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การศึกษาและจัดอันดับองค์ประกอบและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและรักษาทุนมนุษย์ของบุคลากรที่
เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำของกรมชลประทาน โดยใช้ดัชนีความสำคัญ
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บทคัดย่อ
ความรู้ ทักษะ และความสามารถ ของบุคลากรหรือที่เรียกว่า ทุนมนุษย์
ถือเป็นหนึ่งในสินทรัพย์ที่สำคัญขององค์การในปัจจุบัน กรมชลประทานซึ่ง
เป็ น หน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ โครงสร้า งพื้ น ฐานด้ า นน้ ำ ของประเทศได้ มี
ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน
ที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น อย่างไรก็ตามเพื่อให้การใช้งบประมาณสำหรับการ
พัฒนาบุคลากรของกรมชลประทานเกิดประโยชน์สูงสุด กรมชลประทานเอง
ควรทราบถึงองค์ประกอบและปัจจัยที่สำคัญของการพัฒนาทุนมนุษย์ ส่งผล
ให้งานวิจัยนี้จึงได้ศึกษาถึงองค์ประกอบที่สำคัญของความรู้ (Knowledge)
ทักษะ (Skills) ความสามารถ (Ability) และศึกษาถึงปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อ
การรักษาและคงอยู่ของบุคลากรกรมชลประทานที่ได้รับการพัฒนาอบรม
แล้ว งานวิจั ย นี้ ใช้วิธีก ารวัดหาดั ชนี ค วามสำคัญ (Relative Importance
Index, RII) ในการจัดอันดับองค์ประกอบที่สำคัญของการพัฒนาทุนมนุษย์
ในด้ า นความรู้ ทั ก ษะ และความสามารถ ในแต่ ล ะระดั บ ตำแหน่ ง จาก
ผลการวิ จั ย สรุป ได้ ว่ า ความรู้ด้ า นวิศ วกรรมศาสตร์ ทั ก ษะการสื่ อ สาร
ความสามารถในการแก้ไขปัญหาโดยใช้หลักความรู้ทางวิศวกรรม มีผลมาก
ที่สุด และในด้านปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาและรักษาทุนมนุษย์นั้นมีปัจจัย
สำคัญที่ต่างกันขึ้นกับตำแหน่งของงาน
คำสำคัญ: ทุนมนุษย์, ความรู,้ ทักษะ, ความสามารถ, โครงสร้างพื้นฐาน
ด้านน้ำ

Abstract
Knowledge, skills, and ability of employees, also known as
human capital, is currently considered as one of the
organization's important assets. The Royal Irrigation Department,
as an organization responsible for the country's water
infrastructure, is having a development strategy for employees
for better working efficiency. However, in order to maximize the
benefit of the budget for employee development, the Royal
Irrigation Department itself should be aware of human capital
development and retainment. As a consequence, we
conducted a study of the significant components of knowledge,
skills, ability, and important factors of human capital
development and retainment of Royal Irrigation Department's
employees who have been trained. We used the relative
importance index (RII) for ranking purpose in each essential of

human capital development in the aspect of knowledge, skills,
and ability for each working level. In conclusion, engineering
knowledge, communication skills, problem-solving ability by
using engineer knowledge, have the most effect, and the
difference of human capital development and retainment
depends on working level.
Keywords: Human capital, knowledge, skill, ability, water
infrastructure

