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คำนำ
การเปลี่ย นแปลงทั้ งทางสภาพแวดล้อม เศรษฐกิจสังคม และเทคโนโลยีต่าง ๆ ทำให้
ทรัพยากรบุคคลมีส่วนสำคัญที่จะนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จ องค์กรใดที่มีทรัพยากรบุคคลที่มี
ความสามารถสูง มีคุณธรรม มีจริยธรรม ย่อมสามารถสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน นำพา
องค์ ก รไปสู่ ค วามสำเร็ จ ได้ ต ามเป้ า หมายที่ ต้ อ งการอย่ า งยั่ งยื น ทุ ก องค์ ก รจึ ง ปรารถนาและให้
ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้เป็นทั้งคนดีและคนเก่งอยู่ตลอดเวลา สำนักงานปศุสัตว์
เขต 6 มีข้าราชการในพื้นที่รับผิดชอบอยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่ง ข้าราชการเหล่านั้น จำเป็นต้องมีการ
พัฒ นาตนเอง เพื่อให้มีความรู้ ความสามารถ มีทัศนคติที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานและมี
ศักยภาพที่สูงขึ้นเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
การพัฒ นาตนเองของข้าราชการในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 6 ย่อมจะต้องเป็นไปตามความ
ต้องการที่แตกต่างกันของแต่ละบุคคล จึงจำเป็นที่ควรจะต้องมีการศึกษาถึงความต้องการพัฒ นา
ตนเองของข้าราชการกรมปศุสัตว์ในพื้ นที่ โดยเปรียบเทียบจากปัจจัยลั กษณะส่ วนบุคคล รวมทั้ ง
จำเป็นต้องศึกษาข้อเสนอแนะในการพัฒนาตนเองของข้าราชการกรมปศุสัตว์ในพื้นที่ ด้วย ซึ่งผลของ
การศึ ก ษาที่ ไ ด้ คาดว่ า จะสามารถนำไปใช้ เป็ น แนวทางในการพั ฒ นา ปรั บ ปรุ ง และส่ ง เสริ ม
ประสิทธิภาพ ด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรมปศุสัตว์ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 6 ได้เป็นอย่างดี
ต่อไป
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กิตติกรรมประกาศ
การทำรายงานการศึกษาวิจัยฉบับนี้ ผู้วิจัยขอขอบคุณ ท่านผู้ใหญ่ทุกท่านเป็นอย่างสู ง
ทั้งท่านอธิบดีกรมปศุสัตว์ที่ได้ให้ความเมตตา ให้โอกาสในการทำการวิจัยเพื่อใช้ในการประเมินเพื่อ
ปรับระดับให้สูงขึ้น และท่านศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ อดีตรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้ซึ่ง
เป็ น ผู้ บั งคับ บั ญ ชาที่ ได้ ให้ ค วามเมตตาสนั บ สนุ น และคอยตั กเตื อนในเรื่ อ งของการทำผลงานอยู่
ตลอดเวลา รวมทั้งกรุณาให้คำปรึกษา คำแนะนำ และข้อเสนอแนะในการทำการวิจัย จนทำให้
รายงานการวิจัยฉบับนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี
ผู้วิจัยขอขอบพระคุณคณะกรรมการผู้อ่านรายงานการวิจัย เป็นอย่างสูงที่ได้กรุณ าให้
คำแนะนำและแก้ ไข ทำให้ ร ายงานการวิ จั ย ฉบั บ นี้ มี ค วามสมบู ร ณ์ และขอขอบคุ ณ เจ้ าหน้ า ที่
กรมปศุสัตว์ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 6 ทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม ตลอดจนเพื่อน
นั ก เรี ย นเก่ า โรงเรี ย นสั ต วแพทย์ กรมปศุ สั ต ว์ ที่ ค อยช่ ว ยสนั บ สนุ น ด้ า นเอกสารข้ อ มู ล ต่ า ง ๆ
นอกจากนี้ สิ่ ง สำคั ญ ที่ ผู้ วิ จั ย อดจะกล่ า วถึ ง ไม่ ไ ด้ ก็ คื อ กำลั ง ใจที่ ได้ รั บ อย่ า งดี ยิ่ ง จากครอบครั ว
กัลยาณมิตร เพื่อนร่วมรุ่น รวมถึงเพื่อนร่วมงาน ซึ่งคอยกระตุ้นเตือนเมื่อเห็นว่างานวิจัยล่าช้า และ
ให้ความช่วยเหลือในเรื่องต่าง ๆ จนรายงานการวิจัยฉบับนี้แล้วเสร็จ นับว่าเป็นแรงผลักดันสำคัญที่มี
ผลต่อการนำไปสู่ความสำเร็จ ซึ่งต้องขอขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี้
ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานการวิจัยฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา และเป็น
แนวทางให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปพัฒ นาเจ้าหน้าที่ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและเกษตรกรบ้างไม่มากก็น้อย คุณค่าและความดีอันพึงมีจากรายงานการ
วิจัยฉบับนี้ ผู้วิจัยขอมอบแด่บิดา มารดา ครูบาอาจารย์ ตลอดจนผู้มีพระคุณทุกท่าน
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ความต้องการพัฒนาตนเองของข้าราชการกรมปศุสัตว์ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 6 1/
นายฉัตรชัย ประทุมมาลย์ 2/
บทคัดย่อ
การวิจัยเรื่อง ความต้องการพัฒนาตนเองของข้าราชการกรมปศุสัตว์ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 6
มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาความต้องการพัฒนาตนเองของข้าราชการกรมปศุสัตว์ในพื้นที่ปศุสัตว์
เขต 6 (2) ศึ ก ษาการเปรี ย บเที ย บปั จ จั ยลั ก ษณะส่ ว นบุ ค คลกั บ ความต้ อ งการพั ฒ นาตนเองของ
ข้าราชการกรมปศุสัตว์ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 6 และ (3) ศึกษาข้อเสนอแนะในการพัฒนาตนเองของ
ข้าราชการกรมปศุสัตว์ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 6 ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงสำรวจ (Survey research) โดย
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ข้าราชการกรมปศุสัตว์ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 6 จำนวน 186
คน ทีเ่ ป็นกลุ่มตัวอย่าง ผลการวิจัยพบว่า
1) ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุ มากกว่า 50 ปี มีการศึกษาระดับ
ปริญ ญาตรี มี ตำแหน่ งระดับ ชำนาญงาน มีประสบการณ์ ในการทำงาน ระหว่าง 26 – 30 ปี และ
ปฏิบัตหิ น้าทีต่ ามบทบาทภารกิจของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
2) ความต้องการพัฒนาตนเอง ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ
3.37 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีความต้องการพัฒนาตนเองมากที่สุดในด้านการฝึกอบรม มี
ความต้องการอยู่ในระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 3.48 รองลงมา คือ ด้านการเพิ่มพูนความรู้อย่าง
ไม่เป็นทางการ มีความต้องการอยู่ในระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 3.50 และด้านการศึกษาต่อ มี
ความต้องการอยู่ในระดับปานกลาง มีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 3.07 ตามลำดับ
3) การเปรียบเทียบระดับความต้องการพัฒนาตนเองของข้าราชการกรมปศุสัตว์ในพื้นที่
ปศุสัตว์เขต 6 พบว่า เพศ ระดับการศึกษา และบทบาทภารกิจของหน่วยงานที่แตกต่างกัน มี ระดับ
ความต้องการพัฒนาตนเองไม่แตกต่างกัน ส่วน อายุ ระดับตำแหน่ง และประสบการณ์ในการทำงานที่
แตกต่างกัน มีระดับความต้องการพัฒนาตนเอง แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

คำสำคัญ : ความต้องการพัฒนาตนเอง ข้าราชการกรมปศุสัตว์ พื้นทีป่ ศุสัตว์เขต 6
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4) ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความต้องการพั ฒ นาตนเอง คือ มีความต้องการพัฒ นาตนเอง
ด้านการศึกษาต่อ ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการทำงานในตำแหน่งนั้น ๆ ด้านการฝึกอบรม ต้องการ
ฝึ ก อบรมในโครงการสั ม มนาที่ มี ก ารนำสิ่ งที่ ต้ อ งการใช้ ในการปฏิ บั ติ งานมาขยายผล และ ทำให้
บุคลากรในหน่วยงานได้รับประโยชน์จริง ๆ และด้านการเพิ่มพูนความรู้อย่างไม่เป็นทางการ ต้องการ
ให้ ส่ งเสริม และกระตุ้น ให้ ข้ าราชการค้น คว้าแสวงหาความรู้ต่ าง ๆ ที่ ส นใจและเกี่ยวข้ องกั บ การ
ปฏิ บั ติ ง าน หรื อ นอกสายงาน หรื อ กฎระเบี ย บต่ า ง ๆ จากตำรา หรื อ สื่ อ ประเภทต่ า ง ๆ หรื อ
อินเตอร์เน็ต
ข้อเสนอแนะ ข้าราชการกรมปศุสัตว์ในพื้ นที่ปศุสัตว์เขต 6 ส่วนใหญ่ต้องการที่จะได้รับ
โอกาสในการพั ฒ นาความรู้แ ละประสิ ท ธิภ าพในการปฏิ บั ติงาน ด้ ว ยการศึกษาต่อ ในสาขาวิช าที่
เกี่ยวข้องกับการทำงานในตำแหน่งนั้น 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 selfdevelopment 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 186 of the population were
sampling from the officials in the Regional Livestock 6. 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 6, who answered the questionnaire, were mostly male at the age over 50
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 3.37 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 3.48 average scores.
Subsequently, they wanted at a high level to gain knowledge informally through
different sources at a 3.50 average scores and to continue studying in moderate at a
3.07 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, gender, education
and working responsibilities are not subject to the difference in the level of selfdevelopment desires. However, age, position, and working experiences have shown
statistically significant difference at the 0.05 level for the level of the selfdevelopment 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
บทนำ
ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา
บุคลากรเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุดในองค์กรที่จะทำให้องค์กรสามารถดำเนินกิจกรรมให้
บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ การที่องค์กรมีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถเข้ามาทำงานย่อม
ส่งผลให้องค์กรประสบความสำเร็จตามปณิธานที่ กำหนด รวมทั้งสามารถสร้างความก้าวหน้าให้แก่
องค์กร จนกล่าวได้ว่าปั จจัยสำคัญที่เป็นตัวบ่งชี้ความสำเร็จหรือล้มเหลวขององค์กรคือทรัพยากร
บุคคลนั่นเอง เพราะหากบุคลากรในองค์กรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ การทำงานก็จะสำเร็จลุล่วงไป
ด้วยดี มีผลทำให้การดำเนินงานในกิจกรรมต่า ง ๆ ที่กำหนดบรรลุตามเป้าหมาย ดังนั้น ผู้บริหารจึง
จำเป็นต้องมีความเข้าใจทรัพยากรมนุษย์ที่มีอยู่ในองค์กรว่าเขาเหล่านั้นมีความต้องการอะไร และมี
ความเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรมากน้อยเพียงใด ซึ่งสิ่งเหล่านี้อาจถือได้ว่าเป็นปรัชญาในการบริหาร
ทรัพยากรมนุ ษย์ที่ผู้บ ริหารมืออาชีพจำเป็นต้องมี ทั้งนี้ปรัชญาในการบริห ารทรัพยากรมนุษย์ของ
ผู้บริหารนั้นจะต้องขึ้นอยู่กับปรัชญาในการดำเนินธุรกิจขององค์กรด้วย
นอกจากนี้ ความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบัน นับเป็นอีกปัจจัย
หนึ่งที่ทำให้สังคมมีการเปลี่ยนแปลงและได้รับผลกระทบเช่นเดียวกัน เช่น ด้านเศรษฐกิจเกิดภาวะการ
แข่งขันทางด้านการค้าและธุรกิจระหว่างประเทศอย่างสูง ทำให้จำเป็นต้องเตรียมคนเตรียมเทคโนโลยี
ให้พร้อมเพื่อเพิ่มคุณภาพของผลผลิต และความเจริญก้าวหน้าของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทำให้
สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและความรู้ด้ านต่าง ๆ ได้ทั่วโลก เกิดรูปแบบการแสวงหาความรู้ได้
หลากหลายวิธี มีการเรียนรู้ด้วยตนเองมากขึ้น มีทางเลือกในการรับข่าวสารข้อมูลที่สอดคล้ องกับวิถี
ชีวิต และสามารถนำความรู้ไปแก้ไขปัญหาในชีวิตประจำวันได้อย่างรวดเร็ว กระแสการเคลื่อนไหวของ
ข้อมูลข่าวสารที่เป็ น ไปอย่ า งรวดเร็วจึงจำเป็นต้องเตรียมคนให้ มีความพร้อมที่จะปรับตัวและรู้จัก
เลือกใช้ข้อมูลข่าวสารที่ดี สอดคล้องกับวิถีชีวิตตลอดจนสร้างนิสัยใฝ่รู้ และสร้างโอกาสเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต (บรรยงค์ โตจินดา, 2546 : 186)
ดังนั้ น การพัฒ นาทรัพยากรมนุษย์ จึงนับเป็นปัจจัย ที่สำคัญและจำเป็นอย่างมากในการ
บริหารองค์กรให้อยู่รอดและเจริญูเติบโต เมื่อเปรียบเทียบกับปัจจัยในการดำเนินงานอื่น ๆ ไม่ว่าจะ
เป็นเงินทุน ที่ดิน อาคารสถานที่ และวัสดุภัณฑ์ต่าง ๆ ทั้งนี้เพราะการที่องค์กรจะบรรลุเป้าหมายการ
ดำเนินงานได้จะต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจของบุคคลในองค์กรนั้นเป็นสำคัญ และทรัพยากรบุคคล
ยังถือเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุดและจำเป็นอย่างมากในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า เพราะ
ถึงแม้ จะมีทรัพยากรการบริ ห ารอย่างสมบูรณ์ แต่ถ้าไม่มีทรัพ ยากรบุ คคลที่มีความสามารถแล้ ว
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ทรัพยากรการบริหารที่ มีอยู่ก็มิอาจใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประทศได้อย่างเต็มที่ การพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลจึงเป็นหัวใจสำคัญต่อการทำงาน บุคคลจำเป็นจะต้องได้รับการพัฒ นาตลอคเวลา
เพื่อให้ มีสมรรถนะเหมาะสมสำหรับการปฏิบัติงานทั้งในปัจจุ บันและอนาคต มีความคิ ดริเริ่มและ
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ซึ่งจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขององค์กรในทิศทางที่สอดคล้องกับกระแสการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมโลก การพัฒนาทรัพยากรบุคคลในองค์กรเป็นกระบวนการเรียนรู้เพื่อเพิ่มพูน
ความรู้ ทั กษะ สมรรถนะ และทัศ นคติของบุ คคลในองค์กรให้ มีพ ฤติกรรมการทำงานที่ ก่อให้ เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร อันจะส่งผลให้เกิดความก้าวหน้าต่อตนเองและองค์กร ซึง่ ในสภาวะปัจจุบัน
กระแสสังคมของโลกมีการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุคโลกาภิวัตน์เป็นผลมาจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
สารสนเทศจึงทำให้การปฏิบัติงานของบุคลากรขยายขอบเขตตามไปด้วย ถ้าหากบุคคลใดไม่สามารถ
ปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ย นแปลงเหล่านี้ได้ ย่อมเกิดปัญหาในการปฏิบัติงานให้บรรลุเปัาหมายตาม
วัตถุประสงค์ทอี่ งค์กรกำหนดไว้
จากการเปลี่ ย นแปลงอย่ า งรวดเร็ ว ของสภาพแวดล้ อ ม และการก้ า วสู่ ยุ ค ของการ
แข่งขัน กัน ทางเศรษฐกิจอย่างรุน แรงทั้งในและนอกประเทศ ยุคที่ข้อมูลข่าวสารจากทั่วทุกมุมโลก
สามารถส่ งถึงกัน ได้ เพี ย งไม่กี่วิน าที โดยมี สิ่ งที่ เรียกว่า “คน” หรือ “บุ คคล” เป็ นตัว ขับ เคลื่ อ น
ผ่ านเทคโนโลยี ส มั ย ใหม่ในรู ป แบบต่าง ๆ ทำให้ ท รั พ ยากรบุ คคลกลายเป็น ปั จจัยสำคั ญ ที่สุ ดของ
องค์ ก ร ส่ งผลให้ ก ลยุ ท ธ์ ก ารพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ต้ อ งเปลี่ ย นแปลงตามไปด้ ว ย แต่ ปั จ จุ บั น กลยุ ท ธ์
การพัฒ นาประเทศได้มุ่งไปสู่ “เศรษฐกิจบนพื้นฐานแห่ งความรู้ ” สิ่งสำคัญที่กำหนดการเติบโต
ทางเศรษฐกิ จ คื อ นวั ต กรรมและความรู้ เช่ น สตี เวน พอล จอบส์ (Steven Paul Jobs) หรื อ
สตีฟ จอบส์ เจ้าพ่อแห่งวงการไอทีหรือเทคโนโลยีที่กลายเป็นเครื่องหมายการค้ าของบริษัท แอปเปิล
จากความสามารถในการคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่สามารถตอบสนองความต้องการของคน
ได้อย่ างที่ไม่มีใครทำได้ หรือบุ คคลหลาย ๆ คนในโลกที่ ได้กลายเป็นผู้ขับเคลื่ อนองค์กรให้ ประสบ
ความสำเร็ จ ซึ่ ง การพั ฒ นาคนหรื อ ทรั พ ยากรบุ ค คลให้ มี ค วามรู้ ความสามารถจึ งเป็ น หนทาง
นำไปสู่ ค วามสำเร็ จ ขององค์ ก ร และการพั ฒ นาทรั พ ยากรบุ ค คลนั บ เป็ น องค์ ค วามรู้ ที่ ส ามารถ
อธิบายได้ชัดเจน ตามแนวคิดทฤษฎี การเรียนรู้ของผู้ใหญ่ (Adult Learning) ตั้งแต่ศตวรรษที่ 19
เป็นต้นมา การพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ใ นผู้ใหญ่ ซึ่งสามารถเรียนรู้ได้
ตลอดชีวิต ด้วยเหตุผลที่ว่า ทรัพยากรบุคคลนับเป็นปัจจัยที่มีคุณค่าสูงสุดขององค์กร (บดี ตรีสุคนธ์,
2550 : http://www.rakganclub.com/viewtopic.php?id=62) แ ล ะ เป็ น ปั จ จั ย ที่ ส า ม า ร ถ
ช่วยผลักดันให้องค์กรประสบความสำเร็จและบรรลุเป้ าหมายขององค์กร แนวคิดการบริหารองค์กร
ยุ ค ใหม่ จึ งให้ ค วามสำคั ญ ต่ อ ทรั พ ยากรบุ ค คล และมองทรัพ ยากรบุ ค คลเป็ น กำไร ไม่ ใช่ ต้ น ทุ น
เป็ น ทรั พ ยากรที่ มี มู ล ค่ า เพิ่ ม ยิ่ ง ใช้ ยิ่ ง ทำให้ มี มู ล ค่ า มากยิ่ ง ขึ้ น (จี ร ะ หงส์ ล ดารมภ์ , 2550 :
http://gotoknow.org/blog/chirakm/29245) การพั ฒ นาทรัพ ยากรบุ ค คลนั้ น ถื อ เป็ น การลงทุ น
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ที่คุ้มค่าและยั่งยืน ที่สุ ด เมื่อเปรีย บเทียบกับการลงทุนประเภทอื่น ๆ ทั้งนี้เพราะความสำเร็จของ
องค์กรขึ้นอยู่กับศักยภาพของบุคลากร องค์กรใดมีทรัพยากรบุคคลที่มีความสามารถสูง มีคุณธรรม
มีจ ริ ย ธรรม ย่ อมสามารถสร้ างความได้เปรียบทางการแข่ งขัน นำพาองค์ กรไปสู่ ความสำเร็จ ได้
ตามเป้าหมายที่ต้องการอย่างยั่งยืน องค์กรทุกองค์กร จึงปรารถนาและให้ความสำคัญกับการพัฒนา
ทรั พยากรบุ คคลให้ เ ป็ น ทั้งคนดีและคนเก่งอยู่ต ลอดเวลา ซึ่งการพั ฒ นาทรัพ ยากรบุค คลสามารถ
จำแนกได้เป็น 3 ระดับ ได้แก่ การพัฒนาระดับชาติ การพั ฒ นาระดับ องค์กร และการพั ฒ นาระดั บ
บุคคล
จากความสำคัญ และความจำเป็นดัง ที่กล่ าวมาข้างต้น ทำให้ ข้าราชการซึ่ งเป็ นบุคลากร
ภาครัฐทุกแห่งจำเป็นต้องพัฒนาตนเองให้ทันกับเหตุการณ์ในปัจจุบันเพื่อยกระดับความสามารถใน
การปฏิบัติงานให้ มีประสิทธิ ภ าพ สามารถเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีกว่า สำนึกในหน้าที่
ความรับผิดชอบต่อประชาชน ซึ่งข้าราชการกรมปศุสัตว์ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 6 เป็นบุคลากรที่สำคัญู
ของกรมปศุสัตว์ เพราะต้องทำหน้าที่ในการบริการด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านการผลิตสัตว์ ด้านสุขภาพ
สัตว์ ด้านมาตรฐานสิ น ค้าปศุสั ตว์ ด้านเศรษฐกิจการปศุสั ตว์ ด้านสนับสนุน อื่น ๆ เป็นต้น ในเมื่อ
สถานการณ์ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงทั้งทางสภาพแวดล้อม เศรษฐกิจสังคม และเทคโนโลยีต่าง ๆ
ข้าราชการในพื้ น ที่ ป ศุ สั ต ว์เขต 6 จำเป็ น ต้ อ งมี ก ารพั ฒ นาตนเอง เพื่ อให้ มี ความรู้ ความสามารถ
มีทัศนคติที่จะเป็ นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานและมีศัก ยภาพที่สูงขึ้นเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
ที่ เกิ ด ขึ้ น ซึ่ ง จะส่ ง ผลให้ ก ารดำเนิ น งานตามภารกิ จ ที่ ได้ รั บ มอบหมายประสบผลสำเร็ จ บรรลุ
ตามเป้ าหมายที่วางไว้ อัน จะก่อให้ เกิดประโยชน์สู งสุ ดในการพัฒ นาประเทศ สอดคล้ องกับความ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในสังคม ทำให้ผู้ศึกษาสนใจที่จะศึกษา ความต้องการพัฒนาตนเอง
ของข้าราชการกรมปศุสัตว์ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 6 เพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒ นาบุคลากรในพื้นที่
ปศุ สั ต ว์ เขต 6 ให้ เป็ น ผู้ มี ค วามรู้ ความสามารถ ปฏิ บั ติ ร าชการได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผลต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1 เพื่อศึกษาความต้องการพัฒนาตนเองของข้าราชการกรมปศุสัตว์ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 6
2 เพื่อศึกษาการเปรียบเทียบปัจจัยลักษณะส่วนบุคคลกับความต้องการพัฒนาตนเองของ
ข้าราชการกรมปศุสัตว์ในพื้นทีป่ ศุสัตว์เขต 6
3 เพื่ อ ศึ ก ษาข้ อ เสนอแนะในการพั ฒ นาตนเองของข้ า ราชการกรมปศุ สั ต ว์ ในพื้ น ที่
ปศุสัตว์เขต 6
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
จากการศึ ก ษาเอกสารและงานวิ จั ย ที่ เกี่ ย วข้ อ ง ผู้ วิ จั ย ได้ ป ระยุ ก ต์ แ นวคิ ด การบริ ห าร
ทรัพยากรมนุ ษย์ แนวคิดทฤษฎีการบริห ารงานบุคคลของ ดนัย เทียนพุฒ (2545 : 29) และ ชูชั ย
สมิ ท ธิ ไกร (2550 : 8 - 9) และ เดซิ ม อนซ์ , เวอร์เนอร์ และฮาร์ ริ ส (Desimonce, Werner, and
Harris) (1998 : 193) ใน 3 ด้าน คือ ด้านการศึกษาต่อ ด้านการฝึกอบรม และด้านการเพิ่มพูนความรู้
อย่างไม่เป็นทางการ นำมาเป็นแนวทางในการสร้างกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้
ตัวแปรต้น (Independent Variables)

ปัจจัยลักษณะส่วนบุคคล

1. เพศ
2. อายุ
3. ระดับการศึกษา
4. ระดับตำแหน่ง
5. ประสบการณ์การทำงาน
6. บทบาทภารกิจของหน่วยงาน

ตัวแปรตาม (Dependent Variables)

ความต้องการพัฒนาตนเอง
ของข้าราชการกรมปศุสัตว์ในพื้นที่
ปศุสัตว์เขต 6
1. ด้านการศึกษาต่อ
2. ด้านการฝึกอบรม
3. ด้านการเพิ่มพูนความรู้อย่างไม่เป็น
ทางการ

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
สมมติฐานการวิจัย
การวิจั ย ความต้ อ งการพั ฒ นาตนเองของข้ าราชการกรมปศุ สั ต ว์ ในพื้ น ที่ ป ศุ สั ต ว์เขต 6
จำแนกตามปัจจัยลักษณะส่วนบุคคล โดยกำหนดสมมติฐานดังนี้
1 ข้าราชการกรมปศุสัตว์ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 6 ที่มีเพศแตกต่างกัน มีความต้องการพัฒนา
ตนเองที่แตกต่างกัน
2 ข้าราชการกรมปศุสัตว์ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 6 ที่มีอายุแตกต่างกัน มีความต้องการพัฒนา
ตนเองที่แตกต่างกัน
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3 ข้าราชการกรมปศุสัตว์ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 6 ที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีความ
ต้องการพัฒนาตนเองที่แตกต่างกัน
4 ข้าราชการกรมปศุสั ตว์ในพื้นที่ ปศุสั ตว์เขต 6 ที่มีระดับตำแหน่ง แตกต่างกัน มีความ
ต้องการพัฒนาตนเองที่แตกต่างกัน
5 ข้าราชการกรมปศุสัตว์ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 6 ที่มปี ระสบการณ์ในการทำงานแตกต่างกัน
มีความต้องการพัฒนาตนเองที่แตกต่างกัน
6 ข้าราชการกรมปศุสัตว์ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 6 ที่มีบทบาทภารกิจของหน่วยงานแตกต่าง
กัน มีความต้องการพัฒนาตนเองที่แตกต่างกัน
ประโยชน์ที่จะได้รับ
เพื่ อ นำผลการศึ ก ษาที่ ไ ด้ ไ ปใช้ เ ป็ น แนวทางในการพั ฒ นา ปรั บ ปรุ ง และส่ ง เสริ ม
ประสิทธิภาพ ด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรมปศุสัตว์ในพื้นทีป่ ศุสัตว์เขต 6
ขอบเขตของการวิจัย
1 ขอบเขตด้านเนื้อหา
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ มุ่ ง ศึ ก ษาถึ ง ความต้ อ งการในการพั ฒ นาตนเองของข้ า ราชการกรม
ปศุ สั ต ว์ในพื้ น ที่ป ศุ สั ตว์เขต 6 ตามแนวทางของ ดนั ย เที ยนพุ ฒ (2545 : 29) ชูชัย สมิ ท ธิไกร
(2550 : 8 - 9) และ เดซิมอนซ์, เวอร์เนอร์ และฮาร์ริส (Desimonce, Werner, and Harris) (1998
: 193) ใน 3 ด้าน คือ ด้านการศึกษาต่อ ด้านการฝึกอบรม และด้านการเพิ่มพูนความรู้อย่างไม่เป็น
ทางการ
2 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้มีจำนวน 348 คน ซึ่งผู้วิจัยได้นำมากำหนดเป็นขนาด
กลุ่มตัวอย่าง เพื่อเป็นตัวแทนที่ดีของประชากรทั้งหมด โดยการคำนวณขนาดของกลุ่มตัวอย่าง กรณี
ทราบจำนวนประชากรตามวิธีของ เครจซี่, อาร์.วี. และ มอร์แกน ดี.ดับเบิ้ ลยู. (Krejcie, R.V. and
Morgan D.W.) จากตารางของ เครจซี่ และ มอร์แ กน (Krejcie & Morgan) (บุ ญ ชม ศรีส ะอาด,
2545 : 43) ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างจำนวน 186 คน เมื่อได้ขนาดตัวอย่างแล้ว จึงเลือกวิธีการสุ่ม
ตัว อย่ าง โดยใช้เทคนิ ค การสุ่ มตั ว อย่างแบบง่าย คื อ การจับสลากแบบไม่คืน ที่ (จำแนกเป็ นราย
จังหวัด) ดังรายละเอียดในตารางที่ 1 ดังนี้
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ตารางที่ 1 แสดงจำนวนประชากรและจำนวนตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยจำแนกเป็นรายจังหวัด
หน่วย : คน
จังหวัด
จำนวนประชากร จำนวนตัวอย่าง
1. พิษณุโลก
82
41
2. สุโขทัย
32
18
3. นครสวรรค์
36
20
4. ตาก
45
23
5. พิจิตร
26
15
6. อุตรดิตถ์
27
15
7. อุทัยธานี
27
12
8. กำแพงเพชร
30
19
9. เพชรบูรณ์
43
23
รวมทั้งสิ้น
348
186
ที่มา : กองการเจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว์
3 ขอบเขตด้านตัวแปร
3.1 ตั ว แปรต้ น (Independent Variables) คื อ ปั จ จั ย ลั ก ษณะส่ ว นบุ ค คลของ
ข้าราชการกรมปศุสัตว์ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 6 จำแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระดับตำแหน่ง
ประสบการณ์การทำงาน และบทบาทภารกิจของหน่วยงาน
3.2 ตัว แปรตาม (Dependent Variables) คื อ ความต้ องการพั ฒ นาตนเองของ
ข้าราชการกรมปศุสัตว์ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 6 ประกอบด้วย 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการศึกษาต่อ ด้านการ
ฝึกอบรม และด้านการเพิ่มพูนความรู้อย่างไม่เป็นทางการ
4 ขอบเขตด้านพื้นที่
พืน้ ที่ที่ทำการวิจัย คือ หน่วยงานในพื้นที่รับผิดชอบกำกับดูแลของสำนักงานปศุสัตว์เขต
6 จำนวน 9 จั งหวัด ได้ แ ก่ พิ ษ ณุ โลก สุ โขทั ย นครสวรรค์ ตาก พิ จิ ต ร อุ ต รดิ ต ถ์ อุ ทั ย ธานี
กำแพงเพชร และเพชรบูรณ์
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5 ระยะเวลาที่ศึกษา
ระยะเวลาที่ศึกษา ระหว่าง วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2560 ถึง วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ.2560
นิยามศัพท์เฉพาะ
1 ความต้องการพัฒนาตนเอง หมายถึง วิธีการที่จะช่วยให้เพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ
ในการปฏิบั ติภ ารกิจ ต่าง ๆ ของข้าราชการกรมปศุสัตว์ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 6 ให้ มีประสิทธิภ าพ
มากขึ้น ทั้งภารกิจด้านการบริหารงาน ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อพัฒนา
งานด้านสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัย ภารกิจด้านการควบคุมป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ การชันสูตร
โรค ระบาดวิทยาทางสัตวแพทย์ ภารกิจด้านการพัฒ นางานด้านมาตรฐานและตรวจสอบสิ นค้า
ปศุ สั ต ว์ ภารกิจ ด้านการส่ งเสริ มการผลิ ตสั ตว์ อาหารสั ตว์ และสิ่ งแวดล้ อมเกี่ยวกั บการปศุสั ตว์
ภารกิจด้านการสาธิตและพัฒนาการปศุสัตว์ ภารกิจด้านการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำแผนปฏิบัติ
การด้ า นสุ ข ภาพสั ต ว์ แ ละสุ ข อนามั ย ภารกิ จ ด้ า นการติ ด ตามและประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง าน
ให้คำปรึกษา แนะนำ และควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปศุ สัตว์
โดยวิธีการ 3 ด้าน ได้แก่
1.1 ด้านการศึกษาต่อ หมายถึง ศึกษาต่อในหลักสูตรสายงานที่ตนปฏิบัติอยู่ และใน
หลักสูตรที่ตนสนใจแม้จะไม่อยู่ในสายงานของตนเอง ศึกษาต่ อเพื่อให้ได้รับวุฒิ การศึกษาสูงขึ้นกว่า
วุฒิ การศึกษาเดิม ศึกษาต่อภายในประเทศและต่างประเทศ ก็ต่อเมื่อมีทุนอุดหนุนจากหน่วยงาน
หรือให้ทางราชการออกเงินอุดหนุนครึ่งหนึ่งในการศึกษา รวมไปถึงการศึกษาต่อโดยใช้ทุนส่วนตัว
ศึกษาต่อโดยใช้เวลานอกเวลาราชการเฉพาะในวันเสาร์ - อาทิตย์ และหลังเลิกงานแล้วในวันจันทร์ –
ศุกร์ รวมไปถึงลาศึกษาต่อภายในประเทศโดยใช้เวลาราชการ ลาศึกษาต่อต่างประเทศมากกว่า
ในประเทศ และศึ ก ษาต่ อ แบบนอกระบบไม่ ต้ อ งเข้ าชั้ น เรีย น เมื่ อ ทดสอบความรู้ผ่ านจะได้ รั บ
วุฒิการศึกษา
1.2 ด้านการฝึ กอบรม หมายถึง เข้ารับการฝึกอบรมในหลั กสู ตรที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงานในสายงานที่รับผิดชอบ และหลักสูตรอื่น แม้ว่าจะไม่อยู่ ในสายงานที่ตนรับผิดชอบเข้ารับ
การฝึกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับผู้นำและหรือผู้บริหาร เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการให้บริการและ
การทำงานเป็นที ม การใช้เทคโนโลยี ในสำนักงาน การเข้าร่วมประชุม ฝึกอบรม สัมมนา เนื้อหา
เกี่ยวกับการแก้ปัญหาและแนวทางปรับปรุงงาน เข้ารับการฝึ กอบรมเมื่อได้รับการแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่งที่สูงขึ้น และเมื่อย้ายไปดำรงตำแหน่งซึ่งมีหน้าที่ต่างไปจากสายงานเดิม เข้ารับการฝึกอบรม
ที่ทางราชการจัดให้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย หรือแม้แต่จะต้องเสียค่าใช้จ่ายเอง เข้ารับการฝึกอบรม
นอกเวลาราชการเฉพาะในวันเสาร์ –อาทิตย์ และหลังเลิกงานแล้วในวันจันทร์ – ศุกร์ รวมไปถึง

