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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับปั จจัยที่มีผลต่อการพัฒนา
ด้ านการข่าว ของข้ าราชการกองข่าว หน่ วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย และ
เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาด้ านการข่าว ของข้ าราชการกองข่าว
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย โดยจําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลประชากร
ที่ใช้ ในการวิจัยครั้งนี้คือ ข้ าราชการของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา โดยกําหนดขนาดตัวอย่างที่
ใช้ ในการศึกษาตามสูตรการคํานวณของยามาเน่ (Taro Yamane)ได้ จาํ นวน121 คน เครื่องมือที่ใช้
ในการวิจัยเป็ นแบบสอบถามที่มีลักษณะแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) ตามวิธีของ
ลิเคิร์ท(RensisLikert) สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับปั จจัยที่มีผลต่อการพัฒนาด้ านการข่าว ของ
ข้ าราชการกองข่าว หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย โดยแบ่งปัจจัยที่มีผลต่อ
การพัฒนาด้ านการข่ าว ออกเป็ น 4 ด้ าน ได้ แก่ ด้ านเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ด้ านโอกาส
ก้ าวหน้ าในหน้ าที่การงาน ด้ านการมีส่วนร่ วม และด้ านการฝึ กอบรม สถิติท่ีใช้ ในการวิเคราะห์
ข้ อมูลได้ แก่ความถี่ ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าทีแบบเป็ นอิสระต่อ
กัน และการทดสอบค่าเอฟ เพื่อวิเคราะห์หาค่าความแปรปรวนทางเดียว
ผลการวิจัยของวัตถุประสงค์ พบว่ า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็ นข้ าราชการชั้น
ประทวน ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 26 – 35 ปี มากที่สดุ มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี และมี
ประสบการณ์การทํางานในหน่วยงาน 11 – 5 ปี มากที่สดุ
เมื่อเปรียบเทียบลักษณะทางประชากรกับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีต่อการพัฒนา
ด้ านการข่าว โดยจําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 พบว่าข้ าราชการที่มี
อายุ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่ อการพั ฒนาด้ านการข่ าวในด้ านโอกาสก้ าวหน้ าในหน้ าที่การงาน
แตกต่างกัน แต่มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาด้ านการข่าวในด้ านเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ
ด้ านการมีส่วนร่วม และ ด้ านการฝึ กอบรมไม่แตกต่างกันในขณะที่ข้าราชการที่มีประสบการณ์การ
ทํา งานในหน่ ว ยงานต่ า งกัน มี ค วามคิ ด เห็น ต่ อ การพั ฒ นาด้ า นการข่ า วในด้ า นเพิ่ มพู น ความรู้
*
**
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ความสามารถ แตกต่างกัน แต่มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาด้ านการข่าวในด้ านโอกาสก้ าวหน้ าใน
หน้ าที่การงาน ด้ านการมีส่วนร่ วม และ ด้ านการฝึ กอบรมไม่แตกต่างกันนอกจากนี้ข้าราชการที่มี
ระดับชั้ นยศและระดับการศึกษาต่ างกัน มีความคิดเห็นต่ อการพั ฒนาด้ านการข่ าวในด้ านการ
เพิ่มพูนความรู้ ความสามารถด้ านโอกาสก้ าวหน้ าในหน้ าที่การงานด้ านการมีส่วนร่วมและด้ านการ
ฝึ กอบรมไม่แตกต่างกัน

1. บทนํา