1. คำนำ
กรมชลประทานเป็นหนึ่งในหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญในการบริหาร
จัดการน้ำและการชลประทานของประเทศและจากการเพิ่มขึ้นของจำนวน
ประชากรโลกและการเจริญ เติบ โตทางเศรษฐกิจโลกได้ส่งผลต่อ การเพิ่ ม
ปริมาณความต้องการใช้น้ำในทุกภาคส่วน ซึ่งโครงสร้ างพื้นฐานด้านน้ำถือ
เป็นหนึ่งในปัจจัยที่สำคัญต่อการพัฒนาประเทศซึ่งความมั่นคงด้านทรัพยากร
น้ ำ ยั งส่ งผลต่ อ การขยายตั ว ด้ า นเศรษฐกิ จ ของประเทศในอนาคตแต่ ใน
ปั จจุ บั นสภาวะโลกร้อ นได้ส่งผลกระทบต่อ วัฏ จั ก รของน้ำบนผิว โลก เกิด
ความผันแปรของพายุหมุนเขตร้อน เกิดภัยพิบัติต่าง ๆ ภาวะฝนแล้ง ฝนทิ้ง
ช่วงยาวนาน หรือภาวะน้ำท่วมหนัก เป็นต้น ดังนั้นกรมชลประทานเองต้องมี
การพัฒนาในด้านต่างๆทั้งการบริหารจัดการน้ำ การก่อสร้างด้านโครงสร้าง
พื้นฐานด้านน้ำ และรวมไปถึงการพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพที่ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคตของประเทศไทยต่อไป
ความรู้ ทักษะ และความสามารถของบุคลากรหรือที่เรียกว่า ทุนมนุษย์
ถือเป็นหนึ่งในสินทรัพย์ที่สำคัญขององค์การในปัจจุบัน กรมชลประทานซึ่ง
เป็ น หน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ โครงสร้า งพื้ น ฐานด้ า นน้ ำ ของประเทศได้ มี
ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน
ที่สูงขึ้ น อย่างไรก็ตามในปั จจุบั นกรมชลประทานเองยังไม่ได้มีก ารสำรวจ
ศึกษาถึงองค์ประกอบที่สำคัญของความรู้ ทักษะ และความสามารถที่จำเป็น
ต่อการทำงานของวิศวกรกรมชลประทานที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง และ
เพื่อให้การใช้งบประมาณสำหรับการพัฒนาบุคลากรของกรมชลประทานเกิด
ประโยชน์ สูงสุด งานวิจั ย นี้จึ งมีวัตถุ ป ระสงค์เพื่อ ศึก ษาถึงองค์ป ระกอบที่
สำคั ญ ของความรู้ (Knowledge) ทัก ษะ (Skills) ความสามารถ (Ability)
พร้อมทั้งศึกษาถึงปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อการรักษาและคงอยู่ของบุคลากร
กรมชลประทานที่ได้รับการพัฒนาอบรมแล้ว
โดยงานวิ จั ย นี้ ใช้ ส ถิ ติ แ บบอนุ ม านและการวั ด หาดั ช นี ค วามสำคั ญ
(Relative Importance Index, RII) ในการจัดอันดับองค์ประกอบที่สำคัญ
ของการพั ฒ นาทุ น มนุ ษ ย์ ในด้ า น“ความรู้ ทั ก ษะ และความสามารถ
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(Knowledge, Skills and Abilities หรือ KSAs)” ในแต่ละระดับ ตำแหน่ง สินทรัพย์ที่ไม่สามารถจับต้องเหมือนกับทุนอื่น ๆ เช่น เงินทุน และที่ดิน เป็น
งาน ที่จำเป็นต่อการพัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒ นาองค์การตามแผนยุทธศาสตร์ ต้น
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านทรัพยากรน้ำของประเทศไทย
ในการบริ ห ารโครงการก่ อ สร้ า งงานชลประทานวิ ศ วกรของกรม
ชลประทานนั้นสามารถเรียนรู้และฝึกฝนทักษะให้ทันต่อยุคสมัยได้เสมอ ดัง
แนวคิดของ Peter Drucker ที่มองว่าการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับบุคลากร
2. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ในการทำงานนั้นเป็นสิ่งจำเป็นและยังมีความจำเป็นมากยิ่งขึ้นสำหรับการ
2.1 โครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำของประเทศไทย
โครงการโครงสร้ า งพื้ น ฐานด้ า นน้ ำ ในความรั บ ผิ ด ชอบของกรม ทำงานในยุคศตวรรษที่ 21 (Drucker, 1999) [4]
สำหรับนิยามของคำว่า “ทุนมนุษย์ (Human capital)” พบว่ามีนิยามที่
ชลประทานมีหลายอย่างด้วยกัน เช่น เขื่อน อ่างเก็บน้ำ ฝาย ประตูระบาย
น้ำ และคลองส่งน้ำ เป็นต้น ทั้งนี้การก่อสร้างโครงการโครงสร้างพื้นฐานด้าน แตกต่างกันจากการศึกษาเอกสารจากหลากหลายแหล่งโดยSchultz (1961)
น้ำ ก็เหมือนกับ โครงการก่อ สร้างอื่ น ๆ ที่ต้อ งใช้ทรัพ ยากรในการผลิต ซึ่ง [5] ซึ่งเป็นผู้บุกเบิกคนหนึ่งที่ศึกษาในเรื่องทุนมนุษย์ และได้ให้ความหมาย
ทรัพ ยากรที่สำคัญในการผลิตประกอบด้วย แรงงานและบุ คลากร (Men) ของคำว่า “ทุนมนุษย์” ดังนี้
ทุนมนุษย์ หมายถึง ความสามารถหลาย ๆ อย่างที่อยู่ในตัวคนทั้งที่ติด
วิธีการ (Method หรือ Management) เครื่องจักร (Machines) และ วัสดุ
(Materials) หรื อ ที่ เรี ย กว่ า 4Ms (Favi, Germani, & Marconi, 2017) ตัวมาแต่กำเนิดหรือเกิดจากการสะสมเรียนรู้ โดยแต่ละบุคคลที่เกิดมาจะมี
[1] โดยทั้ง 4 ปัจจัยที่กล่าวมาล้วนมีต้นทุนและค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น โดยค่าใช้จ่าย ยีนเฉพาะของแต่ละบุคคลซึ่งจะเป็นตัวบ่งชี้ความสามารถ คุณลักษณะเหล่านี้
ด้านทรัพ ยากรมนุษย์นั้น ได้แก่ ค่าจ้างแรงงาน เงินเดือนและค่าตอบแทน เป็นคุณลักษณะที่มีคุณค่าซึ่งคุณค่านี้จะเพิ่มขึ้นเมื่อมีการลงทุนที่เหมาะสม
พนักงาน ค่าใช้จ่ายในการสรรหา ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในด้าน (Schultz (1961) [5]
ส่วน Becker (1964) [6] ได้ให้นิยามความหมายของ “ทุนมนุษย์” ไว้
สวัสดิการ เช่น ค่ารักษาพยาบาล เป็นต้น ซึ่งถือเป็นต้นทุนในการผลิตทั้งสิ้น
แม้ว่างานก่อ สร้า งของกรมชลประทานส่ว นใหญ่ ในปั จ จุ บั น ได้ใช้วิธี ดังนี้
ทุ น มนุ ษ ย์ หมายถึ ง การตั ด สิ น ใจเลื อ กการพั ฒ นาตนเองที่ เน้ น การ
ออกแบบ/ประมู ล งาน/และก่ อ สร้ า ง หรื อ ที่ เรี ย กว่ า Design-Bid-Build
(DBB) โดยกรมชลประทานเป็นผู้ออกแบบ และเชิญชวนให้เอกชนมาประมูล พิ จ ารณาจากผลประโยชน์ ที่ จ ะได้ รั บ และต้ น ทุ น ของการลงทุ น โดย
งานก่อสร้าง และใช้สัญญาก่อสร้างในการบริหารโครงการ แต่บุคลากรของ ผลประโยชน์อาจจอยู่ในรูปที่เป็นตัวเงินและที่ไม่ใช่ตัวเงิน
นอกจากนิ ย ามของคำว่ า “ทุ น มนุ ษ ย์ ” ตามแนวคิ ด ของ Schultz
กรมชลประทานก็ยังต้องรับผิดชอบในงานก่อสร้างอื่น ๆ และรับผิดชอบใน
การควบคุมและตรวจการจ้างโครงการก่อ สร้างที่ใช้สัญ ญาก่อสร้าง ทำให้ (1961) และ Becker (1964) [5, 6] แล้วยั งมีนั ก วิจั ย ท่า นอื่ น ๆ อี ก หลาย
บุคลากรของกรมชลประทานส่วนหนึ่ง ซึ่งได้แก่ วิศวกรที่เกี่ยวข้องกับงาน ท่าน ที่ได้ให้นิยามความหมายของคำว่าทุนมนุษย์ ตัวอย่างของนิยามอื่น ๆ มี
ก่อสร้างของชลประทาน มีความสำคัญต่อการพัฒนากรมชลประทานซึ่งเป็น ดังนี้
ธำรงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์ (2550) [7] มองทุนมนุษย์ ว่าเป็นความรู้ ทักษะ
องค์การที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านทรัพยากรน้ำของ
และความสามารถ ที่ ก่ อ ให้ เกิ ด ความชำนาญขึ้ น กั บ บุ ค คลนั้ น ๆ ผ่ า น
ประเทศ
ที่ผ่านมากรมชลประทานได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาและ ประสบการณ์ และวิธีต่า ง ๆ จนเกิดเป็ นสิ่งที่มีคุณค่าและสำคัญ ที่สามารถ
นำไปสร้างความได้เปรียบเหนือคนอื่น ๆ ได้
บริหารโครงสร้างพื้นฐานทางด้านน้ำ แต่ละปีดังแสดงในตารางที่ 1
ส่วน ศิริชัย กาญจนวาสี (2552) [8] กล่าวว่าทุนมนุษย์ หมายถึง ผลรวม
โดยในปี งบประมาณ 2564 กรมชลประทานได้ข อตั้งงบประมาณ ไว้
75,583 ล้ านบาท ดังแสดงในตารางที่ 1 ซึ่งงบประมาณส่ว นใหญ่ เป็ นงบ ของทักษะ ความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติเฉพาะส่วนบุคคล โดยเกิด
ลงทุน 67,937 ล้านบาท (90%) แบ่ งเป็นงบภาระกิจ ของกรมชลประทาน จากการเสริมสร้าง สั่งสม และรวบรวมมาตั้งแต่เยาว์วัย เริ่มจากครอบครัว
(Function) 21,647 ล้ า นบาท (29%) งบภายใต้ แ ผนบู ร ณาการบริ ห าร สังคม โรงเรียน และสถาบันการศึกษาในระดับต่าง ๆ รวมถึงการเรียนรู้จาก
จั ดการทรัพ ยากรน้ ำ (Agenda) 45,565 ล้า นบาท (60%) และงบภายใต้ ประสบการณ์ ผ่านกิจ กรรมทั้ งแบบที่เป็ น ทางการและไม่ เป็ นทางการ ยิ่ ง
แผนงานบู รณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค (Area) 8,371 ล้านบาท (11%) มนุษย์มีโอกาสได้มีการเรียนรู้และสะสมประสบการณ์มากเท่าใดก็จะยิ่งมีทุน
มนุษย์มากขึ้นเท่านั้น
(สยามรัฐออนไลน์, 2564) [2]
สำหรับ นิ ย ามของ “ทุ น มนุ ษ ย์ ” ที่ ใช้ สำหรับ งานวิ จั ย นี้ คื อ ความรู้
ตารางที่ 1 งบประมาณเพือ่ พัฒนาและบริหารโครงสร้างพืน้ ฐานทางด้านน้ำ
ทั ก ษะ และความสามารถ (Knowledge, Skills, and Abilities หรื อ
ในปีงบประมาณ 2560-2564
KSAs) ของบุคลากรในองค์การนั้น ๆ
ปีงบประมาณ (พ.ศ.)
ล้านบาท
2564
2563
2562
2561
2560

