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บทคัดยอ 

  การวิจัยคร้ังนี้ มีวัตถุประสงค 1) เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของขาราชการทหารใน

สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหมท่ี มีตอการพัฒนาบุคลากรตามลักษณะสวนบุคคล                     

2) เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของขาราชการทหารในสํานักงานปลัดกระทรวงท่ีมีตอการพัฒนา

บุคลากรตามลักษณะสวนบุคคลแตกตางกัน ตัวอยาง คือ ขาราชการทหารในสํานักงาน

ปลัดกระทรวงกลาโหม จํานวน 400 คน เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยประกอบดวยแบบสอบถาม                

โดยใชมาตราไลเกร์ิต (Liker Scale) 5 ระดับ กําหนดเกณฑการใหคะแนนแตละระดับความ

คิดเห็น ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป SPSS (Statistical Package for Social Science)                 

ในการวิ เคราะหหาค าร อยละ  ค า เฉลี่ ย  ค าความเบี่ ย ง เบนมาตรฐาน  ใชส ถิติ  t-test                    

แบบ Independent และ F-test แบบ ANOVA และตรวจสอบความแตกตางรายคูดวยวิธีการ 

LSD (Least significant difference)  โดยกําหนดนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 ผลการวิจัยสรุปไดดังนี 

 1) ความคิดเห็นของขาราชการทหารในสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหมท่ีมีตอการ

พัฒนาบุคลากร ดานการฝกอบรม การพัฒนา และการศึกษาตอ มีคาเฉล่ียโดยรวมอยูในระดับ

มาก 

 2) เปรียบเทียบความคิดเห็นของขาราชการทหารในสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม                    

ท่ีมีเพศตางกันมีความคิดเห็นตอการพัฒนาบุคลากร ในภาพรวมไมแตกตางกัน ถัดมาขาราชการ                     

ท่ีมีอายุตางกันมีความคิดเห็นตอการพัฒนาบุคลากรดานการพัฒนา และดานการศึกษาตอ                     

ไมแตกตางกัน และมีความคิดเห็นตอการพัฒนาบุคลากรดานการฝกอบรมแตกตางกัน คือ

ขาราชการท่ีมีอายุ 18-30 ป มีความคิดเห็นตอการพัฒนาบุคลากรในดานการฝกอบรมสูงกวา

ขาราชการที่มีอายุ 31-40 ป อายุระหวาง 41-50 ป และอายุระหวาง 51-60 ป ตามมาดวย

ขาราชการท่ีมีระดับการศึกษาแตกตางกันจะมีความคิดเห็นดานการพัฒนา และดานการศึกษาตอ 

ไมแตกตางกันและมีความคิดเห็นดานการฝกอบรมแตกตางกัน คือ ขาราชการที่ปฏิบัติงานอยูใน 

 

 

------------------------------- 

*นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขาบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 

**ท่ีปรึกษาสารนิพนธ 
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สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหมท่ีมีระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรีมีความคิดเห็นแตกตางจาก

ขาราชการท่ีระดับการศึกษาปริญญาตรี และสูงกวาปริญญาตรี และขาราชการท่ีมีระดับตําแหนง

แตกตางกันจะมีความคิดเห็นตอการพัฒนาบุคลากร ในภาพรวมไมแตกตางกัน 

 