การปฏิบัติการข่าวที่ดีน้ันต้ องมีการข่าวที่ดี เพราะข้ อมูลเป็ นหัวใจหลักของเนื้อหางาน
ด้ านการข่ าวกรอง มีความจําเป็ นและสําคัญยิ่งในการวางแผนและปฏิบัติการทางทหาร “ข่ า ว
กรอง”คือ การรวบรวมประเมินค่า การวิเคราะห์ การสนธิ และการตีความจากข่าวสารทั้งหมดที่มี
อยู่เกี่ยวกับเรื่องราวที่ต้องการทราบโดยเฉพาะการข่าวมีความสําคัญในการตกลงใจวางแผน วาง
นโยบายของชาติตลอดจนการวางแผนปฏิบัติทางทหาร การดําเนินการด้ านการข่าวจะมุ่งเน้ นข่าว
กรองที่สามารถแจ้ งเตือนภัยคุกคามในรูปแบบต่าง ๆ ได้ อย่างรวดเร็ว ถูกต้ องและทันเวลาโดยจะ
กระทําอย่ างเป็ นระบบ และมีเอกภาพ การปฏิบัติงานในฐานะผู้ ป ฏิบั ติงานระดับ ต้ นจะต้ องมี
คุณสมบัติในการปฏิบัติงานด้ านการข่าว ตามแนวทาง แบบอย่ าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน
ภายใต้ การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้ รับมอบหมาย โดยมีลักษณะการ
ดําเนินงานการปฏิบัติแบ่งออกเป็ น 4 ขั้นตอน ซึ่งมุ่งไปสู่ภารกิจของผู้บังคับบัญชา โดยมีการ
วางแผนและการกํากับดูแลเป็ นงานที่สาํ คัญและเกี่ยวข้ องในทุกขั้นตอนงานในวงรอบข่ าวกรอง
ได้ แก่การวางแผนรวบรวมข่าวสาร, การรวบรวมข่าวสาร, การดําเนินกรรมวิธี, การกระจายและ
การใช้ ข่าวกรองทั้งนี้ เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายข่าวซึ่งรู้รายละเอียดทุกอย่างในประเด็นที่ทุกฝ่ ายจะปฏิบัติต้อง
ประสานงานอย่างใกล้ ชิดกับฝ่ ายข่าวที่มีหน้ าที่หาข่าวให้ ขั้นแรก คือ ผู้ท่หี าข่าวต้ องรู้สถานการณ์
โดยรวม ซึ่งอาจได้ มาจากการให้ ข่าวสารชั้นต้ นของฝ่ ายข่ าวหาข้ อมูลเพิ่มเติมให้ มากที่สุด โดย
กําหนดหัวข้ อข่าวสารสําคัญ (Prioritized Information Requirement) เมื่อฝ่ ายข่าวได้ โจทย์กน็ าํ มา
วางแผนกัน แต่ จ ะต้ องมี ทักษะ และไหวพริ บ ที่รอบคอบเพราะต้ องไปสั่งฝ่ ายหาข่ า วในสนาม
ดําเนินการต่ อ เพื่อทําแผนรวบรวมข่าวสาร แปลงความต้ องการเป็ นกิจที่ฝ่ายหาข่าวต้ องปฏิบัติ
ขั้นตอนต่อจากการได้ มาซึ่งข่าวสาร ก็คือ การวิเคราะห์ หาเหตุผลในข้ อมูลที่ได้ น้ันด้ วยวิธีการใช้
สมองหลายอย่างที่สาํ คัญ จึงจะเป็ นข่าวที่ถือว่ากรองแล้ วโดยมีความถูกต้ อง รวดเร็ว ในระดับหนึ่ง
จะถูกส่งข่าวนั้นซึ่งจะวางแผนดําเนินงานต่อ
ดังนั้นเพื่อให้ การดําเนินการดังกล่าวเป็ นไปในทิศทางเดียวกันจึงจําเป็ นที่จะต้ องมีการ
จัดทําระบบงานข่าวกรองที่ดีเพื่อให้ ทุกหน่วยสามารถปฏิบัติภารกิจได้ บรรลุผลตามความมุ่งหมาย
การข่าวเป็ นปัจจัยที่ผ้ ูบังคับบัญชาต้ องนํามาตกลงใจ กําหนดแผนในการปฏิบัติให้ สามารถบรรลุได้
ตามขอบเขตของภารกิจที่ได้ รับมอบหมายหรือที่ได้ กาํ หนดไว้ เพราะการดําเนินงานด้ านการข่าว
กรองนั้นจะมีความเกี่ยวข้ องและเกี่ยวพันกับสิ่งต่ างๆมากมาย มิใช่ ผ้ ูท่ีมีหน้ าที่เกี่ยวกับงานข่าว
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กรองเท่านั้นแต่ข้าราชการทุกคนจําเป็ นต้ องมีความรอบรู้เกี่ยวกับงานข่าวกรองเพื่อให้ สามารถใช้
ให้ เ กิด ประโยชน์ แ ละสอดคล้ อ งหรื อ ตอบสนองกับ นโยบายของหน่ ว ยดัง ที่ก ล่ า วมาแล้ ว ทั้ง นี้
ผู้บังคับบัญชาหรือผู้นาํ หน่วยที่เห็นความสําคัญของงานด้ านการข่าวกรองโดยสามารถนําข่าวกรอง
ไปใช้ ได้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การข่าวกรองจึงเป็ นปัจจัยสําคัญประการหนึ่งที่มีส่วน