75,583
67,157
66,472
69,322
52,919

2.2 ทุนมนุษย์ (Human capital)
ที่ผ่านมาแนวคิดของการบริหารจัดการที่มองว่า“บุคลากร คือ ค่าใช้จ่าย
ขององค์การ” อาจเป็นมุมมองที่ค่อนข้างเป็นลบ เพราะบุคลากรในปัจจุบันมี
ทั้ ง “ความรู้ และทั ก ษะในการทำงาน” ซึ่ ง ถื อ เป็ น ทุ น มนุ ษ ย์ (Human
capital) ตามแนวคิ ด ของ Schultz (1961) [3] อี ก ทั้ งยั งสามารถพั ฒ นา
ต่อไปได้โดยการลงทุนในการเรียนรู้และฝึกฝน แม้ว่าทุนมนุษย์ เองจะเป็น

2.3 ความรู้
ความรู้ถือเป็ นปัจจัยที่สำคัญอย่างหนึ่งที่มนุษย์ให้ความสำคัญมาอย่าง
ยาวนานแม้จะไม่สามารถจับต้องได้ความรู้ถือเป็นทรัพยากรที่มีค่ามากสุดใน
โลกและเป็นความมั่นคงที่สามารถพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพได้ ในยุคสมัย
ปั จ จุ บั น ที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงอย่ า งรวดเร็ ว ตลอดเวลาความรู้ จึ งจั ด เป็ น
ทรั พ ยากรที่ ส ำคั ญ Drucker (1999) [4] จนนำมาสู่ ใ นยุ ค ปั จ จุ บั น ซึ่ ง มี
แนวความคิดว่า “ความรู้” เป็ นการสร้า งความได้เปรีย บในการแข่ งขั นที่
ยั่งยืนที่สุดโดยการสร้างและกระจายและใช้ความรู้เพื่อสร้า งความมั่งคั่งใน
อุตสาหกรรมทุกรูปแบบให้ทันต่อโลกในยุคเศรษฐกิจฐานความรู้ ซึ่งนำไปสู่
การนิยามความรู้ Widhiarso [9]