8
เข้ า รั บ การฝึ ก อบรมในเวลาราชการเท่ า นั้ น เข้ า รั บ การฝึ ก อบรมในต่ า งประเทศก็ ต่ อ เมื่ อ
ได้รับทุนอุดหนุนจากหน่วยงาน รวมไปถึงการจะต้องใช้ทุนของตัวเอง
1.3 ด้านการเพิ่มพูนความรู้อย่างไม่เป็นทางการ หมายถึง ค้นคว้าหาความรู้ ความเข้าใจ
การปฏิบัติงานจากหนังสือ กฎระเบียบต่าง ๆ ในสำนักงาน ในห้องสมุดต่าง ๆ รวมทั้งการศึกษาจาก
ผู้ร่วมงานหรือผู้บั งคับบัญชา การจัดหาตำรา กฎระเบียบต่าง ๆ โดยการจัดซื้อด้วยเงินส่วนตัว การ
สมัครเป็นสมาชิกวารสาร เอกสาร ข้อมู ลข่าวสารทั่ว ๆ ไป การแสวงหาความรู้ข่าวสารต่าง ๆ จาก
วิทยุ โทรทัศน์ เทป วีดิโอ สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ เครือข่ายอินเตอร์เน็ต การฟังปาฐกถา และการพูดคุย
หรือสนทนากับบุ คคลทั่วไปหรือผู้รู้ในสาขาวิชาต่าง ๆ หาประสบการณ์ ในต่างประเทศก็ต่อเมื่อมี
ทุนอุดหนุนจากหน่วยงานหรือแม้แต่จะต้องใช้ทุนส่วนตัว ไปศึกษาดูงานนอกสำนักงาน ในเรื่องที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ งานที่ รั บ ผิ ด ชอบโดยตรง รวมทั้ ง เรื่ อ งทั่ ว ไป เช่ น การบริ ห ารจั ด การ และการจั ด
สภาพแวดล้อม พัฒนาตนเองโดยสับเปลี่ยนงานกับผู้ร่วมงานทั้งในฝ่ายและคนละฝ่าย นำเทคโนโลยี
มาปรับปรุงใช้ในการทำงาน พัฒนาตนเองโดยวิธีการประเมินผลงานตนเอง พัฒนาตนเองโดยการ
เขียนบทความวิชาการต่าง ๆ ลงในวารสารหรือจัดทำเอกสารเผยแพร่ และพัฒนาตนเองในด้านจิตใจ
เช่น การฝึกสติและสมาธิ
2 ข้าราชการกรมปศุสั ตว์ในพื้ น ที่ ป ศุ สั ต ว์เขต 6 หมายถึ ง ข้าราชการพลเรือนที่ สั งกั ด
กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานทีต่ ั้งอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบกำกับ
ดูแลของสำนักงานปศุสัตว์เขต 6 ได้แก่ สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด ศูนย์วิจัย
และพัฒนาการสัตวแพทย์ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ ศูนย์วิจัยผสมเทีย มและเทคโนโลยีชีวภาพ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ และด่านกักกันสัตว์
3 พื้นที่ ปศุสัตว์เขต 6 หมายถึง พื้นที่ที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 รับผิดชอบกำกับดูแล
จำนวน 9 จังหวัด ได้แก่ พิษณุโลก สุโขทัย นครสวรรค์ ตาก พิจิตร อุตรดิตถ์ อุทัยธานี กำแพงเพชร
และเพชรบูรณ์
4 ปัจจัยลักษณะส่วนบุคคล หมายถึง ภูมิหลังของข้าราชการกรมปศุสัตว์ในพื้นที่สำนักงาน
ปศุสัตว์เขต 6 ที่ส่งผลต่อความต้องการพัฒนาตนเอง ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระดับตำแหน่ง
ประสบการณ์การทำงาน และบทบาทภารกิจของหน่วยงาน
4.1 เพศ หมายถึง เพศชายหรือเพศหญิง
4.2 อายุ หมายถึง อายุของข้าราชการกรมปศุสัตว์ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 6
4.3 ระดับการศึกษา หมายถึง วุฒิ การศึกษาขั้นสูงสุดของข้าราชการกรมปศุสัตว์ ใน
พื้นที่ปศุสัตว์เขต 6
4.4 ระดับตำแหน่ง หมายถึง ลักษณะงาน / ระดับการดำรงตำแหน่งที่ปฏิบัติราชการ
อยู่ของข้าราชการกรมปศุสัตว์ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 6
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4.5 ประสบการณ์ในการทำงาน หมายถึง ระยะเวลาที่เข้าปฏิบัติงานในกรมปศุสัตว์
ของข้าราชการกรมปศุสัตว์ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 6
4.6 บทบาทภารกิจของหน่วยงาน หมายถึง แต่ละหน่วยงานมีบทบาทหน้าที่ที่แตกต่าง
กันออกไปตามภารกิจด้านต่าง ๆ

52

บทที่ 2
เอกสาร และงานวิจัยที่เกีย่ วข้อง
แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้อง ดังนี้
1. ความเป็นมาของสำนักงานปศุสัตว์เขต 6
2. แนวคิดการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
3. แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับความต้องการของมนุษย์
4. ความต้องการพัฒนาตนเอง
5. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ความเป็นมาของสำนักงานปศุสัตว์เขต 6
1 ข้อมูลองค์กร
สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 เดิมมีชื่อเรียก “สัตวแพทย์ภาค” สังกัดราชการบริหารส่วน
ภูมิภาคตาม พระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการกรมการปศุสัตว์ (กรมปศุสัตว์) ในสังกัดกระทรวง
เกษตร (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์) โดยกรมการปศุสัตว์ ขณะนั้นได้แบ่งราชการออกเป็น
ก. ราชการบริหารส่วนกลาง ประกอบด้วย 7 กอง คือ
1. สำนักงานเลขานุการกรม
2. กองสัตวรักษ์
3. กองควบคุมโรคระบาด
4. กองวัคซีนและซีรั่ม
5. กองส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์
6. กองอาหารสัตว์
7. กองทดลองและค้นคว้า
ข. ราชการบริหารส่วนภูมิภาค มี 3 หน่วยงาน คือ
1. สัตวแพทย์ภาค (9 ภาค)
2. สัตวแพทย์จังหวัด
3. สัตวแพทย์อำเภอ
“สัตวแพทย์ภาค” ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “สัตวแพทย์เขต” และย้ายจากราชการบริหาร
ส่วนภูมิภาคมาสังกัดราชการบริหารส่วนกลางตามพระราชกฤษฎีกา จัดระเบียบราชการกรมปศุสัตว์
กระทรวงเกษตร วันที่ 21 พฤษภาคม 2500
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“สั ตวแพทย์ เขต” ได้เปลี่ ยนชื่อเป็ น “สำนักงานปศุสั ตว์เขต” สั งกัดราชการบริห าร
ส่ ว นกลาง ตามพระราชกฤษฎี ก าการจั ด ระเบี ย บราชการกรมปศุ สั ต ว์ กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2516 และเปลี่ยนเป็นสั งกัดราชการบริหารส่วนกลางตั้งอยู่ในส่วน
ภูมิภาค ตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมปศุสัตว์ เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2537
“สำนักงานปศุสัตว์เขต” ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “สำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัย“ สังกัด
ราชการบริหารส่วนกลางตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค ตามประกาศกฎกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แบ่งส่วน
ราชการกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2545 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2545
“สำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัย” ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “สำนักงานปศุสัตว์เขต“ สังกัด
ราชการบริหารส่วนกลางตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค ตามประกาศกฎกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แบ่งส่วน
ราชการกรมปศุ สั ต ว์ ก ระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2554 เมื่ อ วั น ที่ 22 ธั น วาคม 2554
ปัจ จุบั น ตั้งอยู่เลขที่ 333 หมู่ ๘ ถนนพิ ษณุ โลก - นครสวรรค์ ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.
พิษณุโลก 65000
2 วิสัยทัศน์
เป็นองค์กรชั้นนำพัฒนาการปศุสัตว์สู่อาเซียนและตลาดโลก
3 พันธกิจ
1. ศึกษา วิจัย และพัฒนา ถ่ายทอดองค์ความรู้ และเทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์
2. พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน
3. ป้องกัน ควบคุม และแก้ไขปัญหาโรคระบาดสัตว์
4. กำกั บ ดู แ ล และอำนวยความสะดวก ให้ เป็ น ไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่
เกี่ยวข้อง โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
4 หน้าที่ภารกิจ
สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 มีอำนาจหน้าที่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ดังนี้
1. ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัย เพื่อพัฒ นางานด้านสุขภาพสัตว์และสุขอนามัยสัตว์
การควบคุม การป้องกัน การบำบัดโรคสัตว์ การชันสูตรโรคสัตว์ และระบาดวิทยาทางสัตวแพทย์
2. ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัย เพื่อพัฒนางานด้านมาตรฐาน ตรวจสอบคุณภาพสินค้า
ปศุสัตว์ และส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับการปศุสัตว์
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3. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประยุกต์ ส่งเสริม และถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อพัฒนางาน
ด้านการผลิตสัตว์ อาหารสัตว์ สุขภาพสัตว์
4. จั ดทำแผนยุ ท ธศาสตร์ แผนการปฏิ บั ติงาน และการบู รณาการแผนด้านการ
ปศุสัตว์ในระดับเขตและระดับจังหวัด
5. ติ ด ตามประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง าน ให้ ค ำปรึ ก ษา แนะนำ และกำกั บ การ
ดำเนินงานให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ กฎหมายว่าด้วยการบำรุงพันธุ์ สัตว์ กฎหมาย
ว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ กฎหมายว่าด้ วยสถานพยาบาลสัตว์ กฎหมายว่าด้วยโรคพิษ
สุนัขบ้า กฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
6. เป็ น ศูน ย์การศึกษาเกี่ยวกับการตรวจวินิจฉั ยโรคสัตว์ การรักษาพยาบาลสัตว์
และการให้บริการสุขภาพสัตว์
7. เป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านการปศุสัตว์และเศรษฐกิจปศุสัตว์
8. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ
ที่ได้รับมอบหมาย
นอกจากอำนาจหน้ า ที่ ดั ง กล่ า วข้ า งต้ น ประกอบกั บ ภารกิ จ ที่ ได้ รั บ มอบหมายจาก
กรมปศุสัตว์เพิ่มเติม สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 จึงทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจราชการแทนกรมปศุสัตว์ในเขต
พื้นที่รับผิดชอบกำกับดูแลอีกหน้าที่หนึ่ง โดยรับผิดชอบตรวจราชการ ติดตามงานและให้คำแนะนำทั้ง
ด้านบริหารและด้านวิชาการแก่หน่วยงานของกรมปศุสัตว์ทั้งหน่วยงานส่วนภูมิภาค และหน่วยงาน
ส่วนกลาง ที่มีสำนักงานตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค (สังกัดกอง / สำนักในส่วนกลาง) ได้แก่
1. สำนั ก งานปศุ สั ต ว์ จั งหวั ด 9 แห่ ง ประกอบด้ ว ย จั ง หวั ด พิ ษ ณุ โ ลก สุ โ ขทั ย
นครสวรรค์ ตาก พิจิตร อุตรดิตถ์ อุทัยธานี กำแพงเพชร และจังหวัดเพชรบูรณ์
2. ศูน ย์ วิจั ย จำนวน 9 แห่ ง ประกอบด้ว ย ศู น ย์วิ จัย และพั ฒ นาการสั ตวแพทย์
ภาคเหนือตอนล่าง ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพพิษณุโลก ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
ปศุสัตว์ที่ 6ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ตาก ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์พิษณุโลก ศูนย์วิจัยและบำรุง
พันธุ์สัตว์นครสวรรค์ ศูนย์วิจัยและพัฒ นาอาหารสัตว์ เพชรบูรณ์ ศูนย์วิจัยและพัฒ นาอาหารสัตว์
สุโขทัย และศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์พิจิตร
3. ด่านกั ก สั ต ว์ 7 แห่ ง ได้ แ ก่ ด่ า นกั ก กัน สั ต ว์ เพชรบู รณ์ ด่ านกั ก กั น สั ตว์ พิ จิ ต ร
ด่ านกักกัน สั ตว์อุตรดิตถ์ ด่านกักกัน สั ตว์ น ครสวรรค์ ด่านกักกันสั ตว์ พิษ ณุ โลก ด่านกักกัน สั ตว์
กำแพงเพชร และด่านกักกันสัตว์ตาก