1. บทนํา 
 ในปจจุบันระบบราชการไทยมีการเปล่ียนแปลงไปสูการจัดการภาครัฐแนวใหม                 

ท่ีเนนการทํางานโดยยึดผลลัพธเปนหลัก และยึดประชาชนเปนศูนยกลาง องคการภาครัฐ                   

จึงจําเปนตองมีการเปลี่ยนแปลงในดานตาง ๆ ท้ังในดานโครงสรางองคกร การบริหารจัดการ             

การเนนการปฏิบัติงานท่ีรวดเร็ว โดยการนําเทคโนโลยีตาง ๆ เขามาใช เพ่ือทําใหเกิด                     

ความ ทันส มัย  และสามารถตอบสนองความต อ งก าร ในการ ให บ ริ ก า รประช าชน                     

ไดอยางมีประสิทธิภาพ และรวดเร็ว ปจจัยท่ีสําคัญประการหนึ่งท่ีภาครัฐใหความสําคัญ                    

เปนอยางมาก ไดแก ทรัพยากรบุคคล ซึ่งขาราชการทหารจัดเปนทรัพยากรบุคคลอยางหนึ่งท่ี

สําคัญตอการบริหารราชการของรัฐบาล เพราะทรัพยากรบุคคลเปรียบเสมือนสินทรัพยทรงคุณคา

มากท่ีสุดขององคการ เปนกลยุทธหนึ่งท่ีสามารถสรางความไดเปรียบเชิงการแขงขันขององคการ 

ท้ังนี้  เพราะทรัพยากรบุคคลเปนผูผลักดันใหองคการสามารถดําเนินภารกิจตาง ๆ ใหลุลวงไปได 

และ เปนปจจัยสําคัญในการพัฒนาองคการในทุกๆดาน ดังนั้นการสงเสริมใหบุคคลมีความรู 

ความสามารถ ทักษะ และศักยภาพในการปฏิบัติงานสูงข้ึน ตลอดจนมีทัศนคติท่ีดีตอองคการจะ

ทําใหองคการเจริญกาวหนา และเกิดการพัฒนาบุคคล เพ่ือใหองคการมีบุคคลท่ีมีศักยภาพ

เพ่ิมข้ึน สามารถผลิตผลงานท่ีเปนประโยชนตอองคการ สังคม และประเทศชาติ นอกจากนี้เปน

การพัฒนาและเตรียมความพรอมทุกดานของทรัพยากรบุคคลใหสามารถรองรับการเปล่ียนแปลง

ตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนท้ังในปจจุบันและอนาคต 

การปฏิบัติงานของขาราชการในสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม นับวามีความสําคัญ

อยางย่ิงตอประเทศชาติ การดําเนินงานและความรับผิดชอบของเจาหนาท่ีแตละสวน จะบรรลุ

เปาหมาย หรือไมนั้นข้ึนอยูกับบุคคลซึ่งเปนองคประกอบสําคัญ ถาการบริหารบุคคลไมดีก็อาจ

กอใหเกิดความยุงยากแกบุคคลในองคการ และสงผลกระทบตอไปถึงการปฏิบัติงานในหนาท่ี               

ทําใหการปฏิบัติงานไมบรรลุวัตถุประสงคท่ีองคการตั้งไว ปจจุบันผูบังคับบัญชาในสํานักงาน

ปลัดกระทรวงกลาโหมใหความสําคัญตอการพัฒนาขาราชการอยางมีระบบและตอเนื่อง มีนโยบาย

ท่ีวางระบบการบริหารจํานวนขาราชการใหมใหเหมาะสมและใหดําเนินการเกล่ียอัตรากําลัง

ระหวางสวนราชการตาง ๆ โดยการโยกยายตําแหนง และการโยกยายขาราชการเพ่ือใหมีการใช

บุคลากรอยางมีประสิทธิภาพ เพราะขาราชการท่ีปฏิบัติงานมานานบางคนหรือขาราชการท่ีบรรจุ

ใหมบางคนอาจตามไมทันในความเจริญ  ขาดความกระตือรือรน ในการปรับปรุงการปฏิบัติงาน

และการพัฒนาตนเองใหมีประสิทธิภาพดีย่ิงข้ึน ตลอดจนยังขาดความรู ความเขาใจในระเบียบ ขอ

กฎหมายตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับขาราชการทหารที่ใชในการปฏิบัติงาน  
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ซึ่งปญหาดังกลาวนับวาเปนปญหาท่ีสําคัญย่ิงของทรัพยากรบุคคล และอุปสรรคในการ

พัฒนาบุคคลในสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหมใหมีประสิทธิภาพตามเปาหมาย เพ่ือใหบุคคลได

