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ค าน า 
 

 การเปลี่ยนแปลงทั้งทางสภาพแวดล้อม เศรษฐกิจสังคม และเทคโนโลยีต่าง ๆ ท าให้
ทรัพยากรบุคคลมีส่วนส าคัญที่จะน าพาองค์กรไปสู่ความส าเร็จ    องค์กรใดที่มีทรัพยากรบุคคลที่มี
ความสามารถสูง  มีคุณธรรม  มีจริยธรรม  ย่อมสามารถสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน  น าพา
องค์กรไปสู่ความส าเร็จได้ตามเป้าหมายที่ต้องการอย่างยั่งยืน ทุกองค์กรจึงปรารถนาและให้
ความส าคัญกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้เป็นทั้งคนดีและคนเก่งอยู่ตลอดเวลา  ส านักงานปศุสัตว์
เขต 6 มีข้าราชการในพ้ืนที่รับผิดชอบอยู่เป็นจ านวนมาก  ซึ่งข้าราชการเหล่านั้น จ าเป็นต้องมีการ
พัฒนาตนเอง เพ่ือให้มีความรู้ ความสามารถ มีทัศนคติที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานและมี
ศักยภาพที่สูงขึ้นเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน   

   การพัฒนาตนเองของข้าราชการในพ้ืนที่ปศุสัตว์เขต 6 ย่อมจะต้องเป็นไปตามความ
ต้องการที่แตกต่างกันของแต่ละบุคคล  จึงจ าเป็นที่ควรจะต้องมีการศึกษาถึงความต้องการพัฒนา
ตนเองของข้าราชการกรมปศุสัตว์ในพ้ืนที่  โดยเปรียบเทียบจากปัจจัยลักษณะส่วนบุคคล รวมทั้ง
จ าเป็นต้องศึกษาข้อเสนอแนะในการพัฒนาตนเองของข้าราชการกรมปศุสัตว์ในพ้ืนที่ด้วย  ซึ่งผลของ
การศึกษาที่ได้ คาดว่าจะสามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา ปรับปรุ ง และส่งเสริม
ประสิทธิภาพ  ด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรมปศุสัตว์ในพ้ืนที่ปศุสัตว์เขต 6 ได้เป็นอย่างดี
ต่อไป 
 
 
 ฉัตรชัย  ประทุมมาลย์ 
 ตุลาคม  2560 
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กิตติกรรมประกาศ 

 

 การท ารายงานการศึกษาวิจัยฉบับนี้  ผู้วิจัยขอขอบคุณท่านผู้ใหญ่ทุกท่านเป็นอย่างสูง         
ทั้งท่านอธิบดีกรมปศุสัตว์ที่ได้ให้ความเมตตา  ให้โอกาสในการท าการวิจัยเพ่ือใช้ในการประเมินเพ่ือ
ปรับระดับให้สูงขึ้น   และท่านศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ   อดีตรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ผู้ซึ่ง
เป็นผู้บังคับบัญชาที่ได้ให้ความเมตตาสนับสนุน และคอยตักเตือนในเรื่องของการท าผลงานอยู่
ตลอดเวลา รวมทั้งกรุณาให้ค าปรึกษา  ค าแนะน า  และข้อเสนอแนะในการท าการวิจัย  จนท าให้
รายงานการวิจัยฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี   

ผู้วิจัยขอขอบพระคุณคณะกรรมการผู้อ่านรายงานการวิจัยเป็นอย่างสูงที่ได้กรุณาให้
ค าแนะน าและแก้ไข  ท าให้รายงานการวิจัยฉบับนี้มีความสมบูรณ์  และขอขอบคุณเจ้าหน้าที่      
กรมปศุสัตว์ในพ้ืนที่ปศุสัตว์เขต 6 ทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม  ตลอดจนเพ่ือน
นักเรียนเก่าโรงเรียนสัตวแพทย์ กรมปศุสัตว์   ที่คอยช่วยสนับสนุนด้านเอกสารข้อมูลต่าง ๆ   
นอกจากนี้สิ่งส าคัญที่ผู้วิจัยอดจะกล่าวถึงไม่ได้ ก็คือก าลังใจที่ได้รับอย่างดียิ่งจากครอบครัว 
กัลยาณมิตร เพ่ือนร่วมรุ่น  รวมถึงเพ่ือนร่วมงาน   ซ่ึงคอยกระตุ้นเตือนเมื่อเห็นว่างานวิจัยล่าช้า  และ
ให้ความช่วยเหลือในเรื่องต่าง ๆ จนรายงานการวิจัยฉบับนี้แล้วเสร็จ  นับว่าเป็นแรงผลักดันส าคัญที่มี
ผลต่อการน าไปสู่ความส าเร็จ ซึ่งต้องขอขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี้ 

ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานการวิจัยฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา  และเป็น
แนวทางให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าไปพัฒนาเจ้าหน้าที่  ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและเกษตรกรบ้างไม่มากก็น้อย  คุณค่าและความดีอันพึงมีจากรายงานการ
วิจัยฉบับนี้  ผู้วิจัยขอมอบแด่บิดา มารดา ครูบาอาจารย์ ตลอดจนผู้มีพระคุณทุกท่าน 
 
 
 ฉัตรชัย  ประทุมมาลย์ 
 ตุลาคม  2560 
 
 
 
 

 



ง 
 

ความต้องการพัฒนาตนเองของข้าราชการกรมปศุสัตว์ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 6 1/ 

นายฉัตรชัย  ประทุมมาลย์  2/ 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยเรื่อง ความต้องการพัฒนาตนเองของข้าราชการกรมปศุสัตว์ในพ้ืนที่ปศุสัตว์เขต 6 
มีวัตถุประสงค์เพ่ือ  (1) ศึกษาความต้องการพัฒนาตนเองของข้าราชการกรมปศุสัตว์ในพ้ืนที่ปศุสัตว์
เขต 6  (2) ศึกษาการเปรียบเทียบปัจจัยลักษณะส่วนบุคคลกับความต้องการพัฒนาตนเองของ
ข้าราชการกรมปศุสัตว์ในพ้ืนที่ปศุสัตว์เขต 6  และ  (3) ศึกษาข้อเสนอแนะในการพัฒนาตนเองของ
ข้าราชการกรมปศุสัตว์ในพ้ืนที่ปศุสัตว์เขต 6  ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงส ารวจ  (Survey research) โดย
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้  ได้แก่  ข้าราชการกรมปศุสัตว์ในพ้ืนที่ปศุสัตว์เขต 6 จ านวน 167 
คน ทีเ่ป็นกลุ่มตัวอย่าง ผลการวิจัยพบว่า 

1) ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุ 51 ปี ขึ้นไป มีการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี มตี าแหน่งระดับช านาญงาน มีประสบการณ์ในการท างาน ระหว่าง 26 - 30 ปี และปฏิบัติ
หน้าทีต่ามบทบาทภารกิจของส านักงานปศุสัตว์จังหวัด 

2) ความต้องการพัฒนาตนเอง ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 
3.32 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีความต้องการพัฒนาตนเองมากที่สุดในด้านการฝึกอบรม มี
ความต้องการอยู่ในระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 3.43 รองลงมา คือ ด้านการเพ่ิมพูนความรู้อย่าง
ไม่เป็นทางการ  มีความต้องการอยู่ในระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 3.41 และด้านการศึกษาต่อ มี
ความต้องการอยู่ในระดับปานกลาง มีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 2.98 ตามล าดับ 

3) การเปรียบเทียบระดับความต้องการพัฒนาตนเองของข้าราชการกรมปศุสัตว์ในพ้ืนที่      
ปศุสัตว์เขต 6 พบว่า ระดับการศึกษาและบทบาทภารกิจของหน่วยงานที่แตกต่างกัน  มี ระดับความ
ต้องการพัฒนาตนเองไม่แตกต่างกัน ส่วน เพศ อายุ ระดับต าแหน่ง และประสบการณ์ในการท างานที่
แตกต่างกัน  มีระดับความต้องการพัฒนาตนเอง แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 
 
 
 
 
ค าส าคัญ :  ความต้องการพัฒนาตนเอง  ข้าราชการกรมปศุสัตว์  พ้ืนทีป่ศุสัตว์เขต 6 
1 /   เลขทะเบียนผลงาน  :  60(2)-0516(6)-140 
2 /    ส านักงานปศุสัตว์เขต 6  อ าเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก  65000 
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4) ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความต้องการพัฒนาตนเอง คือ มีความต้องการพัฒนาตนเอง
ด้านการศึกษาต่อ ในสาขาวิชาที่เก่ียวข้องกับการท างานในต าแหน่งนั้น ๆ  ด้านการฝึกอบรม ต้องการ
ฝึกอบรมในโครงการสัมมนาที่มีการน าสิ่งที่ต้องการใช้ในการปฏิบัติงานมาขยายผล  และ ท าให้
บุคลากรในหน่วยงานได้รับประโยชน์จริง ๆ และด้านการเพ่ิมพูนความรู้อย่างไม่เป็นทางการ  ต้องการ
ให้ส่งเสริมและกระตุ้นให้ข้าราชการค้นคว้าแสวงหาความรู้ต่าง ๆ  ที่สนใจและเกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงาน หรือนอกสายงาน หรือกฎระเบียบต่าง ๆ จากต ารา หรือสื่อประเภทต่าง ๆ หรือ
อินเตอร์เน็ต 
 ข้อเสนอแนะ  ข้าราชการกรมปศุสัตว์ในพ้ืนที่ปศุสัตว์เขต 6 ส่วนใหญ่ต้องการที่จะได้รับ
โอกาสในการพัฒนาความรู้และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ด้วยการศึกษาต่อในสาขาวิชาที่
เกี่ยวข้องกับการท างานในต าแหน่งนั้น ๆ  การฝึกอบรมสัมมนา ได้รับการส่งเสริมกระตุ้นให้ค้นคว้า
แสวงหาความรู้จากแหล่งความรู้ต่าง ๆ 
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Self-development required by the officials of Department of Livestock  
Development in the Regional  Livestock 6 1/ 

Chatchai  Prathummal 2/ 

 
ABSTRACT 

 The purposes of this research were 1) to determine the desire for self-
development of the officials of Department of Livestock Development working in the 
Regional Livestock 6  2) to compare personal factors with self-development desired 
among the officials of Department of Livestock  Development in the Regional 
Livestock 6 and 3)  to learn on suggestions of self-development required by the 
officials of Department of  Livestock  Development in the Regional Livestock 6. The 
survey was conducted by using a research method. The 167 of the population were 
sampling from the officials in the Regional Livestock 2. According to the results of the 
survey, the researcher found that  

1) the officials of Department of Livestock Development in the areas of  Regional  
Livestock 2, who answered the questionnaire, were mostly male at the age of 51 
years old  and up with a bachelor degree and hold a position in Experienced Level  
with 26-30 years of working experiences in the Provincial Livestock Office.   

2) the desires of self-development, in general, were moderate with a 3.32 average 
scores. Considering in each category, the researcher found that those officials wanted 
to have training courses for self-development at the most with a 3.43 average scores. 
Subsequently, they wanted at a high level to gain knowledge informally through 
different sources at a 3.41 average scores and to continue studying in moderate at a 
2.98 average scores. 

Key words: Self-development required, the officials of Department of Livestock 
Development,   The Regional Livestock 6   
1/ Scientific Paper No.  60(2)-0516(6)-140 
2/ the Office of Regional Livestock 6, Pisanulok Province, 65000 
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3) in comparison of the desires level in self-development among the officials of  
Department  of Livestock Development in the Regional Livestock 6, education and 
working responsibilities are not subject to the difference in the level of self-
development desires.  However, gender, age, position, and working experiences have 
shown statistically significant difference at the .05 level for the level of the self-
development desire.   

4) the suggestions of self-development were mostly shown the interests in further 
education in the field related to their work.  For the training issue, the officials 
required training programs that are practical, be able to support their work and 
provide truly benefits for personal working in such area. To gain knowledge 
informally, the officials needed for support and encouragement to acquire 
knowledge pertaining to their interest and work issues including law & regulations  
which can be learned from media, texts or internet.        

Recommendation  
 The officials in the Regional Livestock 6 of the Department of Livestock 
Development mostly wanted to improve their knowledge and competency by having 
an opportunity to extend the education in relation to their working responsibilities 
including participating in training courses or seminars. They’re also needed to be 
encouraged to learn from various sources to improve their performance.  
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บทที่ 1 

บทน ำ 

ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

  บุคลากรเป็นทรัพยากรที่ส าคัญที่สุดในองค์กรที่จะท าให้องค์กรสามารถด าเนินกิจกรรมให้
บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ การที่องค์กรมีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถเข้ามาท างานย่อม
ส่งผลให้องค์กรประสบความส าเร็จตามปณิธานที่ก าหนด รวมทั้งสามารถสร้างความก้าวหน้าให้แก่
องค์กร จนกล่าวได้ว่าปัจจัยส าคัญที่เป็นตัวบ่งชี้ความส าเร็จหรือล้มเหลวขององค์กรคือทรัพยากร
บุคคลนั่นเอง เพราะหากบุคลากรในองค์กรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ การท างานก็จะส าเร็จลุล่วงไป
ด้วยดี มีผลท าให้การด าเนินงานในกิจกรรมต่าง ๆ ที่ก าหนดบรรลุตามเป้าหมาย ดังนั้น ผู้บริหารจึง
จ าเป็นต้องมีความเข้าใจทรัพยากรมนุษย์ที่มีอยู่ในองค์กรว่าเขาเหล่านั้นมีความต้องการอะไร  และมี
ความเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรมากน้อยเพียงใด ซึ่งสิ่งเหล่านี้อาจถือได้ว่าเป็นปรัชญาในการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ที่ผู้บริหารมืออาชีพจ าเป็นต้องมี ทั้งนี้ปรัชญาในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของ
ผู้บริหารนั้นจะต้องขึ้นอยู่กับปรัชญาในการด าเนินธุรกิจขององค์กรด้วย  
  นอกจากนี้ ความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบันนับเป็นอีกปัจจัย
หนึ่งที่ท าให้สังคมมีการเปลี่ยนแปลงและได้รับผลกระทบเช่นเดียวกัน เช่น ด้านเศรษฐกิจเกิดภาวะการ
แข่งขันทางด้านการค้าและธุรกิจระหว่างประเทศอย่างสูง ท าให้จ าเป็นต้องเตรียมคนเตรียมเทคโนโลยี
ให้พร้อมเพ่ือเพ่ิมคุณภาพของผลผลิต และความเจริญก้าวหน้าของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท าให้
สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและความรู้ด้านต่าง ๆ ได้ทั่วโลก เกิดรูปแบบการแสวงหาความรู้ได้
หลากหลายวิธี มีการเรียนรู้ด้วยตนเองมากขึ้น มีทางเลือกในการรับข่าวสารข้อมูลที่สอดคล้องกับวิถี
ชีวิต และสามารถน าความรู้ไปแก้ไขปัญหาในชีวิตประจ าวันได้อย่างรวดเร็ว กระแสการเคลื่อนไหวของ
ข้อมูลข่าวสารที่เป็นไปอย่างรวดเร็วจึงจ าเป็นต้องเตรียมคนให้มีความพร้อมที่จะปรับตัวและรู้จัก
เลือกใช้ข้อมูลข่าวสารที่ดี สอดคล้องกับวิถีชีวิตตลอดจนสร้างนิสัยใฝ่รู้และสร้างโอกาสเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต (บรรยงค์ โตจินดา, 2546 : 186) 
  ดังนั้น การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จึงนับเป็นปัจจัยที่ส าคัญและจ าเป็นอย่างมากในการ
บริหารองค์กรให้อยู่รอดและเจริญูเติบโต เมื่อเปรียบเทียบกับปัจจัยในการด าเนินงานอ่ืน ๆ ไม่ว่าจะ
เป็นเงินทุน ที่ดิน อาคารสถานที่ และวัสดุภัณฑ์ต่าง ๆ ทั้งนี้เพราะการที่องค์กรจะบรรลุเป้าหมายการ
ด าเนินงานได้จะต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจของบุคคลในองค์กรนั้นเป็นส าคัญ และทรัพยากรบุคคล
ยังถือเป็นทรัพยากรที่ส าคัญที่สุดและจ าเป็นอย่างมากในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า เพราะ
ถึงแม้จะมีทรัพยากรการบริหารอย่างสมบูรณ์   แต่ถ้าไม่มีทรัพยากรบุคคลที่มีความสามารถแล้ว
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ทรัพยากรการบริหารที่มีอยู่ก็มิอาจใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประทศได้อย่างเต็มที่ การพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลจึงเป็นหัวใจส าคัญต่อการท างาน บุคคลจ าเป็นจะต้องได้รับการพัฒนาตลอคเวลา
เพ่ือให้มีสมรรถนะเหมาะสมส าหรับการปฏิบัติงานทั้งในปัจจุบันและอนาคต มีความคิดริเริ่มและ
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ซึ่งจะท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขององค์กรในทิศทางที่สอดคล้องกับกระแสการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมโลก การพัฒนาทรัพยากรบุคคลในองค์กรเป็นกระบวนการเรียนรู้เพ่ือเพ่ิมพูน
ความรู้ ทักษะ สมรรถนะ และทัศนคติของบุคคลในองค์กรให้มีพฤติกรรมการท างานที่ก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร อันจะส่งผลให้เกิดความก้าวหน้าต่อตนเองและองค์กร ซึ่งในสภาวะปัจจุบัน
กระแสสังคมของโลกมีการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุคโลกาภิวัตน์เป็นผลมาจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
สารสนเทศจึงท าให้การปฏิบัติงานของบุคลากรขยายขอบเขตตามไปด้วย ถ้าหากบุคคลใดไม่สามารถ
ปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ได้ ย่อมเกิดปัญหาในการปฏิบัติงานให้บรรลุเปัาหมายตาม
วัตถุประสงค์ทีอ่งค์กรก าหนดไว้ 
  จากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสภาพแวดล้อม และการก้าวสู่ยุคของการ      
แข่งขันกันทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรงทั้งในและนอกประเทศ ยุคที่ข้อมูลข่าวสารจากทั่วทุกมุมโลก
สามารถส่งถึงกันได้เพียงไม่กี่วินาที   โดยมีสิ่งที่เรียกว่า “คน” หรือ “บุคคล” เป็นตัวขับเคลื่อน    
ผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่ในรูปแบบต่าง ๆ ท าให้ทรัพยากรบุคคลกลายเป็นปัจจัยส าคัญที่สุดของ  
องค์กร ส่งผลให้กลยุทธ์การพัฒนาเศรษฐกิจต้องเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย แต่ปัจจุบันกลยุทธ์         
การพัฒนาประเทศได้มุ่งไปสู่  “เศรษฐกิจบนพ้ืนฐานแห่งความรู้”   สิ่งส าคัญที่ก าหนดการเติบโต  
ทางเศรษฐกิจ  คือ นวัตกรรมและความรู้ เช่น สตีเวน พอล จอบส์ (Steven Paul Jobs) หรือ         
สตีฟ จอบส์  เจ้าพ่อแห่งวงการไอทีหรือเทคโนโลยีที่กลายเป็นเครื่องหมายการค้าของบริษัท แอปเปิล 
จากความสามารถในการคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่สามารถตอบสนองความต้องการของคน  
ได้อย่างที่ไม่มีใครท าได้ หรือบุคคลหลาย ๆ คนในโลกที่ได้กลายเป็นผู้ขับเคลื่อนองค์กรให้ประสบ
ความส าเร็จ ซึ่งการพัฒนาคนหรือทรัพยากรบุคคลให้มีความรู้ ความสามารถจึ งเป็นหนทาง      
น าไปสู่ความส าเร็จขององค์กร และการพัฒนาทรัพยากรบุคคลนับเป็นองค์ความรู้ที่สามารถ     
อธิบายได้ชัดเจน  ตามแนวคิดทฤษฎี  การเรียนรู้ของผู้ใหญ่  (Adult Learning)  ตั้งแต่ศตวรรษที่ 19    
เป็นต้นมา  การพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้ความส าคัญกับการเรียนรู้ในผู้ใหญ่  ซึ่งสามารถเรียนรู้ได้
ตลอดชีวิต ด้วยเหตุผลที่ว่า ทรัพยากรบุคคลนับเป็นปัจจัยที่มีคุณค่าสูงสุดขององค์กร (บดี  ตรีสุคนธ์, 
2550 : http://www.rakganclub.com/viewtopic.php?id=62)  แ ล ะ เ ป็ น ปั จ จั ย ที่ ส า ม า ร ถ      
ช่วยผลักดันให้องค์กรประสบความส าเร็จและบรรลุเป้าหมายขององค์กร  แนวคิดการบริหารองค์กร     
ยุคใหม่จึงให้ความส าคัญต่อทรัพยากรบุคคล  และมองทรัพยากรบุคคลเป็นก าไร  ไม่ใช่ต้นทุน      
เป็นทรัพยากรที่มีมูลค่าเพ่ิม ยิ่งใช้ยิ่งท าให้มีมูลค่ามากยิ่งขึ้น (จีระ  หงส์ลดารมภ์, 2550 : 
http://gotoknow.org/blog/chirakm/29245) การพัฒนาทรัพยากรบุคคลนั้นถือเป็นการลงทุน    
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ที่คุ้มค่าและยั่งยืนที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับการลงทุนประเภทอ่ืน ๆ  ทั้งนี้เพราะความส าเร็จของ
องค์กรขึ้นอยู่กับศักยภาพของบุคลากร  องค์กรใดมีทรัพยากรบุคคลที่มีความสามารถสูง มีคุณธรรม          
มีจริยธรรม  ย่อมสามารถสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน  น าพาองค์กรไปสู่ความส าเร็จได้    
ตามเป้าหมายที่ต้องการอย่างยั่งยืน องค์กรทุกองค์กร จึงปรารถนาและให้ความส าคัญกับการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลให้เป็นทั้งคนดีและคนเก่งอยู่ตลอดเวลา ซึ่งการพัฒนาทรัพยากรบุคคลสามารถ
จ าแนกได้เป็น 3 ระดับ ได้แก่ การพัฒนาระดับชาติ  การพัฒนาระดับองค์กร และการพัฒนาระดับ
บุคคล 
  จากความส าคัญและความจ าเป็นดังที่กล่าวมาข้างต้น ท าให้ข้าราชการซึ่งเป็นบุคลากร
ภาครัฐทุกแห่งจ าเป็นต้องพัฒนาตนเองให้ทันกับเหตุการณ์ในปัจจุบันเพ่ือยกระดับความสามารถใน
การปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ สามารถเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีกว่า ส านึกในหน้าที่
ความรับผิดชอบต่อประชาชน ซึ่งข้าราชการกรมปศุสัตว์ในพ้ืนที่ปศุสัตว์เขต 6 เป็นบุคลากรที่ส าคัญู
ของกรมปศุสัตว์ เพราะต้องท าหน้าที่ในการบริการด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านการผลิตสัตว์ ด้านสุขภาพ
สัตว์ ด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ ด้านเศรษฐกิจการปศุสัตว์ ด้านสนับสนุนอ่ืน ๆ เป็นต้น ในเมื่อ
สถานการณ์ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงทั้งทางสภาพแวดล้อม เศรษฐกิจสังคม และเทคโนโลยีต่าง ๆ 
ข้าราชการในพ้ืนที่ปศุสัตว์เขต 6 จ าเป็นต้องมีการพัฒนาตนเอง เพ่ือให้มีความรู้ ความสามารถ        
มีทัศนคติที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานและมีศักยภาพที่สูงขึ้นเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง      
ที่เกิดขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้การด าเนินงานตามภารกิจที่ ได้รับมอบหมายประสบผลส าเร็จบรรลุ         
ตามเป้าหมายที่วางไว้ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาประเทศ สอดคล้องกับความ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในสังคม ท าให้ผู้ศึกษาสนใจที่จะศึกษา ความต้องการพัฒนาตนเอง
ของข้าราชการกรมปศุสัตว์ในพ้ืนที่ปศุสัตว์เขต 6 เพ่ือเป็นประโยชน์ในการพัฒนาบุคลากรในพ้ืนที่   
ปศุสัตว์เขต 6  ให้เป็นผู้มีความรู้   ความสามารถ  ปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลต่อไป 

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 

  1 เพ่ือศึกษาความต้องการพัฒนาตนเองของข้าราชการกรมปศุสัตว์ในพ้ืนที่ปศุสัตว์เขต 6 
  2 เพ่ือศึกษาการเปรียบเทียบปัจจัยลักษณะส่วนบุคคลกับความต้องการพัฒนาตนเองของ
ข้าราชการกรมปศุสัตว์ในพ้ืนทีป่ศุสัตว์เขต 6 
  3 เพ่ือศึกษาข้อเสนอแนะในการพัฒนาตนเองของข้าราชการกรมปศุสัตว์ ในพ้ืนที่        
ปศุสัตว์เขต 6 

 

http://www.dld.go.th/th/index.php?option=com_content&view=category&id=74:production&Itemid=69&layout=default
http://www.dld.go.th/th/index.php?option=com_content&view=category&id=75:health&Itemid=69&layout=default
http://www.dld.go.th/th/index.php?option=com_content&view=category&id=75:health&Itemid=69&layout=default
http://www.dld.go.th/th/index.php?option=com_content&view=category&id=76:standard&Itemid=69&layout=default
http://www.dld.go.th/th/index.php?option=com_content&view=category&id=78:2010-01-28-01-05-49&Itemid=69&layout=default
http://www.dld.go.th/th/index.php?option=com_content&view=category&id=77:support&Itemid=69&layout=default
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กรอบแนวคิดในกำรวิจัย 

  จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยได้ประยุกต์แนวคิดการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ แนวคิดทฤษฎีการบริหารงานบุคคลของ ดนัย เทียนพุฒ (2545 : 29) และ ชูชัย 
สมิทธิไกร (2550 : 8 - 9) และ เดซิมอนซ์, เวอร์เนอร์ และฮาร์ริส (Desimonce, Werner, and 
Harris) (1998 : 193) ใน 3 ด้าน คือ ด้านการศึกษาต่อ ด้านการฝึกอบรม และด้านการเพ่ิมพูนความรู้
อย่างไม่เป็นทางการ น ามาเป็นแนวทางในการสร้างกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้ 

 
   ตัวแปรต้น (Independent Variables)           ตัวแปรตาม (Dependent Variables) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ภำพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
สมมติฐำนกำรวิจัย 

  การวิจัยความต้องการพัฒนาตนเองของข้าราชการกรมปศุสัตว์ ในพ้ืนที่ปศุสัตว์เขต 6 
จ าแนกตามปัจจัยลักษณะส่วนบุคคล โดยก าหนดสมมติฐานดังนี้ 
  1 ข้าราชการกรมปศุสัตว์ในพ้ืนทีป่ศุสัตว์เขต 6 ที่มีเพศแตกต่างกัน มีความต้องการพัฒนา
ตนเองที่แตกต่างกัน 
  2 ข้าราชการกรมปศุสัตว์ในพ้ืนทีป่ศุสัตว์เขต 6 ที่มีอายุแตกต่างกัน มีความต้องการพัฒนา
ตนเองที่แตกต่างกัน 

 
ปัจจัยลกัษณะส่วนบุคคล 

1. เพศ 
2. อาย ุ
3. ระดบัการศึกษา 
4. ระดบัต าแหน่ง 
5. ประสบการณ์การท างาน 
6. บทบาทภารกิจของหน่วยงาน  
 

 
ความต้องการพฒันาตนเอง 

ของข้าราชการกรมปศุสัตว์ในพืน้ที่
ปศุสัตว์เขต 6 

1. ดา้นการศึกษาต่อ 
2. ดา้นการฝึกอบรม 
3. ดา้นการเพิ่มพูนความรู้อยา่งไม่เป็น
ทางการ 
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  3 ข้าราชการกรมปศุสัตว์ในพ้ืนที่ปศุสัตว์เขต 6 ที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีความ
ต้องการพัฒนาตนเองท่ีแตกต่างกัน 
  4 ข้าราชการกรมปศุสัตว์ในพ้ืนที่ปศุสัตว์เขต 6 ที่มีระดับต าแหน่งแตกต่างกัน มีความ
ต้องการพัฒนาตนเองท่ีแตกต่างกัน 
  5 ข้าราชการกรมปศุสัตว์ในพ้ืนทีป่ศุสัตว์เขต 6 ที่มีประสบการณ์ในการท างานแตกต่างกัน 
มีความต้องการพัฒนาตนเองท่ีแตกต่างกัน 
  6 ข้าราชการกรมปศุสัตว์ในพ้ืนที่ปศุสัตว์เขต 6 ที่มีบทบาทภารกิจของหน่วยงานแตกต่าง
กัน มีความต้องการพัฒนาตนเองท่ีแตกต่างกัน 

ประโยชน์ที่จะได้รับ 

  เ พ่ือน าผลการศึกษาที่ ได้ ไปใช้ เป็นแนวทางในการพัฒนา  ปรับปรุง และส่งเสริม
ประสิทธิภาพ  ด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรมปศุสัตว์ในพ้ืนทีป่ศุสัตว์เขต 6 

ขอบเขตของกำรวิจัย 

  1 ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ 

   การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาถึงความต้องการในการพัฒนาตนเองของข้าราชการกรม        
ปศุสัตว์ในพ้ืนที่ปศุสัตว์เขต 6   ตามแนวทางของ ดนัย เทียนพุฒ (2545 : 29)   ชูชัย สมิทธิไกร 
(2550 : 8 - 9) และ เดซิมอนซ์, เวอร์เนอร์ และฮาร์ริส (Desimonce, Werner, and Harris)  (1998 
: 193) ใน 3 ด้าน คือ ด้านการศึกษาต่อ  ด้านการฝึกอบรม  และด้านการเพ่ิมพูนความรู้อย่างไม่เป็น
ทางการ 

  2 ขอบเขตด้ำนประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 

      ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้มีจ านวน 348 คน  ซึ่งผู้วิจัยได้น ามาก าหนดเป็นขนาด
กลุ่มตัวอย่าง  เพ่ือเป็นตัวแทนที่ดีของประชากรทั้งหมด  โดยการค านวณขนาดของกลุ่มตัวอย่าง กรณี
ทราบจ านวนประชากรตามวิธีของ เครจซี่, อาร์.วี. และ มอร์แกน ดี.ดับเบิ้ลยู.  (Krejcie, R.V. and 
Morgan D.W.)  จากตารางของ เครจซี่ และ มอร์แกน (Krejcie & Morgan) (บุญชม ศรีสะอาด, 
2545 : 43) ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างจ านวน 183 คน เมื่อได้ขนาดตัวอย่างแล้ว จึงเลือกวิธีการสุ่ม
ตัวอย่าง  โดยใช้เทคนิคการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งเป็นชั้นภูมิ (Stratified Sampling) และสุ่มเลือก
ตัวอย่างออกมาจากแต่ละชั้นภูมิ โดยใช้เทคนิคการสุ่มอย่างง่าย คือ การจับสลากแบบไม่คืนที่ (จ าแนก
เป็นรายจังหวัด) ดังรายละเอียดในตารางที่ 1 ดังนี้ 



6 
 
ตำรำงท่ี 1 แสดงจ านวนประชากรและจ านวนตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยจ าแนกเป็นรายจังหวัด 

หน่วย : คน 
จังหวัด จ านวนประชากร จ านวนตัวอย่าง 

             1. พิษณุโลก 
             2. สุโขทัย 
             3. นครสวรรค์ 
             4. ตาก 
             5. พิจิตร 
             6. อุตรดิตถ์ 
             7. อุทัยธานี 
             8. ก าแพงเพชร 
             9. เพชรบูรณ์ 
                                 รวมทั้งสิ้น 

82 
32 
36 
45 
26 
27 
27 
30 
43 
294 

39 
18 
19 
23 
15 
15 
12 
19 
23 
183 

ที่มา : กองการเจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว์ 

  3 ขอบเขตด้ำนตัวแปร 

   3.1   ตัวแปรต้น (Independent Variables) คือ ปัจจัยลักษณะส่วนบุคคลของ
ข้าราชการกรมปศุสัตว์ในพ้ืนที่ปศุสัตว์เขต 6 จ าแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระดับต าแหน่ง 
ประสบการณ์การท างาน และบทบาทภารกิจของหน่วยงาน 
   3.2   ตัวแปรตาม (Dependent Variables) คือ ความต้องการพัฒนาตนเองของ
ข้าราชการกรมปศุสัตว์ในพ้ืนที่ปศุสัตว์เขต 6 ประกอบด้วย 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการศึกษาต่อ ด้านการ
ฝึกอบรม และด้านการเพิ่มพูนความรู้อย่างไม่เป็นทางการ 

  4 ขอบเขตด้ำนพื้นที่ 

   พ้ืนที่ที่ท าการวิจัย คือ หน่วยงานในพื้นท่ีรับผิดชอบก ากับดูแลของส านักงานปศุสัตว์เขต 
6 จ านวน 9 จังหวัด ได้แก่ พิษณุโลก  สุโขทัย  นครสวรรค์  ตาก  พิจิตร  อุตรดิตถ์  อุทัยธานี                
ก าแพงเพชร และเพชรบูรณ์ 
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  5 ระยะเวลำที่ศึกษำ 

   ระยะเวลาที่ศึกษา ระหว่าง วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2560 ถึง วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ.2560 
 