13
จากอำนาจหน้ าที่ และภารกิจที่ เกี่ ยวข้องกับ หน่ว ยงานปศุสั ตว์ในจั งหวัดต่าง ๆ หลาย
หน่ ว ยงาน สำนั ก งานปศุ สั ต ว์ เขต 6 ได้ เล็ ง เห็ น ความสำคั ญ เรื่ อ งการพั ฒ นาบุ ค ลากรด้ า นต่ าง ๆ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนานั้นจะต้องตรงตามความต้องการของผู้ที่ได้รับการพัฒนาไม่ว่าจะเป็นการ
พัฒนาในรูปแบบของการศึกษาต่อ รูปแบบของการฝึกอบรมการอบรม และรูปแบบการเพิ่มพูนความรู้
อย่างไม่เป็นทางการ (สำนักงานปศุสัตว์เขต 6, 2560 : http://region6.dld.go.th)
แนวคิดการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การพั ฒ นาทรั พ ยากรบุ คคลนับ เป็ น องค์ค วามรู้ที่ ส ามารถอธิบ ายได้ชัด เจนตามแนวคิ ด
ทฤษฎีการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ (Adult Learning) ตั้งแต่ศตวรรษที่ 19 เป็นต้นมา การพัฒนาทรัพยากร
บุคคลให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ในผู้ ใหญ่ ซึ่งสามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต ด้วยเหตุผลที่ทรัพยากร
บุคคลนับเป็นปัจจัยที่มีคุณค่าสูงสุดขององค์กรและเป็นปัจจัยที่สามารถช่วยผลักดันให้องค์กรประสบ
ความสำเร็จและบรรลุเป้าหมายขององค์กร แนวคิดการบริหารองค์กรยุค ใหม่จึงให้ความสำคัญต่อ
ทรัพยากรบุคคล และมองทรัพยากรบุคคลเป็นกำไร ไม่ใช่ต้นทุน เป็นทรัพยากรที่มีมูลค่าเพิ่ม ยิ่งใช้
ยิ่งทำให้มีมูลค่ามากยิ่งขึ้น (บดี ตรีสุคนธ์, 2550 : http://www.rakganclub.com/viewtopic.php?id=62)
จากเดิมแนวคิดการพัฒ นาทรั พยากรบุคคลจะมุ่งเน้นที่การอบรมและพั ฒ นาทรัพยากร
บุ คคลในองค์กรโดยกระบวนการสร้างการเรียนรู้และแรงจูงใจที่ดัช นีความพึงพอใจของพนั กงาน
(Employee Satisfaction Index) แต่ ปั จ จุ บั น แนวคิ ด การพั ฒ นาทรัพ ยากรบุ ค คลในการบริ ห าร
องค์ กรยุ ค ใหม่ ป รับ เปลี่ ย นมามุ่ งเน้น ที่ การกระตุ้น ให้ พ นั กงานเกิ ดความรัก ต่อ องค์ กร อยากเรีย น
อยากรู้และมีความผูกพันกับองค์กร (บดินทร์ วิจารณ์, 2550 : 7 - 11) มุ่งเน้นความสำเร็จเพื่อบรรลุ
เป้ าหมายขององค์ ก รซึ่ งเป็ น สิ่ งที่ ห ลาย ๆ องค์ ก รต้ อ งการให้ เกิ ด ขึ้ น จากการที่ ผู้ วิ จั ย ได้ ค้ น คว้ า
และศึกษาตำรา เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สามารถสรุปแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากร
บุคคล ได้ดังนี้
1 ความหมายของการจัดการทรัพยากรบุคคล
การจัดการทรัพยากรบุคคล การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การบริหารทรัพยากรมนุษย์
หรื อ การบริ ห ารงานบุ ค คล เป็ น คำที่ มี ค วามหมายเดี ย วกั น คื อ การบริ ห ารงานบุ ค คลเพื่ อ ให้ เกิ ด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานสูงสุด สำหรับความหมายของการจัดการทรัพยากร
มนุษย์ มีนักวิชาการให้ความหมายไว้ดังนี้
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เด่ น ดวง คำตรง (2545 : 19) ให้ ค วามหมายของการพั ฒ นาบุ ค ลากรไว้ว่า เป็ น การ
ดำเนินการเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ และทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานที่ตนรับผิดชอบให้มี
คุ ณ ภาพประสบความสำเร็ จ เป็ น ที่ น่ า พอใจแก่ อ งค์ ก ร สำหรับ บุ ค ลากรในภาครัฐ ซึ่ งมี อ ยู่ ทั้ งใน
กระทรวง ทบวง กรม ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั่วประทศ เป็นกลไกลสำคัญของรัฐบาลในการ
บริหารราชการแผ่นคิน และพัฒนาประเทศให้ประสบความสำเร็จ ทุกรัฐบาลจึงถือเป็นนโยบายสำคัญ
ที่ จ ะหาทางส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาให้ ข้ า ราชการ และลู ก จ้ า งทำงานอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
เกิดประสิทธิผลในการปฏิบัติราชการให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ รวมทั้งพัฒนาทัศนคติที่ถูกต้องในการ
ทำงานด้วย
สุภ าพร พิศาลบุ ตร และยงยุทธ เกษสาคร (2546 : 12 - 13) กล่าวไว้ว่า การพั ฒ นา
บุคคลเป็นกระบวนการที่จัดให้มนุษย์มีประสบการณ์ในการเรียนรู้โดยคาดหวังที่จะได้มนุษย์เหล่านั้น
พร้อมที่จะเอาความรู้ไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ ซึ่งการพัฒนาบุคคลจึงต้องมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับ
วิท ยากรต่ าง ๆ ที่ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งกั บ การสร้ างประสบการณ์ ในการเรีย นรู้ และการปรับ เปลี่ ย น
พฤติกรรม
อรนุ ช ศรี สุ ร างค์ (2546 : 6) กล่ าวว่ า การพั ฒ นาทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ จ ะหมายรวมถึ ง
กระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทั้งมวล อันอาจได้แก่การเปลี่ยนแปลงด้านความรู้ความสามารถ
ทั ก ษะและทั ศ นคติ โดยอาศั ย กระบวนการเรี ย นรู้ แ บบต่ า ง ๆ ซึ่ ง จะครอบคลุ ม กระบวนการจั ด
การศึกษาให้ ทุ กคน ทุ กระดับ ได้มีความรู้ความสามารถ มี ทัศนะคติอันพึงปรารถนาของสั งคมและ
ประเทศชาติและรวมถึงการอบรม สอนงาน การสับเปลี่ยนหมุนเวียนหรือแม้แต่กระบวนการพัฒนา
ตนเองด้วย
สุนันทา เลาหนันทน์ (2546 : 223) กล่าวไว้ว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ
ตรงกั บ ภาษาอั ง กฤษ คื อ Human Resource Development หรื อ HRD ในภาษาไทยมี ใ ช้ กั น
หลายคำ เช่น การพัฒนาบุคคล การพัฒนาทรัพยากรบุคคล และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ไม่ว่า
จะใช้คำใดล้ วนมีความหมายเหมือนกัน คือ กระบวนการที่ได้อ อกแบบไว้อย่างมีเป้าหมายเพื่อให้
ผู้ปฏิบัติงาน ได้มีโอกาสเรียนรู้โดยการฝึกอบรม การศึกษา และการพัฒนา เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และ
ศักยภาพในการทำงาน รวมทั้งปรับพฤติกรรมของผู้ปฏิบัติงานให้พร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิ ดชอบ
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์การ และมีโอกาสก้าวหน้าในตำแหน่งที่สูงขึ้น
ศุภชัย ยาวะประภาษ (2547 : 174 - 175) กล่าวไว้ว่า การพัฒนาบุคลากรเป็นการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้อย่างเป็นระบบในห้วงเวลาที่กำหนด เพื่อเพิ่มโอกาสให้บุคลากรในองค์การ
มี ส มรรถนะสู ง ขึ้ น สามารถปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายได้ เ ป็ นผลดี อั น เป็ น ผลต่ อ การ
เจริญเติบโตก้าวหน้าของบุคลากรและองค์การ นอกจากนี้ การพัฒนาบุคลากร (Human Resource
Development : HRD) เป็ น การใช้ ก ารฝึ ก อบรม (Training) การพั ฒ นาองค์ ก าร (Organization
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Development) และการพั ฒ นาอาชี พ (Career Development) อย่ า งบู ร ณาการ เพื่ อ ที่ จ ะเพิ่ ม
ประสิทธิผลของบุคคลกลุ่มงานและองค์การ การพัฒนาบุคลากรจะช่วยพัฒนาสมรรถนะสำคัญ (Key
Competencies) ที่ จ ะทำให้ บุ ค ลากรในองค์ ก ารสามารถปฏิ บั ติ ง าน ปั จ จุ บั น และอนาคตได้
โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่มีก ารวางแผนไว้ล่วงหน้า (Planned Learning Activities) ช่วยทำให้
กลุ่ มงานในองค์การสามารถริเริ่มและจัดการเปลี่ ยนแปลง และทำให้ เกิดการประสานกันระหว่าง
ความต้องการขององค์ก ารกั บ บุ คลากร ความหมายของคำว่า การพัฒ นาบุ คลากรแตกต่ างกัน ไป
ตามวั ฒ นธรรมของแต่ ล ะประเทศ ในประเทศฝรั่ ง เศส คำว่ า “การพั ฒ นาสั ง คม” (Social
Development) มักใช้เป็นคำแทนคำว่า HRD ในประเทศเยอรมนี สาขาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
บุคลากร หรือ HRD จะเกี่ยวข้องกับการฝึกอบรมในภาคอุตสาหกรรม ผู้ชำนาญด้านการให้คำปรึกษา
และผู้ชำนาญเรื่องการบริหารงานบุคคลในเนเธอร์แลนด์ การพัฒนาบุคลากรจะเกี่ยวกับมาตรการ
ทั้งหลายในเรื่องการฝึกอบรมและพัฒนาที่มีจัดขึ้น เพื่อสร้างและยกระดับความเชี่ยวชาญของบุคลากร
ในองค์การ ในประเทศรัสเซีย การพัฒนาบุคลากรสัมพันธ์กับการได้มาซึ่งบุคลากร การคัดเลือกและ
ฝึกอบรมโดยมีจุดเน้นที่จะบริหารกำลังคนหรือภาพรวมของบุคลากรมากกว่าการช่วยพัฒนาบุคลากร
เป็นรายบุคคล ในสหราชอาณาจักร การพัฒนาบุคลากรประกอบด้วยขั้นตอนและกิจกรรมต่าง ๆ
ที่มีผลกระทบต่อการเรียนรู้ขององค์การและบุคลากร
พยอม วงศ์สารศรี (2548 : 166) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คือ
การดำเนินการเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ และทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานที่ตนรับผิดชอบให้มี
คุณภาพประสบความสำเร็จที่น่าพอใจแก่องค์การ
เดวิด เอ.เดอ เซนโซ และสตีเฟ่น พี.ร็อบบินส์ (David A.De Cenzo and Stephen
P.Robbinns) (1996 : 8) เห็นว่าการจัดการทรัพยากรมนุษย์ คือ หน้าที่ในองค์การที่ครอบคลุมถึงการ
จัดการบุคคล การฝึกอบรม การพัฒนา การจูงใจ และการธำรงรักษาไว้ซึ่งพนักงาน
แกรี่ เดสเลอร์ (Gary Dessler) (1997 : 72) ให้ความหมายของการจัดการทรัพยากร
มนุ ษย์ไว้ว่า หมายถึง นโยบายและการกระทำในการใช้ทรัพยากรมนุษย์ขององค์การเพื่อให้ บรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์การ
จอห์น เอ็ม.อิวานเซวิช (John M. Ivancevich) (1998 : 708) ให้ความหมายของการ
จัดการทรัพยากรมนุษย์ไว้ว่า หมายถึง หน้าที่หนึ่งขององค์การซึ่งทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดจากการใช้
บุคลากรเพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์การและเป้าหมายของบุคคล
แคสเตทเตอร์ (Castetter) (2000 : 4) ได้ให้คำจำกัดความของการพัฒนาบุคลากร คือ
การกระตุ้นความสนใจ การพัฒนา การสงวนรักษาไว้ และการสร้างแรงจูงใจเพื่อการให้เกิดการพัฒนา
ในกระบวนการทำงาน ตำแหน่งงาน และมาตรฐานของการทำงาน และเพื่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด
ของการพัฒนาอาชีพ รวมทั้งให้เกิดความสมานฉันท์ระหว่างจุดมุง่ หมายของบุคคลและองค์กร
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เวอร์เนอร์ และเดซิมอนซ์ (Werner and DeSimonce) (2006 : 6) ให้ความหมาย
การพัฒนาทรัพยากรบุคคลว่า เป็นการจัดระบบ วางแผน และออกแบบการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
โดยองค์กร เพื่อให้สมาชิกขององค์กรมีโอกาสได้เรียนรู้ทักษะที่จำเป็นในการทำงานทั้งที่รับผิดชอบ
ในปั จจุบัน รวมทั้งทักษะที่องค์กรต้องการให้ส มาชิกขององค์กรมีในอนาคต โดยมุ่งเน้นให้ เกิดการ
เรีย นรู้ กิจกรรมในการพัฒ นาทรัพยากรบุคคลเริ่มต้นตั้งแต่การรับสมาชิกเข้ามาในองค์กร การ
วางแผนพัฒ นาสมาชิ กอย่างต่อเนื่องผ่านงานที่สมาชิกรับผิดชอบ มีการวางแผนพัฒ นาครอบคลุ ม
สมาชิกขององค์กรทุกระดับ ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการถึงผู้บริหารระดับสูง แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ต้ อ งตอบสนองต่ อ การเปลี่ ย นแปลงที่ อ าจจะเกิ ด ขึ้ น รวมทั้ งแผนกลยุ ท ธ์ ในระยะยาวขององค์ ก ร
เพื่อให้เกิดความแน่ใจว่าองค์กรมีการใช้ทรัพยากรบุคคลอย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
สูงสุด
ดังนั้น จึงสามารถสรุปได้ว่า การพัฒนาบุคลากร เป็นการช่วยให้บุคลากรได้เกิดการ
เรี ย นรู้ และปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมในการทำงานควบคู่ กั น ไป โดยวิ ธี ก ารให้ ค วามรู้ ห รื อ วิ ธี ก าร
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ทักษะและทัศนคติ ซึ่งจะช่วยให้บุคลากรนั้น ๆ มีขีดความสามารถใน
การปฏิบัติงานสูงขึ้น รวมทั้งการใช้วิธีการจูงใจและเปิดโอกาสให้บุคลากรได้นำความรู้ ความเข้าใจ
ทักษะและทัศนคติที่ได้รับนั้น ๆ ออกมาใช้ให้เกิดสัมฤทธิผลด้วย
2 ความสำคัญของการพัฒนาบุคลากร
ความสำคัญหรือประโยชน์ของการพัฒนาบุคลากรนั้น ประกอบด้วยหลักการได้อย่าง
น้อย 6 ประการ คือ (ชูชัย สมิทธิไกร, 2550 : 26)
2.1 การพัฒ นาบุคลากรช่วยทำให้ระบบ และวิธีการปฏิบัติงานมีสมรรถภาพดียิ่งขึ้น
มีการติดต่อประสานดียิ่งขึ้น ทั้งนี้เพราะการพัฒนาบุคลากรจะช่วยเร่งเร้าความสนใจในการปฏิบัติ
ของบุคลากรให้ มีความสำนึ ก รับ ผิดชอบในการปฏิบัติต่อหน้าที่ของตนให้ ได้ผ ลดียิ่งขึ้น นอกจากนี้
เมื่ อ ได้ รั บ ความรู้ ใดจากโครงการพั ฒ นาบุ ค ลากรแล้ ว ก็ ย่ อ มสามารถที่ จ ะนำเอาความรู้ นั้ น ไปใช้
ปฏิบัติงานต่อไปได้ ซึ่งจะช่วยทำให้สามารถแก้ ไขข้อบกพร่องและปรับปรุงวิธีการดำเนินงานของตน
ให้มปี ระสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเป็นผลทำให้องค์การประสบความเจริญรุ่งเรืองในที่สุด
2.2 การพัฒนาบุคลากรเป็นวิธีหนึ่ง ที่จะช่วยทำให้เกิดการประหยัด ลดความสิ้นเปลือง
ของวั ส ดุ ที่ ใ ช้ ใ นการปฏิ บั ติ ง าน ทั้ ง นี้ เพราะเมื่ อ บุ ค คลใดได้ รั บ การพั ฒ นามาเป็ น อย่ า งดี แ ล้ ว
ย่อมสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีความผิดพลาดในการปฏิบัติน้อยลง ซึ่งจะมีผลทำให้องค์การ
สามารถลดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ลงได้ด้วย นอกจากนี้การพัฒนาบุคลากรยังช่วย
ลดค่ าใช้ จ่ า ยในการทำงานล่ ว งเวลาได้ อี ก ด้ ว ย โดยเฉพาะอย่ างยิ่ งการทำงานล่ ว งเวลาที่ เกิ ด ขึ้ น
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อัน เนื่ อ งมาจากการทำงานล่ าช้ า หรือ ความไม่ เข้ าใจในลั กษณะของงานที่ ต้ อ งทำ ทั้ งนี้ เนื่ องจาก
การพัฒ นาบุ คลากรจะช่วยทำให้บุ คคลมีความเข้าใจในระบบและวิธีการทำงาน ตลอดจนลักษณะ
ของงานทีต่ ้องทำเป็นอย่างดี ทำให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วยิ่งขึ้น
2.3 การพัฒ นาบุคลากรช่วยลดระยะเวลาของการเรียนรู้งานให้ น้อยลง โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งผู้ที่เพิ่งเข้าทำงานใหม่หรือเข้ารับตำแหน่งใหม่ อีกทั้งยังเป็นการช่วยลดความเสียหายต่าง ๆ
ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการทำงานแบบลองถูกลองผิดอีกด้วย
2.4 การพั ฒ นาบุ ค ลากรเป็ น การช่ ว ยแบ่ งเบาภาระหน้ าที่ ข องผู้ บั งคั บ บั ญ ชาหรื อ
หัวหน้ าหน่ วยงานต่าง ๆ ในการตอบคำถามให้คำแนะนำแก่ผู้ ใต้บังคับบัญชาของตน หรือหั วหน้า
หน่วยงานต่าง ๆ กล่าวคือ ในกรณีที่บุคลากรเข้าทำงานใหม่ หรือเข้ารับตำแหน่งใหม่ในหน่วยงานใด
ก็ตาม ในระยะเริ่มแรกนั้ น ย่อมจะมีความเข้า ใจในลั กษณะงานตามหน้าที่ใหม่ไม่มากนัก จึงมักจะ
ต้องสอบถาม หรือขอคำแนะนำจากหัวหน้าหน่วยงานนั้น ๆ หรือบุคคลอื่นใดก็ตามอยู่ตลอดเวลา
ซึ่งก่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในลักษณะของงานที่ต้อ งปฏิบัติตั้งแต่แรกก็ย่อมที่จะไม่ต้องสอบถาม
หรือให้คำแนะนำน้อยลง จะได้มีเวลาปฏิบัติงานในหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่
2.5 การพัฒนาบุคลากรเป็นวิธีการอย่างหนึ่งที่จะช่วยกระตุ้นบุคลากรต่าง ๆ ให้ปฏิบัติงาน
เพื่อความเจริญก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่การงาน ทั้งนี้ เพราะโดยทั่วไปแล้วเมื่อมีการพิจารณาเลื่อน
ตำแหน่งใด ๆ ในองค์การก็ตาม มักจะคำนึงถึงความรู้ความสามารถที่บุคคลนั้น จะสามารถปฏิบัติงาน
ในตำแหน่งที่ได้รับการเลื่อนขึ้นได้ ซึ่งผู้ที่ได้รับการพัฒนาแล้วย่อมมีโอกาสมากกว่าผู้ที่มิได้เข้ารับการ
พัฒนา
2.6 การพัฒนาบุคลากรยังช่วยทำให้บุคคลนั้นได้มีโอกาสได้รับความรู้ ความคิดใหม่ ๆ
ทำให้ เป็ น คนทัน สมัย ทัน ต่อความเจริญ ก้าวหน้าทางเทคโนโลยีใหม่ ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความรู้
เกี่ยวกับหลักการบริหารงาน อุปกรณ์เครื่องใช้ในสำนักงาน ซึ่งมีการคิดค้นและเสนอแนะสิ่งใหม่ ๆ
อยู่ตลอดเวลา ถ้าหากสามารถรู้และเข้าใจอย่างแท้จริงแล้ว ย่อมสามารถนำเอาไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ของตนได้ และในที่สุดย่อมก่อให้เกิดผลดีต่อองค์กร
ศุภชัย ยาวะประภาษ (2548 : 180 - 181) กล่าวไว้ว่า การพัฒนาบุคลากรมีความสำคัญ
ในเชิงปัจจัยที่เป็นเหตุเป็นผลให้เกิดการพัฒนาหรือเปลี่ยนแปลงในองค์การต่าง ๆ ดังนี้
1. ทำให้มีนวัตกรรมต่าง ๆ เข้ามาใช้ในองค์การอันจะเป็นตัวกระตุ้นการเปลี่ยนแปลง
ให้เกิดขึ้นในองค์การ เพื่อให้สามารถปรับตัวได้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอกที่มี
การปรั บ เปลี่ ย นรวดเร็ ว และรุ น แรงเพิ่ ม มากขึ้ น ทุ ก ขณะ เช่ น มี ก ารนำระบบบริ ห ารคุ ณ ภาพ
ตามมาตรฐานสากล ระบบต่าง ๆ มาใช้ในการบริหารจัดการ ฯลฯ
2. ก่อ ให้ เกิ ด การเผยแพร่น วั ต กรรมนั้ น ๆ ให้ เป็ น ที่ เข้ าใจ และยอมรับ ไปปฏิ บั ติใน
วงกว้างขององค์การ
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3. กระตุ้น บุ คลากรให้ เติมความพร้อม ด้านสมรรถนะ ความรู้ ความสามารถในการ
ปฏิ บั ติ งานให้ ส อดคล้ อ งกั บ การเปลี่ ย นแปลงขององค์ ก าร ทั้ งในระดั บ นโยบาย กลยุ ท ธ์ ในการ
ดำเนินงาน โครงสร้างการจัดองค์การ ระบบการทำงาน การสร้างนวัตกรรม การเผยแพร่นวัตกรรม
และการสร้างความพร้อมในการใช้นวัตกรรม เป็นกุญแจสำคัญของการเพิ่มคุณค่าให้แก่บุคลากรใน
องค์ การ โดยเฉพาะอย่ างยิ่ งในยุ ค แห่ งสั งคมฐานความรู้ ยุ คที่ องค์ การต้ อ งบริห ารจัด การความรู้
การเพิ่มคุณค่าและใช้คุณค่าที่มีอยู่และเพิ่มขึ้นของบุคลากรให้เป็นประโยชน์ต่อการเติบโตขององค์การ
เป็นสิ่งจำเป็นยิ่งยวดต่อความสำเร็จขององค์การ
ดังนั้น สรุปได้ว่าความสำคัญของการพัฒนาบุคลากร จะช่วยให้การปฏิบัติ เป็นระบบ
ทำให้ อ งค์ ก รเกิ ด การประหยั ด ช่ ว ยให้ บุ ค ลากรลดระยะเวลาการเรี ย นงาน เป็ น การแบ่ ง เบา
ภาระหน้ าที่ของผู้บั งคับ บัญ ชา กระต้นให้ บุคลากรปฏิบัติงานเพื่อความเจริญ ก้าวหน้าต่อตำแหน่ง
หน้าที่การงาน และช่วยพัฒนาบุคลิกภาพของบุคลากรให้เป็นคนทันสมัยและรู้เท่าทันต่อเทคโนโลยี
ใหม่ ๆ
3 จุดมุ่งหมายของการพัฒนาบุคลากร
เคนเน็ ท เอ็ น . แวกซ์ เลย์ (Kenneth N. Wexley) และ แกรี่ พี .แล็ ท ทาม (Gary P.
Latham) (อ้างถึงใน ชูชัย สมิทธิไกร, 2550 : 5) ได้กล่าวถึงการพัฒนาบุคลากรว่า มีจุดมุ่งหมายดังนี้
1. เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขความรู้ ใ นการปฏิ บั ติ ง านของแต่ ล ะบุ ค คลในแต่ ล ะระดั บ
เกี่ ย วกั บ ความเข้ า ใจในกฎหมาย กฎระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ หน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบ ความเข้ า ใจ
การบริ ห าร การจั ด การรู ป แบบการบริห ารของผู้ บ ริห าร และหลั ก การปรั บ ปรุงตั ว เองให้ เข้ ากั บ
รูป แบบการบริห ารของผู้ บ ริห ารแต่ล ะคนว่า ควรจะปฏิ บั ติอย่างไร การเข้าใจภาวะทางการเมื อง
เศรษฐกิจ และสังคม
2. การเพิ่มทักษะ ความชำนาญในงานหนึ่งหรือมากกว่า การเพิ่มทักษะ ความชำนาญ
งานเป็น จุ ดมุ่งหมายของการพัฒ นามานานแล้ ว ส่วนทักษะในงาน อาทิ งานไฟฟ้า วาดรูป การใช้
คอมพิวเตอร์ การวิเคราะห์งาน การจัดลำดับความสำคัญ ของปัญหา การแก้ไขปัญหาการร้องทุกข์
ของบุคลากร การเพิ่มทักษะเพื่อให้เกิดความชำนาญงาน และสามารถแก้ไขสถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง
ให้ดีขึ้น และมีการตัดสินใจที่ดีขึ้น
3. เพื่ อ จู งใจบุ ค ลากรให้ ป ฏิ บั ติ งานในหน้ าที่ ให้ ดี ขึ้ น การพั ฒ นาบุ ค ลากรโดยทั่ ว ไป
มั ก จะมี จุ ด มุ่ ง หมายเพื่ อ ปรั บ ปรุ ง ความรู้ เพื่ อ การปฏิ บั ติ ง าน และเพิ่ ม ทั ก ษะความชำนาญงาน
แต่ละเลยการจูงใจบุคลากรให้ ปฏิบัติงานในหน้าที่ให้ดีขึ้น ทั้งที่การจูงใจบุคลากรเป็นเรื่องที่สำคัญ
อีกเรื่องหนึ่งที่จะต้องคำนึงถึง เพราะถ้าบุคลากรมีความรู้ และทักษะในการทำงาน แต่ขาดการจูงใจ
ในการทำงานก็จะไม่น ำความรู้และทักษะในการทำงานมาใช้อย่างเต็มความสามารถ และการขาด
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การจูงใจในการทำงานก็อาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาไม่นำความรู้และทักษะมาใช้
ในการทำงานอย่างเต็มความสามารถ ดังนั้นการพัฒ นาก็จะไม่บรรลุเป้าหมายที่กำหนดกล่าวได้ว่า
จุดมุ่งหมายของการพัฒนาบุคลากร นอกจากจะเป็นไปเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ และทักษะ
ในการปฏิบั ติงานในหน้ าที่ของบุ คลากรแล้ว ยังเป็นการจูงใจและส่งเสริมให้บุคลากรได้นำความรู้
และทักษะที่มีอยู่มาใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่อีกด้วย
สรุปได้ว่ า การพัฒ นาบุคลากรตามแนวความคิดของนักวิช าการตามที่ได้กล่าวมานั้น
มีจุดมุ่งหมายที่สำคัญ คือ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบอยู่ในปัจจุบันให้สามารถ
ทำงานได้ เต็ ม ที่ แ ละมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เพื่ อ เสริ ม สร้ า งทั ก ษะ ความสามารถ ความชำนาญในการ
ปฏิ บั ติ งานให้ ดี ขึ้ น เพื่ อ สร้ างทั ศ นคติ ที่ ดี เกี่ ย วกั บ งานในหน้ าที่ เกิ ด ขวั ญ กำลั งใจ มี แ รงจู งใจที่ ดี
ในการปฏิบัติงาน และเพื่อเตรียมบุคลากรสำหรับการเลื่อนตำแหน่ง หน้าที่การทำงานในอนาคต
4 แนวทางการพัฒนาบุคลากร
ดนัย เทียนพุฒ (2545 : 29) ได้กำหนดแนวทาง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human
Resource Development) เพื่ อ ให้ เกิ ด ผลในการเปลี่ ยนแปลงพฤติ ก รรมไว้ 3 วิธี คื อ การศึ ก ษา
การฝึกอบรม และการพัฒนา โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) การศึ ก ษาต่ อ การพั ฒ นาบุ ค ลากรเป็ น การดำเนิ น การเพื่ อ ช่ ว ยให้ บุ ค ลากร
ได้ เพิ่ ม พู น ความรู้ ทั ก ษะ และทั ศ นคติ ในการปฏิ บั ติ ง านที่ รั บ ผิ ด ชอบให้ ดี ยิ่ ง ขึ้ น การศึ ก ษาต่ อ
เป็ น การส่ งเสริ ม ให้ บุ ค ลากรมี โ อกาสได้ เพิ่ ม วุ ฒิ สู งขึ้ น โดยมุ่ งหวั งประกาศนี ย บั ต ร ปริญ ญาหรื อ
วุฒิการศึกษา
2) การฝึ กอบรม การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุ คลากรในการปฏิบั ติงานเป็ น
การนำไปสู่การปรับปรุงที่ทำให้ดีขึ้น การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมดังกล่าวกระทำได้โดยการฝึกอบรม
ซึ่งการฝึกอบรมเป็นที่นิยมในการพัฒนาบุคลากร เนื่องจากสิ้นเปลืองเวลาน้อยกว่า และได้ผลคุ้มค่า
แก่การลงทุน
3) การพั ฒ นาโดยการเรี ย นรู้ ด้ ว ยตนเอง ซึ่ งการเรี ย นรู้ด้ ว ยตนเองนี้ ผู้ เรี ย นซึ่ ง
ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ใหญ่ จะเป็นผู้กำหนดบทบาทความต้องการในการเรียนรู้ด้วยตนเอง
ชูชัย สมิทธิไกร (2550 : 8 - 9) กล่าวถึง แนวทางการพัฒนาบุคลากรไว้ 3 แนวทางดังนี้
1. การให้การศึกษา / เรียนรู้ (Education / Learning) เป็นการเตรียมการสำหรับ
ชีวติ การให้การศึกษาเกี่ยวข้องกับการปลูกฝังคุณค่าและทัศนคติ การเติมความรู้ การใช้วิจารณญาณ
ความเข้ า ใจและปั ญ ญา การให้ ก ารศึ ก ษามั ก ทำผ่ า นการศึ ก ษาในสถานศึ ก ษาระดั บ อุ ด มศึ ก ษา
และสถาบันทางรัฐประศาสนศาสตร์ต่าง ๆ ดังนั้นการให้การศึกษาเป็นเครื่องมือและกระบวนการอย่าง
ต่อเนื่องที่จะช่วยให้บุคลากรมีความเจริญงอกงาม ปรับตัวได้ ดำเนินชีวิตดี และมีความเปลี่ยนแปลง
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ในทางที่พึงประสงค์ บุคลากรจะเรียนรู้ได้ คิดได้ ทำได้ และแก้ปัญหาได้ เพราะได้รับการศึกษาซึ่ง
อาจเป็ น การศึ ก ษาที่ เกิ ด ขึ้ น ตามธรรมชาติ ในวิถี ชี วิ ต การทำงาน การศึ ก ษานอกระบบโรงเรีย น
และการศึกษาในระบบโรงเรียน ตลอดจนการศึกษาในระบบมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ ใน
การพัฒนาบุคลากรขององค์การ การให้การศึกษาอาจทำโดยการให้ทุน และ/หรือ อนุญาตให้บุคลากร
ไปศึกษาต่อในหลักสูตรระยะสั้น ระยะกลาง และการให้ไปศึกษาในระดับปริญญาและหลังปริญญา
การให้การศึกษาจึงเป็นการลงทุนที่สำคัญทั้งขององค์การและตัวบุคลากรเอง
2. การฝึ กอบรม (Training) เป็ นกิจ กรรมที่จัด ขึ้น เพื่ อเพิ่ ม ผลการปฏิบั ติ งานของ
บุคลากรในตำแหน่งหนึ่ง ๆ ในแง่มุมขององค์การแล้ว การฝึกอบรมมักเป็นกิจกรรมที่มุ่งสู่บุคลากร
ในระดับปฏิบัติ หรือหัวหน้างาน ดังนั้น การฝึกอบรมจึงเป็นกระบวนการที่จัดขึ้นเพื่อให้บุคลากรได้
เรียนรู้และเสริมสร้างทักษะ ความชำนาญ โดยมีวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งในการยกมาตรฐาน
การปฏิบัติงานในหน้าที่ที่อยู่ในความรับผิ ดชอบให้ดียิ่งขึ้น อันจะทำให้องค์การประสบความสำเร็จ
ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ขณะเดียวกันก็มุ่งหวังให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และ/หรือ ทัศนคติใน
การปฏิ บั ติ ง านของบุ ค คลด้ ว ย ในการจั ด ฝึ ก อบรมนั้ น มี วั ต ถุ ป ระสงค์ ห ลั ก เพื่ อ ให้ บุ ค ลากร
มี สมรรถนะความรู้ ความชำนาญที่จำเป็นต่อความต้องการขององค์การ โดยปกติเป้าหมายของ
การฝึกอบรม ได้แก่
1) การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจนโยบาย แผนงาน วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
ขององค์การ ตลอดจนบทบาทและหน้าที่ของบุคลากรในแต่ละระดับ
2) การให้ ข่าวสารข้อ มู ล เกี่ย วกั บ วิธีก ารปฏิ บั ติงานที่ ดี ที่ สุ ด เพื่ อแก้ไขปั ญ หา
ข้อบกพร่องเกีย่ วกับการปฏิบัติงานที่ผ่านมา
3) การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการปฏิบัติงานโดยส่วนรวม
4) การลดความสิ้นเปลืองและป้องกันอุบัติเหตุและการสูญเสียในการปฏิบัติงาน
5) การพัฒนาระบบงาน ระบบบริหาร และพัฒนาองค์การโดยส่วนรวม
6) การเตรี ย มความพร้ อ มของบุ ค ลากรเพื่ อ รองรั บ การปรั บ เปลี่ ย นกลยุ ท ธ์
บทบาทภารกิจขององค์การ
7) การฝึกฝนบุคลากรให้คุ้นเคยกับเทคโนโลยี /เทคนิค/วิทยาการสมัยใหม่ที่จะ
ประยุกต์ใช้ให้เกิดความก้าวหน้าขององค์การ
3. การพั ฒ นาบุ ค ลากร (Employee Development) เป็ น กระบวนการของการ
เกี่ยวข้องเชื่อมโยงจากวุฒิ ภาวะขั้นหนึ่งไปสู่วุฒิ ภาวะอีกขั้นหนึ่ ง อาทิ จากผลการปฏิบัติงานระดับ
ทั่ ว ไปสู่ ผ ลการปฏิ บั ติ ง านระดั บ ดี และพั ฒ นาสู่ ร ะดั บ ดี เยี่ ย ม การพั ฒ นามุ่ ง ขยายโลกทั ศ น์ ข อง
ผู้ ป ฏิ บั ติงานการพั ฒ นาเป็ น การดำเนิ นการด้ านวิธีการต่าง ๆ เพื่ อเพิ่ ม และขยายโลกทั ศน์ ส ำหรับ
การปฏิ บั ติ ง านและการปฏิ บั ติ ต นทั้ ง ในงานและในสั ง คมส่ ว นรวมให้ แ ก่ บุ ค ลากร ซึ่ ง รวมถึ ง
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การมอบหมายงานพิ เศษ การสอนงาน การให้ คำปรึกษา แนะนำ การเป็ นพี่ เลี้ ยง การสั บเปลี่ ยน
หมุนเวียนหน้าที่การงาน การจัดทัศนศึกษาดูงาน การมอบหมายให้ประชุมแทน และการมอบหมาย
ให้เข้าร่วมกิจกรรมสังคมอื่น ๆ ซึ่งวิธีการต่าง ๆ ดังกล่าวหากเลือกใช้ผสมผสานกับ 2 แนวทางข้างต้น
ก็จะช่วยทำให้ระบบการพัฒนาบุคลากรขององค์การมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ ชูชัย สมิ ท ธิไกร (2550 : 9 - 11) ได้ แบ่ งกิ จกรรมในการพั ฒ นาบุ คลากร
ออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้
1) กิจกรรมทางการบริห าร เป็ นเรื่องของผู้ บั งคับ บัญ ชาจะต้องเป็ นผู้ ด ำเนิ นการ
ได้แก่
- ให้ทำงานแทนกัน ควรใช้ในหน่วยงานที่มีบุคลากรไม่มากนัก
- แบ่ ง ความรั บ ผิ ด ชอบ การแบ่ ง งานที่ ไม่ ย ากนั ก ให้ ผู้ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ชาได้ มี
โอกาสรับผิดชอบตัดสินใจบ้าง
- มอบหมายให้ ทำงานโครงการพิเศษ มีข้อดีที่จะทำให้ ผู้บังคับบัญชาได้เห็ น
ทักษะในการบริหาร (Managerial Skill) ของผู้ได้รับมอบหมายว่า จะสามารถควบคุมเวลาได้หรือไม่
รู้จักกระจายงานเป็นหรือเปล่า เป็นต้น
- Understudy เป็นการให้ศึกษาวิธีการทำงานชิ้นใดชิ้นหนึ่งอย่างละเอีย ดจาก
ผู้ที่ทำงานชิ้นนั้นอยู่เดิม เพื่อที่จะให้สามารถทำแทนกันได้
- Rotation คือ การสับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน มีลักษณะ คือ การเปลี่ยนงานกัน
โดยเปลี่ยนลักษณะงาน (Job Rotation) และการเปลี่ยนงานกันโดยเปลี่ยนสถานที่ทำงาน (Location
Rotation)
2) กิจ กรรมทางด้านการฝึ กอบรม เป็นกิจกรรมที่องค์กรมอบหมายให้ ห น่วยงาน
หรือกลุ่มบุคลากรรับผิดชอบดำเนินการ ได้แก่
- การจัดฝึกอบรมเองภายในองค์กร (In House Training) เป็นการจัดฝึกอบรม
ให้ บุคลากรภายในองค์กรได้เข้าอบรมพร้อม ๆ กันทีละจำนวนมาก ๆ (Classroom Training) โดย
ดำเนินการตามขัน้ ตอนในการจัดโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร
- การส่งบุคลากรไปอบรมภายนอกองค์กร
- การจั ด ประชุ ม เชิ งปฏิ บั ติ ง าน (Workshop) มั ก เป็ น การยกปั ญ หาที่ มี อ ยู่
มาให้ศึกษา หรือทดลองปฏิบัติ และอาจใช้เป็นแนวปฏิบัติหลังการประชุมเชิงปฏิบัติงาน
- ดูงาน เป็นการไปขอฟังการบรรยายสรุปถึงลักษณะการจัดระบบงาน และวิธีการ
ปฏิบัติงานจริงของหน่วยงานอื่น ๆ ที่สนใจศึกษา ณ ที่ตั้งของหน่วยงานนั้น
- การฝึ ก อบรมในขณะปฏิ บั ติ งานจริงอื่ น ๆ ดั งที่ เรีย กว่าการฝึ ก อบรมในที่
ทำการปกติหรือ on the job training ได้แก่
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ก) การสอนแนะหรือการให้คำปรึกษา (Coaching/Counseling) หมายถึง
การที่ผู้บังคับบัญชาควบคุมดูแลให้บุคลากรลงมือปฏิบัติงานจริง โดยให้คำปรึกษาแนะนำอย่างใกล้ชิด
การ Coaching นี้ อาจหมายความรวมถึง การเป็นพี่เลี้ยง ซึ่งไม่จำเป็นต้องสอนเฉพาะเรื่องงานเท่านั้น
อาจรวมทั้งเรื่องเกี่ยวกับคน หรือการวางตัวในองค์การด้วยก็ได้
ข) การสอนงาน หรื อ นิ เท ศงาน (Job Instruction/Job Supervision)
หมายถึง การที่ผู้ บังคับบัญ ชาสอนงานให้แก่ผู้ ปฏิบัติงานในสังกัด โดยเน้นถึงการแบ่งงานออกเป็น
ขั้ น ตอนและการที่ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา จะต้ อ งสาธิ ต หรื อ แสดง วิ ธี ป ฏิ บั ติ ง านให้ เข้ า ใจก่ อ น แล้ ว จึ ง
ควบคุมดูแลให้ปฏิบัติตามอย่างถูกต้อง
3) กิจกรรมด้านการวางแผนพัฒ นาอาชีพ (Career Path หรือ Career Planning)
เป็นแนวทางการพัฒนาบุคลากร ซึ่งจะต้องเป็นนโยบายขององค์กร เพราะจะต้องครอบคลุมบุคลากร
ทุ ก ระดั บ และทุ ก สายงาน นั่ น คื อ เป็ น การวางแผนการพั ฒ นาบุ ค ลากรให้ มี ค วามก้ า วหน้ า ใน
สายงานอาชีพที่ครองอยู่ โดยระบุว่าบุคลากรแต่ละตำแหน่งงาน จะต้องได้รับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนา
ความรู้ หรื อ ทั ก ษะในด้ านใดและเมื่ อ ใด จึ งจะได้ รับ การพิ จารณาเลื่ อ นระดั บ ตำแหน่ งที่ สู งขึ้ น ได้
โดยฝ่ายบุคคลขององค์กรนั้นอาจเป็นผู้รับผิดชอบกิจกรรมในการพัฒนานั้นให้ เช่น
- การฝึ กอบรมเฉพาะระดับ (Pre-promotion Training) จัดให้ เฉพาะบุคคล
ซึ่งดำรงตำแหน่งอยู่ในระดับที่อยู่ในข่ายที่จะเลื่อนระดับตำแหน่งสูงขึ้นได้
- กิ จ กรรมก่ อ นเลื่ อ นตำแหน่ งอื่ น ๆ เช่ น การทดสอบ การมอบให้ ท ำงาน
วิชาการ เช่น การเขียนรายงาน หรือโครงการ
4) กิจ กรรมร่ ว มระหว่างพนัก งาน มีกิ จกรรมหลายชนิ ดที่ อ งค์ กรอาจส่ งเสริม ให้
พนักงานกระทำร่วมกันเป็นกลุ่ม โดยอาจมีจุดมุ่งหมายหลักในการพัฒนางาน หรือคุณภาพชีวิตร่วมกัน
การทำงานด้ ว ยตั ว ของพนั ก งานเอง แต่ ผ ลพลอยได้ ที่ ส ำคั ญ คื อ การพั ฒ นาตั ว พนั ก งานเองใน
หลาย ๆ ด้ า น ทั้ งในด้ า นการทำงานเป็ น ที ม การสร้ า งทั ก ษะในการคิ ด วิ เคราะห์ เพื่ อ แก้ ปั ญ หา
การรู้จักใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ตลอดจน การสร้างนิสัย ในการจัดเก็บข้อมูลให้เป็นประโยชน์
ฯลฯ กิจกรรมดังกล่าวนี้มีหลายชนิด เช่น กิจกรรมกลุ่มคุณภาพงานหรือ Quality Control Circles
(QC Circles หรือ Q.C.C.) กิจกรรมข้อเสนอแนะ กิจกรรม 5 ส. เป็นต้น
สรุปได้ว่า การพัฒ นาบุคลากรนั้นเป็นกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ต้องการ
ให้บุคลากรดังกล่าวมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น โดยการเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ
ทั้งนี้ การพัฒนาบุคลากรดังกล่าวมีวิธีการหลายวิธีที่จะเพิ่มพูนความรู้ให้แก่บุคลากร เช่น การฝึกอบรม
การศึกษาต่อ การศึกษาดูงาน และการประชุมสัมมนา เป็นต้น ซึ่งการพัฒนาบุคลากรนั้น องค์การ
จำเป็น ต้องมีการวิเคราะห์ความต้องการในการพัฒ นาก่อน โดยพิจารณาลักษณะของงานเป็นหลัก
จึงจะจัดการพัฒ นาบุ คลากรในรูปแบบต่าง ๆ ขึ้นมา และต้องมีการประเมินติดตามผลการพัฒ นา
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บุคลากรในรูปแบบต่าง ๆ ขึ้น มา และต้องมีการประเมินติดตามผลการพัฒ นาอย่างสม่ำเสมอด้วย
เพื่อรับทราบข้อบกพร่องในการพัฒ นาเพื่อนำมาปรับปรุงในการจั ดการพัฒ นาบุคลากรที่เหมาะสม
ในครั้งต่อไป
5 องค์ประกอบของการพัฒนาบุคลากร
การบริหารบุคลากรที่ประสบความสำเร็จ จำเป็นจะต้องทำความเข้าใจถึงองค์ประกอบ
หรือฟังก์ชั่นหลัก ๆ ของการพัฒนาบุคลากร เนื่องจากผู้บริหารรวมถึงนักบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
บางคนยังเข้าใจผิดคิดว่างานพัฒนาบุคลากรก็คือ การฝึกอบรมโดยมีหน่วยงานบุคคลทำหน้าที่ในการ
จัดฝึกอบรม ติดตามและประเมินผลความสำเร็จของการพัฒนาบุคลากรในองค์การ ซึ่งผู้บริหารระดับ
CEO มักจะมี คำถามอยู่ เสมอว่า “จัดฝึ กอบรมแล้ ว พนั กงานจะพั ฒ นาขีดความสามารถขึ้นมาบ้าง
หรือไม่” เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันว่า องค์ประกอบของการพัฒนาบุคลากรมิใช่มีเพียงแค่
การฝึกอบรมเท่านั้น มีนักวิชาการจำนวนมากได้ศึกษาถึงแนวคิดและองค์ประกอบของการพัฒ นา
บุคลากร ซึ่งผู้วิจัยขอนำเสนอหลักการพิจารณาถึงองค์ประกอบของการพัฒนาบุคลากรจากแนวคิดของ
เจอร์รี่ ดับเบิล้ ยู. 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
ปัจจัยที่กำหนดกรอบการพัฒนา ดังต่อไปนี้
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ภาพที่ 2 องค์ประกอบของการพัฒนาบุคลากร
ที่มา : อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์ (2548 : 7)
จะเห็ น ได้ ว่ า องค์ ป ระกอบของการพั ฒ นาบุ ค ลากรทั้ ง 4 เรื่ อ งนี้ เครื่ อ งมื อ ที่ ส ำคั ญ
ที่ทำให้การบริหารบุคลากรในทุก ๆ เรื่องประสบความสำเร็จก็คือ ขีดความสามารถ (Competency)
ที่องค์การหลาย ๆ แห่งมีแผนที่จะกำหนดขีดความสามารถของแต่ละตำแหน่งงานขึ้นมาด้วยเช่นกัน
ซึ่ ง Competency ถื อ ได้ ว่ า เป็ น เครื่ อ งมื อ การบริ ห าร (Management Tools) ที่ น ำมาใช้ ไ ด้
ทั้ งการพั ฒ นารายบุ ค คล การพั ฒ นาสายอาชี พ ของพนั ก งาน การบริห ารผลการดำเนิ น งาน และ
การพั ฒ นาองค์ ก ร สำหรั บ ในแง่ มุ ม ของการพั ฒ นารายบุ ค คล Competency จะถู ก นำมาใช้
เพื่ อ ประเมิ น ดู ว่ า พนั ก งาน แต่ ล ะคนมี ขี ด ความสามารถใดที่ เป็ น จุ ด แข็ ง (Strength) และ
ขีด ความสามารถใดที่ เป็ น จุ ด อ่อ น (Weakness) โดยผู้ บั งคั บ บั ญ ชาจะต้ องเลื อกขีด ความสามารถ
ที่จ ะต้องพั ฒ นาว่าควรจะเป็ น เรื่องใด หลั งจากนั้ น จึงกำหนดเครื่องมื อที่จะนำมาใช้ในการพั ฒ นา
ซึ่งเครื่องมือที่ผู้บริหารควรตระหนักถึง ก็คือ เครื่องมือที่มิใช่การฝึกอบรมในห้องเรียนเท่านั้น เครื่องมือ
การพัฒนาขีดความสามารถของพนักงานมีจำนวนมาก อาทิเช่น การสอนงาน (Coaching) การเป็นพี่
เลี้ยง (Mentoring) การมอบหมายงานที่ยากและท้าทาย (Job Enrichment) การเพิ่มปริมาณงาน
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(Job Enlargement) การเรี ย นรู้ ด้ ว ยตนเอง (Self-Learning) การทำให้ ดู เ ป็ น ตั ว อย่ า ง (Job
Shadowing) เป็นต้น
นอกจากนี้ Competency ยังถูกนำมาใช้ในเรื่อง การพัฒ นาสายอาชีพ นั่นก็คือ การ
กำหนด ผังความก้าวหน้ าในสายอาชีพ (Career Path) ที่มิใช่การเลื่อนตำแหน่งงาน (Promotion)
เพีย งอย่ างเดีย วเท่ านั้ น ความก้าวหน้ าในสายอาชีพจะรวมไปถึง การโอนย้ายงาน (Job Transfer)
ซึ่ ง Competency จะใช้ เป็ น เกณฑ์ ในการพิ จ ารณาความพร้ อ มว่ า พนั ก งานคนนั้ น มี ศั ก ยภาพ
เพี ย งพอที่ จ ะเลื่ อ นตำแหน่ งงานและโอนย้ายงานได้ห รือไม่ และหากพนั กงานมี ขีดความสามารถ
ไม่พ ร้อม สิ่งที่ผู้ บ ริห ารจะต้องดำเนินการต่อนั่นก็คือ การจัดทำแผนพัฒ นาศักยภาพของพนักงาน
เป็นรายบุคคล และนอกจากการจัดทำผังความก้าวหน้าในสายอาชีพแล้ว การจัดทำแผนพัฒนาคนเก่ง
และคนดี (Talent Management) ยังเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญของการพัฒ นาสายอาชีพที่องค์การ
หลายแห่งเริ่มตระหนักถึงความสำคัญ และได้เริ่มสรรหาคนเก่งและคนดีในองค์การ เพื่อที่ว่าองค์การ
จะได้หาวิธีการในการจูงใจและรักษาบุคลากรเหล่านี้ให้อยู่ในองค์การได้นานที่สุด ซึ่งบุคคลเหล่านี้
ที่องค์การได้มีการเตรียมให้เป็นผู้สืบทอดทายาทหรือผู้สืบทอดตำแหน่งงาน (Successors) สำหรับ
ตำแหน่งงานระดับบริหารต่อไป
การบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management) เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญ
ซึ่ง Competency จะถูกนำมาใช้เป็นปัจจัยหนึ่งในการวัดและประเมินผลการทำงานของพนักงาน
ในปั จ จุ บั น โดยการประเมิ น พฤติ ก รรมของพนั ก งานว่ า พนั ก งานมี ก ารแสดงออกในพฤติ ก รรม
ที่ผู้บังคับบัญชาคาดหวังมากน้อยแค่ไหนบ้าง ระดับการประเมินนั้นจะเน้นไปที่การประเมินความถี่
หรื อ ความบ่ อ ยครั้ ง ที่ เกิ ด ขึ้ น ของแต่ ล ะพฤติ ก รรมที่ ต้ อ งการ ซึ่ งผู้ บั งคั บ บั ญ ชาจะรั บ รู้ ถึ ง ความถี่
ในการแสดงพฤติกรรมของพนักงานได้ก็ ต่อเมื่อผู้บังคับบัญชาจะต้องสังเกตพฤติกรรมและจดบันทึก
เหตุการณ์หลัก ๆ (Critical Incident) ที่สะท้อนถึงพฤติกรรมของพนักงานแต่ละครั้ง ด้วยการทำสมุด
บันทึกพฤติกรรม ซึ่งภาครัฐมีการกำหนดให้ข้าราชการจัดทำสมุดบันทึกความดีราชการซึ่งถือได้ว่าเป็น
แบบอย่างที่ดีที่กระตุ้ นให้องค์การอื่น ๆ เริ่มมีการจัดทำสมุดบันทึกพฤติกรรม ของพนักงาน ดังเช่น
หน่วยงานราชการที่มีการนำมาใช้ปฏิบัติ
สำหรับองค์ป ระกอบสุดท้ายของการพัฒ นาทรัพยากรมนุษย์ คือ การพัฒ นาองค์การ
(Organization Development) ที่ เ น้ น การนำเครื่ อ งมื อ ด้ า นการบริ ห ารบุ ค ลากรมาใช้ ใ นการ
ปรับ เปลี่ ย นพฤติ กรรมของคนในองค์ก าร เพื่ อสร้า งวั ฒ นธรรมองค์ การตามแบบอย่ างที่ ผู้ บ ริห าร
ต้อ งการ ซึ่ ง Competency จะถู ก นำมาใช้เป็ น กลไกขั บ เคลื่ อ นให้ เกิ ด การปรับ เปลี่ ยนพฤติ กรรม
ทั่วทั้งองค์การ แนวคิดของการพัฒนาองค์การถือได้ว่านำองค์ประกอบต่าง ๆ ของการพัฒนาบุคลากร
มาบู รณาการเข้าด้วยกัน เนื่ องจากองค์การจะพั ฒ นาไปได้นั้นก็ต่อเมื่อองค์การจะต้องมีการพัฒ นา
พนั ก งานแต่ ล ะคน การรั ก ษาพวกเขาไว้ ด้ ว ยการพั ฒ นาสายอาชี พ ของพนั ก งานอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
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ตลอดจนการปรั บ เปลี่ ย นแนวทางการบริ ห ารผลการปฏิ บั ติ งานเพื่ อ สร้า งความยุ ติ ธ รรมในการ
ประเมินผลงาน
สรุป ว่าได้ การพัฒ นาบุคลากรถือได้ว่าเป็ น แผนงานที่ส ำคัญ ที่องค์การหลาย ๆ แห่ ง
ได้กำหนดเป็นกลยุทธ์ธุรกิจขึ้นมา ประเด็นอยู่ที่ว่าการมุ่งเน้นในแต่ละองค์ประกอบของแต่ละองค์การ
ไม่ เหมื อ นกั น ซึ่ ง งานที่ ส ำคั ญ ที่ อ งค์ ก ารจะต้ อ งคำนึ ง ถึ ง ก็ คื อ การวิ เคราะห์ ปั ญ หาว่ า อะไรคื อ
สิ่งที่องค์การต้องการ เพื่อทีว่ ่าองค์การจะได้มุ่งเน้นไปที่องค์ประกอบของการพัฒนาบุคลากรได้
แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับความต้องการของมนุษย์
ทฤษฎีการจูงใจของมาสโลว์ (Maslow’s Theory of Growth Motivation) มาสโลว์
(Maslow, 1970 : 35-47) ได้ เ สนอทฤษฎี ล ำดั บ ขั้ น ของความต้ อ งการ (Hierarchy of Needs
Theory) โดยอธิบายว่า มนุษย์มีความต้องการจากระดับพื้นฐานไปสู่ระดับที่สูงขึ้นดังนี้
1) ความต้ อ งการทางสรี ร ะ (Physiological Needs) ได้ แ ก่ ความต้ อ งการอาหาร
อากาศ น้ำ ยารักษาโรค เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย การขับถ่าย การพักผ่อนนอนหลับ ความต้องการ
ทางเพศ การหลีกเลี่ยงความเจ็บปวด ฯลฯ
2) ความต้ อ งการความมั่ น คงปลอดภั ย (Safety Needs) ได้ แ ก่ ความต้ อ งการ
ความอบอุ่น มั่น คง ต้องการการคุ้มครองและหนี จากอันตราย ความไว้วางใจ ความเท่าเทียมกั น
ความสม่ำเสมอ ฯลฯ ความต้องการประเภทนี้มีมาตั้งแต่ยังเป็นทารก เป็นความต้องการลำดับต่อมา
จากการสนองตอบด้านร่างกาย มนุษย์โดยทั่วไปต้องการดำรงชีวิตอยู่ในครอบครัว ที่มีความมั่นคง
เป็นปึกแผ่น และมีความรู้สึกปลอดภัยในใจที่ได้รับการเอาใจใส่ดูแลกัน
3) ความต้องการได้รับความรักและการยอมรับว่าเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม (Belongness
and Love needs) ได้แก่ ความต้ องการเป็น เพื่อนหรือมิตร ต้องการผู้ ร่ว มงาน ต้องการคู่รักหรือ
ครอบครัว ความใกล้ชิด ความอบอุ่น ความต้องการระดับนี้ เป็นความต้องการการยอมรับจากสั งคม
เช่น ความต้องการให้ คนอื่น แสดงความรัก ความห่ วงใยแก่ตน ความต้องการแสดงออกซึ่งการให้
ความรัก ความห่วงใยคนอื่นด้วย ความต้องการเป็นส่วนหนึ่งของหมู่คณะหรือสังคม
4) ความต้องการยกย่องสรรเสริญ (Esteem needs) ได้แก่ความต้องการให้ผู้อื่นเคารพ
นั บ ถื อ ตน ต้ อ งการให้ ผู้ อื่ น ยอมรั บ ว่ า ตนมี ค่ า หรื อ ได้ รั บ การยกย่ อ งสรรเสริ ญ ต้ อ งการเชื่ อ มั่ น
ในความสามารถของตน การได้รับความเป็นอิสระ
5) ความต้องการสร้างความประจักษ์และพัฒนาตามศักยภาพแห่งตน (Self-Actualization
Needs) เป็ นความต้องการที่ จะเข้าใจตนเอง และรู้จักตนเองอย่างถ่องแท้ต้องการที่ จะคิดหรือกระทำ
ให้สอดคล้องกับสภาพที่แท้จริงของตนเองอย่างสร้างสรรค์ อยากจะสำเร็จ ความคาดหวัง ใฝ่ฝัน ทะเยอทะยาน
และต้องการพัฒนาสูงสุดตามศักยภาพของตน
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ทฤษฎี ส องปั จ จั ย ของ เฟรดเดอริ ค เฮอร์เบิ รก์ (Frederick Herberg) หรือ ทฤษฎี
ปัจจัยสองประการของความพอใจและการจูงใจ (two factors theory of satisfaction and motivation)
เฮอร์เบิร์ก (Herberg, 1968 : 57) อธิบายว่า เป็นทฤษฎีที่ยึดข้อมูลเกี่ยวกับงาน โดยปัจจัยแรก คือ ตัวสร้าง
ความพอใจ (satisfiers) และปัจจัยที่สอง คือ ตัวสร้างสุขอนามัย (Hygiene) ซึ่งทฤษฎีเกี่ยวกับความ
พอใจในงานมีแนวคิดเกี่ยวกับธรรมชาติของคนที่สัมพันธ์กับงานและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน ว่ามี
ความต้องการ 2 ประการ คือ ความต้องการหลีกเลี่ยงความเจ็บปวด และมีชีวิตอยู่รอด กับความ
ต้องการเจริญก้าวหน้าพัฒนาและการเรียนรู้ โดยปัจจัยพื้นฐานประการแรกเป็นปัจจัยความเป็นอยู่
ของคน ได้แก่ ค่าตอบแทน ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การบังคับบัญชา นโยบายและการบริหาร
องค์กร สภาพการทำงาน สถานะ และความมั่นคง สำหรับปัจจัยพื้นฐานประการที่สอง เป็นปัจจัย
ส่งเสริมแรงจูงใจ ที่มีผลไปสู่ความพอใจในงาน ได้แก่ ตัวงาน ความสำเร็จ ความก้าวหน้า และการ
เลื่อนตำแหน่ง เป็นต้น สรุปความว่าตัวงานเป็นแหล่งจูงใจพื้นฐาน และสำคัญต่อความพอใจในการ
ทำงาน ทั้งในงานระดับต่ำและงานระดับสูง และความพอใจในงานจะสูงขึ้น เมื่อทั้งปัจจัยแรงจูงใจและ
ปัจจัยความเป็นอยู่เป็นไปตามความต้องการ ซึ่งเน้นให้เห็นถึงความสำคัญของความต้องการของคนเรา
ที่อยากจะทำสิ่งที่น่าสนใจท้าทายและมีความสำเร็จในชีวิต
ทฤษฎีความต้องการของ ดักลาส แมคเกรเกอร์ (Douglas McGregor) ทฤษฎี X และ
ทฤษฎี Y แมคเกรเกอร์ (McGregor) (McGregor, 1960 : 33-34) กล่ าวว่า แนวคิ ด เปรีย บเที ย บ
พฤติกรรมความต้องการและลักษณะนิสัยพื้นฐานของคนมี 2 ลักษณะ คือ
1) ทฤษฎี X มีแนวคิดว่าคนส่ ว นมากโดยธรรมชาติแล้ ว มีลั ก ษณะไม่ ช อบทำงาน
ไม่ มี ค วามทะเยอทะเยอทะยาน มี ค วามรับ ผิ ด ชอบน้ อ ย มี ค วามต้ อ งการเพี ย งลำดั บ ขั้ น ร่า งกาย
และความปลอดภัยเท่านั้น ชอบให้มีการควบคุมดูแลบังคับทำงานให้สำเร็จ
2) ทฤษฎี Y มี แ นวคิ ด ว่ า คนส่ ว นมากโดยธรรมชาติ มี ลั ก ษณะชอบทำงานมี
ความรั บ ผิ ด ชอบ มี ค วามคิ ด สร้ า งสรรค์ เชื่ อ มั่ น ในตั ว เอง ไม่ ช อบการบั งคั บ หรื อ ควบคุ ม ดู แ ลใน
การทำงาน มีความต้องการชื่อเสียง และความสำเร็จในชีวิต