สําคัญต่อการบรรลุภารกิจในทุกระดับ ความสําคัญนี้เองจะต้ องมีความเข้ าใจถึงลักษณะขอบเขต
ตลอดทั้งกิจกรรมของข่าวกรอง
นอกจากนี้ปัจจัยสําคัญที่จะทําให้ การพัฒนาภายในหน่วยเกิดประสิทธิภาพได้ ถือเป็ น
พั ฒนาด้ านการข่ าวที่สาํ คัญในการปฏิบัติหน้ าที่ของข้ าราชการในปั จจุ บันอาทิด้านการเพิ่ มพูน
ความรู้ ความสามารถ,ปั จจัยด้ านโอกาสก้ าวหน้ าในหน้ าที่การงาน, ปัจจัยด้ านการมีส่วนร่วม และ
การประสานงาน และปัจจัยด้ านการฝึ กศึกษา อบรมด้ านการข่าว เป็ นต้ น นั่นอาจหมายถึงส่งผลต่อ
การพัฒนาด้ านการข่าวในการดําเนินงานตามภารกิจของหน่ วยอันส่งผลทางตรงหรือทางอ้ อมต่ อ
ภารกิจหลักของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาก็เป็ นได้
จากความสําคัญและความเป็ นมาของปั ญหาข้ างต้ น ผู้วิจัยต้ องการศึกษาความคิดเห็น
เกี่ยวกับปั จจัยที่มีผลต่อการพัฒนาด้ านการข่าว ของข้ าราชการกองข่าว หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
กองบัญชาการกองทัพไทย ว่ามีความคิดเห็นอย่างไร และเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มี
ผลต่ อการพั ฒนาด้ านการข่ าว ของข้ าราชการกองข่ าว หน่ วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการ
กองทัพไทย โดยจําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลดังกล่าวอย่างไรให้ มีประสิทธิภาพโดยจะนําข้ อมูลที่ได้ มา
พัฒนา และสามารถรายงานข่าวสาร ข่าวกรอง ตามแผนรวบรวมข่าวสารของ บก.ทท. ได้ อย่างถูกต้ อง
และทันเวลา โดยผู้ปฏิบัติงานมีความร่ วมมือในการประสานงานกับผู้เกี่ยวข้ องอื่นๆที่ปฏิบัติงานอยู่ใน
หน่ วย และได้ รับการยอมรับจากผู้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงานด้ วยดี ผู้ศึกษาในฐานะเป็ นส่วนหนึ่งของ
หน่ วยจึงได้ เห็นความสําคัญและสนใจที่จะทําการศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการพัฒนาด้ านการข่าว ซึ่งผล
การศึกษาจะเป็ นแนวทางที่ก่อให้ เกิดผลประโยชน์ในการปฏิบัติงานด้ านการข่าวของ หน่ วยบัญชาการ
ทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ในปี ต่อไปเกิดประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลสูงขึ้น

2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา
2.1 เพื่ อศึ ก ษาความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ปั จ จั ยที่ มี ผลต่ อ การพั ฒ นาด้ า นการข่ า วของ
ข้ าราชการกองข่าว หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย
2.2 เพื่ อเปรี ยบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับปั จจัยที่มีผลต่ อการพั ฒนาด้ านการข่ าว ของ
ข้ าราชการกองข่ าว หน่ วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย โดยจําแนกตามปั จจัยส่วน
บุคคล

931

3. สมมติฐานของการศึกษา
สมมติฐานที่ 1 ข้ าราชการกองข่าวที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผล
ต่อการพัฒนาด้ านการข่าวแตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 2 ข้ าราชการกองข่าวที่มีประสบการณ์การทํางานในหน่วยงานต่างกัน มี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาด้ านการข่าวแตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 3 ข้ าราชการกองข่าวที่มีระดับชั้นยศต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาด้ านการข่าวแตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 4 ข้ าราชการกองข่าวที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาด้ านการข่าวแตกต่างกัน