นิยำมศัพท์เฉพำะ 

  1 ความต้องการพัฒนาตนเอง หมายถึง วิธีการที่จะช่วยให้เพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถ 
ในการปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ  ของข้าราชการกรมปศุสัตว์ในพ้ืนที่ปศุสัตว์เขต 6  ให้มีประสิทธิภาพ   
มากขึ้น   ทั้งภารกิจด้านการบริหารงาน ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และถ่ายทอดเทคโนโลยี เพ่ือพัฒนา
งานด้านสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัย  ภารกิจด้านการควบคุมป้องกันและบ าบัดโรคสัตว์  การชันสูตร
โรค  ระบาดวิทยาทางสัตวแพทย์  ภารกิจด้านการพัฒนางานด้านมาตรฐานและตรวจสอบสินค้า    
ปศุสัตว์  ภารกิจด้านการส่งเสริมการผลิตสัตว์ อาหารสัตว์ และสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับการปศุสัตว์  
ภารกิจด้านการสาธิตและพัฒนาการปศุสัตว์  ภารกิจด้านการด าเนินการเกี่ยวกับการจัดท าแผนปฏิบัติ
การด้านสุขภาพสัตว์และสุขอนามัย  ภารกิจด้านการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน                
ให้ค าปรึกษา แนะน า  และควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปศุสัตว์ 
โดยวิธีการ 3 ด้าน ได้แก่ 
   1.1 ด้านการศึกษาต่อ หมายถึง ศึกษาต่อในหลักสูตรสายงานที่ตนปฏิบัติอยู่  และใน
หลักสูตรที่ตนสนใจแม้จะไม่อยู่ในสายงานของตนเอง  ศึกษาต่อเพ่ือให้ได้รับวุฒิการศึกษาสูงขึ้นกว่า
วุฒิการศึกษาเดิม  ศึกษาต่อภายในประเทศและต่างประเทศ ก็ต่อเมื่อมีทุนอุดหนุนจากหน่วยงาน  
หรือให้ทางราชการออกเงินอุดหนุนครึ่งหนึ่งในการศึกษา  รวมไปถึงการศึกษาต่อโดยใช้ทุนส่วนตัว  
ศึกษาต่อโดยใช้เวลานอกเวลาราชการเฉพาะในวันเสาร์ - อาทิตย์  และหลังเลิกงานแล้วในวันจันทร์ – 
ศุกร์   รวมไปถึงลาศึกษาต่อภายในประเทศโดยใช้เวลาราชการ  ลาศึกษาต่อต่างประเทศมากกว่า    
ในประเทศ  และศึกษาต่อแบบนอกระบบไม่ต้องเข้าชั้นเรียน เมื่อทดสอบความรู้ผ่านจะได้รับ           
วุฒิการศึกษา    
   1.2  ด้านการฝึกอบรม หมายถึง เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงานในสายงานที่รับผิดชอบ  และหลักสูตรอ่ืน แม้ว่าจะไม่อยู่ในสายงานที่ตนรับผิดชอบเข้ารับ
การฝึกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับผู้น าและหรือผู้บริหาร  เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการให้บริการและ
การท างานเป็นทีม  การใช้เทคโนโลยีในส านักงาน  การเข้าร่วมประชุม ฝึกอบรม สัมมนา เนื้อหา
เกี่ยวกับการแก้ปัญหาและแนวทางปรับปรุงงาน  เข้ารับการฝึกอบรมเมื่อได้รับการแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งที่สูงขึ้น  และเมื่อย้ายไปด ารงต าแหน่งซึ่งมีหน้าที่ต่างไปจากสายงานเดิม  เข้ารับการฝึกอบรม
ที่ทางราชการจัดให้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย  หรือแม้แต่จะต้องเสียค่าใช้จ่ายเอง  เข้ารับการฝึกอบรม
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นอกเวลาราชการเฉพาะในวันเสาร์ –อาทิตย์  และหลังเลิกงานแล้วในวันจันทร์ – ศุกร์   รวมไปถึง  
เข้ารับการฝึกอบรมในเวลาราชการเท่านั้น   เข้ารับการฝึกอบรมในต่างประเทศก็ต่อเมื่อ            
ไดร้ับทุนอุดหนุนจากหน่วยงาน รวมไปถึงการจะต้องใช้ทุนของตัวเอง     
   1.3  ด้านการเพ่ิมพูนความรู้อย่างไม่เป็นทางการ หมายถึง ค้นคว้าหาความรู้ ความเข้าใจ 
การปฏิบัติงานจากหนังสือ กฎระเบียบต่าง ๆ ในส านักงาน  ในห้องสมุดต่าง ๆ  รวมทั้งการศึกษาจาก
ผู้ร่วมงานหรือผู้บังคับบัญชา  การจัดหาต ารา กฎระเบียบต่าง ๆ โดยการจัดซื้อด้วยเงินส่วนตัว  การ
สมัครเป็นสมาชิกวารสาร เอกสาร ข้อมูลข่าวสารทั่ว ๆ ไป  การแสวงหาความรู้ข่าวสารต่าง ๆ จาก
วิทยุ โทรทัศน์  เทป วีดิโอ  สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ  เครือข่ายอินเตอร์เน็ต  การฟังปาฐกถา และการพูดคุย
หรือสนทนากับบุคคลทั่วไปหรือผู้รู้ในสาขาวิชาต่าง ๆ  หาประสบการณ์ในต่างประเทศก็ต่อเมื่อมี
ทุนอุดหนุนจากหน่วยงานหรือแม้แต่จะต้องใช้ทุนส่วนตัว  ไปศึกษาดูงานนอกส านักงาน   ในเรื่องที่
เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบโดยตรง  รวมทั้งเรื่องทั่วไป เช่น การบริหารจัดการ และการจัด
สภาพแวดล้อม   พัฒนาตนเองโดยสับเปลี่ยนงานกับผู้ร่วมงานทั้งในฝ่ายและคนละฝ่าย  น าเทคโนโลยี
มาปรับปรุงใช้ในการท างาน  พัฒนาตนเองโดยวิธีการประเมินผลงานตนเอง  พัฒนาตนเองโดยการ
เขียนบทความวิชาการต่าง ๆ ลงในวารสารหรือจัดท าเอกสารเผยแพร่  และพัฒนาตนเองในด้านจิตใจ 
เช่น การฝึกสติและสมาธิ 
  2 ข้าราชการกรมปศุสัตว์ในพ้ืนที่ปศุสัตว์เขต 6 หมายถึง ข้าราชการพลเรือนที่สังกัด   
กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่รับผิดชอบก ากับ
ดูแลของส านักงานปศุสัตว์เขต 6 ได้แก่ ส านักงานปศุสัตว์เขต 6  ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด  ศูนย์วิจัย
และพัฒนาการสัตวแพทย์  ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์  ศูนย์วิจัยผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ  
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์  ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์  และด่านกักกันสัตว์ 
  3 พ้ืนที่ปศุสัตว์เขต 6 หมายถึง พ้ืนที่ที่ส านักงานปศุสัตว์เขต 6   รับผิดชอบก ากับดูแล 
จ านวน 9 จังหวัด ได้แก่ พิษณุโลก สุโขทัย นครสวรรค์ ตาก พิจิตร อุตรดิตถ์ อุทัยธานี ก าแพงเพชร 
และเพชรบูรณ์ 
  4 ปัจจัยลักษณะส่วนบุคคล หมายถึง ภูมิหลังของข้าราชการกรมปศุสัตว์ในพ้ืนที่ส านักงาน
ปศุสัตว์เขต 6 ที่ส่งผลต่อความต้องการพัฒนาตนเอง ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระดับต าแหน่ง 
ประสบการณ์การท างาน และบทบาทภารกิจของหน่วยงาน 
   4.1   เพศ หมายถึง เพศชายหรือเพศหญิง 
   4.2   อายุ หมายถึง อายุของข้าราชการกรมปศุสัตว์ในพ้ืนที่ปศุสัตว์เขต 6  
   4.3   ระดับการศึกษา หมายถึง วุฒิการศึกษาขั้นสูงสุดของข้าราชการกรมปศุสัตว์ใน
พ้ืนที่ปศุสัตว์เขต 6  
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   4.4 ระดับต าแหน่ง หมายถึง ลักษณะงาน / ระดับการด ารงต าแหน่งที่ปฏิบัติราชการ
อยู่ของข้าราชการกรมปศุสัตว์ในพ้ืนที่ปศุสัตว์เขต 6       
      4.5 ประสบการณ์ในการท างาน หมายถึง ระยะเวลาที่เข้าปฏิบัติงานในกรมปศุสัตว์ 
ของข้าราชการกรมปศุสัตว์ในพ้ืนที่ปศุสัตว์เขต 6  
   4.6   บทบาทภารกิจของหน่วยงาน หมายถึง แต่ละหน่วยงานมีบทบาทหน้าที่ที่แตกต่าง 
กันออกไปตามภารกิจด้านต่าง ๆ  



บทที่ 2 

เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง ดังนี้ 
1. ความเป็นมาของส านักงานปศุสัตว์เขต 6 
2. แนวคิดการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
3. แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับความต้องการของมนุษย์ 
4. ความต้องการพัฒนาตนเอง 
5. งานวิจัยที่เก่ียวข้อง  

ความเป็นมาของส านักงานปศุสัตว์เขต 6 

  1 ข้อมูลองค์กร 

        ส านักงานปศุสัตว์เขต 6 เดิมมีชื่อเรียก “สัตวแพทย์ภาค” สังกัดราชการบริหารส่วน
ภูมิภาคตาม พระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการกรมการปศุสัตว์ (กรมปศุสัตว์) ในสังกัดกระทรวง
เกษตร (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์) โดยกรมการปศุสัตว์ ขณะนั้นได้แบ่งราชการออกเป็น 

    ก.   ราชการบริหารส่วนกลาง ประกอบด้วย 7 กอง คือ 
1.  ส านักงานเลขานุการกรม 
2.  กองสัตวรักษ์ 
3.  กองควบคุมโรคระบาด 
4.  กองวัคซีนและซีรั่ม 
5.  กองส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ 
6.  กองอาหารสัตว์ 
7.  กองทดลองและค้นคว้า 

    ข.   ราชการบริหารส่วนภมูิภาค มี 3 หน่วยงาน คือ 
1.  สัตวแพทย์ภาค (9 ภาค) 
2.  สัตวแพทย์จังหวัด 
3.  สัตวแพทย์อ าเภอ 

               “สัตวแพทย์ภาค”  ได้เปลี่ยนชื่อเป็น  “สัตวแพทย์เขต”  และย้ายจากราชการบริหาร
ส่วนภูมิภาคมาสังกัดราชการบริหารส่วนกลางตามพระราชกฤษฎีกา  จัดระเบียบราชการกรมปศุสัตว์
กระทรวงเกษตร วันที่ 21 พฤษภาคม 2500 
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                 “สัตวแพทย์เขต” ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “ส านักงานปศุสัตว์เขต” สังกัดราชการบริหาร
ส่วนกลาง ตามพระราชกฤษฎีกาการจัดระเบียบราชการกรมปศุสัตว์  กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์  เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2516 และเปลี่ยนเป็นสังกัดราชการบริหารส่วนกลางตั้งอยู่ในส่วน
ภูมิภาค ตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมปศุสัตว์ เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2537 
                 “ส านักงานปศุสัตว์เขต” ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “ส านักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัย“ สังกัด
ราชการบริหารส่วนกลางตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค ตามประกาศกฎกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  แบ่งส่วน
ราชการกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  พ.ศ. 2545  เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2545 

      “ส านักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัย” ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “ส านักงานปศุสัตว์เขต“ สังกัด 
ราชการบริหารส่วนกลางตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค ตามประกาศกฎกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  แบ่งส่วน
ราชการกรมปศุสัตว์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   พ.ศ. 2554 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2554 
                 ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 333 หมู่ ๘  ถนนพิษณุโลก - นครสวรรค์ ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.
พิษณุโลก 65000 
  

  2 วิสัยทัศน์ 

   เป็นองค์กรชั้นน าพัฒนาการปศุสัตว์สู่อาเซียนและตลาดโลก 

  3 พันธกิจ 

 1. ศึกษา วิจัย และพัฒนา ถ่ายทอดองค์ความรู้ และเทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์ 
 2. พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน 

   3. ป้องกัน ควบคุม และแก้ไขปัญหาโรคระบาดสัตว์ 
   4. ก ากับดูแล และอ านวยความสะดวก ให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่
เกี่ยวข้อง โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

  4 หน้าทีภ่ารกิจ 

   ส านักงานปศุสัตว์เขต 6 มีอ านาจหน้าที่ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ  ดังนี้ 
    1. ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัย เพ่ือพัฒนางานด้านสุขภาพสัตว์และสุขอนามัยสัตว์ 
การควบคุม การป้องกัน การบ าบัดโรคสัตว์ การชันสูตรโรคสัตว์ และระบาดวิทยาทางสัตวแพทย์ 
    2. ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัย เพื่อพัฒนางานด้านมาตรฐาน ตรวจสอบคุณภาพสินค้า
ปศุสัตว์ และส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเก่ียวกับการปศุสัตว์ 
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    3. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประยุกต์ ส่งเสริม และถ่ายทอดเทคโนโลยี เพ่ือพัฒนางาน
ด้านการผลิตสัตว์ อาหารสัตว์ สุขภาพสัตว์  
    4. จัดท าแผนยุทธศาสตร์ แผนการปฏิบัติงาน และการบูรณาการแผนด้านการ    
ปศุสัตว์ในระดับเขตและระดับจังหวัด 
    5. ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้ค าปรึกษา แนะน า และก ากับการ
ด าเนินงานให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ กฎหมายว่าด้วยการบ ารุงพันธุ์สัตว์ กฎหมาย
ว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลสัตว์ กฎหมายว่าด้วยโรคพิษ
สุนัขบ้า กฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์และจ าหน่ายเนื้อสัตว์ และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับ
ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด 
    6. เป็นศูนย์การศึกษาเกี่ยวกับการตรวจวินิจฉัยโรคสัตว์ การรักษาพยาบาลสัตว์ 
และการให้บริการสุขภาพสัตว์ 
    7. เป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านการปศุสัตว์และเศรษฐกิจปศุสัตว์ 
    8. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือ
ที่ได้รับมอบหมาย 
  นอกจากอ านาจหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น ประกอบกับภารกิจที่ ได้รับมอบหมายจา ก         
กรมปศุสัตว์เพ่ิมเติม ส านักงานปศุสัตว์เขต 6 จึงท าหน้าที่เป็นผู้ตรวจราชการแทนกรมปศุสัตว์ในเขต
พ้ืนที่รับผิดชอบก ากับดูแลอีกหน้าที่หนึ่ง โดยรับผิดชอบตรวจราชการ ติดตามงานและให้ค าแนะน าทั้ง
ด้านบริหารและด้านวิชาการแก่หน่วยงานของกรมปศุสัตว์ทั้งหน่วยงานส่วนภูมิภาค และหน่วยงาน
ส่วนกลาง ที่มีส านักงานตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค (สังกัดกอง / ส านักในส่วนกลาง) ได้แก่ 
    1. ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด 9 แห่ง ประกอบด้วย จังหวัดพิษณุโลก  สุโขทัย  
นครสวรรค์  ตาก  พิจิตร  อุตรดิตถ ์ อุทัยธานี  ก าแพงเพชร และจังหวัดเพชรบูรณ์  
          2. ศูนย์วิจัย จ านวน 9 แห่ง ประกอบด้วย ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์
ภาคเหนือตอนล่าง ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพพิษณุโลก ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
ปศุสัตว์ที่ 6ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์ตาก ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์พิษณุโลก ศูนย์วิจัยและบ ารุง
พันธุ์สัตว์นครสวรรค์  ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบูรณ์  ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์
สุโขทัย  และศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์พิจิตร 
    3. ด่านกักสัตว์ 7 แห่ง ได้แก่ ด่านกักกันสัตว์เพชรบูรณ์  ด่านกักกันสัตว์พิจิตร    
ด่านกักกันสัตว์อุตรดิตถ์  ด่านกักกันสัตว์นครสวรรค์  ด่านกักกันสัตว์พิษณุโลก  ด่านกักกันสัตว์
ก าแพงเพชร  และด่านกักกันสัตว์ตาก 
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    จากอ านาจหน้าที่และภารกิจที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานปศุสัตว์ในจังหวัดต่าง ๆ หลาย
หน่วยงาน ส านักงานปศุสัตว์เขต 6 ได้เล็งเห็นความส าคัญเรื่องการพัฒนาบุคลากรด้านต่าง ๆ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนานั้นจะต้องตรงตามความต้องการของผู้ที่ได้รับการพัฒนาไม่ว่าจะเป็นการ
พัฒนาในรูปแบบของการศึกษาต่อ รูปแบบของการฝึกอบรมการอบรม และรูปแบบการเพ่ิมพูนความรู้
อย่างไม่เป็นทางการ (ส านักงานปศุสัตว์เขต 6, 2560 : http://region6.dld.go.th) 

 
แนวคิดการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

  การพัฒนาทรัพยากรบุคคลนับเป็นองค์ความรู้ที่สามารถอธิบายได้ชัดเจนตามแนวคิด 
ทฤษฎีการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ (Adult Learning) ตั้งแต่ศตวรรษที่ 19 เป็นต้นมา การพัฒนาทรัพยากร
บุคคลให้ความส าคัญกับการเรียนรู้ในผู้ใหญ่  ซึ่งสามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต ด้วยเหตุผลที่ทรัพยากร
บุคคลนับเป็นปัจจัยที่มีคุณค่าสูงสุดขององค์กรและเป็นปัจจัยที่สามารถช่วยผลักดันให้องค์กรประสบ
ความส าเร็จและบรรลุเป้าหมายขององค์กร แนวคิดการบริหารองค์กรยุคใหม่จึงให้ความส าคัญต่อ
ทรัพยากรบุคคล  และมองทรัพยากรบุคคลเป็นก าไร  ไม่ใช่ต้นทุน เป็นทรัพยากรที่มีมูลค่าเพ่ิม ยิ่งใช้
ยิ่งท าให้มีมูลค่ามากยิ่งขึ้น (บดี ตรีสุคนธ์, 2550 : http://www.rakganclub.com/viewtopic.php?id=62)  
  จากเดิมแนวคิดการพัฒนาทรัพยากรบุคคลจะมุ่งเน้นที่การอบรมและพัฒนาทรัพยากร
บุคคลในองค์กรโดยกระบวนการสร้างการเรียนรู้และแรงจูงใจที่ดัชนีความพึงพอใจของพนักงาน  
(Employee Satisfaction Index) แต่ปัจจุบันแนวคิดการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในการบริหาร
องค์กรยุคใหม่ปรับเปลี่ยนมามุ่งเน้นที่การกระตุ้นให้พนักงานเกิดความรักต่อองค์กร  อยากเรียน   
อยากรู้และมีความผูกพันกับองค์กร (บดินทร์ วิจารณ์, 2550 : 7 - 11) มุ่งเน้นความส าเร็จเพ่ือบรรลุ
เป้าหมายขององค์กรซึ่งเป็นสิ่งที่หลาย ๆ องค์กรต้องการให้เกิดขึ้น จากการที่ผู้วิจัยได้ค้นคว้า       
และศึกษาต ารา เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  สามารถสรุปแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากร
บุคคล ได้ดังนี้ 

  1 ความหมายของการจัดการทรัพยากรบุคคล 

   การจัดการทรัพยากรบุคคล การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
หรือการบริหารงานบุคคล เป็นค าที่มีความหมายเดียวกัน คือการบริหารงานบุคคลเพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานสูงสุด ส าหรับความหมายของการจัดการทรัพยากร
มนุษย ์มีนักวิชาการให้ความหมายไว้ดังนี้ 

 

http://www.rakganclub.com/viewtopic.php?id=62
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   เด่นดวง ค าตรง (2545 : 19) ให้ความหมายของการพัฒนาบุคลากรไว้ว่า เป็นการ
ด าเนินการเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถ และทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานที่ตนรับผิดชอบให้มี
คุณภาพประสบความส าเร็จเป็นที่น่าพอใจแก่องค์กร ส าหรับบุคลากรในภาครัฐ ซึ่งมีอยู่ทั้งใน  
กระทรวง ทบวง กรม ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั่วประทศ เป็นกลไกลส าคัญของรัฐบาลในการ
บริหารราชการแผ่นคิน และพัฒนาประเทศให้ประสบความส าเร็จ ทุกรัฐบาลจึงถือเป็นนโยบายส าคัญ
ที่จะหาทางส่งเสริมและพัฒนาให้ข้าราชการ และลูกจ้างท างานอย่างมีประสิทธิภาพและ             
เกิดประสิทธิผลในการปฏิบัติราชการให้มากที่สุดเท่าที่จะท าได้ รวมทั้งพัฒนาทัศนคติที่ถูกต้องในการ
ท างานด้วย 
   สุภาพร พิศาลบุตร และยงยุทธ เกษสาคร (2546 : 12 - 13) กล่าวไว้ว่า การพัฒนา
บุคคลเป็นกระบวนการที่จัดให้มนุษย์มีประสบการณ์ในการเรียนรู้โดยคาดหวังที่จะได้มนุษย์เหล่านั้น  
พร้อมที่จะเอาความรู้ไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ ซึ่งการพัฒนาบุคคลจึงต้องมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับ
วิทยากรต่าง ๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการสร้างประสบการณ์ในการเรียนรู้  และการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม 
   อรนุช ศรีสุรางค์ (2546 : 6) กล่าวว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จะหมายรวมถึง
กระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทั้งมวล อันอาจได้แก่การเปลี่ยนแปลงด้านความรู้ความสามารถ
ทักษะและทัศนคติ โดยอาศัยกระบวนการเรียนรู้แบบต่าง ๆ ซ่ึงจะครอบคลุมกระบวนการจัด
การศึกษาให้ทุกคน ทุกระดับได้มีความรู้ความสามารถ มีทัศนะคติอันพึงปรารถนาของสังคมและ
ประเทศชาติและรวมถึงการอบรม สอนงาน การสับเปลี่ยนหมุนเวียนหรือแม้แต่กระบวนการพัฒนา
ตนเองด้วย 
   สุนันทา เลาหนันทน์ (2546 : 223) กล่าวไว้ว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ
ตรงกับภาษาอังกฤษ คือ Human Resource Development หรือ HRD ในภาษาไทยมีใช้กัน   
หลายค า เช่น การพัฒนาบุคคล การพัฒนาทรัพยากรบุคคล และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ไม่ว่า  
จะใช้ค าใดล้วนมีความหมายเหมือนกัน คือ กระบวนการที่ได้ออกแบบไว้อย่างมีเป้าหมายเพ่ือให้
ผู้ปฏิบัติงาน ได้มีโอกาสเรียนรู้โดยการฝึกอบรม การศึกษา และการพัฒนา  เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ และ
ศักยภาพในการท างาน  รวมทั้งปรับพฤติกรรมของผู้ปฏิบัติงานให้พร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบ
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์การ  และมีโอกาสก้าวหน้าในต าแหน่งที่สูงขึ้น 
   ศุภชัย ยาวะประภาษ (2547 : 174 - 175) กล่าวไว้ว่า การพัฒนาบุคลากรเป็นการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้อย่างเป็นระบบในห้วงเวลาที่ก าหนด เพ่ือเพ่ิมโอกาสให้บุคลากรในองค์การ   
มีสมรรถนะสูงขึ้น สามารถปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้เป็นผลดี  อันเป็นผลต่อการ     
เจริญเติบโตก้าวหน้าของบุคลากรและองค์การ นอกจากนี้ การพัฒนาบุคลากร (Human Resource 
Development : HRD) เป็นการใช้การฝึกอบรม (Training) การพัฒนาองค์การ (Organization 
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Development) และการพัฒนาอาชีพ (Career Development) อย่างบูรณาการ เพ่ือที่จะเพ่ิม
ประสิทธิผลของบุคคลกลุ่มงานและองค์การ การพัฒนาบุคลากรจะช่วยพัฒนาสมรรถนะส าคัญ (Key 
Competencies) ที่จะท าให้บุคลากรในองค์การสามารถปฏิบัติงาน ปัจจุบันและอนาคตได้          
โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่มีการวางแผนไว้ล่วงหน้า (Planned Learning Activities) ช่วยท าให้
กลุ่มงานในองค์การสามารถริเริ่มและจัดการเปลี่ยนแปลง และท าให้เกิดการประสานกันระหว่าง 
ความต้องการขององค์การกับบุคลากร ความหมายของค าว่า การพัฒนาบุคลากรแตกต่างกันไป    
ตามวัฒนธรรมของแต่ละประเทศ ในประเทศฝรั่งเศส ค าว่า “การพัฒนาสังคม” (Social 
Development) มักใช้เป็นค าแทนค าว่า HRD   ในประเทศเยอรมนี สาขาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
บุคลากร หรือ HRD จะเกี่ยวข้องกับการฝึกอบรมในภาคอุตสาหกรรม ผู้ช านาญด้านการให้ค าปรึกษา
และผู้ช านาญเรื่องการบริหารงานบุคคลในเนเธอร์แลนด์   การพัฒนาบุคลากรจะเกี่ยวกับมาตรการ
ทั้งหลายในเรื่องการฝึกอบรมและพัฒนาที่มีจัดขึ้น เพ่ือสร้างและยกระดับความเชี่ยวชาญของบุคลากร
ในองค์การ   ในประเทศรัสเซีย การพัฒนาบุคลากรสัมพันธ์กับการได้มาซึ่งบุคลากร การคัดเลือกและ
ฝึกอบรมโดยมีจุดเน้นที่จะบริหารก าลังคนหรือภาพรวมของบุคลากรมากกว่าการช่วยพัฒนาบุคลากร
เป็นรายบุคคล     ในสหราชอาณาจักร การพัฒนาบุคลากรประกอบด้วยขั้นตอนและกิจกรรมต่าง ๆ 
ที่มีผลกระทบต่อการเรียนรู้ขององค์การและบุคลากร 
   พยอม วงศ์สารศรี (2548 : 166) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คือ 
การด าเนินการเพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถ  และทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานที่ตนรับผิดชอบให้มี
คุณภาพประสบความส าเร็จที่น่าพอใจแก่องค์การ 
   เดวิด เอ.เดอ เซนโซ  และสตีเฟ่น พี.ร็อบบินส์  (David A.De Cenzo and Stephen 
P.Robbinns) (1996 : 8) เห็นว่าการจัดการทรัพยากรมนุษย์ คือ หน้าที่ในองค์การที่ครอบคลุมถึงการ
จัดการบุคคล การฝึกอบรม การพัฒนา การจูงใจ และการธ ารงรักษาไว้ซึ่งพนักงาน 
   แกรี่ เดสเลอร์  (Gary Dessler) (1997 : 72) ให้ความหมายของการจัดการทรัพยากร
มนุษย์ไว้ว่า หมายถึง นโยบายและการกระท าในการใช้ทรัพยากรมนุษย์ขององค์การเพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์การ 
   จอห์น เอ็ม.อิวานเซวิช  (John M. Ivancevich)  (1998 : 708) ให้ความหมายของการ
จัดการทรัพยากรมนุษย์ไว้ว่า หมายถึง หน้าที่หนึ่งขององค์การซึ่งท าให้เกิดประโยชน์สูงสุดจากการใช้
บุคลากรเพ่ือบรรลุเป้าหมายขององค์การและเป้าหมายของบุคคล 
   แคสเตทเตอร์ (Castetter) (2000 : 4) ได้ให้ค าจ ากัดความของการพัฒนาบุคลากร คือ 
การกระตุ้นความสนใจ การพัฒนา การสงวนรักษาไว้ และการสร้างแรงจูงใจเพ่ือการให้เกิดการพัฒนา
ในกระบวนการท างาน ต าแหน่งงาน และมาตรฐานของการท างาน และเพ่ือให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด
ของการพัฒนาอาชีพ รวมทั้งให้เกิดความสมานฉันท์ระหว่างจุดมุ่งหมายของบุคคลและองค์กร 
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   เวอร์เนอร์ และเดซิมอนซ์  (Werner and DeSimonce)   (2006 : 6) ให้ความหมาย
การพัฒนาทรัพยากรบุคคลว่า เป็นการจัดระบบ วางแผน  และออกแบบการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
โดยองค์กร เพ่ือให้สมาชิกขององค์กรมีโอกาสได้เรียนรู้ทักษะที่จ าเป็นในการท างานทั้งที่รับผิดชอบ  
ในปัจจุบัน รวมทั้งทักษะที่องค์กรต้องการให้สมาชิกขององค์กรมีในอนาคต  โดยมุ่งเน้นให้เกิดการ
เรียนรู้   กิจกรรมในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเริ่มต้นตั้งแต่การรับสมาชิกเข้ามาในองค์กร   การ  
วางแผนพัฒนาสมาชิกอย่างต่อเนื่องผ่านงานที่สมาชิกรับผิดชอบ มีการวางแผนพัฒนาครอบคลุม
สมาชิกขององค์กรทุกระดับ ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการถึงผู้บริหารระดับสูง แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ต้องตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นรวมทั้งแผนกลยุทธ์ในระยะยาวขององค์กร    
เพ่ือให้เกิดความแน่ใจว่าองค์กรมีการใช้ทรัพยากรบุคคลอย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
สูงสุด 
   ดังนั้น  จึงสามารถสรุปได้ว่า การพัฒนาบุคลากร เป็นการช่วยให้บุคลากรได้เกิดการ
เรียนรู้ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการท างานควบคู่กันไป โดยวิธีการให้ความรู้หรือวิธีการ  
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ทักษะและทัศนคติ ซึ่งจะช่วยให้บุคลากรนั้น ๆ มีขีดความสามารถใน
การปฏิบัติงานสูงขึ้น รวมทั้งการใช้วิธีการจูงใจและเปิดโอกาสให้บุคลากรได้น าความรู้  ความเข้าใจ 
ทักษะและทัศนคติที่ได้รับนั้น ๆ ออกมาใช้ให้เกิดสัมฤทธิผลด้วย  
 
  2 ความส าคัญของการพัฒนาบุคลากร 

   ความส าคัญหรือประโยชน์ของการพัฒนาบุคลากรนั้น ประกอบด้วยหลักการได้อย่าง
น้อย 6 ประการ คือ (ชูชัย สมิทธิไกร, 2550 : 26) 
   2.1 การพัฒนาบุคลากรช่วยท าให้ระบบ และวิธีการปฏิบัติงานมีสมรรถภาพดียิ่งขึ้น   
มีการติดต่อประสานดียิ่งขึ้น ทั้งนี้เพราะการพัฒนาบุคลากรจะช่วยเร่งเร้าความสนใจในการปฏิบัติ 
ของบุคลากรให้มีความส านึกรับผิดชอบในการปฏิบัติต่อหน้าที่ของตนให้ได้ผลดียิ่งขึ้น  นอกจากนี้   
เมื่อได้รับความรู้ใดจากโครงการพัฒนาบุคลากรแล้ว ก็ย่อมสามารถที่จะน าเอาความรู้นั้นไปใช้
ปฏิบัติงานต่อไปได้ ซึ่งจะช่วยท าให้สามารถแก้ไขข้อบกพร่องและปรับปรุงวิธีการด าเนินงานของตน 
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเป็นผลท าให้องค์การประสบความเจริญรุ่งเรืองในที่สุด 
   2.2  การพัฒนาบุคลากรเป็นวิธีหนึ่ง ที่จะช่วยท าให้เกิดการประหยัด ลดความสิ้นเปลือง
ของวัสดุที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ เพราะเมื่อบุคคลใดได้รับการพัฒนามาเป็นอย่างดีแล้ว          
ย่อมสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีความผิดพลาดในการปฏิบัติน้อยลง ซึ่งจะมีผลท าให้องค์การ
สามารถลดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ลงได้ด้วย นอกจากนี้การพัฒนาบุคลากรยังช่วย
ลดค่าใช้จ่ายในการท างานล่วงเวลาได้อีกด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการท างานล่วงเวลาที่เกิดขึ้น        



17 

อันเนื่องมาจากการท างานล่าช้า หรือความไม่เข้าใจในลักษณะของงานที่ต้องท า ทั้งนี้เนื่องจาก     
การพัฒนาบุคลากรจะช่วยท าให้บุคคลมีความเข้าใจในระบบและวิธีการท างาน  ตลอดจนลักษณะ  
ของงานทีต่้องท าเป็นอย่างดี ท าให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วยิ่งขึ้น 
   2.3 การพัฒนาบุคลากรช่วยลดระยะเวลาของการเรียนรู้งานให้น้อยลง  โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งผู้ที่เพ่ิงเข้าท างานใหม่หรือเข้ารับต าแหน่งใหม่ อีกทั้งยังเป็นการช่วยลดความเสียหายต่าง ๆ   
ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการท างานแบบลองถูกลองผิดอีกด้วย 
   2.4 การพัฒนาบุคลากรเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาหรือ 
หัวหน้าหน่วยงานต่าง ๆ ในการตอบค าถามให้ค าแนะน าแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาของตน หรือหัวหน้า
หน่วยงานต่าง ๆ กล่าวคือ ในกรณีที่บุคลากรเข้าท างานใหม่ หรือเข้ารับต าแหน่งใหม่ในหน่วยงานใด  
ก็ตาม ในระยะเริ่มแรกนั้นย่อมจะมีความเข้าใจในลักษณะงานตามหน้าที่ใหม่ไม่มากนัก  จึงมักจะ   
ต้องสอบถาม หรือขอค าแนะน าจากหัวหน้าหน่วยงานนั้น ๆ หรือบุคคลอ่ืนใดก็ตามอยู่ตลอดเวลา         
ซึ่งก่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในลักษณะของงานที่ต้องปฏิบัติตั้งแต่แรกก็ย่อมที่จะไม่ต้องสอบถาม 
หรือให้ค าแนะน าน้อยลง  จะได้มีเวลาปฏิบัติงานในหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่ 
   2.5  การพัฒนาบุคลากรเป็นวิธีการอย่างหนึ่งที่จะช่วยกระตุ้นบุคลากรต่าง ๆ ให้ปฏิบัติงาน
เพ่ือความเจริญก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่การงาน ทั้งนี้ เพราะโดยทั่วไปแล้วเมื่อมีการพิจารณาเลื่อน
ต าแหน่งใด ๆ ในองค์การก็ตาม มักจะค านึงถึงความรู้ความสามารถที่บุคคลนั้น  จะสามารถปฏิบัติงาน
ในต าแหน่งที่ได้รับการเลื่อนขึ้นได้ ซึ่งผู้ที่ได้รับการพัฒนาแล้วย่อมมีโอกาสมากกว่าผู้ที่มิได้เข้ารับการ
พัฒนา 
   2.6  การพัฒนาบุคลากรยังช่วยท าให้บุคคลนั้นได้มีโอกาสได้รับความรู้ ความคิดใหม่ ๆ 
ท าให้เป็นคนทันสมัย ทันต่อความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีใหม่ ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความรู้
เกี่ยวกับหลักการบริหารงาน อุปกรณ์เครื่องใช้ในส านักงาน ซึ่งมีการคิดค้นและเสนอแนะสิ่งใหม่ ๆ  
อยู่ตลอดเวลา ถ้าหากสามารถรู้และเข้าใจอย่างแท้จริงแล้ว ย่อมสามารถน าเอาไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ของตนได้ และในที่สุดย่อมก่อให้เกิดผลดีต่อองค์กร 
   ศุภชัย ยาวะประภาษ (2548 : 180 - 181) กล่าวไว้ว่า การพัฒนาบุคลากรมีความส าคัญ  
ในเชิงปัจจัยที่เป็นเหตุเป็นผลให้เกิดการพัฒนาหรือเปลี่ยนแปลงในองค์การต่าง ๆ ดังนี้ 
   1. ท าให้มีนวัตกรรมต่าง ๆ เข้ามาใช้ในองค์การอันจะเป็นตัวกระตุ้นการเปลี่ยนแปลง 
ให้เกิดข้ึนในองค์การ เพ่ือให้สามารถปรับตัวได้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอกที่มี
การปรับเปลี่ยนรวดเร็วและรุนแรงเพ่ิมมากขึ้นทุกขณะ เช่น มีการน าระบบบริหารคุณภาพ          
ตามมาตรฐานสากล ระบบต่าง ๆ มาใช้ในการบริหารจัดการ ฯลฯ 
   2. ก่อให้เกิดการเผยแพร่นวัตกรรมนั้น ๆ ให้เป็นที่เข้าใจ และยอมรับไปปฏิบัติใน      
วงกว้างขององค์การ 
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   3. กระตุ้นบุคลากรให้เติมความพร้อม ด้านสมรรถนะ ความรู้ ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงขององค์การ ทั้งในระดับนโยบาย กลยุทธ์ในการ
ด าเนินงาน โครงสร้างการจัดองค์การ ระบบการท างาน การสร้างนวัตกรรม การเผยแพร่นวัตกรรม 
และการสร้างความพร้อมในการใช้นวัตกรรม เป็นกุญแจส าคัญของการเพ่ิมคุณค่าให้แก่บุคลากรใน
องค์การ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคแห่งสังคมฐานความรู้ ยุคที่องค์การต้องบริหารจัดการความรู้       
การเพ่ิมคุณค่าและใช้คุณค่าท่ีมีอยู่และเพ่ิมข้ึนของบุคลากรให้เป็นประโยชน์ต่อการเติบโตขององค์การ
เป็นสิ่งจ าเป็นยิ่งยวดต่อความส าเร็จขององค์การ 
   ดังนั้น  สรุปได้ว่าความส าคัญของการพัฒนาบุคลากร จะช่วยให้การปฏิบัติเป็นระบบ   
ท าให้องค์กรเกิดการประหยัด ช่วยให้บุคลากรลดระยะเวลาการเรียนงาน  เป็นการแบ่งเบา 
ภาระหน้าที่ของผู้บังคับบัญชา กระต้นให้บุคลากรปฏิบัติงานเพ่ือความเจริญก้าวหน้าต่อต าแหน่ง
หน้าที่การงาน และช่วยพัฒนาบุคลิกภาพของบุคลากรให้เป็นคนทันสมัยและรู้เท่าทันต่อเทคโนโลยี
ใหม ่ๆ 

