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บทคดัย่อ 

การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความคิดเหน็เกี่ยวกบัปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนา

ด้านการข่าว ของข้าราชการกองข่าว หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย  และ

เพ่ือเปรียบเทยีบความคิดเหน็เกี่ยวกบัปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาด้านการข่าว ของข้าราชการกองข่าว 

หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทพัไทย โดยจาํแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลประชากร

ที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ีคือ ข้าราชการของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา โดยกาํหนดขนาดตัวอย่างที่

ใช้ในการศึกษาตามสตูรการคาํนวณของยามาเน่ (Taro Yamane)ได้จาํนวน121 คน เคร่ืองมือที่ใช้

ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามที่มีลักษณะแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) ตามวิธีของ    

ลิเคิร์ท(RensisLikert)  สอบถามความคิดเหน็เกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาด้านการข่าว ของ

ข้าราชการกองข่าว หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทพัไทย  โดยแบ่งปัจจัยที่มีผลต่อ

การพัฒนาด้านการข่าว ออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านเพ่ิมพูนความรู้  ความสามารถ ด้านโอกาส

ก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ด้านการมีส่วนร่วม และด้านการฝึกอบรม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์

ข้อมูลได้แก่ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าทแีบบเป็นอสิระต่อ

กนั และการทดสอบค่าเอฟ เพ่ือวิเคราะห์หาค่าความแปรปรวนทางเดียว 

 ผลการวิจัยของวัตถุประสงค์ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นข้าราชการช้ัน

ประทวน  ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 26 – 35 ปี มากที่สดุ มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี และมี

ประสบการณก์ารทาํงานในหน่วยงาน  11 – 5 ปีมากที่สดุ 

 เม่ือเปรียบเทยีบลักษณะทางประชากรกบัความคิดเหน็เกี่ยวกบัปัจจัยที่มีต่อการพัฒนา

ด้านการข่าว โดยจาํแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลที่ระดับนัยสาํคัญทางสถิติ 0.05 พบว่าข้าราชการที่มี

อายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาด้านการข่าวในด้านโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงาน 

แตกต่างกัน  แต่มีความคิดเหน็ต่อการพัฒนาด้านการข่าวในด้านเพ่ิมพูนความรู้   ความสามารถ 

ด้านการมีส่วนร่วม และ ด้านการฝึกอบรมไม่แตกต่างกนัในขณะที่ข้าราชการที่มีประสบการณ์การ

ทาํงานในหน่วยงานต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาด้านการข่าวในด้านเพ่ิมพูนความรู้  

                                                           
*
 นักศึกษาหลักสตูรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑติ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณติย์ 

**
 ที่ปรึกษาสารนิพนธ ์
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ความสามารถ แตกต่างกนั  แต่มีความคิดเหน็ต่อการพัฒนาด้านการข่าวในด้านโอกาสก้าวหน้าใน

หน้าที่การงาน ด้านการมีส่วนร่วม และ ด้านการฝึกอบรมไม่แตกต่างกนันอกจากน้ีข้าราชการที่มี

ระดับช้ันยศและระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาด้านการข่าวในด้านการ

เพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถด้านโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงานด้านการมีส่วนร่วมและด้านการ

ฝึกอบรมไม่แตกต่างกนั 

 

1. บทนาํ 

การปฏบิัติการข่าวที่ดีน้ันต้องมีการข่าวที่ดี เพราะข้อมูลเป็นหัวใจหลักของเน้ือหางาน

ด้านการข่าวกรอง มีความจําเป็นและสาํคัญย่ิงในการวางแผนและปฏิบัติการทางทหาร “ข่าว

กรอง”คือ การรวบรวมประเมินค่า การวิเคราะห์ การสนธ ิและการตีความจากข่าวสารทั้งหมดที่มี

อยู่เกี่ยวกับเร่ืองราวที่ต้องการทราบโดยเฉพาะการข่าวมีความสาํคัญในการตกลงใจวางแผน วาง