4. ขอบเขตการวิจยั
ขอบเขตด้ านเนื้อหา ศึกษาเปรียบเทียบปั จจัยที่มีผลต่อการพัฒนาด้ านการข่าว ของ
ข้ าราชการกองข่าว หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย โดยแบ่งเป็ น
ปั จจัยส่วนบุคคล ได้ แก่อายุ ประสบการณ์การทํางานในหน่ วยงาน ระดับชั้นยศ และระดับ
การศึกษา
ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาด้ านการข่าว ได้ แก่ด้านการเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ
ด้ านโอกาสก้ าวหน้ าในหน้ าที่การงานด้ านการมีส่วนร่วม และด้ านการฝึ กอบรม
ขอบเขตด้ านประชากร ทําการศึกษาข้ าราชการของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการ
กองทัพไทย
ขอบเขตด้ านระยะเวลา ทําการศึกษาและเก็บข้ อมูลในช่วงเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.
2558

5. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยทําการเก็บรวบรวมข้ อมูลด้ วยตนเอง โดยแจกแบบสอบถาม จํานวน 95 ชุดให้
กําลังพล หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ให้ ตอบแบบสอบถามด้ วยตนเอง และขอรับแบบสอบถาม
คื น ทั น ที ทั้ ง นี้ ผู้ วิ จั ย ทํา การเก็บ ข้ อ มู ล ในช่ ว งต้ นเดื อ น กุ ม ภาพั น ธ์ พ.ศ. 2558จากนั้ น นํา
แบบสอบถามที่ได้ มาทําการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติต่อไป

6. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
ทํา การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล โดยใช้ โ ปรแกรมวิ เ คราะห์ ส ถิ ติ ด้ ว ยคอมพิ ว เตอร์ โดยใช้
โปรแกรมสําเร็จรูปสถิติทางสังคมศาสตร์ SPSS (Statistical Package for Social Science) สําหรับ
การทดสอบสมมติฐานในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ได้ กาํ หนดระดับความสําคัญทางสถิติไว้ ท่รี ะดับตํ่าสุดที่
0.05 โดยใช้ สถิติ ดังนี้
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1) ข้ อมูลทั่วไปของข้ าราชการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา คํานวณหาความถี่ ค่าร้ อยละ
(Percentage)
2) ข้ อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นเกี่ยวกับปั จจัยที่มีผลต่อการพัฒนาด้ านการข่าว ของ
ข้ าราชการกองข่าว หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ทั้ง 4 ด้ าน คํานวณหา
ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
3) ค่าสถิติ “ที” (t-test) ใช้ ทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยในกลุ่ม 2 กลุ่ม
4) ค่ าสถิติ “เอฟ” (F-test) ใช้ ทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยในกลุ่ม 3
กลุ่มขึ้นไป โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way Analysis of Variance:
ANOVA)
ในการทํา วิ จั ย เรื่ อ ง การศึ ก ษาเปรี ย บเทีย บปั จ จั ย ที่มี ต่ อ การพั ฒ นาการข่ า วของ
ข้ าราชการกองข่าว หน่ วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทยผู้วิจัยได้ ดาํ เนินงาน
วิจัยเพื่อให้ ได้ ข้อมูลตามต้ องการให้ ตรงวัตถุประสงค์ในการศึกษา ดังนี้
ส่ ว นที่ 1 ข้ อมู ล ลั ก ษณะทางประชากร ได้ แก่ เ พศ อายุ ระดั บ การศึ ก ษา และ