  3 จุดมุ่งหมายของการพัฒนาบุคลากร 
   เคนเน็ท เอ็น. แวกซ์เลย์  (Kenneth N. Wexley) และ แกรี่ พี.แล็ททาม (Gary P. 
Latham) (อ้างถึงใน ชูชัย สมิทธิไกร, 2550 : 5) ไดก้ล่าวถึงการพัฒนาบุคลากรว่า มีจดุมุ่งหมายดังนี้ 
   1. เพ่ือปรับปรุงแก้ไขความรู้ ในการปฏิบัติงานของแต่ละบุคคลในแต่ละระดับ    
เกี่ยวกับความเข้าใจในกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ หน้าที่ความรับผิดชอบ ความเข้าใจ          
การบริหาร การจัดการรูปแบบการบริหารของผู้บริหาร และหลักการปรับปรุงตัวเองให้เข้ากับ   
รูปแบบการบริหารของผู้บริหารแต่ละคนว่า ควรจะปฏิบัติอย่างไร การเข้าใจภาวะทางการเมือง 
เศรษฐกิจ และสังคม 
   2. การเพ่ิมทักษะ ความช านาญในงานหนึ่งหรือมากกว่า การเพ่ิมทักษะ ความช านาญ
งานเป็นจุดมุ่งหมายของการพัฒนามานานแล้ว ส่วนทักษะในงาน อาทิ งานไฟฟ้า วาดรูป การใช้
คอมพิวเตอร์ การวิเคราะห์งาน การจัดล าดับความส าคัญของปัญหา การแก้ไขปัญหาการร้องทุกข์ 
ของบุคลากร การเพ่ิมทักษะเพ่ือให้เกิดความช านาญงาน และสามารถแก้ไขสถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง  
ให้ดีขึ้น และมีการตัดสินใจที่ดีขึ้น 
   3. เพ่ือจูงใจบุคลากรให้ปฏิบัติงานในหน้าที่ให้ดีขึ้น การพัฒนาบุคลากรโดยทั่วไป  
มักจะมีจุดมุ่งหมายเพ่ือปรับปรุงความรู้เพ่ือการปฏิบัติงาน  และเพ่ิมทักษะความช านาญงาน           
แต่ละเลยการจูงใจบุคลากรให้ปฏิบัติงานในหน้าที่ให้ดีขึ้น ทั้งที่การจูงใจบุคลากรเป็นเรื่องที่ส าคัญ   
อีกเรื่องหนึ่งที่จะต้องค านึงถึง เพราะถ้าบุคลากรมีความรู้  และทักษะในการท างาน แต่ขาดการจูงใจ
ในการท างานก็จะไม่น าความรู้และทักษะในการท างานมาใช้อย่างเต็มความสามารถ  และการขาด  



19 

การจูงใจในการท างานก็อาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาไม่น าความรู้และทักษะมาใช้
ในการท างานอย่างเต็มความสามารถ ดังนั้นการพัฒนาก็จะไม่บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดกล่าวได้ว่า 
จุดมุ่งหมายของการพัฒนาบุคลากร นอกจากจะเป็นไปเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถ และทักษะ
ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ของบุคลากรแล้ว ยังเป็นการจูงใจและส่งเสริมให้บุคลากรได้น าความรู้   
และทักษะที่มีอยู่มาใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่อีกด้วย 
   สรุปได้ว่า การพัฒนาบุคลากรตามแนวความคิดของนักวิชาการตามที่ได้กล่าวมานั้น    
มีจุดมุ่งหมายที่ส าคัญ คือ เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบอยู่ในปัจจุบันให้สามารถ
ท างานได้เต็มที่และมีประสิทธิภาพ เพ่ือเสริมสร้างทักษะ ความสามารถ ความช านาญในการ
ปฏิบัติงานให้ดีขึ้น เพ่ือสร้างทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับงานในหน้าที่ เกิดขวัญ ก าลังใจ มีแรงจูงใจที่ดี        
ในการปฏิบัติงาน และเพ่ือเตรียมบุคลากรส าหรับการเลื่อนต าแหน่ง หน้าที่การท างานในอนาคต  

  4 แนวทางการพัฒนาบุคลากร 

   ดนัย เทียนพุฒ (2545 : 29) ได้ก าหนดแนวทาง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human 
Resource Development) เพ่ือให้เกิดผลในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไว้ 3 วิธี คือ การศึกษา        
การฝึกอบรม และการพัฒนา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
    1) การศึกษาต่อ การพัฒนาบุคลากรเป็นการด าเนินการเพ่ือช่วยให้บุคลากร        
ได้เพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ และทัศนคติในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบให้ดียิ่งขึ้น การศึกษาต่อ         
เป็นการส่งเสริมให้บุคลากรมีโอกาสได้เพ่ิมวุฒิสูงขึ้น โดยมุ่งหวังประกาศนียบัตร ปริญญาหรือ            
วุฒิการศึกษา 
    2) การฝึกอบรม การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคลากรในการปฏิบัติงานเป็น  
การน าไปสู่การปรับปรุงที่ท าให้ดีขึ้น การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมดังกล่าวกระท าได้โดยการฝึกอบรม 
ซึ่งการฝึกอบรมเป็นที่นิยมในการพัฒนาบุคลากร เนื่องจากสิ้นเปลืองเวลาน้อยกว่า และได้ผลคุ้มค่า 
แก่การลงทุน 
    3) การพัฒนาโดยการเรียนรู้ด้วยตนเอง ซึ่งการเรียนรู้ด้วยตนเองนี้ ผู้เรียนซึ่ง     
ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ใหญ่ จะเป็นผู้ก าหนดบทบาทความต้องการในการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
   ชูชัย สมิทธิไกร (2550 : 8 - 9) กล่าวถึง แนวทางการพัฒนาบุคลากรไว้ 3 แนวทางดังนี้ 
       1. การให้การศึกษา / เรียนรู้ (Education / Learning) เป็นการเตรียมการส าหรับ
ชีวิต การให้การศึกษาเกี่ยวข้องกับการปลูกฝังคุณค่าและทัศนคติ การเติมความรู้ การใช้วิจารณญาณ 
ความเข้าใจและปัญญา การให้การศึกษามักท าผ่านการศึกษาในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา       
และสถาบันทางรัฐประศาสนศาสตร์ต่าง ๆ ดังนั้นการให้การศึกษาเป็นเครื่องมือและกระบวนการอย่าง
ต่อเนื่องที่จะช่วยให้บุคลากรมีความเจริญงอกงาม ปรับตัวได้ ด าเนินชีวิตดี และมีความเปลี่ยนแปลง
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ในทางที่พึงประสงค์ บุคลากรจะเรียนรู้ได้ คิดได้ ท าได้ และแก้ปัญหาได้ เพราะได้รับการศึกษาซึ่ง  
อาจเป็นการศึกษาที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ในวิถีชีวิตการท างาน การศึกษานอกระบบโรงเรียน           
และการศึกษาในระบบโรงเรียน ตลอดจนการศึกษาในระบบมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ ใน
การพัฒนาบุคลากรขององค์การ การให้การศึกษาอาจท าโดยการให้ทุน และ/หรือ อนุญาตให้บุคลากร   
ไปศึกษาต่อในหลักสูตรระยะสั้น ระยะกลาง และการให้ไปศึกษาในระดับปริญญาและหลังปริญญา 
การให้การศึกษาจึงเป็นการลงทุนที่ส าคัญทั้งขององค์การและตัวบุคลากรเอง 
    2. การฝึกอบรม (Training) เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพ่ือเพ่ิมผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากรในต าแหน่งหนึ่ง ๆ ในแง่มุมขององค์การแล้ว การฝึกอบรมมักเป็นกิจกรรมที่มุ่งสู่บุคลากร   
ในระดับปฏิบัติ หรือหัวหน้างาน ดังนั้น การฝึกอบรมจึงเป็นกระบวนการที่จัดขึ้นเพ่ือให้บุคลากรได้
เรียนรู้และเสริมสร้างทักษะ ความช านาญ โดยมีวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งในการยกมาตรฐาน
การปฏิบัติงานในหน้าที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบให้ดียิ่งขึ้น อันจะท าให้องค์การประสบความส าเร็จ 
ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ขณะเดียวกันก็มุ่งหวังให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และ/หรือ ทัศนคติใน
การปฏิบัติงานของบุคคลด้วย  ในการจัดฝึกอบรมนั้นมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือให้บุคลากร                 
มี     สมรรถนะความรู้ ความช านาญที่จ าเป็นต่อความต้องการขององค์การ โดยปกติเป้าหมายของ
การฝึกอบรม ได้แก่ 
     1) การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจนโยบาย แผนงาน วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
ขององค์การ ตลอดจนบทบาทและหน้าที่ของบุคลากรในแต่ละระดับ 
     2) การให้ข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงานที่ดีที่สุด เพ่ือแก้ไขปัญหา
ข้อบกพร่องเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่ผ่านมา 
     3) การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการปฏิบัติงานโดยส่วนรวม 
     4) การลดความสิ้นเปลืองและป้องกันอุบัติเหตุและการสูญเสียในการปฏิบัติงาน 
     5) การพัฒนาระบบงาน ระบบบริหาร และพัฒนาองค์การโดยส่วนรวม 
     6) การเตรียมความพร้อมของบุคลากรเพ่ือรองรับการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ 
บทบาทภารกิจขององค์การ 
     7) การฝึกฝนบุคลากรให้คุ้นเคยกับเทคโนโลยี/เทคนิค/วิทยาการสมัยใหม่ที่จะ
ประยุกต์ใช้ให้เกิดความก้าวหน้าขององค์การ 
    3. การพัฒนาบุคลากร (Employee Development) เป็นกระบวนการของการ
เกี่ยวข้องเชื่อมโยงจากวุฒิภาวะขั้นหนึ่งไปสู่วุฒิภาวะอีกขั้นหนึ่ง  อาทิ จากผลการปฏิบัติงานระดับ   
ทั่วไปสู่ผลการปฏิบัติงานระดับดี และพัฒนาสู่ระดับดีเยี่ยม การพัฒนามุ่งขยายโลกทัศน์ของ
ผู้ปฏิบัติงานการพัฒนาเป็นการด าเนินการด้านวิธีการต่าง ๆ เพ่ือเพ่ิมและขยายโลกทัศน์ส าหรับ    
การปฏิบัติงานและการปฏิบัติตนทั้งในงานและในสังคมส่วนรวมให้แก่บุคลากร  ซึ่งรวมถึง            
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การมอบหมายงานพิเศษ การสอนงาน การให้ค าปรึกษา แนะน า การเป็นพ่ีเลี้ยง การสับเปลี่ยน
หมุนเวียนหน้าที่การงาน การจัดทัศนศึกษาดูงาน การมอบหมายให้ประชุมแทน และการมอบหมาย 
ให้เข้าร่วมกิจกรรมสังคมอ่ืน ๆ ซึ่งวิธีการต่าง ๆ ดังกล่าวหากเลือกใช้ผสมผสานกับ 2 แนวทางข้างต้น     
ก็จะช่วยท าให้ระบบการพัฒนาบุคลากรขององค์การมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
   นอกจากนี้ ชูชัย สมิทธิไกร (2550 : 9 - 11) ได้แบ่งกิจกรรมในการพัฒนาบุคลากร
ออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้ 
    1) กิจกรรมทางการบริหาร เป็นเรื่องของผู้บังคับบัญชาจะต้องเป็นผู้ด าเนินการ 
ได้แก่ 
     - ให้ท างานแทนกัน ควรใช้ในหน่วยงานที่มีบุคลากรไม่มากนัก 
     - แบ่งความรับผิดชอบ การแบ่งงานที่ไม่ยากนักให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้มี   
โอกาสรับผิดชอบตัดสินใจบ้าง 
     - มอบหมายให้ท างานโครงการพิเศษ มีข้อดีที่จะท าให้ผู้บังคับบัญชาได้เห็น
ทักษะในการบริหาร (Managerial Skill) ของผู้ได้รับมอบหมายว่า จะสามารถควบคุมเวลาได้หรือไม่
รู้จักกระจายงานเป็นหรือเปล่า เป็นต้น 
     - Understudy เป็นการให้ศึกษาวิธีการท างานชิ้นใดชิ้นหนึ่งอย่างละเอียดจาก
ผู้ที่ท างานชิ้นนั้นอยู่เดิม เพ่ือที่จะให้สามารถท าแทนกันได้ 
     - Rotation คือ การสับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน มีลักษณะ คือ การเปลี่ยนงานกัน
โดยเปลี่ยนลักษณะงาน (Job Rotation) และการเปลี่ยนงานกันโดยเปลี่ยนสถานที่ท างาน (Location 
Rotation) 
    2) กิจกรรมทางด้านการฝึกอบรม เป็นกิจกรรมที่องค์กรมอบหมายให้หน่วยงาน 
หรือกลุ่มบุคลากรรับผิดชอบด าเนินการ ได้แก่ 
     - การจัดฝึกอบรมเองภายในองค์กร (In House Training) เป็นการจัดฝึกอบรม
ให้บุคลากรภายในองค์กรได้เข้าอบรมพร้อม ๆ กันทีละจ านวนมาก ๆ (Classroom Training) โดย
ด าเนินการตามข้ันตอนในการจัดโครงการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากร 
     - การส่งบุคลากรไปอบรมภายนอกองค์กร 
     - การจัดประชุมเชิงปฏิบัติงาน (Workshop) มักเป็นการยกปัญหาที่มีอยู่     
มาให้ศึกษา หรือทดลองปฏิบัติ และอาจใช้เป็นแนวปฏิบัติหลังการประชุมเชิงปฏิบัติงาน 
     - ดูงาน เป็นการไปขอฟังการบรรยายสรุปถึงลักษณะการจัดระบบงาน และวิธีการ
ปฏิบัติงานจริงของหน่วยงานอื่น ๆ ที่สนใจศึกษา ณ ที่ตั้งของหน่วยงานนั้น 
     - การฝึกอบรมในขณะปฏิบัติงานจริงอ่ืน ๆ ดังที่เรียกว่าการฝึกอบรมในที ่    
ท าการปกติหรือ on the job training ได้แก่ 
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      ก) การสอนแนะหรือการให้ค าปรึกษา (Coaching/Counseling) หมายถึง 
การที่ผู้บังคับบัญชาควบคุมดูแลให้บุคลากรลงมือปฏิบัติงานจริง โดยให้ค าปรึกษาแนะน าอย่างใกล้ชิด 
การ Coaching นี้ อาจหมายความรวมถึง การเป็นพ่ีเลี้ยง ซึ่งไม่จ าเป็นต้องสอนเฉพาะเรื่องงานเท่านั้น 
อาจรวมทั้งเรื่องเก่ียวกับคน หรือการวางตัวในองค์การด้วยก็ได้ 
      ข) การสอนงานหรือนิเทศงาน (Job Instruction/Job Supervision) 
หมายถึง การที่ผู้บังคับบัญชาสอนงานให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในสังกัด โดยเน้นถึงการแบ่งงานออกเป็น
ขั้นตอนและการที่ผู้บังคับบัญชา จะต้องสาธิตหรือแสดง วิธีปฏิบัติงานให้เข้าใจก่อน แล้วจึง
ควบคุมดูแลให้ปฏิบัติตามอย่างถูกต้อง 
    3) กิจกรรมด้านการวางแผนพัฒนาอาชีพ (Career Path หรือ Career Planning) 
เป็นแนวทางการพัฒนาบุคลากร ซึ่งจะต้องเป็นนโยบายขององค์กร เพราะจะต้องครอบคลุมบุคลากร
ทุกระดับและทุกสายงาน นั่นคือ เป็นการวางแผนการพัฒนาบุคลากรให้มีความก้าวหน้าใน          
สายงานอาชีพที่ครองอยู่ โดยระบุว่าบุคลากรแต่ละต าแหน่งงาน จะต้องได้รับการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนา
ความรู้ หรือทักษะในด้านใดและเมื่อใด จึงจะได้รับการพิจารณาเลื่อนระดับต าแหน่งที่สูงขึ้นได้      
โดยฝ่ายบุคคลขององค์กรนั้นอาจเป็นผู้รับผิดชอบกิจกรรมในการพัฒนานั้นให้ เช่น 
     - การฝึกอบรมเฉพาะระดับ (Pre-promotion Training) จัดให้เฉพาะบุคคล 
ซ่ึงด ารงต าแหนง่อยู่ในระดับท่ีอยู่ในข่ายท่ีจะเลือ่นระดับต าแหนง่สงูข้ึนได้ 
     - กิจกรรมก่อนเลื่อนต าแหน่งอ่ืน ๆ เช่น การทดสอบ การมอบให้ท างาน
วิชาการ เช่น การเขียนรายงาน หรือโครงการ 
    4) กิจกรรมร่วมระหว่างพนักงาน มีกิจกรรมหลายชนิดที่องค์กรอาจส่งเสริมให้
พนักงานกระท าร่วมกันเป็นกลุ่ม โดยอาจมีจุดมุ่งหมายหลักในการพัฒนางาน หรือคุณภาพชีวิตร่วมกัน
การท างานด้วยตัวของพนักงานเอง แต่ผลพลอยได้ที่ส าคัญคือ การพัฒนาตัวพนักงานเองใน        
หลาย ๆ ด้าน ทั้งในด้านการท างานเป็นทีม การสร้างทักษะในการคิดวิเคราะห์เพ่ือแก้ปัญหา        
การรู้จักใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ตลอดจน การสร้างนิสัย ในการจัดเก็บข้อมูลให้เป็นประโยชน์ 
ฯลฯ กิจกรรมดังกล่าวนี้มีหลายชนิด เช่น กิจกรรมกลุ่มคุณภาพงานหรือ Quality Control Circles 
(QC Circles หรือ Q.C.C.)  กิจกรรมข้อเสนอแนะ  กิจกรรม 5 ส. เป็นต้น 
   สรุปได้ว่า การพัฒนาบุคลากรนั้นเป็นกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ต้องการ  
ให้บุคลากรดังกล่าวมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น โดยการเพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถ 
ทั้งนี ้การพัฒนาบุคลากรดังกล่าวมีวิธีการหลายวิธีที่จะเพ่ิมพูนความรู้ให้แก่บุคลากร เช่น การฝึกอบรม 
การศึกษาต่อ การศึกษาดูงาน และการประชุมสัมมนา เป็นต้น ซึ่งการพัฒนาบุคลากรนั้น องค์การ
จ าเป็นต้องมีการวิเคราะห์ความต้องการในการพัฒนาก่อน โดยพิจารณาลักษณะของงานเป็นหลัก   
จึงจะจัดการพัฒนาบุคลากรในรูปแบบต่าง ๆ ขึ้นมา และต้องมีการประเมินติดตามผลการพัฒนา
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บุคลากรในรูปแบบต่าง ๆ ขึ้นมา และต้องมีการประเมินติดตามผลการพัฒนาอย่างสม่ าเสมอด้วย  
เพ่ือรับทราบข้อบกพร่องในการพัฒนาเพ่ือน ามาปรับปรุงในการจัดการพัฒนาบุคลากรที่เหมาะสม    
ในครั้งต่อไป 

  5 องค์ประกอบของการพัฒนาบุคลากร 

   การบริหารบุคลากรที่ประสบความส าเร็จ จ าเป็นจะต้องท าความเข้าใจถึงองค์ประกอบ
หรือฟังก์ชั่นหลัก ๆ ของการพัฒนาบุคลากร เนื่องจากผู้บริหารรวมถึงนักบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
บางคนยังเข้าใจผิดคิดว่างานพัฒนาบุคลากรก็คือ การฝึกอบรมโดยมีหน่วยงานบุคคลท าหน้าที่ในการ
จัดฝึกอบรม ติดตามและประเมินผลความส าเร็จของการพัฒนาบุคลากรในองค์การ  ซึ่งผู้บริหารระดับ 
CEO มักจะมีค าถามอยู่เสมอว่า “จัดฝึกอบรมแล้วพนักงานจะพัฒนาขีดความสามารถขึ้นมาบ้าง
หรือไม”่ เพ่ือให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันว่า องค์ประกอบของการพัฒนาบุคลากรมิใช่มีเพียงแค่
การฝึกอบรมเท่านั้น  มีนักวิชาการจ านวนมากได้ศึกษาถึงแนวคิดและองค์ประกอบของการพัฒนา
บุคลากร ซึ่งผู้วิจัยขอน าเสนอหลักการพิจารณาถึงองค์ประกอบของการพัฒนาบุคลากรจากแนวคิดของ 
เจอร์รี่ ดับเบิ้ลยู. กิลลี่, สตีเฟ่น เอ.เอ็กแลนด์และ แอน เมย์คิวนิช กิลลี่  (Jerry W. Gilley, Steven A. 
Eggland และAnn Maycunich Gilley) (อ้างถึงใน อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์, 2548 : 7-8)  ซึ่งแบ่งองค์ประกอบ
ของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยใช้มิติทางด้านจุดเน้น (Focus) และมิติด้านผลลัพธ์ (Results) เป็น
ปัจจัยที่ก าหนดกรอบการพัฒนา ดังต่อไปนี้  
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  ภาพที่ 2  องค์ประกอบของการพัฒนาบุคลากร 
  ที่มา  : อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์ (2548 : 7) 

   จะเห็นได้ว่าองค์ประกอบของการพัฒนาบุคลากรทั้ง 4 เรื่องนี้ เครื่องมือที่ส าคัญ        
ที่ท าให้การบริหารบุคลากรในทุก ๆ เรื่องประสบความส าเร็จก็คือ ขีดความสามารถ (Competency)        
ที่องค์การหลาย ๆ แห่งมีแผนที่จะก าหนดขีดความสามารถของแต่ละต าแหน่งงานขึ้นมาด้วยเช่นกัน  
ซึ่ง Competency ถือได้ว่าเป็นเครื่องมือการบริหาร (Management Tools) ที่น ามาใช้ได้           
ทั้งการพัฒนารายบุคคล การพัฒนาสายอาชีพของพนักงาน การบริหารผลการด าเนินงาน และ     
การพัฒนาองค์กร ส าหรับในแง่มุมของการพัฒนารายบุคคล Competency จะถูกน ามาใช้         
เพ่ือประเมินดูว่า พนักงาน  แต่ละคนมีขีดความสามารถใดที่เป็นจุดแข็ง (Strength) และ             
ขีดความสามารถใดที่เป็นจุดอ่อน (Weakness) โดยผู้บังคับบัญชาจะต้องเลือกขีดความสามารถ       
ที่จะต้องพัฒนาว่าควรจะเป็นเรื่องใด หลังจากนั้นจึงก าหนดเครื่องมือที่จะน ามาใช้ในการพัฒนา      
ซึ่งเครื่องมือที่ผู้บริหารควรตระหนักถึง ก็คือ เครื่องมือที่มิใช่การฝึกอบรมในห้องเรียนเท่านั้น เครื่องมือ
การพัฒนาขีดความสามารถของพนักงานมีจ านวนมาก อาทิเช่น การสอนงาน (Coaching) การเป็นพ่ี
เลี้ยง (Mentoring)  การมอบหมายงานที่ยากและท้าทาย (Job Enrichment) การเพ่ิมปริมาณงาน 
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(Job Enlargement)  การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-Learning) การท าให้ดูเป็นตัวอย่าง (Job 
Shadowing) เป็นต้น 
   นอกจากนี้ Competency ยังถูกน ามาใช้ในเรื่อง การพัฒนาสายอาชีพ นั่นก็คือ การ
ก าหนด ผังความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) ที่มิใช่การเลื่อนต าแหน่งงาน (Promotion) 
เพียงอย่างเดียวเท่านั้น ความก้าวหน้าในสายอาชีพจะรวมไปถึงการโอนย้ายงาน (Job Transfer)     
ซึ่ง Competency จะใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาความพร้อมว่า พนักงานคนนั้นมีศักยภาพ       
เพียงพอที่จะเลื่อนต าแหน่งงานและโอนย้ายงานได้หรือไม่ และหากพนักงานมีขีดความสามารถ      
ไม่พร้อม สิ่งที่ผู้บริหารจะต้องด าเนินการต่อนั่นก็คือ การจัดท าแผนพัฒนาศักยภาพของพนักงาน   
เป็นรายบุคคล และนอกจากการจัดท าผังความก้าวหน้าในสายอาชีพแล้ว การจัดท าแผนพัฒนาคนเก่ง
และคนดี (Talent Management) ยังเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ส าคัญของการพัฒนาสายอาชีพที่องค์การ
หลายแห่งเริ่มตระหนักถึงความส าคัญ และได้เริ่มสรรหาคนเก่งและคนดีในองค์การ เพ่ือที่ว่าองค์การ
จะได้หาวิธีการในการจูงใจและรักษาบุคลากรเหล่านี้ให้อยู่ในองค์การได้นานที่สุด  ซึ่งบุคคลเหล่านี้    
ที่องค์การได้มีการเตรียมให้เป็นผู้สืบทอดทายาทหรือผู้สืบทอดต าแหน่งงาน (Successors) ส าหรับ
ต าแหน่งงานระดับบริหารต่อไป 
   การบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management) เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ส าคัญ 
ซึ่ง Competency จะถูกน ามาใช้เป็นปัจจัยหนึ่งในการวัดและประเมินผลการท างานของพนักงาน   
ในปัจจุบัน โดยการประเมินพฤติกรรมของพนักงานว่า พนักงานมีการแสดงออกในพฤติกรรม            
ที่ผู้บังคับบัญชาคาดหวังมากน้อยแค่ไหนบ้าง ระดับการประเมินนั้นจะเน้นไปที่การประเมินความถี่ 
หรือความบ่อยครั้งที่เกิดขึ้นของแต่ละพฤติกรรมที่ต้องการ  ซึ่งผู้บังคับบัญชาจะรับรู้ถึงความถี ่        
ในการแสดงพฤติกรรมของพนักงานได้ก็ต่อเมื่อผู้บังคับบัญชาจะต้องสังเกตพฤติกรรมและจดบันทึก
เหตุการณ์หลัก ๆ (Critical Incident) ที่สะท้อนถึงพฤติกรรมของพนักงานแต่ละครั้ง ด้วยการท าสมุด
บันทึกพฤติกรรม ซึ่งภาครัฐมีการก าหนดให้ข้าราชการจัดท าสมุดบันทึกความดีราชการซึ่งถือได้ว่าเป็น
แบบอย่างที่ดีที่กระตุ้นให้องค์การอ่ืน ๆ เริ่มมีการจัดท าสมุดบันทึกพฤติกรรม ของพนักงาน ดังเช่น
หน่วยงานราชการที่มีการน ามาใช้ปฏิบัติ 
   ส าหรับองค์ประกอบสุดท้ายของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  คือ การพัฒนาองค์การ 
(Organization Development) ที่เน้นการน าเครื่องมือด้านการบริหารบุคลากรมาใช้ในการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคนในองค์การ เพ่ือสร้างวัฒนธรรมองค์การตามแบบอย่างที่ผู้บริหาร
ต้องการ ซึ่ง Competency จะถูกน ามาใช้เป็นกลไกขับเคลื่อนให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม      
ทั่วทั้งองค์การ แนวคิดของการพัฒนาองค์การถือได้ว่าน าองค์ประกอบต่าง ๆ ของการพัฒนาบุคลากร
มาบูรณาการเข้าด้วยกัน เนื่องจากองค์การจะพัฒนาไปได้นั้นก็ต่อเมื่อองค์การจะต้องมีการพัฒนา
พนักงานแต่ละคน การรักษาพวกเขาไว้ด้วยการพัฒนาสายอาชีพของพนักงานอย่างต่อเนื่อง    
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ตลอดจนการปรับเปลี่ยนแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานเพ่ือสร้างความยุติธรรมในการ
ประเมินผลงาน 
   สรุปว่าได้ การพัฒนาบุคลากรถือได้ว่าเป็นแผนงานที่ส าคัญที่องค์การหลาย  ๆ แห่ง    
ได้ก าหนดเป็นกลยุทธ์ธุรกิจขึ้นมา ประเด็นอยู่ที่ว่าการมุ่งเน้นในแต่ละองค์ประกอบของแต่ละองค์การ
ไม่เหมือนกัน ซึ่งงานที่ส าคัญที่องค์การจะต้องค านึงถึงก็คือ การวิเคราะห์ปัญหาว่าอะไรคือ            
สิ่งที่องค์การต้องการ เพ่ือที่ว่าองค์การจะได้มุ่งเน้นไปที่องค์ประกอบของการพัฒนาบุคลากรได้ 

แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับความต้องการของมนุษย ์

   ทฤษฎีการจูงใจของมาสโลว์ (Maslow’s Theory of Growth Motivation) มาสโลว์ 
(Maslow, 1970 : 35-47) ได้เสนอทฤษฎีล าดับขั้นของความต้องการ (Hierarchy of Needs 
Theory) โดยอธิบายว่า มนุษย์มีความต้องการจากระดับพ้ืนฐานไปสู่ระดับท่ีสูงขึ้นดังนี้ 
   1) ความต้องการทางสรีระ (Physiological Needs) ได้แก่ ความต้องการอาหาร 
อากาศ น้ า ยารักษาโรค เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย การขับถ่าย การพักผ่อนนอนหลับ ความต้องการ 
ทางเพศ การหลีกเลี่ยงความเจ็บปวด ฯลฯ 
   2) ความต้องการความมั่นคงปลอดภัย (Safety Needs) ได้แก่ ความต้องการ      
ความอบอุ่น มั่นคง ต้องการการคุ้มครองและหนีจากอันตราย ความไว้วางใจ ความเท่าเทียมกัน   
ความสม่ าเสมอ ฯลฯ ความต้องการประเภทนี้มีมาตั้งแต่ยังเป็นทารก เป็นความต้องการล าดับต่อมา
จากการสนองตอบด้านร่างกาย มนุษย์โดยทั่วไปต้องการด ารงชีวิตอยู่ในครอบครัว ที่มีความมั่นคง 
เป็นปึกแผ่น และมีความรู้สึกปลอดภัยในใจที่ได้รับการเอาใจใส่ดูแลกัน 
   3) ความต้องการได้รับความรักและการยอมรับว่าเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม (Belongness 
and Love needs) ได้แก่ ความต้องการเป็นเพ่ือนหรือมิตร ต้องการผู้ร่วมงาน ต้องการคู่รักหรือ
ครอบครัว ความใกล้ชิด ความอบอุ่น ความต้องการระดับนี้ เป็นความต้องการการยอมรับจากสังคม 
เช่น ความต้องการให้คนอ่ืนแสดงความรัก ความห่วงใยแก่ตน ความต้องการแสดงออกซึ่งการให้  
ความรัก ความห่วงใยคนอื่นด้วย ความต้องการเป็นส่วนหนึ่งของหมู่คณะหรือสังคม 
   4) ความต้องการยกย่องสรรเสริญ (Esteem needs) ได้แก่ความต้องการให้ผู้อ่ืนเคารพ  
นับถือตน ต้องการให้ผู้อ่ืนยอมรับว่าตนมีค่า หรือได้รับการยกย่องสรรเสริญ ต้องการเชื่อมั่น          
ในความสามารถของตน การได้รับความเป็นอิสระ 
   5) ความต้องการสร้างความประจักษ์และพัฒนาตามศักยภาพแห่งตน (Self-Actualization 
Needs)  เป็นความต้องการที่จะเข้าใจตนเอง และรู้จักตนเองอย่างถ่องแท้ต้องการที่จะคิดหรือกระท า    
ให้สอดคล้องกับสภาพที่แท้จริงของตนเองอย่างสร้างสรรค์ อยากจะส าเร็จ ความคาดหวัง ใฝ่ฝัน ทะเยอทะยาน 
และต้องการพัฒนาสูงสุดตามศักยภาพของตน 
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   ทฤษฎีสองปัจจัยของ เฟรดเดอริค  เฮอร์เบิรก์  (Frederick Herberg) หรือทฤษฎี 
ปัจจัยสองประการของความพอใจและการจูงใจ (two factors theory of satisfaction and motivation)   
เฮอร์เบิร์ก (Herberg, 1968 : 57) อธิบายว่า เป็นทฤษฎีที่ยึดข้อมูลเกี่ยวกับงาน  โดยปัจจัยแรก คือ ตัวสร้าง
ความพอใจ (satisfiers) และปัจจัยที่สอง คือ ตัวสร้างสุขอนามัย (Hygiene) ซึ่งทฤษฎีเกี่ยวกับความ
พอใจในงานมีแนวคิดเกี่ยวกับธรรมชาติของคนที่สัมพันธ์กับงานและสิ่งแวดล้อมในการท างาน ว่ามี
ความต้องการ 2 ประการ คือ ความต้องการหลีกเลี่ยงความเจ็บปวด และมีชีวิตอยู่รอด กับความ
ต้องการเจริญก้าวหน้าพัฒนาและการเรียนรู้ โดยปัจจัยพ้ืนฐานประการแรกเป็นปัจจัยความเป็นอยู่
ของคน ได้แก่ ค่าตอบแทน ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การบังคับบัญชา นโยบายและการบริหาร
องค์กร สภาพการท างาน สถานะ และความมั่นคง ส าหรับปัจจัยพ้ืนฐานประการที่สอง เป็นปัจจัย
ส่งเสริมแรงจูงใจ ที่มีผลไปสู่ความพอใจในงาน ได้แก่ ตัวงาน ความส าเร็จ ความก้าวหน้า และการ
เลื่อนต าแหน่ง เป็นต้น สรุปความว่าตัวงานเป็นแหล่งจูงใจพ้ืนฐาน และส าคัญต่อความพอใจในการ
ท างาน ทั้งในงานระดับต่ าและงานระดับสูง และความพอใจในงานจะสูงขึ้น เมื่อทั้งปัจจัยแรงจูงใจและ
ปัจจัยความเป็นอยู่เป็นไปตามความต้องการ ซึ่งเน้นให้เห็นถึงความส าคัญของความต้องการของคนเรา
ที่อยากจะท าสิ่งที่น่าสนใจท้าทายและมีความส าเร็จในชีวิต 
   ทฤษฎีความต้องการของ ดักลาส แมคเกรเกอร์  (Douglas McGregor) ทฤษฎี X และ
ทฤษฎี Y  แมคเกรเกอร์ (McGregor) (McGregor, 1960 : 33-34) กล่าวว่า แนวคิดเปรียบเทียบ
พฤติกรรมความต้องการและลักษณะนิสัยพ้ืนฐานของคนมี 2 ลักษณะ คือ 
    1) ทฤษฎี X มีแนวคิดว่าคนส่วนมากโดยธรรมชาติแล้วมีลักษณะไม่ชอบท างาน    
ไม่มีความทะเยอทะเยอทะยาน มีความรับผิดชอบน้อย มีความต้องการเพียงล าดับขั้นร่างกาย      
และความปลอดภัยเท่านั้น ชอบให้มีการควบคุมดูแลบังคับท างานให้ส าเร็จ 
    2) ทฤษฎี Y มีแนวคิดว่าคนส่วนมากโดยธรรมชาติ มีลักษณะชอบท างานมี      
ความรับผิดชอบ มีความคิดสร้างสรรค์ เชื่อมั่นในตัวเอง ไม่ชอบการบังคับหรือควบคุมดูแลใน       
การท างาน มีความต้องการชื่อเสียง และความส าเร็จในชีวิต 
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   ทฤษฎีแรงจูงใจของแมคเคลนแลนด์ (Mc Clelland’s Motivation Theory)     
แมคเคลนแลนด์  (Mc Clelland)  (อ้างถึงใน พยอม วงศ์สารศรี, 2548 : 197) ได้ศึกษาทฤษฎี    
ความต้องการของมนุษย์ โดยแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ 
    1) ความต้องการความส าเร็จ (Need for achievement) 
    2) ความต้องการมีอ านาจ (Need for power) 
    3) ความต้องการความสัมพันธ์ (Need for affiliation) 
   จากแนวคิดและทฤษฎีข้างต้น มีนักวิชาการหลายท่านน าไปประยุกต์และอธิบายถึง
ความต้องการได้อย่างสอดคล้องกัน ความต้องการ (Need) เป็นความต้องการของมนุษย์ หมายถึง 
ภาวะที่บุคคลยังขาดหรือยังไม่มีสิ่งใดสิ่งหนึ่งและมีความต้องการที่จะมี  หรือให้ได้มาในสิ่งเหล่านั้น    
ซึ่งเป็นความต้องการที่จ าเป็นที่เป็นพื้นฐานแล้ว มนุษย์ก็จะมีความต้องการทางด้านสังคม การที่บุคคล
พยายามขวนขวายให้ได้มาซึ่งสิ่งที่ตนยังขาดอยู่ จะเป็นแรงผลักดันให้บุคคลมีการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมภายในตนเองอย่างไม่หยุดยั้ง ด้วยการเรียนรู้ศึกษาจากวิชาการ ประสบการณ์
จนกว่าจะได้รับสิ่งที่ตนปรารถนา ความต้องการแบ่งออกได้เป็น 2 ลักษณะ ดังนี้ คือ 
    1) ความต้องการในสิ่งที่ใช้ในการด ารงชีวิต (biological needs) หรือความต้องการ
ทางด้านร่างกาย เช่น ต้องการอากาศหายใจ ต้องการน้ าดื่ม เป็นต้น 
    2) ความต้องการในสิ่งจรรโลงใจ (Socio-psychological needs) หรือ         
ความต้องการทางใจ เช่น ความต้องการการยอมรับ ความรัก ความเห็นอกเห็นใจ เป็นต้นเห็นได้ว่า
มนุษย์ทุกคนมีความต้องการที่ซ้อนเร้นอยู่ในตัวเอง บางอย่างไม่สามารถบอกใครได้ แต่เป็น        
ความต้องการที่อยากมี อยากได้ และอยากเป็น มนุษย์จึงต้องขวนขวายหาความรู้ (Knowledge) 
เพ่ิมเติม เพ่ือให้ตอบสนองความต้องการซึ่งซ่อนเร้นอยู่ ความรู้เพ่ือความต้องการของตนเอง     
สามารถแยกได้ ดังนี้ 
    1) เพ่ือให้เกิดความมั่นคงในอารมณ์ (Emotional security) เช่น ความเชื่อมั่น  
และกล้าตัดสินใจ 
    2) มีความเชื่อมั่นในความพยายามและเชื่อมั่นว่าตนองมีคุณค่า (Recognition of 
our effort or reassurance of our worth as individual) 
    3) มีการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ (Creative outlets) ท าสิ่งใหม่ ๆ            
อย่างสร้างสรรค์ 
    4) มีความเป็นอมตะ (Immortality) ความรู้ท าให้มนุษย์เอาตัวรอดได้ ด ารงอยู่ได ้
    5) มีความรักในสรรพสิ่ง (Love in all its forms) มีความรัก มีเหตุผล 
    6) มีความหยิ่งทิฐิมานะแห่งตน (Ego gratification) หยิ่งในภูมิความรู้ของตนเอง 
ยึดมั่นในเหตุผล และหยิ่งในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย ์
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    7)  มีความรู้สึกว่าเป็นเจ้าของ (Sense of belonging) ความรู้ท าให้มนุษย์มี    
ความรับผิดชอบมากขึ้น มีส่วนร่วมในความเป็นเจ้าของ 
    8) มีความรู้สึกถึงการมีอ านาจ (Sense of power) ภายใต้เงื่อนไขของอ านาจ 
    9) ท าให้เกิดประสบการณ์ใหม่ (New experiences) มนุษย์ได้เรียนรู้ในเรื่องใด 
ย่อมเพ่ิมพูนประสบการณ์ใหม่ และสานต่อกับประสบการณ์เดิมที่มีอยู่แล้ว เพ่ือสร้างสรรค์ความรู้ใหม่
ในการท างานให้มากขึ้นแม้จะมีข้อเสนอแนะ หรือนิยามความต้องการที่แตกต่างกันมากมาย          
แต่เมื่อได้ศึกษารายละเอียดของค าอธิบาย และองค์ประกอบความต้องการจากนิยามเหล่านั้นแล้ว 
   สรุปได้ว่า คือภาวะทางชีวจิตวิทยาที่จะน าบุคคลไปสู่ความสุข ความพึงพอใจ โดย 
บุคคลพยายามที่จะหลีกพ้นภาวะที่ไม่มีความสุข ไม่มีความพึงพอใจ โดยนิยามนี้สามารถแบ่งประเภท
ของความต้องการได้เป็น 2 ประเภท คือ 
    1) ความต้องการขั้นพ้ืนฐานของมนุษย์ ได้แก่ความต้องการทางด้านกายภาพ   
ความต้องการเจริญเติบโต ความต้องการความปลอดภัย ความต้องการประสบการณ์ใหม่          
ความต้องการความส าเร็จ และความต้องการการยอมรับว่าตนเองมีคุณค่า 
    2) ความต้องการทางการศึกษา ซึ่งเป็นผลมาจากแรงกระตุ้นของความต้องการ    
ขั้นพ้ืนฐานของมนุษย์ ร่วมกับสภาพแวดล้อมที่ท าให้บุคคลต้องการเรียนรู้ในบางสิ่งบางอย่างที่ตนเอง          
ขาดแคลนเพ่ือให้ตนเองดีขึ้น ความต้องการทางการศึกษาเป็นผลของความสัมพันธ์ร่วมกันระหว่าง
องค์ประกอบความต้องการ 3 ประเภท ได้แก่  
     - สมรรถนะ คือ ระดับความสามารถในการกระท ากิจกรรมต่าง ๆ ของบุคคล 
     - ความสอดคล้อง คือ ระดับความสามารถท่ีเหมาะสมกับการกระท านั้น ๆ 
     - การจูงใจ คือ ความเข้าใจของบุคคลที่จะพัฒนาความสามารถของตนเพ่ือให้
สามารถกระท ากิจกรรมได้ส าเร็จ 

ความต้องการพัฒนาตนเอง 

  1 ความหมายของการพัฒนาตนเอง 

   ปราณี รามสูตและคณะ (2545 : 3) ได้ให้ความหมายของการพัฒนาตนเอง             
ในความหมายเชิงจิตวิทยาว่า หมายถึง การกระท าเพ่ือการเจริญส่วนตน เป็นการเปลี่ยนแปลงในทาง 
ที่ดีข้ึน ด้านความมุ่งมั่นปรารถนาและค่านิยมอันเป็นพฤติกรรมภายในซึ่งส่งผลต่อพฤติกรรมภายนอก
ด้านการกระท าที่ดีเพ่ือน ามาชีวิตสู่ความเจริญก้าวหน้า 
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   สงวน สุทธิเลิศอรุณ (2545 : 159) กล่าวไว้ว่า การพัฒนาตนเป็นการสร้างความใหม่ใน
ตนเองให้มีสุขภาพแข็งแรง สุขภาพจิตที่ดี มีทักษะก าลังใจมีจุดมุ่งหมายของชีวิต และเป็นมิตรกับ
บุคคลทั่วไป 
   วิเชียร แก่นไร่ (2548 : 7) ได้สรุปความหมายของการพัฒนาตนเองไว้ว่าเป็น          
การเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถในการปฏิบัติงานที่ตนรับผิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพ  
   ตรีพร ชุมศรี (2548 : 33) กล่าวไว้ว่า การพัฒนาตนเองเป็นการที่บุคคลพัฒนา        
ขีดความสามารถของตนเองโดยผ่านการจัดการ และความพยายามของตนเองโดยสามารถปรับปรุง
แก้ไขตนเองให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ ความช านาญ และทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงาน        
ที่ตนรับผิดชอบให้มีคุณภาพประสบผลส าเร็จเป็นที่น่าพอใจแก่องค์การและการพัฒนาตนเอง 
    ทิพย์นภา จิระนคร (2554 : http://www.thaiedresearch.org/result/info.php?id=2584.) 
กล่าวไว้ว่า การพัฒนาตนเอง หมายถึง กิจกรรมหรือหน่วยงานจัดหรือส่งเสริมให้บุคลากรได้พัฒนา   
ทั้งด้านการทีบุ่คลากรศึกษาค้นคว้าหาความรู้ ความช านาญด้วยตนเอง 
   วราภรณ ์ตระกูลสฤษด์ (2554 : http://arts.kmutt.ac.th/ssc210/Doc/Lecture/jmprove% 
20selft3.pdf)  กล่าวไว้ว่า การพัฒนาตนเอง หมายถึง การพัฒนาด้านร่างกาย การพัฒนาด้านจิตใจ 
ความคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ ความละเอียดรอบคอบ ความเข้าใจและความรู้สึกนึกคิด และ        
การมองโลกในแง่ดี 
   สมศักดิ์ เมธากาญจนศักดิ์ (2554 : http://dlibed.kku.ac.th/research_pro/researchview 
.php?resesearch_code=1724.) กล่าวไว้ว่า การพัฒนาตนเอง หมายถึง การเพ่ิมพูนความรู้     
ความ สามารถ ความช านาญทักษะในงาน 
   ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (2554 : http://www.Hospital.mopn.go.th 
/bankhai/Seft%20dovelop.doc.) การพัฒนาตนเอง หมายถึง การสร้างความสามารถของตนเอง
ให้มีมากขึ้นเเละการพัฒนาความสามารถที่ยังไม่ได้พัฒนาของตนเอง  ด้วยเหตุที่มนุษย์เรามี        
ความต้องการที่จะให้ตนเองเจริญก้าวหน้าท าให้ต้องพยายามพัฒนาตนเองเพ่ือให้มีชีวิตที่ดีข้ึน 
   มิลเลอร์ (Miller)  (1996 : 97 - 98) ให้ทัศนะเก่ียวกับการพัฒนาตนเองว่า การพัฒนา
ตนเองเป็นการเรียนรู้ของตนเอง เพ่ือสะสมความรู้และประสบการณ์ให้มากขึ้น ถือได้ว่าบุคคล      
เมื่อเติบโตขึ้นเรื่อย ๆ และในที่สุดก็กลายเป็นเรื่องของการพัฒนาของแต่ละคน นอกจากนี้ มิลเลอร์
(Miller) ยังมีความเห็นว่าบุคคลมักจะเรียนรู้โดยผ่านการะท า และการใช้ทักษะความสามารถต่าง ๆ 
ซึ่งเป็นผลท าให้เกิดประสบการณ์ และกลายเป็นบทเรียนส าหรับการปฏิบัติครั้งต่อไปในอนาคต
ยิ่งกว่านั้นบุคคลมักจะเรียนรู้ เพราะคิดว่าการเรียนรู้ท าให้อนาคตของเขาดีกว่าอดีตที่ผ่านมา           
ในบางครั้งบุคคลจะเรียนรู้ก็ต่อเมื่อกระบวนการเรียนรู้นั้นมีความสนุกสนาน และท าให้เกิดความ      
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พึงพอใจ อย่างไรก็ตามการที่บุคคลจะเรียนรู้ได้ดีหรือไม่ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจและความต้องการ     
ที่จะเรียนรู้ 
   จากความหมายดังกล่าวข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า การพัฒนาตนเอง หมายถึง        
การปรับปรุงตนเองให้เจริญงอกงามมีประสิทธิภาพ มีการเปลี่ยนแปลงตนเองให้ดีขึ้น โดยสามารถ
วิเคราะห์และประเมินตนเองว่ามีความต้องการที่จะพัฒนาตนเองอย่างไร เพ่ือสามารถให้             
การสนับสนุนและสอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงานและเปลี่ยนแปลงของสังคม            
ดังนั้น  บุคลากรต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้ตนเองและงานมีประสิทธิภาพ โดยมี          
การปรับปรุงแก้ไขตนเองให้มีความเจริญงอกงามในงานด้านวิชาการ เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติงาน       
ในหน้าที่รับผิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพ 

  2 แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาตนเอง 

   จากการทบทวนต ารา เอกสาร ทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดการพัฒนาตนเองนั้น
สามารถสรุปได้ดังนี้ 
   ความเชื่อพ้ืนฐานของบุคคลในการพัฒนาตนเป็นสิ่งส าคัญที่ช่วยส่งเสริมให้การพัฒนา
ตนเองประสบความส าเร็จ ดังที่ ราตรี พัฒนรังสรรค์ (อ้างถึงใน เทียมรัตน์ คงทนต์, 2554 : 11 - 14) 
ได้สรุปไว้ดังนี้ 
    1) มนุษย์ทุกคนมีเอกลักษณ์ มีศักยภาพที่มีคุณค่าเป็นของตนเอง และทุกคน
สามารถฝึกหัดพัฒนาได้ทุกเรื่อง 
    2) ไมม่ีใครที่มีความสมบูรณ์ไปหมดทุกด้าน จนไม่สามารถท่ีจะพัฒนาได้ 
    3) แม้จะไม่มีใครรู้จักตนเอง แต่ในบางเรื่องตนเองก็ไม่สามารถจัดการปรับเปลี่ยน  
ได้ด้วยตนเอง 
    4) การควบคุมสิ่งแวดล้อมทางกายภาพและทางสังคมกับการควบคุมความคิด
ความรู้สึกและการกระท าของตนเอง มีผลกระทบซึ่งกันและกัน 
    5) อุปสรรคส าคัญของการปรับปรุงและพัฒนาตนเอง คือ การที่บุคคลไม่ยอม
ปรับเปลี่ยนวิธีคิด วิธีการปฏิบัติ  ไม่สร้างนิสัยและฝึกทักษะใหม่ ๆ ที่จ าเป็น 
    6) การพัฒนาตนเองด าเนินการได้ทุกเวลา เมื่อต้องการหรือพบปัญหาข้อบกพร่อง
หรืออุปสรรค ยกเว้นคนที่ประกาศว่า ตนมีความสมบูรณ์ไปหมดทุกด้านแล้ว 
   จากแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาตนเองดังกล่าวข้างต้นสรุปได้ว่า แนวคิดในการพัฒนา
ตนเองเป็นความเชื่อที่ว่า คนสามารถพัฒนาได้ และตระหนักถึงความจ าเป็นที่ต้องการพัฒนาตนเอง
โดยมีพ้ืนฐานการเข้าใจตนเอง และรู้จักตนเองขณะที่มนุษย์มีความต้องการในการพัฒนาตนเอง 
ต้องการที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ เพ่ือความก้าวหน้าในด้านอาชีพการงาน เพ่ือความมั่นคงของรายได้  
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ดังที่ บอยเดล  (Boydell)  (1978 : 19 - 21) ได้ก าหนดสาระส าคัญของแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนา
ตนเองไว้  4 ด้าน  ดังนี้ 
    1) ด้านสุขภาพ สิ่งส าคัญในการพัฒนาตนเอง บุคคลต้องมีสุขภาพจิตที่ดี และ
ร่างกายจะต้องแข็งแรง แยกเป็น 3 ระดับ คือ 
     - ระดับความคิด ไม่ดื้อรั้นดันทุรัง แต่จะยึดมั่นในความคิดเห็นและความเชื่อ   
ที่มั่นคงและต่อเนื่อง ในเวลาเดียวกันก็สามารถมีชีวิตอยู่กับความคลุมเครือขัดแย้งได้ 
     - ระดับความรู้สึก การรับรู้และการยอมรับความรู้สึก มีความสมดุลทั้งภายใน
และภายนอกอย่างมั่นคง และ 
     - ระดับความมุ่งมั่นคุณค่าของโภชนาการในเรื่องอาหารการกิน สุขภาพกาย            
ที่แข็งแรงมีรูปแบบชีวิตที่ดี 
    2) ด้านทักษะ จะต้องมีการพัฒนาทักษะด้านสมองและการสร้างสรรค์ความคิด     
ในหลายรูปแบบ รวมทั้งความทรงจ า ความมีเหตุผล ความคิดสร้างสรรค์ และการพัฒนาทักษะ
ประกอบด้วย 3 ระดับ คือ 
     - ระดับความคิด ทักษะทางใจและการคิดค านึงที่ดี เช่น ความรู้ในเรื่องงาน
ความทรงจ าที่มีเหตุผล การสร้างสรรค์ มีความคิดริเริ่ม 
     - ระดับความรู้สึก ทักษะด้านสังคม ด้านศิลปะการแสดงออก ต้องน าความรู้สึก
ของตนเข้าร่วมกับแต่ละสถานการณ์ และสามารถถ่ายทอดความรู้สึกได้ และ 
     - ระดับความมุ่งมั่น การมีทักษะทางเทคนิค ทางกายภาพ สามารถกระท าการ
ต่าง ๆ ได้อย่างมีศิลปิน มิใช่เป็นผู้มีความช านาญเท่านั้น 
    3) ด้านการกระท าให้ส าเร็จ การกระท าหรือปฏิบัติสิ่งต่างๆ ให้ส าเร็จลุล่วง โดย  
กล้ากระท าด้วยตัวเองโดยไม่ต้องรอค าสั่ง หรือไม่รอคอยให้เกิดข้ึนเองมี 3 ระดับ คือ 
     - ระดับความคิดมีความสามารถท่ีจะเลือก และเสียสละได้ 
     - ระดับความรู้ สึ กมี ความสามารถในการจั ดการ เปลี่ ยนสภาพจาก            
ความไม่สมหวัง ไม่เป็นสุขให้เกิดเป็นความเข้มแข็งและ 
     - ระดับความมุ่งมั่น สามารถลงมือริเริ่มการกระท าได้ ไม่รอคอยให้เกิดข้ึนเอง 
    4) ด้านเอกภาพของตนเอง เป็นการยอมรับข้อดีและข้อเสียของตนเองด้วย      
ความพึงพอใจในความสามารถ และยอมรับในข้อบกพร่องของตนเองและพยายามแก้ไขให้ดีที่สุด     
มี 3 ระดับ คือ 
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     - ระดับความคิด มีความรู้ยอมรับ รู้จักและเข้าใจตนเอง 
     - ระดับความรู้สึก ยอมรับตัวเองแม้แต่ความอ่อนแอ และยินดีในความเข้มแข็ง
ของตนเอง และ 
     - ระดับความมุ่งมั่น มีแรงผลักดันมีเป้าหมายภายใน มีจุดประสงค์ในชีวิต 
   นอกจากนี้ สุวัฒน์ วัฒนวงศ์ (อ้างถึงใน เทียมรัตน์ คงทนต์, 2554 : 11 - 14) ยังได้
กล่าวไว้ว่าการเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาตนเองในกลุ่มมนุษยนิยม  (Humanism) นักจิตวิทยากลุ่ม       
มนุษยนิยม  เน้นด้านอารมณ ์ความรู้สึกของบุคคล คุณค่าของความเป็นคนมาก และเห็นว่าการเรียนรู้
ของบุคคล มีองค์ประกอบด้านความรู้สึกเข้าไปเกี่ยวข้อง เช่น ความรู้สึกนึกคิดเกี่ยวกับตนเอง        
การยอมรับตนเอง สัมพันธภาพระหว่างบุคคลและระหว่างบุคคลกับสิ่งแวดล้อมเป็นตัวแปรที่ส าคัญ
ของการเรียนรู้ มีความเชื่อในศักยภาพของมนุษย์ที่จะน าตนเองเรียนรู้ตนเอง และการเรียนรู้ต้องมี
ลักษณะที่เรียกว่า “ผู้เรียนต้องเริ่มต้นในการเรียนรู้เอง” (Self-Initiated) ถึงแม้บรรดาสิ่งเร้าจะมา
จากภายนอกก็ตาม มีความต้องการที่จะค้นพบเกี่ยวกับความรู้ความสามารถของตนที่เรียกว่า             
Self-Actualization ซึ่งเป็นแรงจูงใจที่ส าคัญที่ท าให้คนที่จะแสวงหาความรู้อย่างไม่หยุดยั้ง            
ซึ่งสอดคล้องกับ ทฤษฎี Y ของ แมคเกรเกอร์ (McGregor) (1960 : 25) ที่ว่าสมมติฐานเกี่ยวกับ
ธรรมชาติที่มนุษย์เห็นว่าการใช้พลังกาย และพลังใจ เป็นไปโดยธรรมชาติเหมือนการเล่น             
หรือการพักผ่อน ย่อมมีความสามารถโดยธรรมชาติเพ่ือการเรียนรู้  การควบคุมภายนอก              
และการปฏิบัติการลงโทษไม่ใช้หนทางในการพยายามที่จะให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรมนุษย์
สามารถก าหนดตนเองได้ (Self-Direction) ในการด าเนินการให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร         
ตามวัตถุประสงค์ที่ได้ตกลงใจแล้ว (Committed) การเรียนรู้ที่ส าคัญ คือ การได้รับโดยผ่าน
กระบวนการกระท า การปฏิบัติจริง (Doing) มนุษย์โดยทั่วไปยอมเรียนรู้ภายใต้เงื่อนไขที่เหมาะสม   
ไม่เฉพาะแต่เพียงการยอมรับ (Accept) แต่มีการแสวงหาความรับผิดชอบ (Seek Responsibility)  
การเรียนรู้ด้วยตนเองเกี่ยวกับองคาพยพ (Whole Person) มีความรู้สึก เช่นเดียวกับผู้มีปัญญา 
(Intellect) เป็นสิ่งที่คงทนถาวร และมั่นคงตลอดไป ความสามารถในการจินตนาการความเป็นจริง 
และความคิดสร้างสรรค์เพ่ือแก้ปัญหาขององค์กรเป็นไปอย่างกว้างขวางไม่คิด ด้วยใจคับแคบ   
ความคิดสร้างสรรค์ในการเรียนรู้ จะได้รับการจัดแจงที่ดีที่สุด เมื่อมีการวิพากษ์ตนเอง              
(Self-Criticism)  เป็นเบื้องต้นก่อนและมีการประเมินโดยผู้อื่น 
   จากทฤษฎีการพัฒนาตนเองสรุปได้ว่า การพัฒนาตนเองที่จะประสบผลส าเร็จนั้น     
อยู่ที่การเตรียมความพร้อมของร่างกายและจิตใจ ที่พร้อมจะเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงทาง      
สภาพเศรษฐกิจ สังคมและสภาพแวดล้อมต่าง ๆ 
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  3 ขัน้ตอนและวิธีการพัฒนาตนเอง 

   สุชา ไอยราพงศ์ (2546 : 6) ได้เสนอขั้นตอนในการพัฒนาตนเอง โดยแบ่งออกเป็น     
3 ขั้นตอนด้วยกัน คือ 
    ขั้นที ่ 1 ขั้นตระหนักถึงความส าคัญที่จะต้องพัฒนาตนเอง หลังจากที่ท าการศึกษา
วิเคราะห์ตนเองทุกแง่ทุกมุม พบทั้งส่วนดี ส่วนเสีย ที่จะต้องแก้ไขปรับปรุงก็ควรจะได้มีความมุ่งมั่น   
ที่จะแก้ไขข้อบกพร่องเหล่านั้น เพ่ือความก้าวหน้าทั้งในด้านส่วนตัวและงานอาชีพ 
    ขั้นที ่ 2 การวางแผนพัฒนาตนเองอย่างมีระบบ หลังจากพบข้อบกพร่องก็มี      
การก าหนดเป้าหมายตลอดจนวางแผนอย่างเป็นระบบว่าจะพัฒนาด้านใดก่อนหลัง  มีแนวทางใน    
การพัฒนาอย่างไร 
    ขั้นที ่ 3 ปฏิบัติตามแผนที่ได้วางไว้ น าเอาแผนงานที่วางไว้ไปปฏิบัติ มีการ
ประเมินผลการปฏิบัติเป็นระยะ ๆ ได้ผลมากน้อยเพียงใด เกิดอุปสรรคอะไรบ้างที่ต้องรีบด าเนินการ
แก้ไขจากขั้นตอนในการพัฒนาตนเองสามารถสรุปได้ว่า การพัฒนาตนเองจ าเป็นต้องด าเนินไป     
ตามขั้นตอนต่าง ๆ โดยเริ่มจากการส ารวจและวิเคราะห์ตน เพ่ือเป็นการท าความเข้าใจตนเอง
ต่อจากนั้นจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องยอมรับตนเอง ยอมรับทั้งส่วนที่ดีและส่วนที่ไม่ดี เพ่ือเป็นข้อมูล   
ในการเลือกเทคนิควิธีการที่จะใช้ในการพัฒนาตนเองตามความเหมาะสม  การสร้างโปรแกรม       
การปรับปรุงและพัฒนาตนเองเป็นวิธีการหนึ่งที่ช่วยให้การพัฒนาตนที่ดี  เพราะการสร้างเงื่อนไข   
และควบคุมตนเอง โดยเป็นการน าพฤติกรรมที่ไม่ดีมาปรับปรุงพัฒนาให้ดีขึ้นตามหลักการ           
ของแต่ละบุคคล 

   อ านาจ ทรวงประเสริฐ (2552 : 12 - 14) ได้กล่าวถึงข้ันตอนในการพัฒนาตนไว้ดังนี้ 
    ขั้นที ่ 1 ส ารวจและวิเคราะห์ตนเอง  ว่าสิ่งที่รับรู้ด้วยตนเองและจากผู้ อ่ืน          
หรือสิ่งแวดล้อมนั้นตรงกันหรือไม่ ซึ่งก็อาจจะให้เครื่องมือทางจิตวิทยาเข้ามาช่วย เช่น การใช้แบบ
ส ารวจ หรือแบบสอบถาม รวมทั้งแบบทดสอบที่มีคุณภาพ นอกจากนี้จะสามารถพิจารณาตนเองได้
จากการสังเกตพฤติกรรมของบุคคลอ่ืนที่มีต่อเรา และจากการสังเกตพฤติกรรมการตอบสนองที่เป็น
ความรู้สึกต่อสิ่งเร้าที่ผ่านเข้ามา 
    ขั้นที ่ 2 ท าความรู้จักตนเอง การท าความรู้จักตนเองจ าเป็นจะต้องเข้าใจว่าตนของ
บุคคลนั้นแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 
    1) ตัวตนที่เป็นจริง (Real Self) ได้แก่ ตัวตนของเราที่แท้จริงซึ่งเป็นการรับรู้         
ที่ตรงกันระหว่างตัวเรากับบุคคลอ่ืนที่เป็นกระจกเงาให้แก่เรา 
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    2) ตัวตนที่เราคิดว่าเป็น (Image Self)  ได้แก่ ตัวตนที่เราคิดว่าเราเป็นตัวตนที่อยู่ใน    
มโนภาพของตนอยู่ตลอดเวลา เช่น ความรู้สึกว่าเราเป็นคนที่ตรงไปตรงมาแต่เพ่ือนกลับมองเห็นว่า  
เราเป็นคนก้าวร้าว การรับรู้เช่นนี้จะท าให้เกิดความรู้สึกที่ขัดแย้งขึ้น เนื่องจากสิ่งที่รับรู้ไม่ตรงกัน 
    3) ตัวตนที่เราอยากเป็น (Ideal Self) เป็นตัวตนที่บุคคลตั้งความหวัง             
ความปรารถนาที่จะมีภาพพจน์เกี่ยวกับตนเองและมีความตั้งใจที่จะพยายามพัฒนาตนไปสู่สิ่งที่       
ตั้งความหวังไว้ 
    ขัน้ที ่ 3 แสวงหาแนวทางในการพัฒนาตนเอง เช่น ฝึกอบรม เปลี่ยนแปลงความคิด
แสวงหาความรู้เพิ่มเติม ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
    ขั้นที ่ 4 ประเมินผลพฤติกรรมการพัฒนาตนเอง การพัฒนาตนเองนั้นไม่ใช่สิ่งที่ยาก 
แต่ก็ไม่ใช่สิ่งที่ง่ายเช่นกัน เนื่องจากบุคคลมักจะท าการพัฒนาตนเองเมื่อคิดว่ามีความจ าเป็น   และมี
สิ่งที่คาดหวังรออยู่ข้างหน้าเป็นเครื่องล่อใจให้มุ่งพฤติกรรมไปสู่จุดหมายปลายทาง ดังนั้นกลวิธีที่จะท า
ให้เกิดผลลัพธ์ในการพัฒนาตนจึงจ าเป็นจะต้องมีการตั้งความหวังไว้ด้วย แต่อย่างไร  ก็ตามการพัฒนา
ตนอย่างมีประสิทธิภาพเป็นสิ่งที่ดีซึ่งควรจะต้องมีการปฏิบัติกันอย่างต่อเนื่อง 
   สรุปได้ว่าขั้นตอนในการพัฒนาตนเอง เริ่มจากการส ารวจและวิเคราะห์ตนเองว่า        
สิ่งที่รับรู้ด้วยตนเองและจากผู้อ่ืนหรือสิ่งแวดล้อมนั้นตรงกันหรือไม่  ซึ่งก็อาจจะให้เครื่องมือ          
ทางจิตวิทยาเข้ามาช่วย หลังจากนั้นจึงท าความรู้จักตนเอง และแสวงหาแนวทางในการพัฒนาตนเอง 
ก่อนการประเมินผลพฤติกรรมการพัฒนาตนเอง 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