CEM13-2

การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 27
วันที่ 24-26 สิงหาคม 2565 จ.เชียงราย
ราชบั ณ ฑิตยสถาน (2546) [10] ให้ นิย าม “ความรู้” ว่าเป็ นข้อ มูลที่
สะสม ผสมผสาน จากการศึกษาเล่าเรียน การค้นคว้า รวมถึงประสบการณ์
ต่าง ๆ จากการได้ยิน ได้ฟัง และนำมาผ่านกระบวนการทางความคิดของแต่
ละบุคคล
ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ (2548) [11] กล่าวว่า ความรู้เป็นกรอบของ
การประสมประสานระหว่างสถานการณ์ ค่า นิย ม ความรู้ในบริบ ท และ
ความรู้แจ้งอย่างชัดเจน ซึ่งโดยทั่วไปความรู้จะอยู่ใกล้ชิดกับกิจกรรมมากกว่า
ข้อมูลนำไปสู่ความสำคัญของความรู้
ส่ ว น อลิ ศ รา กฤษมานิ ต (2546) [12] มองว่ า ความรู้ คื อ
ข้ อ เท็ จ จริ งซึ่ ง แต่ ล ะบุ ค คลได้ ม าจากการสะสมประสบการณ์ การรั บ รู้
ความคุ้นเคย ความเข้าใจ โดยที่แต่ละบุคคลอาจมีความรู้แตกต่างกันออกไป
2.4 ทักษะ
ทักษะนั้นเป็นสิ่งที่มนุษย์ต่างเข้าใจถึงความสำคัญมาตลอด เพราะเป็นสิ่ง
หนึ่งที่ต่อจากความรู้ โดยกล่าวได้ว่าทัก ษะเป็ นการนำความรู้มาพัฒนาให้
เหมาะสมกับ งานที่ ได้รับ แต่ต้อ งใช้ความสามารถด้ วยในการทำให้ ทัก ษะ
พัฒนาขึ้น ทักษะสามารถพัฒนาได้มากขึ้นด้วยการฝึกปฏิบัติ เช่น ทั กษะใน
การพูด ทักษะในการเขียน
Odusami (2002) [13] มองว่ า ทั ก ษะคื อ การทำงานให้ ดี ขึ้ น กว่า คน
ทั่วไปและความสามารถที่นำความรู้มาเปลี่ยนเป็นการกระทำ เช่นการสื่อสาร
การมีปฎิสัมพันธ์อย่างมีประสิทธิภาพในทุกระดับขององค์การ
นพรัตน์ ศรีจำนงค์ (2547) [15] นิยามทักษะว่าคือความชำนาญ ความ
ถู ก ต้อ ง และความรวดเร็ว ในการปฏิบั ติงานอย่า งใดอย่ างหนึ่ งของแต่ล ะ
บุคคล ซึ่งแสดงออกทางร่างกาย สังคม และสติปัญ ญาได้อย่างชำนาญ ใน
รูปแบบของความคล่องแคล่ว ถูกต้อง และเหมาะสม จนเกิดเป็นการยอมรับ
ของบุคคลทั่วไป
ฉั น ทนา พิ นิ จ จั น ทร์ (2544) [16] กล่ า วว่ า ทั ก ษะคื อ ความรู้ ในการ
กระทำ ที่ก่อให้เกิดไหวพริบและความฉลาดในการปฏิบัติงานนั้น ๆ ได้ดีจน
ประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
2.5 ความสามารถ
ความสามารถของมนุษย์นั้นเป็นสิ่งที่ซับซ้อนแต่สามารถอธิบายได้ด้วย
ทฤษฎีภูเขาน้ำแข็งซึ่งบนพื้นภูเขาน้ำแข็งนั้นเป็นทักษะทำงเทคนิคที่สามารถ
สังเกตหรือเห็นได้แต่ความสามารถนั้นเป็นอย่างก้อนภูเขาน้ำแข็งที่จมอยู่ใต้
น้ ำ ไม่ ส ามารถสั ง เกตเห็ น ได้ แ ละมั ก เกี่ ย วข้ อ งกั บ อารมณ์ ข องมนุ ษ ย์
Widhiarso [9]
Schultz (1975) [6] นิยามความสามารถว่า คือ หลาย ๆ อย่างที่อยู่ใน
ตัวคนทั้งที่ติดตัวมาแต่กำเนิด หรือเกิดจากการสะสมเรียนรู้โดยแต่ละบุคคล
ที่เกิด มาจะมียี นเฉพาะของแต่ ละบุ คคล ซึ่ ง จะเป็ นตั ว บ่ งชีค วามสามารถ
คุณลักษณะเหล่านี้เป็นคุณลักษณะที่มีคุณค่า จะเห็นได้ว่าความสามารถถือ
เป็นคุณสมบัติอย่างหนึ่งที่ทำให้มนุษย์โดดเด่นกว่าสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ และอาจ
เป็นลักษณะพิเศษแล้วแต่บุคคล ความสามารถคือ สิ่งที่มีอยู่ในตัวบุคคล ซึ่ง
กำหนดพฤติกรรมของบุคคลเพื่อให้บ รรลุถึงความต้องการของงานภายใต้
ปั จ จั ย สภาพแวดล้ อ มขององค์ ก ารและทำให้ บุ ค คลมุ่ งมั่ น ไปสู่ ผ ลลั พ ธ์ ที่
ต้องการ
Odusami (2002) [13] ความสามารถคือคุณภาพของการที่บุคคลหนึ่ง
ทำงานแต่ละอย่างได้ อาจเป็นไปโดยธรรมชาติ เช่น เป็นผลจากพันธุกรรม
หรือ เกิดขึ้ นที ห ลังจากการเรีย นรู้ การมีความสามารถโดยธรรมชาติ เช่น
ความใส่ ใ จรายละเอี ย ด ส่ ว นความสามารถที่ เกิ ด จากการเรี ย นรู้ เช่ น
ศัลยแพทย์ควรมีทักษะให้มือนิ่ง และมีการประสานงานของอวัยวะต่าง ๆ ซึ่ง
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ในด้ า นก่ อ สร้ า ง คื อ ระดั บ ของผู้ จั ด การในองค์ ก ารถู ก กำหนดโดย
ความสามารถ คน และแนวคิดของบุคคลนั้น ๆ
ความสามารถเป็นลักษณะนิสัยที่มั่นคงของบุคคลนั้นๆในการใช้ เหตุผล
และความสัมพันธ์ในการนำความรู้มาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพหรือแรงกระตุ้น
ในการประสบความสำเร็จตามความเชื่อของบุ คคลนั้นๆ (Dweck, 2002)
[17]
2.6 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาและรักษาทุนมนุษย์
จากมุ ม มองที่ ว่า “ทุ น มนุ ษ ย์ เป็ น สิ น ทรัพ ย์ ที่ จั บ ต้ อ งไม่ ได้ เป็ น ทุ น ที่
พนั ก งานเป็ นเจ้ าของ” ดังนั้นการพั ฒ นาทุน มนุษ ย์ข ององค์ก ารควรสร้า ง
ความผูกพันของพนักงานกับองค์การ ทั้งนี้เพื่อให้พนักงานให้ความร่วมมือ
อย่า งเต็มที่ในการพัฒ นาทุนมนุ ษ ย์เพื่ อ การพัฒ นาองค์ก าร เพราะในการ
พัฒนาทุนมนุษย์บุคลากรนั้น ๆ เป็นผู้ได้รับประโยชน์และมีอิสระที่จะเลือ ก
ทำงานต่อหรือไม่ให้กับ องค์การ หากพนักงานไม่มีความผูกพันกับองค์การ
การพั ฒนาทุนมนุษ ย์ข ององค์ก ารอาจไม่ป ระสบความสำเร็จ หรือ อาจไม่
สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรเนื่องจากไม่สามารถรักษาบุคลากรที่พัฒนาแล้ว
ไว้ได้
การพั ฒ นาทุ น มนุ ษ ย์ ข ององค์ ก ารถื อ เป็ น ส่ ว นหนึ่ งของการพั ฒ นา
องค์ ก ารตามแผนยุท ธศาสตร์ เนื่ อ งจากการพั ฒ นา ความรู้ ทั ก ษะ และ
ความสามารถ ของบุคลากร ควรสอดคล้องกับสมรรถนะของตำแหน่งงาน
(Competency) ในแต่ ร ะดั บ ขององค์ ก าร เช่ น ระดั บ ปฏิ บั ติ ก าร ระดั บ
ชำนาญการ และระดับเชี่ยวชาญ เป็นต้น
ที่ผ่านมามีการศึกษาถึงปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อการคงอยู่ของพนักงงาน
ในองค์การ เช่น จากการศึกษาของ อัครเดช ไม้จันทร์ (2560) [18] พบว่า
ความพึงพอใจในการทำงาน ความรู้และเข้าใจในงานที่ทำ สภาพแวดล้อมใน
การทำงาน ความสัมพันธ์กับบุคคลในที่ทำงาน ความมั่นคงก้าวหน้าในงาน
และขวัญและกำลังใจในการทำงาน ล้วนเป็นปัจจัยสำคัญ ที่มีผลต่อการคงอยู่
ของพนักงาน เป็นต้น
ที่ผ่านมามีการศึกษาถึงปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อการคงอยู่ของพนักงงาน
ในองค์การ เช่น จากการศึกษาของ อัครเดช ไม้จันทร์ (2560) [18] พบว่า
ความพึงพอใจในการทำงาน ความรู้และเข้าใจในงานที่ทำ สภาพแวดล้อมใน
การทำงาน ความสัมพันธ์กับบุคคลในที่ทำงาน ความมั่นคงก้าวหน้าในงาน
และขวัญและกำลังใจในการทำงาน ล้วนเป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการคงอยู่
ของพนักงาน เป็นต้น

3. องค์ประกอบของความรู้ ทักษะ และความสามารถของ
วิศวกรกรมชลประทาน
สำหรับ ความรู้ที่จ ำเป็ นสำหรับ การผลิ ตวิศวกรนั้น Mitcham (1998)
[19] อ้ า งถึ งเก ณ ฑ์ ข อ ง Accreditation Board for Engineering and
Technology หรือ ABET เพื่อรับรองหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ของประเทศ
สหรัฐอเมริกา โดย ABET ได้แบ่งความรู้ทางวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering
topics) ที่จำเป็นที่วิศวกรที่สำเร็จการศึกษาต้องมีออกเป็น 2 ด้าน ได้แก่ (1)
ความรู้วิทยาศาสตร์เชิงวิศวกรรม (Engineering sciences) และ (2) ความรู้
ที่เกี่ย วกับ การออกแบบทางวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering designs) ใน
ทำนองเดียวกัน ซึ่งสอดคล้องกับที่ สภาวิศวกร (2563) [20] กำหนดลักษณะ
บัณฑิตสำหรับการประกอบอาชีพวิศวกรรมควบคุมของประเทศไทย สำหรับ
องค์ ป ระกอบที่ ส ำคั ญ ของความรู้ ทั ก ษะ และความสามารถ ที่ ได้ จ าก
เอกสารอ้างอิงและการสัมภาษณ์จากพนักงานกรมชลประทาน สรุปได้ดัง
แสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 องค์ประกอบของ KSAs ของวิศวกรกรมชลประทาน
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4) ทดสอ บ ความเชื่ อ มั่ น (Reliability) โดยก ารน ำผลก ารตอ บ

4. กรอบแนวคิดและระเบียบวิธีการวิจัย
4.1 กรอบแนวคิดของงานวิจัย
จากการศึกษางานวิจยั ที่เกี่ยวข้องที่ผ่านมา สามารถสร้างกรอบแนวคิด
เพื่อศึกษาองค์ประกอบที่สำคัญของความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skills)
ความสามารถ (Ability) และศึกษาถึงปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อการรักษาและ
คงอยู่ของบุคลากรกรมชลประทาน ได้ดังแสดงในรูปที่ 1

มิติของ ทุน
มนุษย์
ความรู้
(Knowledge)