ประสบการณ์การทํางานในหน่ วยงาน ลักษณะข้ อคําถามเป็ นคําถามปลายปิ ด (Closed Ended
Question) แบบมีตัวเลือกให้ เลือกตอบ
ส่วนที่ 2 ข้ อมูลความคิดเห็นของข้ าราชการกองข่าว หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ที่มี
ผลต่ อการพัฒนาด้ านการข่ าวซึ่งเป็ นข้ อมูลลักษณะทางประชากร ได้ แก่ อายุ ประสบการณ์การ
ทํางานในหน่วยงาน ระดับชั้นยศ และระดับการศึกษา เป็ นแบบสอบถามปลายปิ ดจํานวน 4 ข้ อ

7. สรุปผลการวิจยั
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะทางประชากรของผู้ตอบแบบสอบถาม
การศึกษาพบว่าพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นข้ าราชการชั้นประทวน มีอายุ
ระหว่าง 26 – 35 ปี มากที่สดุ มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี และมีประสบการณ์การทํางาน
ในหน่วยงาน 11 – 5 ปี มากที่สดุ
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลความคิดเห็นเกีย่ วกับปั จจัยทีม่ ีผลต่อการพัฒนาการข่าว
1. ปัจจัยด้ านการเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ
ในภาพรวมตัวอย่ างที่เป็ นข้ าราชการกองข่าวมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปั จจัยที่มีผลต่ อ
การพัฒนาด้ านการข่ าวในด้ านการเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถอยู่ ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.11 เมื่อ
พิ จารณาเป็ นรายข้ อ พบว่ าการข่ าวจะต้ องมี การการตรวจสอบความถู กต้ อง ความชั ดเจนของข่ าวไม่ ให้
คลาดเคลื่อน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ส่ วนข้ อที่มีค่าเฉลี่ยน้ อยที่สุดคือการข่ าวคือข่ าวสารที่ได้ มาเพื่ อใช้ ในการ
คาดคะเนเหตุการณ์
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2. ปัจจัยด้ านโอกาสก้ าวหน้ าในหน้ าที่การงาน
ในภาพรวมตัวอย่ างที่เป็ นข้ าราชการกองข่ าวมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปั จจัยที่มีผลต่ อ
การพัฒนาด้ านการข่าวในด้ านโอกาสก้ าวหน้ าในหน้ าที่การงานอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.14
เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อ พบว่า สามารถรายงานข่าวกรองได้ ทนั ต่อการใช้ งาน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ส่วน
ข้ อที่มีค่าเฉลี่ยน้ อยที่สุด คือ เจ้ าหน้ าที่ด้านการข่ าวมีแหล่ งข้ อมูลที่แม่ นยําและอ้ างอิงเพื่ อใช้ ใน
หน่วยงานได้
3. ปัจจัยด้ านการมีส่วนร่วม
ในภาพรวมตัวอย่างที่เป็ นข้ าราชการกองข่าวมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปั จจัยที่มีผลต่ อ
การพัฒนาด้ านการข่าวในด้ านการมีส่วนร่วม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.03 เมื่อพิจารณาเป็ น
รายข้ อ พบว่ า การที่ห น่ ว ยเหนื อ ให้ ทิศ ทางและแนวโน้ มของข่ า วสารที่ชั ด เจน และรวดเร็ว มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด ส่วนข้ อที่มีค่าเฉลี่ยน้ อยที่สดุ คือ การมีมนุษย์สมั พันธ์และติดต่อกับแหล่งข่าวได้ ดี
4. ปัจจัยด้ านฝึ กอบรม
ในภาพรวมตัวอย่ างที่เป็ นข้ าราชการกองข่าวมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปั จจัยที่มีผลต่ อ
การพัฒนาด้ านการข่าวในด้ านฝึ กอบรมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย4.21 เมื่อพิจารณาเป็ น