28
ท ฤ ษ ฎี แ รงจู ง ใจข อ งแ ม ค เค ล น แล น ด์ (Mc Clelland’s Motivation Theory)
แมคเคลนแลนด์ (Mc Clelland) (อ้ า งถึ งใน พยอม วงศ์ ส ารศรี , 2548 : 197) ได้ ศึ ก ษาทฤษฎี
ความต้องการของมนุษย์ โดยแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ
1) ความต้องการความสำเร็จ (Need for achievement)
2) ความต้องการมีอำนาจ (Need for power)
3) ความต้องการความสัมพันธ์ (Need for affiliation)
จากแนวคิดและทฤษฎีข้างต้ น มีนั กวิชาการหลายท่านนำไปประยุกต์และอธิบายถึง
ความต้องการได้อย่างสอดคล้องกัน ความต้องการ (Need) เป็นความต้องการของมนุษย์ หมายถึง
ภาวะที่บุคคลยังขาดหรือยังไม่มีสิ่ งใดสิ่งหนึ่งและมีความต้องการที่จะมี หรือให้ได้มาในสิ่งเหล่านั้น
ซึ่งเป็นความต้องการที่จำเป็นที่เป็นพื้นฐานแล้ว มนุษย์ก็จะมีความต้องการทางด้านสังคม การที่บุคคล
พยายามขวนขวายให้ ไ ด้ ม าซึ่ ง สิ่ ง ที่ ต นยั ง ขาดอยู่ จะเป็ น แรงผลั ก ดั น ให้ บุ ค คลมี ก ารปรั บ ปรุ ง
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมภายในตนเองอย่างไม่หยุดยั้ง ด้วยการเรียนรู้ศึกษาจากวิชาการ ประสบการณ์
จนกว่าจะได้รับสิ่งที่ตนปรารถนา ความต้องการแบ่งออกได้เป็น 2 ลักษณะ ดังนี้ คือ
1) ความต้องการในสิ่งที่ใช้ในการดำรงชีวิต (biological needs) หรือความต้องการ
ทางด้านร่างกาย เช่น ต้องการอากาศหายใจ ต้องการน้ำดื่ม เป็นต้น
2) ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ใน สิ่ ง จ ร ร โล ง ใจ (Socio-psychological needs) ห รื อ
ความต้องการทางใจ เช่น ความต้องการการยอมรับ ความรัก ความเห็นอกเห็นใจ เป็นต้นเห็นได้ว่า
มนุ ษ ย์ ทุ ก คนมี ค วามต้ อ งการที่ ซ้ อ นเร้ น อยู่ ในตั ว เอง บางอย่ า งไม่ ส ามารถบอกใครได้ แต่ เป็ น
ความต้องการที่ อยากมี อยากได้ และอยากเป็น มนุษ ย์จึงต้องขวนขวายหาความรู้ (Knowledge)
เพิ่ ม เติ ม เพื่ อ ให้ ต อบสนองความต้ อ งการซึ่ ง ซ่ อ นเร้ น อยู่ ความรู้ เพื่ อ ความต้ อ งการของตนเอง
สามารถแยกได้ ดังนี้
1) เพื่ อ ให้ เกิ ด ความมั่ น คงในอารมณ์ (Emotional security) เช่ น ความเชื่ อ มั่ น
และกล้าตัดสินใจ
2) มีความเชื่อมั่นในความพยายามและเชื่อมั่นว่าตนองมีคุณค่า (Recognition of
our effort or reassurance of our worth as individual)
3) มี ก า ร แ ส ด งอ อ ก อ ย่ า งส ร้ า งส ร ร ค์ (Creative outlets) ท ำ สิ่ งให ม่ ๆ
อย่างสร้างสรรค์
4) มีความเป็นอมตะ (Immortality) ความรู้ทำให้มนุษย์เอาตัวรอดได้ ดำรงอยู่ได้
5) มีความรักในสรรพสิ่ง (Love in all its forms) มีความรัก มีเหตุผล
6) มีความหยิ่งทิฐิมานะแห่งตน (Ego gratification) หยิ่งในภูมิความรู้ของตนเอง
ยึดมั่นในเหตุผล และหยิ่งในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
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7) มี ค วามรู้ สึ ก ว่ า เป็ น เจ้ า ของ (Sense of belonging) ความรู้ ท ำให้ ม นุ ษ ย์ มี
ความรับผิดชอบมากขึ้น มีส่วนร่วมในความเป็นเจ้าของ
8) มีความรู้สึกถึงการมีอำนาจ (Sense of power) ภายใต้เงื่อนไขของอำนาจ
9) ทำให้ เกิ ด ประสบการณ์ ใหม่ (New experiences) มนุ ษ ย์ ได้ เรีย นรู้ในเรื่อ งใด
ย่อมเพิ่มพูนประสบการณ์ใหม่ และสานต่อกับประสบการณ์เดิมที่มีอยู่แล้ว เพื่อสร้างสรรค์ความรู้ใหม่
ในการทำงานให้ ม ากขึ้ น แม้ จ ะมี ข้ อ เสนอแนะ หรื อ นิ ย ามความต้ อ งการที่ แ ตกต่ า งกั น มากมาย
แต่เมื่อได้ศึกษารายละเอียดของคำอธิบาย และองค์ประกอบความต้องการจากนิยามเหล่านั้นแล้ว
สรุ ป ได้ ว่า คือภาวะทางชีว จิต วิท ยาที่ จะนำบุ คคลไปสู่ ความสุ ข ความพึ งพอใจ โดย
บุคคลพยายามที่จะหลีกพ้นภาวะที่ไม่มีความสุข ไม่มีความพึงพอใจ โดยนิยามนี้สามารถแบ่งประเภท
ของความต้องการได้เป็น 2 ประเภท คือ
1) ความต้ อ งการขั้ น พื้ น ฐานของมนุ ษ ย์ ได้ แ ก่ ค วามต้ อ งการทางด้ านกายภาพ
ความต้ อ งการเจริ ญ เติ บ โต ความต้ อ งการความปลอดภั ย ความต้ อ งการประสบการณ์ ใ หม่
ความต้องการความสำเร็จ และความต้องการการยอมรับว่าตนเองมีคุณค่า
2) ความต้ อ งการทางการศึก ษา ซึ่ งเป็ น ผลมาจากแรงกระตุ้ นของความต้องการ
ขั้นพื้นฐานของมนุษย์ ร่วมกับสภาพแวดล้อมที่ทำให้บุคคลต้องการเรียนรู้ในบางสิ่งบางอย่างที่ตนเอง
ขาดแคลนเพื่อให้ตนเองดีขึ้น ความต้องการทางการศึกษาเป็นผลของความสัมพันธ์ร่วมกันระหว่าง
องค์ประกอบความต้องการ 3 ประเภท ได้แก่
- สมรรถนะ คือ ระดับความสามารถในการกระทำกิจกรรมต่าง ๆ ของบุคคล
- ความสอดคล้อง คือ ระดับความสามารถที่เหมาะสมกับการกระทำนั้น ๆ
- การจูงใจ คือ ความเข้าใจของบุคคลที่จะพัฒนาความสามารถของตนเพื่อให้
สามารถกระทำกิจกรรมได้สำเร็จ
ความต้องการพัฒนาตนเอง
1 ความหมายของการพัฒนาตนเอง
ปราณี รามสู ต และคณ ะ (2545 : 3) ได้ ใ ห้ ค วามหมายของการพั ฒ นาตนเอง
ในความหมายเชิงจิตวิทยาว่า หมายถึง การกระทำเพื่อการเจริญส่วนตน เป็นการเปลี่ยนแปลงในทาง
ที่ดีขึ้น ด้านความมุ่งมั่นปรารถนาและค่านิยมอันเป็นพฤติกรรมภายในซึ่งส่งผลต่อพฤติกรรมภายนอก
ด้านการกระทำที่ดีเพื่อนำมาชีวิตสู่ความเจริญก้าวหน้า
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สงวน สุทธิเลิศอรุณ (2545 : 159) กล่าวไว้ว่า การพัฒนาตนเป็นการสร้างความใหม่ใน
ตนเองให้ มีสุขภาพแข็งแรง สุขภาพจิตที่ดี มีทักษะกำลังใจมีจุดมุ่งหมายของชีวิ ต และเป็นมิตรกับ
บุคคลทั่วไป
วิ เ ชี ย ร แก่ น ไร่ (2548 : 7) ได้ ส รุ ป ความหมายของการพั ฒ นาตนเองไว้ ว่ า เป็ น
การเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถในการปฏิบัติงานที่ตนรับผิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพ
ตรี พ ร ชุ ม ศรี (2548 : 33) กล่ า วไว้ ว่ า การพั ฒ นาตนเองเป็ น การที่ บุ ค คลพั ฒ นา
ขีดความสามารถของตนเองโดยผ่านการจัดการ และความพยายามของตนเองโดยสามารถปรับปรุง
แก้ ไขตนเองให้ มี ค วามรู้ ความสามารถ ทั ก ษะ ความชำนาญ และทั ศ นคติ ที่ ดี ต่ อ การปฏิ บั ติ งาน
ที่ตนรับผิดชอบให้มีคุณภาพประสบผลสำเร็จเป็นที่น่าพอใจแก่องค์การและการพัฒนาตนเอง
ทิพย์นภา จิระนคร (2554 : http://www.thaiedresearch.org/result/info.php?id=2584.)
กล่าวไว้ว่า การพัฒนาตนเอง หมายถึง กิจกรรมหรือหน่วยงานจัดหรือส่งเสริมให้บุคลากรได้พัฒนา
ทั้งด้านการที่บุคลากรศึกษาค้นคว้าหาความรู้ ความชำนาญด้วยตนเอง
วราภรณ์ ตระกูลสฤษด์ (2554 : http://arts.kmutt.ac.th/ssc210/Doc/Lecture/jmprove%
20selft3.pdf) กล่าวไว้ว่า การพัฒนาตนเอง หมายถึง การพัฒนาด้านร่างกาย การพัฒนาด้านจิตใจ
ความคิ ด วิเคราะห์ สั งเคราะห์ ความละเอี ย ดรอบคอบ ความเข้ า ใจและความรู้ สึ ก นึ ก คิ ด และ
การมองโลกในแง่ดี
สมศักดิ์ เมธากาญจนศักดิ์ (2554 : http://dlibed.kku.ac.th/research_pro/researchview
.php?resesearch_code=1724.) กล่ า วไว้ ว่ า การพั ฒ นาตนเอง หมายถึ ง การเพิ่ ม พู น ความรู้
ความ สามารถ ความชำนาญทักษะในงาน
สำนั ก งานปลั ด กระทรวงสาธารณสุ ข (2554 : http://www.Hospital.mopn.go.th
/bankhai/Seft%20dovelop.doc.) การพัฒนาตนเอง หมายถึง การสร้างความสามารถของตนเอง
ให้ มี ม ากขึ้ น เเละการพั ฒ นาความสามารถที่ ยั ง ไม่ ไ ด้ พั ฒ นาของตนเอง ด้ ว ยเหตุ ที่ ม นุ ษ ย์ เรามี
ความต้องการที่จะให้ตนเองเจริญก้าวหน้าทำให้ต้องพยายามพัฒนาตนเองเพื่อให้มีชีวิตที่ดีขึ้น
มิลเลอร์ (Miller) (1996 : 97 - 98) ให้ทัศนะเกี่ยวกับการพัฒนาตนเองว่า การพัฒนา
ตนเองเป็ น การเรี ย นรู้ ข องตนเอง เพื่ อ สะสมความรู้ แ ละประสบการณ์ ให้ ม ากขึ้ น ถื อ ได้ ว่าบุ ค คล
เมื่ อ เติ บ โตขึ้ น เรื่ อ ย ๆ และในที่ สุ ด ก็ ก ลายเป็ น เรื่ อ งของการพั ฒ นาของแต่ ล ะคน นอกจากนี้ มิ ล
เลอร์(Miller) ยังมีความเห็นว่าบุคคลมักจะเรียนรู้โดยผ่านการะทำ และการใช้ทักษะความสามารถต่าง
ๆ ซึ่งเป็ นผลทำให้เกิดประสบการณ์ และกลายเป็นบทเรียนสำหรับการปฏิบัติครั้งต่อไปในอนาคต
ยิ่ ง กว่ า นั้ น บุ ค คลมั ก จะเรี ย นรู้ เพราะคิ ด ว่ า การเรี ย นรู้ ท ำให้ อ นาคตของเขาดี ก ว่ า อดี ต ที่ ผ่ า นมา
ในบางครั้งบุ คคลจะเรียนรู้ก็ต่อเมื่อกระบวนการเรียนรู้ นั้ นมีความสนุ กสนาน และทำให้ เกิดความ
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พึงพอใจ อย่างไรก็ตามการที่บุคคลจะเรียนรู้ได้ดีหรือไม่ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจและความต้องการ
ที่จะเรียนรู้
จากความหมายดั ง กล่ า วข้ า งต้ น สามารถสรุ ป ได้ ว่ า การพั ฒ นาตนเอง หมายถึ ง
การปรับปรุงตนเองให้เจริญงอกงามมีประสิทธิภาพ มีการเปลี่ยนแปลงตนเองให้ดีขึ้น โดยสามารถ
วิ เคราะห์ แ ละประเมิ น ตนเองว่ า มี ค วามต้ อ งการที่ จ ะพั ฒ นาตนเองอย่ า งไร เพื่ อ สามารถให้
การสนั บ สนุ น และสอดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของหน่ ว ยงานและเปลี่ ย นแปลงของสั ง คม
ดั ง นั้ น บุ ค ลากรต้ อ งมี ก ารพั ฒ นาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ ให้ ต นเองและงานมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โดยมี
การปรับ ปรุ งแก้ไขตนเองให้ มี ค วามเจริญ งอกงามในงานด้านวิช าการ เพื่ อ นำไปสู่ การปฏิ บั ติงาน
ในหน้าที่รับผิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพ
2 แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาตนเอง
จากการทบทวนตำรา เอกสาร ทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดการพัฒนาตนเองนั้น
สามารถสรุปได้ดังนี้
ความเชื่อพื้นฐานของบุคคลในการพัฒนาตนเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยส่งเสริมให้การพัฒนา
ตนเองประสบความสำเร็จ ดังที่ ราตรี พัฒนรังสรรค์ (อ้างถึงใน เทียมรัตน์ คงทนต์, 2554 : 11 - 14)
ได้สรุปไว้ดังนี้
1) มนุ ษ ย์ ทุ ก คนมี เอกลั ก ษณ์ มี ศั ก ยภาพที่ มี คุ ณ ค่ า เป็ น ของตนเอง และทุ ก คน
สามารถฝึกหัดพัฒนาได้ทุกเรื่อง
2) ไม่มีใครที่มีความสมบูรณ์ไปหมดทุกด้าน จนไม่สามารถที่จะพัฒนาได้
3) แม้จะไม่มีใครรู้จักตนเอง แต่ในบางเรื่องตนเองก็ไม่สามารถจัดการปรับเปลี่ยน
ได้ด้วยตนเอง
4) การควบคุ ม สิ่ งแวดล้ อ มทางกายภาพและทางสั งคมกั บ การควบคุ ม ความคิ ด
ความรู้สึกและการกระทำของตนเอง มีผลกระทบซึ่งกันและกัน
5) อุ ป สรรคสำคั ญ ของการปรั บ ปรุ งและพั ฒ นาตนเอง คื อ การที่ บุ ค คลไม่ ย อม
ปรับเปลี่ยนวิธีคิด วิธีการปฏิบัติ ไม่สร้างนิสัยและฝึกทักษะใหม่ ๆ ทีจ่ ำเป็น
6) การพัฒนาตนเองดำเนินการได้ทุกเวลา เมื่อต้องการหรือพบปัญหาข้อบกพร่อง
หรืออุปสรรค ยกเว้นคนที่ประกาศว่า ตนมีความสมบูรณ์ไปหมดทุกด้านแล้ว
จากแนวคิดเกี่ ยวกับการพัฒนาตนเองดังกล่าวข้างต้นสรุปได้ว่า แนวคิดในการพัฒนา
ตนเองเป็นความเชื่อที่ว่า คนสามารถพัฒนาได้ และตระหนักถึงความจำเป็นที่ต้องการพัฒนาตนเอง
โดยมีพื้ น ฐานการเข้าใจตนเอง และรู้จัก ตนเองขณะที่ มนุ ษ ย์มี ความต้อ งการในการพั ฒ นาตนเอง
ต้องการที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ เพื่อความก้าวหน้าในด้านอาชีพการงาน เพื่อความมั่นคงของรายได้
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ดังที่ บอยเดล (Boydell) (1978 : 19 - 21) ได้กำหนดสาระสำคัญของแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนา
ตนเองไว้ 4 ด้าน ดังนี้
1) ด้ านสุ ข ภาพ สิ่ งสำคั ญ ในการพั ฒ นาตนเอง บุ ค คลต้ อ งมี สุ ข ภาพจิ ต ที่ ดี และ
ร่างกายจะต้องแข็งแรง แยกเป็น 3 ระดับ คือ
- ระดับความคิด ไม่ดื้อรั้นดันทุรัง แต่จะยึดมั่นในความคิดเห็นและความเชื่อ
ที่มั่นคงและต่อเนื่อง ในเวลาเดียวกันก็สามารถมีชีวิตอยู่กับความคลุมเครือขัดแย้งได้
- ระดับความรู้สึก การรับรู้และการยอมรับความรู้สึก มีความสมดุลทั้งภายใน
และภายนอกอย่างมั่นคง และ
- ระดับ ความมุ่งมั่นคุณ ค่าของโภชนาการในเรื่องอาหารการกิน สุขภาพกาย
ที่แข็งแรงมีรูปแบบชีวิตที่ดี
2) ด้านทักษะ จะต้องมีการพั ฒ นาทั กษะด้ านสมองและการสร้างสรรค์ความคิ ด
ในหลายรู ป แบบ รวมทั้ งความทรงจำ ความมี เหตุผ ล ความคิด สร้างสรรค์ และการพั ฒ นาทั ก ษะ
ประกอบด้วย 3 ระดับ คือ
- ระดับ ความคิด ทักษะทางใจและการคิดคำนึง ที่ดี เช่น ความรู้ในเรื่องงาน
ความทรงจำที่มีเหตุผล การสร้างสรรค์ มีความคิดริเริ่ม
- ระดับความรู้สึก ทักษะด้านสังคม ด้านศิลปะการแสดงออก ต้องนำความรู้สึก
ของตนเข้าร่วมกับแต่ละสถานการณ์ และสามารถถ่ายทอดความรู้สึกได้ และ
- ระดับความมุ่งมั่น การมีทักษะทางเทคนิค ทางกายภาพ สามารถกระทำการ
ต่าง ๆ ได้อย่างมีศิลปิน มิใช่เป็นผู้มีความชำนาญเท่านั้น
3) ด้านการกระทำให้ ส ำเร็จ การกระทำหรือปฏิบัติสิ่ งต่า งๆ ให้ ส ำเร็จลุ ล่ วง โดย
กล้ากระทำด้วยตัวเองโดยไม่ต้องรอคำสั่ง หรือไม่รอคอยให้เกิดขึ้นเองมี 3 ระดับ คือ
- ระดับความคิดมีความสามารถที่จะเลือก และเสียสละได้
- ระดั บ ความรู้ สึ ก มี ค วาม สามารถใน การจั ด การเป ลี่ ย น สภ าพ จาก
ความไม่สมหวัง ไม่เป็นสุขให้เกิดเป็นความเข้มแข็งและ
- ระดับความมุ่งมั่น สามารถลงมือริเริ่มการกระทำได้ ไม่รอคอยให้เกิดขึน้ เอง
4) ด้ า นเอกภาพของตนเอง เป็ น การยอมรั บ ข้ อ ดี แ ละข้ อ เสี ย ของตนเองด้ ว ย
ความพึงพอใจในความสามารถ และยอมรับในข้อบกพร่องของตนเองและพยายามแก้ไขให้ ดีที่สุ ด
มี 3 ระดับ คือ
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- ระดับความคิด มีความรู้ยอมรับ รู้จักและเข้าใจตนเอง
- ระดับความรู้สึก ยอมรับตัวเองแม้แต่ความอ่อนแอ และยินดีในความเข้มแข็ง
ของตนเอง และ
- ระดับความมุ่งมั่น มีแรงผลักดันมีเป้าหมายภายใน มีจุดประสงค์ในชีวิต
นอกจากนี้ สุ วัฒ น์ วัฒ นวงศ์ (อ้างถึงใน เที ยมรัตน์ คงทนต์, 2554 : 11 - 14) ยังได้
กล่าวไว้ว่าการเรียนรู้เกี่ยวกับ การพัฒ นาตนเองในกลุ่มมนุษยนิยม (Humanism) นักจิตวิทยากลุ่ ม
มนุษยนิยม เน้นด้านอารมณ์ ความรู้สึกของบุคคล คุณค่าของความเป็นคนมาก และเห็นว่าการเรียนรู้
ของบุ ค คล มี อ งค์ ป ระกอบด้ านความรู้ สึ ก เข้ าไปเกี่ ย วข้ อ ง เช่ น ความรู้สึ ก นึ ก คิ ด เกี่ ย วกั บ ตนเอง
การยอมรับตนเอง สัมพันธภาพระหว่างบุคคลและระหว่างบุคคลกับสิ่งแวดล้อมเป็นตัวแปรที่สำคัญ
ของการเรียนรู้ มีความเชื่อในศักยภาพของมนุษย์ที่จะนำตนเองเรียนรู้ตนเอง และการเรียนรู้ต้ องมี
ลักษณะที่เรียกว่า “ผู้เรียนต้องเริ่มต้นในการเรียนรู้เอง” (Self-Initiated) ถึงแม้บรรดาสิ่งเร้ าจะมา
จากภายนอกก็ ต าม มี ค วามต้ อ งการที่ จ ะค้ น พบเกี่ ย วกั บ ความรู้ ค วามสามารถของตนที่ เรี ย กว่ า
Self-Actualization ซึ่ ง เป็ น แรงจู ง ใจที่ ส ำคั ญ ที่ ท ำให้ ค นที่ จ ะแสวงหาความรู้ อ ย่ า งไม่ ห ยุ ด ยั้ ง
ซึ่ งสอดคล้ อ งกั บ ทฤษฎี Y ของ แมคเกรเกอร์ (McGregor) (1960 : 25) ที่ ว่า สมมติ ฐ านเกี่ ย วกั บ
ธรรมชาติ ที่ ม นุ ษ ย์ เ ห็ น ว่ า การใช้ พ ลั ง กาย และพลั ง ใจ เป็ น ไปโดยธรรมชาติ เหมื อ นการเล่ น
หรื อ การพั ก ผ่ อ น ย่ อ มมี ค วามสามารถโดยธรรมชาติ เพื่ อ การเรี ย นรู้ การควบคุ ม ภายนอก
และการปฏิ บั ติ ก ารลงโทษไม่ใช้ ห นทางในการพยายามที่ จ ะให้ บ รรลุ เป้ าหมายขององค์ก รมนุ ษ ย์
สามารถกำหนดตนเองได้ (Self-Direction) ในการดำเนิ น การให้ บ รรลุ เป้ า หมายขององค์ ก ร
ตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ ไ ด้ ต กลงใจแล้ ว (Committed) การเรี ย นรู้ ที่ ส ำคั ญ คื อ การได้ รั บ โดยผ่ า น
กระบวนการกระทำ การปฏิบัติจริง (Doing) มนุษย์โดยทั่วไปยอมเรียนรู้ภายใต้เงื่อนไขที่เหมาะสม
ไม่เฉพาะแต่เพียงการยอมรับ (Accept) แต่มีการแสวงหาความรับผิดชอบ (Seek Responsibility)
การเรี ย นรู้ ด้ ว ยตนเองเกี่ ย วกั บ องคาพยพ (Whole Person) มี ค วามรู้สึ ก เช่ น เดี ยวกั บ ผู้ มี ปั ญ ญา
(Intellect) เป็นสิ่งที่คงทนถาวร และมั่นคงตลอดไป ความสามารถในการจินตนาการความเป็นจริง
และความคิ ด สร้ า งสรรค์ เพื่ อ แก้ ปั ญ หาขององค์ ก รเป็ น ไปอย่ า งกว้ า งขวางไม่ คิ ด ด้ ว ยใจคั บ แคบ
ความคิ ด สร้ า งสรรค์ ใ นการเรี ย นรู้ จะได้ รั บ การจั ด แจงที่ ดี ที่ สุ ด เมื่ อ มี ก ารวิ พ ากษ์ ต นเอง
(Self-Criticism) เป็นเบื้องต้นก่อนและมีการประเมินโดยผู้อื่น
จากทฤษฎี ก ารพั ฒ นาตนเองสรุป ได้ว่ า การพั ฒ นาตนเองที่ จะประสบผลสำเร็จนั้ น
อยู่ ที่ ก ารเตรี ย มความพร้ อ มของร่ า งกายและจิ ต ใจ ที่ พ ร้ อ มจะเผชิ ญ กั บ ความเปลี่ ย นแปลงทาง
สภาพเศรษฐกิจ สังคมและสภาพแวดล้อมต่าง ๆ
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3 ขัน้ ตอนและวิธีการพัฒนาตนเอง
สุ ช า ไอยราพงศ์ (2546 : 6) ได้เสนอขั้น ตอนในการพั ฒ นาตนเอง โดยแบ่ งออกเป็ น
3 ขั้นตอนด้วยกัน คือ
ขั้นที่ 1 ขั้นตระหนักถึงความสำคัญที่จะต้องพัฒนาตนเอง หลังจากที่ทำการศึกษา
วิเคราะห์ตนเองทุกแง่ทุกมุม พบทั้งส่วนดี ส่วนเสีย ที่จะต้องแก้ไขปรับปรุงก็ควรจะได้มี ความมุ่งมั่น
ที่จะแก้ไขข้อบกพร่องเหล่านั้น เพื่อความก้าวหน้าทั้งในด้านส่วนตัวและงานอาชีพ
ขั้นที่ 2 การวางแผนพั ฒ นาตนเองอย่ า งมี ร ะบบ หลั ง จากพบข้ อ บกพร่ อ งก็ มี
การกำหนดเป้ าหมายตลอดจนวางแผนอย่างเป็นระบบว่าจะพัฒ นาด้านใดก่อนหลัง มีแนวทางใน
การพัฒนาอย่างไร
ขั้นที่ 3 ปฏิ บั ติ ต ามแผนที่ ไ ด้ ว างไว้ นำเอาแผนงานที่ ว างไว้ ไ ปปฏิ บั ติ มี ก าร
ประเมินผลการปฏิบัติเป็นระยะ ๆ ได้ผลมากน้อยเพียงใด เกิดอุปสรรคอะไรบ้างที่ต้องรีบดำเนินการ
แก้ ไขจากขั้น ตอนในการพั ฒ นาตนเองสามารถสรุป ได้ ว่า การพั ฒ นาตนเองจำเป็ น ต้ องดำเนิ น ไป
ตามขั้ น ตอนต่ า ง ๆ โดยเริ่ ม จากการสำรวจและวิ เคราะห์ ต น เพื่ อ เป็ น การทำความเข้ า ใจตนเอง
ต่อจากนั้ นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องยอมรับตนเอง ยอมรับทั้งส่วนที่ดีและส่วนที่ไม่ดี เพื่ อเป็นข้อมูล
ในการเลื อ กเทคนิ ค วิ ธีก ารที่ จ ะใช้ ในการพั ฒ นาตนเองตามความเหมาะสม การสร้า งโปรแกรม
การปรับ ปรุงและพั ฒ นาตนเองเป็ นวิธีการหนึ่งที่ช่วยให้ การพัฒ นาตนที่ดี เพราะการสร้างเงื่อนไข
และควบคุ ม ตนเอง โดยเป็ น การนำพฤติ ก รรมที่ ไ ม่ ดี ม าปรั บ ปรุ ง พั ฒ นาให้ ดี ขึ้ น ตามหลั ก การ
ของแต่ละบุคคล
อำนาจ ทรวงประเสริฐ (2552 : 12 - 14) ได้กล่าวถึงขั้นตอนในการพัฒนาตนไว้ดังนี้
ขั้นที่ 1 สำรวจและวิ เ คราะห์ ต นเอง ว่ า สิ่ ง ที่ รั บ รู้ ด้ ว ยตนเองและจากผู้ อื่ น
หรือสิ่งแวดล้อมนั้นตรงกันหรือไม่ ซึ่งก็อาจจะให้เครื่องมือทางจิตวิทยาเข้ามาช่วย เช่น การใช้แบบ
สำรวจ หรือแบบสอบถาม รวมทั้งแบบทดสอบที่มีคุณภาพ นอกจากนี้จะสามารถพิจารณาตนเองได้
จากการสังเกตพฤติกรรมของบุคคลอื่นที่มีต่อเรา และจากการสังเกตพฤติกรรมการตอบสนองที่เป็น
ความรู้สึกต่อสิ่งเร้าที่ผ่านเข้ามา
ขั้นที่ 2 ทำความรู้จักตนเอง การทำความรู้จักตนเองจำเป็นจะต้องเข้าใจว่าตนของ
บุคคลนั้นแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ
1) ตั ว ตนที่ เป็ น จริ ง (Real Self) ได้ แ ก่ ตั ว ตนของเราที่ แ ท้ จ ริ ง ซึ่ ง เป็ น การรั บ รู้
ที่ตรงกันระหว่างตัวเรากับบุคคลอื่นที่เป็นกระจกเงาให้แก่เรา
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2) ตัวตนที่เราคิดว่าเป็น (Image Self) ได้แก่ ตัวตนที่เราคิดว่าเราเป็นตัวตนที่อยู่ใน
มโนภาพของตนอยู่ตลอดเวลา เช่น ความรู้สึกว่าเราเป็นคนที่ตรงไปตรงมาแต่เพื่อนกลับมองเห็นว่า
เราเป็นคนก้าวร้าว การรับรู้เช่นนี้จะทำให้เกิดความรู้สึกที่ขัดแย้งขึ้น เนื่องจากสิ่งที่รับรู้ไม่ตรงกัน
3) ตั ว ต น ที่ เราอ ย าก เป็ น (Ideal Self) เป็ น ตั ว ต น ที่ บุ ค ค ล ตั้ งค ว าม ห วั ง
ความปรารถนาที่ จ ะมีภ าพพจน์ เกี่ ยวกับ ตนเองและมีความตั้งใจที่ จะพยายามพั ฒ นาตนไปสู่ สิ่ งที่
ตั้งความหวังไว้
ขั้นที่ 3 แสวงหาแนวทางในการพัฒนาตนเอง เช่น ฝึกอบรม เปลี่ยนแปลงความคิด
แสวงหาความรู้เพิ่มเติม ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ขั้นที่ 4 ประเมินผลพฤติกรรมการพัฒนาตนเอง การพัฒนาตนเองนั้นไม่ใช่สิ่งที่ยาก
แต่ก็ไม่ใช่สิ่งที่ง่ายเช่นกัน เนื่องจากบุคคลมักจะทำการพัฒนาตนเองเมื่อคิดว่ามีความจำเป็น และมี
สิ่งที่คาดหวังรออยู่ข้างหน้าเป็นเครื่องล่อใจให้มุ่งพฤติกรรมไปสู่จุดหมายปลายทาง ดังนั้นกลวิธีที่จะทำ
ให้เกิดผลลัพธ์ในการพัฒนาตนจึงจำเป็นจะต้องมีการตั้งความหวังไว้ด้วย แต่อย่างไร ก็ตามการพัฒนา
ตนอย่างมีประสิทธิภาพเป็นสิ่งที่ดีซึ่งควรจะต้องมีการปฏิบัติกันอย่างต่อเนื่อง
สรุ ป ได้ ว่ าขั้ น ตอนในการพั ฒ นาตนเอง เริ่ ม จากการสำรวจและวิเคราะห์ ต นเองว่ า
สิ่ ง ที่ รั บ รู้ ด้ ว ยตนเองและจากผู้ อื่ น หรื อ สิ่ ง แวดล้ อ มนั้ น ตรงกั น หรื อ ไม่ ซึ่ ง ก็ อ าจจะให้ เครื่ อ งมื อ
ทางจิตวิทยาเข้ามาช่วย หลังจากนั้นจึงทำความรู้จักตนเอง และแสวงหาแนวทางในการพัฒนาตนเอง
ก่อนการประเมินผลพฤติกรรมการพัฒนาตนเอง
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
เสาวลั กษณ์ กรโกวิท (2545 : บทคัด ย่ อ ) ได้ ศึ ก ษาความต้อ งการพั ฒ นาตนเองของ
ครู โ รงเรี ย นโกวิ ท ธำรงเชี ย งใหม่ พบว่ า ต้ อ งการพั ฒ นาตนเองในเรื่ อ งความรู้ เกี่ ย วกั บ หลั ก สู ต ร
การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน การใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประกอบวิธีสอน
การพัฒ นาผู้เรียนโดยการวิจัยในชั้นเรียน เทคนิคการสอนซ่อมเสริมเพื่อแก้ไขปัญหาเด็กที่มีปัญหา
การเขียนแผนการสอนในเรื่องการกำหนดเนื้อหาสาระการเรียนรู้ช่ว งชั้น การเขียนแผนการสอน
โดยใช้กิจกรรมนิ เทศงาน วิธีก ารเขียนแผนการสอน เพื่ อให้ ได้ประสิ ท ธิภ าพตามเกณฑ์ มาตรฐาน
การเขี ย นแผนการสอนให้ ส อดคล้ อ งกั บ จุ ด ประสงค์ เชิ งพฤติ ก รรม และการเขี ย นแผนการสอน
โดยบู ร ณาการหลั ก การและทฤษฏี วิ ธี ก ารวั ด และประเมิ น ผลการเรี ย น การวางแผนการวั ด
และประเมินผลให้ตรงตามจุดประสงค์ ความรู้เกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการเรียน และเทคนิค
การสร้างแบบทดสอบมาตรฐาน
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อมรรัตน์ ปักโคทานัง (2548 : บทคัดย่อ) ได้ทำการวิจัยเรื่อง “การศึกษาความต้องการ
พัฒนาตนเองของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา” ผลการวิจัย
พบว่ า บุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น วิช าการ มหาวิท ยาลั ย มหิ ด ล วิท ยาเขตศาลายา มี ค วามต้ อ งการ
พัฒนาตนเอง โดยภาพรวม ด้านการเรียนรู้ด้วยตนเอง ด้านการฝึกอบรม และด้านการศึกษาต่อ อยู่ใน
ระดับมาก บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่มีอายุต่างกัน มีความต้องการพัฒนาตนเอง โดยภาพรวม
ด้านการเรียนรู้ด้วยตนเอง ด้านการฝึกอบรม และด้านการศึกษาต่อแตกต่างกัน ในขณะที่บุคลากร
สายสนับสนุนวิชาการที่มีระดับการศึกษา และสายการปฏิบัติงานต่างกัน มีความต้องการพัฒนาตนเอง
โดยภาพรวม และรายด้านทุกด้านไม่แตกต่างกัน ส่วนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่มีระยะเวลา
การทำงานต่างกัน มีความต้องการพัฒนาตนเองโดยภาพรวม ด้านการฝึกอบรม และด้านการศึกษาต่อ
แตกต่ า งกั น ส่ ว นความต้ อ งการด้ านการเรี ย นรู้ ด้ ว ยตนเองไม่ แ ตกต่ างกั น ข้ อ เสนอแนะเกี่ ย วกั บ
การพั ฒ นาตนเอง ด้ า นการศึ ก ษาต่ อ ควรส่ งเสริม บุ ค ลากรให้ มี โอกาสศึ ก ษาต่ อ ในเวลาราชการ
ด้านการฝึกอบรม ควรจัดให้มีการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บุคลากรตื่นตัวอยู่เสมอ และด้านการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง ควรให้บุคลากรมีการเรียนรู้จากเทคโนโลยีสารสนเทศจากแหล่งต่าง ๆ
ธานี สุ ว รรณรั ก ษ์ (2549, บทคั ด ย่ อ ) ได้ ท ำการศึ ก ษาความต้ อ งการพั ฒ นาตนเอง
ของนายทหารการเงิน กรมการเงินทหารบก พบว่า ความต้องการพัฒนาตนเองของนายทหารการเงิน
กรมการเงิน ทหารบก ภาพรวมอยู่ ในระดับเห็ นด้ว ยมาก โดยความต้องการพัฒ นาตนเองที่ส ำคั ญ
อันดับ แรก ได้แก่ ด้านการเลื่อนชั้นยศ โดยการพัฒ นาตนเองเพื่อเสริมสร้างเกียรติยศและชื่อเสียง
ลำดับที่ 2 ได้แก่ ด้านความสำเร็จในการปฏิบัติงาน โดยมีความเห็นโดยภาพรวมในการพัฒนาตนเอง
ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงินดี ลำดับที่ 3 ด้านการเลื่อนขั้นเงินเดือน โดยต้องการพัฒนาตนเอง
เพื่อให้ได้รับการพิจารณาบำเหน็จเงินเดือนสูงขึ้น และด้านการพิจารณาโยกย้าย โดยต้องการพั ฒนา
ตนเองเพื่อสร้างความมั่นคงในการปฏิบัติงานในหน่วยงาน และพบว่า นายทหารการเงินที่มีเพศ ระดับ
เงินเดือน อายุราชการในสังกัดปัจจุบันและหน่วยงานที่สังกัดต่างกัน มีความต้องการพัฒนาตนเอง
ไม่ แตกต่างกั น ส่ ว นนายทหารการเงิน ที่ มี อายุต่ างกั น มี ความต้อ งการพั ฒ นาตนเองแตกต่ างกั น
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในทุก ๆ ด้าน และนายทหารการเงินที่มีวุฒิการศึกษาต่างกัน
พบว่า มีค วามต้องการพั ฒ นาตนเองในด้า นการเลื่ อ นขั้ นเงินเดือนและด้านการพิ จารณาโยกย้าย
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ธิดารัตน์ เนียมกสิพงษ์ (2549, บทคัดย่อ) ได้ทำการศึกษาความต้องการพัฒนาตนเอง
ของข้าราชการกรมการขนส่ งทางบก ทั้ง 6 ด้าน คือ การพัฒ นาด้านจิตใจ การพัฒ นาด้านร่างกาย
การพั ฒ นาด้ านสติ ปั ญ ญา และความเฉลี ย วฉลาดทางอารมณ์ การพั ฒ นาด้ านสั งคม การพั ฒ นา
สู่ ค วามเป็ น ศึ ก ษิ ต และการพั ฒ นาตนสู่ ค วามต้ อ งการของตลาดแรงงาน พบว่ า ข้ า ราชการ
กรมการขนส่ งทางบกมีค วามต้ องการพั ฒ นาตนเองอยู ในระดับ มากทั้ งโดยภาพรวมและรายด้าน
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เรี ย งตามลำดั บ ได้ แก่ ด้านร่ างกาย ด้านจิ ตใจ ด้ านสติ ปั ญ ญาและความเฉลี ย วฉลาดทางอารมณ์
ด้ า นความเป็ น ศึ ก ษิ ต ด้ า นความต้ อ งการของตลาดแรงงาน และด้ า นสั ง คม ข้ า ราชการ
กรมการขนส่ ง ทางบกที่ มี อ ายุ วุ ฒิ ก ารศึ ก ษา ระดั บ ตำแหน่ ง และประสบการณ์ ในการทำงาน
แตกต่างกัน มีความต้องการพัฒนาตนเองโดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 ในขณะที่ ข้าราชการ กรมการขนส่งทางบกที่มีเพศแตกต่างกั น มีความต้องการพัฒนาตนเอง
โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05
อริสา เหรียญบุญยงค์ (2549, บทคัดย่อ) ได้ทำการศึกษาความต้องการพัฒ นาตนเอง
ของข้ า ราช การสำนั กงบ ป ระมาณ พ บ ว่ า ความต้ อ งการพั ฒ นาตนเองของข้ า ราชการ
สำนั ก งบประมาณและบรรยากาศองค์ ก ารอยู่ ใ นระดั บ ปานกลาง การทดสอบสมมติ ฐ าน
ระดับ การศึกษา อัตราเงิน เดือน ระดั บชั้นทางราชการที่แตกต่างกัน มีความต้องการพัฒ นาตนเอง
แตกต่างกันและบรรยากาศองค์การมีความสั มพันธ์กับความต้องการพัฒ นาตนเองของข้าราชการ
สำนักงบประมาณ
ปพนสรรค์ โพธิ พิ ทั ก ษ์ (2550 : บทคั ด ย่ อ ) ได้ ศึ ก ษาความต้ อ งการพั ฒ นาตนเอง
ของครูผู้สอนโรงเรียนเอกชนในจังหวัดอุทัยธานี พบว่า
1) ครู ผู้ ส อนโรงเรี ย นเอกชนในจั งหวั ด อุ ทั ย ธานี มี ค วามต้ อ งการพั ฒ นาตนเอง
ในภาพรวมอยู่ ในระดับ มาก เรียงตามลำดับ ได้แก่ ด้านการฝึกอบรม ด้านการเรียนรู้ด้วยตนเอง
และด้านการศึกษาต่อ
2) ครูผู้สอนโรงเรียนเอกชนในจังหวัดอุทั ยธานี ที่มีประสบการณ์ในการสอนต่างกัน
มีความต้องการพัฒ นาตนเองแตกต่างกันทั้งในภาพรวมและรายด้านอย่างมีนัยสำคัญ ที่ระดับ .05
ส่วนครูผู้สอนโรงเรียนเอกชนในจังหวัดอุทั ยธานี ที่มีเพศและระดับการศึกษาที่สอน มีความต้องการ
พัฒนาตนเองแตกต่างกันทั้งในภาพรวมและรายด้านอย่ างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนครู
ที่ มี วุฒิ ก ารศึ ก ษาต่ างกั น มี ค วามต้ อ งการพั ฒ นาตนเองในภาพรวม ด้ า นการศึ ก ษาต่ อ และด้ า น
การฝึ ก อบรมแตกต่ างกั น อย่ างมี นั ย สำคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ระดั บ .05 ส่ ว นด้ า นการเรี ย นรู้ ด้ ว ยตนเอง
แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ
ภู มิ ชั ย ทิ พ เนตร (2550, บทคั ด ย่ อ ) ได้ ท ำการศึ ก ษาความต้ อ งการพั ฒ นาตนเอง
ของข้ า ราชการครู โ รงเรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษา สั ง กั ด สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาสุ พ รรณบุ รี เขต 1
ตามองค์ ป ระกอบของการพั ฒ นาตนเอง 3 ด้ าน ได้ แ ก่ ด้ า นความรู้ ด้ านทั ก ษะและด้ านเจตคติ
พบว่า ความต้องการพัฒ นาตนเองของข้าราชการครูโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลำดับดังนี้ การพัฒนา
ตนเองด้ า นเจตคติ การพั ฒ นาตนเองด้ า นความรู้ แ ละการพั ฒ นาตนเองด้ า นทั ก ษะตามลำดั บ
การเปรียบเทียบความต้องการพัฒนาตนเองของข้าราชการครู โรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงาน
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เขตพื้ น ที่การศึกษาสุ พรรณบุ รี เขต 1 จำแนกตามเพศ ตำแหน่ง ระดับการศึกษา และระยะเวลา
การปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน
รัตนาภรณ์ คชมะเริง (2550, บทคัดย่อ) ได้ทำการศึกษาความต้องการพัฒ นาตนเอง
ของพนักงานส่วนตำบลในจังหวัดสระบุรี พบว่า ความต้องการพัฒนาตนเองของพนักงานส่วนตำบล
ในจังหวัดสระบุรีโดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย
คื อ การปฏิ บั ติ งาน การบริ ห าร บุ ค ลิ ก ภาพและวิ ช าการ สุ ข ภาพและจริย ธรรมและจิ ต วิญ ญาณ
โดยปัจจัยส่วนบุคคล คือ เพศ วุฒิการศึกษา อายุราชการ ประเภทส่วนราชการ ระดับตำแหน่งและ
ปัจจัยจูงใจ ไม่มีความสัมพันธ์กับความต้องการพัฒนาตนเองของพนักงานส่วนตำบลในจังหวั ดสระบุรี
ในภาพรวมและรายด้ านทั้ ง 6 ด้ าน อย่ างมี นั ย สำคั ญ ทางสถิ ติ และความต้ อ งการพั ฒ นาตนเอง
ของพนั ก งานส่ ว นตำบลในเขตจั งหวั ดสระบุ รีในภาพรวมและรายด้ านทั้ ง 6 ด้าน ไม่ แ ตกต่ างกั น
อย่ างมีนั ย สำคั ญ ทางสถิติ ที่ ร ะดั บ 0.05 เมื่ อจำแนกตามวุฒิ ก ารศึ กษาและประเภท ส่ ว นราชการ
เช่นเดียวกับภาพรวมและอีก 5 รายด้านที่จำแนกตามอายุราชการ ซึ่งมีด้านจริยธรรม และจิตวิญญาณ
ทีแ่ ตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05
ศรัญญา ชัยแสง (2550 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พบว่า
1) บุคลากรสายสนับสนุนของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทุกคน
ได้ รั บ การพั ฒ นาตนเอง ร้ อ ยละ 100 โดยเป็ น การเข้ า ร่ ว มการสั ม มนา/การประชุ ม วิ ช าการ/
การประชุมปฏิบัติการมากที่สุด ร้อยละ 83.8
2) ภาพรวมของสถานการณ์ การพั ฒ นาบุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น ของคณ ะ
พยาบาลศาสตร์ มหาวิท ยาลั ย เชี ยงใหม่ มี ค่าเฉลี่ ย อยู่ ในระดั บ ปานกลางทั้ งด้านวิธีการฝึ กอบรม
วิธีการพัฒนาตนเอง และวิธีการให้การศึกษาต่อเนื่อง
3) สภาพปั ญ หาและอุ ป สรรคในการพั ฒ นาบุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น ของคณะ
พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลั ย เชียงใหม่ ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ ในระดับปานกลาง ทั้งด้านสถานที่
และอุปกรณ์ ด้านผู้บริหารและผู้บังคับบัญชา ด้านเจ้าหน้าที่ดำเนินการพัฒนาบุคลากร ด้านบุคลากร
ที่เข้ารับการพัฒนาตนเอง และด้านวิทยากร
พรทิ พ ย์ อ้ น เกษม (2551 : บทคั ด ย่ อ ) ได้ ศึ ก ษาความต้ อ งการพั ฒ นาบุ ค ลากร
ของมหาวิท ยาลั ย ราชภั ฎ ราชนคริ น ทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา พบว่า ความต้อ งการพั ฒ นาบุค ลากร
ของมหาวิทยาลัยราชภัฎราชนคริ นทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้วยวิธีการ 3 วิธีการ คือ วิธีการฝึกงาน
วิธีการฝึกอบรม และวิธีการศึกษาด้วยตนเอง โดยรวมอยู่ในระดับมาก เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย
และการเปรี ย บเที ย บความต้ อ งการพั ฒ นาบุ ค ลากรจำแนกตามสภาพภาพ ประเภทบุ ค ลากร
และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานพบว่าไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
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รุ่งอรุณ กระมุทกาญจน์ (2551, บทคัดย่อ) ได้ทำการศึกษาความต้องการพัฒนาตนเอง
ของบุคลากรสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในศูนย์สุขภาพชุมชน สาธารณสุขเขต 14 พบว่า มีความต้องการ
พัฒนาตนเองอยู่ในระดับมาก ความต้องการในการพัฒ นาตนเองโดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย
คือ ต้องการพัฒนาตนเองด้านบริหาร รองลงมา คือ ต้องการพัฒนาตนเองด้านวิชาการ และต้องการ
พั ฒ นาตนเองด้ านบริ ก าร โดยความต้ องการพั ฒ นาตนเองของบุ คลากรสาธารณสุ ขที่ ป ฏิ บั ติ งาน
ในศู น ย์ สุ ข ภาพชุ ม ชน สาธารณสุ ข เขต 14 พบว่ า กลุ่ ม ที่ มี ภู มิ ล ำเนา อายุ รายได้ การศึ ก ษา
และประสบการณ์ในการทำงานต่างกัน มีความต้องการในการพัฒนาตนเองในภาพรวมไม่แตกต่างกัน
จำแนกตามเพศ ตำแหน่ ง ต่ า งกั น พบว่ า มี ค วามต้ อ งการในการพั ฒ นาตนเองทั้ ง ในภาพรวม
และรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
สุธีรา ใจดี (2551 : บทคัดย่อ) ทำการศึกษาบทบาทสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่
ในการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น พบว่า
1) ความต้องการของบุคลากรท้องถิ่นในการพัฒนาทรั พยากรมนุษย์อยู่ในระดับมาก
โดยบุคลากรท้องถิ่นมีความต้องการได้รับการพัฒ นาด้านการฝึกอบรมมากที่สุด กล่าวคือ ต้องการ
อบรมหลั ก สู ต รเกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ งานในสายงานที่ ต นเองปฏิ บั ติ อ ยู่ และฝึ ก อบรมในหลั ก สู ต ร
ที่ทันสมัย องค์ความรู้ใหม่ ๆ สามารถนำไปปฏิบัติใช้กับ การปฏิบัติงานได้ ด้านการสัมมนาต้องการ
สนั บสนุน ช่วยเหลื อ ด้านงบประมาณในการสั มมนาจากหน่วยงานอย่างเพี ยงพอ และการสั มมนา
ในหั ว ข้อ ที่ น่ าสนใจ สร้ างองค์ ความรู้ใหม่ แก่ บุ ค ลากร และสามารถนำไปปรับ ใช้กั บ หน่ ว ยงานได้
ด้านการศึกษาดูงาน ต้องการให้มีการศึกษาดูงานนอกสำนักงานที่ตนเองปฏิบัติงานอยู่ ศึกษาดูงาน
การปฏิ บั ติ ง านจริ งของหน่ ว ยงานต่ า ง ๆ ต้ อ งการให้ มี ก ารสอนงานเพื่ อ ให้ รู้ แ ละเข้ า ใจในระบบ
การทำงานในรู ป แบบใหม่ ๆ และการให้ ค ำปรึก ษาเพื่ อ ให้ เกิ ด ความกระจ่ างในการทำงาน และ
ด้านการศึกษาต่อในระดับหลักสูตรสายงานที่ตนปฏิ บัติงานอยู่ ศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาของรัฐ
และศึกษาต่อในหลักสูตรที่สามารถนำมาปรับใช้ในหน่วยงานได้
2) กระบวนการดำเนินงานของสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ในการพัฒนาทรัพยากร
มนุ ษย์ที่ผ่ านมาในฐานะเป็ นตัวแทนของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
ได้ดำเนินการทั้งในด้านการศึ กษา การประชุม การสัมมนา และการอบรม เป็นประจำต่อเนื่องทุกปี
ซึ่งด้านการศึกษาต่อกำหนดให้ ถือปฏิบัติตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องหลักเกณฑ์ว่าด้วย
การตั้งงบประมาณเพื่อให้ทุนการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่นกำหนดแนวทางการดำเนินงานเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถตั้งงบประมาณ
เป็นทุนการศึกษาได้
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3) การสำรวจผลการพัฒ นาทรัพยากรมนุษย์ของท้องถิ่น พบว่า ระดับคุณ สมบัติ
ของตำแหน่ งที่ ป ฏิบั ติอยู่ ในระดั บ มาก และระดับความสามารถในการปฏิบัติ งานอยู่ ในระดับมาก
ทั้ งนี้ เนื่ อ งจากการพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ข องท้ อ งถิ่ น มี เป้ าหมายหลั ก คื อ เพื่ อ เป็ น การเตรี ย ม
ความพร้อมให้กับบุคลากรท้องถิ่นในการรองรับภารกิจที่ส่วนราชการถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ซึ่งหลังจากที่บุคลากรท้องถิ่นได้รับการพัฒนาทั้งแบบที่ เป็นทางการและไม่เป็นทางการ
พบว่ า บุ ค ลากรท้ อ งถิ่ น มี ค วามรู้ ใ นตำแหน่ ง ที่ ต นปฏิ บั ติ ช อบมากขึ้ น มี ทั ศ นคติ ที่ ดี ต่ อ งาน
เพื่ อ นร่ ว มงาน ผู้ บ ริ ห าร ตลอดจนมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ งานที่ ได้ รั บ มอบหมายและมี แ รงจู ง ใจ
ในการปฏิบัติงาน
จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้ อง พบว่าการพัฒนาบุคลากรเป็นสิ่ งจำเป็นและควรจัดให้มี
วิ ธี ก ารพั ฒ นาอย่ า งหลากหลาย ลั ก ษณะของกิ จ กรรมการพั ฒ นาบุ ค ลากรส่ ว นมากดำเนิ น การ
คล้ายคลึงกันขึ้นอยู่กับสถานการณ์และความต้องการของหน่วยงานหรือองค์กร ในส่วนของการจัด
กิ จ กรรมการพั ฒ นาบุ ค ลากร ทั้ ง ผู้ บ ริ ห ารและบุ ค ลากรที่ เกี่ ย วข้ อ งมี ค วามเห็ น สอดคล้ อ งกั น ว่ า
ควรส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรอย่างจริงจัง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
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บทที่ 3
วิธีดำเนินการศึกษา
การวิจัย เรื่อง ความต้องการพัฒนาตนเองของข้าราชการกรมปศุสัตว์ ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 6
เป็ น การวิจัย เชิงสำรวจ (Survey research) เพื่อศึกษาความต้องการพัฒ นาตนเองของข้าราชการ
กรมปศุสัตว์ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 6 โดยมีวิธีดำเนินการวิจัย ดังนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
3. การสร้างเครื่องมือและการหาคุณภาพเครื่องมือ
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
5. การวิเคราะห์ข้อมูล
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ข้าราชการกรมปศุสัตว์ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 6 จำนวน
348 คน
2 กลุ่มตัวอย่างใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ข้าราชการกรมปศุสัตว์ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 6 ที่ได้
จากการคำนวณขนาดของกลุ่ ม ตั ว อย่ างตามวิ ธี ข อง เครจซี่ , อาร์.วี . และ มอร์แ กน ดี .ดั บ เบิ้ ล ยู .
(Krejcie, R.V. and Morgan D.W.) (บุญชม ศรีสะอาด, 2545 : 43) ที่กำหนดให้สัดส่วนของลักษณะ
ที่สนใจในประชากร เท่ากับ 0.5 ระดับความคลาดเคลื่ อนที่ยอมรับได้ร้อยละ 5 และระดับความ
เชื่อมั่นร้อยละ 95 สามารถคำนวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างกับประชากรที่มีขนาดเล็กได้ตั้งแต่ 10
ขึ้นไป ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างจำนวน 186 คน เมื่อได้ขนาดตัวอย่างแล้ว จึงเลือกวิธีการสุ่มตัวอย่าง
โดยใช้เทคนิคการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย คือ การจับสลากแบบไม่คืนที่
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นจาก
การศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับการพัฒนาตนเองของบุคลากรในองค์ การต่าง ๆ
ซึ่งแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับ ปัจจัยลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม มี
ลักษณะเป็นคำถามแบบตรวจสอบรายการของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระดับ
ตำแหน่ง ประสบการณ์การทำงาน และบทบาทภารกิจของหน่วยงาน
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ตอนที่ 2 เป็ น แบบสอบถามเพื่ อ วั ด ระดั บ ความต้ อ งการพั ฒ นาตนเองของข้ า ราชการ
กรมปศุสัตว์ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 6 ใน 3 ด้าน คือ ด้านการศึกษาต่อ ด้านการฝึกอบรม และด้านการ
เพิ่มพูนความรู้อย่างไม่เป็นทางการ ซึ่งมีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 50 ข้อ
ตอนที่ 3 เป็ นแบบสอบถามแบบปลายเปิด สำหรับ ผู้ตอบแบบสอบถามให้ข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับความต้องการพัฒนาตนเองของข้าราชการกรมปศุสัตว์ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 6
เกณฑ์การให้คะแนน สำหรับส่วนที่ 2 มีรายละเอียดดังนี้
ระดับความต้องการ
ค่าคะแนน
มากที่สุด
5
มาก
4
ปานกลาง
3
น้อย
2
น้อยที่สุด
1
โดยกำหนดระดับคะแนนอันตรภาคชั้น (Class interval) (สุภกิจ โสทัต, 2545 : 59) ดังนี้
ค่าพิสัย =
=