(Internal factors)
K1:
(Engineering
sciences)
K2:
(Engineering designs)
K3:
Knowledge in material and equipment
management)
K4:
(Construction
management)
K5:
(Planning in
construction)
K6:
technical
requirements)

Knowledge

(Organization
การพัฒนาทุนstrategy)
มนุษย์
Skills

(Human capital
development)

S1:

F1:
F3:
F5:

ทักษะ (Skills)

ความสามารถ
(Ability)

(Problem solving skills)

S3:

Factors affecting
development and
maintenance of human
capital

K6: ความรู้ด้านเทคนิคการก่อสร้าง

(Communication skills)

S2:

(Organization strategy)

(Relationship skills)

S4:

(Technology skills)

Abilities

F2:

(Organization strategy)

F4:
F6:

A1:

A5:

A2:

A6:

A3:

A7:

A4:

A8:

K1: ความรู้วิทยาศาสตร์เชิงวิศวกรรม
K2: ความรู้พื้นฐานด้านวิศวกรรมศาสตร์

K3: ความรู้การจัดการเครื่องมือและ
เครื่องจักรในการก่อสร้าง
K4: ความรู้ด้านการบริหารงานก่อสร้าง
K5: ความรู้ด้านการวางแผนงานก่อสร้าง

(External
factors)

(Organization strategy)

องค์ประกอบ

S1: ทักษะการสื่อสาร
S2: ทักษะการแก้ปัญหา
S3: ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์
S4: ทักษะด้านเทคโนโลยี
A1: ความสามารถในการประยุกต์ใช้
ความรู้พื้นฐานที่จำเป็นในทางวิศวกรรม
A2: ความสามารถในการประยุกต์ใช้
ทฤษฎีความรู้ด้านวิศวกรรม
A3: ความสามารถในการทำงานเป็นทีม
ซึ่งต้องทำงานกับคนหลากหลายสาขา
อาชีพ
A4: ความสามารถในการเเยกเเยะ
กำหนด เเละหาทางเเก้ไขปัญหาโดยใช้
หลักความรู้ด้านวิศวกรรม
A5: ความสามารถในการสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพ
A6: ความสามารถในการใช้เทคนิค เเละ
ทักษะทางวิศวกรรมสมัยใหม่
A7: ความสามรถดูแลบุคลากรในด้าน
สุขภาพและความปลอดภัย
A8: ความสามารถในการตัดสินใจ

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดของงานวิจัย (Conceptual framework)

ที่มาและ
เอกสารอ้างอิง
Mitcham
(1998) [19]
สภาวิศวกร
(2563) [20]
Hughes and
Thorpe (2014)
[21]
Dixit et al.
(2017) [22]
Pathuri, et al.
(2020) [23]
Zaharim et al.
(2009) [24]

Mitcham
(1998) [19]

Soekiman et
al., (2011) [25]
Dixit et al.
(2017) [22]

แบบสอบถามมาวิเคราะห์หาค่าความสอดคล้องภายในด้วยค่าสัมประสิทธิ์
อัลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) โดยปัจจัยที่มีค่า
ตั้งแต่ 0.70 ขึ้นไป ถื อ ว่าปั จ จัย นั้นมีความเชื่อ มั่น ซึ่งพบว่าข้ อ คำถามของ
งานวิจัยฉบับนี้ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลจากกลุ่ม องค์ประกอบและปัจจัยของการพัฒนาทุนมนุษย์ทั้งหมดมีค่ามากกว่า 0.70
ตัวอย่างที่เป็นพนักงานในระดับ วิศวกรปฏิบัติการ (P1) วิศวกรชำนาญการ
(P2) และวิศวกรชำนาญการพิเศษ (P3) ที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างของกรม
ชลประทาน โดยแบบสอบถามจะมีลักษณะเป็นแบบข้อคำถามแบบตัวเลือก
หลังจากการออกแบบสอบถามและทดสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา
(Checklist) และใช้มาตรวัดแบบ Likert Scale 5 ระดับ เพื่อวัดระดับความ (Content Validity) และความเชื่อมั่น (Reliability) แล้วเสร็จ ทางผู้วิจัยได้
คิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยในการสร้างแบบสอบถาม มีขั้นตอนที่ คำนวณกำหนดจำนวนของกลุ่มตัวอย่าง โดยวิธีการกำหนดกลุ่มตัวอย่างตาม
สำคัญดังต่อไปนี้
ข้อเสนอของ Taro Yamane (1967) [26] ที่ระดับ ค่าความคลาดเคลื่อนที่
1) กำหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยจากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และ ยอมรับได้ ร้อยละ 5 โดยสมการหาขนาดกลุ่มตัวอย่างเป็นดังนี้
4.2 ขั้นตอนการศึกษาและการเก็บรวบรวมข้อมูล

วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
2) ออกแบบเครื่องมือในการวิจัยที่เหมาะสมกับกรอบแนวคิดที่ตั้งไว้โดย
การสังเคราะห์และพัฒนาข้อคำถามจากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
3) ทดสอบ ความเที่ ย งตรงเชิ ง เนื้ อ ห า (Content Validity) ขอ ง
แบบสอบถาม เพื่อหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective
Congruence: IOC) ระหว่างข้อคำถามกับคุณลักษณะตามวัตถุประสงค์ของ
การวิจัยโดยทำการทดสอบกับผู้เชี่ยวชาญจำนวน 3 ท่าน

CEM13-4

n=
โดย

N
1 + Ne 2

n คือ ขนาดตัวอย่างที่คำนวณได้
N คือ จำนวนประชากรที่ทราบค่า
e คือ ค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้
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ซึ่งขนาดของกลุ่มตัวอย่างต่ำสุดที่มีความเหมาะสมและเพียงพอ ต้องไม่
น้อ ยกว่า 196 ตัวอย่าง (n = 196) ซึ่งการวิจั ยครั้งนี้ได้เก็บรวมรวบข้อ มูล
จากพนั ก งานของกรมชลประทานจำนวน 306 ท่ า น ทั้ ง นี้ จ ากการส่ ง
แบบสอบถามทั้ งหมด มี ก ารตอบกลั บ มารวม 264 ท่ า น คิ ดเป็ น ร้อ ยละ
86.27 ของจำนวนแบบสอบถามที่ส่งไปทั้งหมด
4.3 การวิเคราะห์ขอ้ มูล
เนื่องจากความรู้ ทักษะ ความสามารถ เป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้แต่สามารถ
วัดค่าน้ำหนักได้ ผู้วิจัยจึงเลือกใช้วิธี RII (Relative Important Index) โดย
ใช้ เ ก ณ ฑ์ ข อ ง Likert Scale ใน ก ารให้ ค ะแ น น ข อ งความ รู้ ทั ก ษ ะ
ความสามารถ และปัจจัยสำคัญ ที่ส่งผลต่อ การพัฒนาและรักษาทุนมนุษ ย์
ของกรมชลประทาน
การวิเคราะห์ข้อมูลในงานวิจัยฉบับนี้ประกอบด้วยการวิเคราะห์ข้อมูล
ทางสถิติเบื้องต้นและการวิเคราะห์ ด้วยวิธี RII โดยมีขั้นตอนการวิเคราะห์
ข้อมูล ดังนี้
การตรวจสอบความถูกต้อง และความสมบูรณ์ของข้อมูล ผู้วิจัยดำเนิน
ตรวจสอบความถูกต้องในแบบสอบถามที่ได้รับคืนมาและจดบันทึกข้อมูลใน
คอมพิวเตอร์ หากพบว่าข้อมูลมีการขาดหาย (Missing) ผู้วิจัยจะใช้การเก็บ
ข้อมูลเพิ่มในส่วนที่หายไป
นำข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบมาวิเคราะห์หาค่า RII ขององค์ประกอบ
และปัจจัย โดยสมการหาค่า RII (Aziz, 2013) [27] เป็นดังนี้
RII =