   เสาวลักษณ์ กรโกวิท (2545 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาความต้องการพัฒนาตนเองของ      
ครูโรงเรียนโกวิทธ ารงเชียงใหม่ พบว่าต้องการพัฒนาตนเองในเรื่องความรู้เกี่ยวกับหลักสูตร          
การจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน การใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประกอบวิธีสอน  
การพัฒนาผู้เรียนโดยการวิจัยในชั้นเรียน เทคนิคการสอนซ่อมเสริมเพ่ือแก้ไขปัญหาเด็กที่มีปัญหา  
การเขียนแผนการสอนในเรื่องการก าหนดเนื้อหาสาระการเรียนรู้ช่วงชั้น การเขียนแผนการสอน     
โดยใช้กิจกรรมนิเทศงาน วิธีการเขียนแผนการสอน เพ่ือให้ได้ประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน     
การเขียนแผนการสอนให้สอดคล้องกับจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม  และการเขียนแผนการสอน        
โดยบูรณาการหลักการและทฤษฏี วิธีการวัดและประเมินผลการเรียน การวางแผนการวัด          
และประเมินผลให้ตรงตามจุดประสงค์ ความรู้เกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการเรียน และเทคนิค    
การสร้างแบบทดสอบมาตรฐาน 
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   อมรรัตน์ ปักโคทานัง (2548 : บทคัดย่อ) ได้ท าการวิจัยเรื่อง “การศึกษาความต้องการ
พัฒนาตนเองของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา” ผลการวิจัย 
พบว่า บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา มีความต้องการ    
พัฒนาตนเอง โดยภาพรวม ด้านการเรียนรู้ด้วยตนเอง ด้านการฝึกอบรม และด้านการศึกษาต่อ อยู่ใน
ระดับมาก บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่มีอายุต่างกัน มีความต้องการพัฒนาตนเอง โดยภาพรวม    
ด้านการเรียนรู้ด้วยตนเอง ด้านการฝึกอบรม และด้านการศึกษาต่อแตกต่างกัน ในขณะที่บุคลากร  
สายสนับสนุนวิชาการท่ีมีระดับการศึกษา และสายการปฏิบัติงานต่างกัน มีความต้องการพัฒนาตนเอง
โดยภาพรวม และรายด้านทุกด้านไม่แตกต่างกัน ส่วนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่มีระยะเวลา  
การท างานต่างกัน มีความต้องการพัฒนาตนเองโดยภาพรวม ด้านการฝึกอบรม และด้านการศึกษาต่อ
แตกต่างกัน ส่วนความต้องการด้านการเรียนรู้ด้วยตนเองไม่แตกต่างกัน  ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ       
การพัฒนาตนเอง ด้านการศึกษาต่อ ควรส่งเสริมบุคลากรให้มีโอกาสศึกษาต่อในเวลาราชการ       
ด้านการฝึกอบรม ควรจัดให้มีการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้บุคลากรตื่นตัวอยู่เสมอ และด้านการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง  ควรให้บุคลากรมีการเรียนรู้จากเทคโนโลยีสารสนเทศจากแหล่งต่าง ๆ 
   ธานี สุวรรณรักษ์ (2549, บทคัดย่อ) ได้ท าการศึกษาความต้องการพัฒนาตนเอง      
ของนายทหารการเงิน กรมการเงินทหารบก พบว่า ความต้องการพัฒนาตนเองของนายทหารการเงิน 
กรมการเงินทหารบก ภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก โดยความต้องการพัฒนาตนเองที่ส าคัญ  
อันดับแรก ได้แก่ ด้านการเลื่อนชั้นยศ โดยการพัฒนาตนเองเพ่ือเสริมสร้างเกียรติยศและชื่อเสียง 
ล าดับที่ 2 ได้แก่ ด้านความส าเร็จในการปฏิบัติงาน โดยมีความเห็นโดยภาพรวมในการพัฒนาตนเอง
ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงินดี ล าดับที่ 3 ด้านการเลื่อนขั้นเงินเดือน โดยต้องการพัฒนาตนเอง
เพ่ือให้ได้รับการพิจารณาบ าเหน็จเงินเดือนสูงขึ้น  และด้านการพิจารณาโยกย้าย โดยต้องการพัฒนา
ตนเองเพ่ือสร้างความม่ันคงในการปฏิบัติงานในหน่วยงาน และพบว่า นายทหารการเงินที่มีเพศ ระดับ
เงินเดือน อายุราชการในสังกัดปัจจุบันและหน่วยงานที่สังกัดต่างกัน  มีความต้องการพัฒนาตนเอง   
ไม่แตกต่างกัน ส่วนนายทหารการเงินที่มีอายุต่างกัน  มีความต้องการพัฒนาตนเองแตกต่างกัน    
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในทุก ๆ ด้าน และนายทหารการเงินที่มีวุฒิการศึกษาต่างกัน 
พบว่า มีความต้องการพัฒนาตนเองในด้านการเลื่อนขั้นเงินเดือนและด้านการพิจารณาโยกย้าย
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
   ธิดารัตน์ เนียมกสิพงษ์ (2549, บทคัดย่อ) ได้ท าการศึกษาความต้องการพัฒนาตนเอง
ของข้าราชการกรมการขนส่งทางบก ทั้ง 6 ด้าน คือ การพัฒนาด้านจิตใจ การพัฒนาด้านร่างกาย   
การพัฒนาด้านสติปัญญา และความเฉลียวฉลาดทางอารมณ์  การพัฒนาด้านสังคม การพัฒนา         
สู่ความเป็นศึกษิต และการพัฒนาตนสู่ความต้องการของตลาดแรงงาน พบว่า ข้าราชการ      
กรมการขนส่งทางบกมีความต้องการพัฒนาตนเองอยูในระดับมากทั้งโดยภาพรวมและรายด้าน     
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เรียงตามล าดับได้แก่ ด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านสติปัญญาและความเฉลียวฉลาดทางอารมณ ์    
ด้านความเป็นศึกษิต  ด้านความต้องการของตลาดแรงงาน และด้านสังคม  ข้าราชการ            
กรมการขนส่งทางบกที่มีอายุ  วุฒิการศึกษา ระดับต าแหน่งและประสบการณ์ในการท างาน    
แตกต่างกัน มีความต้องการพัฒนาตนเองโดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  
0.05 ในขณะที่ ข้าราชการ กรมการขนส่งทางบกที่มีเพศแตกต่างกัน  มีความต้องการพัฒนาตนเอง
โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05 
   อริสา เหรียญบุญยงค์ (2549, บทคัดย่อ) ได้ท าการศึกษาความต้องการพัฒนาตนเอง
ของข้าราชการส านักงบประมาณ  พบว่า ความต้องการพัฒนาตนเองของข้าราชการ                   
ส านักงบประมาณและบรรยากาศองค์การอยู่ในระดับปานกลาง  การทดสอบสมมติฐาน             
ระดับการศึกษา อัตราเงินเดือน ระดับชั้นทางราชการที่แตกต่างกัน มีความต้องการพัฒนาตนเอง
แตกต่างกันและบรรยากาศองค์การมีความสัมพันธ์กับความต้องการพัฒนาตนเองของข้าราชการ           
ส านักงบประมาณ 
   ปพนสรรค์ โพธิพิทักษ์ (2550 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาความต้องการพัฒนาตนเอง      
ของครูผู้สอนโรงเรียนเอกชนในจังหวัดอุทัยธานี พบว่า 
    1) ครูผู้สอนโรงเรียนเอกชนในจังหวัดอุทัยธานี มีความต้องการพัฒนาตนเอง        
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก   เรียงตามล าดับ ได้แก่ ด้านการฝึกอบรม ด้านการเรียนรู้ด้วยตนเอง  
และด้านการศึกษาต่อ 
    2) ครูผู้สอนโรงเรียนเอกชนในจังหวัดอุทัยธานี ที่มีประสบการณ์ในการสอนต่างกัน  
มีความต้องการพัฒนาตนเองแตกต่างกันทั้งในภาพรวมและรายด้านอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05  
ส่วนครูผู้สอนโรงเรียนเอกชนในจังหวัดอุทัยธานี ที่มีเพศและระดับการศึกษาที่สอน มีความต้องการ
พัฒนาตนเองแตกต่างกันทั้งในภาพรวมและรายด้านอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 ส่วนครู 
ที่มีวุฒิการศึกษาต่างกัน  มีความต้องการพัฒนาตนเองในภาพรวม ด้านการศึกษาต่อและด้าน       
การฝึกอบรมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านการเรียนรู้ด้วยตนเอง  
แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 
   ภูมิชัย ทิพเนตร (2550, บทคัดย่อ) ได้ท าการศึกษาความต้องการพัฒนาตนเอง       
ของข้าราชการครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1        
ตามองค์ประกอบของการพัฒนาตนเอง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความรู้  ด้านทักษะและด้านเจตคติ    
พบว่า ความต้องการพัฒนาตนเองของข้าราชการครูโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับดังนี้ การพัฒนา
ตนเองด้านเจตคติ การพัฒนาตนเองด้านความรู้และการพัฒนาตนเองด้านทักษะตามล าดับ          
การเปรียบเทียบความต้องการพัฒนาตนเองของข้าราชการครู   โรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดส านักงาน
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เขตพ้ืนที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 จ าแนกตามเพศ ต าแหน่ง ระดับการศึกษา และระยะเวลา    
การปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน 
   รัตนาภรณ์ คชมะเริง (2550, บทคัดย่อ) ได้ท าการศึกษาความต้องการพัฒนาตนเอง 
ของพนักงานส่วนต าบลในจังหวัดสระบุรี พบว่า ความต้องการพัฒนาตนเองของพนักงานส่วนต าบล 
ในจังหวัดสระบุรีโดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย  
คือ การปฏิบัติงาน การบริหาร บุคลิกภาพและวิชาการ สุขภาพและจริยธรรมและจิตวิญญาณ      
โดยปัจจัยส่วนบุคคล คือ เพศ วุฒิการศึกษา อายุราชการ ประเภทส่วนราชการ ระดับต าแหน่งและ
ปัจจัยจูงใจ ไม่มีความสัมพันธ์กับความต้องการพัฒนาตนเองของพนักงานส่วนต าบลในจังหวัดสระบุรี 
ในภาพรวมและรายด้านทั้ง 6 ด้าน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ และความต้องการพัฒนาตนเอง      
ของพนักงานส่วนต าบลในเขตจังหวัดสระบุรีในภาพรวมและรายด้านทั้ง  6 ด้าน ไม่แตกต่างกัน     
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อจ าแนกตามวุฒิการศึกษาและประเภท ส่วนราชการ 
เช่นเดียวกับภาพรวมและอีก 5 รายด้านที่จ าแนกตามอายุราชการ ซึ่งมีด้านจริยธรรม และจิตวิญญาณ
ที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญท่ีระดับ 0.05 
   ศรัญญา ชัยแสง (2550 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พบว่า 
    1) บุคลากรสายสนับสนุนของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทุกคน
ได้รับการพัฒนาตนเอง ร้อยละ 100 โดยเป็นการเข้าร่วมการสัมมนา/การประชุมวิชาการ/          
การประชุมปฏิบัติการมากท่ีสุด ร้อยละ 83.8 
    2) ภาพรวมของสถานการณ์การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนของคณะ      
พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลางทั้งด้านวิธีการฝึกอบรม  
วิธีการพัฒนาตนเอง และวิธีการให้การศึกษาต่อเนื่อง 
    3) สภาพปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนของคณะ   
พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งด้านสถานที่   
และอุปกรณ ์ ด้านผู้บริหารและผู้บังคับบัญชา ด้านเจ้าหน้าที่ด าเนินการพัฒนาบุคลากร ด้านบุคลากร
ที่เข้ารับการพัฒนาตนเอง และด้านวิทยากร 
   พรทิพย์ อ้นเกษม (2551 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาความต้องการพัฒนาบุคลากร         
ของมหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา พบว่า ความต้องการพัฒนาบุคลากร     
ของมหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้วยวิธีการ 3 วิธีการ คือ วิธีการฝึกงาน    
วิธีการฝึกอบรม  และวิธีการศึกษาด้วยตนเอง โดยรวมอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย 
และการเปรียบเทียบความต้องการพัฒนาบุคลากรจ าแนกตามสภาพภาพ  ประเภทบุคลากร        
และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานพบว่าไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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   รุ่งอรุณ กระมุทกาญจน์ (2551, บทคัดย่อ) ได้ท าการศึกษาความต้องการพัฒนาตนเอง
ของบุคลากรสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในศูนย์สุขภาพชุมชน สาธารณสุขเขต 14 พบว่า มีความต้องการ
พัฒนาตนเองอยู่ในระดับมาก ความต้องการในการพัฒนาตนเองโดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย  
คือ ต้องการพัฒนาตนเองด้านบริหาร รองลงมา คือ ต้องการพัฒนาตนเองด้านวิชาการ และต้องการ
พัฒนาตนเองด้านบริการ โดยความต้องการพัฒนาตนเองของบุคลากรสาธารณสุขที่ปฏิบัติงาน        
ในศูนย์สุขภาพชุมชน สาธารณสุขเขต 14 พบว่า กลุ่มที่มีภูมิล าเนา อายุ รายได้ การศึกษา          
และประสบการณ์ในการท างานต่างกัน  มีความต้องการในการพัฒนาตนเองในภาพรวมไม่แตกต่างกัน 
จ าแนกตามเพศ ต าแหน่งต่างกัน พบว่า มีความต้องการในการพัฒนาตนเองทั้งในภาพรวม           
และรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
   สุธีรา ใจดี (2551 : บทคัดย่อ) ท าการศึกษาบทบาทส านักงานท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่
ในการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น พบว่า  
     1) ความต้องการของบุคลากรท้องถิ่นในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อยู่ในระดับมาก 
โดยบุคลากรท้องถิ่นมีความต้องการได้รับการพัฒนาด้านการฝึกอบรมมากที่สุด กล่าวคือ  ต้องการ
อบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในสายงานที่ตนเองปฏิบัติอยู่  และฝึกอบรมในหลักสูตร           
ที่ทันสมัย องค์ความรู้ใหม่ ๆ สามารถน าไปปฏิบัติใช้กับการปฏิบัติงานได้ ด้านการสัมมนาต้องการ
สนับสนุนช่วยเหลือ ด้านงบประมาณในการสัมมนาจากหน่วยงานอย่างเพียงพอ และการสัมมนา      
ในหัวข้อที่น่าสนใจ สร้างองค์ความรู้ใหม่แก่บุคลากร และสามารถน าไปปรับใช้กับหน่วยงาน ได้      
ด้านการศึกษาดูงาน ต้องการให้มีการศึกษาดูงานนอกส านักงานที่ตนเองปฏิบัติงานอยู่  ศึกษาดูงาน
การปฏิบัติงานจริงของหน่วยงานต่าง ๆ ต้องการให้มีการสอนงานเพ่ือให้รู้และเข้าใจในระบบ        
การท างานในรูปแบบใหม่ ๆ และการให้ค าปรึกษาเพ่ือให้เกิดความกระจ่างในการท าง าน และ      
ด้านการศึกษาต่อในระดับหลักสูตรสายงานที่ตนปฏิบัติงานอยู่ ศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาของรัฐ  
และศึกษาต่อในหลักสูตรที่สามารถน ามาปรับใช้ในหน่วยงานได้ 
    2) กระบวนการด าเนินงานของส านักงานจังหวัดเชียงใหม่ในการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ที่ผ่านมาในฐานะเป็นตัวแทนของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่     
ได้ด าเนินการทั้งในด้านการศึกษา การประชุม การสัมมนา และการอบรม เป็นประจ าต่อเนื่องทุกปี  
ซึ่งด้านการศึกษาต่อก าหนดให้ถือปฏิบัติตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องหลักเกณฑ์ว่าด้วย    
การตั้งงบประมาณเพ่ือให้ทุนการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่นก าหนดแนวทางการด าเนินงานเพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถตั้งงบประมาณ
เป็นทุนการศึกษาได้  
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    3) การส ารวจผลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของท้องถิ่น พบว่า ระดับคุณสมบัติ 
ของต าแหน่งที่ปฏิบัติอยู่ในระดับมาก และระดับความสามารถในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก   
ทั้งนี้ เนื่องจากการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของท้องถิ่นมีเป้าหมายหลักคือ เพ่ือเป็นการเตรียม     
ความพร้อมให้กับบุคลากรท้องถิ่นในการรองรับภารกิจที่ส่วนราชการถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น ซึ่งหลังจากที่บุคลากรท้องถิ่นได้รับการพัฒนาทั้งแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ 
พบว่า บุคลากรท้องถิ่นมีความรู้ ในต าแหน่งที่ตนปฏิบัติชอบมากขึ้น มีทัศนคติที่ดีต่องาน           
เพ่ือนร่วมงาน ผู้บริหาร ตลอดจนมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายและมีแรงจูงใจ           
ในการปฏิบัติงาน 
  จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง พบว่าการพัฒนาบุคลากรเป็นสิ่งจ าเป็นและควรจัดให้มี
วิธีการพัฒนาอย่างหลากหลาย ลักษณะของกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรส่วนมากด าเนินการ  
คล้ายคลึงกันขึ้นอยู่กับสถานการณ์และความต้องการของหน่วยงานหรือองค์กร   ในส่วนของการจัด
กิจกรรมการพัฒนาบุคลากร ทั้งผู้บริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้องมีความเห็นสอดคล้องกันว่า        
ควรส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรอย่างจริงจัง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 



บทที่ 3 

วิธีด ำเนินกำรวิจัย  

  การวิจัย เรื่อง ความต้องการพัฒนาตนเองของข้าราชการกรมปศุสัตว์ในพ้ืนที่ปศุสัตว์เขต 6   
เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey research) เพ่ือศึกษาความต้องการพัฒนาตนเองของข้าราชการ   
กรมปศุสัตว์ในพ้ืนที่ปศุสัตว์เขต 6 โดยมีวิธีด าเนินการวิจัย ดังนี้ 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
3. การสร้างเครื่องมือและการหาคุณภาพเครื่องมือ 
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
5. การวิเคราะห์ข้อมูล 

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 

  1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ข้าราชการกรมปศุสัตว์ในพ้ืนที่ปศุสัตว์เขต 6 จ านวน 
348 คน 

 2   กลุ่มตัวอย่างใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ข้าราชการกรมปศุสัตว์ในพ้ืนที่ปศุสัตว์เขต 6 ที่ได้
จากการค านวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างตามวิธีของ เครจซี่, อาร์.วี. และ มอร์แกน ดี.ดับเบิ้ลยู.  
(Krejcie, R.V. and Morgan D.W.)  (บุญชม ศรีสะอาด, 2545 : 43) ที่ก าหนดให้สัดส่วนของลักษณะ
ที่สนใจในประชากร เท่ากับ 0.5 ระดับความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ร้อยละ 5  และระดับความ
เชื่อมั่นร้อยละ 95 สามารถค านวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างกับประชากรที่มีขนาดเล็กได้ตั้งแต่  10 
ขึ้นไป ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างจ านวน 183 คน เมื่อได้ขนาดตัวอย่างแล้ว จึงเลือกวิธีการ            
สุ่มตัวอย่างโดยใช้เทคนิคการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งเป็นชั้นภูมิ (Stratified Sampling) และสุ่มเลือก
ตัวอย่างออกมาจากแต่ละชั้นภูมิ โดยใช้เทคนิคการสุ่มอย่างง่ายด้วยการจับสลากแบบไม่คืนที่ 

เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 

  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นจาก
การศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาตนเองของบุคลากรในองค์การต่าง ๆ 
ซึ่งแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 
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  ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม  มี
ลักษณะเป็นค าถามแบบตรวจสอบรายการของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระดับ
ต าแหน่ง ประสบการณ์การท างาน และบทบาทภารกิจของหน่วยงาน 
   ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเพ่ือวัดระดับความต้องการพัฒนาตนเองของข้าราชการ      
กรมปศุสัตว์ในพ้ืนที่ปศุสัตว์เขต 6 ใน 3 ด้าน คือ ด้านการศึกษาต่อ ด้านการฝึกอบรม และด้านการ
เพ่ิมพูนความรู้อย่างไม่เป็นทางการ ซึ่งมีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จ านวน 50 ข้อ 
  ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามแบบปลายเปิด ส าหรับผู้ตอบแบบสอบถามให้ข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับความต้องการพัฒนาตนเองของข้าราชการกรมปศุสัตว์ในพ้ืนที่ปศุสัตว์เขต 6 
  เกณฑ์การให้คะแนน ส าหรับส่วนที่ 2 มีรายละเอียดดังนี้ 

ระดับควำมต้องกำร ค่ำคะแนน 
มากที่สุด 5 
มาก 4 
ปานกลาง 3 
น้อย 2 
น้อยที่สุด 1 

  โดยก าหนดระดับคะแนนอันตรภาคชั้น (Class interval) (สุภกิจ โสทัต, 2545 : 59) ดังนี้ 

  ค่าพิสัย = ช่วงคะแนน
ดคะแนนต ่ำสุ - ดคะแนนสูงสุ

 

     =
 5

15   

     = 0.80 

  จากการพิจารณาข้างต้นสามารถน ามาก าหนดเป็นเกณฑ์ในการประเมินค่าเฉลี่ยของระดับ
ความต้องการพัฒนาตนเองของข้าราชการกรมปศุสัตว์ในพ้ืนทีป่ศุสัตว์เขต 6 ดังนี้ 
    1.00 - 1.80 หมายถึง มีระดับความต้องการน้อยที่สุด 
    1.81 - 2.60 หมายถึง มีระดับความต้องการน้อย 
    2.61 - 3.40 หมายถึง มีระดับความต้องการปานกลาง 
    3.41 - 4.20 หมายถึง มีระดับความต้องการมาก 
    4.21 - 5.00 หมายถึง มีระดับความต้องการมากที่สุด 
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กำรสร้ำงเครื่องมือและกำรหำคุณภำพเครื่องมือ 

  การสร้างเครื่องมือและการหาคุณภาพเครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้ มีข้ันตอนดังนี้ 
   1 ศึกษาจากเอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ งานวิจัย และบทความต่าง ๆ เกี่ยวกับ
แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 
   2 สร้างแบบสอบถามโดยแยกแบบสอบถามเป็นหัวข้อหลักและหัวข้อย่อยตามกรอบ
แนวคิดการวิจัยให้ครอบคลุมทั้งตัวแปรต้นและตัวแปรตาม 
   3 น าแบบสอบถามที่สร้างเสร็จแล้วเสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือตรวจสอบความตรงด้าน
เนื้อหาและความเหมาะสมด้านภาษาโดยพิจารณาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับ
วัตถุประสงค์ (Index of Item of Objective Congruency: IOC) ซึ่งได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง 
ระหว่าง .80 - 1.00 
   4 แก้ไขปรับปรุงแบบสอบถามตามค าแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิ และจัดพิมพ์ฉบับ
สมบูรณ์ทดลองใช้ (Try out) กับกลุ่มประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 คน 
   5 วิเคราะห์หาค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า ( - 
Coefficient) ของครอนบัค (Cronbach) ได้ค่าความเชื่อม่ัน (Alpha) = 0.8742 
   6 น าแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบความเชื่อมั่นแล้วไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่
ก าหนด เพ่ือน าผลมาวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์และสมมุติฐานการวิจัยต่อไป  

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

  ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือกับกลุ่มตัวอย่าง  จ านวน 
183 คน ที่ได้จากวิธีการสุ่มโดยใช้เทคนิคการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งเป็นชั้นภูมิ (Stratified Sampling) 
และสุ่มเลือกตัวอย่างออกมาจากแต่ละชั้นภูมิโดยใช้เทคนิคการสุ่มอย่างง่ายด้วยการจับสลากแบบไม่
คืนที ่ดังนี้ 
   1 จัดท าหนังสือขอความร่วมมือไปยังหน่วยราชการในพ้ืนที่ปศุสัตว์เขต 6 ในการตอบ
แบบสอบถาม 
        2 เก็บรวบรวมข้อมูลโดยจัดส่งและรับคืนแบบสอบถามทางไปรษณีย์ หรือทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ ที่อีเมล์  g_dragon53@hotmail.com  ระหว่างวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ถึง 
วันที่ 15 กันยายน พ.ศ.2560  โดยส่งแบบสอบถามไป จ านวน 183 ฉบับ ได้รับกลับคืนมา จ านวน 
167 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 91.25 และเป็นฉบับที่สมบูรณ์ 
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กำรวิเครำะห์ข้อมูล 

  การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม มีแนวทางการวิเคราะห์ดังนี้  (กัลยา วานิชย์บัญชา, 
2550 : 237 - 239) 
   1 การหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ เพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยลักษณะส่วนบุคคล
ของกลุ่มตัวอย่าง 
   2 การหาค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในการวิเคราะห์ระดับความต้องการ
พัฒนาตนเองของข้าราชการกรมปศุสัตว์ในพ้ืนที่ปศุสัตว์เขต 6 ใน 3 ด้าน คือ ด้านการศึกษาต่อ ด้าน
การฝึกอบรม และด้านการเพิ่มพูนความรู้อย่างไม่เป็นทางการ 
   3 การเปรียบเทียบความแตกต่างโดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว  (Analysis 
of variance: ANOVA) เพ่ือเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของตัวแปรต้นกับตัวแปรตาม ที่ระดับความเชื่อมั่น 
0.05 ในการทดสอบสมมติฐานข้อที่ 1 - 6 โดยการทดสอบตัวแปรต้นที่เป็นอิสระต่อกัน ถ้ามีจ านวน                
2 กลุ่ม ใช้วิธีการทดสอบ t - test ส าหรับการทดสอบตัวแปรต้นที่เป็นอิสระกันและถ้ามีจ านวน
มากกว่า 2 กลุ่ม ใช้วิธีการทดสอบ F - test และทดสอบกับตัวแปรตามที่มีระดับการวัดแบบมาตรา
อันตรภาค (Interval scale) หากพบว่ามีความแตกต่างจะใช้การทดสอบเป็นรายคู่ด้วยวิธี LSD  เพ่ือ
พิจารณาว่ามีตัวแปรคู่ใดบ้างที่แตกต่างกัน 



 
 

บทที่ 4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

  การวิเคราะห์ข้อมูลจากเครื่องมือในการวิจัย เรื่อง “ความต้องการพัฒนาตนเองของ
ข้าราชการในพ้ืนทีป่ศุสัตว์เขต 6”  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลน าเสนอตาม ล าดับดังนี้ 

1. ข้อมูลปัจจัยลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
2. การวิเคราะห์ระดับความต้องการพฒันาตนเองของข้าราชการกรมปศุสัตว์ในพ้ืนที ่     

ปศุสัตว์เขต 6 
3. การวิเคราะห์ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความต้องการพัฒนาตนเองของข้าราชการ 

กรมปศุสัตว์ในพ้ืนทีป่ศุสัตว์เขต 6 
4. ผลการทดสอบสมมติฐานการศึกษาค้นคว้า 

ข้อมูลปัจจัยลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

  การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ส าหรับ 
ข้าราชการกรมปศุสัตว์ในพ้ืนที่ปศุสัตว์เขต 6 จากแบบสอบถาม จ านวน 167 ชุด ผลการวิเคราะห์
ข้อมูล มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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ตารางท่ี 2  ปัจจัยลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
n = 167 

ข้อที่ ลักษณะส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ 

1. เพศ   
            ชาย 129 77.2 
            หญิง 38 22.8 
2. อายุ   

 26 – 30 ปี 13 7.8 
 31 – 35 ปี 28 16.7 
 36 – 40 ปี 18 10.8 
 41 – 45 ปี 22 13.2 
 46 – 50 ปี 41 24.6 
 มากกว่า 50 ปี 45 26.9 
3. ระดับการศึกษา 

 
  

 ต่ ากว่าปริญญาตรี 22 13.2 
 ปริญญาตรี 130 77.8 
 ปริญญาโท 15 9.0 

4. ระดับต าแหน่ง 
 

  
 ปฏิบัติงาน 24 14.4 
 ช านาญงาน 50 29.8 
 อาวุโส 38 22.8 
 ปฏิบัติการ 14 8.4 
 ช านาญการ 20 12.0 
 ช านาญการพิเศษ 18 10.8 
 อ านวยการต้น 2 1.2 
 อ านวยการสูง 1 0.6 
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ตารางท่ี 2  ปัจจัยลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม  (ต่อ) 
n = 167 

ข้อที่ ลักษณะส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ 

5. ประสบการณ์ในการท างาน   
 น้อยกว่า 11 ปี 41 24.6 
 11 – 15 ปี 15 9.0 
 16 – 20 ปี 19 11.3 
 21 – 25 ปี 24 14.4 
 26 – 30 ปี 44 26.3 
 มากกว่า 30 ปี 24 14.4 
6. บทบาทภารกิจของหน่วยงาน   

 ส านักงานปศุสัตว์เขต 6  18 10.7 
 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด 96 57.5 
 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ 14 8.4 
 ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์ 16 9.6 
 ศูนย์วิจัยผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ 4 2.4 
 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ 5 3.0 
 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ 6 3.6 
 ด่านกักกันสัตว์ 8 4.8 

  จากตารางที่  2 การวิ เคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบ             
แบบสอบถามที่เป็นข้าราชการกรมปศุสัตว์ในพ้ืนที่ปศุสัตว์เขต 6 จ านวน 167 ชุด ผลการวิเคราะห์
ข้อมูล พบว่า 
  เพศ กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นชาย จ านวน 129 คน คิดเป็นร้อยละ 
77.2 รองลงมา คือ เพศหญิง จ านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 22.8 ตามล าดับ 
  อายุ กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ มากกว่า 50 ปีขึ้นไป จ านวน 45 คน 
คิดเป็นร้อยละ 26.9 รองลงมา คือ อายุระหว่าง 46 - 50 ปี จ านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 24.6 อายุ
ระหว่าง 31 - 35 ปี จ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 16.7 อายุระหว่าง 41 - 45 ปี จ านวน 22 คน คิด
เป็นร้อยละ 13.2 อายุระหว่าง 36 - 40 ปี จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 10.8 และอายุระหว่าง 26 - 
30 ปี จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 7.8 ตามล าดับ 
  ระดับการศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีการศึกษาระดับปริญญาตรี 
จ านวน 130 คน คิดเป็นร้อยละ77.8 รองลงมา คือ ระดับต่ ากว่าปริญญาตรี จ านวน 22 คน คิดเป็น
ร้อยละ13.2 และปริญญาโท จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 9.0 ตามล าดับ 
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  ระดับต าแหน่ง กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีต าแหน่งระดับช านาญงาน 
จ านวน 50  คน คิดเป็นร้อยละ 29.8 รองลงมา คือ ระดับอาวุโส จ านวน 38 คิดเป็นร้อยละ 22.8 
ระดับปฏิบัติงาน จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 14.4 ระดับช านาญการ จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อย
ละ 12.0 ระดับช านาญการพิเศษ จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 10.8 ระดับปฏิบัติการ จ านวน 14 
คน คิดเป็นร้อยละ 8.4 ระดับอ านวยการต้น จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.2 และระดับอ านวยการ
สูง จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.6 ตามล าดับ 
  ประสบการณ์ในการท างาน กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีประสบการณ์ใน
การท างานระหว่าง 26 - 30 ปี จ านวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 26.3 รองลงมา คือ มีประสบการณ์ใน
การท างานน้อยกว่า 11 ปี จ านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 24.6 มีประสบการณ์ในการท างานระหว่าง 
21 - 25 ปี จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 14.4 มีประสบการณ์ในการท างาน มากกว่า 30 ปี จ านวน 
24 คน คิดเป็นร้อยละ 14.4 มีประสบการณ์ในการท างานระหว่าง 16 - 20 ปี จ านวน 19 คน คิดเป็น
ร้อยละ 11.3 และมีประสบการณ์ในการท างานระหว่าง 11 - 15 ปี จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 
9.0 ตามล าดับ 
  บทบาทภารกิจของหน่วยงาน กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ปฏิบัติหน้าที่ตาม
ภารกิจของ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด จ านวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 57.5 รองลงมา คือ ส านักงาน  
ปศุสัตว์เขต 2 จ านวน 18 คนคิดเป็นร้อยละ 10.7 ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์ จ านวน 16 คน      
คิดเป็นร้อยละ 9.6   ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 8.4        
ด่านกักกันสัตว์ จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 4.8 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ จ านวน 6 คน    
คิดเป็นร้อยละ 3.6 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 3.0 และศูนย์วิจัย
ผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 2.4 ตามล าดับ 

การวิเคราะห์ระดับความต้องการพัฒนาตนเองของข้าราชการกรมปศุสัตว์ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 6 

  การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระดับความต้องการพัฒนาตนเองของข้าราชการกรมปศุสัตว์  
ในพ้ืนที่ปศุสัตว์เขต 6 จากแบบสอบถาม จ านวน 167 ชุด ผลการวิเคราะห์ข้อมูล มีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 
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ตารางท่ี 3 ค่าเฉลี่ย และร้อยละระดับความต้องการพัฒนาตนเองของข้าราชการกรมปศุสัตว์ในพ้ืนที่
ปศุสัตว์เขต 6 

 

ข้อ ความต้องการพัฒนาตนเอง 

ระดับความต้องการ 

ค่า 
เฉลี่ย 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ความ 
หมาย 

น้อย
ท่ีสุด 

น้อย 
ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ท่ีสุด 

จ านวน 
(คน) 

จ านวน 
(คน) 

จ านวน 
(คน) 

จ านวน 
(คน) 

จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 

 ด้านการศึกษาต่อ         
1. ต้องการศึกษาต่อในหลักสูตร

สายงานท่ีตนปฏิบัติอยู่ 
15 13 35 48 56 

3.70 1.26 มาก  
9.0 7.8 21.0 28.7 33.5 

 
2. ต้องการศึกษาต่อในหลักสูตร

ท่ีตนสนใจแม้จะไม่อยู่ในสาย
งานของตนเอง 

10 20 56 50 31 

3.43 1.11 มาก  
6.0 12.0 33.5 29.9 18.6 

 
3. ต้องการศึกษาต่อเพื่อให้

ได้รับวุฒิการศึกษาสูงขึ้นกว่า
วุฒิการศึกษาเดิม 

15 20 39 43 50 

3.56 1.28 มาก  
9.0 12.0 23.4 25.7 29.9 

 
4. ต้องการศึกษาต่อ

ภายในประเทศ ก็ต่อเมื่อมี
ทุนอุดหนุนจากหน่วยงาน 

21 21 44 42 39 

3.34 1.31 ปานกลาง  
12.6 12.6 26.3 25.1 23.4 

 
5. ต้องการศึกษาต่อ

ภายในประเทศ โดยให้ทาง
ราชการออกเงินอุดหนุน
ครึ่งหน่ึงในการศึกษา 

23 27 45 35 37 

3.22 1.33 ปานกลาง 
 

13.8 16.2 26.9 21.0 22.1  
 

6. ต้องการศึกษาต่อ
ภายในประเทศ แม้ว่าจะใช้
ทุนส่วนตัว 

34 41 47 31 14 

2.70 1.22 ปานกลาง  
20.4 24.5 28.1 18.6 8.4 

 
7. ต้องการศึกษาต่อ

ต่างประเทศก็ต่อเมื่อมี
ทุนอุดหนุนจากหน่วยงาน 

39 31 44 21 32 

2.86 1.42 ปานกลาง  
23.4 18.6 26.3 12.6 19.1 
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ตารางท่ี 3 ค่าเฉลี่ย และร้อยละระดับความต้องการพัฒนาตนเองของข้าราชการกรมปศุสัตว์ในพ้ืนที่
ปศุสัตว์เขต 6 (ต่อ) 

ข้อ ความต้องการพัฒนาตนเอง 

ระดับความต้องการ 

ค่า 
เฉลี่ย 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ความ 
หมาย 

น้อย
ท่ีสุด 

น้อย 
ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ท่ีสุด 

จ านวน 
(คน) 

จ านวน 
(คน) 

จ านวน 
(คน) 

จ านวน 
(คน) 

จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 

8. ต้องการศึกษาต่อ
ต่างประเทศโดยให้ทาง
ราชการออกเงินอุดหนุน
ครึ่งหน่ึงในการศึกษา 

46 36 51 21 13 

2.51 1.24 น้อย  
27.5 21.6 30.5 12.6 7.8  

9. ต้องการศึกษาต่อ
ต่างประเทศแม้ว่าจะต้องใช้
ทุนส่วนตัว 

70 49 34 8 6 

1.99 1.07 น้อย  
41.9 29.3 20.4 4.8 3.6 

 
10. ต้องการศึกษาต่อ โดยใช้

เวลา นอกเวลาราชการในวัน
เสาร์ - อาทิตย์ เท่าน้ัน 

22 26 57 30 32 

3.14 1.27 ปานกลาง  
13.2 15.6 34.1 18.0 19.1 

 
11. ต้องการศึกษาต่อโดยใช้เวลา

หลังเลิกงานแล้วในวันจันทร์ 
- ศุกร์ 

30 42 64 19 12 

2.65 1.12 ปานกลาง  
18.0 25.1 38.3 11.4 7.2 

 
12. ต้องการลาศึกษา

ภายในประเทศ (โดยใช้เวลา
ราชการ) 

32 18 57 27 33 

3.07 1.35 ปานกลาง  
19.2 10.8 34.1 16.1 19.8 

 
13. ต้องการลาศึกษาต่อ

ต่างประเทศมากกว่าใน
ประเทศ 

61 34 41 14 17 

2.35 1.32 น้อย  
36.5 20.4 24.6 8.4 10.1 

 
14. ต้องการศึกษาต่อแบบนอก

ระบบ ไม่ต้องเข้าชั้นเรียน 
เมื่อทดสอบความรู้ผ่านจะ
ได้รับวุฒิการศึกษา 

34 15 43 40 35 

3.16 1.40 ปานกลาง 
 

20.4 9.0 25.76 24.0 21.0 

 เฉลี่ย      2.98 1.26 ปานกลาง 
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ตารางท่ี 3 ค่าเฉลี่ย และร้อยละระดับความต้องการพัฒนาตนเองของข้าราชการกรมปศุสัตว์ในพ้ืนที่
ปศุสัตว์เขต 6 (ต่อ) 

ข้อ ความต้องการพัฒนาตนเอง 

ระดับความต้องการ 

ค่า 
เฉลี่ย 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ความ 
หมาย 

น้อย
ท่ีสุด 

น้อย 
ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ท่ีสุด 

จ านวน 
(คน) 

จ านวน 
(คน) 

จ านวน 
(คน) 

จ านวน 
(คน) 

จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 

 ด้านการฝึกอบรม         
15. ต้องการเข้ารับการฝึกอบรม

ในหลักสูตรท่ีเกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติงานในสายงานท่ี
รับผิดชอบ 

4 3 24 44 92 

4.30 0.95 มากที่สุด 
 

2.4 1.8 14.4 26.3 55.1  

16. ต้องการเข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตรอื่น แม้ว่าจะไม่อยู่
ในสายงานท่ีตนรับผิดชอบ 