คะแนนสู งสุ ด - คะแนนต่ำสุ ด
ช่วงคะแนน
5 −1
5

= 0.80
จากการพิจารณาข้างต้นสามารถนำมากำหนดเป็นเกณฑ์ในการประเมินค่าเฉลี่ยของระดับ
ความต้องการพัฒนาตนเองของข้าราชการกรมปศุสัตว์ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 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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การสร้างเครื่องมือและการหาคุณภาพเครื่องมือ
การสร้างเครื่องมือและการหาคุณภาพเครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้ มีขั้นตอนดังนี้
1 ศึกษาจากเอกสารวิช าการ วิท ยานิ พ นธ์ งานวิ จัย และบทความต่าง ๆ เกี่ยวกั บ
แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม
2 สร้างแบบสอบถามโดยแยกแบบสอบถามเป็นหัวข้ อหลักและหัวข้อย่อยตามกรอบ
แนวคิดการวิจัยให้ครอบคลุมทั้งตัวแปรต้นและตัวแปรตาม
3 นำแบบสอบถามที่สร้างเสร็จแล้วเสนอต่อ ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อตรวจสอบความตรงด้าน
เนื้ อหาและความเหมาะสมด้านภาษาโดยพิ จารณาค่าดัช นีความสอดคล้ อ งระหว่ างข้อคำถามกั บ
วั ต ถุ ป ระสงค์ (Index of Item of Objective Congruency: IOC) ซึ่ ง ได้ ค่ า ดั ช นี ค วามสอดคล้ อ ง
ระหว่าง .80 - 1.00
4 แก้ ไขปรั บ ปรุ งแบบสอบถามตามคำแนะนำของผู้ ท รงคุ ณ วุฒิ และจั ด พิ ม พ์ ฉบั บ
สมบูรณ์ทดลองใช้ (Try out) กับกลุ่มประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจำนวน 30 คน
5 วิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า (  Coefficient) ของครอนบัค (Cronbach) ได้ค่าความเชื่อมั่น (Alpha) = 0.8742
6 นำแบบสอบถามที่ ผ่ านการตรวจสอบความเชื่ อ มั่ น แล้ ว ไปใช้ กั บ กลุ่ ม ตั ว อย่ างที่
กำหนด เพื่อนำผลมาวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์และสมมุติฐานการวิจัยต่อไป
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้ดำเนินการเก็บข้อมู ลโดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือกับกลุ่มตัวอย่าง จำนวน
186 คน ที่ได้จากวิธีการสุ่มโดยใช้เทคนิคการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งเป็นชั้นภูมิ (Stratified Sampling)
และสุ่มเลือกตัวอย่างออกมาจากแต่ละชั้นภูมิโดยใช้เทคนิคการสุ่มอย่างง่ายด้วยการจับสลากแบบไม่
คืนที่ ดังนี้
1 จัดทำหนังสือขอความร่วมมือไปยังหน่วยราชการในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 6 ในการตอบ
แบบสอบถาม
2 เก็บรวบรวมข้อมูลโดยจัดส่งและรับคืนแบบสอบถามทางไปรษณีย์ หรือทางจดหมาย
อิเล็ กทรอนิ กส์ ที่อีเมล์ g_dragon53@hotmail.com ระหว่างวันที่ 21 สิ งหาคม พ.ศ. 2560 ถึง
วันที่ 15 กันยายน พ.ศ.2560 โดยส่งแบบสอบถามไป จำนวน 186 ฉบับ ได้รับกลับคืนมา จำนวน
186 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100.00 และเป็นฉบับที่สมบูรณ์
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การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม มีแนวทางการวิเคราะห์ดังนี้ (กัลยา วานิชย์บัญชา,
2550 : 237 - 239)
1 การหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยลักษณะส่วนบุคคล
ของกลุ่มตัวอย่าง
2 การหาค่าเฉลี่ ย และค่าเบี่ ยงเบนมาตรฐาน ในการวิเคราะห์ ระดั บ ความต้องการ
พัฒนาตนเองของข้าราชการกรมปศุสัตว์ ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 6 ใน 3 ด้าน คือ ด้านการศึกษาต่อ ด้าน
การฝึกอบรม และด้านการเพิ่มพูนความรู้อย่างไม่เป็นทางการ
3 การเปรียบเทียบความแตกต่างโดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (Analysis
of variance: ANOVA) เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของตัวแปรต้นกับตัวแปรตาม ที่ระดับความเชื่อมั่น
0.05 ในการทดสอบสมมติฐานข้อที่ 1 - 6 โดยการทดสอบตัวแปรต้นที่เป็นอิสระต่อกัน ถ้ามีจำนวน
2 กลุ่ ม ใช้วิธีการทดสอบ t - test สำหรับ การทดสอบตัว แปรต้น ที่ เป็ นอิ ส ระกัน และถ้า มีจำนวน
มากกว่า 2 กลุ่ม ใช้วิธีการทดสอบ F - test และทดสอบกับตัวแปรตามที่มีระดับการวัดแบบมาตรา
อันตรภาค (Interval scale) หากพบว่ามีความแตกต่างจะใช้การทดสอบเป็นรายคู่ด้วยวิธี LSD เพื่อ
พิจารณาว่ามีตัวแปรคู่ใดบ้างที่แตกต่างกัน
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิ เคราะห์ ข้ อมู ล จากเครื่ องมื อ ในการวิ จั ย เรื่ อ ง “ความต้ อ งการพั ฒ นาตนเองของ
ข้าราชการในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 6” ผลการวิเคราะห์ข้อมูลนำเสนอตาม ลำดับดังนี้
1. ข้อมูลปัจจัยลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
2. การวิเคราะห์ระดับความต้องการพัฒนาตนเองของข้าราชการกรมปศุสัตว์ในพื้นที่
ปศุสัตว์เขต 6
3. การวิเคราะห์ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความต้องการพัฒนาตนเองของข้าราชการ
กรมปศุสัตว์ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 6
4. ผลการทดสอบสมมติฐานการศึกษาค้นคว้า
ข้อมูลปัจจัยลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
การวิเคราะห์ ข้อมูล เกี่ย วกับ ปัจจัยลั กษณะส่ วนบุคคลของผู้ ตอบแบบสอบถาม สำหรับ
ข้าราชการกรมปศุสัตว์ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 6 จากแบบสอบถาม จำนวน 186 ชุด ผลการวิเคราะห์
ข้อมูล มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
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ตารางที่ 2 ปัจจัยลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
ข้อที่
1. เพศ
2.

3.

4.

ลักษณะส่วนบุคคล

n = 186
จำนวน ร้อยละ

ชาย
หญิง

144
42

77.4
22.6

26 – 30 ปี
31 – 35 ปี
36 – 40 ปี
41 – 45 ปี
46 – 50 ปี
มากกว่า 50 ปี
ระดับการศึกษา
ต่ำกว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ระดับตำแหน่ง
ปฏิบัติงาน
ชำนาญงาน
อาวุโส
ปฏิบัติการ
ชำนาญการ
ชำนาญการพิเศษ
อำนวยการต้น
อำนวยการสูง

17
34
18
25
41
51

9.1
18.3
9.7
13.4
22.0
27.5

24
144
18

12.9
77.4
9.7

27
51
39
17
26
23
2
1

14.5
27.4
21.0
9.1
14.0
12.4
1.1
0.5

อายุ
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ตารางที่ 2 ปัจจัยลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม (ต่อ)
ข้อที่
ลักษณะส่วนบุคคล
5. ประสบการณ์ในการทำงาน
น้อยกว่า 11 ปี
11 – 15 ปี
16 – 20 ปี
21 – 25 ปี
26 – 30 ปี
มากกว่า 30 ปี
6. บทบาทภารกิจของหน่วยงาน
สำนักงานปศุสัตว์เขต 6
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
ศูนย์วิจัยผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์
ด่านกักกันสัตว์

n = 186
จำนวน ร้อยละ
49
15
19
25
53
25

26.3
8.1
10.2
13.5
28.5
13.4

18
115
14
16
4
5
6
8

9.7
61.8
7.5
8.6
2.2
2.7
3.2
4.3

จากตารางที่ 2 การวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ปั จ จั ย ลั ก ษณะส่ ว นบุ ค คลของผู้ ต อบ
แบบสอบถามที่เป็นข้าราชการกรมปศุสัตว์ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 6 จำนวน 186 ชุด ผลการวิเคราะห์
ข้อมูล พบว่า
เพศ กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นชาย จำนวน 144 คน คิดเป็นร้อยละ
77.4 รองลงมา คือ เพศหญิง จำนวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 22.6 ตามลำดับ
อายุ กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ มากกว่า 50 ปีขึ้นไป จำนวน 51 คน
คิดเป็นร้อยละ 27.4 รองลงมา คือ อายุระหว่าง 46 - 50 ปี จำนวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 22.0 อายุ
ระหว่าง 31 - 35 ปี จำนวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 18.3 อายุระหว่าง 41 - 45 ปี จำนวน 25 คน คิด
เป็นร้อยละ 13.2 อายุระหว่าง 36 - 40 ปี จำนวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 9.7 และอายุระหว่าง 26 30 ปี จำนวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 9.1 ตามลำดับ
ระดับการศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีการศึกษาระดับปริญญาตรี
จำนวน 144 คน คิดเป็นร้อยละ 77.4 รองลงมา คือ ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี จำนวน 24 คน คิดเป็น
ร้อยละ 12.9 และปริญญาโท จำนวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 9.7 ตามลำดับ
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ระดั บตำแหน่ง กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีตำแหน่งระดับชำนาญงาน
จำนวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 27.4 รองลงมา คือ ระดับอาวุโส จำนวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 21.0
ระดับ ปฏิ บั ติงาน จำนวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 14.5 ระดับ ชำนาญการ จำนวน 26 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 14.0 ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 12.4 ระดับปฏิบัติการ จำนวน
17 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 9.1 ระดั บ อำนวยการต้ น จำนวน 2 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 1.1 และระดั บ
อำนวยการสูง จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.5 ตามลำดับ
ประสบการณ์ในการทำงาน กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีประสบการณ์ใน
การทำงานระหว่าง 26 - 30 ปี จำนวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 28.5 รองลงมา คือ มีประสบการณ์ใน
การทำงานน้อยกว่า 11 ปี จำนวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 26.3 มีประสบการณ์ในการทำงานระหว่าง
21 - 25 ปี จำนวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 13.4 มีประสบการณ์ในการทำงาน มากกว่า 30 ปี จำนวน
25 คน คิดเป็นร้อยละ 13.4 มีประสบการณ์ในการทำงานระหว่าง 16 - 20 ปี จำนวน 19 คน คิดเป็น
ร้อยละ 10.2 และมีประสบการณ์ในการทำงานระหว่าง 11 - 15 ปี จำนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ
8.1 ตามลำดับ
บทบาทภารกิจของหน่วยงาน กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ปฏิบัติหน้าที่ตาม
ภารกิจของ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด จำนวน 115 คน คิดเป็นร้อยละ 61.8 รองลงมา คือ สำนักงาน
ปศุ สั ต ว์ เขต 2 จำนวน 18 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 9.7 ศู น ย์ วิจั ย และบำรุ งพั น ธุ์สั ต ว์ จำนวน 16 คน
คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 8.6 ศู น ย์ วิ จั ย และพั ฒ นาการสั ต วแพทย์ จำนวน 14 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 7.5
ด่านกักกัน สั ตว์ จำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 4.3 ศูนย์วิจัยและพัฒ นาอาหารสั ตว์ จำนวน 6 คน
คิดเป็นร้อยละ 3.2 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ จำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 2.7 และศูนย์วิจัย
ผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ จำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 2.2 ตามลำดับ
การวิเคราะห์ระดับความต้องการพัฒนาตนเองของข้าราชการกรมปศุสัตว์ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 6
การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระดับความต้องการพัฒ นาตนเองของข้าราชการกรมปศุสัตว์
ในพื้ น ที่ ป ศุ สั ต ว์เขต 6 จากแบบสอบถาม จำนวน 186 ชุ ด ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล มี รายละเอียด
ดังต่อไปนี้

49
ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ย และร้อยละระดับความต้องการพัฒนาตนเองของข้าราชการกรมปศุสัตว์ในพื้นที่
ปศุสัตว์เขต 6

ข้อ

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

ความต้องการพัฒนาตนเอง

ด้านการศึกษาต่อ
ต้องการศึกษาต่อในหลักสูตร
สายงานที่ตนปฏิบัติอยู่
ต้องการศึกษาต่อในหลักสูตร
ที่ตนสนใจแม้จะไม่อยู่ในสาย
งานของตนเอง
ต้องการศึกษาต่อเพื่อให้
ได้รับวุฒิการศึกษาสูงขึ้นกว่า
วุฒิการศึกษาเดิม
ต้องการศึกษาต่อ
ภายในประเทศ ก็ต่อเมื่อมี
ทุนอุดหนุนจากหน่วยงาน
ต้องการศึกษาต่อ
ภายในประเทศ โดยให้ทาง
ราชการออกเงินอุดหนุน
ครึ่งหนึ่งในการศึกษา
ต้องการศึกษาต่อ
ภายในประเทศ แม้ว่าจะใช้
ทุนส่วนตัว
ต้องการศึกษาต่อ
ต่างประเทศก็ต่อเมื่อมี
ทุนอุดหนุนจากหน่วยงาน

น้อย
ที่สุด

ระดับความต้องการ
ปาน
น้อย
มาก
กลาง

มาก
ที่สุด

จำนวน
(คน)
ร้อยละ

จำนวน
(คน)
ร้อยละ

จำนวน
(คน)
ร้อยละ

จำนวน
(คน)
ร้อยละ

จำนวน
(คน)
ร้อยละ

15

13

39

48

71

8.1

7.0

21.0

25.8

38.2

10

20

63

56

37

5.4

10.8

33.9

30.1

19.9

15

20

44

46

61

8.1

10.8

23.7

24.7

32.8

21

23

44

45

53

11.3

12.4

23.7

24.2

28.5

23

29

48

41

45

12.4

15.6

25.8

21.0

24.2

34

45

53

34

20

18.3 24.2 28.5 18.3 10.8
39

34

46

24

43

21.0

18.3

24.7

12.9

23.1

ส่วน
ค่า
เบี่ยงเบน
เฉลี่ย
มาตรฐาน

ความ
หมาย

3.79

1.25

มาก

3.48

1.09

มาก

3.63

1.26

มาก

3.46

1.32

มาก

3.30

1.33

ปานกลาง

2.79

1.25

ปานกลาง

2.99

1.44

ปานกลาง

50
ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ย และร้อยละระดับความต้องการพัฒนาตนเองของข้าราชการกรมปศุสัตว์ในพื้นที่
ปศุสัตว์เขต 6 (ต่อ)

ข้อ

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

ความต้องการพัฒนาตนเอง

ต้องการศึกษาต่อ
ต่างประเทศโดยให้ทาง
ราชการออกเงินอุดหนุน
ครึ่งหนึ่งในการศึกษา
ต้องการศึกษาต่อ
ต่างประเทศแม้ว่าจะต้องใช้
ทุนส่วนตัว
ต้องการศึกษาต่อ โดยใช้
เวลา นอกเวลาราชการในวัน
เสาร์ - อาทิตย์ เท่านั้น
ต้องการศึกษาต่อโดยใช้เวลา
หลังเลิกงานแล้วในวันจันทร์
- ศุกร์
ต้องการลาศึกษา
ภายในประเทศ (โดยใช้เวลา
ราชการ)
ต้องการลาศึกษาต่อ
ต่างประเทศมากกว่าใน
ประเทศ
ต้องการศึกษาต่อแบบนอก
ระบบ ไม่ต้องเข้าชั้นเรียน
เมื่อทดสอบความรู้ผ่านจะ
ได้รับวุฒิการศึกษา
เฉลี่ย

น้อย
ที่สุด

ระดับความต้องการ
ปาน
น้อย
มาก
กลาง

มาก
ที่สุด

จำนวน
(คน)
ร้อยละ

จำนวน
(คน)
ร้อยละ

จำนวน
(คน)
ร้อยละ

จำนวน
(คน)
ร้อยละ

จำนวน
(คน)
ร้อยละ

46

40

56

27

17

24.7

21.5

30.1

14.5

9.1

70

53

41

15

7

37.6

28.5

22.0

8.1

3.8

22

28

60

36

40

11.8

15.1

32.3

19.4

21.5

30

44

66

31

15

16.1

23.7

35.5

16.7

8.1

32

23

62

35

34

17.2

12.4

33.3

18.8

18.3

61

44

45

15

21

32.8

23.7

24.2

8.1

11.3

34

16

48

43

45

18.3

8.6

25.8

23.1

24.2

ส่วน
ค่า
เบี่ยงเบน
เฉลี่ย
มาตรฐาน

ความ
หมาย

2.62

1.26

ปานกลาง

2.12

1.12

น้อย

3.23

1.28

ปานกลาง

2.77

1.15

ปานกลาง

3.08

1.32

ปานกลาง

2.41

1.32

น้อย

3.26

1.40

ปานกลาง

3.07

1.27

ปานกลาง

51
ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ย และร้อยละระดับความต้องการพัฒนาตนเองของข้าราชการกรมปศุสัตว์ในพื้นที่
ปศุสัตว์เขต 6 (ต่อ)