∑𝑖=5
𝑖=1 𝑊𝑖 𝑋𝑖

(2)

𝐴𝑁

เมื่อ Wi = เกณฑ์การวัดระดับผลกระทบ มีค่าตั้งแต่ 1–5
Xi = จำนวนของการตอบในแต่ละเกณฑ์
A = เกณฑ์การวัดที่สูงสุด คือ 5
N = จำนวนแบบสอบถามทั้งหมด
จากข้ อ มู ล จากผู้ ต อบแบบสอบถามแบ่ ง จำนวนของผู้ ต อบ
แบบสอบถามได้ดังตารางที่ 3
จำนวน
233
31
264

88.26%
11.74%
100%

158
69
37
264

59.85%
26.14%
14.01%
100%

2. ตำแหน่ง
วิศวกรปฎิบัติการ
วิศวกรชำนาญการ
วิศวกรชำนาญการพิเศษ
รวม

K4.1 ความรู้ด้านการประมาณและควบคุมต้นทุน
และราคางานก่อสร้าง (Cost estimation and
control)
K4.2: ความรู้ด้านการบริหารแผนงานก่อสร้าง
K4.3: ความรู้ด้านการควบคุมคุณภาพงาน
ก่อสร้าง
K4.4: ความรู้ด้านการบริหารความเสี่ยงโครงการ
(Risk management)
K4.5: ความรู้ด้านสัญญา ระเบียบ กฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง
K5: ความรู้ด้านการวางแผนงานก่อสร้าง
K5.1: ความรู้ด้านเทคนิค วิธีในการวางแผนงาน
ก่อสร้าง เช่น วิธี Critical Path Method (CPM)
เป็นต้น
K5.2: ความรู้ด้านเทคนิค วิธีในการวางแผน
งบประมาณโครงการ เช่น วิธี S-curve เป็นต้น
K6: ความรู้ด้านเทคนิคการก่อสร้าง
(Construction techniques)

ค่า RII
P2
0.788

P3
0.827

0.822

0.843

0.897

0.744

0.762

0.746

0.783
0.778

0.822
0.812

0.799
0.751

0.778

0.820

0.762

0.796

0.838

0.838

0.767

0.800

0.800

0.794

0.841

0.843

0.757
0.751

0.783
0.783

0.692
0.681

0.763

0.783

0.703

0.765

0.823

0.800

ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบที่สำคัญของทักษะ (Skill) ที่จำเป็นสำหรับการ
ก่อสร้างงานชลประทาน ด้วยวิธี RII เป็นดังแสดงในตารางที่ 5
ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์ดว้ ยวิธี RII ของทักษะที่จำเป็นสำหรับการก่อสร้างงาน
ชลประทาน
องค์ประกอบ
S1: ทักษะการสื่อสาร (Communication Skill)
S1.1 ทักษะในการฟัง
S1.2 ทักษะในการนำเสนองานเป็นกลุ่ม
S1.3 ทักษะในการพูดสื่อสาร

P1
0.776
0.778
0.765
0.801

ค่า RII
P2
0.810
0.823
0.788
0.823

P3
0.818
0.876
0.822
0.827

S1.4 ทักษะการสื่อสารด้วยภาษาเขียน

0.758

0.806

0.746

0.786

0.819

0.832

ร้อยละ

1. เพศ
ชาย
หญิง
รวม

K1: ความรู้วิทยาศาสตร์เชิงวิศวกรรม
(Engineering sciences)
K2: ความรู้พื้นฐานด้านวิศวกรรมศาสตร์ (Basic
engineering)
K3: ความรู้การจัดการเครื่องมือและเครื่องจักรใน
การก่อสร้าง
K4: ความรู้ด้านการบริหารงานก่อสร้าง

P1
0.766

5.2 องค์ประกอบที่สำคัญของทักษะ

5. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
รายการ

องค์ประกอบ

S2: ทักษะการแก้ปัญหา (Problem Solving
Skills)
S2.1 ทักษะด้านกาคิดเชิงกลยุทธ์

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งเป็นองค์ประกอบ 4 ส่วนได้แก่ (1) ความรู้
(2) ทักษะ (3) ความสามารถ และ (4) ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาและรักษา
ทุ น มนุ ษ ย์ โดยแบ่ ง การวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล ตามระดั บ ตำแหน่ ง ของผู้ ต อบ
แบบสอบถาม (P1, P2 และ P3)

0.777

0.817

0.832

S2.2 ทักษะด้านการคิดวิเคราะห์

0.794

0.820

0.832

S3: ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ (Human Skills)

0.795

0.814

0.843

S3.1 ทักษะด้านความเป็นผู้นำ

0.797

0.823

0.865

S3.2 ทักษะด้านการปรับตัว

0.797

0.817

0.843

S3.3 ทักษะด้านความฉลาดทางอารมณ์

0.799

0.826

0.822

S3.4 ทักษะด้านการเจรจาต่อรอง

0.786

0.788

0.843

S4: ทักษะด้านเทคโนโลยี (Technology Skills)

0.781

0.791

0.705

0.777

0.794

0.686

0.784

0.788

0.724

5.1 องค์ประกอบที่สำคัญของความรู้
ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบที่สำคัญของความรู้พนื้ ฐานและความรู้ด้านวิศวกรรม
ที่จำเป็นสำหรับการก่อสร้างงานชลประทาน ด้วยวิธี RII เป็นดังแสดงในตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ดว้ ยวิธี RII ของความรู้พนื้ ฐานและความรู้ด้าน
วิศวกรรมที่จำเป็นสำหรับการก่อสร้างงานชลประทาน

S4.1 ทักษะการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ เช่น BIM,
AR, VR เป็นต้น
S4.2 ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
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องค์ประกอบ
P1

ค่า RII
P2

P3

สื่อสาร เช่น email video conferencing
(Zoom, MS team)

5.3 องค์ประกอบที่สำคัญของความสามารถ
ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบที่สำคัญของความสามารถ (Ability) ที่จำเป็น
สำหรับการก่อสร้างงานชลประทาน ด้วยวิธี RII เป็นดังแสดงในตารางที่ 6
ตารางที่ 6 ผลการวิเคราะห์ด้วยวิธี RII ของความสามารถที่จ ำเป็น สำหรับการ
ก่อสร้างงานชลประทาน
องค์ประกอบ
P1
A1: ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้พื้นฐาน
ที่จำเป็นในทางวิศวกรรม
A2: ความสามารถในการประยุกต์ใช้ทฤษฎีความรู้
ด้านวิศวกรรม
A3: ความสามารถในการทำงานเป็นทีมซึ่งต้อง
ทำงานกับคนหลากหลายสาขาอาชีพ
A4: ความสามารถในการเเยกเเยะ กำหนด เเละ
หาทางเเก้ไขปัญหาโดยใช้หลักความรู้ด้าน
วิศวกรรม
A5: ความสามารถในการสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพ
องค์ประกอบ

