนินการต9อปMญหานั้น  



60  7.1  กลไกการบริหารจัดการส)วนกลาง คณะอนุกรรมการอํานวยการและประสานการพัฒนาเพ่ือเสริมความม่ันคงของชาติ (อปพ.) ซ่ึงมี ผู�อํานวยการกองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร (ผอ.รมน.) เปOนประธานมีรองประธาน 2 คน คือ รองผู� อํานวยการกองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร (รองผอ.รมน.) และ ลธ.รมน.  โดยมี ผอ.สนผ.เปOนเลขานุการ  เพ่ือทําหน�าท่ีวิเคราะห4และประเมินสถานการณ4ความม่ันคง เพ่ือเสนอแนะนโยบาย ยุทธศาสตร4 แผนแม9บท ต9อ นพช.และอํานวยการประสานงาน ติดตามประเมินผล ให�บรรลุวัตถุประสงค4  7.2  กลไกการบริหารจัดการในระดับภาค คณะกรรมการพัฒนาเพ่ือความม่ันคงเฉพาะพ้ืนท่ี (พมพ.) ซ่ึงมีแม9ทัพภาค , ผบ.กองเรือภาค  เปOนประธาน และมี ผอ.กร.ทภ. เปOนเลขานุการ  โดยมีผู�ว9าราชการจังหวัดและผู�แทนกองกําลังในพ้ืนท่ี และกระทรวง ทบวง กรมท่ีเก่ียวข�อง ร9วมเปOนกรรมการ เพ่ือทําหน�าท่ีพิจารณารายละเอียดแผนงาน  โครงการและงบประมาณ  รวมท้ัง ข�อเสนอเพ่ือแก�ไขปMญหาความม่ันคงเฉพาะพ้ืนท่ี ให�เหมาะสมกับ สถานการณ4และสภาพพ้ืนท่ี  ตลอดจนสามารถนําไปสู9การปฏิบัติได�อย9างแท�จริง   7.3  กลไกการบริหารจัดการในระดับจังหวัด คณะกรรมการพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการ (กบจ.) ซ่ึงมีผู9ว9าราชการจังหวัดในฐานะผู�อํานวยการกองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักรระดับจังหวัด(ผอ.รมน.จว.)เปOนประธาน และมีรองผู�อํานวยการกองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักรระดับจังหวัด ฝ�ายทหาร รอง ผอ.รมน.จว.(ฝ�ายทหาร) เปOนผู�ช9วยในการวางแผนและประสานงานด�านความม่ันคง มีหัวหน�าสํานักงานจังหวัดเปOนเลขานุการ  โดยมีหัวหน�าหน9วยงานของกระทรวง ทบวง กรมต9างๆ ท่ีเก่ียวข�องในจังหวัดและหน9วยทหารในพ้ืนท่ี ร9วมเปOนกรรมการ   เพ่ือทําหน�าท่ีจัดทํารายละเอียด แผนงาน โครงการและงบประมาณ ดําเนินงานในพ้ืนท่ีเปsาหมาย และรายงานผลการดําเนินงานอย9างต9อเนื่อง          



61  โครงสร�างกลไกการบริหารจัดการของกองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.). มีดังนี้                 ภาพท่ี 6 โครงสร�างกลไกการบริหารจัดการของกองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายใน ราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ท่ีมา :(กอ.รมน., 2556)           กอ.รมน. คณะอนุกรรมการอํานวยการและประสานการเพ่ือเสริมความมั่นคง (อปพ.) ผอ.รมน. ประธาน ผอ.สนผ.. เลขาฯ กลไกส)วนกลาง กอ.รมน.ภาค ๑-๔/ กภ.๑-๓ คณะกรรมการพัฒนาเพ่ือความมั่นคงเฉพาะพ้ืนท่ี   ( พมพ.) มทภ./ผอ.รมน.ภาค  ประธาน ผอ.กร.ทภ. เลขา กลไกระดับภาค ผวจ./ผอ.รมน.จว. ประธาน หน.สง.จงัหวดั       เลขาฯ กลไกระดับจังหวัด กอ.รมน.จว. (๓๐+ จว.ปMตตานี ) คณะกรรมการพัฒนาจงัหวัดฯ (กบจ.) 



62  แผนผังการจัดหน)วย    ภาพท่ี 7 แผนผังการจัดหน9วย ท่ีมา :(กอ.รมน., 2556)  8.  กองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในจังหวัดพะเยา 8.1  ภารกิจ วางแผน อํานวยการ ประสานงาน  ในการปsองกันและแก�ไขปMญหาความม่ันคงในพ้ืนท่ี รวมท้ังปฏิบัติตามหน�าท่ีกองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในภาค และกองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักรมอบหมาย มีผู� อํานวยการรักษาความม่ันคงภายในจังหวัด เปOนผู�บังคับบัญชารับผิดชอบ    กอ.รมน.จว.

ผอ.รมน.จว.

รอง ผอ.รมน.จว.
สาํนักงาน กอ.รมน.จว.

ส่วนอํานวยการ
และกาํลังพล

ส่วนติดตาม
สถานการณ์
ความมั�นคง

ส่วนวิเคราะหแ์ละบรูณาการ
แผนงานความมั �นคง

ส่วนกิจการ
มวลชน

ส่วนปฏิบัติการ
ด้านความ
มั�นคง

คณะกรรมการคณะกรรมการ  รมนรมน..จวจว.. ที�ปรึกษาที�ปรึกษา  กอกอ..รมนรมน..จวจว..



63  8.2  ขอบเขตความรับผิดชอบและหน�าท่ีสําคัญ (1) บูรณาการ การปsองกันและแก�ไขปMญหาความม่ันคงภายในราชอาณาจักรในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ โดยการบูรณาการด�านการข9าว การบูรณาการแผนงานโครงการ การปฏิบัติการข9าวสาร และการบูรณาการงานด�านมวลชน (2) จัดทําตามแผน/โครงการและงบประมาณ ท้ังในด�านความม่ันคงและด�านการพัฒนาเสนอผ9านกองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักรระดับภาค (กอ.รมน.ระดับภาค) และยุทธศาสตร4ด�านความม่ันคงของแต9ละจังหวัดตามกลยุทธ4และมาตรการสนับสนุนกําหนด (3) จัดทําแผนรักษาความม่ันคงภายในจังหวัด เพ่ือรองรับแผนรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร ประจําป� ท้ังด�านความม่ันคงและด�านการพัฒนาโดยนําเสนอผ9านกองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักรระดับภาค (กอ.รมน.ระดับภาค) ดําเนินการรวบรวมและจัดส9งให� สนย.กอ.รมน. ภายในวันท่ี 30 ของเดือน และจัดทําผลการปฏิบัติงาน รอบ 1 ป� (ต.ค.-ก.ย.) ภายในสิ้นเดือน ก.ย. ตามสายการบังคับบัญชาโดยเคร9งครัด (4) ดําเนินการด�านการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักรอ่ืนๆ ตามท่ีกองอํานวยการ รักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) และกองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักรระดับภาค (กอ.รมน.ระดับภาค)มอบหมาย 8.3  การแบ)งส)วนราชการหน�าท่ี ประกอบด�วยส9วนราชการต9างๆดังนี้ 8.3.1 ส9วนบังคับบัญชา มีหน�าท่ี ปกครอง กําหนดนโยบาย รวมท้ังบริหารงานของ กองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในจังหวัด ให�เปOนไปตามภารกิจ และนโยบายท่ีได�รับมอบหมายจากกองอํานวยการรักษาความม่ันคงในภาค และกองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร 8.3.2 ส9วนอํานวยการและประสานการปฏิบัติ มีหน�าท่ี กําหนดนโยบาย วางแผน อํานวยการ ประสานงาน บูรณาการและกํากับดูแล การดําเนินการปsองกันและแก�ไขปMญหาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร ของกองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในจังหวัด โครงสร�างกองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในจังหวัดพะเยา ประกอบด�วย 4 กลุ9มงาน ดังนี้ (1) กลุ9มงานบริหารงานบุคคลและสนับสนุนท่ัวไป (2) กลุ9มงานนโยบาย แผนและการข9าว (3) กลุ9มงานรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย4สิน (4) กลุ9มงานกิจการมวลชน จากโครงสร�างกองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในจังหวัดพะเยา ซ่ึงกําหนดเปOน 4 กลุ9มดังกล9าว กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสรรหาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานจากบุคลากร ซ่ึงบุคลากรเหล9านี้เคยปฏิบัติงานในลักษณะท่ีสภาพแตกต9างกัน อาจทําให�เกิดความเข�าใจท่ี



64  ไม9ตรงกัน ส9งผลให�การปฏิบัติงานเกิดความล9าช�าและขาดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เพ่ือเปOนการเตรียมการปsองกันปMญหาท่ีอาจเกิดข้ึนและเพ่ือให�บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได�อย9างต9อเนื่องและมีคุณภาพในช9วงเปลี่ยนผ9าน จึงได�จัดทําคู9มือการปฏิบัติงานของกองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในจังหวัดพะเยา เพ่ือใช�เปOนแนวทางในการปฏิบัติงานของกลุ9มงานต9างๆ ประกอบด�วยหน�าท่ี ขอบเขตภารกิจ ดังนี้ (1)  กลุ)มงานบริหารงานบุคคลและสนับสนุนท่ัวไป กลุ9มงานบริหารงานบุคคลและสนับสนุนท่ัวไป มีหน�าท่ี วางแผน อํานวยการ ประสานงาน ควบคุม และกํากับดูแลการดําเนินงานด�านงบประมาณ การเงิน พัสดุ งานธุรการ และงานอ่ืนๆท่ีเก่ียวข�องตามท่ี กองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในภาคมอบหมาย ขอบข9าย/ภารกิจ 1. งานบริหารงานบุคคล 2. งานโครงการและงบประมาณ 3. งานสนับสนุน (2)  งานนโยบาย แผน และการข)าว งานนโยบาย แผน และการข9าว มีหน�าท่ี วางแผน อํานวยการ ประสานงาน ควบคุม และกํากับดูแลการจัดทํานโยบาย แผนด�านความม่ันคง ประสานงานด�านการข9าว รวบรวม วิเคราะห4 ประเมินแนวโน�มสถานการณ4ภัยคุกคาม รายงานข9าวสารตามห�วงเวลา กํากับดูแลหน9วยข9าวท่ีได�รับหมอบ การต9อต�านข9าวกรองและฝ�กอบรบ การติดตาม ประเมินผล และการรายงาน รวมท้ังงานอ่ืนๆท่ีเก่ียวข�องตามท่ี กองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในภาค มอบหมาย ขอบข9าย/ภารกิจ 1. งานฝ�ายนโยบายและแผน 2. งานฝ�ายการข9าว (3) กลุ)มงานรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย,สิน กลุ9มงานรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย4สินมีหน�าท่ี ประสานงานภัยคุกคามอํานวยการบูรณาการแผนไปสู9การปฏิบัติ ปฏิบัติหน�าท่ีในพ้ืนท่ีพิเศษและงานอ่ืนๆท่ีเก่ียวข�องตามท่ีกองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในภาค มอบหมาย ขอบข9าย/ภารกิจ 1. งานฝ�ายประสานการปฏิบัติ 2. งานฝ�ายแผน (4) กลุ)มงานกิจการมวลชน ขอบข9าย/ภารกิจ 



65  กลุ9มงานกิจการมวลชน มีหน�าท่ี ปฏิบัติการจิตวิทยาและประชาสัมพันธ4 สร�างจิตสํานึกและปลูกฝMงอุดมการณ4 งานมวลชน ดําเนินการ สร�างพลังมวลชน เสริมสร�างความเข�มแข็ง และดําเนินการอ่ืนๆท่ีเก่ียวข�องตามท่ี กองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในภาค มอบหมาย 1. งานฝ�ายปฏิบัติการมวลชน 2. งานฝ�ายแผน  2.7 งานวิจัยที่เกี่ยวข�อง โสภณ ช�างกลาง (2550) ได�ทําการศึกษาความต�องการพัฒนาตนเองของข�าราชการตํารวจตระเวนชายแดน ระดับชั้นประทวน กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 14 ผลการศึกษาพบว9า1) ข�าราชการตํารวจตระเวนชายแดน ระดับชั้นประทวน กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 14 มีความต�องการพัฒนาตนเองโดยภาพรวมและรายด�านท้ัง 3 ด�าน ได�แก9 ด�านการศึกษาต9อ ด�านการฝ�กอบรม และด�านการเรียนรู�ด�วยตนเอง อยู9ในระดับมาก 2) ข�าราชการตํารวจตระเวนชายแดนระดับชั้นประทวน กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 14 ท่ีมีอายุต9างกันมีความต�องการพัฒนาตนเองในภาพรวม ด�านการศึกษาต9อ ด�านการฝ�กอบรมและด�านการเรียนรู�ด�วยตนเอง แตกต9างกันอย9างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ส9วนข�าราชการตํารวจตระเวนชายแดน ระดับชั้นประทวน กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 14 ท่ีมีวุฒิการศึกษาและระดับชั้นยศในปMจจุบันต9างกัน มีความต�องการพัฒนาตนเองในภาพรวม ด�านการศึกษาต9อและด�านการเรียนรู�ด�วยตนเองแตกต9างกันอย9างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ส9วนข�าราชการตํารวจตระเวนชายแดน ระดับชั้นประทวน กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 14 ท่ีมีอายุราชการต9างกันมีความต�องการพัฒนาตนเอง ในภาพรวมและด�านการศึกษาต9อแตกต9างกันอย9างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ศศลักษณ4 ทองปานดี (2551) ศึกษาความต�องการพัฒนาตนเองของพนักงาน บริษัท พาวเวอร4ปM�ม จํากัด มีวัตถุประสงค4เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบระดับความต�องการพัฒนาตนเองของพนักงาน 3แห9งในกรุงเทพ ในด�านการศึกษาต9อ การฝ�กอบรม และด�านการเรียนรู�ด�วยตนเอง และข�อเสนอแนะเก่ียวกับความต�องการพัฒนาตนเองของพนักงานพบว9า พนักงานมีความต�องการพัฒนาตนเองท้ัง 3 ด�านอยู9ในระดับมาก โดยเพศท่ีต9างกัน มีความต�องการพัฒนาตนเองในภาพรวมและรายได� ได�แก9 ด�านการเรียนรู�ด�วยตนเอง และด�านการฝ�กอบรมแตกต9างกัน พนักงานท่ีมีอายุและวุฒิการศึกษาต9างกัน มีความต�องการในการพัฒนาตนเองในภาพรวม ด�านการเรียนรู�ด�วยตนเอง และด�านการศึกษาต9อ แตกต9างกันส9วนพนักงานท่ีมีระดับตําแหน9งงานแตกต9างกันมีความต�องการพัฒนาตนเองใน



66  ภาพรวม และทุก ๆด�านแตกต9างกัน โดยได�ให�ข�อเสนอแนะเก่ียวกับการพัฒนาว9า ควรจัดให�ทุนการศึกษาต9อสําหรับบุคลากร ควรจัดฝ�กอบรมให�ตรงกับหน�าท่ีท่ีรับผิดชอบ และควรส9งเสริมด�านการเรียนรู�ด�วยตนเองจากเทคโนโลยีสารสนเทศ รุ9งอรุณ กระมุทกาญน4 (2551) ศึกษาเรื่อง ความต�องการพัฒนาตนเองของบุคลากรสาธารณะสุขท่ีปฏิบัติงานในศูนย4สุขภาพชุมชน สาธารณสุข เขต 14 จากการศึกษาความต�องการในการพัฒนาตนเองภาพรวม พบว9ามีความต�องการพัฒนาตนเองอยู9ในระดับมากความต�องการในการพัฒนาตนเองค9าเฉลี่ยอยู9ในระดับมากทุกด�าน โดยเรียงจากมากไปหาน�อย คือ ต�องการพัฒนาตนเองด�านบริหาร วิชาการ และบริการ ในการเปรียบเทียบกลุ9มท่ีมีภูมิลําเนา อายุ รายได� การศึกษา และประสบการณ4ในการทํางานต9างกัน มีความต�องการในการพัฒนาตนเองในภาพรวมไม9แตกต9างกัน จําแนกตามเพศ ตําแหน9งต9างกันมีความต�องการท้ังในภาพรวมและรายด�านแตกต9างกัน ชนิดา คล�ายสกุล (2552) ได�ทําการศึกษาการพัฒนาตนเองเพ่ือการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท อาหารยอดคุณ จํากัด มีวัตถุประสงค4เพ่ือศึกษาความต�องการพัฒนาตนเองเพ่ือการปฏิบัติงานของพนักงาน เปรียบเทียบความต�องการพัฒนาตนเองของพนักงานท่ีมีสถานภาพ ได�แก9 เพศ อายุ และระดับการศึกษาท่ีแตกต9างกัน และศึกษาข�อเสนอแนะเก่ียวกับความต�องการพัฒนาตนเอง พบว9า พนักงานมีความต�องการพัฒนาตนเองในภาพรวม และรายด�านได�แก9 การเรียนรู�ด�วยตนเอง และด�านการฝ�กอบรมอยู9ในระดับมาก ส9วนด�านการศึกษา อยู9ในระดับปานกลาง โดยท่ีเพศมีผลต9อความต�องการพัฒนาตนเองท่ีแตกต9างกัน อายุมีผลต9อความต�องการพัฒนาตนเองในภาพรวมและด�านการศึกษาต9อ การฝ�กอบรมและด�านการเรียนรู�ท่ีแตกต9างกัน ระดับการศึกษามีความแตกต9างในด�านการศึกษาต9อและการฝ�กอบรมและส9วนตําแหน9งมีผลต9อด�านภาพรวม ด�านการฝ�กอบรม และด�านการเรียนรู�ด�วยตนเองท่ีแตกต9างกัน ศรีชล ฉายาพงษ4 (2553) ได�ทําการศึกษาความต�องการพัฒนาตนเองของข�าราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตรและชั้นประทวน สังกัดกองบังคับการอํานวยการตํารวจภูธรภาค 2 ผลการศึกษาพบว9าในภาพรวมข�าราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตรและชั้นประทวน สังกัดกองบังคับการอํานวยการตํารวจภูธรภาค 2 มีความต�องการพัฒนาตนเองอยู9ในระดับมาก ท้ัง 7 ด�าน อันดับแรกคือ ด�านการศึกษาต9อ รองลงมาคือ ด�านสุขภาพและนันทนาการ ถัดมาคือ ด�านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด�านความรู�และทักษะเก่ียวกับการปฏิบัติหน�าท่ี ด�านความรู�ท่ัวไปในการปฏิบัติงาน ด�านบุคลิกภาพ ด�านการบริหาร และอันดับสุดท�ายคือ ด�านภาษาต9างประเทศ ผลการทดสอบสมมติฐานพบว9า ข�าราชการ



67  ตํารวจชั้นสัญญาบัตรและชั้นประทวน สังกัดกองบังคับการอํานวยการตํารวจภูธรภาค 2 ท่ีมีอายุระดับการศึกษา ตําแหน9งงานและระยะเวลาท่ีปฏิบัติราชการต9างกัน มีความต�องการพัฒนาตนเองแตกต9างกัน อย9างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 กาญจนา ศรีชัย ตัน (2555)  ได� ศึกษาความต�องการพัฒนาตนเองของบุคลากร มหาวิทยาลัยเนชั่น ผลการศึกษาพบว9า ความต�องการพัฒนาตนเองของบุคลากรในภาพรวม อยู9ในระดับปานกลาง โดยบุคลากรมีความต�องการพัฒนาตนเองในด�านการศึกษาต9อมากท่ีสุด รองลงมา คือ ด�านการฝ�กอบรม/สัมมนา ด�านการวิจัย การศึกษาดูงาน และด�านการเข�าสู9ตําแหน9งทางวิชาการตามลําดับ ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว9า บุคลากรท่ีมีเพศ ระดับการศึกษา แตกต9างกันมีความต�องการพัฒนาตนเองแตกต9างกันและบุคลากรท่ีมีอายุ ประสบการณ4ในการทํางานในมหาวิทยาลัย เนชั่น ตําแหน9งงานแตกต9างกัน มีความต�องการพัฒนาตนเองไม9แตกต9างกัน    