ข้อ

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

ความต้องการพัฒนาตนเอง

ด้านการฝึกอบรม
ต้องการเข้ารับการฝึกอบรม
ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติงานในสายงานที่
รับผิดชอบ
ต้องการเข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตรอื่น แม้ว่าจะไม่อยู่
ในสายงานที่ตนรับผิดชอบ
ต้องการเข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตรเกี่ยวกับผู้นำและ
หรือผู้บริหาร
ต้องการเข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตรการให้บริการและ
การทำงานเป็นทีม
ต้องการเข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตรการใช้เทคโนโลยีใน
สำนักงาน
ต้องการเข้าร่วมประชุม
ฝึกอบรม สัมมนา เนื้อหา
เกี่ยวกับการแก้ปัญหาและ
แนวทางปรับปรุงงาน
ต้องการเข้ารับการฝึกอบรม
เมื่อได้รับการแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่งที่สูงขึ้น

น้อย
ที่สุด

ระดับความต้องการ
ปาน
น้อย
มาก
กลาง

มาก
ที่สุด

จำนวน
(คน)
ร้อยละ

จำนวน
(คน)
ร้อยละ

จำนวน
(คน)
ร้อยละ

จำนวน
(คน)
ร้อยละ

จำนวน
(คน)
ร้อยละ

4

3

27

52

100

2.2

1.6

14.5

28.0

53.8

8

13

65

54

46

4.3

7.0

34.9

29.0

24.7

5

13

51

58

59

2.7

7.0

27.4

31.2

31.7

5

8

45

75

53

2.7

4.3

24.2

40.3

28.5

5

5

39

76

61

2.7

2.7

21.0

40.9

32.8

4

7

47

74

54

2.2

3.8

25.3

39.8

29.0

6

7

34

71

68

3.2

3.8

18.3

38.2

36.6

ส่วน
ค่า
เบี่ยงเบน
เฉลี่ย
มาตรฐาน

ความ
หมาย

4.30

0.93

มากที่สุด

3.63

1.06

มาก

3.82

1.04

มาก

3.88

0.96

มาก

3.98

0.94

มาก

3.90

0.94

มาก

4.01

1.00

มาก

52
ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ย และร้อยละระดับความต้องการพัฒนาตนเองของข้าราชการกรมปศุสัตว์ในพื้นที่
ปศุสัตว์เขต 6 (ต่อ)

ข้อ

ความต้องการพัฒนาตนเอง

22. ต้องการเข้ารับการฝึกอบรม
เมื่อย้ายไปดำรงตำแหน่ง ซึ่ง
มีหน้าที่ต่างไปจากสายงาน
เดิม
23. ต้องการเข้ารับการฝึกอบรม
ที่ทางราชการจัดให้โดยไม่
ต้องเสียค่าใช้จ่าย
24. ต้องการเข้ารับการฝึกอบรม
แม้จะต้องเสียค่าใช้จ่ายเอง
25. ต้องการเข้ารับการฝึกอบรม
นอกเวลาราชการ เสาร์ อาทิตย์เท่านั้น
26. ต้องการเข้ารับการฝึกอบรม
โดยใช้เวลาหลังเลิกงานแล้ว
ในวันจันทร์ - ศุกร์
27. ต้องการเข้ารับการฝึกอบรม
ในเวลาราชการเท่านั้น
28. ต้องการเข้ารับการฝึกอบรม
ในต่างประเทศก็ต่อเมื่อได้รับ
ทุนอุดหนุนจากหน่วยงาน
29. ต้องการเข้ารับการฝึกอบรม
ในต่างประเทศแม้ว่าจะต้อง
ใช้ทุนของตัวเอง
เฉลี่ย

น้อย
ที่สุด

ระดับความต้องการ
ปาน
น้อย
มาก
กลาง

มาก
ที่สุด

จำนวน
(คน)
ร้อยละ

จำนวน
(คน)
ร้อยละ

จำนวน
(คน)
ร้อยละ

จำนวน
(คน)
ร้อยละ

จำนวน
(คน)
ร้อยละ

8

11

47

69

51

4.3

5.9

25.3

37.1

26.3

8

5

27

68

78

4.3

2.7

14.5

36.6

41.9

31
16.7
41

44
23.7
54

75
40.3
56

26
14.0
20

10
5.4
15

22.0

29.0

30.1

10.8

8.1

42

63

56

15

10

22.6

33.9

30.1

8.1

5.4

6
3.2
33

10
5.4
28

50
26.9
41

62
33.3
37

58
31.2
47

17.7

15.1

22.0

19.9

25.3

68

57

40

14

7

36.6

30.6

21.5

7.5

3.8

ส่วน
ค่า
เบี่ยงเบน
เฉลี่ย
มาตรฐาน

ความ
หมาย

3.77

1.05

มาก

4.09

1.03

มาก

2.68

1.08

ปานกลาง

2.54

1.18

น้อย

2.40

1.07

น้อย

3.84

1.03

มาก

3.20

1.43

ปานกลาง

2.11

1.10

น้อย

3.48

1.06

มาก
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ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ย และร้อยละระดับความต้องการพัฒนาตนเองของข้าราชการกรมปศุสัตว์ในพื้นที่
ปศุสัตว์เขต 6 (ต่อ)

ข้อ

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

ความต้องการพัฒนาตนเอง

ด้านการเพิ่มพูนความรู้
อย่างไม่เป็นทางการ
ต้องการค้นคว้าหาความรู้
ความเข้าใจการปฏิบัติงาน
จากหนังสือ กฎระเบียบต่าง
ๆ ในสำนักงาน
ต้องการค้นคว้าความรู้
ความเข้าใจการปฏิบัติงาน
จากหนังสือ กฎระเบียบต่าง
ๆ ในห้องสมุดต่าง ๆ
มีความต้องการค้นคว้าความรู้
ความเข้าใจการปฏิบัติงาน โดย
การศึกษาจากผู้ร่วมงานหรือ
ผู้บังคับบัญชา
มีความต้องการจัดหาตำรา
กฎระเบียบต่าง ๆ โดยการ
จัดซื้อด้วยเงินส่วนตัว
มีความต้องการสมัครเป็น
สมาชิกวารสาร เอกสาร
ข้อมูลข่าวสารทั่ว ๆ ไป
มีความต้องการแสวงหา
ความรู้ข่าวสารต่าง ๆ จาก
วิทยุ เทป วีดิโอ
มีความต้องการแสวงหา
ความรู้ข่าวสารต่าง ๆ จาก
โทรทัศน์

น้อย
ที่สุด

ระดับความต้องการ
ปาน
น้อย
มาก
กลาง

มาก
ที่สุด

จำนวน
(คน)
ร้อยละ

จำนวน
(คน)
ร้อยละ

จำนวน
(คน)
ร้อยละ

จำนวน
(คน)
ร้อยละ

จำนวน
(คน)
ร้อยละ

7

5

48

77

49

3.8

2.7

25.8

41.4

26.3

7

11

64

65

39

3.8

5.9

34.4

34.9

21.0

10

4

63

77

32

5.4

2.2

33.9

41.4

17.2

10

37

75

45

19

5.4

19.9

40.3

24.2

10.2

10

22

68

59

27

5.4

11.8

36.6

31.7

14.5

6

15

62

70

33

3.2

8.1

33.3

37.6

17.7

5

9

74

65

33

2.7

4.8

39.8

34.9

17.7

ส่วน
ค่า
เบี่ยงเบน
เฉลี่ย
มาตรฐาน

ความ
หมาย

3.84

0.97

มาก

3.63

1.00

มาก

3.63

0.97

มาก

3.14

1.03

ปานกลาง

3.38

1.04

ปานกลาง

3.59

0.98

มาก

3.60

0.93

มาก
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ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ย และร้อยละระดับความต้องการพัฒนาตนเองของข้าราชการกรมปศุสัตว์ในพื้นที่
ปศุสัตว์เขต 6 (ต่อ)

ข้อ

ความต้องการพัฒนาตนเอง

37. มีความต้องการแสวงหา
ความรู้ข่าวสารต่าง ๆ จาก
สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
38. ต้องการแสวงหาความรู้จาก
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต
39. ต้องการแสวงหาความรู้จาก
การฟังปาฐกถา
40. ต้องการแสวงหาความรู้โดย
การพูดคุยหรือสนทนากับ
บุคคลทั่วไป หรือผู้รู้ใน
สาขาวิชาต่าง ๆ
41. ต้องการหาประสบการณ์ใน
ต่างประเทศก็ต่อเมื่อมี
ทุนอุดหนุนจากหน่วยงาน
42. ต้องการหาประสบการณ์ใน
ต่างประเทศแม้ว่าจะต้องใช้
ทุนส่วนตัว
43. ต้องการไปศึกษาดูงานนอก
สำนักงานในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
กับงานที่รับผิดชอบโดยตรง
44. ต้องการไปศึกษาดูงานนอก
สำนักงานในเรื่องทั่วไป เช่น
การบริหารจัดการ และการ
จัดสภาพแวดล้อม

น้อย
ที่สุด

ระดับความต้องการ
ปาน
น้อย
มาก
กลาง

มาก
ที่สุด

จำนวน
(คน)
ร้อยละ

จำนวน
(คน)
ร้อยละ

จำนวน
(คน)
ร้อยละ

จำนวน
(คน)
ร้อยละ

จำนวน
(คน)
ร้อยละ

4

4

68

75

35

2.2

2.2

36.6

40.3

18.8

2
1.1
14
7.5
7

4
2.2
30
16.1
13

42
22.6
77
41.4
63

78
41.9
48
25.8
72

60
32.3
17
9.1
31

3.8

7.0

33.9

38.7

16.7

36

14

38

47

51

19.4

7.5

20.4

25.3

27.4

61

54

42

22

7

32.8

29.0

22.6

11.8

3.8

9

7

36

65

69

4.8

3.8

19.4

34.9

37.1

5

14

46

78

43

2.7

7.5

24.7

41.9

23.1

ส่วน
ค่า
เบี่ยงเบน
เฉลี่ย
มาตรฐาน

ความ
หมาย

3.71

0.87

มาก

4.02

0.86

มาก

3.13

1.04

ปานกลาง

3.58

0.97

มาก

3.34

1.45

ปานกลาง

2.25

1.15

น้อย

3.96

1.07

มาก

3.75

0.98

มาก
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ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ย และร้อยละระดับความต้องการพัฒนาตนเองของข้าราชการกรมปศุสัตว์ในพื้นที่
ปศุสัตว์เขต 6 (ต่อ)

ข้อ

ความต้องการพัฒนาตนเอง

45. ต้องการพัฒนาตนเองโดย
สับเปลี่ยนงานกับผู้ร่วมงาน
ในฝ่ายเดียวกัน
46. ต้องการพัฒนาตนองโดย
สับเปลี่ยนงานกับผู้ร่วมงาน
คนละฝ่าย
47. ต้องการนำเทคโนโลยีมา
ปรับปรุงใช้ในการทำงาน
48. ต้องการพัฒนาตนเองโดย
วิธีการประเมินผลงานตนเอง
49. ต้องการพัฒนาตนเองโดย
การเขียนบทความวิชาการ
ต่าง ๆ ลงในวารสารหรือ
จัดทำเอกสารเผยแพร่
50. ต้องการพัฒนาตนเองในด้าน
จิตใจ เช่น การฝึกสติและ
สมาธิ
เฉลี่ย
เฉลี่ยรวม

น้อย
ที่สุด

ระดับความต้องการ
ปาน
น้อย
มาก
กลาง

มาก
ที่สุด

จำนวน
(คน)
ร้อยละ

จำนวน
(คน)
ร้อยละ

จำนวน
(คน)
ร้อยละ

จำนวน
(คน)
ร้อยละ

จำนวน
(คน)
ร้อยละ

19

21

67

48

31

10.2

11.3

36.0

25.8

16.7

30

32

74

30

20

16.1

17.2

39.8

16.1

10.8

3
1.6
5

6
3.2
7

28
15.1
53

74
39.8
82

75
40.3
39

2.7

3.8

28.5

44.1

21.0

8

23

79

49

27

4.3

12.4

42.5

26.3

14.5

6

16

67

53

44

3.2

8.6

36.0

28.5

23.7

ส่วน
ค่า
เบี่ยงเบน
เฉลี่ย
มาตรฐาน

ความ
หมาย

3.27

1.17

ปานกลาง

2.88

1.18

ปานกลาง

4.14

0.90

มาก

3.77

0.92

มาก

3.34

1.01

ปานกลาง

3.60

1.04

มาก

3.50

1.03

มาก

3.37

1.10

ปานกลาง

56
จากตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล ระดับความต้องการพัฒ นาตนเองของข้าราชการ
กรมปศุสั ตว์ในพื้น ที่ป ศุสั ตว์เขต 6 ในภาพรวมพบว่า มีระดับ ความต้องการอยู่ในระดับ ปานกลาง
มีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 3.37 โดยระดับความต้องการพัฒนาตนเองของข้าราชการกรมปศุสัตว์ในพื้นที่
ปศุสัตว์เขต 6 ที่มีความต้องการมากที่สุด คือ ด้านการเพิ่มพูนความรู้อย่างไม่เป็นทางการ มีความ
ต้องการอยู่ในระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 3.50 รองลงมา คือ ด้านการฝึกอบรม มีความต้องการ
อยู่ในระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 3.48 และด้านการศึกษาต่อ มีความต้องการอยู่ในระดับปาน
กลาง มีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 3.07 ตามลำดับ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า
ด้านการศึกษาต่อ มีระดับความต้องการพัฒนาตนเองของข้าราชการกรมปศุสั ตว์ในพื้นที่
ปศุสัตว์เขต 6 อยู่ในระดับปานกลาง มีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 3.07 เมื่อพิจารณาเป็นกลุ่มตามระดับ
ความต้องการ พบว่า
กลุ่มความต้องการที่อยู่ในระดับมาก เช่น ข้อ 1) ต้องการศึกษาต่อในหลักสูตรสายงาน
ที่ตนปฏิบัติอยู่ ข้อ 3) ต้องการศึกษาต่อเพื่อให้ได้รับวุ ฒิการศึกษาสูงขึ้นกว่าวุฒิการศึกษาเดิม และ
ข้อ 2) ต้องการศึกษาต่อในหลั กสูตรที่ตนสนใจ แม้จะไม่อยู่ในสายงานของตนเอง มีคะแนนเฉลี่ ย
เท่ากับ 3.79 , 3.63 และ 3.48 ตามลำดับ
กลุ่มความต้องการที่อยู่ในระดับปานกลาง เช่น ข้อ 5) ต้องการศึกษาต่อภายในประเทศ
โดยให้ทางราชการออกเงินอุดหนุนครึ่งหนึ่งในการศึกษา ข้อ 14) ต้องการศึกษาต่อแบบนอกระบบไม่
ต้องเข้าชั้นเรียน เมื่อทดสอบความรู้ผ่านจะได้รับวุฒิการศึกษา และ ข้อ 10 ต้องการศึกษาต่อโดยใช้
เวลานอกเวลาราชการในวันเสาร์ – อาทิตย์เท่านั้น มีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 3.30 , 3.26 และ 3.23
ตามลำดับ
กลุ่มความต้องการที่อยู่ในระดับน้อย เช่น ข้อ 13) ต้องการลาศึกษาต่อต่างประเทศ
มากกว่าในประเทศ และ ข้อ 9) ต้องการศึกษาต่อต่างประเทศ แม้ว่าจะต้องใช้ทุนส่วนตัว มีคะแนน
เฉลี่ย เท่ากับ 2.41 และ 2.12 ตามลำดับ
ด้านการฝึกอบรม มีระดับความต้องการพัฒนาตนเองของข้าราชการกรมปศุสัตว์ในพื้นที่
ปศุสัตว์เขต 6 อยู่ในระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 3.48 เมื่อพิจารณาเป็นกลุ่มตามระดับความ
ต้องการ พบว่า
กลุ่มความต้องการที่อยู่ในระดับมากที่สุด เช่น ข้อ 15 ) ต้องการเข้ารับการฝึกอบรมใน
หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในสายงานที่รับผิดชอบ มีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 4.30
กลุ่มความต้องการที่อยู่ในระดับมาก เช่น ข้อ 23) ต้องการเข้ารับการฝึกอบรมที่ทาง
ราชการจัดให้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ข้อ 21) ต้องการเข้ารับการฝึกอบรมเมื่อได้รับการแต่งตั้งให้
ดำรงตำแหน่ ง ที่ สู ง ขึ้ น และ ข้ อ 19) ต้ อ งการเข้ า รั บ การฝึ ก อบรมหลั ก สู ต รการใช้ เทคโนโลยี
ในสำนักงาน มีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 4.09 , 4.01 และ 3.98 ตามลำดับ
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กลุ่มความต้องการที่อยู่ในระดับปานกลาง เช่น ข้อ 28) ต้องการเข้ารับการฝึกอบรม
ในต่างประเทศก็ต่อเมื่อได้รับ ทุนอุดหนุนจากหน่วยงาน และ ข้อ 24) ต้องการเข้ารับการฝึกอบรม
แม้จะต้องเสียค่าใช้จ่ายเอง มีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 3.20 และ 2.68 ตามลำดับ
กลุ่มความต้องการที่อยู่ในระดับน้อย เช่น ข้อ 25) ต้องการเข้ารับการฝึกอบรมนอกเวลา
ราชการ เสาร์ - อาทิตย์ เท่านั้ น ข้อ 26) ต้องการเข้ารับ การฝึกอบรมโดยใช้เวลาหลั งเลิกงานแล้ ว
ในวั น จั น ทร์ - ศุก ร์ และ ข้ อ 29) ต้ องการเข้ารับ การฝึ ก อบรมในต่ างประเทศแม้ ว่าจะต้ องใช้ทุ น
ของตัวเอง มีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 2.54 , 2.40 และ 2.11 ตามลำดับ
ด้ านการเพิ่ ม พู น ความรู้อย่า งไม่เป็น ทางการ มีระดับความต้ องการพัฒ นาตนเองของ
ข้ า ราชการกรมปศุ สั ต ว์ ใ นพื้ น ที่ ป ศุ สั ต ว์ เขต 6 อยู่ ในระดั บ มาก มี ค ะแนนเฉลี่ ย เท่ า กั บ 3.50
เมื่อพิจารณาเป็นกลุ่มตามระดับความต้องการ พบว่า
กลุ่มความต้องการที่อยู่ในระดับมาก เช่น ข้ อ 47) ต้องการนำเทคโนโลยีมาปรับปรุง
ใช้ในการทำงาน ข้อ 38) ต้องการแสวงหาความรู้จากเครือข่ายอินเตอร์เน็ต และข้อ 43) ต้องการ
ไปศึกษาดูงานนอกสำนักงานในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบโดยตรง มีคะแนนเฉลี่ ย เท่ากับ
4.14 , 4.02 และ 3.96 ตามลำดับ
กลุ่ ม ความต้ องการที่ อ ยู่ในระดั บ ปานกลาง เช่ น ข้อ 34) มี ความต้ องการสมัค รเป็ น
สมาชิกวารสาร เอกสาร ข้อมูลข่าวสารทั่ว ๆ ไป ข้อ 41 ต้องการหาประสบการณ์ในต่างประเทศก็
ต่อเมื่อมีทุนอุดหนุนจากหน่วยงาน และข้อ 49) ต้องการพัฒนาตนเองโดยการเขียนบทความวิชาการ
ต่าง ๆ ลงในวารสารหรื อ จั ด ทำเอกสารเผยแพร่ มี ค ะแนนเฉลี่ ย เท่ ากั บ 3.38 , 3.34 และ 3.34
ตามลำดับ
กลุ่ ม ความต้ อ งการที่ อ ยู่ ในระดั บ น้ อ ย เช่ น ข้ อ 42) ต้ อ งการหาประสบการณ์ ใ น
ต่างประเทศแม้ว่าจะต้องใช้ทุนส่วนตัว มีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 2.25
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การวิเคราะห์ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความต้องการพัฒนาตนเองของข้าราชการกรมปศุสัตว์ในพื้นที่
ปศุสัตว์เขต 6
จากการสอบถามข้าราชการกรมปศุสั ต ว์ในพื้ นที่ ปศุสั ตว์เขต 6 จำนวน 186 คน ในข้อ
คำถามปลายเปิด พบว่า ข้าราชการกรมปศุสัตว์ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 6 มีความต้องการพัฒนาตนเองใน
ด้านการศึกษาต่อ ด้านการฝึกอบรม และด้านการเพิ่มพูนความรู้อย่างไม่เป็นทางการ ดังนี้
ตารางที่ 4 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความต้องการพัฒ นาตนเองของข้าราชการกรมปศุสัตว์ในพื้นที่
ปศุสัตว์เขต 6

1.
2.
3.

4.

1.

2.

ความต้องการพัฒนาตนเอง
ด้านการศึกษาต่อ
ควรให้ข้าราชการในสังกัดกรมปศุสัตว์ได้ศึกษาต่อในสาขาวิชาที่
เกี่ยวข้องกับการในทำงานในตำแหน่งนั้น ๆ
ควรส่งเสริมให้ข้าราชการในสังกัดกรมปศุสัตว์ได้รับการศึกษาต่อ
อย่างต่อเนื่องและเท่าเทียมกัน
ควรจัดสรรและเพิ่มจำนวนการให้ทุนการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
อย่างต่อเนื่อง เท่าเทียมกัน และเป็นธรรม เพื่อเพิ่มพูนความรู้ในการ
ปฏิบัติงาน
ควรมีการกระจายข่าวสารเกี่ยวกับการศึกษาต่อไปยังส่วนภูมิภาคให้
รวดเร็ว ชัดเจน และทันกับความต้องการของข้าราชการ
รวม
ด้านการฝึกอบรม
ควรมีการให้ข้าราชการในสังกัดกรมปศุสัตว์ได้รับฝึกอบรมใน
โครงการสัมมนาที่มีการนำสิ่งที่ต้องการใช้ในการปฏิบัติงานมาขยาย
ผล และนำบุคลากรในหน่วยงานให้ได้รับประโยชน์จริง ๆ
ควรเน้นให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกปฏิบัติจริง ๆ เพราะจะได้ทราบถึง
ข้อบกพร่องหรือปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งจะนำมาใช้ในการปฏิบัติงานใน
หน้าที่ของตนเองได้

จำนวน

ร้อยละ

152

37.7

99

24.6

86

21.3

66

16.4

403

100.0

121

32.4

83

22.3
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ตารางที่ 4 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความต้องการพัฒ นาตนเองของข้าราชการกรมปศุสัตว์ในพื้นที่
ปศุสัตว์เขต 6 (ต่อ)

3.
4.

5.

1.

2.

ความต้องการพัฒนาตนเอง
จำนวน
ควรมีการจัดฝึกอบรมให้ข้าราชการในสังกัดกรมปศุสัตว์อย่างน้อยปี
67
ละ 3 ครั้ง
ในการจัดฝึกอบรม ควรคำนึงถึงกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการฝึกอบรม
ให้ครอบคลุมทุกระดับ เนื่องจากการฝึกอบรมรมที่ผ่านมา มักกำหนด
60
กลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้บริหาร ระดับหัวหน้าส่วนราชการหรือเฉพาะ
กลุ่ม เท่านั้น
ควรจัดสรรงบประมาณในการฝึกอบรมอย่างเป็นธรรม และเพียงพอ
42
กับความต้องการของข้าราชการ
รวม
373
ด้านการเพิ่มพูนความรู้อย่างไม่เป็นทางการ
ควรส่งเสริมและกระตุ้นให้ข้าราชการค้นคว้าแสวงหาความรู้ต่าง ๆ ที่
สนใจและเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน หรือนอกสายงาน หรือ
172
กฎระเบียบต่าง ๆ จากตำรา หรือข่าวสารต่าง ๆ หรืออินเตอร์เน็ต
อย่างสม่ำเสมอ
ควรจัดสรรสื่อต่าง ๆ เช่น วารสาร นิตยสาร หรือสื่ออิเลคทรอนิกส์
125
เป็นต้น ที่ให้องค์ความรู้แก่ข้าราชการได้ศึกษาอย่างหลากหลาย
รวม
297

ร้อยละ
18.0

16.1

11.2
100.0

57.9

42.1
100.0

จากตารางที่ 4 การวิเคราะห์ ข้อมูลข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความต้องการพัฒ นาตนเองของ
ข้าราชการกรมปศุสัตว์ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 6 จำนวน 186 ชุด ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ส่วนใหญ่
ให้ ข้อ เสนอแนะในด้านการศึ กษาต่อ รองลงมา ด้ านการฝึ ก อบรม และด้านการเพิ่ มพู น ความรู้
อย่างไม่เป็นทางการ ตามลำดับ ซึ่งสรุปข้อเสนอแนะเป็นรายด้านได้ดังนี้
ด้านการศึกษาต่อ
ข้าราชการกรมปศุสัตว์ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 6 มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความต้องการพัฒนา
ตนเอง ด้านการศึกษาต่อ จำนวน 403 ข้อ ซึ่งผู้ทำการศึกษาได้นำมาทำเป็นหมวดหมู่ในลักษณะที่
เหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันได้ 4 ข้อ โดยที่ข้อเสนอแนะส่วนใหญ่ ได้แก่ ควรให้ข้าราชการในสังกั ด
กรมปศุสัตว์ได้ศึกษาต่อในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการในทำงานในตำแหน่งนั้น ๆ คิดเป็นร้อยละ 37.7
รองลงมา คือ ควรส่งเสริมให้ ข้าราชการในสังกัดกรมปศุสัตว์ได้รับการศึกษาต่ออย่างต่อเนื่ องและ
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เท่าเทียมกัน คิดเป็นร้อยละ 24.6 ควรจัดสรรและเพิ่มจำนวนการให้ทุนการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
อย่างต่อเนื่องเท่าเทียมกัน และเป็นธรรม เพื่อเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงาน คิดเป็นร้อยละ 21.3
และควรมีการกระจายข่าวสารเกี่ยวกับการศึกษาต่อไปยังส่วนภูมิภาคให้รวดเร็ว ชัดเจน และทันกับ
ความต้องการของข้าราชการ คิดเป็นร้อยละ 16.4 ตามลำดับ
ด้านการฝึกอบรม
ข้าราชการกรมปศุสัตว์ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 6 มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความต้องการพัฒนา
ตนเอง ด้านการฝึกอบรม จำนวน 373 ข้อ ซึ่งผู้ทำการศึกษาได้นำมาทำเป็นหมวดหมู่ในลั กษณะที่
เหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันได้ 5 ข้อ โดยที่ข้อเสนอแนะส่วนใหญ่ ได้แก่ ควรมี การให้ข้าราชการใน
สั งกั ด กรมปศุ สั ตว์ ได้ รั บ ฝึ ก อบรมในโครงการสั ม มนาที่ มี ก ารนำสิ่ งที่ ต้ องการใช้ ในการปฏิ บั ติ งาน
มาขยายผล และนำบุคลากรในหน่วยงานให้ได้รับประโยชน์จริง ๆ คิดเป็นร้ อยละ 32.4 รองลงมา คือ
ควรเน้นให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกปฏิบัติจริง ๆ เพราะจะได้ทราบถึงข้อบกพร่องหรือปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งจะ
นำมาใช้ ในการปฏิ บั ติ งานในหน้ าที่ ของตนเองได้ คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 22.3 ควรมี ก ารจั ด ฝึ กอบรมให้
ข้าราชการในสังกัดกรมปศุสัตว์อย่างน้อยปีละ 3 ครั้ง คิดเป็ น ร้อยละ 18.0 ในการจัดฝึกอบรมควร
คำนึงถึงกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการฝึกอบรมให้ครอบคลุมทุกระดับ เนื่องจากการฝึกอบรมที่ผ่านมามัก
กำหนดกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้บริหาร ระดับหัวหน้าส่วนราชการ หรือเฉพาะกลุ่มเท่านั้น คิดเป็นร้อยละ
16.1 และควรจัดสรรงบประมาณในการฝึกอบรมอย่างเป็นธรรม และเพียงพอกับความต้องการของ
ข้าราชการ คิดเป็นร้อยละ 11.2 ตามลำดับ
ด้านการเพิ่มพูนความรู้อย่างไม่เป็นทางการ
ข้าราชการกรมปศุสัตว์ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 6 มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความต้องการพัฒนา
ตนเอง ด้านการฝึกอบรม จำนวน 297 ข้อ ซึ่งผู้ทำการศึกษาได้นำมาจัดทำเป็นหมวดหมู่ในลักษณะที่
เหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันได้ 2 ข้อ โดยที่ส่วนใหญ่มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความต้องการพัฒ นา
ตนเอง ด้านการเพิ่ มพู น ความรู้อย่ างไม่ เป็น ทางการ ได้แก่ ควรส่ งเสริม และกระตุ้น ให้ ข้าราชการ
ค้ น คว้ า แสวงหาความรู้ ต่ า ง ๆ ที่ ส นใจและเกี่ ย วข้ อ งกั บ การปฏิ บั ติ งาน หรือ นอกสายงาน หรื อ
กฎระเบียบต่าง ๆ จากตำรา หรือข่าวสารต่าง ๆ หรืออินเตอร์เน็ต อย่างสม่ำเสมอ คิดเป็นร้อยละ
57.9 รองลงมา คือ ควรจัดสรรสื่อต่าง ๆ เช่น วารสาร นิตยสาร หรือสื่ออิเลคทรอนิกส์ เป็นต้น ที่ให้
องค์ความรู้แก่ข้าราชการได้ศึกษาอย่างหลากหลาย คิดเป็นร้อยละ 42.1
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ผลการทดสอบสมมติฐานการศึกษาค้นคว้า
1. ข้าราชการกรมปศุสัตว์ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 6 ที่มีเพศแตกต่างกัน มีความต้องการพัฒนา
ตนเองที่แตกต่างกัน
ตารางที่ 5 การเปรียบเทียบระดับ ความต้องการพัฒ นาตนเองของข้าราชการกรมปศุสั ตว์ในพื้นที่
ปศุสัตว์เขต 6 จำแนกตามเพศ

ความต้องการพัฒนาตนเอง
1. ด้านการศึกษาต่อ
2. ด้านการฝึกอบรม
3. ด้านการเพิ่มพูนความรู้อย่าง
ไม่เป็นทางการ
รวม

เพศ

n

Mean

Std.
Deviation

ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง

144
42
144
42
144
42
144
42

3.07
3.08
3.46
3.53
3.50
3.60
3.36
3.43

0.86
0.71
0.64
0.52
0.70
0.45
0.64
0.47

t

Sig.

-.058*

0.954

-.758*

0.451

-1.183*

0.239

-.659*

0.511

* มีนัยสำคัญทางสถิติ 0.05
จากตารางที่ 5 ผลการทดสอบการเปรียบเทียบค่าระดับ ความต้องการพัฒนาตนเองของ
ข้าราชการกรมปศุสัตว์ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 6 จำแนกตามเพศ คือ เพศชาย และเพศหญิง โดยใช้สถิติ
ทดสอบ Independent Samples Test พบว่า ความต้องการพัฒ นาตนเองในภาพรวม มี ค่า Sig.
เท่ากับ 0.511 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 หมายความว่า ข้าราชการกรมปศุสัตว์ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 6 ที่มี
เพศแตกต่างกัน มีระดับความต้องการพัฒนาตนเอง ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการศึกษาต่อ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.954 ด้านการฝึกอบรมมี
ค่า Sig. เท่ากับ 0.451 และด้านการเพิ่มพูนความรู้อย่างไม่เป็นทางการมีค่า Sig. เท่ากับ 0.239 ซึ่งมี
ค่ามากกว่า 0.05 ทั้ง 3 ด้าน หมายความว่า ข้าราชการกรมปศุสัตว์ในพื้นที่ปศุสั ตว์เขต 6 ที่มีเพศ
แตกต่างกัน มีระดับความต้องการพัฒนาตนเอง ในด้านการศึกษาต่อ ด้านการฝึกอบรม และด้านการ
เพิ่มพูนความรู้อย่างไม่เป็นทางการ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผู้หญิงมี
ความต้ องการพัฒ นาตนเองทั้ ง 3 ด้าน คือ ด้านการศึกษาต่อ ด้านการฝึ กอบรม และด้ านการ
เพิ่มพูนความรู้อย่างไม่เป็นทางการ มากกว่าผู้ชาย
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2. ข้าราชการกรมปศุสัตว์ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 6 ที่มีอายุแตกต่างกัน มีความต้องการพัฒนา
ตนเองที่แตกต่างกัน
ตารางที่ 6 การเปรียบเทียบระดับ ความต้องการพัฒ นาตนเองของข้าราชการกรมปศุสั ตว์ในพื้นที่
ปศุสัตว์เขต 6 จำแนกตามอายุ

ความต้องการพัฒนาตนเอง
1. ด้านการศึกษาต่อ

2. ด้านการฝึกอบรม

3. ด้านการเพิ่มพูนความรู้
อย่างไม่เป็นทางการ

รวม

แหล่งความ
แปรปรวน

Sum of
Squares

df

ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

8.276
117.589
125.866
7.021
63.811
70.831
8.214
70.374
78.588
7.528
59.372
66.900

5
180
185
5
180
185
5
180
185
5
180
185

* มีนัยสำคัญทางสถิติ 0.05

Mean
Square

F

Sig.