รายข้ อ พบว่ าการฝึ กอบรมด้ านการข่าวเป็ นการเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานในปั จจุ บัน
และอนาคต มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ส่วนข้ อที่มีค่าเฉลี่ยน้ อยที่สุดคือ การฝึ กอบรมด้ านการข่าวในปั จจุบัน
ได้ กระตุ้นให้ ผ้ ูเข้ ารับการอบรมเกิดความต้ องการที่จะเรียนรู้มากขึ้น
การทดสอบสมมติฐานที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 พบว่า
ข้ าราชการที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปั จจัยที่มีผลต่อการพัฒนาด้ านการ
ข่าวในด้ านโอกาสก้ าวหน้ าในหน้ าที่การงาน แตกต่ างกัน แต่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปั จจัยที่มีผลต่ อการ
พัฒนาด้ านการข่าวในด้ านเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ด้ านการมีส่วนร่วม และ ด้ านการฝึ กอบรมไม่แตกต่าง
กัน
ข้ าราชการกองข่ าวที่มีประสบการณ์การทํางานในหน่ วยงานต่ างกัน มีความคิดเห็น
เกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาด้ านการข่าวในด้ านเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ แตกต่างกัน
แต่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปั จจัยที่มีผลต่อการพัฒนาด้ านการข่าวในด้ านโอกาสก้ าวหน้ าในหน้ าที่
การงาน ด้ านการมีส่วนร่วม และ ด้ านการฝึ กอบรมไม่แตกต่างกัน
ข้ าราชการกองข่าวที่มีระดับชั้นยศต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการ
พัฒนาด้ านการข่าวในด้ านการเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถด้ านโอกาสก้ าวหน้ าในหน้ าที่การงาน
ด้ านการมีส่วนร่วมและด้ านการฝึ กอบรมไม่แตกต่างกัน
ข้ าราชการกองข่าวที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปั จจัยที่มีผลต่อ
การพัฒนาด้ านการข่าวในด้ านการเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถด้ านโอกาสก้ าวหน้ าในหน้ าที่การ
งานด้ านการมีส่วนร่วมและด้ านการฝึ กอบรมไม่แตกต่างกัน
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8. อภิปรายผลการศึกษา
1. ปัจจัยด้ านการเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ
ในภาพรวมตัวอย่ างที่เป็ นข้ าราชการกองข่าวมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปั จจัยที่มีผลต่ อ
การพัฒนาด้ านการข่าวในด้ านการเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถอยู่ในระดับมาก ซึ่งความต้ องการ
ให้ มีการเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถให้ แก่ข้าราชการแต่ละหน่วยงานที่สงั กัดนั้น เป็ นหน้ าที่ของ
ผู้บังคับบัญชาของแต่ละหน่วยงาน ว่ามีจุดมุ่งหมายและความประสงค์ให้ ผ้ ูใต้ บังคับบัญชานั้นได้ รับ
การฝึ กอบรมหลั กสูตรต่ าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการปฏิบัติงานมากน้ อยเพี ยงใดซึ่งสอดคล้ องกับ
แนวคิดของ สมคิดบางโม (2551, น. 13) กล่าวว่าการที่จะพัฒนาบุคคลซึ่งเป็ นทรัพยากรที่มีค่า
ที่สดุ ขององค์การให้ มีคุณภาพและศักยภาพสูงขึ้นนั้นกระทําได้ หลายวิธี เช่นการสอนงานการประชุม
การให้ การศึกษาการฝึ กอบรมการสัมมนาการส่งไปดูงานการส่งไปศึกษาต่อ เป็ นต้ นส่วนการฝึ กอบรม
(Training) หมายถึง กระบวนการเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานเฉพาะด้ านของบุคคลโดยมุ่งเพิ่มพูน