นโยบายของชาติตลอดจนการวางแผนปฏบิัติทางทหาร การดาํเนินการด้านการข่าวจะมุ่งเน้นข่าว

กรองที่สามารถแจ้งเตือนภัยคุกคามในรูปแบบต่าง ๆ ได้อย่างรวดเรว็ ถูกต้องและทนัเวลาโดยจะ

กระทาํอย่างเป็นระบบ และมีเอกภาพ การปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นจะต้องมี

คุณสมบัติในการปฏิบัติงานด้านการข่าว ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน 

ภายใต้การกาํกบั แนะนาํ ตรวจสอบ และปฏบิัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะการ

ดาํเนินงานการปฏบิัติแบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน ซ่ึงมุ่งไปสู่ภารกิจของผู้บังคับบัญชา โดยมีการ

วางแผนและการกาํกับดูแลเป็นงานที่สาํคัญและเกี่ยวข้องในทุกขั้นตอนงานในวงรอบข่าวกรอง

ได้แก่การวางแผนรวบรวมข่าวสาร,  การรวบรวมข่าวสาร, การดาํเนินกรรมวิธี, การกระจายและ

การใช้ข่าวกรองทั้งน้ี เจ้าหน้าที่ฝ่ายข่าวซ่ึงรู้รายละเอยีดทุกอย่างในประเดน็ที่ทุกฝ่ายจะปฏบิัติต้อง

ประสานงานอย่างใกล้ชิดกับฝ่ายข่าวที่มีหน้าที่หาข่าวให้ ขั้นแรก คือ ผู้ที่หาข่าวต้องรู้สถานการณ์

โดยรวม ซ่ึงอาจได้มาจากการให้ข่าวสารช้ันต้นของฝ่ายข่าวหาข้อมูลเพ่ิมเติมให้มากที่สุด โดย

กาํหนดหัวข้อข่าวสารสาํคัญ (Prioritized Information Requirement) เม่ือฝ่ายข่าวได้โจทย์กน็าํมา

วางแผนกัน แต่จะต้องมีทักษะ และไหวพริบที่รอบคอบเพราะต้องไปสั่งฝ่ายหาข่าวในสนาม

ดาํเนินการต่อ เพ่ือทาํแผนรวบรวมข่าวสาร แปลงความต้องการเป็นกิจที่ฝ่ายหาข่าวต้องปฏิบัติ 

ขั้นตอนต่อจากการได้มาซ่ึงข่าวสาร กค็ือ การวิเคราะห์ หาเหตุผลในข้อมูลที่ได้น้ันด้วยวิธีการใช้

สมองหลายอย่างที่สาํคัญ จึงจะเป็นข่าวที่ถือว่ากรองแล้วโดยมีความถูกต้อง รวดเรว็ ในระดับหน่ึง 

จะถูกส่งข่าวน้ันซ่ึงจะวางแผนดาํเนินงานต่อ 

ดังน้ันเพ่ือให้การดาํเนินการดังกล่าวเป็นไปในทศิทางเดียวกนัจึงจาํเป็นที่จะต้องมีการ

จัดทาํระบบงานข่าวกรองที่ดีเพ่ือให้ทุกหน่วยสามารถปฏบิัติภารกจิได้บรรลุผลตามความมุ่งหมาย

การข่าวเป็นปัจจัยที่ผู้บังคับบัญชาต้องนาํมาตกลงใจ กาํหนดแผนในการปฏบิัติให้สามารถบรรลุได้

ตามขอบเขตของภารกิจที่ได้รับมอบหมายหรือที่ได้กาํหนดไว้ เพราะการดาํเนินงานด้านการข่าว

กรองน้ันจะมีความเกี่ยวข้องและเกี่ยวพันกับสิ่งต่างๆมากมาย มิใช่ผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวกับงานข่าว
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กรองเท่าน้ันแต่ข้าราชการทุกคนจาํเป็นต้องมีความรอบรู้ เกี่ยวกบังานข่าวกรองเพ่ือให้สามารถใช้