มีโอกาสเรียนรูรวมกัน และเพ่ือเปนการเพิ่มพูนความรู ศักยภาพในการปฏิบัติงาน ตลอดจน

ปรับปรุงพฤติกรรมใหมีความพรอมในการปฏิบัติหนาท่ีในความรับผิดชอบใหเกิดประโยชนสูงสุด

ตอองคการ ใหทันกับความเปล่ียนแปลงของสภาพสังคม เศรษฐกิจ การเมืองอยูเสมอ ซึ่งจะสงผล

ใหเกิดความกาวหนาในตําแหนงหนาท่ีของตนเอง และความเจริญกาวหนาของสํานักงาน

ปลัดกระทรวงกลาโหมดวย 

ดังนั้น ผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาความคิดเห็นของขาราชการทหารในสํานักงาน

ปลัดกระทรวงกลาโหมท่ีมีตอการพัฒนาบุคลากร โดยมุงเนนดานการฝกอบรม การพัฒนา 

การศึกษาตอ เพ่ือใหบุคลากรในองคการมีความรู ความชํานาญ ในภาระหนาท่ีท่ีตนเองรับผิดชอบ

มากย่ิงข้ึน โดยจะสามารถนําผลการศึกษาไปปรับปรุงกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและ          

ไดใชประโยชนในการวางแผนการกําหนดนโยบายตางๆ เพ่ือหาแนวทางพัฒนาขาราชการทหาร  

ในสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหมใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตอไป 

 

2.  วัตถุประสงคของการวิจัย 

 2.1  เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของขาราชการทหารในสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหมท่ี

มีตอการพัฒนาบุคลากรในดานการฝกอบรม ดานการพัฒนา และดานการศึกษาตอตามลักษณะ            

สวนบุคคล 

 2.2  เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของขาราชการทหารในสํานักงานปลัดกระทรวง

กลาโหม ในดานการฝกอบรม ดานการพัฒนา และดานการศึกษาตอท่ีมีลักษณะสวนบุคคล

แตกตางกัน 

 

3.  สมมติฐานของการวิจัย 

ลักษณะสวนบุคคลที่แตกตางกันของขาราชการทหารในสํานักงานปลัดกระทรวง

กลาโหมสงผลตอความคิดเห็นเก่ียวกับการพัฒนาบุคลากรดานการฝกอบรม ดานการพัฒนา และ

ดานการศึกษาตอ   

3.1 ขาราชการทหารในสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหมท่ีมีเพศแตกตางกัน                     

จะมีความเห็นตอการพัฒนาบุคลากรที่แตกตางกัน 

3.2 ขาราชการทหารในสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหมท่ีมีอายุแตกตางกัน                     

จะมีความเห็นตอการพัฒนาบุคลากรที่แตกตางกัน 

 3.3 ขาราชการทหารในสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหมท่ีมีระดับการศึกษาแตกตาง

กันจะมีความเห็นตอการพัฒนาบุคลากรที่แตกตางกัน 

 3.4 ขาราชการทหารในสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหมท่ีมีระดับตําแหนงแตกตางกัน                

จะมีความเห็นตอการพัฒนาบุคลากรที่แตกตางกัน 
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4  ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

 4.1 เพ่ือนําไปสูการวางแผนการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานของ

ขาราชการทหารในสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

 4.2 ผลท่ีไดจากการศึกษาเร่ืองนี้สามารถนําไปใชประกอบการจัดทําโครงการฝกอบรม              

การพัฒนา และการศึกษาตอ เพ่ือเพ่ิมทักษะและความสามารถในการปฏิบัติงานของขาราชการ

ทหารในสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 

 

5.   ขอบเขตของการวิจัย 

 5.1 ขอบเขตดานเน้ือหา การวิจัยเร่ือง ความคิดเห็นของขาราชการทหารใน                     

สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหมท่ีมีตอการพัฒนาบุคลากร  

 5.2 ขอบเขตดานประชากร ทําการศึกษาขาราชการทหารท่ีปฏิบัติงานในสํานักงาน
ปลัดกระทรวงกลาโหม  