ความรู้ (knowledge) ทักษะ (skill) และทัศนคติ (attitude) อันจะนําไปสู่มาตรฐานการทํางานให้
สูงขึ้นทําให้ บุคคลมีความเจริญก้ าวหน้ าในหน้ าที่การงานและองค์การบรรลุเป้ าหมายที่กาํ หนดไว้
2. ปัจจัยด้ านโอกาสก้ าวหน้ าในหน้ าที่การงาน
ในภาพรวมตัวอย่ างที่เป็ นข้ าราชการกองข่าวมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปั จจัยที่มีผลต่ อ
การพัฒนาด้ านการข่าวในด้ านโอกาสก้ าวหน้ าในหน้ าที่การงานอยู่ในระดับมาก ซึ่งไม่สอดคล้ องกับ
งานวิจัยของ สมิทธิพัฒน์ คล้ ายแก้ ว (2545) ศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นที่มีต่อสภาพการทํางาน
ของข้ าราชการทหารสังกัดกรมทหารต่อสู้อากาศยาน หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน กองบัญชาการ
ยุทธทางอากาศ พบว่า ความคิดเห็นที่มีต่อสภาพการทํางานของข้ าราชการทหาร สังกัดกรมทหาร
ต่อสู้อากาศยานในด้ านความก้ าวหน้ าในการทํางานอยู่ในระดับปานกลาง
3. ปัจจัยด้ านการมีส่วนร่วม
ในภาพรวมตัวอย่างที่เป็ นข้ าราชการกองข่าวมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปั จจัยที่มีผลต่ อ
การพัฒนาด้ านการข่าวในด้ านการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก ซึ่งไม่สอดคล้ องกับงานวิจัยของ นุกุล
วัฒนากร (2542,น. 96) ได้ ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองท้ องถิ่น :องค์การ
บริหารส่วนตําบลบางรักน้ อย อําเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีผลของการศึกษาพบว่า การมี
ส่วนร่วมไปใช้ สทิ ธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหาร ส่วนตําบล และการเข้ าร่ วม
รับฟั งการประชุ มคณะกรรมการอยู่ ระดับตํ่า ปั ญหาและอุปสรรคต่ อการมีส่วนร่ วมของประชาชน องค์การ
บริหารส่วนตําบลไม่ได้ ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนเห็นเป็ นรูปธรรมในด้ านข้ อมูลข่าวสารความสัมพันธ์ระหว่าง
สถานภาพทางเศรษฐกิจของประชาชนกับ การมีส่วนร่วมในการปกครองส่วนท้ องถิ่น การเข้ าร่ วมกิจกรรม การ
ตรวจสอบการทํางานขององค์การบริหารส่วนตําบลอยู่ ในระดับตํ่า
4. ปัจจัยด้ านการฝึ กอบรม
ในภาพรวมตัวอย่ างที่เป็ นข้ าราชการกองข่าวมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปั จจัยที่มีผลต่ อ
การพัฒนาด้ านการข่าวในด้ านการฝึ กอบรมอยู่ในระดับมากที่สุด สอดคล้ องกับงานวิจัยของ วิรัช
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คันศร (2551) ได้ ทาํ การศึกษาการพัฒนารูปแบบการฝึ กอบรมโดยใช้ แนวคิดการเรียนรู้ตาม
สถานการณ์เพื่อส่งเสริมสมรรถนะในการพัฒนาอาชีพของผู้รับการฝึ กกรมพัฒนาฝี มือแรงงาน
ผลการวิจัยพบว่าผลการใช้ รูปแบบการฝึ กอบรมโดยใช้ แนวคิดการเรียนรู้ตามสถานการณ์ฯ ผู้รับ
การฝึ กมีสมรรถนะด้ านความรู้ความเข้ าใจในเนื้อหาวิชา มีสมรรถนะด้ านทักษะการปฏิบัติงานและ
มีสมรรถนะด้ านคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับสูง

9. ข้อเสนอแนะ
จากผลการวิจัย “การศึกษาเปรียบเทียบปั จจัยที่มีผลต่ อการพัฒนาด้ านการข่าวของ
ข้ าราชการกองข่าว หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย” ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ
ดังต่อไปนี้
1. ปั จจัยด้ านการเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถจากการศึกษาพบว่ า ตัวอย่ างให้ การ