P3

0.794

0.800

0.865

0.770

0.797

0.849

0.804

0.826

0.865

0.819

0.826

0.865

0.804

0.823

0.811

P1
A6: ความสามารถในการใช้เทคนิค เเละทักษะทาง
วิศวกรรมสมัยใหม่
A7: ความสามารถดูแลบุคลากรในด้านสุขภาพและ
ความปลอดภัย (Attention in health and
safety factors)
A8: ความสามารถในการตัดสินใจ (Decision
Making)

ค่า RII
P2

ค่า RII
P2

P3

0.784

0.812

0.805

0.805

0.797

0.832

0.811

0.832

0.854

F4.1 หัวหน้าของท่านทำงานแบบมีแผนการทำงาน
อย่างเป็นระบบแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ
F4.2 หัวหน้างานของท่านมีความเป็นธรรมในการ
พิจารณาความดีความชอบ
F5: ความมั่นคงก้าวหน้าในงาน
F5.1 องค์การให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัย
และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
F5.2 กฎ ระเบียบและนโยบายต่าง ๆ ที่กำหนดไว้
เป็นไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม
F6: ขวัญและกำลังใจในการทำงาน
F6.1 เงินเดือนที่ได้รับเหมาะสมกับความสามารถ
และปริมาณงานที่ทำอยู่ เหมาะสม
F6.2 ผลงานของท่านเป็นที่น่าภาคภูมิใจขององค์การ

F1: ความพึงพอใจในการทำงาน
F1.1 เพื่อนร่วมงานของท่านให้ความร่วมมือและ
ช่วยเหลือเกี่ยวข้องเป็นอย่างดี
F1.2 เงินเดือนที่ได้รับเหมาะสมกับความสามารถ
และปริมาณงาน
F2: ความรู้และเข้าใจในงานที่ทำ
F2.1 องค์การทำให้ท่านรู้สึกปลอดภัยและมั่นคง
F2.2 งานที่ได้รับมอบหมายเหมาะสมกับความรู้
ความสามารถ
F3: สภาพแวดล้อมในการทำงาน
F3.1 ท่านพอใจกับงานที่ทำอยู่เพราะทำให้ท่านมี
โอกาสได้เรียนรู้ทักษะใหม่ ๆ
F3.2 เพื่อนร่วมงานส่วนใหญ่มีความรับผิดชอบใน
หน้าที่ดี
F4: ความสัมพันธ์กับบุคคลในที่ทำงาน

P1
0.722

P3
0.730

0.682

0.667

0.659

0.762

0.783

0.800

0.726
0.715

0.725
0.707

0.749
0.708

0.737

0.742

0.789

0.765

0.760

0.803

0.758

0.751

0.773

0.771

0.768

0.832

0.755

0.742

0.781

0.733

0.789

0.758

0.751

0.773

0.722

0.725

0.730

0.682

0.667

0.659

0.762

0.783

0.800

0.759

0.758

0.841

0.751

0.748

0.854

0.761

0.768

0.827

งานวิจัยนี้มวี ัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์หาองค์ประกอบที่ความสำคัญ
ของการพัฒนาทุนมนุษย์ในมิติของความรู้ ทักษะ และความสามารถ
(KSAs) และปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อการพัฒนาและรักษาทุนมนุษย์ของกรม
ชลประทานที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำ ในแต่ละ
ระดับได้แก่ วิศวกรปฏิบัติการ วิศวกรชำนาญการ และวิศวกรชำนาญการ
พิเศษ
จากผลการวิเคราะห์ที่ได้นำเสนอในหัวข้อที่ผ่านมาจะเห็นว่า ความรู้
ทักษะ ความสามารถที่จำเป็นสำหรับงานก่อสร้างชลประทาน และปัจจัย
สำคัญที่ส่งผลต่อการพัฒนาและรักษาทุนมนุษย์ ที่สำคัญเรียงลำดับจากมาก
ไปน้อยในแต่ละระดับ เป็นดังแสดงในตารางที่ 8-11
ตารางที่ 8 การจัดลำดับของความสำคัญของความรูท้ ี่จำเป็นสำหรับงาน
ก่อสร้างชลประทานในแต่ละระดับตำแหน่งวิศวกรโยธาและวิศวกรชลประทาน

ตารางที่ 7 ผลการวิเคราะห์ด้วยวิธี RII ของปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อการพัฒนา
และรักษาทุนมนุษย์
ค่า RII
P2
0.725

0.753

6. อภิปรายผลการวิจัย

5.4 ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อการพัฒนาและรักษาทุนมนุษย์
ส่วนผลการวิเคราะห์ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อการพัฒนาและรักษาทุน
มนุษย์ เป็นดังแสดงในตารางที่ 7

องค์ประกอบ

The 27th National Convention on Civil Engineering
August 24-26, 2022, Chiang Rai, THAILAND

P1
K2
K4.3
K4.5
K4

ลำดับความสำคัญของ Knowledge
P2
K2
K4.5
K4.3
K6

P3
K2
K4.5
K4.3
K1

K4.1

K4

K4.4

K4.2

K4.2

K6

K4.4

K4.1

K4

K1

K4.4

K4.2

K6

K1

K4.1

K5.2

K5

K3

K5

K5.1

K5.2

K5.1

K5.2

K5

K3

K3

K5.1

ตารางที่ 9 การจั ด ลำดั บ ของความสำคั ญ ของทั ก ษะที่ จ ำเป็ น สำหรั บงาน
ก่อสร้างชลประทานในแต่ละระดับ
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P1
S1.3
S3.3
S3.1
S3.2

ลำดับความสำคัญของ Skill
P2
S3.3
S1.1
S1.3
S3.1

P3
S1.1
S3.1
S3
S3.2

S3

S2.2

S3.4
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P1
S2.2

ลำดับความสำคัญของ Skill
P2
S2

P3
S2

S2

S2.1

S2.1

S3.4

S3.2

S2.2

S4.2

S3

S1.3

S4

S1

S1.2

S1.1

S1.4

S3.3

S2.1

S4.1

S1

S4.1

S4

S1.4

S1

S1.2

S4.2

S1.2

S3.4

S4

S1.4

S4.2

S4.1

F6.2

ตารางที่ 10 การจัดลำดับของความสำคัญของความสามารถทีจ่ ำเป็นสำหรับ
งานก่อสร้างชลประทานในแต่ละระดับ
P1
A4
A8
A7
A3

ลำดับความสำคัญของ Ability
P2
A8
A3
A4
A5

P3
A3
A1
A4
A8

A5

A6

A2

A1

A1

A7

A6

A2

A5

A2

A7

A6

ตารางที่ 11 การจัดลำดับของความสำคัญของปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อ
การพัฒนาและรักษาทุนมนุษย์ของกรมชลประทาน
P1
F3.2
F3
F1.2
F5.2
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ลำดับความสำคัญของปัจจัยในการรักษาทุนมนุษย์
P2
P3
F1.2
F4.1
F5.2
F6
F6
F4
F3.2
F3.2