บทที่ 3 วิธีดําเนินการวิจัย  การวิจัยนี้เป�นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) ซ่ึงมีวัตถุประสงค+เพ่ือศึกษาความต1องการในการพัฒนาตนเองของบุคลากรท่ีปฏิบัติงานในกองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในจังหวัดพะเยาการศึกษาครั้งนี้ดําเนินการศึกษาค1นคว1าตามความมุ=งหมายท่ีกําหนดไว1โดยมีวิธีการค1นคว1าตามลําดับ ดังนี้ 3.1 ประชากร 3.2 เครื่องมือท่ีใช1ในการเก็บรวบรวมข1อมูล 3.3 การเก็บรวบรวมข1อมูล 3.4 การวิเคราะห+ข1อมูล  3.1. ประชากร ประชากรท่ีใช1ในการศึกษาครั้งนี้ คือ บุคลากรท่ีปฏิบัติงานในกองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในจังหวัดพะเยา จํานวน 46  คน (กอ.รมน., 2554)  3.2 เครื่องมือท่ีใช ในการเก็บรวบรวมข อมูล เครื่องมือท่ีใช1ในการศึกษาครั้งนี้ เป�นแบบสอบถาม (Questionnaire) ท่ีใช1ในการศึกษาความต1องการพัฒนาตนเองของบุคลากรท่ีปฏิบัติงานกองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในจังหวัดพะเยาแบ=งออกเป�น 3 ข้ันตอน ดังนี้ ตอนท่ี 1 เป�นแบบสอบถามข1อมูลท่ัวไป ของผู1ตอบแบบสอบถาม ได1แก= เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ+ในการปฏิบัติงาน กลุ=มงานท่ีปฏิบัติ และตําแหน=งท่ีปฏิบัติงาน มีลักษณะเป�นแบบเลือกตอบ (Checklist) จํานวน 6 ข1อ การแปลผลข1อมูลท่ีวิเคราะห+จากแบบสอบถามท่ีเป�นมาตรฐานประมาณค=า (Rating Scale) โดยแปลผลจากค=าเฉลี่ยกําหนดช=วงคะแนน (Class  interval) ในการแปรผล (บุญชม  ศรีสะอาด, 2556)ดังนี้ ตอนท่ี 2 เป�นแบบสอบถามระดับความต1องการพัฒนาตนเองของบุคลากรในกองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในจังหวัดพะเยาใน 3 ด1าน คือ ด1านความรู1ความเข1าใจในวิชาชีพ ด1านทักษะความสามารถหรือสมรรถนะในการปฏิบัติงาน และด1านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค+ในการปฏิบัติงานมีลักษณะเป�นมาตราส=วนประมาณค=า (Rating scale) ตามแบบของลิเคิร+ท สเกล Likert มี 5 ระดับ   



69  4.51- 5.00  หมายถึง  มีความต1องการในระดับมากท่ีสุด 3.51 - 4.50 หมายถึง  มีความต1องการในระดับมาก 2.51 - 3.50 หมายถึง  มีความต1องการในระดับปานกลาง 1.51 - 2.50 หมายถึง  มีความต1องการในระดับน1อย 1.00 - 1.50 หมายถึง  มีความต1องการในระดับน1อยท่ีสุด ตอนท่ี 3 เป�นแบบคําถามปลายเป[ด (Open-Ended Question)ให1ผู1ตอบแบบสอบถามข้ันตอนการสร างเครื่องมือวิจัย  ได1ดําเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 1. ศึกษาหลักการ ตํารา เอกสาร ทฤษฎี แนวคิด งานผู1วิจัยท่ีเก่ียวข1องในประเทศ เก่ียวกับความต1องการในการพัฒนาตนเองของบุคลากรท่ีปฏิบัติงานในกองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในจังหวัดพะเยารายละเอียดวัตถุประสงค+ของการวิจัยเพ่ือเป�นแนวทางในการสร1างแบบสอบถาม 2. ศึกษาวิธีการสร1างเครื่องมือท่ีใช1ในการวิจัย เพ่ือใช1เป�นแนวทางในการสร1างเครื่องมือและปรับแบบสอบถาม ในการสร1างแบบสอบถาม 3. ศึกษาความหมาย ทฤษฎี หลักการ แนวคิด องค+ประกอบเพ่ือทํานิยามศัพท+ในการวิจัย เพ่ือมาเป�นแนวทางในการสร1างข1อคําถาม 4. นําแบบสอบถามฉบับร=างท่ีจัดทําข้ึนเสนออาจารย+ท่ีปรึกษา เพ่ือพิจารณาตรวจสอบแก1ไขให1มีความตรง และความสมบูรณ+ของเนื้อหา รวมท้ังการใช1ภาษาท่ีเหมาะสม 5. นําแบบสอบถามท่ีผ=านการพิจารณาจากอาจารย+ท่ีปรึกษาเสนอผู1เชี่ยวชาญ เพ่ือตรวจสอบเครื่องมือ ท่ีใช1ในการเก็บรวบรวมข1อมูล แล1วนําแบบสอบถามไปหาค=าดัชนีความสอดคล1อง  (IOC : Index of Item-Objective Congruence)  6. เสนอโครงร=างแบบสอบถามท่ีสร1างข้ึนเสนอผู1เชี่ยวชาญ จํานวน 3ท=าน เพ่ือความตรงเชิงเนื้อหา(Content Validity) ตรวจสอบด1านการใช1ภาษา (Wording) และด1านอ่ืน ๆ ท่ีผู1เชี่ยวชาญเห็นสมควรแก1ไข 7. รวมรวม สรุปข1อคิดเห็น ข1อเสนอแนะของผู1เชี่ยวชาญ เพ่ือนํามาปรับปรุงแก1ไข และหาความสอดคล1อง ตามข1อเสนอแนะของผู1เชี่ยวชาญ โดยการหาค=าดัชนีความสอดคล1องระหว=างข1อคําถามตามเนื้อหาและวัตถุประสงค+ เป�นการนําผลของผู1เชี่ยวชาญแต=ละท=านมารวมกันคํานวณหาความตรงเชิงเนื้อหา ซ่ึงคํานวณจากความสอดคล1องระหว=างประเด็นท่ีต1องการวัดกับคําถามท่ีสร1างข้ึน เสนอความคิดเห็นเพ่ิมเติมเก่ียวกับความต1องการพัฒนาตนเองของบุคลากรในกองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในจังหวัดพะเยาใน 3 ด1าน ได1แก= ด1านความรู1ความเข1าใจในวิชาชีพ ด1านทักษะความสามารถหรือสมรรถนะในการปฏิบัติงาน และด1านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค+ 



70  ดัชนีท่ีใช1แสดงค=าความสอดคล1อง เรียกว=า ดัชนีความสอดคล1องระหว=างข1อคําถามและวัตถุประสงค+ (Item-Objective Congruence Index : IOC) โดยผู1เชี่ยวชาญ 8. นําแบบสอบถามท่ีจัดทําสมบูรณ+แล1วไปใช1กับบุคลากรท่ีไม=ใช=ปฏิบัติงานในกองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในจังหวัดพะเยา  3.3 การเก็บรวบรวมข อมูล ผู1วิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมข1อมูลโดยมีข้ันตอนดังนี้ 1. ผู1วิจัยนําหนังสือขอความอนุเคราะห+จากบัณฑิตศึกษา คณะรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันวิทยาการจัดการแห=งแปซิฟ[กจังหวัดพะเยาไปยังท่ีทําการกองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในจังหวัดพะเยาเพ่ือขออนุญาตส=งแบบสอบถามข1อมูลเก่ียวกับบุคลากรกองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในจังหวัดพะเยา 2. ผู1วิจัยส=งแบบสอบถามให1ด1วยตนเอง โดยขอความร=วมมือบุคลากรท่ีปฏิบัติงานในกองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในจังหวัดพะเยา 3. จากการเก็บรวบรวมข1อมูล ผู1วิจัยได1แจกแบบสอบถามโดยผู1วิจัยรับคืนด1วยตนเอง จํานวน 46 ชุด  3.4 การวิเคราะห*ข อมูล โดยการศึกษาวิจัยครั้งนี้เป�นการศึกษาเชิงปริมาณ โดยได1ใช1วิธีการวิเคราะห+ข1อมูล ดังนี้ 1. วิเคราะห+ข1อมูลส=วนบุคคลของผู1ตอบแบบสอบถาม ได1แก= เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ+ในการปฏิบัติงาน กลุ=มงานท่ีปฏิบัติ และตําแหน=งท่ีปฏิบัติงาน สถิติท่ีใช1 คือ สถิติเชิงพรรณนา ได1แก= การแจกแจงความถ่ี (Frequency) และหาค=าร1อยละ (Percentage) และนําเสนอในรูปแบบตาราง 2. วิเคราะห+ข1อมูลเก่ียวกับความต1องการในการปฏิบัติงานของบุคลากรท่ีปฏิบัติงานในกองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในจังหวัดพะเยา สถิติท่ีใช1 คือ สถิติเชิงพรรณนาได1แก= การแจกแจงความถ่ี (Frequency) และหาค=าร1อยละ (Percentage) วิเคราะห+หาค=าเฉลี่ย (µ) ค=าส=วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (σ) เปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกับความต1องการในการปฏิบัติงานของบุคลากรท่ีปฏิบัติงานในกองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในจังหวัดพะเยา 3 ด1าน ได1แก= ด1านความรู1ความเข1าใจในวิชาชีพ ด1านทักษะความสามารถหรือสมรรถนะในการปฏิบัติงาน และด1านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค+โดยใช1คําสั่ง (Compare mean) ในการรวบรวมผล 



  บทที่ 4 การวิเคราะห�และผลการวิจัย  การศึกษาความต�องการพัฒนาตนเองของบุคลากรท่ีปฏิบัติงานในกองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในจังหวัดพะเยา มีผลการวิเคราะห'ข�อมูลนําเสนอตามวัตถุประสงค'ของการวิจัยและการทดสอบสมมติฐานการวิจัย ในการวิเคราะห'ข�อมูลครั้งนี้ผู�วิจัยได�ทําการวิเคราะห'ข�อมูลตามลําดับดังนี้ สัญลักษณ�ท่ีใช�ในการวิเคราะห�ข�อมูล  f แทน ความถ่ี µ แทน ค0าเฉลี่ยของกลุ0มประชากร (Average) N แทน จํานวนประชากรท้ังหมด 
σ แทน ค0าส0วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุ0มประชากร(Standard Deviation)    ผลการวิเคราะห�ข�อมูล การวิจัยเรื่องการศึกษาความต�องการพัฒนาตนเองของบุคลากรท่ีปฏิบัติงานในกองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในจังหวัดพะเยาผู�วิจัยได�ดําเนินการศึกษาตามข้ันตอนต0าง ๆ ของระเบียบวิธีการศึกษาท่ีกําหนดไว� และได�รวบรวมผลการศึกษาการวิเคราะห'ข�อมูลผู�วิจัยแบ0งการนําเสนอผลการวิเคราะห'ข�อมูลเชิงปริมาณออกเปGน 3 ส0วน ได�แก0 ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะห'ข�อมูลท่ัวไปของผู�ตอบแบบสอบถาม ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะห'ความต�องการพัฒนาตนเองของบุคลากรท่ีปฏิบัติงานในกองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในจังหวัดพะเยา ตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะห'เปรียบเทียบความต�องการพัฒนาตนเองของบุคลากรท่ีปฏิบัติงานในกองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในจังหวัดพะเยา จําแนกตามปKจจัยส0วนบุคคล จําแนกตามกลุ0มงานท่ีปฏิบัติในปKจจุบัน และจําแนกตามตําแหน0งท่ีดํารงอยู0ในปKจจุบัน ตอนท่ี 4 ข�อเสนอแนะเพ่ิมเติมเก่ียวกับแนวทางการพัฒนาตนเองของบุคลากรท่ีปฏิบัติงานในกองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในจังหวัดพะเยา     



72  ตอนท่ี 1  ผลการวิเคราะห�ข�อมูลท่ัวไปของผู�ตอบแบบสอบถาม ข�อมูลสถานภาพของบุคลากรท่ีกําลังปฏิบัติงาน สังกัดกองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในจังหวัดพะเยา ท่ีตอบแบบสอบถามโดยหาค0าความถ่ี และร�อยละ แสดงดังตารางท่ี 1   ตาราง 1  แสดงจํานวนและร�อยละตามสถานภาพของผู�ตอบแบบสอบถาม  สถานภาพของผู�ตอบแบบสอบถาม จํานวน (คน) N=46 ร�อยละ เพศ   ชาย 37 80.4     หญิง   9 19.6 รวม 46 100.00 อายุ   ต่ํากว0า 30  ปU 1 2.2 30 - 40 ปU 5 10.9     41 - 50 ปU 8 17.4     51 ปUข้ึนไป 32  69.6 รวม 46 100.00 ระดับการศึกษาสงูสุด   ต่ํากว0าปริญญาตรี 4    8.7 ปริญญาตรี 24  52.2 สูงกว0าปริญญาตรี 18  39.1 รวม 46 100.00 ประสบการณ�ในการปฏิบัติงาน        ต่ํากว0า 5 ปU 1 2.2      5 – 10  ปU 2 4.3      11 – 20 ปU  6   13.0      20 ปUข้ึนไป 37   80.4 รวม 46  100.00          



73   จากตารางท่ี 1 ข�อมูลท่ัวไปของบุคลากรท่ีกําลังปฏิบัติงาน สังกัดกองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในจังหวัดพะเยา  ซ่ึงเปGนกลุ0มตัวอย0างจํานวน 46  คน พบว0า ผู�ตอบแบบสอบถามส0วนใหญ0เปGนเพศชายจํานวน 37 คน คิดเปGนร�อยละ 80.40 เพศหญิง จํานวน 9 คนคิดเปGนร�อยละ 19.60 จําแนกตามอายุพบว0ามากท่ีสุดคือกลุ0มอายุ 51 ปUข้ึนไป ร�อยละ 69.60 รองลงมาคือ กลุ0มอายุ 41-50 ปUร�อยละ 17.40 กลุ0มอายุ 30-40 ปU ร�อยละ 10.90 และกลุ0มอายุท่ีมีน�อยท่ีสุดคือกลุ0มอายุตํ่ากว0า 30 ปU ร�อยละ 2.20 จําแนกตามระดับการศึกษาพบว0ามากท่ีสุดคือกลุ0มตัวอย0างท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาตรีร�อยละ 52.20 รองลงมาคือกลุ0มท่ีมีระดับการศึกษาสูงกว0าปริญญาตรีร�อยละ 39.10 กลุ0มท่ีน�อยท่ีสุดคือกลุ0มท่ีมีระดับการศึกษาต่ํากว0าปริญญาตรีร�อยละ 8.70 จําแนกตามกลุ0มงานท่ีปฏิบัติงานในปKจจุบัน พบว0ามากท่ีสุดคือกลุ0มนโยบายแผนและข0าว ร�อยละ 32.60 รองลงมาคือกลุ0มอํานวยการ กลุ0มงานกิจการมวลชน และกลุ0มการรักษาความปลอดภัยซ่ึงมีจํานวนผู�ท่ีปฏิบัติงานเท0ากันร�อยละ 17.40 และกลุ0มงานท่ีน�อยท่ีสุดคือกลุ0มบริหารงานบุคคลและสนับสนุนท่ัวไป ร�อยละ15.20 และจําแนกตามตําแหน0งท่ีดํารงอยู0ในปKจจุบัน พบว0าผู�ตอบแบบสอบถามส0วนใหญ0อยู0ในตําแหน0งกลุ0มเจ�าหน�าท่ี ร�อยละ 63.0 รองลงมาคือ ตําแหน0งกลุ0มอ่ืนๆ (หัวหน�ากลุ0มงาน รองหัวหน�ากลุ0มงาน)ร�อยละ 30.40 และตําแหน0งกลุ0มงานท่ีมีน�อยท่ีสุดคือ 9 ตําแหน0งกลุ0มผู�อํานวยการกลุ0มร�อยละ 6.50 ตามลําดับ สถานภาพของผู�ตอบแบบสอบถาม จํานวน (คน) N=46 ร�อยละ      กลุ0มอํานวยการ 8 17.4      กลุ0มงานกิจกรรมมวลชน  8   17.4      กลุ0มนโยบายแผนและข0าว 15   32.6      กลุ0มบริหารงานบุคคลและสนับสนุนทั่วไป 7 15.2      กลุ0มการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย'สิน 8 17.4 รวม 46  100.00 ตําแหน7งที่ดํารงอยู7ในป8จจุบัน         ผู�อํานวยการกลุ0ม 3 6.5       เจ�าหน�าที่ 29   63.0       อ่ืนๆ 14 30.4 รวม 46 100.0 



74  ตอนท่ี  2  ผลการวิเคราะห�ความต�องการพัฒนาตนเองของบุคลากรท่ีปฏิบัติงานในกองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในจังหวัดพะเยา  ผลการวิเคราะห'ความต�องการพัฒนาตนเองของบุคลากรท่ีปฏิบัติงานในกองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในจังหวัดพะเยา ใน  3  ด�าน  ได�แก0  ความต�องการด�านพัฒนาด�านความรู�ความเข�าใจในวิชาชีพ  ความต�องการพัฒนาด�านทักษะความสามารถหรือสมรรถนะในการปฏิบัติงาน  และความต�องการพัฒนาด�านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค'  วิเคราะห'หาข�อมูลโดยหาค0าเฉลี่ย  (µ)  และค0าส0วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (σ)  ดังต0อไปนี้  ตาราง 2  แสดงค0าเฉลี่ย (µ) และค0าส0วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (σ) ความต�องการพัฒนาตนเองของบุคลากรท่ีปฏิบัติงานในกองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในจังหวัดพะเยา ในภาพรวม  ความต�องการพัฒนาตนเอง µ σ ระดับ 1.ด�านความรู�ความเข�าใจในวิชาชีพ 4.42 0.58 มาก 2. ด�านทักษะความสามารถหรือสมรรถนะในการปฏิบัติงาน 4.54 0.47 มากท่ีสุด 3. ด�านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค'    4.72  0.41 มากท่ีสุด โดยภาพรวม 4.56 0.48 มากท่ีสุด  จากตารางท่ี 2 พบว0าความต�องการพัฒนาตนเองของบุคลากรท่ีปฏิบัติงานในกองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในจังหวัดพะเยา โดยภาพรวมอยู0ในระดับมากท่ีสุด (µ= 4.56) เม่ือพิจารณาเปGนรายด�าน โดยเรียงลําดับค0าเฉลี่ยจากมากไปหาน�อย พบว0า ความต�องการพัฒนาด�านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค' อยู0ในระดับมากท่ีสุด มีค0าเฉลี่ยสูงสุด (µ =4.72) รองลงมาได�แก0 ความต�องการพัฒนาด�านทักษะความสามารถหรือสมรรถนะในการปฏิบัติงานอยู0ในระดับมากท่ีสุด (µ =4.54) และข�อท่ีมีค0าเฉลี่ยน�อยสุด คือ ความต�องการพัฒนาด�านความรู�ความเข�าใจในวิชาชีพอยู0ในระดับมาก (µ =4.42) ตามลําดับ     