 5.3 ขอบเขตดานระยะเวลา ในการศึกษาคร้ังนี้ ทําการศึกษาและเก็บขอมูลในชวง
เดือน มิถุนายน พ.ศ.2557 ถึง กรกฎาคม พ.ศ.2557 

 

6. ระเบียบงานวิจัย 

 การวิจัยคร้ังนี้ผู วิจัยใชแบบสอบถาม (Questionnaire) ในการเก็บรวบรวมขอมูล                

เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของขาราชการทหารในสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหมท่ีมีตอการพัฒนา

บุคลากร โดยดัดแปลงมาจากแบบสอบถามของ วิละดา  ชาวช่ืนสุข. (2550). การพัฒนา

ทรัพยากรมนุษยภายในสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน.วิทยานิพนธบริหารธุรกิจ

มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย. ซึ่งแบงแบบสอบถามออกเปน 2 สวน ดังนี้ 

 สวนท่ี 1 ขอมูลเก่ียวกับลักษณะสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย              

เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระดับตําแหนง คําถามเปนแบบเลือกตอบ จํานวน 4 ขอ 

สวนท่ี 2 รูปแบบวิธีการท่ีได รับการพัฒนาบุคลากรของผูตอบแบบสอบถาม 

ประกอบดวย การฝกอบรม การพัฒนา  การศึกษาตอ โดยแบบสอบถามจะมีลักษณะ                     

แบบประเมินคา 5 ระดับ ดังนี้ 

 4.21 – 5.00 หมายถึง ระดับความคิดเห็นอยูในระดับมากท่ีสุด 

 3.41 – 4.20 หมายถึง ระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก 

 2.61 – 3.40 หมายถึง ระดับความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง 

 1.81 – 2.60 หมายถึง ระดับความคิดเห็นอยูในระดับนอย 

 1.00 – 1.80 หมายถึง ระดับความคิดเห็นอยูในระดับนอยท่ีสุด 
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7. ผลการศึกษา 
การศึกษาพบวา ตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง  มีอายุระหวาง 31-40 ป  มีระดับ

การศึกษาปริญญาตรี  และเปนนายทหารสัญญาบัตร   

 ตัวอยางสวนใหญมีความคิดเห็นตอการพัฒนาบุคลากรของขาราชการทหารใน

สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม โดยภาพรวม อยูในระดับมาก เม่ือพิจารณารายดาน พบวา           

มีความคิดเห็นตอการพัฒนาบุคลากร ดานการศึกษาตอ ดานการฝกอบรม และดานการพัฒนา                     

อยูในระดับมาก  ตามลําดับ   

 ดานการฝกอบรม พบวา ดานท่ีมีความคิดเห็นตอการพัฒนาบุคลากรมากท่ีสุด คือ 

ดานวิทยากร อยูในระดับมาก พิจารณารายขอ พบวา ความคิดเห็นท่ีมีตอการพัฒนาบุคลากร 

เก่ียวกับการฝกอบรม ดานวิทยากร มากท่ีสุด คือ ในเร่ืองเอกสารประกอบการบรรยายของ

วิทยากรเพียงพอกับผูเขารับการฝกอบรม อยูในระดับมาก ดานสถานท่ี อุปกรณ และบรรยากาศ

ในการฝกอบรม มากท่ีสุด คือ ในเร่ืองสถานท่ีฝกอบรมและอุปกรณมีเพียงพอกับการดําเนินการ

ฝกอบรม อยูในระดับมาก คือ ในเร่ืองสภาพแวดลอมของสถานท่ีในการฝกอบรม เชน อุณหภูมิ 

แสงสวาง ระดับเสียง มีความเหมาะสม อยูในระดับมาก และดานการนําไปใชประโยชน มากท่ีสุด 

คือ ในเร่ืองสามารถนําความรู และทักษะท่ีไดจากการฝกอบรมไปปรับใชในการปฏิบัติงานใน

หนาท่ีอยูในระดับมาก   

 ความคิดเห็นท่ีมีตอการพัฒนาบุคลากร เก่ียวกับการพัฒนา  พบวา ดานท่ีมีความ

คิดเห็นตอการพัฒนาบุคลากรเก่ียวกับการพัฒนา มากท่ีสุด คือ ดานเนื้อหา/ความรูความเขาใจใน