พัฒนาในเรื่องทักษะ ความรู้ ความสามารถเกี่ยวกับงานด้ านการข่าวซึ่งหน่วยงานควรสนับสนุนให้
ได้ รับการศึกษาต่อในหลักสูตรเฉพาะด้ านการข่าว เพื่อจะได้ นาํ ความรู้ ความเข้ าใจที่ไปศึกษา หรือ
อบรมในหลักสูตรเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานด้ านการข่าวนั้นนําไปพัฒนาข่าวให้ ครอบคลุมประเด็นที่
ต้ องการ มีความถูกต้ อง และความชัดเจนของข่ าวให้ เกิดความคลาดเคลื่อนน้ อยที่สุด รวมถึง
สามารถนํามาพัฒนาองค์กรได้ มากขึ้น
2. ปัจจัยด้ านโอกาสก้ าวหน้ าในหน้ าที่การงาน จากการศึกษาพบว่า ตัวอย่างให้ การ
พัฒนาในเรื่องของตัวเจ้ าหน้ าที่ จะต้ องมีประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้ าที่ด้านการข่าวมากที่สุด
และ มีความรับผิดชอบสูงในการจัดเก็บระบบฐานข้ อมูลข่าวสาร(ลับ)ได้ เป็ นอย่ างดี รวมไปถึง
แหล่งที่มาของข้ อมูลข่าวสารนั้นจะต้ องมีความแม่นยํา และสามารถรายงานข่าวกรองได้ ทนั ต่อการ
ใช้ งานในปัจจุบัน เพื่อเป็ นการสร้ างโอกาสในการเจริญก้ าวหน้ าในงานที่ทาํ ตามความเหมาะสมกับ
งานที่ปฏิบัติ เพื่อที่บุคคลนั้นจะได้ นาํ ศักยภาพของตนเองมาใช้ ในการปฏิบัติงานด้ านการข่าวให้
เกิดประโยชน์สงู สุด
3. ปัจจัยด้ านการมีส่วนร่วม จากการศึกษาพบว่า ตัวอย่างให้ การพัฒนาในเรื่องการ
ให้ ทศิ ทางหรือแนวโน้ มเกี่ยวกับข่าวสารจากหน่วยเหนือและหน่วยข้ างเคียงซึ่งข้ อมูลข่าวสารที่ได้ มา
ต้ องมีความชัดเจนซึ่งจะทําให้ แผนงาน โครงการ นโยบายเกี่ยวกับงานสายข่าว สอดคล้ องกับความ
ต้ องการของผู้บังคับบัญชา และควรมีพ่ีเลี้ยงที่ปฏิบัติงานสายข่ าวคอยให้ การช่ วยเหลือ แนะนํา
แนวทางในการกําหนดแผนงาน โครงการ และนโยบายต่าง ๆ ให้ กับข้ าราชการที่มีประสบการณ์
ทํางาน 5-10 ปี รวมไปถึงการหมุนเวียนงานเพื่อให้ เกิดการมีส่วนร่วมและให้ การปฏิบัติงานด้ าน
การข่าวนั้นจะได้ เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน
4. ปั จจัยด้ านการฝึ กอบรม จากการศึกษาพบว่า ตัวอย่างให้ การพัฒนาในเรื่องการให้ การ
สนับสนุนให้ ผ้ ูเข้ ารับการฝึ กอบรมเผยแพร่ ความรู้และประสบการณ์ท่ไี ด้ รับเพื่อกระตุ้นให้ เห็นความสําคัญ
และความจําเป็ นของการฝึ กอบและเป็ นการเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานในปัจจุบันและอนาคต
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10. ข้อเสนอแนะสําหรับงานวิจยั ในอนาคต
การศึกษาในครั้งต่อไปควรมีการเพิ่มเติมในด้ านต่อไปนี้
1. การวิจัยครั้งนี้ มุ่งศึกษาประชากรที่เป็ นข้ าราชการ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
กองบัญชาการกองทัพไทยเท่านั้น การทําวิจัยครั้งต่อไปจึงควรทําการวิจัยศึกษากลุ่มประชากรที่
เป็ นข้ าราชการทหารในส่วนภูมิภาคด้ วย เพื่อนําผลการวิจัยที่ได้ มาปรับปรุงภายในองค์กรให้ มี
ความครอบคลุมทุกภาคส่วน
2. การวิจัยครั้งต่อไปควรมีการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีความสําคัญต่อการ
ปฏิบัติงานของข้ าราชการ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ซึ่งเป็ นปั จจัย
การปฏิบัติงานในด้ านอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากการศึกษาในครั้งนี้ เพื่อนําผลการวิจัยที่ได้ มาบูรณา
การองค์กรให้ มีความเหมาะสมกับภาวะปัจจุบัน
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