75  ตาราง  3 แสดงค0าเฉลี่ย (µ) และค0าส0วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (σ) ความต�องการพัฒนาตนเองของบุคลากรท่ี ปฏิบัติงานในกองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในจังหวัดพะเยา ด�านความรู�ความเข�าใจในวิชาชีพ  ความต�องการพัฒนาตนเอง ด�านความรู�ความเข�าใจในวิชาชีพ µ σ ระดับ 1. ขอบข0ายโครงสร�างของหน0วยงาน 4.61 0.61 มากท่ีสุด 2. ระเบียบกฎหมายท่ีเอ้ือต0อการปฏิบัติราชการ 4.46 0.69 มาก 3. นโยบาย/ยุทธศาสตร'/เป̂าหมาย/วัตถุประสงค'ของหน0วยงาน 4.54 0.62 มากท่ีสุด 4. การบริหารองค'การและการบริหารงานภาครัฐ 4.37 0.71 มาก 5. การคาดคะเนงานในอนาคต 4.22 0.78 มาก 6. การวิเคราะห'หาความสัมพันธ'ของงาน 4.35 0.64 มาก โดยภาพรวม 4.42 0.58 มาก  จากตารางท่ี 3 พบว0า ความต�องการพัฒนาตนเองของบุคลากรท่ีปฏิบัติงานในกองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในจังหวัดพะเยา ด�านความรู�ความเข�าใจในวิชาชีพ โดยภาพรวมอยู0ในระดับมาก (µ =4.42) เม่ือพิจารณาเปGนรายข�อโดยเรียงลําดับจากมากไปหาน�อย พบว0าขอบข0ายโครงสร�างของหน0วยงานอยู0ในระดับมากท่ีสุด (µ =4.61) รองลงมาคือนโยบาย/ยุทธศาสตร'/เป̂าหมาย/วัตถุประสงค'ของหน0วยงานอยู0ในระดับมากท่ีสุด (µ =4.54) ระเบียบกฎหมายท่ีเอ้ือต0อการปฏิบัติราชการอยู0ในระดับมาก (µ =4.46) การบริหารองค'การและการบริหารงานภาครัฐอยู0ในระดับมาก   (µ =4.37) การวิเคราะห'หาความสัมพันธ'ของงานอยู0ในระดับมาก (µ =4.35) ตามลําดับและข�อท่ีมีค0าเฉลี่ยน�อยท่ีสุดคือการคาดคะเนงานในอนาคตอยู0ในระดับมาก (µ =4.22)       



76  ตาราง  4 แสดงค0าเฉลี่ย (µ) และค0าส0วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (σ)  ความต�องการพัฒนาตนเองของบุคลากรท่ีปฏิ บั ติงานในกองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในจังหวัดพะเยา ด�านทักษะความสามารถหรือสมรรถนะในการปฏิบัติงาน    ความต�องการพัฒนาตนเอง ด�านทักษะความสามารถหรือสมรรถนะในการปฏิบัติงาน µ σ ระดับ 1. ทักษะการคิดวิเคราะห'และสังเคราะห'งานในหน�าท่ี 4.46 0.69 มาก 2. ทักษะการติดต0อสื่อสารและการประสานงาน 4.72 0.50 มากท่ีสุด 3. ทักษะการตัดสินใจในการปฏิบัติงาน 4.59 0.65 มากท่ีสุด 4. ทักษะมนุษยสัมพันธ' 4.76 0.52 มากท่ีสุด 5. ทักษะการทํางานเปGนทีมและพัฒนาทีม 4.67 0.51 มากท่ีสุด 6. ทักษะในการใช�เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม0 ๆ 4.02 0.57 มาก โดยภาพรวม 4.54 0.47 มากท่ีสุด         อํานวยการรักษาความม่ันคงภายในจังหวัดพะเยา ด�านทักษะความสามารถหรือสมรรถนะในการปฏิบัติงานโดยภาพรวมอยู0ในระดับมากท่ีสุด (µ =4.54)  เม่ือพิจารณาเปGนรายข�อโดยเรียงลําดับจากมากไปหาน�อย พบว0าทักษะมนุษยสัมพันธ'อยู0ในระดับมากท่ีสุด (µ=4.76) รองลงมาคือ ทักษะการติดต0อสื่อสารและการประสานงานอยู0ในระดับมากท่ีสุด (µ=4.72) ทักษะการทํางานเปGนทีมและจากตารางท่ี 4 พบว0า ความต�องการพัฒนาตนเองของบุคลากรท่ีปฏิบัติงานในกองพัฒนาทีมอยู0ในระดับมากท่ีสุด (µ = 4.67) ทักษะการตัดสินใจในการปฏิบัติงานอยู0ในระดับมากท่ีสุด (µ = 4.59) ทักษะการคิดวิเคราะห'และสังเคราะห'งานในหน�าท่ีอยู0ในระดับมาก (µ = 4.46) ตามลําดับและข�อท่ีมีค0าเฉลี่ยน�อยท่ีสุดคือทักษะในการใช�เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม0 ๆ อยู0ในระดับมาก        (µ =4.02) 



77  ตาราง  5 แสดงค0าเฉลี่ย (µ) และค0าส0วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (σ)  ความต�องการพัฒนาตนเองของบุคลากรท่ีปฏิบัติงานในกองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในจังหวัดพะเยา ด�านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค'  ความต�องการพัฒนาตนเอง ด�านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค� µ σ ระดับ 1. เจตคติท่ีดีต0อการทํางานภาครัฐ 4.80 0.40 มากท่ีสุด 2. การสร�างวัฒนธรรมท่ีดีในองค'กร 4.61 0.57 มากท่ีสุด 3. ความสามารถในการปรับตัวเข�ากับสิ่งแวดล�อมและสังคม 4.78 0.51 มากท่ีสุด 4. การยอมรับฟKงความคิดเห็นของผู�อ่ืน 4.78 0.51 มากท่ีสุด 5. การยอมรับกฎเกณฑ'และปฏิบัติตามระเบียบของสังคม 4.83 0.43 มากท่ีสุด 6. การมุ0งอนาคตและการพัฒนาตน 4.50 0.54 มาก โดยภาพรวม 4.72 0.41 มากท่ีสุด  จากตารางท่ี 5 พบว0า ความต�องการพัฒนาตนเองของบุคลากรท่ีปฏิบัติงานในกองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในจังหวัดพะเยา  ด�านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค'โดยภาพรวมอยู0ในระดับมากท่ีสุด (µ =4.72) เม่ือพิจารณาเปGนรายข�อโดยเรียงลําดับจากมากไปหาน�อย พบว0าการยอมรับกฎเกณฑ'และปฏิบัติตามระเบียบของสังคมอยู0ในระดับมากท่ีสุด  (µ=4.83)  รองลงมาคือ    เจตคติท่ีดีต0อการทํางานภาครัฐอยู0ในระดับมากท่ีสุด  (µ=4.80)  ความสามารถในการปรับตัวเข�ากับสิ่งแวดล�อมและสังคม  และการยอมรับฟKงความคิดเห็นของผู�อ่ืนอยู0ในระดับมากท่ีสุด  (µ=4.78)  การสร�างวัฒนธรรมท่ีดีในองค'กรอยู0ในระดับมากท่ีสุด  (µ=4.61)  ตามลําดับ  และข�อท่ีมีค0าเฉลี่ยน�อยท่ีสุดคือการมุ0งอนาคตและการพัฒนาตนอยู0ในระดับมาก (µ =4.50)  ตอนท่ี  3 ผลการวิเคราะห�การเปรียบเทียบความต�องการพัฒนาตนเองของบุคลากรท่ีปฏิบัติงานในกองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในจังหวัดพะเยา จําแนกตามสถานภาพผู�ตอบแบบสอบถาม 



 ตาราง 6 แสดงค0าเฉลี่ย (µ) และค0าส0วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) ความต�องการพัฒนาตนเองของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพะเยา ในภาพรวมรายข�อจําแนกตามเพศ  ความต�องการพัฒนาตนเอง ชาย  หญิง   ภาพรวม µ σ ระดับ µ σ ระดับ µ σ ระดับ ด�านความรู�ความเข�าใจในวิชาชีพ          1. ขอบข0ายโครงสร�างของหน0วยงาน 4.62 0.59 มากที่สุด 4.67 0.70 มากที่สุด 4.61 0.61 มากที่สุด 2. ระเบียบกฎหมายที่เอื้อต0อการปฏิบัติราชการ 4.41 0.72 มาก 4.67 0.50 มากที่สุด 4.46 0.69 มาก 3. นโยบาย/ยุทธศาสตร'/เป̂าหมาย/วัตถุประสงค'ของหน0วยงาน 4.57 0.63 มากที่สุด 4.44 0.72 มาก 4.54 0.62 มากที่สุด 4. การบริหารองค'การและการบริหารงานภาครัฐ 4.30 0.74 มาก 4.67 0.50 มากที่สุด 4.37 0.71 มาก 5. การคาดคะเนงานในอนาคต 4.19 0.84 มาก 4.33 0.50 มาก 4.22 0.78 มาก 6. การวิเคราะห'หาความสัมพันธ'ของงาน 4.32 0.66 มาก 4.44 0.52 มาก 4.35 0.64 มาก ด�านทักษะความสามารถหรือสมรรถนะในการปฏิบัติงาน          1. ทักษะการคิดวิเคราะห'และสังเคราะห'งานในหน�าที่ 4.46 0.73 มาก 4.44 0.52 มาก 4.46 0.69 มาก 2. ทักษะการติดต0อสื่อสารและการประสานงาน 4.68 0.53 มากที่สุด 4.89 0.33 มากที่สุด 4.72 0.50 มากที่สุด 3. ทักษะการตัดสินใจในการปฏิบัติงาน 4.54 0.65 มากที่สุด 4.78 0.66 มากที่สุด 4.59 0.65 มากที่สุด 4. ทักษะมนุษยสัมพันธ' 4.73 0.56 มากที่สุด 4.89 0.33 มากที่สุด 4.76 0.52 มากที่สุด 5. ทักษะการทํางานเปGนทีมและพัฒนาทีม 4.65 0.48 มากที่สุด 4.78 0.66 มากที่สุด 4.67 0.51 มากที่สุด 



79  ความต�องการพัฒนาตนเอง ชาย หญิง ภาพรวม µ σ ระดับ µ σ ระดับ µ σ ระดับ 6. ทักษะในการใช�เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม0 ๆ 3.95 0.57 มาก 4.33 0.50 มาก 4.02 0.57 มาก ด�านคุณลักษณะที่พึงประสงค�          1. เจตคติที่ดีต0อการทํางานภาครัฐ 4.78 0.41 มากที่สุด 4.89 0.33 มากที่สุด 4.80 0.40 มากที่สุด 2. การสร�างวัฒนธรรมที่ดีในองค'กร 4.62 0.59 มากที่สุด 4.56 0.52 มากที่สุด 4.61 0.57 มากที่สุด 3. ความสามารถในการปรับตัวเข�ากับสิ่งแวดล�อมและสังคม 4.78 0.47 มากที่สุด 4.78 0.66 มากที่สุด 4.78 0.51 มากที่สุด 4. การยอมรับฟKงความคิดเห็นของผู�อื่น 4.76 0.54 มากที่สุด 4.89 0.33 มากที่สุด 4.78 0.51 มากที่สุด 5. การยอมรับกฎเกณฑ'และปฏิบัติตามระเบียบของสังคม 4.81 0.46 มากที่สุด 4.89 0.33 มากที่สุด 4.83 0.43 มากที่สุด 6. การมุ0งอนาคตและการพัฒนาตน 4.54 0.55 มากที่สุด 4.33 0.50 มาก 4.50 0.54 มาก โดยภาพรวม 4.54 0.46 มากที่สุด 4.65 0.38 มากที่สุด 4.56 0.48 มากที่สุด  จากตารางที่ 6 การเปรียบเทียบความต�องการพัฒนาตนเองของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพะเยา เมื่อพิจารณาเปGนรายข�อ จําแนกตามเพศ พบว0า โดยภาพรวมมีความต�องการพัฒนาตนเองอยู0ในระดับมากที่สุด (µ =4.56) โดยเพศหญิงมีความต�องการพัฒนาตนเองอยู0ในระดับมากที่สุด (µ =4.65) เปGนอันดับแรก และรองลงมาเพศชายมีความต�องการพัฒนาตนเองอยู0ในระดับมากที่สุด (µ =4.54) โดยพิจารณาในเชิงของระดับ พบว0าความต�องการพัฒนาตนเองจําแนกตามเพศต0างกัน มีความต�องการพัฒนาตนเอง ไม0แตกต0างกัน    



80  ตาราง 7 แสดงค0าเฉลี่ย (µ) และค0าส0วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) ความต�องการพัฒนาตนเองของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพะเยา ในภาพรวมรายข�อจําแนกตามอายุ  ความต�องการพัฒนาตนเอง ต่ํากว7า 30 30-40 ปD 41-50 ปD 51 ปDขึน้ไป ภาพรวม µ σ ระดับ µ σ ระดับ µ σ ระดับ µ σ ระดับ µ σ ระดับ ด�านความรู�ความเข�าใจในวิชาชีพ                1. ขอบข0ายโครงสร�างของหน0วยงาน 4.00 0 มาก 3.60 0.54 มาก 4.75 0.70 มากที่สุด 4.78 0.42 มากที่สุด 4.61 0.61 มากที่สุด 2. ระเบียบกฎหมายที่เอื้อต0อการปฏิบัตริาชการ 4.00 0 มาก 3.80 0.87 มาก 4.25 0.70 มาก 4.63 0.60 มากที่สุด 4.46 0.69 มาก 3. นโยบาย/ยุทธศาสตร'/เป̂าหมาย/วัตถุประสงค'ของหน0วยงาน 4.00 0 มาก 3.80 0.44 มาก 4.38 0.74 มาก 4.72 0.52 มากที่สุด 4.54 0.62 มากที่สุด 4. การบริหารองค'การและการบริหารงานภาครัฐ 4.00 0 มาก 3.40 0.54 ปานกลาง 4.38 0.74 มาก 4.53 0.62 มากที่สุด 4.37 0.71 มาก 5. การคาดคะเนงานในอนาคต 3.00 0 ปานกลาง 3.80 0.44 มาก 4.00 0.75 มาก 4.38 0.79 มาก 4.22 0.78 มาก 6. การวิเคราะห'หาความสัมพันธ'ของงาน 3.00 0 ปานกลาง 4.00 0.00 มาก 4.25 0.70 มาก 4.47 0.62 มาก 4.35 0.64 มาก                 



81   ความต�องการพัฒนาตนเอง ต่ํากว7า 30 30-40 ปD 41-50 ปD 51 ปDขึน้ไป ภาพรวม µ σ ระดับ µ σ ระดับ µ σ ระดับ µ σ ระดับ µ σ ระดับ ด�านทักษะความสามารถหรือสมรรถนะในการปฏิบัติงาน                1. ทักษะการคิดวิเคราะห'และสังเคราะห'งานในหน�าที่ 3.00 0.00 ปานกลาง 3.60 0.54 มาก 4.63 0.51 มากที่สุด 4.59 0.61 มากที่สุด 4.46 0.69 มาก 2. ทักษะการติดต0อสื่อสารและการประสานงาน 4.00 0.00 มาก 4.20 0.44 มาก 4.88 0.35 มากที่สุด 4.78 0.49 มากที่สุด 4.72 0.50 มากที่สุด 3. ทักษะการตัดสินใจในการปฏิบัติงาน 5.00 0.00 มากที่สุด 3.80 0.83 มาก 4.75 0.46 มากที่สุด 4.66 0.60 มากที่สุด 4.59 0.65 มากที่สุด 4. ทักษะมนุษยสัมพันธ' 5.00 0.00 มากที่สุด 4.00 0.70 มาก 4.75 0.46 มากที่สุด 4.88 0.42 มากที่สุด 4.76 0.52 มากที่สุด 5. ทักษะการทํางานเปGนทีมและพัฒนาทีม 5.00 0.00 มากที่สุด 4.00 0.70 มาก 4.75 0.46 มากที่สุด 4.75 0.44 มากที่สุด 4.67 0.51 มากที่สุด 6. ทักษะในการใช�เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม0 ๆ 5.00 0.00 มากที่สุด 3.80 0.83 มาก 4.38 0.51 มาก 3.94 0.50 มาก 4.02 0.57 มาก ด�านคุณลักษณะที่พึงประสงค�                1. เจตคติที่ดตี0อการทํางานภาครัฐ 4.00 0.00 มาก 4.40 0.54 มาก 5.00 0.00 มากที่สุด 4.84 0.36 มากที่สุด  4.80 0.40 มากที่สุด 



82  ความต�องการพัฒนาตนเอง ต่ํากว7า 30 30-40 ปD 41-50 ปD 51 ปDขึน้ไป ภาพรวม µ σ ระดับ µ σ ระดับ µ σ ระดับ µ σ ระดับ µ σ ระดับ 2. การสร�างวัฒนธรรมที่ดีในองค'กร 4.00 0.00 มาก 3.80 0.83 มาก 4.75 0.46 มากที่สุด 4.72 0.45 มากที่สุด 4.61 0.57 มากที่สุด 3. ความสามารถในการปรบัตัวเข�ากับสิ่งแวดล�อมและสังคม 5.00 0.00 มากที่สุด 4.00 1.00 มาก 4.88 0.35 มากที่สุด 4.88 0.33 มากที่สุด 4.78 0.51 มากที่สุด 4. การยอมรับฟKงความคิดเห็นของผู�อื่น 5.00 0.00 มากที่สุด 3.80 0.83 มาก 4.88 0.35 มากที่สุด 4.91 0.29 มากที่สุด 4.78 0.51 มากที่สุด 5. การยอมรับกฎเกณฑ'และปฏิบัติตามระเบียบของสังคม 5.00 0.00 มากที่สุด 4.00 0.70 มาก 5.00 0.00 มากที่สุด 4.91 0.29 มากที่สุด 4.83 0.43 มากที่สุด 6. การมุ0งอนาคตและการพัฒนาตน 5.00 0.00 มากที่สุด 3.80 0.44 มาก 4.75 0.46 มากที่สุด 4.53 0.50 มากที่สุด 4.50 0.54 มาก โดยภาพรวม 4.28 0.00 มาก 3.87 0.43 มาก 4.63 0.36 มากที่สุด 4.66 0.37 มากที่สุด 4.56 0.48 มากที่สุด  จากตารางที่ 7 การเปรียบเทียบความต�องการพัฒนาตนเองของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพะเยา เมื่อพิจารณาเปGนรายข�อ จําแนกตามอายุ พบว0า โดยภาพรวมมีความต�องการพัฒนาตนเองอยู0ในระดับมากที่สุด (µ =4.56) โดยโดยผู�ที่มีอายุ 51 ปUขึ้นไป มีความต�องการพัฒนาตนเองในระดับมากที่สุด (µ =4.66) เปGนอันดับแรก และรองลงมาอายุ 41- 50 ปU มีความต�องการพัฒนาตนเองอยู0ในระดับมาก (µ =4.63) อายุต่ํากว0า 30 ปUมีความต�องการพัฒนาตนเองอยู0ในระดับมาก (µ =4.28) และอายุ 30 - 40 ปU มีความต�องการพัฒนาตนเองอยู0ในระดับมาก (µ =3.87) ตามลําดับโดยพิจารณาโดยพิจารณาในเชิงของระดับ พบว0า ความต�องการพัฒนาตนเองจําแนกตามอายุต0างกัน มีความต�องการพัฒนาตนเองแตกต0างกัน 



83  ตาราง 8 แสดงค0าเฉลี่ย (µ) และค0าส0วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) ความต�องการพัฒนาตนเองของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพะเยา ในภาพรวมรายข�อจําแนกตามระดับการศึกษาสูงสุด  ความต�องการพัฒนาตนเอง ต่ํากว7าปริญญา ปริญญา สูงปริญญา ภาพรวม µ σ ระดับ µ σ ระดับ µ σ ระดับ µ σ ระดับ ด�านความรู�ความเข�าใจในวิชาชพี             1. ขอบข0ายโครงสร�างของหน0วยงาน 3.75 0.50 มาก 4.50 0.65 มาก 5.00 0.00 มากที่สุด 4.61 0.61 มากที่สุด 2. ระเบียบกฎหมายที่เอื้อต0อการปฏิบัติราชการ 3.25 0.50 กลาง 4.29 0.62 มาก 4.94 0.23 มากที่สุด 4.46 0.69 มาก 3. นโยบาย/ยุทธศาสตร'/เป̂าหมาย/วัตถุประสงค'ของหน0วยงาน 3.50 0.57 ปานกลาง 4.38 0.57 มาก 5.00 0.00 มากที่สุด 4.54 0.62 มากที่สุด 4. การบริหารองค'การและการบริหารงานภาครัฐ 3.25 0.50 ปานกลาง 4.25 0.60 มาก 4.78 0.54 มากที่สุด 4.37 0.71 มาก 5. การคาดคะเนงานในอนาคต 3.25 0.50 ปานกลาง 3.92 0.71 มาก 4.83 0.38 มากที่สุด 4.22 0.78 มาก 6.การวิเคราะห'หาความสมัพันธ'ของงาน    3.50 0.57 ปานกลาง 4.08 0.50 มาก 4.89 0.32 มากที่สุด 4.35 0.64 มาก 