ให้เกิดประโยชน์และสอดคล้องหรือตอบสนองกับนโยบายของหน่วยดังที่กล่าวมาแล้ว ทั้งน้ี 

ผู้บังคับบัญชาหรือผู้นาํหน่วยที่เหน็ความสาํคัญของงานด้านการข่าวกรองโดยสามารถนาํข่าวกรอง

ไปใช้ได้อย่างมีประสทิธภิาพและประสทิธผิล การข่าวกรองจึงเป็นปัจจัยสาํคัญประการหน่ึงที่มีส่วน

สาํคัญต่อการบรรลุภารกจิในทุกระดับ  ความสาํคัญน้ีเองจะต้องมีความเข้าใจถึงลักษณะขอบเขต 

ตลอดทั้งกจิกรรมของข่าวกรอง 

นอกจากน้ีปัจจัยสาํคัญที่จะทาํให้การพัฒนาภายในหน่วยเกดิประสทิธิภาพได้ ถือเป็น

พัฒนาด้านการข่าวที่สาํคัญในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการในปัจจุบันอาทิด้านการเพ่ิมพูน

ความรู้ ความสามารถ,ปัจจัยด้านโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงาน, ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วม และ

การประสานงาน และปัจจัยด้านการฝึกศึกษา อบรมด้านการข่าว เป็นต้น น่ันอาจหมายถึงส่งผลต่อ

การพัฒนาด้านการข่าวในการดาํเนินงานตามภารกิจของหน่วยอันส่งผลทางตรงหรือทางอ้อมต่อ

ภารกจิหลักของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากเ็ป็นได้ 

 จากความสาํคัญและความเป็นมาของปัญหาข้างต้น ผู้วิจัยต้องการศึกษาความคิดเห็น

เกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาด้านการข่าว ของข้าราชการกองข่าว หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 

กองบัญชาการกองทพัไทย  ว่ามีความคิดเหน็อย่างไร และเปรียบเทยีบความคิดเหน็เกี่ยวกับปัจจัยที่มี

ผลต่อการพัฒนาด้านการข่าว ของข้าราชการกองข่าว หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการ

กองทพัไทย  โดยจาํแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลดังกล่าวอย่างไรให้มีประสทิธภิาพโดยจะนาํข้อมูลที่ได้มา

พัฒนา และสามารถรายงานข่าวสาร ข่าวกรอง ตามแผนรวบรวมข่าวสารของ บก.ทท. ได้อย่างถูกต้อง

และทนัเวลา โดยผู้ปฏบิัติงานมีความร่วมมือในการประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องอื่นๆที่ปฏบิัติงานอยู่ใน

หน่วย และได้รับการยอมรับจากผู้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงานด้วยดี ผู้ศึกษาในฐานะเป็นส่วนหน่ึงของ

หน่วยจึงได้เหน็ความสาํคัญและสนใจที่จะทาํการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาด้านการข่าว ซ่ึงผล

การศึกษาจะเป็นแนวทางที่ก่อให้เกิดผลประโยชน์ในการปฏบิัติงานด้านการข่าวของ หน่วยบัญชาการ

ทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทพัไทย  ในปีต่อไปเกดิประสทิธภิาพ และมีประสทิธผิลสงูขึ้น 

 

2. วตัถุประสงคข์องการศึกษา 

2.1 เพ่ือศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ มีผลต่อการพัฒนาด้านการข่าวของ

ข้าราชการกองข่าว หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทพัไทย   

2.2 เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาด้านการข่าว ของ

ข้าราชการกองข่าว หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย โดยจาํแนกตามปัจจัยส่วน

บุคคล 
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3. สมมติฐานของการศึกษา 

 สมมติฐานที่ 1 ข้าราชการกองข่าวที่มีอายุต่างกนั มีความคิดเหน็เกี่ยวกบัปัจจัยที่มีผล