8 13 59 50 37 

3.57 1.07 มาก  
4.8 7.8 35.3 29.9 22.2 

 
17. ต้องการเข้ารับการฝึกอบรม

หลักสูตรเกี่ยวกับผู้น าและ
หรือผู้บริหาร 

5 13 47 50 52 

3.78 1.06 มาก  
3.0 7.8 28.2 29.9 31.1 

 
18. ต้องการเข้ารับการฝึกอบรม

หลักสูตรการให้บริการและ
การท างานเป็นทีม 

5 7 45 65 45 

3.83 0.98 มาก  
3.0 4.3 26.9 38.9 26.9 

 
19. ต้องการเข้ารับการฝึกอบรม

หลักสูตรการใช้เทคโนโลยีใน
ส านักงาน 

5 5 37 68 52 

3.94 0.96 มาก  
3.0 3.0 22.2 40.7 31.1 

 
20. ต้องการเข้าร่วมประชุม 

ฝึกอบรม สัมมนา เน้ือหา
เกี่ยวกับการแก้ปัญหาและ
แนวทางปรับปรุงงาน 

4 7 45 63 48 

3.86 0.96 มาก 
 

2.4 4.3 26.9 37.7 28.7  

21. ต้องการเข้ารับการฝึกอบรม
เมื่อได้รับการแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งท่ีสูงขึ้น 

6 7 34 63 57 

3.95 1.02 มาก  
3.6 4.2 20.4 37.7 34.1 
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ตารางท่ี 3 ค่าเฉลี่ย และร้อยละระดับความต้องการพัฒนาตนเองของข้าราชการกรมปศุสัตว์ในพ้ืนที่
ปศุสัตว์เขต 6 (ต่อ) 

ข้อ ความต้องการพัฒนาตนเอง 

ระดับความต้องการ 

ค่า 
เฉลี่ย 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ความ 
หมาย 

น้อย
ท่ีสุด 

น้อย 
ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ท่ีสุด 

จ านวน 
(คน) 

จ านวน 
(คน) 

จ านวน 
(คน) 

จ านวน 
(คน) 

จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 

22. ต้องการเข้ารับการฝึกอบรม
เมื่อย้ายไปด ารงต าแหน่ง ซ่ึง
มีหน้าท่ีต่างไปจากสายงาน
เดิม 

8 11 38 66 44 

3.76 1.07 มาก 
 

4.8 6.6 22.8 39.5 26.3  

23. ต้องการเข้ารับการฝึกอบรม
ท่ีทางราชการจัดให้โดยไม่
ต้องเสียค่าใช้จ่าย 

8 5 25 59 70 

4.07 1.06 มาก  
4.8 3.0 15.0 35.3 41.9 

 
24. ต้องการเข้ารับการฝึกอบรม

แม้จะต้องเสียค่าใช้จ่ายเอง 
31 38 68 23 7 

2.62 1.07 ปานกลาง 
 18.6 22.7 40.7 13.8 4.2 

25. ต้องการเข้ารับการฝึกอบรม
นอกเวลาราชการ เสาร์ -
อาทิตย์เท่าน้ัน 

41 52 49 14 11 

2.41 1.14 น้อย  
24.6 31.1 29.3 8.4 6.6 

 
26. ต้องการเข้ารับการฝึกอบรม

โดยใช้เวลาหลังเลิกงานแล้ว
ในวันจันทร์ - ศุกร์ 

42 57 48 11 9 

2.33 1.09 น้อย  
25.1 34.2 28.7 6.6 5.4 

 
27. ต้องการเข้ารับการฝึกอบรม

ในเวลาราชการเท่าน้ัน 
6 10 42 53 56 

3.86 1.07 มาก 
 3.6 6.0 25.2 31.7 33.5 

28. ต้องการเข้ารับการฝึกอบรม
ในต่างประเทศก็ต่อเมื่อได้รับ
ทุนอุดหนุนจากหน่วยงาน 

33 24 38 31 41 
3.14 1.45 ปานกลาง 

19.8 14.4 22.8 18.6 24.6 

29. ต้องการเข้ารับการฝึกอบรม
ในต่างประเทศแม้ว่าจะต้อง
ใช้ทุนของตัวเอง 

68 49 34 11 5 
2.02 1.07 น้อย 

40.7 29.3 20.4 6.6 3.0 

 เฉลี่ย      3.43 1.07 มาก 
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ตารางท่ี 3 ค่าเฉลี่ย และร้อยละระดับความต้องการพัฒนาตนเองของข้าราชการกรมปศุสัตว์ในพ้ืนที่
ปศุสัตว์เขต 6 (ต่อ) 

ข้อ ความต้องการพัฒนาตนเอง 

ระดับความต้องการ 

ค่า 
เฉลี่ย 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ความ 
หมาย 

น้อย
ท่ีสุด 

น้อย 
ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ท่ีสุด 

จ านวน 
(คน) 

จ านวน 
(คน) 

จ านวน 
(คน) 

จ านวน 
(คน) 

จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 

 ด้านการเพิ่มพูนความรู้
อย่างไม่เป็นทางการ 

        

30. ต้องการค้นคว้าหาความรู้ 
ความเข้าใจการปฏิบัติงาน 
จากหนังสือ กฎระเบียบต่าง 
ๆ ในส านักงาน 

7 4 40 70 46 

3.86 0.99 มาก 
 

4.2 2.4 24.0 41.9 27.5  

31. ต้องการค้นคว้าความรู้ 
ความเข้าใจการปฏิบัติงาน 
จากหนังสือ กฎระเบียบต่าง 
ๆ ในห้องสมุดต่าง ๆ 

7 7 55 63 35 

3.67 0.99 มาก 
 

4.2 4.2 32.9 37.7 21.0  

32. มีความต้องการค้นคว้าความรู้ 
ความเข้าใจการปฏิบัติงาน โดย
การศึกษาจากผู้ร่วมงานหรือ
ผู้บังคับบัญชา 

9 4 52 75 27 

3.64 0.96 มาก 
 

5.4 2.4 31.1 44.9 16.2 

33. มีความต้องการจัดหาต ารา 
กฎระเบียบต่าง ๆ โดยการ
จัดซ้ือด้วยเงินส่วนตัว 

10 37 66 40 14 

3.07 1.02 ปานกลาง  
6.0 22.1 39.5 24.0 8.4 

 
34. มีความต้องการสมัครเป็น

สมาชิกวารสาร เอกสาร 
ข้อมูลข่าวสารท่ัว ๆ ไป 

10 22 62 50 23 

3.32 1.06 ปานกลาง  
6.0 13.2 37.1 29.9 13.8 

 
35. มีความต้องการแสวงหา

ความรู้ข่าวสารต่าง ๆ จาก
วิทยุ เทป วีดิโอ 

5 15 56 62 29 
3.57 0.98 มาก  

3.0 9.0 33.5 37.1 17.4 

36. มีความต้องการแสวงหา
ความรู้ข่าวสารต่าง ๆ จาก
โทรทัศน์ 

5 7 70 58 27 
3.57 0.91 มาก 

3.0 4.2 41.9 34.7 16.2 
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ตารางท่ี 3 ค่าเฉลี่ย และร้อยละระดับความต้องการพัฒนาตนเองของข้าราชการกรมปศุสัตว์ในพ้ืนที่
ปศุสัตว์เขต 6 (ต่อ) 

ข้อ ความต้องการพัฒนาตนเอง 

ระดับความต้องการ 

ค่า 
เฉลี่ย 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ความ 
หมาย 

น้อย
ท่ีสุด 

น้อย 
ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ท่ีสุด 

จ านวน 
(คน) 

จ านวน 
(คน) 

จ านวน 
(คน) 

จ านวน 
(คน) 

จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 

37. มีความต้องการแสวงหา
ความรู้ข่าวสารต่าง ๆ จาก
สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ 

4 4 66 63 30 

3.66 0.88 มาก  
2.4 2.4 39.5 37.7 18.0 

 
38. ต้องการแสวงหาความรู้จาก

เครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
2 4 37 70 54 

4.02 0.87 มาก 
 1.2 2.4 22.2 41.9 32.3 

39. ต้องการแสวงหาความรู้จาก
การฟังปาฐกถา 

14 26 73 40 14 
3.08 1.03 ปานกลาง 

 8.4 15.6 43.7 24.0 8.3 
40. ต้องการแสวงหาความรู้โดย

การพูดคุยหรือสนทนากับ
บุคคลท่ัวไป หรือผู้รู้ใน
สาขาวิชาต่าง ๆ 

6 11 63 62 25 

3.53 0.95 มาก 
 

3.6 6.6 37.7 37.1 15.0  

41. ต้องการหาประสบการณ์ใน
ต่างประเทศก็ต่อเมื่อมี
ทุนอุดหนุนจากหน่วยงาน 

36 12 34 44 41 

3.25 1.46 ปานกลาง  
21.6 7.1 20.4 26.3 24.6 

 
42. ต้องการหาประสบการณ์ใน

ต่างประเทศแม้ว่าจะต้องใช้
ทุนส่วนตัว 

61 48 34 17 7 
2.17 1.15 น้อย  

36.5 28.7 20.4 10.2 4.2 

43. ต้องการไปศึกษาดูงานนอก
ส านักงานในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
กับงานท่ีรับผิดชอบโดยตรง 

9 5 32 60 61 
3.95 1.08 มาก 

5.4 3.0 19.2 35.9 36.5 

44. ต้องการไปศึกษาดูงานนอก
ส านักงานในเรื่องทั่วไป เช่น 
การบริหารจัดการ และการ
จัดสภาพแวดล้อม 

5 13 42 71 36 

3.72 0.99 มาก 
3.0 7.8 25.1 42.5 21.6 
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ตารางท่ี 3 ค่าเฉลี่ย และร้อยละระดับความต้องการพัฒนาตนเองของข้าราชการกรมปศุสัตว์ในพ้ืนที่
ปศุสัตว์เขต 6 (ต่อ) 

ข้อ ความต้องการพัฒนาตนเอง 

ระดับความต้องการ 

ค่า 
เฉลี่ย 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ความ 
หมาย 

น้อย
ท่ีสุด 

น้อย 
ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ท่ีสุด 

จ านวน 
(คน) 

จ านวน 
(คน) 

จ านวน 
(คน) 

จ านวน 
(คน) 

จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 

45. ต้องการพัฒนาตนเองโดย
สับเปลี่ยนงานกับผู้ร่วมงาน
ในฝ่ายเดียวกัน 

19 18 62 43 25 

3.22 1.17 ปานกลาง  
11.4 10.8 37.1 25.7 15.0 

 
46. ต้องการพัฒนาตนองโดย

สับเปลี่ยนงานกับผู้ร่วมงาน
คนละฝ่าย 

29 30 69 23 16 
2.80 1.17 ปานกลาง  

17.4 18.0 41.3 13.7 9.6 

47. ต้องการน าเทคโนโลยีมา
ปรับปรุงใช้ในการท างาน 

3 5 25 65 69 
4.15 0.91 มาก 

 1.8 3.0 15.0 38.9 41.3 
48. ต้องการพัฒนาตนเองโดย

วิธีการประเมินผลงานตนเอง 
4 7 52 71 33 

3.73 0.91 มาก  
2.4 4.2 31.1 42.5 19.8 

 
49. ต้องการพัฒนาตนเองโดย

การเขียนบทความวิชาการ
ต่าง ๆ ลงในวารสารหรือ
จัดท าเอกสารเผยแพร่ 

8 21 72 42 24 

3.32 1.02 ปานกลาง 
 

4.8 12.6 43.1 25.1 14.4  

50. ต้องการพัฒนาตนเองในด้าน
จิตใจ เช่น การฝึกสติและ
สมาธิ 

6 16 55 47 43 
3.63 1.08 มาก  

3.6 9.6 32.9 28.2 25.7 

 เฉลี่ย      3.41 1.03 มาก 

 เฉลี่ยรวม      3.32 1.11 ปานกลาง 
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  จากตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับความต้องการพัฒนาตนเองของข้าราชการ  
กรมปศุสัตว์ในพ้ืนที่ปศุสัตว์เขต 6 ในภาพรวมพบว่า มีระดับความต้องการอยู่ในระดับปานกลาง       
มีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 3.32 โดยระดับความต้องการพัฒนาตนเองของข้าราชการกรมปศุสัตว์ ในพ้ืนที่
ปศุสัตว์เขต 6 ที่มีความต้องการมากที่สุด คือ ด้านการฝึกอบรม มีความต้องการอยู่ในระดับมาก มี
คะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 3.43 รองลงมา คือ ด้านการเพ่ิมพูนความรู้อย่างไม่เป็นทางการ มีความต้องการ
อยู่ในระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 3.41 และด้านการศึกษาต่อ มีความต้องการอยู่ในระดับปาน
กลาง มีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 2.98 ตามล าดับ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
  ด้านการศึกษาต่อ มีระดับความต้องการพัฒนาตนเองของข้าราชการกรมปศุสัตว์ในพ้ืนที่
ปศุสัตว์เขต 6 อยู่ในระดับปานกลาง มีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 2.98 เมื่อพิจารณาเป็นกลุ่มตามระดับ
ความต้องการ พบว่า 
   กลุ่มความต้องการที่อยู่ในระดับมาก เช่น ข้อ 1) ต้องการศึกษาต่อในหลักสูตรสายงาน 
ที่ตนปฏิบัติอยู่ ข้อ 3) ต้องการศึกษาต่อเพ่ือให้ได้รับวุฒิการศึกษาสูงขึ้นกว่าวุฒิการศึกษาเดิม  และ  
ข้อ 2) ต้องการศึกษาต่อในหลักสูตรที่ตนสนใจ แม้จะไม่อยู่ในสายงานของตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 
เท่ากับ 3.70 , 3.56 และ 3.43 ตามล าดับ 
   กลุ่มความต้องการที่อยู่ในระดับปานกลาง เช่น ข้อ 4) ต้องการศึกษาต่อภายใน 
ประเทศก็ต่อเมื่อมีทุนอุดหนุนจากหน่วยงาน ข้อ 5) ต้องการศึกษาต่อภายในประเทศโดยให้ทาง
ราชการออกเงินอุดหนุนครึ่งหนึ่งในการศึกษา และ ข้อ 14) ต้องการศึกษาต่อแบบนอกระบบไม่ต้อง
เข้าชั้นเรียน เมื่อทดสอบความรู้ผ่านจะได้รับวุฒิการศึกษา มีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 3.34 , 3.22 และ 
3.16 ตามล าดับ 
   กลุ่มความต้องการที่อยู่ในระดับน้อย เช่น ข้อ 8) ต้องการศึกษาต่อต่างประเทศโดยให้
ทางราชการออกเงินอุดหนุนครึ่งหนึ่งในการศึกษา ข้อ 13) ต้องการลาศึกษาต่อต่างประเทศมากกว่าใน
ประเทศ และ ข้อ 9) ต้องการศึกษาต่อต่างประเทศ แม้ว่าจะต้องใช้ทุนส่วนตัว มีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 
2.51 , 2.35 และ 1.99 ตามล าดับ 
  ด้านการฝึกอบรม มีระดับความต้องการพัฒนาตนเองของข้าราชการกรมปศุสัตว์ในพ้ืนที่
ปศุสัตว์เขต 6 อยู่ในระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 3.43 เมื่อพิจารณาเป็นกลุ่มตามระดับความ
ต้องการ พบว่า 
   กลุ่มความต้องการที่อยู่ในระดับมากที่สุด เช่น ข้อ 15 ) ต้องการเข้ารับการฝึกอบรมใน
หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในสายงานที่รับผิดชอบ มีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 4.30 
   กลุ่มความต้องการที่อยู่ในระดับมาก เช่น ข้อ 23) ต้องการเข้ารับการฝึกอบรมที่ทาง
ราชการจัดให้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ข้อ  21) ต้องการเข้ารับการฝึกอบรมเมื่อได้รับการแต่งตั้งให้
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ด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้น และ ข้อ 19) ต้องการเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการใช้เทคโนโลยี            
ในส านักงาน มีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 4.07 , 3.95 และ 3.94 ตามล าดับ 
   กลุ่มความต้องการที่อยู่ในระดับปานกลาง เช่น ข้อ 28) ต้องการเข้ารับการฝึกอบรม  
ในต่างประเทศก็ต่อเมื่อได้รับทุนอุดหนุนจากหน่วยงาน และ ข้อ 24) ต้องการเข้ารับการฝึกอบรม   
แม้จะต้องเสียค่าใช้จ่ายเอง มีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 3.14 และ 2.62 ตามล าดับ 
   กลุ่มความต้องการที่อยู่ในระดับน้อย เช่น ข้อ 25) ต้องการเข้ารับการฝึกอบรมนอกเวลา
ราชการ เสาร์ - อาทิตย์เท่านั้น ข้อ 26) ต้องการเข้ารับการฝึกอบรมโดยใช้เวลาหลังเลิกงานแล้ว     
ในวันจันทร์ - ศุกร์ และ ข้อ 29) ต้องการเข้ารับการฝึกอบรมในต่างประเทศแม้ว่าจะต้องใช้ทุน      
ของตัวเอง มีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 2.41 , 2.33 และ 2.02 ตามล าดับ 
  ด้านการเพิ่มพูนความรู้อย่างไม่เป็นทางการ มีระดับความต้องการพัฒนาตนเองของ
ข้าราชการกรมปศุสัตว์ ในพ้ืนที่ปศุสัตว์เขต 6 อยู่ ในระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 3.41          
เมื่อพิจารณาเป็นกลุ่มตามระดับความต้องการ พบว่า 
   กลุ่มความต้องการที่อยู่ในระดับมาก เช่น ข้อ 47) ต้องการน าเทคโนโลยีมาปรับปรุง   
ใช้ในการท างาน ข้อ 38) ต้องการแสวงหาความรู้จากเครือข่ายอินเตอร์เน็ต และข้อ 43) ต้องการ     
ไปศึกษาดูงานนอกส านักงานในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบโดยตรง มีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 
4.15 , 4.02 และ 3.95 ตามล าดับ 
   กลุ่มความต้องการที่อยู่ในระดับปานกลาง เช่น ข้อ 34) มีความต้องการสมัครเป็น
สมาชิกวารสาร เอกสาร ข้อมูลข่าวสารทั่ว ๆ ไป ข้อ 49) ต้องการพัฒนาตนเองโดยการเขียนบทความ
วิชาการต่าง ๆ ลงในวารสารหรือจัดท าเอกสารเผยแพร่ และ ข้อ 41 ต้องการหาประสบการณ์ใน
ต่างประเทศก็ต่อเมื่อมีทุนอุดหนุนจากหน่วยงาน มีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 3.32 , 3.32 และ 3.25 
ตามล าดับ 
   กลุ่มความต้องการที่อยู่ในระดับน้อย เช่น ข้อ 42) ต้องการหาประสบการณ์ใน
ต่างประเทศแม้ว่าจะต้องใช้ทุนส่วนตัว มีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 2.17 
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การวิเคราะห์ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความต้องการพัฒนาตนเองของข้าราชการกรมปศุสัตว์ในพื้นที่
ปศุสัตว์เขต 6 

  จากการสอบถามข้าราชการกรมปศุสัตว์ในพ้ืนที่ปศุสัตว์เขต 6 จ านวน 167 คน ในข้อ
ค าถามปลายเปิด พบว่า ข้าราชการกรมปศุสัตว์ในพ้ืนที่ปศุสัตว์เขต 6 มีความต้องการพัฒนาตนเองใน 
ด้านการศึกษาต่อ  ด้านการฝึกอบรม และด้านการเพ่ิมพูนความรู้อย่างไม่เป็นทางการ ดังนี้ 

ตารางที่ 4   ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความต้องการพัฒนาตนเองของข้าราชการกรมปศุสัตว์ในพ้ืนที่       
ปศุสัตว์เขต 6 

 

ความต้องการพัฒนาตนเอง จ านวน ร้อยละ 

 ด้านการศึกษาต่อ   
1. ควรให้ข้าราชการในสังกัดกรมปศุสัตว์ได้ศึกษาต่อในสาขาวิชาที่

เกี่ยวข้องกับการในท างานในต าแหน่งนั้น ๆ 
147 37.6 

2. ควรส่งเสริมให้ข้าราชการในสังกัดกรมปศุสัตว์ได้รับการศึกษาต่อ
อย่างต่อเนื่องและเท่าเทียมกัน 

97 24.8 

3. ควรจัดสรรและเพ่ิมจ านวนการให้ทุนการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
อย่างต่อเนื่อง เท่าเทียมกัน และเป็นธรรม เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ในการ
ปฏิบัติงาน 

84 21.5 

4. ควรมีการกระจายข่าวสารเกี่ยวกับการศึกษาต่อไปยังส่วนภูมิภาคให้
รวดเร็ว ชัดเจน และทันกับความต้องการของข้าราชการ 

63 16.1 

 รวม 391 100.0 
 ด้านการฝึกอบรม    
1. ควรมีการให้ข้าราชการในสังกัดกรมปศุสัตว์ได้รับฝึกอบรมใน

โครงการสัมมนาที่มีการน าสิ่งที่ต้องการใช้ในการปฏิบัติงานมาขยาย
ผล และน าบุคลากรในหน่วยงานให้ได้รับประโยชน์จริง ๆ  

109 31.7 

2. ควรเน้นให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกปฏิบัติจริง ๆ เพราะจะได้ทราบถึง
ข้อบกพร่องหรือปัญหาที่เกิดข้ึน ซึ่งจะน ามาใช้ในการปฏิบัติงานใน
หน้าที่ของตนเองได้ 

76 21.9 
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ตารางที่ 4   ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความต้องการพัฒนาตนเองของข้าราชการกรมปศุสัตว์ในพ้ืนที่       
ปศุสัตว์เขต 6  (ต่อ) 

 

ความต้องการพัฒนาตนเอง จ านวน ร้อยละ 

3. ควรมีการจัดฝึกอบรมให้ข้าราชการในสังกัดกรมปศุสัตว์อย่างน้อยปี
ละ 3 ครั้ง  

63 19.6 

4. ในการจัดฝึกอบรม ควรค านึงถึงกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการฝึกอบรม
ให้ครอบคลุมทุกระดับ เนื่องจากการฝึกอบรมรมที่ผ่านมา มักก าหนด
กลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้บริหาร ระดับหัวหน้าส่วนราชการหรือเฉพาะ
กลุ่ม เท่านั้น  

49 15.2 

5. ควรจัดสรรงบประมาณในการฝึกอบรมอย่างเป็นธรรม และเพียงพอ
กับความต้องการของข้าราชการ 

35 11.6 

 รวม 332 100.0 
 ด้านการเพิ่มพูนความรู้อย่างไม่เป็นทางการ   
1. ควรส่งเสริมและกระตุ้นให้ข้าราชการค้นคว้าแสวงหาความรู้ต่าง ๆ ที่

สนใจและเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน หรือนอกสายงาน หรือ
กฎระเบียบต่าง ๆ จากต ารา หรือข่าวสารต่าง ๆ หรืออินเตอร์เน็ต 
อย่างสม่ าเสมอ 

157 57.3 

2. ควรจัดสรรสื่อต่าง ๆ เช่น วารสาร นิตยสาร หรือสื่ออิเลคทรอนิกส์ 
เป็นต้น ที่ให้องค์ความรู้แก่ข้าราชการได้ศึกษาอย่างหลากหลาย 

117 42.7 

 รวม 274 100.0 

  จากตารางที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูลข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความต้องการพัฒนาตนเองของ
ข้าราชการกรมปศุสัตว์ในพ้ืนที่ปศุสัตว์เขต 6 จ านวน 167 ชุด ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ส่วนใหญ่
ให้ข้อเสนอแนะในด้านการศึกษาต่อ  รองลงมา  ด้านการฝึกอบรม และด้านการเพ่ิมพูนความรู้    
อย่างไม่เป็นทางการ ตามล าดับ ซึ่งสรุปข้อเสนอแนะเป็นรายด้านได้ดังนี้ 
  ด้านการศึกษาต่อ  
  ข้าราชการกรมปศุสัตว์ในพ้ืนที่ปศุสัตว์เขต 6 มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความต้องการพัฒนา
ตนเอง ด้านการศึกษาต่อ จ านวน 391 ข้อ  ซึ่งผู้ท าการศึกษาได้น ามาท าเป็นหมวดหมู่ในลักษณะที่
เหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันได้  4 ข้อ  โดยที่ข้อเสนอแนะส่วนใหญ่ ได้แก่ ควรให้ข้าราชการในสังกัด
กรมปศุสัตว์ได้ศึกษาต่อในสาขาวิชาที่เก่ียวข้องกับการในท างานในต าแหน่งนั้น ๆ คิดเป็นร้อยละ 37.6 
รองลงมา คือ ควรส่งเสริมให้ข้าราชการในสังกัดกรมปศุสัตว์ได้รับการศึกษาต่ออย่างต่อเนื่องและ    
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เท่าเทียมกัน คิดเป็นร้อยละ 24.8 ควรจัดสรรและเพ่ิมจ านวนการให้ทุนการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
อย่างต่อเนื่องเท่าเทียมกัน และเป็นธรรม เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ในการปฏิบัติงาน คิดเป็นร้อยละ 21.5 
และควรมีการกระจายข่าวสารเกี่ยวกับการศึกษาต่อไปยังส่วนภูมิภาคให้รวดเร็ว ชัดเจน และทันกับ
ความต้องการของข้าราชการ คิดเป็นร้อยละ 16.1 ตามล าดับ 
  ด้านการฝึกอบรม 
  ข้าราชการกรมปศุสัตว์ในพ้ืนที่ปศุสัตว์เขต 6 มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความต้องการพัฒนา
ตนเอง ด้านการฝึกอบรม จ านวน 332 ข้อ  ซึ่งผู้ท าการศึกษาได้น ามาท าเป็นหมวดหมู่ในลักษณะที่
เหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันได้  5 ข้อ  โดยที่ข้อเสนอแนะส่วนใหญ่ ได้แก่ ควรมีการให้ข้าราชการใน
สังกัดกรมปศุสัตว์ได้รับฝึกอบรมในโครงการสัมมนาที่มีการน าสิ่งที่ ต้องการใช้ในการปฏิบัติงาน       
มาขยายผล และน าบุคลากรในหน่วยงานให้ได้รับประโยชน์จริง ๆ คิดเป็นร้อยละ 31.7 รองลงมา คือ 
ควรเน้นให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกปฏิบัติจริง ๆ เพราะจะได้ทราบถึงข้อบกพร่องหรือปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งจะ
น ามาใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ของตนเองได้ คิดเป็นร้อยละ 21.9 ควรมีการจัดฝึกอบรมให้
ข้าราชการในสังกัดกรมปศุสัตว์อย่างน้อยปีละ 3 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 19.6 ในการจัดฝึกอบรมควร
ค านึงถึงกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการฝึกอบรมให้ครอบคลุมทุกระดับ เนื่องจากการฝึกอบรมที่ผ่านมามัก
ก าหนดกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้บริหาร ระดับหัวหน้าส่วนราชการ หรือเฉพาะกลุ่มเท่านั้น คิดเป็นร้อยละ 
15.2 และควรจัดสรรงบประมาณในการฝึกอบรมอย่างเป็นธรรม และเพียงพอกับความต้องการของ
ข้าราชการ คิดเป็นร้อยละ 11.6 ตามล าดับ 
  ด้านการเพิ่มพูนความรู้อย่างไม่เป็นทางการ 
  ข้าราชการกรมปศุสัตว์ในพ้ืนที่ปศุสัตว์เขต 6 มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความต้องการพัฒนา
ตนเอง ด้านการฝึกอบรม จ านวน 274 ข้อ  ซึ่งผู้ท าการศึกษาได้น ามาจัดท าเป็นหมวดหมู่ในลักษณะที่
เหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันได้  2 ข้อ  โดยที่ส่วนใหญ่มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความต้องการพัฒนา
ตนเอง ด้านการเพ่ิมพูนความรู้อย่างไม่เป็นทางการ ได้แก่ ควรส่งเสริมและกระตุ้นให้ข้าราชการ
ค้นคว้าแสวงหาความรู้ต่าง ๆ ที่สนใจและเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน หรือนอกสายงาน หรือ
กฎระเบียบต่าง ๆ จากต ารา หรือข่าวสารต่าง ๆ หรืออินเตอร์เน็ต อย่างสม่ าเสมอ  คิดเป็นร้อยละ 
57.3 รองลงมา คือ ควรจัดสรรสื่อต่าง ๆ เช่น วารสาร นิตยสาร หรือสื่ออิเลคทรอนิกส์ เป็นต้น ที่ให้
องค์ความรู้แก่ข้าราชการได้ศึกษาอย่างหลากหลาย คิดเป็นร้อยละ 42.7  
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ผลการทดสอบสมมติฐานการศึกษาค้นคว้า 

  1. ข้าราชการกรมปศุสัตว์ในพ้ืนทีป่ศุสัตว์เขต 6 ที่มีเพศแตกต่างกัน มีความต้องการพัฒนา
ตนเองที่แตกต่างกัน 

ตารางท่ี 5 การเปรียบเทียบระดับความต้องการพัฒนาตนเองของข้าราชการกรมปศุสัตว์ ในพ้ืนที่    
ปศุสัตว์เขต 6 จ าแนกตามเพศ 

 

ความต้องการพัฒนาตนเอง เพศ n Mean 
Std. 

Deviation 
t  Sig. 

1. ด้านการศึกษาต่อ ชาย 129 2.97 0.97 
9.843* 0.002 

หญิง 38 3.01 0.67 
2. ด้านการฝึกอบรม ชาย 129 3.41 0.77 

9.162* 0.003 
หญิง 38 3.50 0.46 

3. ด้านการเพิ่มพูนความรู้อย่าง
ไม่เป็นทางการ 

ชาย 129 3.44 0.76 
7.593* 0.007 

หญิง 38 3.57 0.45 
 

รวม 
ชาย 129 3.30 0.75 

8.916* 0.003 
หญิง 38 3.39 0.44 

 

 * มีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 
  จากตารางที่ 5 ผลการทดสอบการเปรียบเทียบค่าระดับความต้องการพัฒนาตนเองของ
ข้าราชการกรมปศุสัตว์ในพ้ืนที่ปศุสัตว์เขต 6 จ าแนกตามเพศ คือ เพศชาย และเพศหญิง โดยใช้สถิติ
ทดสอบ Independent Samples Test พบว่า ความต้องการพัฒนาตนเองในภาพรวม มีค่า Sig. 
เท่ากับ 0.003 ซ่ึงมีค่าน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า ข้าราชการกรมปศุสัตว์ในพ้ืนที่ปศุสัตว์เขต 6 ที่มี
เพศแตกต่างกัน มีระดับความต้องการพัฒนาตนเอง แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการศึกษาต่อ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.002 ด้านการฝึกอบรมมี
ค่า Sig. เท่ากับ 0.003 และด้านการเพ่ิมพูนความรู้อย่างไม่เป็นทางการมีค่า Sig. เท่ากับ 0.003 ซึ่งมี
ค่าน้อยกว่า 0.05 ทั้ง 3 ด้าน หมายความว่า ข้าราชการกรมปศุสัตว์ ในพ้ืนที่ปศุสัตว์เขต 6 ที่มีเพศ
แตกต่างกัน   มีระดับความต้องการพัฒนาตนเอง ในด้านการศึกษาต่อ ด้านการฝึกอบรม และด้านการ
เพ่ิมพูนความรู้อย่างไม่เป็นทางการ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  โดยผู้หญิงมี
ความต้องการพัฒนาตนเองทั้ง 3 ด้าน คือ  ด้านการศึกษาต่อ  ด้านการฝึกอบรม  และด้านการ
เพ่ิมพูนความรู้อย่างไม่เป็นทางการ  มากกว่าผู้ชาย 
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  2. ข้าราชการกรมปศุสัตว์ในพ้ืนทีป่ศุสัตว์เขต 6 ที่มีอายุแตกต่างกัน มีความต้องการพัฒนา
ตนเองที่แตกต่างกัน 

ตารางที่ 6 การเปรียบเทียบระดับความต้องการพัฒนาตนเองของข้าราชการกรมปศุสัตว์ ในพ้ืนที่   
ปศุสัตว์เขต 6 จ าแนกตามอายุ 

 

ความต้องการพัฒนาตนเอง 
แหล่งความ
แปรปรวน 

Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F Sig. 