84  ความต�องการพัฒนาตนเอง ต่ํากว7าปริญญา ปริญญา สูงปริญญา ภาพรวม µ σ ระดับ µ σ ระดับ µ σ ระดับ µ σ ระดับ ด�านทักษะความสามารถหรือสมรรถนะในการปฏิบัติงาน             1. ทักษะการคิดวิเคราะห'และสังเคราะห'งานในหน�าที่ 3.50 0.57 ปานกลาง 4.25 0.67 มาก 4.94 0.23 มากที่สุด 4.46 0.69 มาก 2. ทักษะการติดต0อสื่อสารและการประสานงาน 4.00 0.00 มาก 4.63 0.57 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 4.72 0.50 มากที่สุด 3. ทักษะการตัดสินใจในการปฏิบัติงาน 3.75 0.50 มาก 4.42 0.71 มาก 4.71 0.55 มากที่สุด 4.59 0.65 มากที่สุด 4. ทักษะมนุษยสัมพันธ' 4.00 0.81 มาก 4.71 0.55 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 4.76 0.52 มากที่สุด 5. ทักษะการทํางานเปGนทีมและพัฒนาทีม 4.25 0.50 มาก 4.54 0.58  4.94 0.23 มากที่สุด 4.67 0.51 มากที่สุด 6. ทักษะในการใช�เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม0 ๆ 3.25 0.50 ปานกลาง 4.00 0.59 มาก 4.22 0.42 มากที่สุด 4.02 0.57 มาก ด�านคุณลักษณะที่พึงประสงค�             1. เจตคติที่ดตี0อการทํางานภาครัฐ 4.50 0.57 มาก 4.71 0.46 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 4.80 0.40 มากที่สุด 2. การสร�างวัฒนธรรมที่ดีในองค'กร 4.50 1.00 มาก 4.42 0.58 มาก 4.89 0.32 มากที่สุด 4.61 0.57 มากที่สุด 3. ความสามารถในการปรบัตัวเข�ากับสิ่งแวดล�อมและสังคม 4.25 0.50 มาก 4.71 0.62 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 4.78 0.51 มากที่สุด 4. การยอมรับฟKงความคิดเห็นของผู�อื่น 4.50 1.00 มาก 4.67 0.56 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 4.78 0.51 มากที่สุด  



85  ความต�องการพัฒนาตนเอง ต่ํากว7าปริญญา ปริญญา สูงปริญญา ภาพรวม µ σ ระดับ µ σ ระดับ µ σ ระดับ µ σ ระดับ 5. การยอมรับกฎเกณฑ'และปฏิบัติตามระเบียบของสังคม 4.50 1.00 มาก 4.75 0.44 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 4.83 0.43 มากที่สุด 6. การมุ0งอนาคตและการพัฒนาตน 4.25 0.95 มาก 4.38 0.49 มาก 4.72 0.46 มากที่สุด 4.50 0.54 มาก โดยภาพรวม 3.88 0.29 มาก 4.42 0.42 มาก 4.90 0.7 มากที่สุด 4.56 0.48 มากที่สุด  จากตารางที่ 8 การเปรียบเทียบความต�องการพัฒนาตนเองของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพะเยา เมื่อพิจารณาเปGนรายข�อ จําแนกตามระดับการศึกษาสูงสุด พบว0า โดยภาพรวมมีความต�องการพัฒนาตนเองอยู0ในระดับมากที่สุด (µ =4.56) โดยผู�ที่มีระดับการศึกษาสูงกว0าปริญญาตรี มีความต�องการพัฒนาตนเองในระดับมากที่สุด (µ =4.90) เปGนอันดับแรก และรองลงมาระดับการศึกษาปริญญาตรี มีความต�องการพัฒนาตนเองอยู0ในระดับมาก (µ =4.42) และระดับการศึกษาต่ํากว0าปริญญามีความต�องการพัฒนาตนเองอยู0ในระดับมาก (µ =3.88) ตามลําดับโดยพิจารณาโดยพิจารณาในเชิงของระดับ พบว0า ความต�องการพัฒนาตนเองจําแนกตามระดับการศึกษาต0างกัน มีความต�องการพัฒนาตนเองแตกต0างกัน      



86  ตาราง 9 แสดงค0าเฉลี่ย (µ) และค0าส0วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) ความต�องการพัฒนาตนเองของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพะเยา ในภาพรวมรายข�อจําแนกตามประสบการณ'ในการทํางาน  ความต�องการพัฒนาตนเอง ต่ํากว7า 5 ปD 5 - 10ปD 11 - 20ปD 20ปDขึ้นไป ภาพรวม µ σ ระดับ µ σ ระดับ µ σ ระดับ µ σ ระดับ µ σ ระดับ ด�านความรู�ความเข�าใจในวิชาชพี                1. ขอบข0ายโครงสร�างของหน0วยงาน 4.00 0.00 มาก 3.00 0.00 ปานกลาง 4.17 0.73 มาก 4.81 0.39 มากที่สุด 4.61 0.61 มากที่สุด 2. ระเบียบกฎหมายที่เอื้อต0อการปฏิบัติราชการ 4.00 0.00 มาก 3.50 0.70 ปานกลาง 4.00 0.89 มาก 4.59 0.59 มากที่สุด 4.46 0.69 มาก 3. นโยบาย/ยุทธศาสตร'/เป̂าหมาย/วัตถุประสงค'ของหน0วยงาน 4.00 0.00 มาก 3.50 0.70 ปานกลาง 4.00 0.63 มาก 4.70 0.52 มากที่สุด 4.54 0.62 มากที่สุด 4. การบริหารองค'การและการบริหารงานภาครัฐ 4.00 0.00 มาก 3.50 0.70 มาก 3.67 0.81 ปานกลาง 4.54 0.60 มากที่สุด 4.37 0.71 มาก 5. การคาดคะเนงานในอนาคต 3.00 0.00 ปานกลาง 3.50 0.70 มากที่สุด 3.83 0.43 ปานกลาง 4.35 0.78 มาก 4.22 0.78 มาก 6. การวิเคราะห'หาความสัมพันธ'ของงาน   3.00 0.00 ปานกลาง  4.00 0.00 มาก 4.00 0.63 ปานกลาง 4.46 0.60 มาก 4.35 0.64 มาก 



87  ความต�องการพัฒนาตนเอง ต่ํากว7า 5 ปD 5 - 10ปD 11 - 20ปD 20ปDขึ้นไป ภาพรวม µ σ ระดับ µ σ ระดับ µ σ ระดับ µ σ ระดับ µ σ ระดับ ด�านทักษะความสามารถหรือสมรรถนะในการปฏิบัติงาน                1. ทักษะการคิดวิเคราะห'และสังเคราะห'งานในหน�าที่ 3.00 0.00 ปานกลาง 3.50 0.70 มาก 4.00 0.63 มาก 4.62 0.59 มากที่สุด 4.46 0.69 มาก 2. ทักษะการติดต0อสื่อสารและการประสานงาน 4.00 0.00 มาก 4.00 0.00 มากที่สุด 4.50 0.54 มาก 4.81 0.46 มากที่สุด 4.72 0.50 มากที่สุด 3. ทักษะการตัดสินใจในการปฏิบัติงาน 5.00 0.00 มาก ที่สุด 3.50 0.70 มาก 4.33 0.81 มาก 4.68 0.58 มากที่สุด 4.59 0.65 มากที่สุด 4. ทักษะมนุษยสัมพันธ' 5.00 0.00 มากที่สุด 4.00 0.00 มากที่สุด 4.33 0.81 มาก 4.86 0.41 มากที่สุด 4.76 0.52 มากที่สุด 5. ทักษะการทํางานเปGนทีมและพัฒนาทีม 5.00 0.00 มากที่สุด 3.50 0.70 ปานกลาง 4.50 0.54 มาก 4.76 0.43 มากที่สุด 4.67 0.51 มากที่สุด 6. ทักษะในการใช�เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม0 ๆ 5.00 0.00 มากที่สุด 4.00 0.00 มากที่สุด 4.00 0.89 มาก 4.00 0.52 มาก 4.02 0.57 มาก ด�านคุณลักษณะที่พึงประสงค'                1. เจตคติที่ดตี0อการทํางานภาครัฐ 4.00 0.00 มาก 4.50 0.70 มาก 4.67 0.51 มากที่สุด 4.86 0.34 มากที่สุด 4.80 0.40 มากที่สุด 2. การสร�างวัฒนธรรมที่ดีในองค'กร 4.00 0.00 มาก 4.00 0.00 มาก 4.17 0.98 มาก 4.73 0.45 มากที่สุด 4.61 0.57 มากที่สุด 



88  ความต�องการพัฒนาตนเอง ต่ํากว7า 5 ปD 5 - 10ปD 11 - 20ปD 20ปDขึ้นไป ภาพรวม µ σ ระดับ µ σ ระดับ µ σ ระดับ µ σ ระดับ µ σ ระดับ 3. ความสามารถในการปรบัตัวเข�ากับสิ่งแวดล�อมและสังคม 5.00 0.00 มากที่สุด 4.00 1.40 มาก 4.33 0.81 มาก 4.89 0.31 มากที่สุด 4.78 0.51 มากที่สุด 4. การยอมรับฟKงความคิดเห็นของผู�อื่น 5.00 0.00 มากที่สุด 4.00 0.00 มาก 4.33 1.03 มาก 4.89 0.31 มากที่สุด 4.78 0.51 มากที่สุด 5. การยอมรับกฎเกณฑ'และปฏิบัติตามระเบียบของสังคม 5.00 0.00 มากที่สุด 4.00 0.00 มาก 4.50 0.83 มาก 4.92 0.27 มากที่สุด 4.83 0.43 มากที่สุด 6. การมุ0งอนาคตและการพัฒนาตน 5.00 0.00 มาก 4.00 0.00 มาก 4.17 0.75 มาก 4.57 0.50 มากที่สุด 4.50 0.54 มาก โดยภาพรวม 4.28 0.00 มาก 3.78 0.07 มาก 4.19 0.57 มาก 4.67 0.36 มากที่สุด 4.56 0.48 มากที่สุด  จากตารางที่ 9 การเปรียบเทียบความต�องการพัฒนาตนเองของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพะเยา เมื่อพิจารณาเปGนรายข�อ จําแนกตามประสบการณ'ในการทํางาน พบว0า โดยภาพรวมมีความต�องการพัฒนาตนเองอยู0ในระดับมากที่สุด (µ =4.56) โดยบุคลากรที่มีอายุการปฏิบัติงาน 20 ปUขึ้นไป มีความต�องการพัฒนาตนเองในระดับมากที่สุด (µ =4.67) เปGนอันดับแรก และรองลงมามีอายุการปฏิบัติงานต่ํากว0า 5 ปU มีความต�องการพัฒนาตนเองอยู0ในระดับมาก (µ =4.28) มีอายุการปฏิบัติงาน 11 -20 ปU มีความต�องการพัฒนาตนเองอยู0ในระดับมาก (µ =4.19) และมีอายุการปฏิบัติงาน 5 -10 ปU มีความต�องการพัฒนาตนเองอยู0ในระดับมาก(µ =3.78)ตามลําดับโดยพิจารณาในเชิงของระดับ พบว0า ความต�องการพัฒนาตนเองจําแนกตามประสบการณ'ในการทํางานต0างกัน มีความต�องการพัฒนาตนเองแตกต0างกัน 



89  ตาราง 10 แสดงค0าเฉลี่ย (µ) และค0าส0วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) ความต�องการพัฒนาตนเองของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพะเยา ในภาพรวมรายข�อจําแนกตามกลุ0มงานที่ปฏิบัติในปKจจุบัน ความต�องการพัฒนาตนเอง กลุ7มอํานวยการ กลุ7มงานกิจการมวลชน กลุ7มนโยบายแผนและข7าว กลุ7มบริหารงานบุคคล และสนับสนุนทั่วไป กลุ7มการรักษาความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย�สิน ภาพรวม µ σ ระดับ µ σ ระดับ µ σ ระดับ µ σ ระดับ µ σ ระดับ µ σ ระดับ ด�านความรู�ความเข�าใจในวิชาชีพ                   1. ขอบข0ายโครงสร�างของหน0วยงาน 4.75 0.70 มากที่สุด 4.75 0.70 มากที่สุด 4.60 0.63 มากที่สุด 4.43 0.53 มาก 4.63 0.51 มากที่สุด 4.61 0.61 มากที่สุด 2. ระเบียบกฎหมายที่เอื้อต0อการปฏิบัติราชการ 4.75 0.70 มากที่สุด 4.25 0.70 มาก 4.47 0.51 มาก 4.57 0.78 มากที่สุด 4.25 0.88 มาก 4.46 0.69 มาก 3. นโยบาย/ยุทธศาสตร'/เป^าหมาย/วัตถุประสงค'ของหน0วยงาน 4.88 0.35 มากที่สุด 4.50 0.75 มาก 4.53 0.64 มากที่สุด 4.43 0.53 มาก 4.38 0.74 มาก 4.54 0.62 มากที่สุด 4. การบริหารองค'การและการบริหารงานภาครัฐ 4.75 0.70 มากที่สุด 4.25 0.88 มาก 4.40 0.63 มาก 4.29 0.75 มาก 4.13 0.64 มาก 4.37 0.71 มาก 5. การคาดคะเนงานในอนาคต 4.75 0.70 มากที่สุด 4.25 0.70 มาก 4.13 0.83 มาก 4.14 0.37 มาก 3.88 0.99 มาก 4.22 0.78 มาก 6. การวิเคราะห'หาความสัมพันธ'ของงาน 4.88 0.35 มากที่สุด 4.25 0.70 มาก 4.33 0.61 มาก 4.29 0.48 มาก 4.00 0.75 มาก 4.35 0.64 มาก ด�านทักษะความสามารถหรือสมรรถนะในการปฏิบัติงาน                   1. ทักษะการคิดวิเคราะห'และสังเคราะห'งานในหน�าที่ 4.75 0.70 มากที่สุด 4.38 0.51 มาก 4.60 0.63 มากที่สุด 4.14 0.69  มาก 4.25 0.88 มาก 4.46 0.69 มาก 



90  ความต�องการพัฒนาตนเอง กลุ7มอํานวยการ กลุ7มงานกิจการมวลชน กลุ7มนโยบายแผนและข7าว กลุ7มบริหารงานบุคคล และสนับสนุนทั่วไป กลุ7มการรักษาความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย�สิน ภาพรวม µ σ ระดับ µ σ ระดับ µ σ ระดับ µ σ ระดับ µ σ ระดับ µ σ ระดับ 2. ทักษะการติดต0อสื่อสารและการประสานงาน 4.88 0.35 มากที่สุด 4.75 0.46 มากที่สุด 4.75 0.45 มากที่สุด 4.57 0.53 มากที่สุด 4.63 0.74 มากที่สุด 4.72 0.50 มากที่สุด 3. ทักษะการตัดสินใจในการปฏบิัติงาน 4.88 0.35 มากที่สุด 4.88 0.35 มากที่สุด 4.47 0.74 มาก 4.57 0.53 มากที่สุด 4.25 0.88 มาก 4.59 0.65 มากที่สุด 4. ทักษะมนุษยสัมพันธ' 4.88 0.35 มากที่สุด 4.88 0.35 มากที่สุด 4.80 0.41 มากที่สุด 4.57 0.78 มากที่สุด 4.63 0.74 มากที่สุด 4.76 0.52 มากที่สุด 5. ทักษะการทํางานเปGนทีมและพัฒนาทีม 4.88 0.35 มากที่สุด 4.75 0.46 มากที่สุด 4.60 0.63 มากที่สุด 4.57 0.53 มากที่สุด 4.63 0.51 มากที่สุด 4.67 0.51 มากที่สุด 6. ทักษะในการใช�เทคโนโลยแีละนวัตกรรมใหม0 ๆ 4.13 0.35 มาก 4.13 0.35 มาก 4.00 0.65 มาก 4.14 0.90 มาก 3.75 0.46 มาก 4.02 0.57 มาก ด�านคุณลักษณะที่พึงประสงค�                   1. เจตคติที่ดีต0อการทํางานภาครัฐ 5.00 0.00 มากที่สุด 4.88 0.35 มากที่สุด 4.80 0.41 มากที่สุด 4.57 0.53 มากที่สุด 4.75 0.46 มากที่สุด 4.80 0.40 มากที่สุด 2. การสร�างวัฒนธรรมที่ดีในองค'กร 4.88 0.35 มากที่สุด 4.50 0.53 มาก 4.60 0.63 มากที่สุด 4.43 0.78 มาก 4.63 0.51 มากที่สุด 4.61 0.57 มากที่สุด 3. ความสามารถในการปรับตัวเข�ากับสิ่งแวดล�อมและสังคม 5.00 0.00 มากที่สุด 4.75 0.46 มากที่สุด 4.67 0.72 มากที่สุด 4.71 0.48 มากที่สุด 4.88 0.35 มากที่สุด 4.78 0.51 มากที่สุด 4. การยอมรับฟKงความคิดเห็นของผู�อื่น 4.88 0.35 มากที่สุด 4.88 0.35 มากที่สุด 4.73 0.59 มากที่สุด 4.57 0.78 มากที่สุด 4.88 0.35 มากที่สุด 4.78 0.51 มากที่สุด 5. การยอมรับกฎเกณฑ'และปฏิบัติตามระเบียบของสังคม 4.88 0.35 มากที่สุด 4.88 0.35 มากที่สุด 4.87 0.35 มากที่สุด 4.57 0.78 มากที่สุด 4.88 0.35 มากที่สุด 4.83 0.43 มากที่สุด 



91    จากตารางที่ 10 การเปรียบเทียบความต�องการพัฒนาตนเองของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพะเยา เมื่อพิจารณาเปGนรายข�อ จําแนกตามกลุ0มงานที่ปฏิบัติในปKจจุบัน พบว0า โดยภาพรวมมีความต�องการพัฒนาตนเองอยู0ในระดับมากที่สุด(µ =4.56) โดยกลุ0มอํานวยการ มีความต�องการพัฒนาตนเองในระดับมากที่สุด (µ =4.81) เปGนอันดับแรก และรองลงมากลุ0มงานกิจการมวลชน มีความต�องการพัฒนาตนเองอยู0ในระดับมากที่สุด (µ =4.58) กลุ0มนโยบายแผนและข0าวมีความต�องการพัฒนาตนเองอยู0ในระดับมากที่สุด (µ =4.54) กลุ0มบริหารงานบุคคลมีความต�องการพัฒนาตนเองอยู0ในระดับมาก (µ =4.44) และกลุ0มการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย'สิน มีความต�องการพัฒนาตนเองอยู0ในระดับมาก (µ =4.44) ตามลําดับโดยพิจารณาในเชิงของระดับ พบว0า ความต�องการพัฒนาตนเองจําแนกตามกลุ0มงานที่ปฏิบัติในปKจจุบันต0างกัน มีความต�องการพัฒนาตนเองแตกต0างกัน         6. การมุ0งอนาคตและการพัฒนาตน 4.88 0.35 มากที่สุด 4.50 0.53 มาก 4.33 0.48 มาก 4.43 0.78 มาก 4.50 0.53 มาก 4.50 0.54 มาก โดยภาพรวม 4.81 0.39 มากที่สุด 4.58 0.33 มากที่สุด 4.54 0.42 มากที่สุด 4.44 0.55 มาก 4.44 0.52 มาก 4.56 0.48 มากที่สุด 