ต่อการพัฒนาด้านการข่าวแตกต่างกนั 

 สมมติฐานที่ 2 ข้าราชการกองข่าวที่มีประสบการณ์การทาํงานในหน่วยงานต่างกนั มี

ความคิดเหน็เกี่ยวกบัปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาด้านการข่าวแตกต่างกนั 

 สมมติฐานที่ 3 ข้าราชการกองข่าวที่มีระดับช้ันยศต่างกัน มีความคิดเหน็เกี่ยวกับ

ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาด้านการข่าวแตกต่างกนั 

 สมมติฐานที่ 4 ข้าราชการกองข่าวที่มีระดับการศึกษาต่างกนั มีความคิดเหน็เกี่ยวกบั

ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาด้านการข่าวแตกต่างกนั 

 

4.  ขอบเขตการวิจยั 

 ขอบเขตด้านเน้ือหา ศึกษาเปรียบเทยีบปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาด้านการข่าว  ของ

ข้าราชการกองข่าว หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทพัไทย  โดยแบ่งเป็น 

 ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่อายุ  ประสบการณ์การทาํงานในหน่วยงาน ระดับช้ันยศ  และระดับ

การศึกษา 

ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาด้านการข่าว ได้แก่ด้านการเพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถ

ด้านโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงานด้านการมีส่วนร่วม และด้านการฝึกอบรม 

ขอบเขตด้านประชากร ทาํการศึกษาข้าราชการของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการ

กองทพัไทย 

ขอบเขตด้านระยะเวลา ทาํการศึกษาและเกบ็ข้อมูลในช่วงเดือน กุมภาพันธ ์พ.ศ.

2558 

 

5. วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

 ผู้วิจัยทาํการเกบ็รวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยแจกแบบสอบถาม จาํนวน 95 ชุดให้

กาํลังพล หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ให้ตอบแบบสอบถามด้วยตนเอง และขอรับแบบสอบถาม

คืนทันที ทั้ งน้ี ผู้ วิจัยทําการเก็บข้อมูลในช่วงต้นเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558จากน้ันนํา

แบบสอบถามที่ได้มาทาํการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถติิต่อไป 

 

6. การวิเคราะหข์อ้มูล 

ทาํการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรมวิเคราะห์สถิติด้วยคอมพิวเตอร์ โดยใช้

โปรแกรมสาํเรจ็รูปสถิติทางสงัคมศาสตร์ SPSS (Statistical Package for Social Science) สาํหรับ

การทดสอบสมมติฐานในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ีได้กาํหนดระดับความสาํคัญทางสถติิไว้ที่ระดับตํ่าสดุที่ 

0.05 โดยใช้สถติิ ดังน้ี 
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1)  ข้อมูลทั่วไปของข้าราชการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา คาํนวณหาความถี่ ค่าร้อยละ

(Percentage) 

2)  ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเหน็เกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาด้านการข่าว ของ

ข้าราชการกองข่าว หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทพัไทย ทั้ง 4 ด้าน คาํนวณหา

ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

3)  ค่าสถติิ “ท”ี (t-test) ใช้ทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียในกลุ่ม 2 กลุ่ม 

4)  ค่าสถิติ “เอฟ” (F-test) ใช้ทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียในกลุ่ม 3 

กลุ่มขึ้นไป โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way Analysis of Variance: 

ANOVA) 

 ในการทําวิจัยเร่ือง การศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยที่ มีต่อการพัฒนาการข่าวของ

ข้าราชการกองข่าว หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทยผู้วิจัยได้ดาํเนินงาน

วิจัยเพ่ือให้ได้ข้อมูลตามต้องการให้ตรงวัตถุประสงค์ในการศึกษา ดังน้ี 

 ส่วนที่  1 ข้อมูลลักษณะทางประชากร ได้แก่เพศ อายุ ระดับการศึกษา และ

ประสบการณ์การทาํงานในหน่วยงาน ลักษณะข้อคาํถามเป็นคาํถามปลายปิด (Closed Ended 

Question) แบบมีตัวเลือกให้เลือกตอบ 

  ส่วนที่ 2 ข้อมูลความคิดเหน็ของข้าราชการกองข่าว หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ที่มี