F6

F4.2

F4.2

F4.2

F3

F6.1

F3.1

F4

F3

F4

F3.1

F1.2

F4.1

F4.1

F5.2

F2.2

F2.2

F2.2

F2

F1

F3.1

F1

F2

F2

F5

F5

F1

F2.1

F2.1

F5

F6.1

F6.1

F2.1

F1.1

F1.1

F1.1

F5.1

F5.1

F5.1

F6.2

F6.2

จากตารางที่ 7 จะเห็นว่าทุกระดับล้วนให้ความสำคัญกับความรู้
พื้นฐานด้านวิศวกรรมศาสตร์ (K2) เป็นอันดับแรก รองลงมา คือ ความรู้
ด้านการบริหารงานก่อสร้าง (K4) โดยเฉพาะด้านความรู้ด้านการควบคุม
คุณภาพงานก่อสร้าง (K4.3) และด้านความรู้ด้านสัญญา ระเบียบ กฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง (K4.5)
ส่วนด้านทักษะที่จำเป็นสำหรับงานก่อสร้างชลประทานที่สำคัญพบว่า
ทักษะการสื่อสาร (Communication Skill) และทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์
(Human Skills) มีความสำคัญเป็นลำดับต้น ๆ โดยทักษะในการพูดสือ่ สาร
(S1.3) มีความสำคัญสูงสุดสำหรับพนักงานระดับวิศวกรปฏิบัติการ ส่วน
ระดับสูงขึ้น หรือระดับวิศวกรชำนาญการมองว่าทักษะด้านความฉลาดทาง
อารมณ์ (S3.3) มีความสำคัญมากสุด อย่างไรก็ตามพนักงานในระดับวิศวกร
ชำนาญการพิเศษกลับมองว่าทักษะในการฟัง (S1.1) มีความสำคัญอันดับ
แรก
สำหรับจัดลำดับของความสำคัญของความสามารถที่จำเป็นสำหรับ
งานก่ อ สร้ า งชลประทานในแต่ ล ะระดั บ พบว่ า วิ ศ วกรปฏิ บั ติ ก ารให้
ความสำคัญกับ ความสามารถในการเเยกเเยะเพื่อหาทางเเก้ไขปัญหาโดยใช้
หลักความรู้ด้านวิศวกรรม (A4) เป็นอันดับแรก รองลงมาคือ ความสามารถ
ในการตัดสินใจ (A8) ส่วนวิศวกรชำนาญการก็มองเรื่องนี้สำคัญเป็นอันดับ
แรก และยังให้ความสำคัญ กับความสามารถในการทำงานเป็นทีมซึ่งต้อ ง
ทำงานกับคนหลากหลายสาขาอาชีพ (A3) อีกด้วย โดยความสามารถในการ
ทำงานเป็นทีมยังถูกให้ระดับความสำคัญสูงสุดโดยวิศวกรชำนาญการพิเศษ
อีกด้วย
ท้ายสุดพนักงานของกรมชลประทานมองปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อการ
พัฒนาและรักษาทุนมนุษย์ที่ค่อนข้างแตกต่างกัน โดยในระดับปฏิบัติการ
(P1) มองว่า สภาพแวดล้อมในการทำงานมีความสำคัญเป็นอันดับต้น ๆ
(F3.2 ปัจจัยด้านเพือ่ นร่วมงานที่มีความรับผิดชอบในหน้าที่ดี) รองลงมาคือ
เรื่องค่าตอบแทน (F1.2 ปัจจัยด้านเงินเดือนที่ได้รับเหมาะสมกับ
ความสามารถและปริมาณงานที่ทำอยู่) ส่วนวิศวกรในระดับชำนาญการมอง
ปัจจัยเรื่องของความพึงพอใจในงานที่ทำและความมั่นคงเป็นหลัก (F1.2
และ F5.2) ซึ่งแตกต่างจากระดับชำนาญการพิเศษที่ให้ความสำคัญกับ
ความสัมพันธ์กับบุคคลในที่ทำงานและขวัญและกำลังใจในการทำงาน (F4
และ F6)

6. สรุปผลการวิจัย
งานวิจัยนี้มวี ัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์หาองค์ประกอบที่ความสำคัญ
ของการพัฒนาทุนมนุษย์ในมิติของความรู้ ทักษะ และความสามารถ
(KSAs) และปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อการพัฒนาและรักษาทุนมนุษย์ของกรม
ชลประทานที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำ ในแต่ละ
ระดับได้แก่ วิศวกรปฏิบัติการ วิศวกรชำนาญการ และวิศวกรชำนาญการ
พิเศษ เพื่อนำผลที่ได้จากการศึกไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาวิศวกรที่
เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างของชลประทานต่อไป
จากผลการวิจัย สามารถสรุป ได้ว่าองค์ป ระกอบด้านความรู้ ทักษะ
ความสามารถ มี ค วามแตกต่ า งกั น ในแต่ ล ะระดั บ งาน อย่ า งไรก็ ต าม
องค์ประกอบที่สำคัญของความรู้ที่ทุกระดับงานล้วนให้ความสำคัญอันดับ
แรกก็คือ ความรู้พื้นฐานด้านวิศวกรรมศาสตร์ (K2) ตามด้วยความรู้ด้าน
การบริ ห ารงานก่ อ สร้ า ง (K4) โดยเฉพาะด้ า นความรู้ ด้ า นการควบคุ ม
คุณภาพงานก่อสร้าง (K4.3) และด้านความรู้ด้านสัญญา ระเบียบ กฎหมาย
ที่เกี่ย วข้ อ งกับ การก่อ สร้าง (K4.5) ส่วนด้านทัก ษะที่จ ำเป็ นสำหรับ งาน
ก่อสร้างชลประทานที่สำคัญ พบว่า ทักษะการสื่อสาร (Communication
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Skill) และทัก ษะด้านมนุ ษ ยสัมพัน ธ์ (Human Skills) ส่วนองค์ป ระกอบ
ด้านความสามารถนั้น ประกอบด้วย ความสามารถในเเก้ไขปัญหาโดยใช้
หลักความรู้ด้านวิศวกรรม (A4) รองลงมาคือ ความสามารถในการตัดสินใจ
(A8) และความสามารถในการทำงานเป็นทีม (A3)
ในส่วนของปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อการพัฒนาและรักษาทุนมนุษย์
วิศวกรในแต่ละดับมีมุมมองที่ค่อนข้างแตกต่างกัน โดยในระดับปฏิบัติการ
มองว่า สภาพแวดล้อมในการทำงานและเรื่องค่าตอบแทน เป็นอันดับต้น ๆ
ส่วนวิศวกรในระดับชำนาญการมองปัจจัยเรื่องของความพึงพอใจในงานที่
ทำและความมั่นคงเป็นหลักซึ่งแตกต่างจากระดับชำนาญการพิเศษที่ให้
ความสำคัญกับความสัมพันธ์กับบุคคลในที่ทำงานและขวัญและกำลังใจใน
การทำงาน

กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยฉบับนี้จะไม่สำเร็จลุล่วงไปได้ถ้าไม่ได้รับความกรุณาจาก รอง
ศาสตราจารย์ ดร. นคร กกแก้ว ที่ให้คำปรึกษา เสนอแนะ วางแนวคิดการ
ทำงาน ขอขอบคุณ นายสมบุญ ศรีเมือง ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาระบบงาน
และอัตรากำลัง สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล กรมชลประทาน สำหรับการ
ให้ข้อมูลกลุ่มตัวอย่างที่จำเป็นในการวิจยั ครั้งนี้
และขอขอบคุณ พญ. วริศรา ปิยานนท์พงศ์ สำหรับการช่วย
ตรวจสอบบทความตลอดจนตรวจสอบและแก้ไขข้อบกพร่องมาตั้งแต่เริ่ม
จนงานวิจยั ฉบับนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ ผู้วิจยั จึงขอขอบพระคุณอาจารย์เป็น
อย่างสูง
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