92  ตาราง 11 แสดงค0าเฉลี่ย (µ) และค0าส0วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) ความต�องการพัฒนาตนเองของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพะเยา ในภาพรวมรายข�อจําแนกตามตําแหน0งที่ดํารงอยู0ในปKจจุบัน  ความต�องการพัฒนาตนเอง ผู�อํานวยการกลุ7ม เจ�าหน�าที่ อื่นๆ ภาพรวม µ σ ระดับ µ σ ระดับ µ σ ระดับ µ σ ระดับ ด�านความรู�ความเข�าใจในวิชาชพี             1. ขอบข0ายโครงสร�างของหน0วยงาน 5.00 0.00 มากที่สุด 4.48 0.68 มาก 4.86 0.36 มากที่สุด 4.61 0.61 มากที่สุด 2. ระเบียบกฎหมายที่เอื้อต0อการปฏิบัติราชการ 5.00 0.00 มากที่สุด 4.21 0.72 มาก 4.86 0.36 มากที่สุด 4.46 0.69 มาก 3. นโยบาย/ยุทธศาสตร'/เป̂าหมาย/วัตถุประสงค'ของหน0วยงาน 5.00 0.00 มากที่สุด 4.31 0.66 มาก 4.93 0.26 มากที่สุด 4.54 0.62 มากที่สุด 4. การบริหารองค'การและการบริหารงานภาครัฐ 5.00 0.00 มากที่สุด 4.17 0.71 มาก 4.64 0.63 มากที่สุด 4.37 0.71 มาก 5. การคาดคะเนงานในอนาคต 5.00 0.00 มากที่สุด 3.93 0.75 มาก 4.64 0.63 มากที่สุด 4.22 0.78 มาก  6.การวิเคราะห'หาความสมัพันธ'ของงาน    5.00 0.00 มากที่สุด 4.10 0.61 มาก 4.71 0.46 มากที่สุด 4.35 0.64 มาก 



93  ความต�องการพัฒนาตนเอง ผู�อํานวยการกลุ0ม เจ�าหน�าที่ อื่นๆ ภาพรวม µ σ ระดับ µ σ ระดับ µ σ ระดับ µ σ ระดับ ด�านทักษะความสามารถหรือสมรรถนะในการปฏิบัติงาน             1. ทักษะการคิดวิเคราะห'และสังเคราะห'งานในหน�าที่ 5.00 0.00 มากที่สุด 4.21 0.72 มาก 4.86 0.36 มากที่สุด 4.46 0.69 มาก 2. ทักษะการติดต0อสื่อสารและการประสานงาน 5.00 0.00 มากที่สุด 4.59 0.56 มากที่สุด 4.93 0.26 มากที่สุด 4.72 0.50 มากที่สุด 3. ทักษะการตัดสินใจในการปฏิบัติงาน 5.00 0.00 มากที่สุด 4.41 0.73 มาก 4.86 0.36 มากที่สุด 4.59 0.65 มากที่สุด 4. ทักษะมนุษยสัมพันธ' 5.00 0.00 มากที่สุด 4.66 0.61 มากที่สุด 4.93 0.26 มากที่สุด 4.76 0.52 มากที่สุด 5. ทักษะการทํางานเปGนทีมและพัฒนาทีม 5.00 0.00 มากที่สุด 4.55 0.57 มากที่สุด 4.86 0.36 มากที่สุด 4.67 0.51 มากที่สุด 6. ทักษะในการใช�เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม0 ๆ 4.33 0.57 มาก 3.93 0.53 มาก 4.14 0.66 มาก 4.02 0.57 มาก ด�านคุณลักษณะที่พึงประสงค'             1. เจตคติที่ดตี0อการทํางานภาครัฐ 5.00 0.00 มากที่สุด 4.72 0.45 มากที่สุด 4.93 0.26 มากที่สุด 4.80 0.40 มากที่สุด 2. การสร�างวัฒนธรรมที่ดีในองค'กร 5.00 0.00 มากที่สุด 4.41 0.62 มาก 4.93 0.26 มากที่สุด 4.61 0.57 มากที่สุด 3. ความสามารถในการปรบัตัวเข�ากับสิ่งแวดล�อมและสังคม 5.00 0.00 มากที่สุด 4.69 0.60 มากที่สุด 4.93 0.26 มากที่สุด 4.78 0.51 มากที่สุด 4. การยอมรับฟKงความคิดเห็นของผู�อื่น 5.00 0.00 มากที่สุด 4.69 0.60 มากที่สุด 4.93 0.26 มากที่สุด 4.78 0.51 มากที่สุด  



94  ความต�องการพัฒนาตนเอง ผู�อํานวยการกลุ7ม เจ�าหน�าที่ มากที่สุด ภาพรวม µ σ ระดับ µ σ ระดับ µ σ ระดับ µ σ ระดับ 5. การยอมรับกฎเกณฑ'และปฏิบัติตามระเบียบของสังคม 5.00 0.00 มากที่สุด 4.76 0.51 มากที่สุด 4.93 0.26 มากที่สุด 4.83 0.43 มากที่สุด 6. การมุ0งอนาคตและการพัฒนาตน 5.00 0.00 มากที่สุด 4.41 0.56 มาก 4.57 0.51 มากที่สุด 4.50 0.54 มาก โดยภาพรวม 4.96 0.03 มากที่สุด 4.40 0.45 มาก 4.80 0.29 มากที่สุด 4.56 0.48 มากที่สุด  จากตารางที่ 11 การเปรียบเทียบความต�องการพัฒนาตนเองของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพะเยา เมื่อพิจารณาเปGนรายข�อ จําแนกตามตําแหน0งที่ดํารงอยู0ในปKจจุบัน พบว0า โดยภาพรวมมีความต�องการพัฒนาตนเองอยู0ในระดับมากที่สุด(µ =4.56) โดยตําแหน0งผู�อํานวยการกลุ0ม มีความต�องการพัฒนาตนเองในระดับมากที่สุด (µ =4.96) เปGนอันดับแรก และรองลงมาตําแหน0งอื่นๆ มีความต�องการพัฒนาตนเองอยู0ในระดับมากที่สุด (µ =4.80) และตําแหน0งเจ�าหน�าที่มีความต�องการพัฒนาตนเองอยู0ในระดับมาก(µ =4.40) ตามลําดับโดยพิจารณาโดยพิจารณาในเชิงของระดับ พบว0า ความต�องการพัฒนาตนเองจําแนกตามตําแหน0งที่ดํารงอยู0ในปKจจุบัน ต0างกัน มีความต�องการพัฒนาตนเอง แตกต0างกัน  



95  ตาราง 12 สรุปผลการเปรียบเทียบความต�องการของบุคลากรท่ีปฏิบัติงานในกองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในจังหวัดพะเยาจําแนกตามสถานภาพของผู�ตอบแบบสอบถาม  ข�อมูลพ้ืนฐานของผู�ตอบแบบสอบถาม ความต�องการของบุคลากร 1.บุคลากรท่ีมีเพศต0างกัน ไม0แตกต0างกัน 2. บุคลากรท่ีมีอายุต0างกัน แตกต0างกัน 3. บุคลากรท่ีมีระดับการศึกษาต0างกัน แตกต0างกัน 4. บุคลากรท่ีมีประสบการณ'ในการทํางานต0างกัน แตกต0างกัน 5. บุคลากรท่ีมีกลุ0มงานท่ีปฏิบัติต0างกัน แตกต0างกัน 6. บุคลากรท่ีมีตําแหน0งต0างกัน แตกต0างกัน                     



96  ตอนท่ี  4  ข�อเสนอแนะเพ่ิมเติมเก่ียวกับความต�องการพัฒนาตนเองของบุคลากรท่ีปฏิบัติงานในกองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในจังหวัดพะเยา  ตารางท่ี  13 แสดงข�อเสนอแนะเพ่ิมเติมเก่ียวกับความต�องการพัฒนาตนเองของบุคลากรท่ีปฏิบัติงานในกองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในจังหวัดพะเยา  ข�อเสนอแนะ ความถี่ f = จํานวนผู�ตอบแบบสอบ ด�านความรู�ความเข�าใจในวิชาชีพ  1. ควรมีการจัดอบรมให�กับบุคลากรอย0างต0อเนื่อง เก่ียวกับหน0วยงาน และกฎหมายที่เก่ียวข�องกับการปฏิบัติงาน 8 2. ควรศึกษาความรู� เรียนรู�กับหน0วยงานหรือองค'กรต0างๆ 6 3. พัฒนาด�านการข0าว 1 ด�านทักษะความสามารถหรือสมรรถนะในการปฏิบัติงาน  4. ควรมีการศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา ทั้งในประเทศและนอกประเทศ 8 5. ควรมีเคร่ืองมือที่ทันสมัยช0วยอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน 7 6. มีการทดสอบบุคลากรในการปฏิบัติงาน 3 7. พัฒนาด�านการประสานงาน 2 8. พัฒนางานเปGนทีม จะได�ไม0เบื่องาน มีการช0วยเหลือซ่ึงกันและกัน 1 ด�านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค�  9. อยากให�มีตําแหน0งประจําให�กับบุคลากร ที่ปฏิบัติงานในกองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในจังหวัดพะเยา 7 10. ต�องการพัฒนาหลักการร0วมงานกับหน0วยงานต0างๆที่เก่ียวข�อง จากผู�มีประสบการณ' 3 11. ปลูกจิตสํานึก มีการพัฒนาตนเองอยู0ตลอดเวลาและรับฟKงความ คิดเห็นของผู�อ่ืน 2 12. มีเคร่ืองแบบที่เปGนเอกลักษณ'ของหน0วยงาน 1   



97  จากตารางท่ี 13 พบว0า ความต�องการพัฒนาตนเองของบุคลากรท่ีปฏิบัติงานในกองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในจังหวัดพะเยา โดยเรียงตามลําดับความถ่ีในรายด�าน มีดังนี้ ด�านความรู�ความเข�าใจในวิชาชีพ พบว0า ควรมีการจัดอบรมให�กับบุคลากรอย0างต0อเนื่อง เก่ียวกับหน0วยงาน และกฎหมายท่ีเก่ียวข�องกับการปฏิบัติงาน (f=8) ควรศึกษาความรู� เรียนรู�กับหน0วยงานหรือองค'กรต0างๆ (f=6) พัฒนาด�านการข0าว (f=1)  ด�านทักษะความสามารถหรือสมรรถนะในการปฏิบัติงาน พบว0าควรมีการศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา ท้ังในประเทศและนอกประเทศ (f=8)  ควรมีเครื่องมือท่ีทันสมัยช0วยอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน (f=7) มีการทดสอบบุคลากรในการปฏิบัติงาน (f=3) พัฒนาด�านการประสานงาน (f=2)  พัฒนางานเปGนทีม จะได�ไม0เบ่ืองาน มีการช0วยเหลือซ่ึงกันและกัน (f=1)  ด�านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค' พบว0า อยากให�มีตําแหน0งประจําให�กับบุคลากร ท่ีปฏิบัติงานในกองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในจังหวัดพะเยา (f=7) ต�องการพัฒนาหลักการร0วมงานกับหน0วยงานต0างๆ ท่ีเก่ียวข�อง จากผู�มีประสบการณ' (f=3) ปลูกจิตสํานึก มีการพัฒนาตนเองอยู0ตลอดเวลาและรับฟKงความคิดเห็นของผู�อ่ืน (f=2) มีเครื่องแบบท่ีเปGนเอกลักษณ'ของหน0วยงาน (f=1)                 



  บทที่ 5 สรุปผล อภิปรายผล และข�อเสนอแนะ  การศึกษาความต�องการพัฒนาตนเองของบุคลากรท่ีปฏิบัติงานในกองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในจังหวัดพะเยา ประกอบด�วยวัตถุประสงค(ของการวิจัย ประชากร เครื่องมือท่ีใช�ในการวิจัย การวิเคราะห(ข�อมูล สรุปผลการวิจัย อภิปราย และข�อเสนอแนะดังนี้  สรุปผลการวิจัย  การวิจัยความต�องการพัฒนาตนเองของบุคลากรท่ีปฏิบัติงานในกองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในจังหวัดพะยา 2 สรุปผลการวิจัยดังนี้ 1. ผลการวิเคราะห(ข�อมูลท่ัวไปของบุคลากรท่ีกําลังปฏิบัติงาน กองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในจังหวัดพะเยา ซ่ึงเป4นกลุ5มตัวอย5าง จํานวน 46 คน พบว5า ส5วนใหญ5เป4นเพศชาย  คิดเป4นร�อยละ 80.40  มีอายุระหว5าง 51 ป<ข้ึนไป  คิดเป4นร�อยละ 69.60  ระดับการศึกษาปริญญาตรี       คิดเป4นร�อยละ 52.20 ประสบการณ(ในการทํางาน 20 ป<ข้ึนไป  คิดเป4นร�อยละ 80.40 ปฏิบัติงานอยู5กลุ5มกลุ5มนโยบายแผนและข5าว  คิดเป4นร�อยละ 32.60  และเป4นเจ�าหน�าท่ี คิดเป4นร�อยละ 63.00 2. ความต�องการพัฒนาตนเองของบุคลากรท่ีปฏิบัติงานในกองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในจังหวัดพะเยา  โดยภาพรวมอยู5ในระดับมากท่ีสุด (µ= 4.56) เม่ือพิจารณาเป4นรายด�าน โดยเรียงลําดับค5าเฉลี่ยจากมากไปหาน�อย พบว5า ความต�องการพัฒนาด�านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค( อยู5ในระดับมากท่ีสุด  มีค5าเฉลี่ยสูงสุด  (µ  =  4.72)  รองลงมาได�แก5  ความต�องการพัฒนาด�านทักษะความสามารถหรือสมรรถนะในการปฏิบัติงานอยู5ในระดับมากท่ีสุด  (µ  =4.54)  และความต�องการพัฒนาด�านความรู�ความเข�าใจในวิชาชีพอยู5ในระดับมาก (µ =4.42) ตามลําดับและผลการวิเคราะห(ในแต5ละด�าน สรุปได�ดังนี้ 2.1  ด�านความรู�ความเข�าใจในวิชาชีพ โดยภาพรวมอยู5ในระดับมาก (µ =4.42) เม่ือพิจารณาเป4นรายข�อโดยเรียงลําดับจากมากไปหาน�อย พบว5าขอบข5ายโครงสร�างของหน5วยงานอยู5ในระดับมากท่ีสุด (µ =4.61) รองลงมาคือนโยบาย/ยุทธศาสตร(/เปIาหมาย/วัตถุประสงค(ของหน5วยงานอยู5ในระดับมากท่ีสุด (µ =4.54) ระเบียบกฎหมายท่ีเอ้ือต5อการปฏิบัติราชการอยู5ในระดับมาก (µ =4.46) การบริหารองค(การและการบริหารงานภาครัฐอยู5ในระดับมาก (µ =4.37) การวิเคราะห(หาความสัมพันธ(ของงานอยู5ในระดับมาก (µ =4.35) ตามลําดับ และข�อท่ีมีค5าเฉลี่ยน�อยท่ีสุดคือการคาดคะเนงานในอนาคตอยู5ในระดับมาก (µ =4.22) 



99  3.  ผลการเปรียบเทียบความต�องการพัฒนาตนเองของบุคลากรท่ีปฏิบัติงานในกองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในจังหวัดพะเยา จําแนกตามสถานภาพของผู�ตอบแบบสอบถาม 31 ผลการเปรียบเทียบความต�องการพัฒนาตนเองของบุคลากรท่ีปฏิบัติงาน จําแนกตามเพศ โดยพิจารณาในเชิงของระดับ พบว5า บุคลากรท่ีมีเพศต5างกันมีความต�องการพัฒนาตนเอง ไม5ต5างกัน 3.2 ผลการเปรียบเทียบความต�องการพัฒนาตนเองของบุคลากรท่ีปฏิบัติงาน จําแนกตามอายุ โดยพิจารณาในเชิงของระดับ พบว5า บุคลากรท่ีมีอายุต5างกันมีความต�องการพัฒนาตนเอง ต5างกัน 3.3 ผลการเปรียบเทียบความต�องการพัฒนาตนเองของบุคลากรท่ีปฏิบัติงาน จําแนกตามระดับการศึกษาสูงสุด โดยพิจารณาในเชิงของระดับ พบว5า บุคลากรท่ีมีระดับการศึกษาสูงสุดต5างกันมีความต�องการพัฒนาตนเอง ต5างกัน 3.4 ผลการเปรียบเทียบความต�องการพัฒนาตนเองของบุคลากรท่ีปฏิบัติงาน จําแนกตามประสบการณ(ในการทํางาน โดยพิจารณาในเชิงของระดับ พบว5า บุคลากรท่ีมีประสบการณ(ในการทํางาน ต5างกันมีความต�องการพัฒนาตนเอง ต5างกัน 2.2  ด�านทักษะความสามารถ หรือสมรรถนะในการปฏิบัติงานโดยภาพรวมอยู5ในระดับมากท่ีสุด  (µ  =4.54)  เม่ือพิจารณาเป4นรายข�อโดยเรียงลําดับจากมากไปหาน�อย  พบว5า  ทักษะมนุษยสัมพันธ(อยู5ในระดับมากท่ีสุด (µ =4.76) รองลงมาคือ ทักษะการติดต5อสื่อสารและการประสานงานอยู5ในระดับมากท่ีสุด  (µ=4.72)  ทักษะการทํางานเป4นทีมและพัฒนาทีม  อยู5ในระดับมากท่ีสุด  (µ  =  4.67) ทักษะการตัดสินใจในการปฏิบัติงาน  อยู5ในระดับมากท่ีสุด  (µ=4.59)  ทักษะการคิดวิเคราะห(และสังเคราะห(งานในหน�าท่ี อยู5ในระดับมาก (µ = 4.46) ตามลําดับ และข�อท่ีมีค5าเฉลี่ยน�อยท่ีสุดคือทักษะในการใช�เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม5 ๆ อยู5ในระดับมาก (µ =4.02) 2.3  ด�านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค(โดยภาพรวม อยู5ในระดับมากท่ีสุด (µ =4.72) เม่ือพิจารณาเป4นรายข�อโดยเรียงลําดับจากมากไปหาน�อย พบว5าการยอมรับกฎเกณฑ(และปฏิบัติตามระเบียบของสังคม อยู5ในระดับมากท่ีสุด (µ =4.83) รองลงมาคือ  เจตคติท่ีดีต5อการทํางานภาครัฐ อยู5ในระดับมากท่ีสุด (µ =4.80) ความสามารถในการปรับตัวเข�ากับสิ่งแวดล�อมและสังคม และการยอมรับฟOงความคิดเห็นของผู�อ่ืน  อยู5ในระดับมากท่ีสุด  (µ=4.78)  การสร�างวัฒนธรรมท่ีดีในองค(กร  อยู5ในระดับมากท่ีสุด (µ =4.61) ตามลําดับ และข�อท่ีมีค5าเฉลี่ยน�อยท่ีสุดคือการมุ5งอนาคตและการพัฒนาตน อยู5ในระดับมาก (µ =4.50) 