ผลต่อการพัฒนาด้านการข่าวซ่ึงเป็นข้อมูลลักษณะทางประชากร ได้แก่ อายุ ประสบการณ์การ

ทาํงานในหน่วยงาน  ระดับช้ันยศ และระดับการศึกษา เป็นแบบสอบถามปลายปิดจาํนวน 4 ข้อ

    

7.  สรุปผลการวิจยั 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะทางประชากรของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 การศึกษาพบว่าพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นข้าราชการช้ันประทวน  มีอายุ

ระหว่าง 26 – 35 ปีมากที่สดุ มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี และมีประสบการณ์การทาํงาน

ในหน่วยงาน  11 – 5 ปีมากที่สดุ 

 

 ผลการวิเคราะหข์อ้มูลความคิดเห็นเกีย่วกบัปัจจยัทีมี่ผลต่อการพฒันาการข่าว 

1. ปัจจัยด้านการเพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถ 

 ในภาพรวมตัวอย่างที่เป็นข้าราชการกองข่าวมีความคิดเหน็เกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อ

การพัฒนาด้านการข่าวในด้านการเพ่ิมพูนความรู้  ความสามารถอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย  4.11 เม่ือ

พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าการข่าวจะต้องมีการการตรวจสอบความถูกต้อง ความชัดเจนของข่าวไม่ให้

คลาดเคล่ือน  มีค่าเฉล่ียสูงสุด ส่วนข้อที่มีค่าเฉล่ียน้อยที่สุดคือการข่าวคือข่าวสารที่ได้มาเพ่ือใช้ในการ

คาดคะเนเหตุการณ ์
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 2.  ปัจจัยด้านโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงาน 

 ในภาพรวมตัวอย่างที่เป็นข้าราชการกองข่าวมีความคิดเหน็เกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อ

การพัฒนาด้านการข่าวในด้านโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงานอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย  4.14 

เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า สามารถรายงานข่าวกรองได้ทนัต่อการใช้งาน มีค่าเฉล่ียสงูสดุ ส่วน

ข้อที่มีค่าเฉล่ียน้อยที่สุด คือ เจ้าหน้าที่ด้านการข่าวมีแหล่งข้อมูลที่แม่นยาํและอ้างอิงเพ่ือใช้ใน

หน่วยงานได้ 

 3.  ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วม 

 ในภาพรวมตัวอย่างที่เป็นข้าราชการกองข่าวมีความคิดเหน็เกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อ

การพัฒนาด้านการข่าวในด้านการมีส่วนร่วม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 4.03 เม่ือพิจารณาเป็น

รายข้อ พบว่า การที่หน่วยเหนือให้ทิศทางและแนวโน้มของข่าวสารที่ชัดเจน และรวดเร็ว มี

ค่าเฉล่ียสงูสดุ ส่วนข้อที่มีค่าเฉล่ียน้อยที่สดุ คือ การมีมนุษย์สมัพันธแ์ละติดต่อกบัแหล่งข่าวได้ดี 

 4.  ปัจจัยด้านฝึกอบรม 

 ในภาพรวมตัวอย่างที่เป็นข้าราชการกองข่าวมีความคิดเหน็เกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อ

การพัฒนาด้านการข่าวในด้านฝึกอบรมอยู่ในระดับมากที่สุด  มีค่าเฉล่ีย4.21 เม่ือพิจารณาเป็น

รายข้อ พบว่าการฝึกอบรมด้านการข่าวเป็นการเพ่ิมขีดความสามารถในการปฏิบัติงานในปัจจุบัน  

และอนาคต มีค่าเฉล่ียสงูสดุ ส่วนข้อที่มีค่าเฉล่ียน้อยที่สุดคือ  การฝึกอบรมด้านการข่าวในปัจจุบัน