การพัฒนา อยูในระดับมาก พิจารณารายขอ พบวา ความคิดเห็นท่ีมีตอการพัฒนาบุคลากร 

เก่ียวกับการพัฒนา ดานเนื้อหา/ความรูความเขาใจในการพัฒนา มากที่สุด คือ ในเร่ืองเห็นดวย

กับนโยบายของหนวยงานเก่ียวกับการพัฒนาความรู และทักษะของบุคลากร อยูในระดับมาก              

ดานประชาสัมพันธ มากท่ีสุด คือ ในเร่ืองหนวยงานมีแหลงขอมูลท่ีเอ้ือตอการเรียนรูและการ

พัฒนา อยูในระดับมาก ดานสถานท่ี อุปกรณ และบรรยากาศในการพัฒนา มากท่ีสุด คือ ในเร่ือง

สถานท่ีและอุปกรณในการสงเสริมการพัฒนามีเพียงพอตอการดําเนินการพัฒนา อยูในระดับมาก

และดานการนําไปใชประโยชน  มากท่ีสุด คือ ในเร่ืองสามารถนําความรู และทักษะที่ไดจากการ

พัฒนาไปปรับใชในการปฏิบัติงานในหนาท่ี อยูในระดับมาก   

 ความคิดเห็นตอการพัฒนาบุคลากร เก่ียวกับการศึกษาตอ พบวา ดานท่ีมีความ

คิดเห็นตอการพัฒนาบุคลากร เก่ียวกับการศึกษาตอ มากท่ีสุด คือ ดานเนื้อหา/ความรูและความ

เขาใจในการศึกษาตอ อยูในระดับมาก พิจารณารายขอ พบวา ความคิดเห็นท่ีมีตอการพัฒนา

บุคลากร เก่ียวกับการศึกษาตอ ดานประชาสัมพันธ  อยูในระดับมาก ซึ่งมีความคิดเห็นในเร่ือง

ไดรับขอมูลขาวสารเก่ียวกับการศึกษาตออยางตอเนื่องและทันตอเหตุการณ อยูในระดับมาก ดาน

การนําไปใชประโยชน มากท่ีสุด คือ ในเร่ืองสามารถนําความรู และทักษะท่ีไดจากการศึกษาตอไป

ปรับใชในการปฏิบัติงานในหนาท่ี อยูในระดับมาก   
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ผลการวิเคราะหตามวัตถุประสงคการวิจัย 

การศึกษาความคิดเห็นของขาราชการทหารในสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหมท่ีมีตอ

การพัฒนาบุคลากร ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 เปนดังนี้ 

 1. การเปรียบเทียบความคิดเห็นท่ีมีตอการพัฒนาบุคลากร จําแนกตามเพศ                    

พบวา  เพศชายและหญิงมีความคิดเห็นตอการพัฒนาบุคลากรไมแตกตางกัน  

 2. การเปรียบเทียบความคิดเห็นท่ีมีตอการพัฒนาบุคลากร จําแนกอายุ พบวา                    

ขาราชการที่ มีอายุแตกตางกันมีความคิดเห็นตอการพัฒนาบุคลากร ดานการพัฒนา                   
และดานการศึกษาตอไมแตกตาง ท่ีมีอายุแตกตางกันมีความคิดเห็นตอการพัฒนาบุคลากร              

ดานการฝกอบรม แตกตางกัน เม่ือทดสอบความแตกตางของความคิดเห็นตอการพัฒนา

บุคลากรเปนรายคู พบวา ท่ีมีอายุระหวาง 18 – 30 ป มีความคิดเห็นแตกตางกับท่ีมีอายุระหวาง                    

31 – 40 ป อายุระหวาง 41 – 50 ป  และอายุระหวาง 51 - 60 ป 

 3. การเปรียบเทียบความคิดเห็นท่ีมีตอการพัฒนาบุคลากร จําแนกระดับการศึกษา  
พบวา ขาราชการที่ มีระดับการศึกษาแตกตางกันมีความคิดเห็นตอการพัฒนาบุคลากร                    