100  3.5 ผลการเปรียบเทียบความต�องการพัฒนาตนเองของบุคลากรท่ีปฏิบัติงาน จําแนกตามกลุ5มงานท่ีปฏิบัติในปOจจุบัน โดยพิจารณาในเชิงของระดับ พบว5า บุคลากรท่ีมีประสบการณ(ในการทํางาน ต5างกันมีความต�องการพัฒนาตนเอง ต5างกัน 3.6 ผลการเปรียบเทียบความต�องการพัฒนาตนเองของบุคลากรท่ีปฏิบัติงาน จําแนกตามตําแหน5งท่ีดํารงอยู5ในปOจจุบัน โดยพิจารณาในเชิงของระดับ พบว5า บุคลากรท่ีมีตําแหน5งท่ีดํารงอยู5ในปOจจุบัน ต5างกันมีความต�องการพัฒนาตนเอง ต5างกัน 4.  ข�อเสนอแนะเพ่ิมเติมเก่ียวกับความต�องการพัฒนาตนเองของบุคลากรท่ีปฏิบัติงานในกองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในจังหวัดพะเยา ในรายด�านโดยเรียงตามลําดับความถ่ี  มีดังนี้  อภิปรายผล  จากการศึกษาความต�องการพัฒนาตนเองของบุคลากรท่ีปฏิบัติงานในกองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในจังหวัดพะเยา ผลการศึกษาสามารถนํามาอภิปรายผลได� ดังนี้ 1. ผลการศึกษาความต�องการพัฒนาตนเองของบุคลากรท่ีปฏิบัติงานในกองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในจังหวัดพะเยา โดยภาพรวมอยู5ในระดับมากท่ีสุดเม่ือพิจารณาเป4นรายด�าน พบว5า  ความต�องการพัฒนาด�านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค(อยู5ในระดับมากท่ีสุด ท้ังนี้อาจเป4นเพราะว5า การพัฒนาในด�านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค( ถือเป4นสิ่งท่ีจําเป4นต5อประสิทธิภาพของงานเป4นอย5างมากซ่ึงสอดคล�องกับงานวิจัยของ บัญญัติ  โพธิ์เสนา (2542) ได�ศึกษาเรื่องเก่ียวกับความต�องการในการพัฒนาบุคลากรใน4.1 ด�านความรู�ความเข�าใจในวิชาชีพ พบว5า ควรมีการจัดอบรมให�กับบุคลากรอย5างต5อเนื่อง เก่ียวกับหน5วยงาน และกฎหมายท่ีเก่ียวข�องกับการปฏิบัติงาน (f=8) ควรศึกษาความรู� เรียนรู�กับหน5วยงานหรือองค(กรต5างๆ (f=6) พัฒนาด�านการข5าว  (f=1)  4.2 ด�านทักษะความสามารถหรือสมรรถนะในการปฏิบัติงาน พบว5าควรมีการศึกษาดูงาน อบรม สัมมนาท้ังในประเทศและนอกประเทศ (f=8)  ควรมีเครื่องมือท่ีทันสมัยช5วยอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน (f=7) มีการทดสอบบุคลากรในการปฏิบัติงาน (f=3)  พัฒนาด�านการประสานงาน (f=2)  พัฒนางานเป4นทีม จะได�ไม5เบ่ืองาน มีการช5วยเหลือซ่ึงกันและกัน (f=1)  4.3  ด�านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค(  พบว5า  อยากให�มีตําแหน5งประจําให�กับบุคลากร  ท่ีปฏิบัติงานในกองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในจังหวัดพะเยา (f=7) ต�องการพัฒนาหลักการร5วมงานกับหน5วยงานต5างๆท่ีเก่ียวข�อง จากผู�มีประสบการณ( (f=3) ปลูกจิตสํานึก มีการพัฒนาตนเองอยู5ตลอดเวลาและรับฟOงความคิดเห็นของผู�อ่ืน (f=2) มีเครื่องแบบท่ีเป4นเอกลักษณ(ของหน5วยงาน (f=1)   



101  โรงเรียนประถมศึกษา ตามทัศนะของผู�บริหารโรงเรียนและครูผู�สอน สังกัดสํานักงานประถมศึกษา อําเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี พบว5า ผู�บริหารและครูผู�สอนมีความต�องการพัฒนาตนเองโดยรวม และรายด�าน อยู5ในระดับมาก และสอดคล�องกับงานวิจัยของพจนา วรรณเสรี (2545) ท่ีได�ศึกษาเรื่อง ความต�องการพัฒนาบุคลากรของข�าราชการองค(การบริหารส5วนจังหวัดตาก พบว5า ในภาพรวมข�าราชการมีความต�องการพัฒนาโดยรวมมากทุกด�าน เม่ือพิจารณาเป4นรายด�าน พบว5า ความต�องการพัฒนาด�านการยอมรับกฎเกณฑ(และปฏิบัติตามระเบียบของสังคม อยู5ในระดับมากท่ีสุด การเคารพกฎเกณฑ(เป4นหลักการพ้ืนฐานของการอยู5ร5วมกันของผู�คนในสังคมโดยปกติสุข ไม5ว5าจะเป4นสังคมใดหรือประเทศใด การอยู5ร5วมกันของผู�คนเป4นจํานวนมากในสังคมต�องอาศัยกฎระเบียบกติกาของสังคม ซ่ึงคนในสังคมนั้นๆจําต�องเรียนรู�กฎกติกาของสังคม พร�อมท้ังต�องมีความรับผิดชอบต5อสังคมส5วนรวมนั่นคือ ต�องยอมรับและปฏิบัติตามกฎเกณฑ(กติกาทางสังคม การอบรมสมาชิกในสังคมให�เกิดการเรียนรู�กฎเกณฑ( และกติกาของสังคม คือ การถ5ายทอดวิถีชีวิตวัฒนธรรม และการทําให�สมาชิกในสังคมนั้นสามารถดําเนินชีวิตได�อย5างเหมาะสมถูกต�อง ซ่ึงในสังคมท่ีได�มีการจัดระเบียบอย5างดีแล�วนั้น การอบรมให�เรียนรู�กฎเกณฑ(ของสังคมเป4นกระบวนการท่ีจะต�องกระทํา ท่ีสมาชิกในสังคมก็จะต�องเรียนรู�กฎเกณฑ(ใหม5 และยอมรับค5านิยม เพ่ือให�เกิดการเรียนรู�ในการเคารพกฎเกณฑ(ของสังคม เพ่ือการอยู5ร5วมกันอย5างมีความสุข และสอดคล�องกับงานวิจัยของวราภรณ( รัตพันธ( (2550) ได�ทําการศึกษาความต�องการในการพัฒนาศักยภาพทางด�านวิชาการของข�าราชการตํารวจชั้นประทวน สังกัดตํารวจภูธรจังหวัดหนองบัวลําภู ผลการศึกษาพบว5า 1) ความต�องการในการพัฒนาศักยภาพทางด�านวิชาการของข�าราชการตํารวจชั้นประทวน สังกัดตํารวจภูธรจังหวัดหนองบัวลําภู แบ5งออกเป4น 5 ด�านคือ ด�านวิชากฎหมาย ด�านวิชาการบริหารงานและปฏิบัติการด�านวิชาการท่ัวไป ด�านทักษะ และด�านเจตคติ โดยภาพรวมมีความต�องการอยู5ในระดับมาก และเม่ือเรียงลําดับความต�องการ 3 ลําดับแรก ได�แก5 ด�านเจตคติ ด�านทักษะ และด�านวิชาการท่ัวไป 2) ผลการเปรียบเทียบความแตกต5างของความต�องการในการพัฒนาศักยภาพทางด�านวิชาการพบว5า ข�าราชการตํารวจชั้นประทวน สังกัดตํารวจภูธรจังหวัดหนองบัวลําภู ท่ีมีเพศ อายุราชการรายได� (ต5อเดือน) และสถานภาพการสมรส แตกต5างกัน มีความความต�องการในการพัฒนาศักยภาพทางด�านวิชาการไม5แตกต5างกัน ส5วนข�าราชการตํารวจชั้นประทวน สังกัดตํารวจภูธรจังหวัดหนองบัวลําภู ท่ีมีชั้นยศ และการได�รับพิจารณาความดีความชอบเป4นกรณีพิเศษ มีความต�องการแตกต5างกันอย5างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และข�าราชการตํารวจชั้นประทวน สังกัดตํารวจภูธรจังหวัดหนองบัวลําภู ท่ีมีอายุและการพัฒนาตนเอง แตกต5างกัน มีความต�องการในการพัฒนาศักยภาพทางด�านวิชาการ แตกต5างกัน อย5างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี



102  1.1 ด�านความรู�ความเข�าใจในวิชาชีพ โดยภาพรวม อยู5ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป4นรายข�อพบว5าขอบข5ายโครงสร�างของหน5วยงาน อยู5ในระดับมากท่ีสุด การจัดโครงสร�างในหน5วยงานแต5ละแห5งอาจแตกต5างกันไป ตามประเภทของงาน ความสามารถของผู�บริหาร แต5ละส5วนงาน จํานวนบุคลากร ตลอดจนรูปแบบการบริหารแต5ละคน ดังนั้นการออกแบบโครงสร�าง ให�สามารถรองรับการทํางานท่ีดีนั้นระดับ .01 3) ความต�องการในการพัฒนาศักยภาพทางด�านวิชาการ ซ่ึงแบ5งออกเป4น 9 วิธี ได�แก5 การศึกษาไปพร�อมกับการปฏิบัติงาน การให�ทํางานในฐานะทีมงานหรือผู�ช5วยการฝTกอบรม การศึกษาดูงาน การศึกษาด�วยตนเอง โดยการศึกษาต5อในระดับปริญญาตรีโทและเอก การจัดให�มีพ่ีเลี้ยง การจัดให�มีคู5มือการปฏิบัติงาน การจัดให�มีแหล5งค�นคว�าและให�ทุนการวิจัยเพ่ือแก�ปOญหาการปฏิบัติงานแต5ละฝUาย และสอดคล�องกับงานวิจัยของเอ้ือม มาภา ประเสริฐ วีธัช ได�ทําการศึกษาความต�องการพัฒนาตนเองของบุคลากรกรมส5งเสริมการเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี ผลการวิเคราะห(ความต�องการพัฒนาตนเองของบุคลากรส5งเสริมการเกษตรจังหวัดกาญจนบุรีจํานวน 3 ด�านประกอบด�วย ด�านการศึกษาต5อ ด�านการฝTกอบรม และด�านการพัฒนา โดยการเรียนรู�ด�วยตนเองพบว5า มีความต�องการพัฒนาตนเองในภาพรวม อยู5ในระดับมากเม่ือพิจารณาเป4นรายด�านพบว5า ด�านการฝTกอบรมเป4นด�านท่ีมีค5าเฉลี่ยสูงสุด อยู5ในระดับมาก  รองลงมาคือด�านการพัฒนาโดยการเรียนรู�ด�วยตนเอง และด�านการศึกษาต5อตามลําดับ และสอดคล�องกับงานวิจัยของพิมดาว ศิริเพ่ิมพูน (2546) ได�ศึกษาการศึกษาความต�องการในการพัฒนาบุคลากร ของข�าราชการสังกัดสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ(ภูมิภาคท่ี 3 เพ่ือศึกษาความต�องการในการพัฒนาบุคลากรของข�าราชการ สังกัดสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ(ภูมิภาคท่ี 3 โดยศึกษาจากความต�องการ 4 ด�าน คือ ด�านการบริหาร ด�านการสอบบัญชี ด�านเทคโนโลยีสารสนเทศ และด�านมนุษยสัมพันธ( และเพ่ือเปรียบเทียบความต�องการในการพัฒนาบุคลากรของข�าราชการ  สังกัดสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ(ภูมิภาคท่ี 3 จําแนกตามตําแหน5ง และประสบการณ(การทํางาน ประชากรท่ีศึกษา ได�แก5 ข�าราชการสังกัดสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ(ภูมิภาคท่ี 3 จํานวน 66 คน ผลการศึกษาพบว5า  ความต�องการพัฒนาบุคลากรของข�าราชการ สังกัดสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ(ภูมิภาคท่ี 3 รวม 4 ด�าน อยู5ในระดับมากท่ีสุด โดยมีความต�องการในการพัฒนาบุคลากรด�านการสอบบัญชีเป4นลําดับท่ี 1 รองลงมามีความต�องการพัฒนาบุคลากรด�านเทคโนโลยีสารสนเทศด�านมนุษยสัมพันธ( และด�านการบริหารเป4นลําดับสุดท�าย และเม่ือเปรียบเทียบความต�องการในการพัฒนาบุคลากร ของข�าราชการสังกัดสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ(ภูมิภาคท่ี 3 จําแนกตามปOจจัยตําแหน5ง และประสบการณ(การทํางาน พบว5า ปOจจัยตําแหน5ง และประสบการณ(การทํางานมีผลต5อการพัฒนาบุคลากรของข�าราชการ 



103  ต�องดูท่ีความเหมาะสมของหน5วยงานแต5ละประเภทเป4นสําคัญ แล�วเลือกแบบท่ีสามารถทําให�หน5วยงานแห5งนั้นทํางานได�อย5างมีประสิทธิภาพสูงสุด และเม่ือมีการเปลี่ยนแปลงสภาพบางอย5างจนทําให�โครงสร�างองค(การไม5เหมาะสมหรือล�าสมัย ผู�บริหารต�องกล�าตัดสินใจเปลี่ยนแปลงในสิ่งท่ีดีข้ึน สามารถสรุปขอบข5ายของหน5วยงานได�ตามบทบาท และหน�าท่ีของหน5วยงานเพ่ือให�บรรลุจุดมุ5งหมาย โดยการใช�บุคลากร เครื่องจักรสํานักงานและอุปกรณ(ท่ีเหมาะสมด�วย วิธีปฏิบัติท่ีดีท่ีสุด รวมท้ังการจัดหาสิ่งแวดล�อมท่ีเหมาะสมด�วย บทบาท หน�าท่ี และความรับผิดชอบของงานสอดคล�องกับงานวิจัยของพจนา วรรณเสวี (2545) ได�ศึกษาความต�องการพัฒนาตนบุคลากรของข�าราชการองค(การบริหารส5วนจังหวัดตาก ในการพัฒนาตนเอง 7 ด�าน และเปรียบเทียบความต�องการพัฒนาบุคลากรของข�าราชการ ท่ีมีความแตกต5างกันด�าน อายุ อายุราชการ วุฒิการศึกษา และประเภทงานกลุ5มประชากรท่ีศึกษาได�แก5 ข�าราชการองค(การบริหารส5วนจังหวัดตาก จํานวน 60 คน ผลการวิจัยพบว5า ในภาพรวมข�าราชการ มีความต�องการในการพัฒนาตนเอง 7 ด�าน ในระดับมาก โดยข�าราชการมีความต�องการพัฒนาเทคโนโลยี เป4นอันดับแรก และด�านความรู�และทักษะเฉพาะของงานในแต5ละตําแหน5ง ด�านความรู� ท่ัวไปในการปฏิบัติงาน ด�านภาษาอังกฤษ ด�านการบริหารด�านคุณสมบัติส5วนตัว และความต�องการด�านนันทนาการ ตามลําดับ เม่ือเปรียบเทียบความต�องการพัฒนาของข�าราชการ ท่ีมีความแตกต5างกันด�านอายุ อายุราชการ วุฒิการศึกษา และประเภทงานมีความต�องการพัฒนาไม5แตกต5างกัน และควรจะได�รับการพัฒนาด�านความรู�ทักษะเฉพาะของงานในแต5ละตําแหน5งทุกคน และสอดคล�องกับงานวิจัยของ อรอนงค( ทิพย(ทิมาพันธ( (2549) ได�ศึกษาความต�องการพัฒนาบุคลากรของข�าราชการองค(การบริหารส5วนจังหวัดระยอง เพ่ือศึกษาระดับความต�องการในการพัฒนาข�าราชการขององค(การบริหารส5วนจังหวัดระยอง และเปรียบเทียบความแตกต5างของความต�องการในการพัฒนาข�าราชการขององค(การบริหารส5วนจังหวัดระยอง กลุ5มตัวอย5างในการวิจัยคือข�าราชการองค(การบริหารส5วนจังหวัดระยอง จํานวน 120 คน ผลการศึกษาพบว5า โดยภาพรวมข�าราชการมี ความต�องการในการพัฒนาของข�าราชการในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป4นรายด�านพบว5า ข�าราชการมีความต�องการในการพัฒนาด�านความรู�และทักษะเฉพาะของงานในแต5ละตําแหน5งมากท่ีสุดเป4นอันดับแรก รองลงมาคือ ด�านเทคโนโลยีสารสนเทศ และด�านภาษาอังกฤษ โดยในด�านความรู� และทักษะเฉพาะตําแหน5งของงานในแต5ละตําแหน5ง ข�าราชการมีความเห็นว5า ควรส5งเสริมข�าราชการให�ได�รับการฝTกอบรม การดูงานท่ีเก่ียวข�องกับงานในตําแหน5ง หรืองานในหน�าท่ีในด�านเทคโนโลยีสารสนเทศข�าราชการมีความเห็นว5า ควรมีการเชื่อมต5อระบบอินเตอร(เน็ตกับเครื่องคอมพิวเตอร(ในท่ีทํางานทุกเครื่อง และในด�านภาษาอังกฤษ ข�าราชการมีความเห็นว5าควรให�บริการเอกสาร สิ่งพิมพ( วารสาร วีดีโอ ซีดี เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะ 



104  การพูด การอ5านและสอดคล�องกับงานวิจัยของ รัชนี รัตนะ (2550) ได�ศึกษาความต�องการในการพัฒนาตนเองของผู�ใหญ5บ�านในพ้ืนท่ีอําเภอหนองใหญ5 อําเภอบ5อทอง และอําเภอบ�านบึง จังหวัดชลบุรี มีวัตถุประสงค(เพ่ือทําการศึกษาความต�องการพัฒนาตนเองของผู�ใหญ5บ�าน และเปรียบเทียบความต�องการพัฒนาตนเองของผู�ใหญ5บ�าน โดยศึกษาจากประชากรท่ีเป4นผู�ใหญ5บ�านในพ้ืนท่ีท่ีเป4นกรณีศึกษา จํานวน 123 คน ผลการศึกษาพบว5า ความต�องการพัฒนาตนเองของผู�ใหญ5บ�านมีความคิดเห็นต5อการพัฒนาตนเองในภาพรวมอยู5ในระดับความต�องการพัฒนามาก เม่ือแยกเป4นรายข�อพบว5า ความต�องการพัฒนาตนเองของผู�ใหญ5บ�าน ต5อการพัฒนาด�านภาวะผู�นํา ด�านความรู�เก่ียวกับบทบาทหน�าท่ี และด�านความรู�ความสามารถท่ัวไปอยู5ในระดับมาก และเม่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู�ใหญ5บ�าน จําแนกตามปOจจัยตามสถานภาพ พบว5า ผู�ใหญ5บ�านท่ีมีเพศ อายุ การศึกษา และประสบการณ(ท่ีแตกต5างกันมีความต�องการพัฒนาตนเองท่ีไม5แตกต5างกัน นอกจากนี้ยังพบว5าผู�ใหญ5บ�านส5วนใหญ5 ต�องการพัฒนาตนเองให�มีความรู�ด�านต5าง ๆ เพ่ิมข้ึน เพ่ือท่ีจะนําความรู�มาใช�ให�เกิดประโยชน(ต5อการปฏิบัติหน�าท่ีในการดูแลลูกบ�าน  เพ่ือให�ประชาชนมีความสุขและทําให�สังคมน5าอยู5เพ่ิมข้ึน และสอดคล�องกับงานวิจัยของ ร.ต.หญิง ลัดดาวัลย( บัณฑิตเจริญเลิศ (2550) ได�ศึกษาความต�องการพัฒนาตนเองของข�าราชการสํานักนโยบาย และแผนกกลาโหม สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม มีวัตถุประสงค(เพ่ือศึกษาความต�องการพัฒนาตนเองของข�าราชการสํานักนโยบาย และแผนกลาโหม สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม โดยการศึกษาและเปรียบเทียบระดับความต�องการพัฒนาตนเองใน 7 ด�านคือ ด�านการศึกษาต5อเพ่ิมเติม ด�านการฝTกอบรม ด�านการเพ่ิมพูนความรู�อย5างไม5เป4นทางการด�านความรู�เก่ียวกับระเบียบต5าง ๆ ด�านการปฏิบัติงาน ด�านร5างกาย และด�านจิตลักษณะ โดยจําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการรับข�าราชการ ชั้นยศและระดับรายได� การศึกษาในครั้งนี้ใช�วิจัยเชิงปริมาณ กลุ5มตัวอย5างท่ีใช�ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ข�าราชการสํานักนโยบายและแผนกลาโหม สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม จํานวน 169 คน ผลการศึกษาพบว5า ข�าราชการสํานักนโยบายและแผนกลาโหม สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม มีความต�องการพัฒนาตนเองในระดับมากท้ัง 7 ด�าน และผลการทดสอบสมมติฐานพบว5า ข�าราชการสํานักนโยบายและแผนกลาโหม สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ท่ีมี เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาการรับราชการ ระดับชั้นยศ และระดับรายได� ต5างกันมีความต�องการพัฒนาตนเองไม5แตกต5างกันอย5างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 1.2 ด�านทักษะความสามารถหรือสมรรถนะในการปฏิบัติงานโดยภาพรวมอยู5ในระดับมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป4นรายข�อ พบว5า ทักษะมนุษยสัมพันธ(อยู5ในระดับมากท่ีสุด  การอยู5ร5วมกันในองค(กรต5างๆ ซ่ึงเป4นแหล5งรวมตัวของบุคคลอย5างน�อยสองคนข้ึนไป  ท่ีมาอยู5รวมกลุ5มกันอย5างเป4นทางการเพ่ือ