ได้กระตุ้นให้ผู้เข้ารับการอบรมเกดิความต้องการที่จะเรียนรู้มากขึ้น 

 การทดสอบสมมติฐานที่ระดับนัยสาํคัญทางสถติิ 0.05 พบว่า 

 ข้าราชการที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเหน็เกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาด้านการ

ข่าวในด้านโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงาน แตกต่างกัน  แต่มีความคิดเหน็เกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการ

พัฒนาด้านการข่าวในด้านเพ่ิมพูนความรู้  ความสามารถ ด้านการมีส่วนร่วม และ ด้านการฝึกอบรมไม่แตกต่าง

กนั 

 ข้าราชการกองข่าวที่มีประสบการณ์การทาํงานในหน่วยงานต่างกัน มีความคิดเห็น

เกี่ยวกบัปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาด้านการข่าวในด้านเพ่ิมพูนความรู้  ความสามารถ แตกต่างกนั  

แต่มีความคิดเหน็เกี่ยวกบัปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาด้านการข่าวในด้านโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่

การงาน ด้านการมีส่วนร่วม และ ด้านการฝึกอบรมไม่แตกต่างกนั 

  ข้าราชการกองข่าวที่มีระดับช้ันยศต่างกนั มีความคิดเหน็เกี่ยวกบัปัจจัยที่มีผลต่อการ

พัฒนาด้านการข่าวในด้านการเพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถด้านโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงาน

ด้านการมีส่วนร่วมและด้านการฝึกอบรมไม่แตกต่างกนั 

 ข้าราชการกองข่าวที่มีระดับการศึกษาต่างกนั มีความคิดเหน็เกี่ยวกบัปัจจัยที่มีผลต่อ

การพัฒนาด้านการข่าวในด้านการเพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถด้านโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การ

งานด้านการมีส่วนร่วมและด้านการฝึกอบรมไม่แตกต่างกนั 
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8. อภิปรายผลการศึกษา 

1.  ปัจจัยด้านการเพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถ 

 ในภาพรวมตัวอย่างที่เป็นข้าราชการกองข่าวมีความคิดเหน็เกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อ

การพัฒนาด้านการข่าวในด้านการเพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถอยู่ในระดับมาก ซ่ึงความต้องการ

ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถให้แก่ข้าราชการแต่ละหน่วยงานที่สงักดัน้ัน เป็นหน้าที่ของ

ผู้บังคับบัญชาของแต่ละหน่วยงาน ว่ามีจุดมุ่งหมายและความประสงค์ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาน้ันได้รับ

การฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานมากน้อยเพียงใดซ่ึงสอดคล้องกับ

แนวคิดของ สมคิดบางโม (2551, น. 13) กล่าวว่าการที่จะพัฒนาบุคคลซ่ึงเป็นทรัพยากรที่มีค่า

ที่สดุขององค์การให้มีคุณภาพและศักยภาพสงูขึ้นน้ันกระทาํได้หลายวิธ ีเช่นการสอนงานการประชุม

การให้การศึกษาการฝึกอบรมการสมัมนาการส่งไปดูงานการส่งไปศึกษาต่อ เป็นต้นส่วนการฝึกอบรม 

(Training) หมายถงึ กระบวนการเพ่ิมประสทิธภิาพในการทาํงานเฉพาะด้านของบุคคลโดยมุ่งเพ่ิมพูน

ความรู้ (knowledge) ทกัษะ (skill) และทศันคติ (attitude) อนัจะนาํไปสู่มาตรฐานการทาํงานให้

สงูขึ้นทาํให้บุคคลมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานและองค์การบรรลุเป้าหมายที่กาํหนดไว้ 

 2.  ปัจจัยด้านโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงาน 

 ในภาพรวมตัวอย่างที่เป็นข้าราชการกองข่าวมีความคิดเหน็เกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อ

การพัฒนาด้านการข่าวในด้านโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงานอยู่ในระดับมาก ซ่ึงไม่สอดคล้องกบั

งานวิจัยของ สมิทธิพัฒน์  คล้ายแก้ว (2545) ศึกษาเร่ือง ความคิดเหน็ที่มีต่อสภาพการทาํงาน