ดานการพัฒนา และดานการศึกษาตอ ไมแตกตางกัน  และขาราชการท่ีมีระดับการศึกษา

แตกตางกันมีความคิดเห็นตอการพัฒนาบุคลากร  ดานการฝกอบรม แตกตางกัน เม่ือทดสอบ

ความแตกตางของความคิดเห็นตอการพัฒนาบุคลากรเปนรายคู พบวา ขาราชการท่ีมีระดับ

การศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี แตกตางจากขาราชการที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี และระดับ

การศึกษาสูงกวาปริญญาตรี 

 4. การเปรียบเทียบความคิดเห็นท่ีมีตอการพัฒนาบุคลากร จําแนกตามระดับ
ตําแหนง พบวา  ขาราชการที่มีระดับตําแหนงท่ีแตกตางกันมีความคิดเห็นตอการพัฒนาบุคลากร
ไมแตกตางกัน 

 

8. อภิปรายผลการศึกษา 
 การอภิปรายผลการศึกษาความคิดเห็นท่ีมีตอการพัฒนาบุคลากร ของขาราชการทหาร

สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหมภายในสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม มีประเด็นสําคัญท่ีจะ

นํามาอภิปราย  ไดดังนี้ 

 1)  ขาราชการทหารมีความคิดเห็นตอการพัฒนาบุคลากร โดยภาพรวมอยูในระดับ

มาก เม่ือพิจารณารายดาน พบวา มีความคิดเห็นตอการพัฒนาบุคลากร ดานการศึกษาตอ                    

มากท่ีสุด ท้ังนี้อาจเปนเพราะวา หนวยงานในสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหมมีนโยบายการพัฒนา

บุคลากรของหนวยงานในเร่ืองการสงเสริมและสนับสนุน ดานการศึกษาตอ  โดยหนวยงานให

โอกาสแกบุคลากรไดลาไปศึกษาตอตามความตองการของบุคลากร ทําใหขาราชการทหาร เห็น

ความสําคัญของการการศึกษาตอ  ซึ่งเปนปจจัยสําคัญตอการพฒันาบุคลากร  

ขัดแยงกับงานวิจัยของวิละดา ขาวช่ืนสุข. (2550) การพัฒนาทรัพยากรมนุษยภายใน

สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน ผลการวิจัยพบวา ขาราชการที่ปฏิบัติงานอยูภายใน
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สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือนมีความคิดเห็นเก่ียวกับการฝกอบรม การพัฒนา และ

การศึกษาภายในสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือนในภาพรวม อยูในระดับปานกลาง  

โดยมีความคิดเห็นดานการฝกอบรมท่ีเนนทัศนคติสูงท่ีสุด รองลงมาคือ เนนความรู เนน

ความสามารถ และเนนทักษะ ตามลําดับการเปรียบเทียบความคิดเห็นของขาราชการท่ีปฏิบัติงาน

อยูภายในสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน จําแนกตามลักษณะสวนบุคคล พบวา  

ขาราชการท่ีปฏิบัติงานอยูภายในสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือนท่ีมีเพศ  และสภาพ

ภาพแตกตางกัน มีความคิดเห็นตอกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษยภายในสํานักงาน

คณะกรรมการขาราชการพลเรือนไมแตกตางกัน  ขาราชการท่ีปฏิบัติงานอยูภายในสํานักงาน

คณะกรรมการขาราชการพลเรือนท่ีมีระดับการทํางาน อายุ ระดับการศึกษา และอายุการทํางาน

แตกตางกัน มีความคิดเห็นตอกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษยภายในสํานกังานคณะกรรมการ

ขาราชการพลเรือนแตกตาง และขัดแยงกับงานวิจัยของวรากรณ นักพิณพาทย (2545)                    

ไดศึกษาวิจัยเร่ือง “ความคิดเห็นของขาราชการมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒท่ีมีตอการพัฒนาบุ

คลการของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ” พบวา ขาราชการมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ               

มีความคิดเห็นวาการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒโดยรวมทุกดาน                     

มีความเหมาะสมในระดับปานกลาง  และเม่ือพิจารณารายดาน พบวา ดานการลาศึกษาตอและ                    

ดานการฝกอบรม มีความเหมาะสมในระดับปานกลาง สวนดานการศึกษาดูงานมีความเหมาะสม 

ในระดับนอย 

 2) ขาราชการทหารที่มีอายุแตกตางกันมีความคิดเห็นตอการพัฒนาบุคลากร ดานการ

ฝกอบรม แตกตางกัน เม่ือทดสอบความแตกตางของความคิดเห็นตอการพัฒนาบุคลากรเปนราย

คู  พบวา  ขาราชการทหารที่มีอายุระหวาง18-30 ป แตกตางจากขาราชการที่มีอายุระหวาง 31-

41 ป  อายุระหวาง 41-50 ป และอายุระหวาง 51-60 ป กรณีดังกลาวนี้อธิบายไดวา อายุมีผล

ตอความคิดเห็นตอการพัฒนาบุคลากร ดานการฝกอบรม ขาราชการทหารที่มีอายุระหวาง 18-30 

ป มีผลตอการพัฒนาบุคลากร ดานการฝกอบรม มากกวาขาราชการทหารที่มีอายุระหวาง 31-41 

ป  อายุระหวาง 41-50 ป และอายุระหวาง 51-60 ป  อาจเปนเพราะวา ขาราชการทหารที่มีอายุ

ระหวาง 18-30 ป มีประสบการณในการทํางานนอยกวาขาราชการทหารสํานักงานปลัดกระทรวง

กลาโหมภายในสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหมท่ีมีอายุระหวาง  31-41 ป  อายุระหวาง 41-50 

ป  และอายุระหวาง 51-60 ป จึงมีความจําเปนตองไดรับการฝกอบรม เพ่ือใหสามารถนําความรู

และทักษะท่ีไดจากการฝกอบรมไปปรับใชในการปฏิบัติหนาท่ี โดยเร่ืองท่ีจะฝกอบรมก็จะเปนเร่ือง

ท่ีจะเปนประโยชนตอการปฏิบัติงาน ซึ่งการฝกอบรมเปนการพัฒนาบุคลากรเพ่ือใหบุคลากรเกิด

ความรู ความเขาใจ มีทักษะในการปฏิบัติงานเพ่ิมข้ึน และมีทัศนคติท่ีดีตอการปฏิบัติงาน   

สอดคลองกับแนวคิดของชนะ เกษโกศล (2542) ท่ีไดใหทัศนะเก่ียวกับการฝกอบรม

ไววา เปนกระบวนการท่ีองคกรจัด ข้ึนเพ่ือมุง ท่ีจะพัฒนาบุคลากรของตนใหเ กิดความรู 

(Knowledge) ความเขาใจ(Understand) ทักษะ (Skill) และทัศนคติ (Attitude) อันเหมาะสมจน

สามารถกอใหเกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของพนักงานไปในทางที่องคกรตองการ เพ่ือให
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องคกรประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงค  สอดคลองกับแนวคิดของชูชัย สมิทธิไกร (2542) ท่ี

ไดกลาววา การฝกอบรม (Training) คือกระบวนการจัดการเรียนรูอยางเปนระบบ เพ่ือสรางหรือ

เพ่ิมพูนความรู (Knowledge) ทักษะ (Skill) ความสามารถ (Ability) และเจตคติ (Attitude) 

ของบุคลากรอันจะชวยปรับปรุงใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพสูงข้ึน  

 3)  ขาราชการทหารท่ีมีระดับการศึกษาแตกตางกันมีความคิดเห็นตอการพัฒนา

บุคลากร ดานการฝกอบรม แตกตางกัน  เม่ือทดสอบความแตกตางของความคิดเห็นตอการ

พัฒนาบุคลากรเปนรายคู พบวา ขาราชการทหารที่มีระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี แตกตาง