105  ปฏิบัติงานตามบทบาทหน�าท่ีให�ประสบผลสําเร็จตามจุดประสงค(ท่ีกําหนดไว�  บุคคลต5างก็มีการปฏิบัติตนตามบทบาทหน�าท่ีของตน เช5น พ5อแม5มีบทบาทหน�าท่ีในการอบรมเลี้ยงดู สั่งสอนลูก ให�มีความรู�ความสามารถในการปฏิบัติตนให�เป4นไปตามกฎ ระเบียบ วัฒนธรรมประเพณีของครอบครัวและสังคม ครูอบรมสั่งสอนนักเรียนให�มีความรู� มีความสามารถและมีทักษะในวิชาการและวิชาชีพ และประพฤติปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ วัฒนธรรม ประเพณีของโรงเรียน หน5วยงานบริษัทห�างร�านมีผู�จัดการควบคุมดูแลลูกจ�างในการดําเนินธุรกิจให�มีความเจริญก�าวหน�า และบรรลุเปIาหมายของหน5วยงาน หรือผู�บังคับบัญชา และผู�ใต�บังคับบัญชาต5างก็ช5วยกันในการปฏิบัติราชการในวงราชการ ให�ประสบผลสําเร็จ เหล5านี้เป4นเพียงตัวอย5างท่ีแสดงให�เห็นว5า แต5ละคนต5างก็ทํางานร5วมกันตามโครงสร�างของหน5วยงานท่ีวางไว�อย5างเป4นระบบระเบียบ และแบบแผนเพ่ือให�บรรลุจุดมุ5งหมายของหน5วยงานนั้นๆ การมีปฏิสัมพันธ( หรือการท่ีมนุษย(ติดต5อเก่ียวข�องกัน หรือความสัมพันธ(ท่ีมนุษย(มีต5อกันดังกล5าวเรียกว5า มนุษย(สัมพันธ(ในองค(กร มนุษย(สัมพันธ(จึงเป4นท้ังศิลปะ และศาสตร(ประยุกต(ซ่ึงช5วยทําให�เกิดการกระทําสิ่งต5างๆให�สําเร็จลงด�วยดี (ลักขนา  สริวัฒน(, 2556) ซ่ึงสอดคล�องกับงานวิจัยของ วีรวัฒน(  คูเมือง (2551) ได�ทําการศึกษาความต�องการเพ่ิมสมรรถภาพในการใช�เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือการปฏิบัติงานของข�าราชการตํารวจภูธร จังหวัดสมุทรปราการ ผลการศึกษาพบว5าข�าราชการตํารวจภูธร จังหวัดสมุทรปราการ มีความต�องการเพ่ิมสมรรถภาพในการใช�เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการปฏิบัติงาน            ในภาพรวมและท้ัง 4 ด�าน อันได�แก5 ด�านการใช�อุปกรณ(คอมพิวเตอร(  ด�านการใช�โปรแกรมสําเร็จรูป ด�านการใช�คอมพิวเตอร(เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และด�านความสามารถในการแก�ปOญหา และบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร(พบว5า มีความต�องการเพ่ิมสมรรถภาพในระดับมากทุกด�าน โดยข�าราชการตํารวจท่ีมีเพศ อายุระดับการศึกษา ชั้นยศ ตําแหน5งและสายงานท่ีต5างกัน มีความต�องการเพ่ิมสมรรถภาพในการใช�เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการปฏิบัติงานไม5แตกต5างกัน 1.3 ด�านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค(โดยภาพรวมอยู5ในระดับมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป4นรายข�อพบว5าการยอมรับกฎเกณฑ( และปฏิบัติตามระเบียบของสังคมอยู5ในระดับมากท่ีสุดกระบวนการทางสังคมท่ีคอยควบคุมความประพฤติของบุคคลในสังคมให�อยู5ใน ระเบียบ กฎเกณฑ( ท่ีสังคมกําหนดไว�เพ่ือให�สังคมมีระเบียบและดํารงอยู5ได� การจัดระเบียบทางสังคมเป4นกระบวนการท่ีมีขอบเขตกว�างขวางครอบคลุม ปรากฏการณ(ทางสังคมหลายอย5างเริ่มต�นจากการสร�างกฎเกณฑ(ข�อบังคับต5างๆ เพ่ือให�สมาชิกของสังคมยึดถือเป4นแนวปฏิบัติต5อกันระเบียบกฎเกณฑ( ข�อบังคับต5างๆ ก็คือ บรรทัดฐานของสังคมเม่ือสร�างบรรทัดฐานทางสังคมข้ึนมาจําเป4นต�องสนับสนุนให�สมาชิกของสังคม ปฏิบัติตาม บรรทัดฐานของ สังคมก็คือ 



106  สถานภาพ และบทบาท ดังแนวคิดของ มาสโลว( (Maslow,1954) กล5าวถึง สิ่งจูงใจจากความต�องการของมนุษย( และได�วางกระบวนการทางความต�องการของมนุษย(ไว�ว5ามีความต�องการทางด�านความม่ันคง หรือความปลอดภัย ความต�องการท่ีจะได�รับการยกย5องชื่อเสียงทางสังคม ความต�องการท่ีจะมีฐานะเด5นทางสังคม  และสอดคล�องกับงานวิจัยของวันเพ็ญ เนตรประไพ  (2553) ได�ศึกษาเรื่องเก่ียวกับคุณลักษณะ    อันพึงประสงค(ของนักเรียนโรงเรียนมารีย(อุปถัมภ( อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม อยู5ในระดับมากทุกด�านท้ังในส5วนของสภาพท่ีเป4นจริงและสภาพท่ีคาดหวัง เนื่องจาก คุณลักษณะอันพึงประสงค(ท้ัง 8 ด�าน ผู�ปกครองมองว5าสภาพท่ีเป4นจริงในปOจจุบันนักเรียนมีการปฏิบัติอยู5แล�ว  โดยสังเกตจากพฤติกรรมการกระทํา และยังมีความคาดหวังท่ีจะให�นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค(นี้ เพ่ิมข้ึนท้ัง 8 ด�าน เพราะในฐานะท่ีเป4นผู�ปกครองย5อมต�องการให�ลูกของตนปฏิบัติดี และยังสอดคล�องกับงานวิจัยของสุติมา ไชยบํารุง (2556) ได�ศึกษาคุณลักษณะของผู�บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 พบว5า คุณลักษณะของผู�บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 โดยรวมและรายด�านอยู5ในระดับมาก 2.  ผลการเปรียบเทียบความต�องการพัฒนาตนเองของบุคลากรท่ีปฏิบัติงานในกองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในจังหวัดพะเยาจําแนกตามสถานภาพของผู�ตอบแบบสอบถาม 2.1 ผลการเปรียบเทียบความต�องการพัฒนาตนเองของบุคลากรท่ีปฏิบัติงานจําแนกตามเพศ โดยพิจารณาในเชิงของระดับ พบว5า บุคลากรท่ีมีเพศต5างกันมีความต�องการพัฒนาตนเอง ไม5ต5างกันอาจเป4นเพราะว5า บุคคลไม5ว5าเพศไหนล�วนมีความต�องการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของตนเองสอดคล�องกับกาญจนา ศรีชัยตัน (2555) ได� ศึกษาความต�องการพัฒนาตนเองของบุคลากรมหาวิทยาลัยเนชั่น ผลการศึกษาพบว5า บุคลากรท่ีมีเพศ แตกต5างกันมีความต�องการพัฒนาตนเองไม5แตกต5างกันสะท�อนให�เห็นว5าไม5ว5าเพศหญิง หรือชาย ให�ความสําคัญในเรื่องของการพัฒนาตนเองเช5นกัน ดังท่ี พิเชษฐ(   สุทธิวิรัตน( (2540) ได�กล5าวถึงการพัฒนาบุคลากรว5าเป4นสิ่งจําเป4นอย5างยิ่งเพราะสามารถทําให�บุคลากรได�รับความรู�ความชํานาญเพ่ิมมากข้ึน สามารถติดตามวิทยาการใหม5ๆ เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาได�ทันท5วงทีนอกจากจะช5วย ให�ตัวเองก�าวหน�าในหน�าท่ีการงานแล�ว ยังทําให�หน5วยงานได�รับผลผลิตเพ่ิมข้ึน และลดความสิ้นเปลืองท่ีจะเกิดข้ึน ได�เป4นอย5างมาก ซ่ึงเป4นเปIาหมายสูงสุดของทุก ๆ หน5วยงาน 2.2 ผลการเปรียบเทียบความต�องการพัฒนาตนเองของบุคลากรท่ีปฏิบัติงาน  จําแนกตามอายุ ระดับการศึกษาสูงสุด ประสบการณ(ในการทํางาน กลุ5มงานท่ีปฏิบัติอยู5ในปOจจุบัน ตําแหน5งท่ีดํารง



107  อยู5ในปOจจุบัน โดยพิจารณาในเชิงของระดับ พบว5า บุคลากรท่ีมีอายุ ระดับการศึกษาสูงสุด ประสบการณ(ในการทํางาน กลุ5มงานท่ีปฏิบัติอยู5ในปOจจุบัน ตําแหน5งท่ีดํารงอยู5ในปOจจุบันต5างกันมีความต�องการพัฒนาตนเองแตกต5างกันอาจเป4นเพราะว5า บุคลากรทุกคนมีมุมมองว5าการพัฒนาตนนั้นเป4นการปรับปรุงคุณภาพของตนเองให�มีความรู� ความสามารถ มีทักษะ มีทัศนคติท่ีดีในการทํางานเพ่ือให�การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน สอดคล�องกับชนิดา คล�ายสกุล (2552) ได�ทําการศึกษาการพัฒนาตนเองเพ่ือการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท อาหารยอดคุณ จํากัด พบว5าความต�องการพัฒนาตนเองของพนักงานท่ีมีสถานภาพ ได�แก5 อายุ ระดับกาศึกษา และระดับการศึกษาท่ีแตกต5างกัน มีความต�องการในการพัฒนาตนเองแตกต5างกัน และสอดคล�องกับแนวคิดของแสน  ยาสุข (2533) ท่ีว5าการพัฒนาบุคลากรว5าเป4นกระบวนการวิธีการหรือการดําเนินการส5งเสริมบุคลากรให�เกิดการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงประสิทธิภาพในการทํางานโดยส5งเสริมความรู� ความถนัด ความสามารถ ส5งเสริมทักษะในการปฏิบัติงานให�สามารถปฏิบัติงานให�หน�าท่ีท่ีอยู5ในความรับผิดชอบให�ดีข้ึน และรวมถึงการพัฒนาเจตคติ คุณลักษณะกําลังใจในการปฏิบัติงานให�ดียิ่งข้ึน 2. ข�อเสนอแนะเพ่ิมเติมเก่ียวกับความต�องการพัฒนาตนเองของบุคลากรท่ีปฏิบัติงานในกองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในจังหวัดพะเยา ในรายด�านโดยเรียงตามลําดับความถ่ี มีดังนี้ 2.1 ด�านความรู�ความเข�าใจในวิชาชีพ พบว5า ควรมีการจัดอบรมให�กับบุคลากรอย5างต5อเนื่อง เก่ียวกับหน5วยงาน และกฎหมายท่ีเก่ียวข�องกับการปฏิบัติงานเนื่องจากการรับคนท่ีไม5เหมาะสมเข�ามาทํางาน เป4นความผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนนับต้ังแต5วันแรกท่ีรับสมัครคนเข�ามาทํางาน เนื่องด�วยเหตุผลประการต5างๆ แต5องค(กรยังยืนยันตามความประสงค(ท่ีจะมอบหมายให�ทํางานต5อไป จําเป4นต�องมีการฝTกอบรมในเรื่องท่ียังขาดอยู5ไปจนกว5าจะสามารถปฏิบัติงานได�ตามความหวังขององค(กร (พลัส  หันนาดินทร(, 2542),ควรศึกษาความรู� เรียนรู�กับหน5วยงานหรือองค(กรต5างๆเพราะการปฏิบัติงานในกองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในจังหวัดพะเยา เป4นการบูรณาการร5วมกันหลายองค(กร จึงจําเป4นท่ีจะต�องควรศึกษาความรู� เรียนรู�กับหน5วยงานหรือองค(กรต5างๆ, พัฒนาด�านการข5าว (f=1) เพราะจะต�องมีการสร�างแหล5งข5าวท้ังจากภาครัฐและภาคเอกชน เพ่ือท่ีจะได�รับทราบข�อมูลข5าวสารท่ีแท�จริงและรวดเร็ว 2.2 ด�านทักษะความสามารถหรือสมรรถนะในการปฏิบัติงาน พบว5า ความต�องการศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา ท้ังในประเทศและนอกประเทศ มีความถ่ีมากท่ีสุด เพราะการศึกษาดูงานเป4นการเพ่ิมพูนความรู� ความเข�าใจโดยการนําผู�เข�ารับการอบรบ ไปศึกษาดูงานในสถานท่ีอ่ืนนอกสถานท่ี ฝTกอบรมให�เห็นสถานการณ(จริง และนําประสบการณ(ท่ีได�จากการศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา มาปรับปรุงและเป4นแนวทาง และการปฏิบัติงานของตนเองความต�องการพัฒนาด�านเทคโนโลยี เพราะปOจจุบันเป4นโลกของยุคข�อมูลข5าวสาร การพัฒนาด�านเทคโนโลยีเป4นสิ่งจําเป4นสําหรับองค(กรสมัยใหม5 โดยเฉพาะด�าน



108  สื่อสาร ซ่ึงนับว5ามีบทบาทอย5างมาก ท้ังต5อประสิทธิภาพการดําเนินงานขององค(กร และการพัฒนาบุคลากร รวมถึงกลวิธี ในการปฏิบัติงานของบุคลากร ท่ีควรพัฒนาอยู5เสมอ เพราะจะทําให�องค(กรมีบุคลากรท่ีปฏิบัติงาน ได�อย5างมีประสิทธิภาพ (พลัส  หันนาดินทร(, 2542) ความต�องการทดสอบบุคลากรในการปฏิบัติงานเพราะจะได�ทราบว5าบุคลากรท่ีปฏิบัติงานด�านนั้นมีความถนัด ความชํานาญมากน�อยเพียงใด เพ่ือท่ีจะได�ทํางานให�เหมาะสมกับหน�าท่ีท่ีได�รับมอบหมาย, ความต�องการพัฒนาด�านการประสานงานเพราะการติดต5อสื่อสารให�เกิดความคิด ความเข�าใจตรงกันในการร5วมมือปฏิบัติงานให�สอดคล�องท้ังเวลา และกิจกรรมท่ีจะต�องกระทําให�บรรลุวัตถุประสงค(อย5างสมานฉันท( และมีประสิทธิภาพเพ่ือให�งานดําเนินไปอย5างราบรื่น ไม5เกิดการทํางานซํ้าซ�อน ขัดแย�งกัน หรือเหลื่อมล้ํากัน การประสานงานจึงเป4นกระบวนการหนึ่งของการบริหารและการปฏิบัติงานในหน5วยงานหรือองค(กร ความสําเร็จของการประสานงานข้ึนอยู5กับบทบาท และความสามารถของบุคลากร (รัตนาภรณ( ศรีพยัคฆ() ความต�องการพัฒนางานเป4นทีม จะได�ไม5เบ่ืองาน มีการช5วยเหลือซ่ึงกันและกัน เพราะงานบางอย5างต�องอาศัยการทํางานร5วมกันเป4นทีม เพ่ือท่ีงานออกมาจะได�มีประสิทธิภาพสูงสุด 2.3 ด�านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค( พบว5า ความต�องการอยากให�มีตําแหน5งประจําให�กับบุคลากร ท่ีปฏิบัติงานในกองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในจังหวัดพะเยา มีความถ่ีมากท่ีสุด เนื่องจากบุคลากรท่ีปฏิบัติงานในกองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในจังหวัดพะเยาเป4นเจ�าหน�าท่ีช5วยงานราชการ, ความต�องการพัฒนาหลักการร5วมงานกับหน5วยงานต5างๆท่ีเก่ียวข�อง จากผู�มีประสบการณ(เพราะจะได�ทราบถึงกฎระเบียบ ข�อบังคับ ของหน5วยงานอ่ืนๆท่ีเก่ียวข�องเก่ียวกับปฏิบัติงาน, ความต�องการปลูกจิตสํานึก มีการพัฒนาตนเองอยู5ตลอดเวลาและรับฟOงความคิดเห็นของผู�อ่ืนเพราะจะได�รู�จักการค�นคว�าหาความรู�สิ่งใหม5ๆ ท่ีทันสมัยให�ทันต5อเหตุการณ(ท่ีทันสมัย และรู�จักคิดวิเคราะห( ความคิดเห็นของผู�อ่ืนเพ่ือมาประยุกต(ใช�งานในองค(กรของตนเอง,  ต�องการให�มีเครื่องแบบท่ีเป4นเอกลักษณ(ของหน5วยงาน เพราะปOจจุบันบุคลากรท่ีปฏิบัติงานในกองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในจังหวัดพะเยา มาจากหลายองค(กรทําให�ไม5ทราบว5าเป4นเจ�าหน�าท่ีของกองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในจังหวัดพะเยา จึงสมควรท่ีจะมีเครื่องแบบหรือเสื้อก๊ักท่ีเป4นเอกลักษณ(เฉพาะ   ข�อเสนอแนะ ข�อเสนอแนะในการนําผลงานวิจัยไปใช� 1. กองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในจังหวัดพะเยา ควรมีการส5งเสริมให�บุคลากรได�มีการพัฒนาตนเองในด�านความรู�ความเข�าใจในวิชาชีพ เก่ียวกับขอบข5ายโครงสร�างของหน5วยงาน 



109  2. กองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในจังหวัดพะเยา ควรมีการส5งเสริมให�บุคลากรได�มีการพัฒนาตนเองในด�านทักษะความสามารถหรือสมรรถนะในการปฏิบัติงานเก่ียวกับทักษะมนุษยสัมพันธ( 3. กองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในจังหวัดพะเยา ควรมีการส5งเสริมให�บุคลากรได�มีการพัฒนาตนเองในด�านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค( เก่ียวกับการยอมรับกฎเกณฑ( และปฏิบัติตามระเบียบของสังคม  ข�อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต"อไป 1. ควรทําการศึกษาเก่ียวกับปOญหาในการพัฒนาตนเองของบุคลากรในกองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในจังหวัดพะเยา  2. ควรมีการศึกษาเก่ียวกับความต�องการพัฒนาตนเองของบุคลากรในสังกัด โดยกําหนดตัวแปรในด�านขนาดองค(การเป4นชายหรือหญิง     
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111  บรรณานุกรม กองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.). (2552, 12 มีนาคม). เรื่องการจัดตั้งกองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในจังหวัด. คําสั่งท่ี 78/2552. กองอํานวยการรักษาความม่ันคงในราชอาณาจักร (กอ.รมน.). (2554). คู�มือการปฏิบัติงานของกองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักรตามโครงสร%างใหม�. กรุงเทพฯ : กองอํานวยการรักษาความม่ันคงในราชอาณาจักร. กองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.). (2555, 22 สิงหาคม). เรื่อง ให%กําลังพลพ%นหน%าท่ีและปฏิบัติหน%าท่ี. คําสั่งท่ี 256(1)/2555. กองอํานวยการรักษาความม่ันคงในราชอาณาจักร (กอ.รมน.). (2556). นโยบายและยุทธศาสตร.กองอํานวยการรักษาความม่ันคงในราชอาณาจักร. กรุงเทพฯ: กองอํานวยการรักษาความม่ันคงในราชอาณาจักร. เกศรา  รักชาติ. (2549). องค.การแห�งการตื่นรู%. กรุงเทพฯ: เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ0ป. เกรียงศักด์ิ เจียมบุญศรี และจัก  อินทรจักร. (2544). คู�มือการบริหารทรัพยากรบุคคล. กรุงเทพฯ: วีเจพริ้นต้ิง เข็มทอง  แสวง. (2544). ความต%องการและป/ญหาการพัฒนาบุคลากรของข%าราชการครูสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร%อยเอ็ด. วิทยานิพนธ;ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. ฆนัท  ธาตุทอง. (2552). การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางสถานศึกษา ข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551. กรุงเทพฯ: เพชรเกษมการพิมพ;. จํารัส นองมาก. (2541). ร�วมวงบริหาร. กรุงเทพฯ: เพ่ิมเสริมกิจ. จีระพันธุ;  พูลพัฒน;. (2545). การบริหารเวลา. กรุงเทพฯ: พัฒนาคุณภาพวิชาการ. ชญานิศ ปลื้มอุดม. (2557). ความรู% และการรับรู% เ ก่ียวกับสิทธิเด็กของประชาชนในจังหวัดสมุทรปราการ. วิทยานิพนธ; รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารท่ัวไปมหาวิทยาลัยบูรพา. ชูชีพ  พุทธประเสริฐ. (2542). การพัฒนาองค.การ : เทคนิคการบริหารการศึกษา. เชียงใหมD : ภาควิชาบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร; มหาวิทยาลัยเชียงใหมD. 