1. ด้านการศึกษาต่อ ระหว่างกลุ่ม 16.705 5 3.341 
4.439* 0.001 ภายในกลุ่ม 121.171 161 0.753 

รวม 137.875 166  
2. ด้านการฝึกอบรม ระหว่างกลุ่ม 11.915 5 2.383 

5.268* 0.000 ภายในกลุ่ม 72.830 161 0.452 
รวม 84.745 166  

3. ด้านการเพิ่มพูนความรู้
อย่างไม่เปน็ทางการ 

ระหว่างกลุ่ม 9.917 5 1.983 
4.460* 0.001 ภายในกลุ่ม 71.605 161 0.445 

รวม 81.523 166  
 

รวม 
ระหว่างกลุ่ม 11.931 5 2.386 

5.628* 0.000 ภายในกลุ่ม 68.265 161 0.424 
รวม 80.197 166  

 
 * มีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 
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  จากตารางที่ 6 ผลการทดสอบการเปรียบเทียบค่าระดับความต้องการพัฒนาตนเองของ
ข้าราชการกรมปศุสัตว์ในพ้ืนที่ปศุสัตว์เขต 6 จ าแนกตามอายุ คือ อายุไม่เกิน 25 ปี, อายุ 26 - 30 ปี, 
อายุ 31 - 35 ปี, อายุ 36 - 40 ปี, อายุ 41 - 45 ปี, อายุ 46 - 50 ปี และอายุ 51 ปีขึ้นไป โดยใช้สถิติ
ทดสอบ One – Way ANOVA พบว่า ความต้องการพัฒนาตนเองในภาพรวม มีค่า Sig. เท่ากับ 
0.000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า ข้าราชการกรมปศุสัตว์ในพ้ืนที่ปศุสัตว์เขต 6 ที่มีอายุ
แตกต่างกัน มีระดับความต้องการพัฒนาตนเองแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการศึกษาต่อ และและด้านการเพิ่มพูนความรู้อย่างไม่เป็นทางการ มี
ค่า Sig. เท่ากับ 0.001  ส่วนด้านการฝึกอบรมมีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05 ทั้ง 3 
ด้าน หมายความว่า ข้าราชการกรมปศุสัตว์ในพ้ืนที่ปศุสัตว์เขต 6 ที่มีอายุแตกต่างกัน มีระดับความ
ต้องการพัฒนาตนเอง  ในด้านการศึกษาต่อ   ด้านการฝึกอบรม และด้านการเพ่ิมพูนความรู้อย่าง    
ไม่เป็นทางการ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
  จากตารางที่ 6  แม้จะท าให้ทราบว่ามีค่าเฉลี่ยอย่างน้อย 2 ค่าที่แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แต่ไม่สามารถระบุได้ว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มไหนแตกต่างกัน ดังนั้น ผู้วิจัย
จึงท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการเปรียบเทียบพหุคูณ (Multiple comparison procedures) หรือใช้ 
(Post hoc tests LSD) ในโปรแกรม SPSS ซึ่งผลที่ได้จะมีลักษณะดังตารางที่ 7 
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ตารางท่ี 7 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ระดับความต้องการพัฒนาตนเองของข้าราชการ          
กรมปศุสัตว์ในพ้ืนที่ปศุสัตว์เขต 6 จ าแนกตามอายุ 

 
ความต้องการ
พัฒนาตนเอง อายุ (ปี) Mean 

Std. 
Deviation 

อาย ุ(ป)ี 

26 - 30  31 - 35  36 - 40  41 - 45  46 - 50  51 ขึ้นไป 

1. ด้าน
การศึกษา
ต่อ 

26 - 30  3.43 0.59  -.0032 -.5209 -.3447 -.4665 -.8752* 
31 - 35  

3.43 0.68 .0032  
-

.5177* 
-.3415 

-
.4634* 

-.8721* 

36 - 40  2.91 0.82 .5209 .5177*  .1762 .0543 -.3543 

41 - 45  3.08 0.82 .3447 .3415 -.1762  -.1219 -.5305* 
46 - 50  2.96 0.88 .4665 .4634* -.0543 .1219  -.4087* 
51 ขึ้นไป 2.55 1.04 .8752* .8721* .3543 .5305* .4087*  

2. ด้านการ
ฝึกอบรม 

26 - 30  3.67 0.53  .2016 -.2906 -.2109 -.2362 -.5941* 
31 - 35  

3.87 0.42 -.2016  
-

.4923* 
-

.4126* 
-

.4378* 
-.7957* 

36 - 40  3.38 0.71 .2906 .4923*  .0797 .0544 -.3034 
41 - 45  3.46 0.60 .2109 .4126* -.0797  -.0253 -.5941* 
46 - 50  3.44 0.67 .2362 .4378* -.0544 .0253  -.3579* 
51 ขึ้นไป 3.08 0.83 .5941* .7957* .3034 .3831* .3579*  

3. ด้านการ
เพิ่มพูน
ความรู้
อย่างไม่
เป็น
ทางการ 

26 - 30  
3.97 0.48  -.1691 

-
.5858* 

-
.5165* 

-
.5069* 

-.7776* 

 31 - 35  
3.80 0.57 .1691  

-
.4167* 

-.3474 
-

.3379* 
-.6085* 

 36 - 40  3.38 0.75 .5858* .4167*  .0693 .0789 -.1918 

 41 - 45  3.45 0.54 .5165* .3474 -.0693  .0095 -.2611 

 46 - 50  3.46 0.66 .5069* .3379* -.0789 -.0095  -.2707 

 51 ขึ้นไป 3.19 0.78 .7776* .6085* .1918 .2611 .2707  

 
 * มีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 
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  จากตารางที่ 7  การเปรียบเทียบระดับความต้องการพัฒนาตนเองของข้าราชการ          
กรมปศุสัตว์ในพ้ืนที่ปศุสัตว์เขต 6 จ าแนกตามอายุ  มีความแตกต่างกันเป็นรายคู่ ดังนี้ 
  ด้านการศึกษาต่อ 
  1. อายุ  31 - 35 ปี  มีความแตกต่างเฉพาะอายุ 46 - 50 ปี ในระดับความต้องการพัฒนา
ตนเองของข้าราชการกรมปศุสัตว์ในพ้ืนทีป่ศุสัตว์เขต 6 ที่ .4634 
  2. อายุ  51 ปี ขึ้นไป   มีความแตกต่างจากทุกกลุ่มอายุ  ได้แก่ อายุ 26 - 30 ปี, 31 – 35 
ปี, 36 – 40 ปี,  41 – 45 ปี  และอายุ 46 – 50 ปี   ในระดับความต้องการพัฒนาตนเองของ
ข้าราชการกรมปศุสัตว์ในพ้ืนที่ปศุสัตว์เขต 6  ที่  .8752, .5721, .5177, .5305 และ .4087  
ตามล าดับ 
  ด้านการฝึกอบรม 
  1. อายุ  31 - 35 ปี มีความแตกต่างจากอายุ 36 - 40 ปี, 41 - 45 ปี  และอายุ 46 - 50 ปี 
ในระดับความต้องการพัฒนาตนเองของข้าราชการกรมปศุสัตว์ ในพ้ืนที่ปศุสัตว์เขต 6  ที่ .4923, 
.4126 และ .4378  ตามล าดับ 
  2. อายุ  51 ปีขึ้นไป  มีความแตกต่างจาก 26 – 30 ปี, 31 – 35 ปี, 41 - 45 ปี และอายุ 
46 – 50 ปี  ในระดับความต้องการพัฒนาตนเองของข้าราชการกรมปศุสัตว์ในพ้ืนที่ส านักงานปศุสัตว์
เขต 6  ที่ .5941, .7957, .3831 และ .3579 ตามล าดับ 
  ด้านการเพิ่มพูนความรู้อย่างไม่เป็นทางการ 
  1. อายุ  26 - 30 ปี มีความแตกต่างจากอายุ 36 - 40 ปี, 41 - 45 ปี, 46 - 50 ปี และอายุ 
51 ปี ขึ้นไป ในระดับความต้องการพัฒนาตนเองของข้าราชการกรมปศุสัตว์ในพ้ืนที่ปศุสัตว์เขต 6 ที่ 
.5858, .5165, .5069 และ.7776 ตามล าดับ 
  2. อายุ  31 - 35 ปี มีความแตกต่างจากอายุ 36 - 40 ปี,  41 - 45 ปี, 46 - 50 ปี และ
อายุ 51 ปี ขึ้นไป ในระดับความต้องการพัฒนาตนเองของข้าราชการกรมปศุสัตว์ในพ้ืนที่ปศุสัตว์เขต 6 
ที่ .4167, .3474, .3379 และ .6085 ตามล าดับ 
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  3. ข้าราชการกรมปศุสัตว์ในพ้ืนที่ปศุสัตว์เขต 6 ที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีความ
ต้องการพัฒนาตนเองท่ีแตกต่างกัน 
 
ตารางที่ 8   การเปรียบเทียบระดับความต้องการพัฒนาตนเองของข้าราชการกรมปศุสัตว์ในพ้ืนที่  

ปศุสัตว์เขต 6 จ าแนกตามระดับการศึกษา 
 

ความต้องการพัฒนาตนเอง 
แหล่งความ
แปรปรวน 

Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F Sig. 

1. ด้านการศึกษาต่อ ระหว่างกลุ่ม 0.176 2 0.088 
0.105 0.900 ภายในกลุ่ม 137.699 164 0.840 

รวม 137.875 166  
2. ด้านการฝึกอบรม ระหว่างกลุ่ม 1.474 2 0.737 

1.452 0.237 ภายในกลุ่ม 83.270 164 0.508 
รวม 84.745 166  

3. ด้านการเพิ่มพูนความรู้อย่าง
ไม่เป็นทางการ 

ระหว่างกลุ่ม 1.438 2 0.719 
1.472 0.232 ภายในกลุ่ม 80.085 164 0.488 

รวม 81.523 166  
 

รวม 
ระหว่างกลุ่ม 0.565 2 0.283 

0.582 0.560 ภายในกลุ่ม 79.632 164 0.486 
รวม 80.197 166  

 

 * มีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 
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  จากตารางที่ 8 ผลการทดสอบการเปรียบเทียบค่าระดับความต้องการพัฒนาตนเองของ
ข้าราชการกรมปศุสัตว์ในพ้ืนทีป่ศุสัตว์เขต 6 จ าแนกตามระดับการศึกษา คือ ระดับต่ ากว่าปริญญาตรี 
ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก โดยใช้สถิติทดสอบ One – Way ANOVA พบว่า 
ความต้องการพัฒนาตนเองในภาพรวม มีค่า Sig. เท่ากับ 0.560 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 หมายความว่า 
ข้าราชการกรมปศุสัตว์ในพ้ืนที่ปศุสัตว์เขต 6 ที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีระดับความต้องการ
พัฒนาตนเอง ไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการศึกษาต่อ มีค่า Sig. เท่ากับ 
0.900 ด้านการฝึกอบรมมีค่า Sig. เท่ากับ 0.237 และด้านการเพ่ิมพูนความรู้อย่างไม่เป็นทางการมีค่า 
Sig. เท่ากับ 0.232 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 ทั้ง 3 ด้าน หมายความว่า ข้าราชการกรมปศุสัตว์ในพ้ืนที่   
ปศุสัตว์เขต 6 ที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีระดับความต้องการพัฒนาตนเอง ในด้านการศึกษาต่อ 
ด้านการฝึกอบรม และด้านการเพิ่มพูนความรู้อย่างไม่เป็นทางการ ไม่แตกต่างกัน 
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  4. ข้าราชการกรมปศุสัตว์ในพ้ืนที่ปศุสัตว์เขต 6 ที่มีระดับต าแหน่งแตกต่างกัน มีความ
ต้องการพัฒนาตนเองท่ีแตกต่างกัน 
 
ตารางที่ 9  การเปรียบเทียบระดับความต้องการพัฒนาตนเองของข้าราชการกรมปศุสัตว์ ในพ้ืนที่    

ปศุสัตว์เขต 6 จ าแนกตามระดับต าแหน่ง 
 

ความต้องการพัฒนาตนเอง 
แหล่งความ
แปรปรวน 

Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F Sig. 

1. ด้านการศึกษาต่อ ระหว่างกลุ่ม 18.744 7 2.678 
3.574* 0.001 ภายในกลุ่ม 119.132 159 0.749 

รวม 137.875 166  
2. ด้านการฝึกอบรม ระหว่างกลุ่ม 10.219 7 1.460 

3.115* 0.004 ภายในกลุ่ม 74.526 159 0.469 
รวม 84.745 166  

3. ด้านการเพิ่มพูนความรู้อย่าง
ไม่เป็นทางการ 

ระหว่างกลุ่ม 11.014 7 1.573 
3.548* 0.001 ภายในกลุ่ม 70.509 159 0.443 

รวม 81.523 166  
 

รวม 
ระหว่างกลุ่ม 11.227 7 1.604 

3.697* 0.001 ภายในกลุ่ม 68.970 159 0.434 
รวม 80.197 166  

 

 * มีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 
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  จากตารางที่ 9 ผลการทดสอบการเปรียบเทียบค่าระดับความต้องการพัฒนาตนเองของ
ข้าราชการกรมปศุสัตว์ในพ้ืนที่ปศุสัตว์เขต 6 จ าแนกตามระดับต าแหน่ง คือ ระดับปฏิบัติงาน, ระดับ
ช านาญงาน, ระดับอาวุโส, ระดับปฏิบัติการ, ระดับช านาญการ, ระดับช านาญการพิเศษ, ระดับ
ผู้เชี่ยวชาญ, ระดับอ านวยการต้น และระดับอ านวยการสูง โดยใช้สถิติทดสอบ One – Way ANOVA 
พบว่า ความต้องการพัฒนาตนเองในภาพรวม มีค่า Sig. เท่ากับ 0.001 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05 
หมายความว่า ข้าราชการกรมปศุสัตว์ในพ้ืนที่ปศุสัตว์เขต 6 ที่มีระดับต าแหน่งแตกต่างกัน มีระดับ
ความต้องการพัฒนาตนเองแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่า ด้านการศึกษาต่อ และด้านการเพ่ิมพูนความรู้อย่างไม่เป็นทางการ  มีค่า Sig. เท่ากับ 
0.001 ส่วนด้านการฝึกอบรมมีค่า Sig. เท่ากับ 0.004 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05 ทั้ง 3 ด้าน หมายความว่า 
ข้าราชการกรมปศุสัตว์ในพ้ืนที่ปศุสัตว์เขต 6 ที่มีระดับต าแหน่งแตกต่างกัน มีระดับความต้องการ
พัฒนาตนเอง ในด้านการศึกษาต่อ ด้านการฝึกอบรม และด้านการเพ่ิมพูนความรู้อย่างไม่เป็นทางการ 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
  จากตารางที่ 9 แม้จะท าให้ทราบว่ามีค่าเฉลี่ยอย่างน้อย 2 ค่าที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 แต่ไม่สามารถระบุได้ว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มไหนแตกต่างกัน เนื่องจาก            
กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามในระดับต าแหน่งอ านวยการสูง มีจ านวน 1 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 
0.6 เท่านั้น 
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  5. ข้าราชการกรมปศุสัตว์ในพ้ืนทีป่ศุสัตว์เขต 6 ที่มีประสบการณ์ในการท างานแตกต่างกัน 
มีความต้องการพัฒนาตนเองท่ีแตกต่างกัน 
 
ตารางท่ี 10 การเปรียบเทียบระดับความต้องการพัฒนาตนเองของข้าราชการกรมปศุสัตว์ ในพ้ืนที่  

ปศุสัตว์เขต 6 จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน 
 

ความต้องการพัฒนาตนเอง 
แหล่งความ
แปรปรวน 

Sum of 
Squares 

df 
Mean 
Square 

F Sig. 

1. ด้านการศึกษาต่อ ระหว่างกลุ่ม 19.589 5 3.918 
5.333* 0.000 ภายในกลุ่ม 118.287 161 0.735 

รวม 137.875 166  
2. ด้านการฝึกอบรม ระหว่างกลุ่ม 14.532 5 2.906 

6.665* 0.000 ภายในกลุ่ม 70.212 161 0.436 
รวม 84.745 166  

3. ด้านการเพิ่มพูนความรู้อย่าง
ไม่เป็นทางการ 

ระหว่างกลุ่ม 12.190 5 2.438 
5.661* 0.000 ภายในกลุ่ม 69.333 161 0.431 

รวม 81.523 166  
 

รวม 

ระหว่างกลุ่ม 14.515 5 2.903 

7.116* 0.000 ภายในกลุ่ม 65.682 161 0.408 
รวม 80.197 166  

 

 * มีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 
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  จากตารางที่ 10  ผลการทดสอบการเปรียบเทียบค่าระดับความต้องการพัฒนาตนเองของ
ข้าราชการกรมปศุสัตว์ในพ้ืนที่ปศุสัตว์เขต 6 จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน  คือ 
ประสบการณ์ในการท างาน น้อยกว่า 11 ปี, ประสบการณ์ในการท างาน 11 - 15 ปี, ประสบการณ์ใน
การท างาน 16 - 20 ปี, ประสบการณ์ในการท างาน 21 - 25 ปี, ประสบการณ์ในการท างาน 26 - 30 
ปี และประสบการณ์ในการท างานมากกว่า 30 ปี โดยใช้สถิติทดสอบ One – Way ANOVA พบว่า 
ความต้องการพัฒนาตนเองในภาพรวม มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า 
ข้าราชการกรมปศุสัตว์ในพ้ืนทีป่ศุสัตว์เขต 6 ที่มีประสบการณ์ในการท างานแตกต่างกัน มีระดับความ
ต้องการพัฒนาตนเองแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า ไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษาต่อ   ด้านการฝึกอบรม  และด้านการเพ่ิมพูนความรู้อย่างไม่เป็น
ทางการ  มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05 ทั้ง 3 ด้าน หมายความว่า ข้าราชการ      
กรมปศุสัตว์ในพ้ืนที่ปศุสัตว์เขต 6 ที่มีประสบการณ์ในการท างานแตกต่างกัน มีระดับความต้องการ
พัฒนาตนเอง ในด้านการศึกษาต่อ ด้านการฝึกอบรม และด้านการเพ่ิมพูนความรู้อย่างไม่เป็นทางการ 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
  จากตารางที่ 10 แม้จะท าให้ทราบว่ามีค่าเฉลี่ยอย่างน้อย 2 ค่าที่แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แต่ไม่สามารถระบุได้ว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มไหนแตกต่างกัน ดังนั้นผู้วิจัย
จึงท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการเปรียบเทียบพหุคูณ (Multiple comparison procedures) หรือใช้ 
(Post hoc tests LSD) ในโปรแกรม SPSS ซึ่งผลที่ได้จะมีลักษณะดังตารางที่ 11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



72 
 

 

ตารางท่ี 11 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ ระดับความต้องการพัฒนาตนเองของข้าราชการ        
กรมปศุสัตว์ในพ้ืนที่ปศุสัตว์เขต 6 จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน 

 

ความต้องการ
พัฒนาตนเอง 

อายุ (ปี) 
Mea
n 

Std. 
Deviatio

n 

อายุ (ป)ี 

น้อยกว่า  
11  

11 – 15  16 - 20  21 - 25  26 - 30  
มากกว่า  

30  

1. ด้าน
การศึกษา
ต่อ 

น้อยกว่า 11  3.46 0.62  -.2044 -.5712* -.5721* -.6472* -1.0359* 

11 - 15  3.26 0.36 .2044  -.3668 -.3677 -.4428 -.8315* 

16 - 20  2.89 0.88 .5712* .3668  -.0009 -.0760 -.4647 

21 - 25  2.89 1.08 .5721* .3677 .0009  -.0750 -.4638 

26 - 30  2.81 0.88 .6472* .4428 .0760 .0750  -.3887 

มากกว่า 30  2.43 1.09 1.0359* .8315* .4647 .4638 .3887  

2. ด้านการ
ฝึกอบรม 

น้อยกว่า 11  3.79 0.46  -.0625 -.3885* -.3606* -.4840* -.9077* 

11 - 15  3.73 0.35 .0625  -.3260 -.2981 -.4215* -.8452* 

16 - 20  3.40 0.59 .3885* .3260  .0279 -.0955 -.5192* 

21 - 25  3.43 0.93 .3606* .2981 -.0279  -.1234 -.5471* 

26 - 30  3.30 0.48 .4840* .4215* .0955 .1234  -.4237* 

มากกว่า 30  2.88 1.02 .9077* .8452* .5192* .5471* .4237*  

3. ด้านการ
เพิ่มพูน
ความรู้
อย่างไม่
เป็น
ทางการ 

น้อยกว่า 11  3.84 0.56  -.3084 -.3613* -.3239 -.4793* -.8677* 

11 - 15  3.53 0.42 .3084  -.0529 -.0155 -.1709 -.5593* 

16 - 20  3.48 0.64 .3613* .0529  .0374 -.1180 -.5063* 

21 - 25  3.52 0.87 .3239 .0155 -.0374  -.1554 -.5438* 

26 - 30  3.36 0.48 .4793* .1709 .1180 .1554  -.3884* 

มากกว่า 30  2.97 0.93 .8677* .5593* .5063* .5438* .3884*  

 
 * มีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 
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  จากตารางที่ 11 การเปรียบเทียบระดับความต้องการพัฒนาตนเองของข้าราชการ        
กรมปศุสัตว์ในพ้ืนที่ปศุสัตว์เขต 6 จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน มีความแตกต่างกันเป็นราย
คู่ ดังนี้ 
  ด้านการศึกษาต่อ 
  1. ประสบการณ์ในการท างานน้อยกว่า 11 ปี มีความแตกต่างจากประสบการณ์ใน      
การท างาน 16 - 20 ปี , 21 - 25 ปี , 26 - 30 ปี และ มากกว่า 30 ปี ในระดับความต้องการพัฒนา
ตนเองของข้าราชการกรมปศุสัตว์ในพ้ืนที่ปศุสัตว์เขต 6 ที่ .5712, .5721, .6472 และ 1.0359 
ตามล าดับ  
  2. ประสบการณ์ในการท างาน 11 - 15 ปี มีความแตกต่างจากประสบการณ์ในการท างาน 
มากกว่า 30 ปี ในระดับความต้องการพัฒนาตนเองของข้าราชการกรมปศุสัตว์ในพ้ืนที่ปศุสัตว์เขต 6 
ที่ .8315 
  ด้านการฝึกอบรม 
  1. ประสบการณ์ในการท างานน้อยกว่า 11 ปี มีความแตกต่างจากประสบการณ์ในการ
ท างาน 16 - 20 ปี , 21 - 25 ปี , 26 - 30 ปี และ มากกว่า 30 ปี ในระดับความต้องการพัฒนา
ตนเองของข้าราชการกรมปศุสัตว์ในพ้ืนที่ปศุสัตว์เขต 6 ที่ .3885, .3606, .4840 และ .9077 
ตามล าดับ 
  2. ประสบการณ์ในการท างาน 11 - 15 ปี มีความแตกต่างจากประสบการณ์ในการท างาน 
26 - 30 ปี ในระดับความต้องการพัฒนาตนเองของข้าราชการกรมปศุสัตว์ในพ้ืนที่ปศุสัตว์เขต 6 ที่ 
.4215 
  3. ประสบการณ์ในการท างาน มากกว่า 30 ปี  มีความแตกต่างจากประสบการณ์ใน    
การท างาน 11 – 15 ปี, 16 – 20 ปี, 21 – 25 ปี และ 26 – 30 ปี ในระดับความต้องการพัฒนา
ตนเองของข้าราชการกรมปศุสัตว์ ในพ้ืนที่ปศุสัตว์เขต 6 ที่ .8452, .5192, .5471, และ .4237  
ตามล าดับ 
  ด้านการเพิ่มพูนความรู้อย่างไม่เป็นทางการ 
  1. ประสบการณ์ในการท างานน้อยกว่า 11 ปี มีความแตกต่างจากประสบการณ์ใน      
การท างาน 16 - 20 ปี และอายุ 26 - 30 ปี ในระดับความต้องการพัฒนาตนเองของข้าราชการ             
กรมปศุสัตว์ในพ้ืนที่ปศุสัตว์เขต 6 ที่ .3613 และ .4793 ตามล าดับ 
  2. ประสบการณ์ในการท างานมากกว่า 30 ปี  มีความแตกต่างจากประสบการณ์ใน     
การท างาน น้อยกว่า 11 ปี, 11 - 15 ปี ,  16 – 20 ปี, 21 - 25 ปี และ 26 – 30 ปี ในระดับความ
ต้องการพัฒนาตนเองของข้าราชการกรมปศุสัตว์ ในพ้ืนที่ปศุสัตว์เขต 6 ที่ .8677, .5593, .5063, 
.5438 และ .3884  ตามล าดับ 
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  6. ข้าราชการกรมปศุสัตว์ในพ้ืนที่ปศุสัตว์เขต 6 ที่มีบทบาทภารกิจของหน่วยงานแตกต่าง
กัน มีความต้องการพัฒนาตนเองท่ีแตกต่างกัน 
 
ตารางท่ี 12 การเปรียบเทียบระดับความต้องการพัฒนาตนเองของข้าราชการกรมปศุสัตว์ ในพ้ืนที่ 

ปศุสัตว์เขต 6 จ าแนกตามบทบาทภารกิจของหน่วยงาน 

 

 * มีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 

ความต้องการพัฒนาตนเอง 
แหล่งความ
แปรปรวน 

Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F Sig. 

1. ด้านการศึกษาต่อ ระหว่างกลุ่ม 2.834 8 0.354 
0.414 0.911 ภายในกลุ่ม 135.042 158 0.855 

รวม 137.875 166  
2. ด้านการฝึกอบรม ระหว่างกลุ่ม 3.658 8 0.457 

0.891 0.526 ภายในกลุ่ม 81.087 158 0.513 
รวม 84.745 166  

3. ด้านการเพิ่มพูนความรู้อย่าง
ไม่เป็นทางการ 

ระหว่างกลุ่ม 5.008 8 0.626 
1.293 0.251 ภายในกลุ่ม 76.515 158 0.484 

รวม 81.523 166  
 

รวม 
ระหว่างกลุ่ม 3.257 8 0.407 

0.836 0.572 ภายในกลุ่ม 76.940 158 0.487 
รวม 80.197 166  
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  จากตารางที่ 12  ผลการทดสอบการเปรียบเทียบค่าระดับความต้องการพัฒนาตนเองของ
ข้าราชการกรมปศุสัตว์ในพ้ืนที่ปศุสัตว์เขต 6 จ าแนกตามบทบาทภารกิจของหน่วยงาน คือ ส านักงาน
ปศุสัตว์เขต 6, ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด, ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์, ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์
สัตว์,  ศูนย์วิจัยผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ, ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์, ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาอาหารสัตว์ และด่านกักกันสัตว์ โดยใช้สถิติทดสอบ One – Way ANOVA พบว่า ความ
ต้องการพัฒนาตนเองในภาพรวม มีค่า Sig. เท่ากับ 0.572 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 หมายความว่า 
ข้าราชการกรมปศุสัตว์ในพ้ืนที่ปศุสัตว์เขต 6 ที่ปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทภารกิจของหน่วยงานที่
แตกต่างกัน มีระดับความต้องการพัฒนาตนเอง ไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้าน
การศึกษาต่อ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.911 ด้านการฝึกอบรมมีค่า Sig. เท่ากับ 0.526 และด้านการเพ่ิมพูน
ความรู้อย่างไม่เป็นทางการมีค่า Sig. เท่ากับ 0.251 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 ทั้ง 3 ด้าน หมายความว่า 
ข้าราชการกรมปศุสัตว์ในพ้ืนที่ปศุสัตว์เขต 6 ที่ปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทภารกิจของหน่วยงานที่
แตกต่างกัน มีระดับความต้องการพัฒนาตนเอง ในด้านการศึกษาต่อ ด้านการฝึกอบรม และด้านการ
เพ่ิมพูนความรู้อย่างไม่เป็นทางการ ไม่แตกต่างกัน 



บทที่ 5 
สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

  การศึกษา เรื่อง ความต้องการพัฒนาตนเองของข้าราชการกรมปศุสัตว์ในพ้ืนที่ปศุสัตว์  
เขต 6  สามารถสรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. สรุปผลการศึกษา 
2. อภิปรายผล 
3. ข้อเสนอแนะ 

สรุปผลการศึกษา 

  การศึกษา ความต้องการพัฒนาตนเองของข้าราชการกรมปศุสัตว์ในพ้ืนที่ปศุสัตว์เขต 6 มี
วัตถุประสงค์และผลการศึกษา ดังนี้ 

1. วัตถุประสงค์ของการศึกษา  การศึกษาเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 
   1.1 เพ่ือศึกษาความต้องการพัฒนาตนเองของข้าราชการกรมปศุสัตว์ในพ้ืนที่ปศุสัตว์
เขต 6 
   1.2  เพ่ือศึกษาการเปรียบเทียบปัจจัยลักษณะส่วนบุคคลกับความต้องการพัฒนาตนเอง
ของข้าราชการกรมปศุสัตว์ในพ้ืนที่ปศุสัตว์เขต 6 
   1.3 เพ่ือศึกษาข้อเสนอแนะในการพัฒนาตนเองของข้าราชการกรมปศุสัตว์ในพ้ืนที่        
ปศุสัตว์เขต 6 

2.  วิธีด าเนินการวิจัย  ประชากร คือ ข้าราชการกรมปศุสัตว์ในพ้ืนที่ปศุสัตว์เขต 6 จ านวน 
348 คน  ใช้การค านวณขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ตามวิธีของ เครจซี่, อาร์.วี. และ มอร์แกน ดี.
ดับเบิ้ลยู.  (Krejcie, R.V. and Morgan D.W.)  ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างจ านวน 183 คน เมื่อได้
ขนาดตัวอย่างแล้ว จึงเลือกวิธีการสุ่มตัวอย่าง  โดยใช้เทคนิคการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งเป็นชั้นภูมิ 
(Stratified Sampling) และสุ่มเลือกตัวอย่างออกมาจากแต่ละชั้นภูมิ โดยใช้เทคนิคการสุ่มอย่างง่าย 
ท าการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการศึกษา  ได้รับแบบสอบถามที่สมบูรณ์
กลับคืนมาจ านวน 167 ชุด  คิดเป็นร้อยละ 91.25  ของจ านวนที่ส่งไปทั้งหมด  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูป  ใช้สถิติ คือ ความถี่  ร้อยละ ค่าเฉลี่ย  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และการวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว 
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3. ผลการศึกษา  จากการศึกษาตามวิธีการด าเนินการวิจัยดังกล่าวมาในข้างต้น สามารถ
น าเสนอผลการศึกษา รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
   3.1 ข้อมูลปัจจัยลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

   การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยลักษณะส่วนบุคคล พบว่า กลุ่มตัวอย่างของผู้ตอบ
แบบสอบถามที่เป็นข้าราชการกรมปศุสัตว์ในพ้ืนที่ปศุสัตว์เขต 6 ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ที่มีอายุ 51 ปี 
ขึ้นไป มีการศึกษาระดับปริญญาตรี  อยู่ในระดับต าแหน่งช านาญงาน มีประสบการณ์ในการท างาน 
ระหว่าง 26 - 30 ปี และปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของส านักงานปศุสัตว์จังหวัด 

   3.2 การวิเคราะห์ระดับความต้องการพัฒนาตนเองของข้าราชการกรมปศุสัตว์ใน
พื้นที่ปศุสัตว์เขต 6 

   ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระดับความต้องการพัฒนาตนเองของข้าราชการ       
กรมปศุสัตว์ในพ้ืนที่ปศุสัตว์เขต 6 จ านวน 3 ด้าน ในภาพรวม พบว่า ข้าราชการมีระดับความต้องการ
อยู่ในระดับปานกลาง มีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 3.32 โดยข้าราชการกรมปศุสัตว์ในพ้ืนที่ปศุสัตว์เขต 6  
ที่มีความต้องการพัฒนาตนเองมากที่สุด  คือด้านการฝึกอบรม ซึ่งมีความต้องการอยู่ในระดับมาก     
มีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 3.43 รองลงมา คือ ด้านการเพ่ิมพูนความรู้อย่างไม่เป็นทางการ มีความ
ต้องการอยู่ในระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 3.41 และด้านการศึกษาต่อ มีความต้องการอยู่ใน
ระดับปานกลาง มีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 2.98 ตามล าดับ  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 
   ด้านการศึกษาต่อ  มีระดับความต้องการพัฒนาตนเองของข้าราชการกรมปศุสัตว์ใน
พ้ืนที่ปศุสัตว์เขต 6  อยู่ในระดับปานกลาง  มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 2.98  เมื่อพิจารณารายประเด็น 
พบว่า  ความต้องการพัฒนาตนเองของข้าราชการกรมปศุสัตว์ในพ้ืนที่ปศุสัตว์เขต 6  ด้านการศึกษา
ต่อในหลักสูตรสายงานที่ตนปฏิบัติอยู่   เพ่ือให้ได้รับวุฒิการศึกษาสูงขึ้นกว่าวุฒิการศึกษาเดิม       
และแม้แต่หลักสูตรที่ตนสนใจ แม้จะไม่อยู่ในสายงานของตนเองในระดับมาก  มีความต้องการศึกษา
ต่อในประเทศเมื่อมีทุนอุดหนุนจากหน่วยงานทั้งที่เต็มจ านวนหรือครึ่งหนึ่ง  รวมถึงการศึกษาต่อแบบ
นอกระบบไม่ต้องเข้าชั้นเรียน เมื่อทดสอบความรู้ผ่านจะได้รับวุฒิการศึกษาในระดับปานกลาง  และมี
ความต้องการที่จะศึกษาต่อในระดับน้อย  ได้แก่  การศึกษาต่อต่างประเทศ แม้ว่าจะใช้ทุนส่วนตัว
ทั้งหมดหรือราชการออกให้บางส่วน 
   ด้านการฝึกอบรม  มีระดับความต้องการพัฒนาตนเองของข้าราชการกรมปศุสัตว์ใน
พ้ืนที่ปศุสัตว์เขต 6  อยู่ในระดับมาก  มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.43  เมื่อพิจารณารายประเด็น พบว่า  
ความต้องการพัฒนาตนเองของข้าราชการกรมปศุสัตว์ในพ้ืนที่ปศุสัตว์เขต 6  ด้านการฝึกอบรม 
ต้องการเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในสายงานที่รับผิดชอบ อยู่ใน
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ระดับมากที่สุด  รองลงไปต้องการเข้ารับการฝึกอบรมที่ทางราชการจัดให้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย  
เมื่อได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้น และหลักสูตรการใช้เทคโนโลยีในส านักงานอยู่ในระดับ
มาก  ส่วนการฝึกอบรมในต่างประเทศก็ต่อเมื่อได้รับทุนอุดหนุนจากหน่วยงาน และแม้จะต้องเสีย
ค่าใช้จ่ายเอง อยู่ในระดับปานกลาง  และอยู่ในระดับน้อย ส าหรับความต้องการเข้ารับการฝึกอบรม
นอกเวลาราชการ ไม่ว่าจะเป็นเสาร์ - อาทิตย์เท่านั้น  หรือใช้เวลาหลังเลิกงานแล้วในวันจันทร์ - ศุกร์  
   ด้านการเพ่ิมพูนความรู้อย่างไม่เป็นทางการ  มีระดับความต้องการพัฒนาตนเองของ
ข้าราชการกรมปศุสัตว์ในพ้ืนที่ปศุสัตว์เขต 6 อยู่ในระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 3.41           
เมื่อพิจารณาเป็นกลุ่มตามระดับความต้องการ พบว่า   ต้องการน าเทคโนโลยีมาปรับปรุงใช้ใน       
การท างาน  การแสวงหาความรู้จากเครือข่ายอินเตอร์เน็ต และการไปศึกษาดูงานนอกส านักงานใน
เรื่องที่เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบโดยตรง อยู่ในระดับมาก  รองลงไป มีความต้องการสมัครเป็น
สมาชิกวารสาร เอกสาร ข้อมูลข่าวสารทั่ว ๆ ไป  การพัฒนาตนเองโดยการเขียนบทความวิชาการ 
ต่าง ๆ ลงในวารสารหรือจัดท าเอกสารเผยแพร่  และต้องการหาประสบการณ์ในต่างประเทศ           
ก็ต่อเมื่อมีทุนอุดหนุนจากหน่วยงาน  อยู่ในระดับปานกลาง  ที่เหลืออยู่ในระดับน้อย ต้องการหา
ประสบการณ์ในต่างประเทศแม้ว่าจะต้องใช้ทุนส่วนตัว  

  3 การวิเคราะห์ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับระดับความต้องการพัฒนาตนเองของข้าราชการ
กรมปศุสัตว์ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 6  
   การวิ เคราะห์ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความต้องการพัฒนาตนเองของข้าราชการ         
กรมปศุสัตว์ในพ้ืนที่ปศุสัตว์เขต 6  พบว่า  ส่วนใหญ่ให้ข้อเสนอแนะในด้านการศึกษาต่อ  รองลงมา  
ด้านการฝึกอบรม และด้านการเพ่ิมพูนความรู้อย่างไม่เป็นทางการ   โดยข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ     
ความต้องการพัฒนาตนเองของข้าราชการกรมปศุสัตว์ในพ้ืนที่ปศุสัตว์เขต 6 ในด้านการศึกษาต่อนั้น  
มากกว่าร้อยละ 33 เล็กน้อย เห็นว่า ข้าราชการในสังกัดกรมปศุสัตว์ในพ้ืนที่ปศุสัตว์เขต 6 ควรที่จะ
ได้รับการพัฒนา โดยให้โอกาสศึกษาต่อในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการในท างานในต าแหน่งนั้น ๆ  
และเกือบร้อยละ 25  ส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาต่อ โดยจัดสรรและเพ่ิมจ านวนการให้ทุนการศึกษา
ต่อในระดับท่ีสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เท่าเทียมกันและเป็นธรรม เพ่ือจะได้เพ่ิมพูนความรู้ในการปฏิบัติงาน 
อย่างไรก็ตาม ที่เหลือเห็นว่า การกระจายข่าวเกี่ยวกับการศึกษาต่อยังพบว่ามีปัญหาอยู่บ้าง  จึงควรที่
จะมีการกระจายข่าวสารเกี่ยวกับการศึกษาต่อไปยังส่วนภูมิภาคให้รวดเร็ว ชัดเจน และทันกับ    
ความต้องการของข้าราชการ  ในด้านการฝึกอบรม  เห็นว่า  ถ้าจะให้บุคลากรในหน่วยงานได้
ประโยชน์จากการฝึกอบรมอย่างแท้จริงนั้น  เกือบร้อยละ 33 เห็นว่า ควรที่จะต้องให้ข้าราชการใน
สังกัดกรมปศุสัตว์ได้รับการฝึกอบรมในโครงการสัมมนาที่มีการน าสิ่งที่ต้องการใช้ในการปฏิบัติงาน  
มาขยายผล   โดยมุ่งเน้นให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกปฏิบัติจริง ๆ และประมาณร้อยละ 20  ให้ความเห็นว่า  
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การฝึกอบรมควรท าในเรื่องที่ท าให้ทราบถึงข้อบกพร่องหรือปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งจะน ามาใช้ในการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ของตนเองได้อย่างดี  และควรที่จะจัดอย่างน้อยปีละ 3 ครั้ง  และน้อยกว่าร้อยละ 
10  เห็นว่า ควรที่จะค านึงถึงกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการฝึกอบรมต้องให้ครอบคลุมทุกระดับ เนื่องจาก
การฝึกอบรมที่ผ่านมามักก าหนดกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้บริหาร ระดับหัวหน้าส่วนราชการ หรือเฉพาะ
กลุ่มเท่านั้น รวมถึงเรื่องงบประมาณในการฝึกอบรมก็ควรที่จะจัดสรรอย่างเป็นธรรม และเพียงพอกับ
ความต้องการของข้าราชการ  ส าหรับในด้านการเพ่ิมพูนความรู้อย่างไม่เป็นทางการ   มากกว่าร้อยละ 
50 เล็กน้อย เห็นว่าการส่งเสริมและกระตุ้นให้ข้าราชการได้ค้นคว้าแสวงหาความรู้ต่าง ๆ ที่ตนสนใจ 
และเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน หรือนอกสายงาน หรือกฎระเบียบต่าง ๆ จากต ารา หรือสื่อประเภท
ต่าง ๆ ตลอดจนอินเตอร์เน็ตอย่างสม่ าเสมอเป็นเรื่องส าคัญอย่างยิ่ง  ที่เหลือเห็นว่าควรที่จะมีการ
จัดสรรสื่อต่าง ๆ เช่น วารสาร นิตยสาร หรือสื่ออิเลคทรอนิกส์  ที่ให้องค์ความรู้แก่ข้าราชการ เพ่ือจะ
ได้ใช้ศึกษาอย่างหลากหลายด้วย  