จากขาราชการทหารท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาตรี และระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี กรณี

ดังกลาวนี้อธิบายไดวา ระดับการศึกษามีผลตอความคิดเห็นตอการพัฒนาบุคลากร ดานการ

ฝกอบรม ขาราชการทหารที่มีระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี มีผลตอการพัฒนาบุคลากร                   

ดานการฝกอบรมมากกวาขาราชการทหารท่ีมีระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี และระดับ

การศึกษาปริญญาตรี อาจเปนเพราะวา ขาราชการทหารที่มีระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี

ตองการเสริมสรางประสบการณในปฏิบัติงาน การเสริมสรางทักษะ ความเขาใจในการปฏิบัติงาน

มากข้ึน การไดรับความรูนอกเหนือจากการศึกษา การนําความรูท่ีไดจากการฝกอบรมมาปรับใชใน

การปฏิบัติงานซ่ึงจะทําใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ มีทัศนคติในการทํางานดีข้ึน  

สามารถปฏิบัติงานรวมกับผูรวมงานไดเปนอยางดี   

สอดคลองกับงานวิจัยของรัตนา  เนื่องแกว (2548) ไดศึกษาความตองการในการ

พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ของคณะแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

ผลการวิจัยพบวา ขาราชการสายสนับสนุนวิชาการ คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

มีความตองการในการพัฒนาบุคลากร โดยรวมอยูในระดับมาก มีความตองการในการพัฒนา

บุคลากร ดานการจัดใหมีการปฐมนิเทศ ดานการฝกอบรม ดานการสงเสริมวิชาการ ดานการสงไป

ศึกษาดูงาน และดานการสงเสริมใหมีการศึกษาตออยูในระดับมาก  เปรียบเทียบความตองการใน

การพัฒนาขาราชการสายสนับสนุนวิชาการ คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จําแนก

ตามลักษณะสวนบุคคล  พบวา   ขาราชการสายสนับสนุนวิชาการ คณะแพทยศาสตร 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ท่ีมีเพศ วุฒิการศึกษา และประสบการณในการทํางานท่ีแตกตางกันมี

ความตองการในการพัฒนาบุคลากรแตกต าง กัน  ข าราชการสายสนับสนุน วิชาการ                    

คณะแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ท่ีมีอายุแตกตางกัน  มีความตองการในการพัฒนา

บุคลากรไมแตกตางกัน  

 

9. ขอเสนอแนะจากการศึกษา 
 9.1 ดานเนื้อหาและความรูความเขาใจในการฝกอบรม ในเร่ืองการฝกอบรมกับเวลาท่ี

กําหนดมีความเหมาะสม หนวยงานท่ีรับผิดชอบในเร่ืองของการจัดฝกอบรมในสํานักงาน

ปลัดกระทรวงกลาโหมควรจัดหัวขอเร่ืองการฝกอบรมกับเวลาท่ีกําหนดใหเหมาะสมกัน  
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 9.2 ดานสถานท่ี อุปกรณ และบรรยากาศในการฝกอบรม เร่ืองสภาพแวดลอมของ

สถานท่ีในการฝกอบรม เชน อุณภูมิ แสงสวาง ระดับเสียง หนวยงานท่ีรับผิดชอบในเร่ืองดังกลาว

ควรจะปรับปรุงแกไขสถานที่ในการฝกอบรมใหมีเหมาะสมใหมีอุณภูมิท่ีเหมาะสม อุปกรณ

เพียงพอ และบรรยากาศในการฝกอบรมมีความนาสนใจและสามารถกระตุนใหขาราชการเขารับ

การฝกอบรม 

 9.3  ดานการศึกษาตอ ควรมีการกระจายขาวสารประชาสัมพันธเก่ียวกับการศึกษา

ใหกับขาราชการในสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหมไดรับรูขอมูลเก่ียวกับการศึกษาอยางตอเนื่อง

และทันตอเหตุการณ เพ่ือประโยชนของขาราชการ 
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