112  เดชวิทย;  นิลวรรณ. (2548). การบริหารทรัพยากรมนุษย. Human Resource Management. เชียงใหมD: ธนุชพริ้นต้ิง. ไตรลักษณ;  โภคพลากรณ;. (2541). พฤติกรรมองค.การและการจัดการตลาด : เอกสารการสอนชุดวิชาพฤติกรรมองค.การและการจัดการตลาดหน�วยท่ี 1-7. (พิมพ;ครั้งท่ี 2). กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. ธงชัย  สมบูรณ;. (2549). จากองค.กรแห�งการเรียนรู%สู�องค.กรเปLMยมสุข. กรุงเทพฯ: ปราชญ;สยาม. ธัญญา ผลอนันต;. (2546). การมุ�งเน%นทรัพยากรบุคคล : แนวทางการสร%างความพึงพอใจแก�พนักงาน. (พิมพ;ครั้งท่ี 2). กรุงเทพฯ: อินโนกราฟฟHกซ;. ธารพรรษ  สัตยารักษ;. (2548). Human Resource Management หลักการและมุมมองจากมืออาชีพบรรณาธิการ.กรุงเทพฯ: โอ.เอส. พริ้นต้ิง เฮาส;. ธํารงศักด์ิ คงคาสวัสด์ิ. (2547). การบริหารคนอย�างไรให%ได%ใจและงาน. กรุงเทพฯ: สมาคมสDงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุLน). นงนุช  วงษ;สุวรรณ. (2546). การบริหารทรัพยากรมนุษย; (Human Resource Management). กรุงเทพฯ: จามจุรีโปรดักส;. นพพงษ;  บุญจิตราดุล. (2549). โน%ตย�อบริหาร. เชียงใหมD. Orange Group Tactics Design. นนทวัฒน;  สุขผล. (2543). เทคนิคการฝPกอบรมอย�างมีประสิทธิผล. กรุงเทพฯ: เอ็กเปอร;เน็ท. น้ําทิพย;  วิภาวิน. (2547). การจัดการความรู%กับคลังความรู%. กรุงเทพฯ: เอสอาร; พริ้นต้ิงแมสโปรดักส;. นิรันดร;  จุลทรัพย;. (2547). จิตวิทยา การประชุม อบรม สัมมนา. (พิมพ;ครั้งท่ี 2). กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยทักษิณ. บรรยงค;  โตจินดา. (2543). การบริหารงานบุคคล. กรุงเทพฯ: รวมสาส;น. บุญชม  ศรีสะอาด. (2535). การวิจัยเบ้ืองต%น. พิมพ;ครั้งท่ี 2. กรุงเทพฯ: สุวีริยสาส;น. บุญเลิศ  กลิ่นรัฐ. (2546). การบริหารงานทรัพยากรมนุษย.. กรุงเทพฯ: คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมD. บุราณี  สุวรรณภิรมย;. (2537). คูDมือการประชุมสัมมนา เรียบเรียงจาก The Right way  to conduct meeting conference and discussion. (พิมพ;ครั้งท่ี 2). กรุงเทพฯ: แสงดาว. 



113  ประเวศน;  มหารัตน;สกุล. (2544). การบริหารทรัพยากรมนุษย.. กรุงเทพฯ: สมาคมสDงเสริมเทคโนโลยี(ไทย – ญ่ีปุLน). ปiญญา เจริญพจน;. (2547). การบริหารบุคลากรครูเก่ียวกับการวิจัยในช้ันเรียนโรงเรียนสะแกราชวิทยาคมอําเภอป/กธงชัยจังหวัดนครราชสีมา. วิทยานิพนธ;ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. พงศ;  หรดาล. (2540). จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค.การเบ้ืองต%น. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศรีปทุม. พนัส  หันนาคินทร;. (2542). ประสบการณ.ในการบริหารบุคคล. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ;จุฬาลงกรณ;มหาวิทยาลัย. พิเชษฐ;   สุทธิรัตน;. (2540). ความต%องการในการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนประถมศึกษา ตามทัศนะของผู%บริหารโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี. วิทยานิพนธ;ครุศาสตรมหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม. เพ็รรี  รูปะวิเชตร;. (2549). เทคนิคการจัดฝPกอบรมและการประชุม : เอกสารประกอบการสอน.เชียงใหมD : มหาวิทยาลัยเชียงใหมD. มนูญ  ไชยทองศรี. (2544). ความต%องการพัฒนาตนเองของบุคลากรโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอกุสุมาลย. จังหวัดสกลนคร. รายงานการศึกษาคlนควlาอิสระการศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. มาหาสารคาม, มหาวิทยาลัย. (2540). การบริหารทรัพยากรมนุษย.และทรัพยากรการศึกษา.มหาสารคาม: อภิชาตการพิมพ;. รวีวรรณ  เสวตามร. (2530). การประชุมท่ีมีประสิทธิภาพ. (พิมพ;ครั้งท่ี 2). กรุงเทพฯ: สายใจการพิมพ;. รัตนาภรณ;  ศรีพยัคฆ;. นักวิเคราะห.นโยบายและแผน ส�วนพัฒนาและบริหารจัดการความรู%สถาบันดํารงราชานุภาพ สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย. ลักขนา  สริวัฒน;. (2556). มนุษยสัมพันธ..  พิมพ;ครั้งท่ี1.  กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ;โอ.เอส.พริ้นต้ิงส; เฮlาส;. วราภรณ;  รัตพันธ;. (2550). ความต%องการในการพัฒนาศักยภาพทางด%านวิชาการของข%าราชการตํารวจช้ันประทวน สังกัดตํารวจภูธรจังหวัดหนองบัวลําภู. วิทยานิพนธ;ศิลปศาสตรมหา  บัณฑิต สาขายุทธศาสตร;การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี. 



114  วีรวัฒน;  คูเมือง. (2551). ความต%องการเพ่ิมสมรรถภาพในการใช%เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการปฏิบัติงานของข%าราชการตารวจภูธร จังหวัดสมุทรปราการ. วิทยานิพนธ;ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสังคมศาสตร;เพ่ือการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี. วันเพ็ญ  เนตรประไพ. (2553). การประเมินความต%องการจําเปSนในการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค.ของนักเรียนโรงเรียนมารีย.อุปถัมภ. อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม . วิทยานิพนธ;ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาศึกษาภาควิชาพ้ืนฐานทางการศึกษาบัณฑิต วิทยาลัยมหาวิทยาลัยศิลปากร. ศรีชล  ฉายาพงษ;. (2553). ความต%องการพัฒนาตนเองของข%าราชการตํารวจช้ันสัญญาบัตรและช้ัน  ประทวน สังกัดกองบังคับการอํานวยการตํารวจภูธรภาค 2. วิทยานิพนธ;รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม มหาวิทยาลัยบูรพา. สมชาย  หิรัญกิตติ. (2542). การบริหารทรัพยากรมนุษย. ฉบับสมบูรณ.. กรุงเทพฯ: ธีระฟHล;มและไซเท็กซ;. สมาน  รังสิโยกฤษณ;. (2544). ความรู%ท่ัวไปเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล. กรุงเทพฯ: สํานักงานขlาราชการพลเรือน. สุติมา ชัยบํารุง. (2556). คุณลักษณะของผู%บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต ๒. งานนิพนธ;การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา. สุโขทัยธรรมาธิราช, มหาวิทยาลัย. (2534). การพัฒนาทรัพยากรมนุษย.ในองค.กรหน�วยท่ี 7-15. นนทบุรี: โรงพิมพ;มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. โสภณ ชlางกลาง. (2550). ความต%องการพัฒนาตนเองของข%าราชการตํารวจตระเวนชายแดนระดับช้ันประทวน กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 14. วิทยานิพนธ;ศึกษาศาสตร   มหาบัณฑิต สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย; มหาวิทยาลัยรามคําแหง. เสนDห;  จุlยโต. (2544). การฝPกอบรมเชิงระบบ. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. แสน  ยาสุข. (2543). การศึกษาการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษาจังหวัดกําแพงเพชร. วิทยานิพนธ;มหาบัณฑิต สถาบันราชภัฏกําแพงเพชร. อาคม  บุญเกิด. (2556). ความต%องการพัฒนาตนเองของข%าราชการตํารวจ: กรณีศึกษากองบังคับการตํารวจนครบาล 6. วิทยานิพนธ;รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานตํารวจและกระบวนการยุติธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ;.  



115  อํานวย  แสงสวDาง. (2540). การจัดการทรัพยากรมนุษย.. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ;ทิพยวิสุทธิ์. เอ้ือม  มาภาประเสริฐวีธัช. ความต%องการพัฒนาตนเองของบุคลากร : กรณีศึกษากรมส�งเสริมการเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี. . วิทยานิพนธ;รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร; มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย;. 



         ภาคผนวก ก           



117  แบบสอบถามเพ่ือการศึกษา เร่ือง  การศึกษาความต�องการพัฒนาตนเองของบุคลากรที่ปฏิบัติงาน ในกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ศึกษาเฉพาะกรณี จังหวัดพะเยา ********************************* คําช้ีแจง แบบสอบถามการศึกษาเรื่อง  “การศึกษาความต�องพัฒนาตนเองของบุคลากรท่ีปฏิบัติงานในกองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักรศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดจังหวัดพะเยา”  โดยมีวัตถุประสงค2เพ่ือศึกษาป3จจัยในการพัฒนาตนเอง  และเพ่ือหาแนวทางในการพัฒนาตนเองของบุคลากรท่ีปฏิบัติงานในกองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในจังหวัดจังหวัดพะเยา  แบบสอบถามนี้  แบ5งออกเป6น  3  ตอน  คือ ตอนท่ี  1  ข�อมูลท่ัวไปของผู�ตอบแบบสอบถาม ตอนท่ี  2  การพัฒนาตนเองของบุคลากรท่ีปฏิบัติงานในกองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในจังหวัดจังหวัดพะเยา ตอนท่ี  3  ข�อเสนอแนะเพ่ิมเติมเก่ียวกับความต�องการพัฒนาตนเองของบุคลากรท่ีปฏิบัติงานในกองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในจังหวัดจังหวัดพะเยา   ขอความกรุณาจากท5าน  โปรดตอบแบบสอบถามตามความเป6นจริงด�วยตัวท5านเอง  ผู�ศึกษาจะใช�คําตอบของท5านเพ่ือประมวลเป6นข�อมูลในการศึกษาเท5านั้น  และจะเก็บคําตอบของท5านเป6นความลับ  การวิเคราะห2ข�อมูลและการนําเสนอจะทําเป6นภาพรวม  ผลการศึกษาจึงไม5มีผลกระทบต5อท5าน  แต5จะเป6นประโยชน2อย5างยิ่งต5อการพัฒนาบุคลากรท่ีปฏิบัติงานในกองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในจังหวัดจังหวัดพะเยา  ขอขอบพระคุณในความร5วมมือของท5านเป6นอย5างสูงมา ณ โอกาสนี้ ร�อยเอกสมภูมิ   กลิ่นอุบล   นักศึกษาระดับปริญญาโท  สาขารัฐศาสตรมหาบัณฑิต    



118  ตอนที่  1 สถานภาพผู�ตอบแบบสอบถาม คําช้ีแจง  โปรดกาเครื่องหมาย  √  ลงใน  (   )  ตามความเป6นจริงเก่ียวกับสถานภาพของผู�ตอบแบบสอบถาม 1. เพศ  (   ) ชาย    (   ) หญิง 2.  อายุ  (   ) ตํ่ากว5า  30  ปF   (   ) 30 – 40  ปF  (   ) 41 – 50  ปF   (   ) 51  ปFข้ึนไป 3.  ระดับการศึกษาสูงสุด  (   ) ตํ่ากว5าปริญญาตรี  (   ) ปริญญาตรี  (   ) สูงกว5าปริญญาตรี 4.  ประสบการณ2ในการปฏิบัติงาน  (   ) ตํ่ากว5า  5  ปF   (   ) 5 – 10  ปF  (   ) 11 – 20  ปF   (   ) 20  ปFข้ึนไป 5.  กลุ5มงานท่ีท5านปฏิบัติงานในป3จจุบัน  (   ) กลุ5มอํานวยการ     (   ) กลุ5มงานกิจกรรมมวลชล  (   ) กลุ5มนโยบายแผนและข5าว (   ) กลุ5มบริหารงานบุคคลและสนับสนุนท่ัวไป  (   ) กลุ5มการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย2สิน 6.  ตําแหน5งท่ีดํารงอยู5ในป3จจุบัน  (   ) ผู�อํานวยการกลุ5ม   (   ) เจ�าหน�าท่ี  (   ) อ่ืน ๆ (ระบุ).................................................................     



119  ตอนที่  2  การศึกษาความต�องการพัฒนาตนเองของบุคลากรท่ีปฏิบัติงานในกองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในจังหวัดพะเยา  คําช้ีแจง ขอให�ท5านพิจารณาว5า ท5านมีความต�องการพัฒนาตนเองของท5านในเรื่องต5อไปนี้อยู5ในระดับใด   โปรดทําเครื่องหมาย  √  ลงในช5องระดับความต�องการท่ีตรงกับความคิดของท5าน   ข�อท่ี ด�านความรู�ความเข�าใจในวิชาชีพ ระดับความต�องการพัฒนาตนเอง มากท่ีสุด  มาก  ปานกลาง  น�อย  น�อยท่ีสุด  1. ท5านมีความรู�ความเข�าใจขอบข5ายโครงสร�างของหน5วยงาน      2. ท5านมีความรู�ความเข�าใจระเบียบกฎหมายท่ีเอ้ือต5อการปฏิบัติราชการ      3. ท5านมีความรู�ความเข�าใจนโยบาย/ยุทธศาสตร2/เปPาหมาย/วัตถุประสงค2ของหน5วยงาน      4. ท5านมีความรู�ความเข�าใจการบริหารองค2การและการบริหารงานภาครัฐ      5. ท5านมีความรู�ความเข�าใจการคาดคะเนงานในอนาคต      6. ท5านมีความรู�ความเข�าใจการวิเคราะห2หาความสัมพันธ2ของงาน       ข�อท่ี ด�านทักษะความสามารถหรือสมรรถนะในการปฏิบัติงาน ระดับความต�องการพัฒนาตนเอง มากท่ีสุด  มาก  ปานกลาง  น�อย  น�อยท่ีสุด  1. ท5านมีทักษะการคิดวิเคราะห2และสังเคราะห2งานในหน�าท่ี      2.  ท5านมีทักษะการติดต5อสื่อสารและการประสานงาน        3. ท5านมีทักษะการตัดสินใจในการปฏิบัติงาน      4. ท5านมีทักษะมนุษยสัมพันธ2      5. ท5านมีทักษะการทํางานเป6นทีมและการพัฒนาทีม      6. ท5านมีทักษะในการใช�เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม5 ๆ        



120   ข�อท่ี ด�านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค3 ระดับความต�องการพัฒนาตนเอง มากท่ีสุด  มาก  ปานกลาง  น�อย  น�อยท่ีสุด  1. ท5านมีเจตคติท่ีดีต5อการทํางานภาครัฐ      2. ท5านมีการสร�างวัฒนธรรมท่ีดีในองค2กร      3. ท5านมีความสามารถในการปรับตัวเข�ากับสังคมและสิ่งแวดล�อม      4. ท5านยอมรับฟ3งความคิดเห็นของผู�อ่ืน      5. ท5านยอมรับกฎเกณฑ2และปฏิบัติตามระเบียบของสังคม      6. ท5านมีความมุ5งหมายในอนาคตและการพัฒนาตน       ตอนที่  3  ข�อเสนอแนะเพ่ิมเติมเก่ียวกับการศึกษาความต�องการพัฒนาตนเองของบุคลากรท่ีปฏิบัติ งานในกองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในจังหวัดพะเยา  1. ความต�องการด�านความรู�ความเข�าใจในวิชาชีพ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2. ความต�องการพัฒนาตนเองด�านทักษะความสามารถหรือสมรรถนะในการปฏิบัติงาน ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3. ความต�องการพัฒนาตนเองด�านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค2 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  ขอขอบคุณทุกท5านท่ีเสียสละเวลาในการตอบแบบสอบถาม      



121            ภาคผนวก ข รายนามผู�เช่ียวชาญตรวจแบบสอบถามในการวิจัย                 



122  รายนามผู�เช่ียวชาญตรวจแบบสอบถามในการวิจัย  1. พ.อ.วิษณุ  สุนทรารักษ2 รัฐศาสตรมหาบัณทิต (รัฐศาสตร2) การเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตรังสิต เสนาธิการประจําสํานักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความม่ันคงท่ี 16 จังหวัดเชียงราย/หัวหน�ากลุ5มงานแผนและการข5าว กอ.รมน. จังหวัดพะเยา 2. ดร.พฒนดล  พลเยี่ยม ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (พุทธศาสตร2) พุทธบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตพระนครศรีอยุธยา นั กวิ เคราะห2แผนนโยบายและข5 าวชํ านาญการ สํานักงานปPองกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 5จังหวัด เชียงใหม5 /รองหัวหน� าฝU ายงานข5 าว  กองอํานวยการรักษาความม่ันคงในจังหวัดพะเยา       3. นายสมเกียรติ  แสงแก�ว นิติศาสตรมหาบัณฑิต (นิติศาสตร2) นิติศาสตร2 มหาวิทยาลัยพะเยา ปPองกันจังหวัดพะเยา/หัวหน�ากลุ5มงานกิจการมวลชน กองอํานวยการรักษาความม่ันคงในจังหวัดพะเยา  



123  ประวัติผู�วิจัย  ช่ือ – นามสกุล   ร�อยเอก สมภูมิ  กลิ่นอุบล  วันเดือนป7เกิด   23 มีนาคม 2510 ที่อยู8ป9จจุบัน   บ�านเลขท่ี 154 หมู5 3 ตําบลมะเขือแจ� อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน 51000      โทรศัพท2มือถือ089-0109979 ตําแหน8งหน�าที่ป9จจุบัน ผู�บังคับกองร�อยทหารสารวัตร มณฑลทหารบกท่ี34 ค5ายขุนเจืองธรรมิกราช อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา ที่อยู8ที่ทํางาน                       ค5ายขุนเจืองธรรมิกราช ตําบลท5าวังทอง  อําเภอเมืองพะเยา      จังหวัดพะเยา 56000 ประวัติการศึกษา   พ.ศ. 2523 จบชั้นประถมศึกษาจากโรงเรียนบ�านโปร5งสลอด อําเภอบ�านลาด  จังหวัดเพชรบุรี พ.ศ. 2529   จบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนบ�านลาดวิทยา อําเภอบ�านลาด จังหวัดเพชรบุรี พ.ศ. 2531 จบการศึกษาโรงเรียนทหารสารวัตร กรมการสารวัตรทหารบก  แขวงพญาไท เขตราชเทวี  กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2561 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร2 (น.บ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ2 อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ2   