ของข้าราชการทหารสงักดักรมทหารต่อสู้อากาศยาน หน่วยบัญชาการอากาศโยธนิ กองบัญชาการ 

ยุทธทางอากาศ  พบว่า ความคิดเหน็ที่มีต่อสภาพการทาํงานของข้าราชการทหาร สงักดักรมทหาร

ต่อสู้อากาศยานในด้านความก้าวหน้าในการทาํงานอยู่ในระดับปานกลาง 

 3.  ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วม 

 ในภาพรวมตัวอย่างที่เป็นข้าราชการกองข่าวมีความคิดเหน็เกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อ

การพัฒนาด้านการข่าวในด้านการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก ซ่ึงไม่สอดคล้องกบังานวิจัยของ นุกุล 

วัฒนากร (2542,น. 96) ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองท้องถิ่น :องค์การ

บริหารส่วนตาํบลบางรักน้อย อาํเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีผลของการศึกษาพบว่า การมี

ส่วนร่วมไปใช้สทิธลิงคะแนนเสยีงเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหาร ส่วนตาํบล และการเข้าร่วม

รับฟังการประชุมคณะกรรมการอยู่ระดับตํ่า ปัญหาและอุปสรรคต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน องค์การ

บริหารส่วนตาํบลไม่ได้ประชาสมัพันธใ์ห้ประชาชนเหน็เป็นรปูธรรมในด้านข้อมูลข่าวสารความสมัพันธร์ะหว่าง

สถานภาพทางเศรษฐกจิของประชาชนกบั การมีส่วนร่วมในการปกครองส่วนท้องถิ่น การเข้าร่วมกิจกรรม การ

ตรวจสอบการทาํงานขององค์การบริหารส่วนตาํบลอยู่ ในระดับตํ่า 

 4.  ปัจจัยด้านการฝึกอบรม 

 ในภาพรวมตัวอย่างที่เป็นข้าราชการกองข่าวมีความคิดเหน็เกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อ

การพัฒนาด้านการข่าวในด้านการฝึกอบรมอยู่ในระดับมากที่สุด สอดคล้องกับงานวิจัยของ วิรัช 
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คันศร (2551) ได้ทาํการศึกษาการพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมโดยใช้แนวคิดการเรียนรู้ตาม

สถานการณ์เพ่ือส่งเสริมสมรรถนะในการพัฒนาอาชีพของผู้รับการฝึกกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

ผลการวิจัยพบว่าผลการใช้รูปแบบการฝึกอบรมโดยใช้แนวคิดการเรียนรู้ตามสถานการณ์ฯ ผู้รับ

การฝึกมีสมรรถนะด้านความรู้ความเข้าใจในเน้ือหาวิชา มีสมรรถนะด้านทกัษะการปฏบิัติงานและ

มีสมรรถนะด้านคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมในการปฏบิัติงาน อยู่ในระดับสงู 

   

9. ขอ้เสนอแนะ 

 จากผลการวิจัย “การศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาด้านการข่าวของ

ข้าราชการกองข่าว หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทพัไทย” ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ 

ดังต่อไปน้ี 

  1. ปัจจัยด้านการเพ่ิมพูนความรู้  ความสามารถจากการศึกษาพบว่า ตัวอย่างให้การ

พัฒนาในเร่ืองทกัษะ ความรู้ ความสามารถเกี่ยวกบังานด้านการข่าวซ่ึงหน่วยงานควรสนับสนุนให้

ได้รับการศึกษาต่อในหลักสตูรเฉพาะด้านการข่าว เพ่ือจะได้นาํความรู้ ความเข้าใจที่ไปศึกษา หรือ 

อบรมในหลักสูตรเพ่ิมเติมเกี่ยวกับงานด้านการข่าวน้ันนาํไปพัฒนาข่าวให้ครอบคลุมประเดน็ที่

ต้องการ มีความถูกต้อง และความชัดเจนของข่าวให้เกิดความคลาดเคล่ือนน้อยที่สุด รวมถึง