1.655
0.653

2.534* 0.030

1.404
0.355

3.961* 0.002

1.643
0.391

4.202* 0.001

1.506
0.330

4.561* 0.001
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จากตารางที่ 6 ผลการทดสอบการเปรียบเทียบค่าระดับ ความต้องการพัฒนาตนเองของ
ข้าราชการกรมปศุสัตว์ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 6 จำแนกตามอายุ คือ อายุน้อยกว่า 26 ปี, อายุ 26 - 30
ปี, อายุ 31 - 35 ปี, อายุ 36 - 40 ปี, อายุ 41 - 45 ปี, อายุ 46 - 50 ปี และอายุมากกว่า 50 ปี โดย
ใช้สถิติทดสอบ One – Way ANOVA พบว่า ความต้องการพัฒนาตนเองในภาพรวม มีค่า Sig. เท่ากับ
0.001 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า ข้าราชการกรมปศุสัตว์ในพื้นที่ ปศุสัตว์เขต 6 ที่มีอายุ
แตกต่างกัน มีระดับความต้องการพัฒนาตนเองแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการศึกษาต่อ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.030 ด้านการฝึกอบรมมีค่า Sig.
เท่ากับ 0.002 และด้านการเพิ่มพูนความรู้อย่างไม่เป็นทางการ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.001 ซึ่งมีค่าน้อย
กว่า 0.05 ทั้ง 3 ด้าน หมายความว่า ข้าราชการกรมปศุสัตว์ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 6 ที่มีอายุแตกต่างกัน
มีระดับความต้องการพัฒนาตนเอง ในด้านการศึกษาต่อ ด้านการฝึกอบรม และด้านการเพิ่มพูน
ความรู้อย่าง ไม่เป็นทางการ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 6 แม้ จ ะทำให้ ท ราบว่ ามี ค่ า เฉลี่ ย อย่ า งน้ อ ย 2 ค่ าที่ แ ตกต่ า งกั น อย่ า งมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แต่ไม่สามารถระบุได้ว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มไหนแตกต่างกัน ดังนั้น ผู้วิจัย
จึงทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการเปรียบเทียบพหุคูณ (Multiple comparison procedures) หรือใช้
(Post hoc tests LSD) ในโปรแกรม SPSS ซึ่งผลที่ได้จะมีลักษณะดังตารางที่ 7
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ตารางที่ 7 การเปรี ย บเที ย บค่ า เฉลี่ ย รายคู่ ร ะดั บ ความต้ อ งการพั ฒ นาตนเองของข้ า ราชการ
กรมปศุสัตว์ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 6 จำแนกตามอายุ
ความต้องการ
พัฒนาตนเอง
1. ด้านการ
ศึกษาต่อ

อายุ (ปี) Mean
26 - 30
31 - 35

26 - 30

31 - 35

36 - 40

41 - 45

46 - 50

มากกว่า 50

-.0168

.2260
.2428

.2472
.2640
.0213

.3843
.4011*
.1583
.1370

.5392*
.5560*
.3133
.2920
.1549

26 - 30
31 - 35
36 - 40
41 - 45
46 - 50
มากกว่า 50
26 - 30

0.58
0.64
0.81
0.79
0.94
0.86
0.47
0.46
0.54
0.66
0.73
0.57
0.55

31 - 35

3.80

0.77

-.0616

36 - 40

3.60

0.69

-.2624

-.2008

41 - 45

3.50

0.51

-.3627

-.3011

-.1003

46 - 50

3.34

0.66

-.5299* -.4683*

-.2675

-.1672

มากกว่า 50

3.33

0.54

-.5397* -.4781*

-.2773

-.1770

41 - 45
46 - 50
มากกว่า 50

3. ด้านการ
เพิ่มพูน
ความรู้
อย่างไม่
เป็น
ทางการ

อายุ (ปี)

3.35
3.37
3.13
3.11
2.97
2.81
3.60
3.81
3.61
3.40
3.39
3.27
3.87

36 - 40

2. ด้านการ
ฝึกอบรม

Std.
Deviation

* มีนัยสำคัญทางสถิติ 0.05

.0168
-.2260
.2472
.3843
.5392*
.2218
.0111
-.2000
-.2098
-3294*

-.2428
.2640
.4011*
.5560*
-.2118

.0213
.1583
.3133
-.0111
.2007

-.2007
-.4118* -.2111
-.4215* -.2209
-.5412* -.3405*
.0616 .2624
.2008

.1370
.2920
.2000
.4118*
.2111

.1549
.2098
.4215*
.2209
.0098

.3294*
.5412*
.3405*
.1294
.1197

-.0098
-.1294
.3627

-.1197
.5299*

.5397*

.3011

.4683*

.4781*

.1003

.2675

.2773

.1672

.1770
.0098

-.0098
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จากตารางที่ 7 การเปรี ย บเที ย บระดั บ ความต้ อ งการพั ฒ นาตนเองของข้ า ราชการ
กรมปศุสัตว์ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 6 จำแนกตามอายุ มีความแตกต่างกันเป็นรายคู่ ดังนี้
ด้านการศึกษาต่อ
1. อายุ 26 - 30 ปี มีความแตกต่างเฉพาะอายุ มากกว่า 50 ปี ในระดับความต้องการ
พัฒนาตนเองของข้าราชการกรมปศุสัตว์ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 6 ที่ .5392
2. อายุ 31 – 35 ปี มีความแตกต่างจากอายุ 46 – 50 ปี และมากกว่า 50 ปี ในระดับ
ความต้องการพัฒนาตนเองของข้าราชการกรมปศุสัตว์ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 6 ที่ .4011 และ .5560
ตามลำดับ
ด้านการฝึกอบรม
1. อายุ 31 - 35 ปี มีความแตกต่างจากอายุ 41 - 45 ปี, 46 - 50 ปี และอายุ มากกว่า
50 ปี ในระดับความต้องการพัฒนาตนเองของข้าราชการกรมปศุสัตว์ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 6 ที่ .4118,
.4215 และ .5412 ตามลำดับ
2. อายุ มากกว่า 50 ปี มีความแตกต่างจากอายุ 26 – 30 ปี และอายุ 36 – 40 ปี ใน
ระดับ ความต้ องการพั ฒ นาตนเองของข้าราชการกรมปศุ สั ตว์ในพื้ นที่ ส ำนั กงานปศุสั ต ว์เขต 6 ที่
.3294, และ .3405 ตามลำดับ
ด้านการเพิ่มพูนความรู้อย่างไม่เป็นทางการ
1. อายุ 26 - 30 ปี มีความแตกต่างจากอายุ 46 - 50 ปี และอายุ มากกว่า 50 ปี ใน
ระดับ ความต้องการพัฒ นาตนเองของข้าราชการกรมปศุสั ตว์ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 6 ที่ .5299 และ
.5397 ตามลำดับ
2. อายุ 31 - 35 ปี มีความแตกต่างจากอายุ 46 - 50 ปี และอายุ มากกว่า 50 ปี ใน
ระดับ ความต้องการพัฒ นาตนเองของข้าราชการกรมปศุสั ตว์ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 6 ที่ .4683 และ
.4781 ตามลำดับ
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3. ข้าราชการกรมปศุสัตว์ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 6 ที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีความ
ต้องการพัฒนาตนเองที่แตกต่างกัน
ตารางที่ 8 การเปรียบเที ยบระดับความต้องการพัฒนาตนเองของข้าราชการกรมปศุสัตว์ในพื้นที่
ปศุสัตว์เขต 6 จำแนกตามระดับการศึกษา

ความต้องการพัฒนาตนเอง
1. ด้านการศึกษาต่อ

2. ด้านการฝึกอบรม

3. ด้านการเพิ่มพูนความรู้อย่าง
ไม่เป็นทางการ

รวม

แหล่งความ Sum of
แปรปรวน Squares

df

ระหว่างกลุ่ม 0.164
ภายในกลุ่ม 125.702
รวม
125.866
ระหว่างกลุ่ม 1.730
ภายในกลุ่ม 69.101
รวม
70.831
ระหว่างกลุ่ม 1.123
ภายในกลุ่ม 77.465
รวม
78.588
ระหว่างกลุ่ม 0.838
ภายในกลุ่ม 66.062
รวม
66.900

2
183
185
2
183
185
2
183
185
2
183
185

* มีนัยสำคัญทางสถิติ 0.05

Mean
Square

F

Sig.

0.082
0.687

0.119 0.888

0.865
0.378

2.291 0.104

0.561
0.423

1.326 0.268

0.419
0.361

1.160 0.316
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จากตารางที่ 8 ผลการทดสอบการเปรียบเทียบค่าระดับ ความต้องการพัฒ นาตนเองของ
ข้าราชการกรมปศุสัตว์ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 6 จำแนกตามระดับการศึกษา คือ ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก โดยใช้สถิติทดสอบ One – Way ANOVA พบว่า
ความต้องการพัฒนาตนเองในภาพรวม มีค่า Sig. เท่ากับ 0.316 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 หมายความว่า
ข้าราชการกรมปศุสัตว์ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 6 ที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มี ระดับความต้องการ
พัฒนาตนเอง ไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการศึกษาต่อ มีค่า Sig. เท่ากับ
0.888 ด้านการฝึกอบรมมีค่า Sig. เท่ากับ 0.104 และด้านการเพิ่มพูนความรู้อย่างไม่เป็นทางการมีค่า
Sig. เท่ากับ 0.268 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 ทั้ง 3 ด้าน หมายความว่า ข้าราชการกรมปศุสัตว์ในพื้นที่
ปศุสัตว์เขต 6 ที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีระดับความต้องการพัฒนาตนเอง ในด้านการศึกษาต่อ
ด้านการฝึกอบรม และด้านการเพิ่มพูนความรู้อย่างไม่เป็นทางการ ไม่แตกต่างกัน
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4. ข้าราชการกรมปศุสั ตว์ในพื้นที่ปศุสั ตว์เขต 6 ที่มีระดับตำแหน่งแตกต่างกัน มีความ
ต้องการพัฒนาตนเองที่แตกต่างกัน
ตารางที่ 9 การเปรียบเทียบระดับ ความต้องการพัฒ นาตนเองของข้าราชการกรมปศุสัตว์ในพื้นที่
ปศุสัตว์เขต 6 จำแนกตามระดับตำแหน่ง

ความต้องการพัฒนาตนเอง
1. ด้านการศึกษาต่อ

2. ด้านการฝึกอบรม

3. ด้านการเพิ่มพูนความรู้
อย่างไม่เป็นทางการ

รวม

แหล่งความ
แปรปรวน

Sum of
Squares

df

ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

10.414
111.442
121.856
6.477
63.799
70.276
8.363
70.192
78.555
7.682
58.477
66.159

6
178
184
6
178
184
6
178
184
6
178
184

* มีนัยสำคัญทางสถิติ 0.05

Mean
Square

F

Sig.

1.736
0.626

2.772* 0.013

1.080
0.358

3.012* 0.008

1.394
0.394

3.535* 0.002

1.280
0.329

3.897* 0.001
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จากตารางที่ 9 ผลการทดสอบการเปรียบเทียบค่าระดับ ความต้องการพัฒ นาตนเองของ
ข้าราชการกรมปศุสัตว์ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 6 จำแนกตามระดับตำแหน่ง คือ ระดับปฏิบัติงาน, ระดับ
ชำนาญงาน, ระดั บ อาวุ โส, ระดับ ปฏิ บัติ การ, ระดับ ชำนาญการ, ระดับ ชำนาญการพิ เศษ, ระดั บ
ผู้เชี่ยวชาญ, ระดับอำนวยการต้น และระดับอำนวยการสูง โดยใช้สถิติทดสอบ One – Way ANOVA
พบว่ า ความต้ อ งการพั ฒ นาตนเองในภาพรวม มี ค่ า Sig. เท่ า กั บ 0.001 ซึ่ ง มี ค่ า น้ อ ยกว่ า 0.05
หมายความว่า ข้าราชการกรมปศุ สัตว์ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 6 ที่มีระดับตำแหน่งแตกต่างกัน มี ระดับ
ความต้องการพัฒนาตนเองแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่า ด้านการศึกษาต่อ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.013 ด้านการฝึกอบรมมีค่า Sig. เท่ากับ 0.008 และ
ด้านการเพิ่มพูนความรู้อย่างไม่เป็นทางการ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.002 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05 ทั้ง 3
ด้าน หมายความว่า ข้าราชการกรมปศุสัตว์ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 6 ที่มีระดับตำแหน่งแตกต่างกัน มี
ระดับความต้องการพัฒนาตนเอง ในด้านการศึกษาต่อ ด้านการฝึกอบรม และด้านการเพิ่มพูนความรู้
อย่างไม่เป็นทางการ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 9 แม้จะทำให้ทราบว่ามีค่าเฉลี่ยอย่างน้อย 2 ค่าที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 แต่ไม่สามารถระบุได้ว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มไหนแตกต่างกัน ดังนั้น ผู้วิจัยจึงทำการ
วิเคราะห์ ข้ อมู ล กลุ่ มตั ว อย่ างที่ ต อบแบบสอมถามในตำแหน่ งระดับ ต่าง ๆ ยกเว้น ตำแหน่ งระดั บ
อำนวยการสู ง ซึ่ ง มี จ ำนวนเพี ย ง 1 คน หรื อ คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 0.5 โดยการเปรี ย บเที ย บพหุ คู ณ
(Multiple comparison procedures) หรือ ใช้ (Post hoc tests LSD) ในโปรแกรม SPSS ซึ่ งผล
ที่ได้จะมีลักษณะดังตารางที่ 10
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ตารางที่ 10 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ระดับความต้องการพัฒนาตนเองของข้าราชการ
กรมปศุสัตว์ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 6 จำแนกตามระดับตำแหน่ง

ความต้องการ
พัฒนาตนเอง

Std.
Mean
Deviation

ตำแหน่ง

ตำแหน่ง
ปฏิบัติงาน ชำนาญงาน อาวุโส

ปฏิบัติการ ชำนาญการ

1. ด้านการ ปฏิบัติงาน
ศึกษา ชำนาญงาน
ต่อ
อาวุโส

3.48

0.59

2.82

0.82

-.6569*

3.01

0.84

-.4652*

.1917

ปฏิบัติการ

3.13

0.78

-.3417

. 3151

.1235

ชำนาญการ

3.35

0.80

-.1273

. 5296*

.3380

. 2145

3.00

0.85

-.4762*

.1807

-.0110

-.1345

-.3489

2.61

0.56

-.8691

-.2122

-.4039

-.5273

-.7418

-.3929

3.63
3.23
3.45
3.79
3.67

0.52
0.64
0.60
0.55
0.58

.3998*
-3998*
-.1793
.1610
.0446

.1793
-.2204

.2204
.5608*
.4443*

-.1610
-.5608*
-.3404

.3404
.2240

-.0446
-.4443*
-.2240
.1164

-.1164

.1373
-.2624
-.0420
.2984
.1819

3.49

0.64

-.1373

.2624

.0420

-.2984

-.1819

3.37

0.42

-.2605

.1392

-.0812

-.4216

-.3051

-.1232

3.78
3.30
3.37
3.82
3.73

0.82
0.61
0.62
0.54
0.58

.4825*
-.4825*
-.4138*
.0394
-.0524

.4138*
-.0687

.0687
.5219*
.4302*

-.0394
-.5219*
-.4532*

.4532*
.3614*

.0524
-.4302*
-.3614*
.0918

-.0918

.2658
-.2167
-.1480
.3052
.2134

3.52

0.53

-.2658

.2167

.1480

-.3052

-.2134

3.05

0.00

-.7337

-.2512

-.3199

-.7731

-.6813

2. ด้านการ
ฝึก
อบรม

3. ด้านการ
เพิ่มพูน
ความรู้
อย่างไม่
เป็น
ทางการ

ชำนาญการ
พิเศษ
อำนวยการ
ต้น
ปฏิบัติงาน
ชำนาญงาน
อาวุโส
ปฏิบัติการ
ชำนาญการ
ชำนาญการ
พิเศษ
อำนวยการ
ต้น
ปฏิบัติงาน
ชำนาญงาน
อาวุโส
ปฏิบัติการ
ชำนาญการ
ชำนาญการ
พิเศษ
อำนวยการ
ต้น

.6569*

* มีนัยสำคัญทางสถิติ 0.05

.4652*

.3417

-.1917

-.3151

.1273
-.5296*

-.1235

ชำนาญการ อำนวยการ
พิเศษ
ต้น
.4762*
.8691
-.1807

.2122

-.3380

.0110

.4039

-.2145

.1345

.5273

.3489

.7418
.3929

.2605
-.1392
.0812
.4216
.3051
.1232

.7337
.2512
.3199
.7731
.6813
.4679

-.4679
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จากตารางที่ 10 การเปรีย บเที ย บระดั บ ความต้ อ งการพั ฒ นาตนเองของข้ า ราชการ
กรมปศุสัตว์ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 6 จำแนกตามระดับตำแหน่ง มีความแตกต่างกันเป็นรายคู่ ดังนี้
ด้านการศึกษาต่อ
1. ระดับ ปฏิบั ติงาน มีความแตกต่างจากระดับ อาวุโส และระดับ ชำนาญการพิเศษ
ในระดับความต้องการพัฒนาตนเองของข้าราชการกรมปศุสัตว์ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 6 ที่ .4652 และ
.4726 ตามลำดับ
2. ระดับ ชำนาญงาน มีความแตกต่างจากระดับ ปฏิบัติงาน และระดับ ชำนาญการ ใน
ระดับ ความต้องการพัฒ นาตนเองของข้าราชการกรมปศุสั ตว์ในพื้นที่ปศุสั ตว์เขต 6 ที่ .6569 และ
.5296 ตามลำดับ
ด้านการฝึกอบรม
1. ระดับ ปฏิบัติงาน มีความแตกต่างเฉพาะระดับ ชำนาญงาน ในระดับความต้องการ
พัฒนาตนเองของข้าราชการกรมปศุสัตว์ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 6 ที่ .3998
2. ระดั บ ชำนาญงาน มีค วามแตกต่างจากระดับ ปฏิ บั ติก าร และระดับ ชำนาญการ
ในระดับความต้องการพัฒ นาตนเองของข้าราชการกรมปศุสัตว์ในพื้นที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 ที่
.5608 และ .4443 ตามลำดับ
ด้านการเพิ่มพูนความรู้อย่างไม่เป็นทางการ
1. ระดับ ปฏิบัติงาน มีความแตกต่างจากระดับ อาวุโส ในระดั บความต้องการพัฒ นา
ตนเองของข้าราชการกรมปศุสัตว์ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 6 ที่ .4138
2. ระดั บ ชำนาญงาน มี ค วามแตกต่ างจากระดับ ปฏิ บั ติ งาน, ปฏิ บั ติ การ และระดั บ
ชำนาญการ ในระดับความต้องการพัฒนาตนเองของข้าราชการกรมปศุสัตว์ในพื้นที่สำนักงานปศุสัตว์
เขต 6 ที่ .4825, .5219 และ .4302 ตามลำดับ
3. ระดับ อาวุโส มีความแตกต่างจากระดับ ปฏิบัติการ และระดับ ชำนาญการ ในระดับ
ความต้องการพัฒนาตนเองของข้าราชการกรมปศุสัตว์ในพื้นที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 ที่ .4532 และ
.3614 ตามลำดับ
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5. ข้าราชการกรมปศุสัตว์ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 6 ที่มีประสบการณ์ในการทำงานแตกต่างกัน
มีความต้องการพัฒนาตนเองที่แตกต่างกัน
ตารางที่ 11 การเปรียบเทียบระดับ ความต้องการพัฒนาตนเองของข้าราชการกรมปศุสัตว์ในพื้นที่
ปศุสัตว์เขต 6 จำแนกตามประสบการณ์ในการทำงาน

ความต้องการพัฒนาตนเอง
1. ด้านการศึกษาต่อ

2. ด้านการฝึกอบรม

3. ด้านการเพิ่มพูนความรู้อย่าง
ไม่เป็นทางการ

รวม

แหล่งความ Sum of
แปรปรวน Squares

df

ระหว่างกลุ่ม 7.437
ภายในกลุ่ม 118.429
รวม
125.866
ระหว่างกลุ่ม 6.577
ภายในกลุ่ม 64.254
รวม
70.831
ระหว่างกลุ่ม 8.339
ภายในกลุ่ม 70.248
รวม
78.588
ระหว่างกลุ่ม 7.258
ภายในกลุ่ม 59.642
รวม
66.900

5
180
185
5
180
185
5
180
185
5
180
185

* มีนัยสำคัญทางสถิติ 0.05

Mean
Square

F

Sig.

1.487
0.658

2.261* 0.050

1.315
0.357

3.685* 0.003

1.668
0.390

4.274* 0.001

1.452
0.331

4.381* 0.001
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จากตารางที่ 11 ผลการทดสอบการเปรียบเทียบค่าระดับ ความต้องการพัฒนาตนเองของ
ข้ า ราชการกรมปศุ สั ต ว์ ใ นพื้ น ที่ ป ศุ สั ต ว์ เขต 6 จำแนกตามประสบการณ์ ใ นการทำงาน คื อ
ประสบการณ์ในการทำงาน น้อยกว่า 11 ปี, ประสบการณ์ในการทำงาน 11 - 15 ปี, ประสบการณ์ใน
การทำงาน 16 - 20 ปี, ประสบการณ์ในการทำงาน 21 - 25 ปี, ประสบการณ์ในการทำงาน 26 - 30
ปี และประสบการณ์ในการทำงานมากกว่า 30 ปี โดยใช้สถิติทดสอบ One – Way ANOVA พบว่า
ความต้องการพัฒนาตนเองในภาพรวม มีค่า Sig. เท่ากับ 0.001 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า
ข้าราชการกรมปศุสัตว์ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 6 ที่มีประสบการณ์ในการทำงานแตกต่างกัน มีระดับความ
ต้องการพัฒนาตนเองแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า ด้านการศึกษาต่อ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.050 ด้านการฝึกอบรม มีค่า Sig. เท่ากับ 0.003 และ
ด้านการเพิ่มพูนความรู้อย่างไม่เป็นทางการ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.001 ซึ่งมีค่าไม่มากกว่า 0.05 ทั้ง 3
ด้าน หมายความว่า ข้าราชการกรมปศุสั ตว์ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 6 ที่มีประสบการณ์ ในการทำงาน
แตกต่างกัน มีระดับความต้องการพัฒนาตนเอง ในด้านการศึ กษาต่อ ด้านการฝึกอบรม และด้านการ
เพิ่มพูนความรู้อย่างไม่เป็นทางการ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 11 แม้ จ ะทำให้ ท ราบว่ า มี ค่ าเฉลี่ ย อย่ า งน้ อ ย 2 ค่ าที่ แ ตกต่ า งกั น อย่ า งมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แต่ไม่สามารถระบุได้ว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มไหนแตกต่างกัน ดังนั้นผู้วิจัย
จึงทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการเปรียบเทียบพหุคูณ (Multiple comparison procedures) หรือใช้
(Post hoc tests LSD) ในโปรแกรม SPSS ซึ่งผลที่ได้จะมีลักษณะดังตารางที่ 12
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ตารางที่ 12 การเปรี ย บเที ย บค่ า เฉลี่ ย รายคู่ ระดั บ ความต้ อ งการพั ฒ นาตนเองของข้ าราชการ
กรมปศุสัตว์ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 6 จำแนกตามประสบการณ์ในการทำงาน
ความต้องการ
พัฒนาตนเอง

อายุ (ปี)

Std.
Mean
Deviation น้อยกว่า
11

1. ด้าน
การศึกษา
ต่อ

2. ด้านการ
ฝึกอบรม

3. ด้านการ
เพิ่มพูน
ความรู้
อย่างไม่
เป็น
ทางการ

อายุ (ปี)
11 – 15 16 - 20

21 - 25

26 - 30

-.2489

-.1033

-.1336

-.4720*

มากกว่า
30
.0292

.1456

.1152

-.2231

.2781

-.0304

-.3684

.1325

-.3383

.1629

น้อยกว่า 11

2.89

0.85

11 - 15

3.14

0.53

.2489

16 - 20

2.99

0.97

.1033

-.1456

21 - 25

3.02

0.99

.1336

-.1152

.0304

26 - 30

3.36

0.60

.4720*

.2231

.3687

.3383

มากกว่า 30
น้อยกว่า 11
11 - 15
16 - 20

2.86
3.27
3.72
3.41

0.93
0.61
0.45
0.64

-.0292

-.2781
-.4564*

-.1325
-.1460
.3104

-.1629
-.1666
.2898
-.0206

21 - 25
26 - 30
มากกว่า 30
น้อยกว่า 11

3.43
3.71
3.33
3.29

0.78
0.47
0.65
0.52

.1666
.4414*
.0626

11 - 15

3.55

0.50

.2525

16 - 20

3.48

0.67

.1877

-.0648

21 - 25

3.58

0.63

.2894

.0368

.1017

26 - 30

3.80

0.71

.5098*

.2572

.3220

.2204

มากกว่า 30

3.28

0.64

-.0135

-.2660

-.2012

-.3029

* มีนัยสำคัญทางสถิติ 0.05

.4564*
.1460

-.3104
-.2898
-.0150
-.3938*
-.2525

.5012*
-.5012*
-.4414*
.0150
-.2954
-.2748

-.0626
.3938*
.0834

.0206
.2954
-.0834
-.1877

.1040
.3788*

.2748
-.1040
-.2894

-.3788*
-.5098*

.0135

.0648

-.0368

-.2572

.2660

-.1017

-.3220

.2012

-.2204

.3029
.5232*

-..5232*
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จากตารางที่ 12 การเปรี ย บเที ย บระดั บ ความต้ อ งการพั ฒ นาตนเองของข้ า ราชการ
กรมปศุสัตว์ ในพื้นที่ป ศุสัตว์เขต 6 จำแนกตามประสบการณ์ ในการทำงาน มีความแตกต่ างกันเป็น
รายคู่ ดังนี้
ด้านการศึกษาต่อ
1. ประสบการณ์ ในการทำงาน 26 - 30 ปี มี ค วามแตกต่ างจากประสบการณ์ ในการ
ทำงานน้ อ ยกว่า 11 ปี และ มากกว่า 30 ปี ในระดั บ ความต้อ งการพั ฒ นาตนเองของข้ าราชการ
กรมปศุสัตว์ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 6 ที่ .4720 และ .5012 ตามลำดับ
ด้านการฝึกอบรม
1. ประสบการณ์ในการทำงาน น้อยกว่า 11 ปี มีความแตกต่างจากประสบการณ์ในการ
ทำงาน 11 - 15 ปี ในระดับความต้องการพัฒนาตนเองของข้าราชการกรมปศุสัตว์ ในพื้นที่ปศุสัตว์
เขต 6 ที่ .4564
2. ประสบการณ์ ในการทำงาน 26 - 30 ปี มีค วามแตกต่ างจากประสบการณ์ ในการ
ทำงาน น้ อยกว่า 11 ปี และ มากกว่า 30 ปี ในระดับ ความต้องการพั ฒ นาตนเองของข้าราชการ
กรมปศุสัตว์ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 6 ที่ .4414 และ .3788 ตามลำดับ
3. ประสบการณ์ในการทำงาน มากกว่า 30 ปี มีความแตกต่างจากประสบการณ์ ในการ
ทำงาน 11 - 15 ปี ในระดับความต้องการพัฒนาตนเองของข้าราชการกรมปศุสัตว์ ในพื้นที่ปศุสัตว์
เขต 6 ที่ .3938
ด้านการเพิ่มพูนความรู้อย่างไม่เป็นทางการ
1. ประสบการณ์ ในการทำงาน 26 - 30 ปี มี ค วามแตกต่ างจากประสบการณ์ ในการ
ทำงาน น้ อยกว่า 11 ปี และมากกว่า 30 ปี ในระดั บ ความต้อ งการพั ฒ นาตนเองของข้ าราชการ
กรมปศุสัตว์ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 6 ที่ .5098 และ .5232 ตามลำดับ
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6. ข้าราชการกรมปศุสัตว์ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 6 ที่มีบทบาทภารกิจของหน่วยงานแตกต่าง
กัน มีความต้องการพัฒนาตนเองที่แตกต่างกัน
ตารางที่ 13 การเปรียบเทียบระดับ ความต้องการพัฒนาตนเองของข้าราชการกรมปศุสัตว์ในพื้นที่
ปศุสัตว์เขต 6 จำแนกตามบทบาทภารกิจของหน่วยงาน
ความต้องการพัฒนาตนเอง
1. ด้านการศึกษาต่อ

2. ด้านการฝึกอบรม

3. ด้านการเพิ่มพูนความรู้
อย่างไม่เป็นทางการ

รวม

แหล่งความ Sum of
แปรปรวน Squares

df

ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

7
178
185
7
178
185
7
178
185
7
178
185

* มีนัยสำคัญทางสถิติ 0.05

4.025
121.841
125.866
2.847
67.985
70.831
4.907
73.681
78.588
3.104
63.796
66.900

Mean
Square

F

Sig.

0.575
0.685

0.840 0.556

0.407
0.382

1.065 0.388

0.701
0.414

1.693 0.113

0.443
0.358

1.237 0.285
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จากตารางที่ 13 ผลการทดสอบการเปรียบเทียบค่าระดับความต้องการพัฒนาตนเองของ
ข้าราชการกรมปศุสัตว์ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 6 จำแนกตามบทบาทภารกิจของหน่วยงาน คือ สำนักงาน
ปศุสัตว์เขต 6, สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด, ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์, ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์
สัตว์, ศูนย์ วิจัยผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ, ศูนย์วิจัยและพัฒ นาการปศุสัตว์ , ศูนย์วิจัยและ
พั ฒ นาอาหารสั ต ว์ และด่ า นกั ก กั น สั ต ว์ โดยใช้ ส ถิ ติ ท ดสอบ One – Way ANOVA พบว่ า ความ
ต้อ งการพั ฒ นาตนเองในภาพรวม มี ค่ า Sig. เท่ ากับ 0.285 ซึ่งมี ค่ามากกว่า 0.05 หมายความว่ า
ข้าราชการกรมปศุสั ตว์ในพื้น ที่ป ศุสั ตว์เขต 6 ที่ ปฏิ บัติห น้าที่ตามบทบาทภารกิจของหน่ วยงานที่
แตกต่างกัน มีระดับความต้องการพัฒนาตนเอง ไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้าน
การศึกษาต่อ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.556 ด้านการฝึกอบรมมีค่า Sig. เท่ากับ 0.388 และด้านการเพิ่มพูน
ความรู้อย่างไม่เป็นทางการมีค่า Sig. เท่ากับ 0.113 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 ทั้ง 3 ด้าน หมายความว่า
ข้าราชการกรมปศุสั ตว์ในพื้น ที่ป ศุสั ตว์เขต 6 ที่ ปฏิ บัติห น้าที่ตามบทบาทภารกิจของหน่ วยงานที่
แตกต่างกัน มีระดับความต้องการพัฒนาตนเอง ในด้านการศึกษาต่อ ด้านการฝึกอบรม และด้านการ
เพิ่มพูนความรู้อย่างไม่เป็นทางการ ไม่แตกต่างกัน
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บทที่ 5
สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
การศึกษา เรื่อง ความต้องการพัฒ นาตนเองของข้าราชการกรมปศุสั ตว์ ในพื้นที่ปศุสัตว์
เขต 6 สามารถสรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ รายละเอียดดังต่อไปนี้
1. สรุปผลการศึกษา
2. อภิปรายผล
3. ข้อเสนอแนะ
สรุปผลการศึกษา
การศึกษา ความต้องการพัฒนาตนเองของข้าราชการกรมปศุสัตว์ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 6 มี
วัตถุประสงค์และผลการศึกษา ดังนี้
1. วัตถุประสงค์ของการศึกษา การศึกษาเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
1.1 เพื่อศึกษาความต้องการพัฒ นาตนเองของข้าราชการกรมปศุสัตว์ในพื้นที่ปศุสัตว์
เขต 6
1.2 เพื่อศึกษาการเปรียบเทียบปัจจัยลักษณะส่วนบุคคลกับความต้องการพัฒนาตนเอง
ของข้าราชการกรมปศุสัตว์ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 6
1.3 เพื่ อศึกษาข้อเสนอแนะในการพั ฒ นาตนเองของข้าราชการกรมปศุสั ตว์ในพื้นที่
ปศุสัตว์เขต 6
2. วิธีดำเนินการวิจัย ประชากร คือ ข้าราชการกรมปศุสัตว์ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 6 จำนวน
348 คน ใช้ ก ารคำนวณขนาดของกลุ่ ม ตั ว อย่ าง ตามวิ ธี ข อง เครจซี่ , อาร์.วี . และ มอร์แ กน ดี .
ดับ เบิ้ ลยู . (Krejcie, R.V. and Morgan D.W.) ได้ขนาดของกลุ่ มตัวอย่างจำนวน 186 คน เมื่อได้
ขนาดตัวอย่างแล้ว จึงเลือกวิธีการสุ่มตัวอย่าง โดยใช้เทคนิคการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย คือ การจับ
สลากแบบไม่ คื น ที่ ทำการเก็ บ ข้ อ มู ล โดยใช้ แ บบสอบถามเป็ น เครื่ อ งมื อ ในการศึ ก ษา ได้ รั บ
แบบสอบถามที่ส มบู ร ณ์ ก ลั บ คืน มาจำนวน 186 ชุ ด คิดเป็น ร้อยละ 100.00 ของจำนวนที่ ส่ งไป
ทั้งหมด วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป ใช้สถิติ คือ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว

79
3. ผลการศึกษา จากการศึกษาตามวิธีการดำเนินการวิจัย ดังกล่าวมาในข้างต้น สามารถ
นำเสนอผลการศึกษา รายละเอียดดังต่อไปนี้
3.1 ข้อมูลปัจจัยลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
การวิเคราะห์ ข้อมูล เกี่ยวกับปัจจัยลักษณะส่ วนบุคคล พบว่า กลุ่มตัวอย่างของผู้ ตอบ
แบบสอบถามที่ เป็ นข้ าราชการกรมปศุ สั ตว์ ในพื้ น ที่ ป ศุ สั ต ว์เขต 6 ส่ ว นใหญ่ เป็ น เพศชาย ที่ มีอ ายุ
มากกว่า 50 ปี ขึ้นไป มีการศึกษาระดับปริญญาตรี อยู่ในระดับตำแหน่งชำนาญงาน มีประสบการณ์
ในการทำงาน ระหว่าง 26 – 30 ปี และปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
3.2 การวิเคราะห์ระดับความต้องการพัฒนาตนเองของข้าราชการกรมปศุสัตว์ใน
พื้นที่ปศุสัตว์เขต 6
ผลการวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ระดั บ ความต้ อ งการพั ฒ นาตนเองของข้ า ราชการ
กรมปศุสัตว์ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 6 จำนวน 3 ด้าน ในภาพรวม พบว่า ข้าราชการมีระดับความต้องการ
อยู่ในระดับปานกลาง มีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 3.37 โดยข้าราชการกรมปศุสัตว์ในพื้นที่ปศุสัตว์ เขต 6
ที่มีความต้องการพัฒ นาตนเองมากที่สุด คือด้านการเพิ่มพูนความรู้อ ย่างไม่เป็ นทางการ มีความ
ต้องการอยู่ในระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 3.50 รองลงมา คือ ด้านการฝึกอบรม ซึ่งมีความ
ต้องการอยู่ในระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 3.48 และด้านการศึกษาต่อ มีค วามต้องการอยู่ใน
ระดับปานกลาง มีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 3.07 ตามลำดับ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า
ด้านการศึกษาต่อ มีระดับความต้องการพัฒ นาตนเองของข้าราชการกรมปศุสัตว์ใน
พื้นที่ปศุสัตว์เขต 6 อยู่ในระดับปานกลาง มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.07 เมื่อพิจารณารายประเด็น
พบว่า ความต้องการพัฒนาตนเองของข้าราชการกรมปศุสัตว์ในพื้นที่ปศุสัตว์ เขต 6 ด้านการศึกษา
ต่ อ ในหลั ก สู ต รสายงานที่ ต นปฏิ บั ติ อ ยู่ เพื่ อ ให้ ได้ รั บ วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาสู ง ขึ้ น กว่ า วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาเดิ ม
และแม้แต่หลักสูตรที่ตนสนใจ แม้จะไม่อยู่ในสายงานของตนเองในระดับมาก มีความต้องการศึกษา
ต่อในประเทศเมื่อมีทุนอุดหนุนจากหน่วยงานครึ่งหนึ่ง รวมถึงเป็นแบบนอกระบบไม่ต้องเข้าชั้นเรียน
เมื่อทดสอบความรู้ผ่านจะได้รับวุฒิการศึกษา รวมทั้งใช้เวลานอกเวลาราชการ เสาร์ - อาทิตย์ เท่านั้น
ในระดับปานกลาง และมีความต้องการที่จะศึกษาต่อในระดับน้อย ได้แก่ การศึกษาต่อต่างประเทศ
แม้ว่าจะใช้ทุนส่วนตัวทั้งหมด
ด้านการฝึกอบรม มีระดับความต้องการพัฒ นาตนเองของข้าราชการกรมปศุสัตว์ใน
พื้นที่ปศุสัตว์เขต 6 อยู่ในระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.48 เมื่อพิจารณารายประเด็น พบว่า
ความต้ องการพัฒ นาตนเองของข้าราชการกรมปศุสั ตว์ในพื้ น ที่ป ศุสั ตว์เขต 6 ด้านการฝึ กอบรม
ต้องการเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในสายงานที่รับผิดชอบ อยู่ใน
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ระดับมากที่สุด รองลงไปต้ องการเข้ารับการฝึกอบรมที่ทางราชการจัดให้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้ จ่าย
เมื่อได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น และหลักสูตรการใช้เทคโนโลยีในสำนักงานอยู่ในระดับ
มาก ส่วนการฝึกอบรมในต่างประเทศก็ต่อเมื่อได้รับทุนอุดหนุนจากหน่วยงาน และแม้จะต้องเสีย
ค่าใช้จ่ายเอง อยู่ในระดับปานกลาง และอยู่ในระดับน้อย สำหรับความต้องการเข้ารับการฝึกอบรม
นอกเวลาราชการ ไม่ว่าจะเป็นเสาร์ - อาทิตย์เท่านั้น หรือใช้เวลาหลังเลิกงานแล้วในวันจันทร์ - ศุกร์
ด้านการเพิ่มพูนความรู้อย่างไม่เป็นทางการ มีระดับความต้องการพัฒ นาตนเองของ
ข้ า ราชการกรมปศุ สั ต ว์ ในพื้ น ที่ ป ศุ สั ต ว์ เขต 6 อยู่ ใ นระดั บ มาก มี ค ะแนนเฉลี่ ย เท่ า กั บ 3.50
เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ น กลุ่ ม ตามระดั บ ความต้ อ งการ พบว่ า ต้ อ งการนำเทคโนโลยี ม าปรับ ปรุงใช้ ใน
การทำงาน การแสวงหาความรู้จากเครือข่ายอินเตอร์เน็ต และการไปศึกษาดูงานนอกสำนักงานใน
เรื่องที่เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบโดยตรง อยู่ในระดับมาก รองลงไป มีความต้องการสมั ครเป็น
สมาชิกวารสาร เอกสาร ข้อมูล ข่าวสารทั่ว ๆ ไป การหาประสบการณ์ ในต่ างประเทศก็ต่อเมื่ อมี
ทุนอุดหนุ นจากหน่วยงาน และต้องการพัฒ นาตนเองโดยการเขียนบทความวิชาการ ต่าง ๆ ลงใน
วารสารหรื อ จั ด ทำเอกสารเผยแพร่ อยู่ ในระดั บ ปานกลาง ที่ เหลื อ อยู่ ในระดั บ น้ อ ย ต้ อ งการหา
ประสบการณ์ในต่างประเทศแม้ว่าจะต้องใช้ทุนส่วนตัว
3 การวิเคราะห์ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับระดับความต้องการพัฒนาตนเองของข้าราชการ
กรมปศุสัตว์ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 6
การวิ เคราะห์ ข้ อ เสนอแนะเกี่ ย วกั บ ความต้ อ งการพั ฒ นาตนเองของข้ า ราชการ
กรมปศุสัตว์ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 6 พบว่า ส่วนใหญ่ให้ข้อเสนอแนะในด้านการเพิ่มพูนความรู้อย่างไม่
เป็นทางการ รองลงมา คือ ด้านการฝึกอบรม และด้านการศึกษาต่อ โดยข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความ
ต้อ งการพั ฒ นาตนเองของข้าราชการกรมปศุ สั ต ว์ในพื้ น ที่ ป ศุ สั ต ว์เขต 6 ในด้านการศึก ษาต่ อนั้ น
มากกว่าร้อยละ 33 เล็กน้อย เห็นว่า ข้าราชการในสังกัดกรมปศุสัตว์ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 6 ควรที่จะ
ได้รับ การพัฒ นา โดยให้ โอกาสศึกษาต่อในสาขาวิช าที่เกี่ยวข้องกับการในทำงานในตำแหน่งนั้น ๆ
และเกือบร้อยละ 25 ส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาต่อ โดยจัดสรรและเพิ่มจำนวนการให้ทุนการศึกษา
ต่อในระดับที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เท่าเทียมกันและเป็นธรรม เพื่อจะได้เพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงาน
อย่างไรก็ตาม ที่เหลือเห็นว่า การกระจายข่าวเกี่ยวกับการศึกษาต่อยังพบว่ามีปัญหาอยู่บ้าง จึง ควรที่
จะมี ก ารกระจายข่ าวสารเกี่ ย วกั บ การศึ ก ษาต่ อ ไปยั งส่ ว นภู มิ ภ าคให้ รวดเร็ว ชั ด เจน และทั น กั บ
ความต้ อ งการของข้ าราชการ ในด้ า นการฝึ ก อบรม เห็ น ว่ า ถ้ า จะให้ บุ ค ลากรในหน่ ว ยงานได้
ประโยชน์จากการฝึกอบรมอย่างแท้จริงนั้น เกือบร้อยละ 33 เห็นว่า ควรที่จะต้องให้ข้าราชการใน
สังกัดกรมปศุสัตว์ได้รับการฝึกอบรมในโครงการสั มมนาที่มีการนำสิ่งที่ต้องการใช้ในการปฏิบัติงาน
มาขยายผล โดยมุ่งเน้นให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกปฏิบัติจริง ๆ และประมาณร้อยละ 20 ให้ความเห็นว่า
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การฝึกอบรมควรทำในเรื่องที่ทำให้ ทราบถึงข้อบกพร่องหรือปัญ หาที่เกิดขึ้น ซึ่งจะนำมาใช้ในการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ของตนเองได้อย่างดี และควรที่จะจัดอย่างน้อยปีละ 3 ครั้ง และมากกว่าร้อยละ
10 เล็กน้อย เห็นว่า ควรที่จะคำนึงถึงกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการฝึกอบรมต้องให้ครอบคลุมทุกระดับ
เนื่องจากการฝึกอบรมที่ผ่านมามักกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้บริหาร ระดับหัวหน้าส่วนราชการ
หรือเฉพาะกลุ่มเท่านั้น รวมถึงเรื่องงบประมาณในการฝึกอบรมก็ควรที่จะจัดสรรอย่างเป็นธรรม และ
เพีย งพอกับ ความต้อ งการของข้าราชการ สำหรับ ในด้านการเพิ่ มพูน ความรู้อย่างไม่เป็ นทางการ
มากกว่าร้อยละ 50 เล็กน้อย เห็นว่าการส่งเสริมและกระตุ้นให้ข้าราชการได้ค้นคว้าแสวงหาความรู้
ต่าง ๆ ที่ตนสนใจ และเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน หรือนอกสายงาน หรือกฎระเบียบต่าง ๆ จากตำรา
หรือสื่อประเภทต่าง ๆ ตลอดจนอินเตอร์เน็ตอย่างสม่ำเสมอเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง ที่เหลือเห็นว่า
ควรที่จะมีการจัดสรรสื่อต่าง ๆ เช่น วารสาร นิต ยสาร หรือสื่ออิเลคทรอนิกส์ ที่ให้ องค์ความรู้แก่
ข้าราชการ เพื่อจะได้ใช้ศึกษาอย่างหลากหลายด้วย
4 ผลการทดสอบการเปรียบเทีย บระดับความต้องการพัฒนาตนเองของข้าราชการ
กรมปศุสัตว์ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 6
ผลการทดสอบการเปรี ย บเที ย บระดั บ ความต้ อ งการพั ฒ นาตนเองของข้ าราชการ
กรมปศุสัตว์ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 6 พบว่า เพศ ระดับการศึกษา และบทบาทภารกิจของหน่วยงานที่
แตกต่างกัน มีระดับความต้องการพัฒนาตนเองของข้าราชการกรมปศุสัตว์ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 6 ไม่
แตกต่างกัน แต่ อายุ ระดับตำแหน่ง และประสบการณ์ในการทำงานที่แตกต่างกัน มี ระดับความ
ต้องการพัฒนาตนเองของข้าราชการกรมปศุ สัตว์ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 6 แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05
อภิปรายผล
จากผลการดำเนินการวิจัยดังกล่าวมาในข้างต้น สามารถอธิบายผลการวิจัย ดังนี้
- การวิเคราะห์ ข้อมูล เกี่ยวกับปัจจัยลักษณะส่วนบุคคล พบว่า กลุ่ มตัวอย่างของ
ผู้ตอบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ เป็ น เพศชาย ที่มีอายุ มากกว่า 50 ปี มีการศึกษาระดับ ปริญ ญาตรี
ปฏิบัติงานอยู่ในตำแหน่งระดับชำนาญงาน มีประสบการณ์ในการทำงาน ระหว่าง 26 – 30 ปี และ
ปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทภารกิจของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด ที่มีระดับความต้องการพัฒ นาตนเอง
ของข้าราชการกรมปศุสัตว์ ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 6 ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยส่วนใหญ่มี
ความต้องการพัฒ นาตนเองในด้านการเพิ่มพูนความรู้อย่างไม่เป็นทางการ และการฝึกอบรม อยู่ใน
ระดั บ มาก และด้ า นการศึ ก ษาต่ อ มี ค วามต้ อ งการอยู่ ในระดั บ ปานกลาง นอกจากนี้ ยั งพบว่ า
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความต้องการพัฒ นาตนเองของข้าราชการกรมปศุสัตว์ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 6
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มีความต้องการพัฒนาตนเองด้านการเพิ่มพูนความรู้อย่างไม่เป็นทางการ ส่วนใหญ่มีความต้องการให้
ส่งเสริมและกระตุ้นให้ข้าราชการค้นคว้าแสวงหาความรู้ต่าง ๆ ที่สนใจและเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
หรือนอกสายงาน หรือกฎระเบียบต่าง ๆ จากตำรา หรือข่าวสารต่าง ๆ หรืออินเตอร์เน็ต สำหรับด้าน
การศึกษาต่อ ส่วนใหญ่ต้องการให้ข้าราชการในสังกัดกรมปศุสัตว์ได้ศึกษาต่อในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
กับ การทำงานในตำแหน่ งนั้น ๆ สำหรับด้านการฝึกอบรม ส่วนใหญ่มีความต้องการให้ข้าราชการ
ในสังกัดกรมปศุสัตว์ได้รับฝึ กอบรมในโครงการสั มมนาที่มี การนำสิ่งที่ต้องการใช้ในการปฏิบัติ งาน
มาขยายผล และทำให้ บุ คลากรในหน่ว ยงานได้รับประโยชน์จริง ๆ ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจัยของ
ปพนสรรค์ โพธิพิทักษ์ (2550 : บทคัดย่อ) ที่ศึกษาความต้องการพัฒนาตนเองของครูผู้สอนโรงเรียน
เอกชนในจังหวัดอุทัยธานี พบว่า ครูผู้สอนโรงเรียนเอกชนในจังหวัดอุทัยธานี มีความต้องการพัฒนา
ตนเองในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เรียงตามลำดับ ได้แก่ ด้านการฝึกอบรม ด้านการเรียนรู้ด้วยตนเอง
และด้านการศึกษาต่อ และศรัญ ญา ชัยแสง (2550 : บทคัดย่อ) ที่ ศึกษาการพัฒ นาบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พบว่า บุคลากรสายสนับสนุนของ
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิท ยาลั ย เชี ยงใหม่ ภาพรวมของสถานการณ์ ก ารพั ฒ นาบุ ค ลากรสาย
สนับสนุนของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ ปานกลาง ทั้ง
ด้านวิธีการฝึกอบรม วิธีการพัฒนาตนเอง และวิธีการให้การศึกษาต่อเนื่อง และสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ พรทิพย์ อ้นเกษม (2551 : บทคัดย่อ) ที่ศึกษาความต้องการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย
ราชภัฎราชนครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา พบว่า ความต้องการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฎ
ราชนครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้วยวิธีการ 3 วิธีการ คือ วิธีการฝึกงาน วิธีการฝึกอบรม และวิธีการ
ศึกษาด้วยตนเอง โดยรวมอยู่ในระดับมาก เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ อมรรัตน์ ปักโคทานัง (2548 : บทคัดย่อ) ที่ทำการวิจัย เรื่อ งการศึกษาความต้องการ
พัฒนาตนเองของบุคลากรสายสนับสนุนวิ ชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา ผลการวิจัย
พบว่า บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา มีความต้องการพัฒนา
ตนเอง โดยภาพรวม ด้านการเรียนรู้ด้วยตนเอง ด้านการฝึกอบรมและด้านการศึกษาต่อ อยู่ในระดับ
มาก บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่มีอายุต่างกัน มีความต้องการพัฒนาตนเอง โดยภาพรวม ด้าน
การเรียนรู้ด้วยตนเอง ด้านการฝึกอบรม และด้านการศึกษาต่อแตกต่างกัน ในขณะที่บุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการที่มีระดับการศึกษา และสายการปฏิบัติงานต่างกัน มีความต้องการพัฒนาตนเองโดย
ภาพรวม และรายด้านทุกด้านไม่ แตกต่างกัน ส่วนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่มีระยะเวลาการ
ทำงานต่างกัน มีความต้องการพัฒ นาตนเองโดยภาพรวม ด้านการฝึกอบรม และด้านการศึกษาต่อ
แตกต่างกัน ส่วนความต้องการด้านการเรียนรู้ ด้วยตนเองไม่แตกต่างกัน ข้อเสนอแนะเกี่ ยวกับการ
พัฒนาตนเอง ด้านการศึกษาต่อ ควรส่งเสริมบุคลากรให้มีโอกาสศึกษาต่อในเวลาราชการ ด้านการ
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ฝึกอบรม ควรจัดให้มีการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บุคลากรตื่นตัวอยู่เสมอ และด้านการเรียนรู้
ด้วยตนเอง ควรให้บุคลากรมีการเรียนรู้จากเทคโนโลยีสารสนเทศจากแหล่งต่าง ๆ
- ผลการทดสอบการเปรียบเทียบระดับความต้องการพัฒนาตนเองของข้าราชการ
กรมปศุสัตว์ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 6 พบว่า เพศ ระดับการศึกษา และบทบาทภารกิจของหน่วยงาน
ที่แตกต่างกัน มีระดับความต้องการพัฒนาตนเองของข้าราชการกรมปศุสัตว์ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 6 ไม่
แตกต่างกัน แต่ อายุ ระดับตำแหน่ง และประสบการณ์ในการทำงานที่แตกต่างกัน มี ระดับความ
ต้องการพัฒนาตนเองของข้าราชการกรมปศุสัตว์ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 6 แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งเป็ น ไปตามสมมติฐ านที่ กำหนด และสอดคล้องกั บงานวิจัยของ รุ่งอรุณ
กระมุ ท กาญจน์ (2551, บทคั ด ย่ อ ) ได้ ท ำการศึ ก ษาความต้ อ งการพั ฒ นาตนเองของบุ ค ลากร
สาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในศูนย์สุขภาพชุมชน สาธารณสุขเขต 14 พบว่า กลุ่มที่มีการศึกษา มีความ
ต้องการในการพัฒ นาตนเองในภาพรวมไม่แตกต่างกัน กลุ่มที่ จำแนกตามตำแหน่ง ที่ แตกต่างกัน
พบว่า มีความต้องการในการพัฒนาตนเองทั้งในภาพรวม และรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ ระดับ .05 และสอดคล้ องกับ ภูมิชัย ทิพเนตร (2550, บทคัดย่อ ) ได้ทำการศึกษาความ
ต้องการพั ฒ นาตนเองของข้าราชการครูโรงเรียนมัธ ยมศึกษา สั งกัดสำนักงานเขตพื้ นที่การศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 1 ตามองค์ประกอบของการพัฒนาตนเอง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความรู้ ด้านทักษะ และ
ด้านเจตคติ จำแนกตามระดับการศึกษา พบว่า มีความต้องการในการพัฒ นาตนเองไม่แตกต่างกัน
นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ ธิดารัตน์ เนียมกสิพงษ์ (2549, บทคัดย่อ) ได้ทำการศึกษาความต้ องการ
พัฒนาตนเองของ ข้าราชการกรมการขนส่งทางบก 6 ด้าน คือ 1) การพัฒนาด้านจิตใจ 2) การพัฒนา
ด้านร่างกาย 3) การพัฒนาด้านสติปัญญาและความเฉลียวฉลาดทางอารมณ์ 4) การพัฒนาด้านสังคม
5) การพั ฒ นาสู่ ค วามเป็ น ศึกษิ ต และ 6) การพั ฒ นาตนสู่ ความต้องการของตลาดแรงงาน พบว่า
ข้าราชการกรมการขนส่งทางบกที่มี อายุ ระดับตำแหน่ง และประสบการณ์ในการทำงานแตกต่างกัน
มีความต้องการพัฒนาตนเองโดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และธานี
สุวรรณรักษ์ (2549, บทคัดย่อ ) ได้ทำการศึกษาความต้องการพัฒ นาตนเองของนายทหารการเงิน
กรมการเงินทหารบก พบว่า นายทหารการเงินที่มีอายุต่างกัน มีความต้องการพัฒนาตนเองแตกต่าง
กัน อย่ างมีนั ย สำคัญ ทางสถิติ ที่ ระดับ 0.05 ในทุก ๆ ด้าน และนายทหารการเงิน ที่มีวุฒิ การศึกษา
ต่างกัน พบว่า มีความต้องการพัฒนาตนเองเฉพาะด้านการเลื่อนขั้นเงินเดือนและด้านการพิจารณา
โยกย้าย แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ข้อเสนอแนะ
จากการศึกษา เรื่อง ความต้องการพัฒ นาตนเองของข้าราชการกรมปศุสัตว์ในพื้นที่
ปศุสัตว์เขต 6 ครั้งนี้ ผู้ศึกษาขอเสนอข้อคิดและข้อเสนอแนะที่อาจจะเป็นประโยชน์ต่อผู้บังคับบัญชา
และผู้บริหาร ในการที่จะพัฒ นาข้าราชการกรมปศุสัตว์ให้ตรงตามความต้องการพัฒนาตนเองของ
ข้าราชการกรมปศุสั ตว์ในพื้ น ที่ ป ศุสั ตว์เ ขต 6 ให้ มากยิ่งขึ้น ผลการศึ กษาแสดงให้ เห็ น ว่า ความ
ต้องการพัฒนาตนเองของข้าราชการกรมปศุสัตว์ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 6 โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง
แสดงให้เห็นว่ามีองค์ประกอบบางประการที่ควรจะต้องได้รับการพิจารณาแก้ไขปรับปรุงเพื่ อพัฒนา
ข้าราชการกรมปศุสัตว์ให้มีศักยภาพสูงขึ้นต่อไป ดังนี้
1 ด้านการศึกษาต่อ เนื่องจากศึกษาพบว่า ข้าราชการกรมปศุสัตว์ในพื้นที่ปศุสัตว์
เขต 6 มีระดับความต้องการพัฒนาตนเองอยู่ในระดับปานกลาง แต่เมื่อพิจารณาเฉพาะด้านในเรื่อง
ของทุนที่จะใช้ในการศึกษาต่ อในหลักสูตรต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อพัฒนาตนเอง
ของข้าราชการกรมปศุสัตว์ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 6 พบว่า ข้าราชการส่วนหนึ่งอยากที่จะศึกษาต่อและ
ยังคงมุ่งหวังที่จะให้ทางราชการได้สนับสนุนหรืออุดหนุนทุนสำหรับการศึกษาต่อทั้งที่เต็มจำนวนหรือ
บางส่วน ซึ่งความเป็นจริงกรมปศุสัตว์ก็พยายามที่จะแสวงหาทุนจากแหล่งต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนให้กับ
ข้าราชการอยู่เป็นประจำ แต่ทุนเหล่านั้นก็มีจำนวนจำกัด และต้องมีการแข่งขันสอบวัดความรู้เพื่อ
ขอรับการทุนสนับสนุน โดยเฉพาะทุนสำหรับการศึกษาต่อในต่างประเทศที่ต้องมีการสอบวัดความรู้
ด้านภาษาอังกฤษ ข้าราชการในพื้ นที่ปศุสัตว์เขต 6 ส่วนน้อยมีความเข้าใจในเรื่องนี้ และเข้าใจว่า
ทุนที่ได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอกจะตกอยู่กับบุคลากรที่เป็นนัก วิชาการในส่วนกลาง
เสียเป็นส่วนใหญ่ จึงควรที่จะมีการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจในเรื่องเกี่ ยวกับทุนการศึกษานี้
ต่อไปยังส่วนภูมิภาคให้รวดเร็ว ชัดเจน และทันกับความต้องการของข้าราชการ ข้อสำคัญกรมปศุสัตว์
ต้องพิจารณาเปิดโอกาสและสนับ สนุนข้าราชการในภูมิภาคได้รับ ทุนการศึกษาต่อให้มากขึ้ น โดย
จะต้องพิจารณาจัดสรรและเพิ่มจำนวนการให้ทุนการศึกษาต่อ ให้กับข้าราชการในภูมิภาคในระดับที่
สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เท่าเทียมกันและเป็นธรรม ซึ่งอาจจะต้องมีแผนพัฒนาข้าราชการกรมปศุสัตว์
ที่ชัดเจนโดยกำหนดวิธีการดำเนินงานอย่างเป็นขั้นตอน มีระยะเวลาที่เหมาะสม มีความยืดหยุ่นให้
ครอบคลุมทุกตำแหน่งงานและงานที่เกี่ยวข้อง
2 ด้านการฝึกอบรม เนื่องจากศึกษาพบว่า ข้าราชการกรมปศุสัตว์ในพื้นที่ปศุสัตว์
เขต 6 มีระดับความต้องการพัฒนาตนเองอยู่ในระดับมาก อย่างไรก็ตามในเรื่องของหลักสูตรการ
ฝึกอบรม พบว่า ข้าราชการกรมปศุ สัตว์ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 6 ส่วนใหญ่มีความเห็นว่าบุคลากรใน
ระดับพื้นที่ยังคงต้องได้รับการพัฒนาในเรื่องขององค์ความรู้ต่าง ๆ อีกมาก และเข้าใจดีว่ากรมปศุสัตว์
ก็พยายามที่จะจัดให้มีการอบรม หรือส่งเจ้าหน้าที่ไปเข้ารับการฝึกอบรมในหลัดสูตรต่ าง ๆ อยู่เป็น
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ประจำ แต่การพิจารณาที่จะส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมนั้น ถ้าจะให้บุคลากรในหน่ วยงานได้
ประโยชน์จากการฝึกอบรมอย่ างแท้จริงนั้น ควรที่จะต้องพิจารณาให้ข้าราชการในสังกัดได้รับการ
ฝึกอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในสายงานที่รับผิดชอบโครงการสัมมนาที่มีการนำสิ่ง
ที่ต้องการใช้ในการปฏิบัติงานมาขยายผล โดยมุ่งเน้นให้ผู้เข้าอบรมได้ ฝึกปฏิบัติจริง ๆ เพราะจะทำ
ให้ทราบถึงข้อบกพร่องหรือปัญหาที่เกิดขึ้น และสามารถนำมาความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ใน
การปฏิบั ติงานในหน้ าที่ ได้ อย่ างดี และเพื่อ ให้ เกิ ดความเป็ น ธรรมเช่น เดี ยวกับด้ านการศึ ก ษาต่ อ
จึงควรที่จะคำนึ งถึงกลุ่มเป้ าหมายที่เข้ารับการฝึ กอบรมต้องให้ ครอบคลุมทุกระดับ เนื่ องจากการ
ฝึกอบรมที่ผ่านมามักกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้บริหาร ระดับหัวหน้าส่วนราชการ หรือเฉพาะกลุ่ม
เท่านั้น ซึ่งจะเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับข้าราชการในทุกกลุ่ม ทุกระดับได้เป็นอย่างดีแล้ว
ยังจะช่วยส่งเสริมการทำงานของข้าราชการให้มีประสิทธิภาพได้อีกทางหนึ่งด้วย
3 ด้านการเพิ่ มพูน ความรู้อย่างไม่ เป็นทางการ เนื่ องจากศึกษาพบว่า ข้าราชการ
กรมปศุสัตว์ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 6 มีระดับความต้องการพัฒนาตนเองอยู่ในระดับมาก ประเด็นสำคัญ
พบว่า ความรู้จากแหล่งต่าง ๆ เป็นเรื่องที่ สำคัญ และมีแนวโน้มที่จะถูกนำมาใช้ปรับปรุงการทำงาน
ของข้ า ราชการในระดั บ พื้ น ที่ ค่ อ นข้ า งสู ง การเข้ า ถึ ง แหล่ งข้ อ มู ล ต่ า ง ๆ เหล่ า นั้ น เป็ น เรื่ อ งที่ มี
ความสำคัญ ดังนั้น ในเรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศจึงเป็นสิ่งที่ข้าราชการควรจะได้รับการสนับสนุน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทั นสมัย เครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่ มีสมรรถนะสูง
เพราะนอกจากจะช่วยลดเวลาการปฏิบัติงานแล้ว ยัง จะช่วยทำให้ข้าราชการสามารถใช้แสวงหา
ความรู้ได้อย่างรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาได้อย่างทันท่วงที นอกจากนี้
สื่อประเภทสิ่งพิมพ์ ไม่ว่าจะเป็น วารสาร นิตยสาร หรือหนังสือ กฎระเบียบต่าง ๆ จากตำรา
ก็ เป็ น แหล่ งข้ อ มู ล ที่ ส ำคั ญ ในการที่ ข้ า ราชการจะสามารถใช้ เป็ น แหล่ ง เรี ย นรู้ เพื่ อพั ฒ นาตนเอง
จึ งควรที่ จ ะส่ งเสริ ม ให้ ห น่ ว ยงานในพื้ น ที่ ได้ จัด หาไว้ เพื่ อ ให้ ข้าราชการในสั งกั ด ได้ ใช้ ศึก ษาอย่ าง
หลากหลายต่อไป สิ่งสำคัญอีกประการหนึ่ง คือ ควรที่จะมีการกระตุ้นให้ข้าราชการได้ พัฒนาตนเอง
โดยการเขียนบทความวิชาการ เพื่อลงในวารสารหรือเอกสารเผยแพร่ ต่าง ๆ อยู่เป็นประจำ
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กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
3 ถนนราชดำเนินนอก
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
วันที่ 21
เรื่อง
เรียน

เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560

ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม
ปศุสัตว์เขต ปศุสัตว์จังหวัด ผู้อำนวยการศูนย์ หัวหน้าสถานี หัวหน้าด่าน

ด้วยกระผมมีความประสงค์จะจัดเก็บข้อมูล “ความต้องการพัฒนาตนเองของข้าราชการ ทุก
คนในสังกัดพื้น ที่ของปศุสัตว์เขต 6” เพื่อใช้ในการจัดทำผลงานสำหรับใช้ในการประเมินเพื่อเลื่อน
ระดับให้สูงขึ้น อีกทั้งเชื่อว่าข้อมูลดังกล่าวทางกรมปศุสัตว์และสำนักงานปศุสัตว์เขต 6 จะสามารถใช้
เป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาข้าราชการในสังกัดได้เป็นอย่างดี โดยกระผมจะทำการเก็บข้อมูล
ดั งกล่ าวจากกลุ่ ม ข้อ มู ล ซึ่ งเป็ น ข้าราชการทุ ก คนในหน่ ว ยงานที่ ตั้ งอยู่ในพื้ น ที่ ป ศุ สั ต ว์เขต 6 ด้ ว ย
แบบสอบถาม กระผมจึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์จากท่านโปรดกรุณามอบแบบสอบถามที่แนบ
มาพร้อมนี้ ให้กับข้าราชการซึ่งปฏิบัติงานในหน่วยงานของท่านได้พิจารณาตอบแบบสอบถามในแต่ล ะ
ประเด็น แล้วโปรดกรุณามอบหมายให้เจ้าหน้าที่ได้รวบรวมและจัดส่งคืนให้กระผมภายในวันที่ 15
กันยายน 2560 ตามที่อยู่ดังนี้
นายฉัตรชัย ประทุมมาลย์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
3 ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ที่ อีเมล์ g_dragon53@hotmail.com
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ จะเป็นพระคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ
(นายฉัตรชัย ประทุมมาลย์)
ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์

โทร.081-583-2027 086-310-7560
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย
เรื่อง ความต้องการพัฒนาตนเองของข้าราชการในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 6
คำชี้แจง
แบบสอบถามนี้เป็นแบบสำรวจเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนพั ฒนาข้าราชการในเขตพื้นที่
ปศุสัตว์เขต 6 กรุณาตอบแบบสอบถามตามสภาพความเป็นจริง และตรงกับความต้องการของท่า น
มากที่สุด คำตอบของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับสำหรับผู้ทำการสำรวจและการนำเสนอข้อมูลจะ
ทำในลั กษณะผลรวมทั้งหมด ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการพัฒ นาตนเองของข้าราชการในเขตพื้นที่
ปศุสัตว์เขต 6 และเขตพื้นที่อื่นในการนำไปเป็นกรณีศึกษาต่อไป
แบบสอบถามมี 3 ตอน ประกอบด้วย
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามสถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 เป็ น แบบสอบถามระดั บ ความความต้ อ งการพั ฒ นาตนเองของ
ข้าราชการในเขตพื้นที่ปศุสัตว์เขต 6
ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามปลายเปิดเพื่อให้ผู้ตอบให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนา
ตนเองเพื่อใช้เป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนาข้าราชการในเขตพื้นที่ปศุสัตว์เขต 6
ผู้วิจัยขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งที่ท่านกรุณาให้ความร่วมมือในการตอบแบบ สอบถาม
ครั้งนี้
นายฉัตรชัย ประทุมมาลย์
ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์
สำนักงานปศุสัตว์เขต 6
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ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามสถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
คำชี้แจง

โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง  หน้าข้อความตามความเป็นจริงของท่าน
1. เพศ

 ชาย

2. อายุ

 น้อยกว่า 26 ปี



หญิง
 26 – 30 ปี

 31 – 35 ปี

 36 – 40 ปี

 41 – 45 ปี

 46 – 50 ปี

 มากกว่า 50 ปี
3. ระดับการศึกษา  ต่ำกว่าปริญญาตรี
 ปริญญาโท

 ปริญญาตรี
 ปริญญาเอก

4. ระดับตำแหน่ง  ปฏิบัติงาน

 ชำนาญงาน

 อาวุโส

 ปฏิบัติการ

 ชำนาญการ

 ชำนาญการพิเศษ

 ผู้เชี่ยวชาญ

 อำนวยการต้น  อำนวยการสูง

5. ประสบการณ์ในการทำงาน
 น้อยกว่า 11 ปี  11 – 15 ปี

 16 – 20 ปี

 21 – 25 ปี

 มากกว่า 30 ปี

 26 – 30 ปี

6. บทบาทภารกิจของหน่วยงาน
 สำนักงานปศุสัตว์เขต 6
 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์
 ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
 ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ
 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์
 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์
 ด่านกักกันสัตว์
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ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามระดับความความต้องการพัฒ นาตนเองของข้าราชการในเขตพื้นที่
ปศุสัตว์เขต 6
คำชี้แจง

โปรดทำเครื่ องหมาย ✓ ลงในช่อ งที่ ตรงกั บความจริง หรื อความคิดเห็ น หรือ ความ
ต้องการของท่านที่มีต่อการพัฒ นาตนเองว่าอยู่ในระดับใด โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน
ดังนี้
5

หมายถึง

มีความต้องการพัฒนาตนเองในระดับมากที่สุด

4

หมายถึง

มีความต้องการพัฒนาตนเองในระดับมาก

3

หมายถึง

มีความต้องการพัฒนาตนเองในระดับปานกลาง

2

หมายถึง

มีความต้องการพัฒนาตนเองในระดับน้อย

1

หมายถึง มีความต้องการพัฒนาตนเองในระดับน้อยที่สุด

ความต้องการพัฒนาตนเอง
ด้านการศึกษาต่อ
1. ต้องการศึกษาต่อในหลักสูตรสายงานที่ตน
ปฏิบัติอยู่
2. ต้องการศึกษาต่อในหลักสูตรที่ตนสนใจแม้จะ
ไม่อยู่ในสายงานของตนเอง
3. ต้องการศึกษาต่อเพื่อให้ได้รับวุฒิการศึกษา
สูงขึ้นกว่าวุฒิการศึกษาเดิม
4. ต้องการศึกษาต่อภายในประเทศ ก็ต่อเมื่อมี
ทุนอุดหนุนจากหน่วยงาน
5. ต้องการศึกษาต่อภายในประเทศ โดยให้ทาง
ราชการออกเงินอุดหนุนครึ่งหนึ่งในการศึกษา
6. ต้องการศึกษาต่อภายในประเทศ แม้ว่าจะใช้
ทุนส่วนตัว
7. ต้องการศึกษาต่อต่างประเทศก็ต่อเมื่อมี
ทุนอุดหนุนจากหน่วยงาน

มาก
ที่สดุ
(5)

ระดับความต้องการ
มาก ปาน น้อย
กลาง
(4)
(3)
(2)

น้อย
ที่สุด
(1)
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ความต้องการพัฒนาตนเอง
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. ต้องการเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรอื่น
แม้ว่าจะไม่อยู่ในสายงานที่ตนรับผิดชอบ
17. ต้องการเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับ
ผู้นำและหรือผู้บริหาร
18. ต้องการเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการ
ให้บริการและการทำงานเป็นทีม
19. ต้องการเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการใช้
เทคโนโลยีในสำนักงาน

มาก
ที่สดุ
(5)

ระดับความต้องการ
มาก ปาน น้อย
กลาง
(4)
(3)
(2)

น้อย
ที่สุด
(1)
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ความต้องการพัฒนาตนเอง
20. ต้องการเข้าร่วมประชุม ฝึกอบรม สัมมนา
เนื้อหาเกี่ยวกับการแก้ปัญหาและแนวทาง
ปรับปรุงงาน
21. ต้องการเข้ารับการฝึกอบรมเมื่อได้รับการ
แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น
22. ต้องการเข้ารับการฝึกอบรมเมื่อย้ายไปดำรง
ตำแหน่ง 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
สำนักงาน

มาก
ที่สดุ
(5)

ระดับความต้องการ
มาก ปาน น้อย
กลาง
(4)
(3)
(2)

น้อย
ที่สุด
(1)
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31. ต้องการค้นคว้าความรู้ ความเข้าใจการ
ปฏิบัติงาน จากหนังสือ กฎระเบียบต่าง ๆ ใน
ห้องสมุดต่าง ๆ
32. มีความต้องการค้นคว้าความรู้ ความเข้าใจการ
ปฏิบัติงาน โดยการศึกษาจากผู้ร่วมงานหรือ
ผู้บังคับบัญชา
33. มีความต้องการจัดหาตำรา 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

มาก
ที่สดุ
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ระดับความต้องการ
มาก ปาน น้อย
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43. ต้องการไปศึกษาดูงานนอกสำนักงานในเรื่อง
ที่เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบโดยตรง
44. ต้องการไปศึกษาดูงานนอกสำนักงานในเรื่อง
ทั่วไป เช่น การบริหารจัดการ และการจัด
สภาพแวดล้อม
45. ต้องการพัฒนาตนเองโดยสับเปลี่ยนงานกับ
ผู้ร่วมงานในฝ่ายเดียวกัน
46. ต้องการพัฒนาตนองโดยสับเปลี่ยนงานกับ
ผู้ร่วมงานคนละฝ่าย
47. ต้องการนำเทคโนโลยีมาปรับปรุงใช้ในการ
ทำงาน
48. ต้องการพัฒนาตนเองโดยวิธีการประเมินผล
งานตนเอง
49. ต้องการพัฒนาตนเองโดยการเขียนบทความ
วิชาการต่าง ๆ ลงในวารสารหรือจัดทำเอกสาร
เผยแพร่
50. ต้องการพัฒนาตนเองในด้านจิตใจ เช่น การ
ฝึกสติและสมาธิ

มาก
ที่สดุ
(5)

ระดับความต้องการ
มาก ปาน น้อย
กลาง
(4)
(3)
(2)

น้อย
ที่สุด
(1)
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ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามปลายเปิดเพื่อให้ผู้ตอบให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาตนเองเพื่อใช้
เป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนาข้าราชการในเขตพื้นที่ปศุสัตว์เขต 6
คำชี้แจง

กรุณาเขียนข้อเสนอแนะในการพัฒ นาตนเองในด้านต่าง ๆ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
วางแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่เหมาะสมและสอดคล้องต่อความต้องการของบุคลากร
ต่อไป

1. ด้านการศึกษาต่อ

2. ด้านการฝึกอบรม

3. ด้านการเพิ่มพูนความรู้อย่างไม่เป็นทางการ

ขอขอบคุณในความร่วมมือตอบแบบสอบถามในครั้งนี้
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ประวัติผู้วิจัย
ชื่อ - นามสกุล

นายฉัตรชัย ประทุมมาลย์

ประวัติการศึกษา

ประกาศนียบัตรวิชาชีพสัตวแพทย์ รุ่นที่ 53 โรงเรียนสัตวแพทย์
กรมปศุสัตว์ พ.ศ. 2530
ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
พ.ศ. 2537
เกษตรศาสตรมหาบัณฑิต (ส่งเสริมการเกษตร) มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2553

ประวัติการทำงาน

สัตวแพทย์ 2 ฝ่ายป้องกันกำจัดโรคสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 4
สัตวแพทย์ 3 ฝ่ายสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 4
สัตวแพทย์ 4 ฝ่ายสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 4
สัตวแพทย์ 5 ส่วนป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 4
สัตวแพทย์ 6 ส่วนป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 4
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6 ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักพัฒนาระบบและ
รับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 7 ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักสุขศาสตร์สัตว์และ
สุขอนามัยที่ 1 กรมปศุสัตว์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักสุขศาสตร์สัตว์
และสุขอนามัยที่ 1 กรมปศุสัตว์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กลุ่มวิเคราะห์แผนงานและ
งบประมาณ กองแผนงาน กรมปศุสัตว์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ส่วนศึกษาและพัฒนาการปศุสัตว์
สำนักงานปศุสัตว์เขต 2 กรมปศุสัตว์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
การปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 กรมปศุสัตว์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ฝ่ายพัฒนาบุคคล กองนโยบายมาตรฐาน
สินค้าเกษตรและอาหาร มกอช.

ตำแหน่งและสถานที่ทำงานปัจจุบัน ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์
สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 กรมปศุสัตว์