  4 ผลการทดสอบการเปรียบเทียบระดับความต้องการพัฒนาตนเองของข้าราชการ   
กรมปศุสัตว์ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 6 

   ผลการทดสอบการเปรียบเทียบระดับความต้องการพัฒนาตนเองของข้าราชการ      
กรมปศุสัตว์ในพ้ืนที่ปศุสัตว์เขต 6 พบว่า ระดับการศึกษา และบทบาทภารกิจของหน่วยงานที่แตกต่าง
กัน  มีระดับความต้องการพัฒนาตนเองของข้าราชการกรมปศุสัตว์ในพ้ืนที่ปศุสัตว์เขต 6 ไม่แตกต่าง
กัน แต ่เพศ อายุ ระดับต าแหน่ง และประสบการณ์ในการท างานที่แตกต่างกัน  มีระดับความต้องการ
พัฒนาตนเองของข้าราชการกรมปศุสัตว์ในพ้ืนที่ปศุสัตว์เขต 6  แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 

อภิปรายผล 

   จากผลการด าเนินการวิจัยดังกล่าวมาในข้างต้น สามารถอธิบายผลการวิจัย ดังนี้ 
    - การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยลักษณะส่วนบุคคล พบว่า กลุ่มตัวอย่างของ
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ที่มีอายุมากกว่า  50 ปี  มีการศึกษาระดับปริญญาตรี 
ปฏิบัติงานอยู่ในต าแหน่งระดับช านาญงาน มีประสบการณ์ในการท างาน ระหว่าง 26 - 30 ปี และ
ปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทภารกิจของส านักงานปศุสัตว์จังหวัดที่มีระดับความต้องการพัฒนาตนเอง 
ของข้าราชการกรมปศุสัตว์ในพ้ืนที่ปศุสัตว์เขต 6 ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยส่วนใหญ่มี
ความต้องการพัฒนาตนเองในด้านการฝึกอบรม และการเพ่ิมพูนความรู้อย่างไม่เป็นทางการ มีความ
ต้องการอยู่ในระดับมาก และด้านการศึกษาต่อ มีความต้องการอยู่ในระดับปานกลาง นอกจากนี้ยัง
พบว่า  ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความต้องการพัฒนาตนเองของข้าราชการกรมปศุสัตว์ในพ้ืนที่ปศุสัตว์
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เขต 6   มีความต้องการพัฒนาตนเองด้านการศึกษาต่อโดย   ส่วนใหญ่ต้องการให้ข้าราชการในสังกัด
กรมปศุสัตว์ได้ศึกษาต่อในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการท างานในต าแหน่งนั้น ๆ   ส าหรับด้านการ
ฝึกอบรม ส่วนใหญ่มีความต้องการให้ข้าราชการในสังกัดกรมปศุสัตว์ได้รับฝึกอบรมในโครงการสัมมนา
ที่มีการน าสิ่งที่ต้องการใช้ในการปฏิบัติงานมาขยายผล และท าให้บุคลากรในหน่วยงานได้รับประโยชน์
จริง ๆ ส าหรับด้านการเพ่ิมพูนความรู้อย่างไม่เป็นทางการ  ส่วนใหญ่มีความต้องการให้ส่งเสริมและ
กระตุ้นให้ข้าราชการค้นคว้าแสวงหาความรู้ต่าง ๆ ที่สนใจและเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน หรือนอก
สายงาน หรือกฎระเบียบต่าง ๆ จากต ารา หรือข่าวสารต่าง ๆ หรืออินเตอร์เน็ต ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ปพนสรรค์  โพธิพิทักษ์ (2550 : บทคัดย่อ) ที่ศึกษาความต้องการพัฒนาตนเองของ
ครูผู้สอนโรงเรียนเอกชนในจังหวัดอุทัยธานี พบว่า ครูผู้สอนโรงเรียนเอกชนในจังหวัดอุทัยธานี มีความ
ต้องการพัฒนาตนเองในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เรียงตามล าดับ ได้แก่ ด้านการฝึกอบรม ด้านการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง และด้านการศึกษาต่อ และศรัญญา ชัยแสง  (2550 : บทคัดย่อ) ที่ศึกษาการพัฒนา
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พบว่า บุคลากรสาย
สนับสนุนของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภาพรวมของสถานการณ์การพัฒนา
บุคลากรสายสนับสนุนของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ      
ปานกลาง  ทั้งด้านวิธีการฝึกอบรม วิธีการพัฒนาตนเอง และวิธีการให้การศึกษาต่อเนื่อง และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ พรทิพย์   อ้นเกษม (2551 : บทคัดย่อ) ที่ศึกษาความต้องการพัฒนา
บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา พบว่า ความต้องการพัฒนา
บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้วยวิธีการ 3 วิธีการ คือ วิธีการ
ฝึกงาน วิธีการฝึกอบรม และวิธีการศึกษาด้วยตนเอง โดยรวมอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับจากมากไป
หาน้อย นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ อมรรัตน์ ปักโคทานัง (2548 : บทคัดย่อ) ที่ท าการ
วิ จั ย  เ รื่ อ งการศึ กษาความต้ องการ พัฒนาตนเองของบุ คลากรสายสนับสนุนวิ ช าการ  
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา ผลการวิจัย พบว่า บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา มีความต้องการพัฒนาตนเอง โดยภาพรวม ด้านการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง ด้านการฝึกอบรมและด้านการศึกษาต่อ อยู่ในระดับมาก  บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่มี
อายุต่างกัน มีความต้องการพัฒนาตนเอง   โดยภาพรวม ด้านการเรียนรู้ด้วยตนเอง ด้านการฝึกอบรม 
และด้านการศึกษาต่อแตกต่างกัน ในขณะที่บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่มีระดับการศึกษา และ
สายการปฏิบัติงานต่างกัน มีความต้องการพัฒนาตนเองโดยภาพรวม และรายด้านทุกด้านไม่   
แตกต่างกัน  ส่วนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่มีระยะเวลาการท างานต่างกัน  มีความต้องการ
พัฒนาตนเองโดยภาพรวม ด้านการฝึกอบรม และด้านการศึกษาต่อแตกต่างกัน ส่วนความต้องการ
ด้านการเรียนรู้ด้วยตนเองไม่แตกต่างกัน ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาตนเอง ด้านการศึกษาต่อ 
ควรส่งเสริมบุคลากรให้มีโอกาสศึกษาต่อในเวลาราชการ ด้านการฝึกอบรม ควรจัดให้มีการฝึกอบรม
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อย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้บุคลากรตื่นตัวอยู่เสมอ และด้านการเรียนรู้ด้วยตนเอง ควรให้บุคลากรมีการ
เรียนรู้จากเทคโนโลยีสารสนเทศจากแหล่งต่าง ๆ 
    - ผลการทดสอบการเปรียบเทียบระดับความต้องการพัฒนาตนเองของข้าราชการ    
กรมปศุสัตว์ในพ้ืนที่ปศุสัตว์เขต 6 พบว่า ระดับการศึกษา และบทบาทภารกิจของหน่วยงาน           
ที่แตกต่างกัน  มีระดับความต้องการพัฒนาตนเองของข้าราชการกรมปศุสัตว์ในพ้ืนที่ปศุสัตว์เขต 6 ไม่
แตกต่างกัน แต่ เพศ อายุ ระดับต าแหน่ง และประสบการณ์ในการท างานที่แตกต่างกัน  มีระดับความ
ต้องการพัฒนาตนเองของข้าราชการกรมปศุสัตว์ในพ้ืนที่ปศุสัตว์เขต 6 แตกต่างกัน  อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ก าหนด และสอดคล้องกับงานวิจัยของ รุ่งอรุณ 
กระมุทกาญจน์ (2551, บทคัดย่อ) ได้ท าการศึกษาความต้องการพัฒนาตนเองของบุคลากร
สาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในศูนย์สุขภาพชุมชน สาธารณสุขเขต 14 พบว่า กลุ่มที่มีการศึกษา มีความ
ต้องการในการพัฒนาตนเองในภาพรวมไม่แตกต่างกัน กลุ่มที่จ าแนกตามเพศ ต าแหน่ง ที่แตกต่างกัน 
พบว่า มีความต้องการในการพัฒนาตนเองทั้งในภาพรวม และรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคล้องกับ ภูมิชัย ทิพเนตร (2550, บทคัดย่อ) ได้ท าการศึกษาความ
ต้องการพัฒนาตนเองของข้าราชการครูโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 1 ตามองค์ประกอบของการพัฒนาตนเอง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความรู้  ด้านทักษะ และ
ด้านเจตคติ จ าแนกตามระดับการศึกษา พบว่า มีความต้องการในการพัฒนาตนเองไม่แตกต่างกัน  
นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ ธิดารัตน์ เนียมกสิพงษ์ (2549, บทคัดย่อ) ได้ท าการศึกษาความต้องการ
พัฒนาตนเองของ ข้าราชการกรมการขนส่งทางบก 6 ด้าน คือ 1) การพัฒนาด้านจิตใจ 2) การพัฒนา
ด้านร่างกาย 3) การพัฒนาด้านสติปัญญาและความเฉลียวฉลาดทางอารมณ์  4) การพัฒนาด้านสังคม 
5) การพัฒนาสู่ความเป็นศึกษิต และ 6) การพัฒนาตนสู่ความต้องการของตลาดแรงงาน พบว่า 
ข้าราชการกรมการขนส่งทางบกที่มี อายุ ระดับต าแหน่ง และประสบการณ์ในการท างานแตกต่างกัน  
มีความต้องการพัฒนาตนเองโดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และธานี 
สุวรรณรักษ์ (2549, บทคัดย่อ) ได้ท าการศึกษาความต้องการพัฒนาตนเองของนายทหารการเงิน 
กรมการเงินทหารบก พบว่า นายทหารการเงินที่มีอายุต่างกัน มีความต้องการพัฒนาตนเองแตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในทุก ๆ ด้าน และนายทหารการเงินที่มีวุฒิการศึกษา
ต่างกัน พบว่า มีความต้องการพัฒนาตนเองเฉพาะด้านการเลื่อนขั้นเงินเดือนและด้านการพิจารณา
โยกย้าย แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
 
 



 

 

82 

ข้อเสนอแนะ 

   จากการศึกษา  เรื่อง  ความต้องการพัฒนาตนเองของข้าราชการกรมปศุสัตว์ในพ้ืนที่   
ปศุสัตว์เขต 6  ครั้งนี้  ผู้ศึกษาขอเสนอข้อคิดและข้อเสนอแนะที่อาจจะเป็นประโยชน์ต่อผู้บังคับบัญชา  
และผู้บริหาร  ในการที่จะพัฒนาข้าราชการกรมปศุสัตว์ให้ตรงตามความต้องการพัฒนาตนเองของ
ข้าราชการกรมปศุสัตว์ในพ้ืนที่ปศุสัตว์เขต 6  ให้มากยิ่งขึ้น  ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า ความต้องการ
พัฒนาตนเองของข้าราชการกรมปศุสัตว์ในพ้ืนที่ปศุสัตว์เขต 6  โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง     
แสดงให้เห็นว่ามีองค์ประกอบบางประการที่ควรจะต้องได้รับการพิจารณาแก้ไขปรับปรุงเพ่ือพัฒนา
ข้าราชการกรมปศุสัตว์ให้มีศักยภาพสูงขึ้นต่อไป ดังนี้ 

   1  ด้านการศึกษาต่อ  เนื่องจากศึกษาพบว่า  ข้าราชการกรมปศุสัตว์ในพ้ืนที่ปศุสัตว์ 
เขต 6  มีระดับความต้องการพัฒนาตนเองอยู่ในระดับปานกลาง    แต่เมื่อพิจารณาเฉพาะด้านในเรื่อง
ของทุนที่จะใช้ในการศึกษาต่อในหลักสูตรต่าง ๆ  ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือพัฒนาตนเอง
ของข้าราชการกรมปศุสัตว์ในพ้ืนที่ปศุสัตว์เขต 6  พบว่า  ข้าราชการส่วนหนึ่งอยากที่จะศึกษาต่อและ
ยังคงมุ่งหวังที่จะให้ทางราชการได้สนับสนุนหรืออุดหนุนทุนส าหรับการศึกษาต่อทั้งที่เต็มจ านวนหรือ
บางส่วน  ซึ่งความเป็นจริงกรมปศุสัตว์ก็พยายามที่จะแสวงหาทุนจากแหล่งต่าง ๆ เพ่ือสนับสนุนให้กับ
ข้าราชการอยู่เป็นประจ า  แต่ทุนเหล่านั้นก็มีจ านวนจ ากัด  และต้องมีการแข่งขันสอบวัดความรู้เพ่ือ
ขอรับการทุนสนับสนุน  โดยเฉพาะทุนส าหรับการศึกษาต่อในต่างประเทศที่ต้องมีการสอบวัดความรู้
ด้านภาษาอังกฤษ   ข้าราชการในพ้ืนที่ปศุสัตว์เขต 6  ส่วนน้อยมีความเข้าใจในเรื่องนี้ และเข้าใจว่า
ทุนที่ได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอกจะตกอยู่กับบุคลากรที่เป็นนักวิชาการในส่วนกลาง  
เสียเป็นส่วนใหญ่  จึงควรที่จะมีการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจในเรื่องเกี่ยวกับทุนการศึกษานี้
ต่อไปยังส่วนภูมิภาคให้รวดเร็ว ชัดเจน และทันกับความต้องการของข้าราชการ ข้อส าคัญกรมปศุสัตว์
ต้องพิจารณาเปิดโอกาสและสนับสนุนข้าราชการในภูมิภาคได้รับทุนการศึกษาต่อให้มากขึ้น  โดย
จะต้องพิจารณาจัดสรรและเพ่ิมจ านวนการให้ทุนการศึกษาต่อให้กับข้าราชการในภูมิภาคในระดับที่
สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง  เท่าเทียมกันและเป็นธรรม  ซึ่งอาจจะต้องมีแผนพัฒนาข้าราชการกรมปศุสัตว์  
ที่ชัดเจนโดยก าหนดวิธีการด าเนินงานอย่างเป็นขั้นตอน มีระยะเวลาที่เหมาะสม มีความยืดหยุ่นให้
ครอบคลุมทุกต าแหน่งงานและงานที่เก่ียวข้อง  
 
   2  ด้านการฝึกอบรม  เนื่องจากศึกษาพบว่า  ข้าราชการกรมปศุสัตว์ในพ้ืนที่ปศุสัตว์  
เขต 6  มีระดับความต้องการพัฒนาตนเองอยู่ในระดับมาก  อย่างไรก็ตามในเรื่องของหลักสูตรการ
ฝึกอบรม พบว่า  ข้าราชการกรมปศุสัตว์ในพ้ืนที่ปศุสัตว์เขต 6  ส่วนใหญ่มีความเห็นว่าบุคลากรใน
ระดับพ้ืนที่ยังคงต้องได้รับการพัฒนาในเรื่องขององค์ความรู้ต่าง ๆ อีกมาก และเข้าใจดีว่ากรมปศุสัตว์
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ก็พยายามที่จะจัดให้มีการอบรม หรือส่งเจ้าหน้าที่ไปเข้ารับการฝึกอบรมในหลัดสูตรต่ าง ๆ อยู่เป็น
ประจ า   แต่การพิจารณาที่จะส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมนั้น   ถ้าจะให้บุคลากรในหน่วยงานได้
ประโยชน์จากการฝึกอบรมอย่างแท้จริงนั้น  ควรที่จะต้องพิจารณาให้ข้าราชการในสังกัดได้รับการ
ฝึกอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในสายงานที่รับผิดชอบโครงการสัมมนาที่มีการน าสิ่ง
ที่ต้องการใช้ในการปฏิบัติงานมาขยายผล   โดยมุ่งเน้นให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกปฏิบัติจริง  ๆ  เพราะจะท า
ให้ทราบถึงข้อบกพร่องหรือปัญหาที่เกิดขึ้น และสามารถน ามาความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ใน
การปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างดี  และเพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมเช่นเดียวกับด้านการศึกษาต่อ      
จึงควรที่จะค านึงถึงกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการฝึกอบรมต้องให้ครอบคลุมทุกระดับ  เนื่องจากการ
ฝึกอบรมที่ผ่านมามักก าหนดกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้บริหาร ระดับหัวหน้าส่วนราชการ หรือเฉพาะกลุ่ม
เท่านั้น ซึ่งจะเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจให้กับข้าราชการในทุกกลุ่ม  ทุกระดับได้เป็นอย่างดีแล้ว 
ยังจะช่วยส่งเสริมการท างานของข้าราชการให้มีประสิทธิภาพได้อีกทางหนึ่งด้วย 
   3  ด้านการเพ่ิมพูนความรู้อย่างไม่เป็นทางการ  เนื่องจากศึกษาพบว่า  ข้าราชการ  
กรมปศุสัตว์ในพ้ืนที่ปศุสัตว์เขต 6  มีระดับความต้องการพัฒนาตนเองอยู่ในระดับมาก  ประเด็นส าคัญ
พบว่า  ความรู้จากแหล่งต่าง ๆ เป็นเรื่องที่ส าคัญ  และมีแนวโน้มที่จะถูกน ามาใช้ปรับปรุงการท างาน
ของข้าราชการในระดับพ้ืนที่ค่อนข้างสูง  การเข้าถึงแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เหล่านั้นเป็นเรื่องที่มี
ความส าคัญ  ดังนั้น ในเรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศจึงเป็นสิ่งที่ข้าราชการควรจะได้รับการสนับสนุน   
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย  เครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่ มีสมรรถนะสูง  
เพราะนอกจากจะช่วยลดเวลาการปฏิบัติงานแล้ว  ยังจะช่วยท าให้ข้าราชการสามารถใช้แสวงหา
ความรู้ได้อย่างรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาได้อย่างทันท่วงที  นอกจากนี้
สื่อประเภทสิ่งพิมพ์  ไม่ว่าจะเป็น  วารสาร  นิตยสาร  หรือหนังสือ   กฎระเบียบต่าง ๆ จากต ารา    
ก็เป็นแหล่งข้อมูลที่ส าคัญในการที่ข้าราชการจะสามารถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ เพ่ื อพัฒนาตนเอง         
จึงควรที่จะส่งเสริมให้หน่วยงานในพ้ืนที่ได้จัดหาไว้  เพ่ือให้ข้าราชการในสังกัดได้ใช้ศึกษาอย่าง
หลากหลายต่อไป  สิ่งส าคัญอีกประการหนึ่ง คือ ควรที่จะมีการกระตุ้นให้ข้าราชการได้ พัฒนาตนเอง
โดยการเขียนบทความวิชาการ เพ่ือลงในวารสารหรือเอกสารเผยแพร่ ต่าง ๆ อยู่เป็นประจ า 
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                       กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
          3  ถนนราชด าเนินนอก    

                       เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 

วันที่   21     เดือน สิงหาคม   พ.ศ. 2560 

เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม 

เรียน  ปศุสัตว์เขต  ปศุสัตว์จังหวัด  ผู้อ านวยการศูนย์  หัวหน้าสถานี  หัวหน้าด่าน 

  ด้วยกระผมมีความประสงค์จะจัดเก็บข้อมูล “ความต้องการพัฒนาตนเองของข้าราชการ ทุก
คนในสังกัดพ้ืนที่ของปศุสัตว์เขต 6” เพ่ือใช้ในการจัดท าผลงานส าหรับใช้ในการประเมินเพ่ือเลื่อน
ระดับให้สูงขึ้น อีกทั้งเชื่อว่าข้อมูลดังกล่าวทางกรมปศุสัตว์และส านักงานปศุสัตว์เขต 6 จะสามารถใช้
เป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาข้าราชการในสังกัดได้เป็นอย่างดี  โดยกระผมจะท าการเก็บข้อมูล
ดังกล่าวจากกลุ่มข้อมูลซึ่งเป็นข้าราชการทุกคนในหน่วยงานที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ปศุสัตว์เขต 6 ด้วย
แบบสอบถาม กระผมจึงเรียนมาเพ่ือขอความอนุเคราะห์จากท่านโปรดกรุณามอบแบบสอบถามที่แนบ
มาพร้อมนี้ ให้กับข้าราชการซึ่งปฏิบัติงานในหน่วยงานของท่านได้พิจารณาตอบแบบสอบถามในแต่ละ
ประเด็น แล้วโปรดกรุณามอบหมายให้เจ้าหน้าที่ได้รวบรวมและจัดส่งคืนให้กระผมภายในวันที่ 15 
กันยายน 2560  ตามท่ีอยู่ดังนี้ 
                      นายฉัตรชัย ประทุมมาลย์    
                               กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
                                  3  ถนนราชด าเนินนอก   เขตพระนคร   กรุงเทพฯ 10200 
หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ที่  อีเมล์  g_dragon53@hotmail.com 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์  จะเป็นพระคุณยิ่ง 

              ขอแสดงความนับถือ 

 

                                     (นายฉัตรชัย  ประทุมมาลย์) 

            ผู้อ านวยการส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ 
 

 

โทร.081-583-2027  086-310-7560  
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 

เรื่อง  ความต้องการพัฒนาตนเองของข้าราชการในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 6 

ค าชี้แจง 

 แบบสอบถามนี้เป็นแบบส ารวจเพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาข้าราชการในเขตพ้ืนที่

ปศุสัตว์เขต 6 กรุณาตอบแบบสอบถามตามสภาพความเป็นจริง และตรงกับความต้องการของท่าน

มากที่สุด ค าตอบของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับส าหรับผู้ท าการส ารวจและการน าเสนอข้อมูลจะ

ท าในลักษณะผลรวมทั้งหมด ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาตนเองของข้าราชการในเขตพ้ืนที่     

ปศุสัตว์เขต 6 และเขตพ้ืนที่อ่ืนในการน าไปเป็นกรณีศึกษาต่อไป 

แบบสอบถามมี 3 ตอน ประกอบด้วย 

ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามสถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามระดับความความต้องการพัฒนาตนเองของ

ข้าราชการในเขตพ้ืนที่ปศุสัตว์เขต 6 

ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามปลายเปิดเพ่ือให้ผู้ตอบให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนา

ตนเองเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนาข้าราชการในเขตพ้ืนที่ปศุสัตว์เขต 6 

ผู้วิจัยขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งที่ท่านกรุณาให้ความร่วมมือในการตอบแบบ สอบถาม

ครั้งนี ้

       

     นายฉัตรชัย  ประทุมมาลย์ 

      ผู้อ านวยการส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ 

                         ส านักงานปศุสัตว์เขต 6 
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ตอนที ่ 1 เป็นแบบสอบถามสถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ค าชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่อง  หน้าข้อความตามความเป็นจริงของท่าน 

1. เพศ  ชาย    หญิง 

2. อายุ  น้อยกว่า 26 ปี   26 – 30 ปี 

   31 – 35 ปี    36 – 40 ปี 

 41 – 45 ปี    46 – 50 ปี 

 มากกว่า 50 ปี 

  3. ระดับการศึกษา  ต่ ากว่าปริญญาตรี  ปริญญาตรี 

   ปริญญาโท   ปริญญาเอก 

4. ระดับต าแหน่ง  ปฏิบัติงาน  ช านาญงาน  อาวุโส 

   ปฏิบัติการ  ช านาญการ  ช านาญการพิเศษ 

   ผู้เชี่ยวชาญ  อ านวยการต้น  อ านวยการสูง 

5. ประสบการณ์ในการท างาน 

   น้อยกว่า 11 ปี  11 – 15 ปี  16 – 20 ปี 

   21 – 25 ปี  26 – 30 ปี  มากกว่า 30 ปี 

6. บทบาทภารกิจของหน่วยงาน 

  ส านักงานปศุสัตว์เขต 6   

  ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด 

  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์  

  ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์ 

  ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ   

  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ 

  ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ 

  ด่านกักกันสัตว์ 
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ตอนที ่ 2 เป็นแบบสอบถามระดับความความต้องการพัฒนาตนเองของข้าราชการในเขตพื้นที่

ปศุสัตว์เขต 6 

ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความจริง หรือความคิดเห็น หรือความ

ต้องการของท่านที่มีต่อการพัฒนาตนเองว่าอยู่ในระดับใด โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน 

ดังนี้ 

   5 หมายถึง  มีความต้องการพัฒนาตนเองในระดับมากท่ีสุด 

   4 หมายถึง  มีความต้องการพัฒนาตนเองในระดับมาก 

   3 หมายถึง  มีความต้องการพัฒนาตนเองในระดับปานกลาง 

   2 หมายถึง  มีความต้องการพัฒนาตนเองในระดับน้อย 

   1 หมายถึง  มีความต้องการพัฒนาตนเองในระดับน้อยที่สุด 
 

ความต้องการพัฒนาตนเอง 

ระดับความต้องการ 
มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

ด้านการศึกษาต่อ      
1. ต้องการศึกษาต่อในหลักสูตรสายงานที่ตน

ปฏิบัติอยู่ 
     

2. ต้องการศึกษาต่อในหลักสูตรที่ตนสนใจแม้จะ
ไม่อยู่ในสายงานของตนเอง 

     

3. ต้องการศึกษาต่อเพ่ือให้ได้รับวุฒิการศึกษา
สูงขึ้นกว่าวุฒิการศึกษาเดิม 

     

4. ต้องการศึกษาต่อภายในประเทศ ก็ต่อเมื่อมี
ทุนอุดหนุนจากหน่วยงาน 

     

5. ต้องการศึกษาต่อภายในประเทศ โดยให้ทาง
ราชการออกเงินอุดหนุนครึ่งหนึ่งในการศึกษา 

     

6. ต้องการศึกษาต่อภายในประเทศ แม้ว่าจะใช้
ทุนส่วนตัว 

     

7. ต้องการศึกษาต่อต่างประเทศก็ต่อเมื่อมี
ทุนอุดหนุนจากหน่วยงาน 
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ความต้องการพัฒนาตนเอง 

ระดับความต้องการ 
มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

8. ต้องการศึกษาต่อต่างประเทศโดยให้ทาง
ราชการออกเงินอุดหนุนครึ่งหนึ่งในการศึกษา 

     

9. ต้องการศึกษาต่อต่างประเทศแม้ว่าจะต้องใช้
ทุนส่วนตัว 

     

10. ต้องการศึกษาต่อ โดยใช้เวลา นอกเวลา
ราชการในวันเสาร์ – อาทิตย์ เท่านั้น 

     

11. ต้องการศึกษาต่อโดยใช้เวลาหลังเลิกงานแล้ว
ในวันจันทร์ – ศุกร์ 

     

12. ต้องการลาศึกษาภายในประเทศ (โดยใช้เวลา
ราชการ) 

     

13. ต้องการลาศึกษาต่อต่างประเทศมากกว่าใน
ประเทศ 

     

14. ต้องการศึกษาต่อแบบนอกระบบ ไม่ต้องเข้า
ชั้นเรียน เมื่อทดสอบความรู้ผ่านจะได้รับวุฒิ
การศึกษา 

     

ด้านการฝึกอบรม      
15. ต้องการเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรที่

เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในสายงานที่
รับผิดชอบ 

     

16. ต้องการเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรอ่ืน 
แม้ว่าจะไม่อยู่ในสายงานที่ตนรับผิดชอบ 

     

17. ต้องการเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับ
ผู้น าและหรือผู้บริหาร 

     

18. ต้องการเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการ
ให้บริการและการท างานเป็นทีม 

     

19. ต้องการเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการใช้
เทคโนโลยีในส านักงาน 
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ความต้องการพัฒนาตนเอง 

ระดับความต้องการ 
มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

20. ต้องการเข้าร่วมประชุม ฝึกอบรม สัมมนา 
เนื้อหาเก่ียวกับการแก้ปัญหาและแนวทาง
ปรับปรุงงาน 

     

21. ต้องการเข้ารับการฝึกอบรมเมื่อได้รับการ
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้น 

     

22. ต้องการเข้ารับการฝึกอบรมเมื่อย้ายไปด ารง
ต าแหน่ง ซึ่งมีหน้าที่ต่างไปจากสายงานเดิม 

     

23. ต้องการเข้ารับการฝึกอบรมที่ทางราชการจัด
ให้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย 

     

24. ต้องการเข้ารับการฝึกอบรมแม้จะต้องเสีย
ค่าใช้จ่ายเอง 

     

25. ต้องการเข้ารับการฝึกอบรมนอกเวลาราชการ 
เสาร์-อาทิตย์เท่านั้น 

     

26. ต้องการเข้ารับการฝึกอบรมโดยใช้เวลาหลัง
เลิกงานแล้วในวันจันทร์-ศุกร์ 

     

27. ต้องการเข้ารับการฝึกอบรมในเวลาราชการ
เท่านั้น 

     

28. ต้องการเข้ารับการฝึกอบรมในต่างประเทศก็
ต่อเมื่อได้รับทุนอุดหนุนจากหน่วยงาน 

     

29. ต้องการเข้ารับการฝึกอบรมในต่างประเทศ
แม้ว่าจะต้องใช้ทุนของตัวเอง 
 

     

ด้านการเพิ่มพูนความรู้อย่างไม่เป็นทางการ      
30. ต้องการค้นคว้าหาความรู้ ความเข้าใจการ

ปฏิบัติงาน จากหนังสือ กฎระเบียบต่าง ๆ ใน
ส านักงาน 
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ความต้องการพัฒนาตนเอง 

ระดับความต้องการ 
มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

31. ต้องการค้นคว้าความรู้ ความเข้าใจการ
ปฏิบัติงาน จากหนังสือ กฎระเบียบต่าง ๆ ใน
ห้องสมุดต่าง ๆ 

     

32. มีความต้องการค้นคว้าความรู้ ความเข้าใจการ
ปฏิบัติงาน โดยการศึกษาจากผู้ร่วมงานหรือ
ผู้บังคับบัญชา 

     

33. มีความต้องการจัดหาต ารา กฎระเบียบต่าง ๆ 
โดยการจัดซื้อด้วยเงินส่วนตัว 

     

34. มีความต้องการสมัครเป็นสมาชิกวารสาร 
เอกสาร ข้อมูลข่าวสาร ทั่ว ๆ ไป 

     

35. มีความต้องการแสวงหาความรู้ข่าวสารต่าง ๆ 
จากวิทยุ เทป วีดิโอ 

     

36. มีความต้องการแสวงหาความรู้ข่าวสารต่าง ๆ 
จากโทรทัศน์ 

     

37. มีความต้องการแสวงหาความรู้ข่าวสารต่าง ๆ 
จากสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ  

     

38. ต้องการแสวงหาความรู้จากเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต 

     

39. ต้องการแสวงหาความรู้จากการฟังปาฐกถา      
40. ต้องการแสวงหาความรู้โดยการพูดคุยหรือ

สนทนากับบุคคลทั่วไป หรือผู้รู้ในสาขาวิชา
ต่าง ๆ 

     

41. ต้องการหาประสบการณ์ในต่างประเทศก็
ต่อเมื่อมีทุนอุดหนุนจากหน่วยงาน 

     

42. ต้องการหาประสบการณ์ในต่างประเทศแม้ว่า
จะต้องใช้ทุนส่วนตัว 
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ความต้องการพัฒนาตนเอง 

ระดับความต้องการ 
มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

43. ต้องการไปศึกษาดูงานนอกส านักงานในเรื่อง
ที่เก่ียวข้องกับงานที่รับผิดชอบโดยตรง 

     

44. ต้องการไปศึกษาดูงานนอกส านักงานในเรื่อง
ทั่วไป เช่น การบริหารจัดการ และการจัด
สภาพแวดล้อม 

     

45. ต้องการพัฒนาตนเองโดยสับเปลี่ยนงานกับ
ผู้ร่วมงานในฝ่ายเดียวกัน 

     

46. ต้องการพัฒนาตนองโดยสับเปลี่ยนงานกับ
ผู้ร่วมงานคนละฝ่าย 

     

47. ต้องการน าเทคโนโลยีมาปรับปรุงใช้ในการ
ท างาน 

     

48. ต้องการพัฒนาตนเองโดยวิธีการประเมินผล
งานตนเอง 

     

49. ต้องการพัฒนาตนเองโดยการเขียนบทความ
วิชาการต่าง ๆ ลงในวารสารหรือจัดท าเอกสาร
เผยแพร่ 

     

50. ต้องการพัฒนาตนเองในด้านจิตใจ เช่น การ
ฝึกสติและสมาธิ 
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ตอนที ่ 3 เป็นแบบสอบถามปลายเปิดเพื่อให้ผู้ตอบให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาตนเองเพื่อใช้

เป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนาข้าราชการในเขตพื้นที่ปศุสัตว์เขต 6 

ค าชี้แจง กรุณาเขียนข้อเสนอแนะในการพัฒนาตนเองในด้านต่าง ๆ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ

วางแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่เหมาะสมและสอดคล้องต่อความต้องการของบุคลากร

ต่อไป 

1. ด้านการศึกษาต่อ 

  

  

  

  

  

2. ด้านการฝึกอบรม 

  

  

  

  

  

3. ด้านการเพ่ิมพูนความรู้อย่างไม่เป็นทางการ 

  

  

  

  

  

 

ขอขอบคุณในความร่วมมือตอบแบบสอบถามในครั้งนี้ 
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