สามารถนาํมาพัฒนาองค์กรได้มากขึ้น 

  2. ปัจจัยด้านโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงาน จากการศึกษาพบว่า ตัวอย่างให้การ

พัฒนาในเร่ืองของตัวเจ้าหน้าที่ จะต้องมีประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ด้านการข่าวมากที่สุด 

และ มีความรับผิดชอบสูงในการจัดเกบ็ระบบฐานข้อมูลข่าวสาร(ลับ)ได้เป็นอย่างดี รวมไปถึง

แหล่งที่มาของข้อมูลข่าวสารน้ันจะต้องมีความแม่นยาํ และสามารถรายงานข่าวกรองได้ทนัต่อการ

ใช้งานในปัจจุบัน เพ่ือเป็นการสร้างโอกาสในการเจริญก้าวหน้าในงานที่ทาํตามความเหมาะสมกบั

งานที่ปฏบิัติ เพ่ือที่บุคคลน้ันจะได้นาํศักยภาพของตนเองมาใช้ในการปฏิบัติงานด้านการข่าวให้

เกดิประโยชน์สงูสดุ 

3. ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วม   จากการศึกษาพบว่า ตัวอย่างให้การพัฒนาในเร่ืองการ

ให้ทศิทางหรือแนวโน้มเกี่ยวกบัข่าวสารจากหน่วยเหนือและหน่วยข้างเคียงซ่ึงข้อมูลข่าวสารที่ได้มา

ต้องมีความชัดเจนซ่ึงจะทาํให้แผนงาน โครงการ นโยบายเกี่ยวกบังานสายข่าว สอดคล้องกบัความ

ต้องการของผู้บังคับบัญชา และควรมีพ่ีเล้ียงที่ปฏิบัติงานสายข่าวคอยให้การช่วยเหลือ แนะนาํ

แนวทางในการกาํหนดแผนงาน โครงการ และนโยบายต่าง ๆ ให้กับข้าราชการที่มีประสบการณ์

ทาํงาน 5-10 ปี รวมไปถึงการหมุนเวียนงานเพ่ือให้เกดิการมีส่วนร่วมและให้การปฏบิัติงานด้าน

การข่าวน้ันจะได้เป็นไปในทศิทางเดียวกนั 

  4. ปัจจัยด้านการฝึกอบรม จากการศึกษาพบว่า  ตัวอย่างให้การพัฒนาในเร่ืองการให้การ

สนับสนุนให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเผยแพร่ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับเพ่ือกระตุ้นให้เหน็ความสาํคัญ 

และความจาํเป็นของการฝึกอบและเป็นการเพ่ิมขดีความสามารถในการปฏบิัติงานในปัจจุบันและอนาคต 
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10.  ขอ้เสนอแนะสาํหรบังานวิจยัในอนาคต 

 การศึกษาในคร้ังต่อไปควรมีการเพ่ิมเติมในด้านต่อไปน้ี 

 1. การวิจัยคร้ังน้ี มุ่งศึกษาประชากรที่เป็นข้าราชการ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 

กองบัญชาการกองทพัไทยเท่าน้ัน การทาํวิจัยคร้ังต่อไปจึงควรทาํการวิจัยศึกษากลุ่มประชากรที่

เป็นข้าราชการทหารในส่วนภูมิภาคด้วย เพ่ือนาํผลการวิจัยที่ได้มาปรับปรุงภายในองค์กรให้มี

ความครอบคลุมทุกภาคส่วน 

 2. การวิจัยคร้ังต่อไปควรมีการศึกษาความคิดเหน็เกี่ยวกบัปัจจัยที่มีความสาํคัญต่อการ

ปฏบิัติงานของข้าราชการ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทพัไทย ซ่ึงเป็นปัจจัย

การปฏบิัติงานในด้านอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากการศึกษาในคร้ังน้ี เพ่ือนาํผลการวิจัยที่ได้มาบูรณา

การองค์กรให้มีความเหมาะสมกบัภาวะปัจจุบัน 
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