ปั จจัยทีม่ ีผลต่อความต้องการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษของข้าราชการ
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
รุ่งฤดี เพ็ชรสงคราม*
รองศาสตราจารย์พพิ ฒ
ั น์ ไทยอารี**

บทคัดย่อ
การศึกษา “ปั จจัยที่มีผลต่ อความต้ องการพัฒนาทักษะด้ านภาษาอังกฤษของข้ าราชการ
สังกัด หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา” มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาความคิดเห็นต่อความ
ต้ องการพัฒนาทักษะด้ านภาษาอังกฤษของข้ าราชการ สังกัด หน่วยบัญชา การทหารพัฒนา และ 2)
เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความต้ องการพัฒนาทักษะด้ านภาษาอังกฤษของข้ าราชการสังกัด หน่วย
บัญชาการทหารพัฒนา ตัวอย่างที่ใช้ ในการศึกษาคือ นายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวน
สังกัด หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จํานวน 378 นาย เครื่องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูลคือ
แบบสอบถาม และสถิติท่ใี ช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้ แก่ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้ อยละ
(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ค่าสถิติท่ใี ช้ ในการ
ทดสอบสมมติฐาน และวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA)
ข้ อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุ 31 - 40 ปี มีอตั รา
เงินเดือน 7,5001 – 15,000 บาท ส่วนใหญ่ เป็ นชั้นยศนายทหารประทวน และมีการศึกษา
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า
ปั จจัยที่มีผลต่อความต้ องการพัฒนาทักษะด้ านภาษาอังกฤษของข้ าราชการ มี 4 ด้ าน
พบว่า ปัจจัยด้ านเทคนิควิธกี ารและการถ่ายทอดความรู้ สูงที่สดุ รองลงมาคือ ปัจจัยด้ านความก้ าว
หน้ าทางด้ านเทคโนโลยี, ปั จจัยด้ านความพร้ อมของกําลังพลหรือเจ้ าหน้ าที่ และปั จจัยด้ านการ
สนับสนุนของผู้บริหารระดับสูงตํ่าที่สดุ
ความคิด เห็นต่ อการพั ฒนาทักษะด้ า นภาษาอังกฤษของข้ าราชการ มี 3 ด้ า น พบว่ า
ด้ านทักษะความรู้ในภาษาอังกฤษ สูงที่สดุ รองลงมาคือ ด้ านทักษะในการใช้ ภาษาอังกฤษในการใช้
เครื่องคอมพิวเตอร์ และด้ านทักษะความรู้ในหน้ าที่ต่าํ ที่สดุ
การเปรี ย บเทีย บปั จ จั ย ที่มี ผ ลต่ อ ความต้ อ งการพั ฒ นาทัก ษะด้ า นภาษาอัง กฤษของ
ข้ าราชการ โดยจําแนกตามข้ อมูลส่วนบุคคล โดยใช้ การทดสอบ t – test ทุกกรณีไม่มีความ
*
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แตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติเท่ากับ .05 และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว F – test
เป็ นการทดสอบสมมติฐานที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติเท่ากับ .05 พบว่ามีจาํ นวน 1 ด้ าน ได้ แก่ ด้ าน
ความก้ าวหน้ าทางเทคโนโลยี มีความแตกต่าง กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 (F =
3.627, Sig = 0.013)

1.บทนํา
ปัจจุบันการดําเนินงานไม่ว่าจะเป็ นภาครัฐ ภาคเอกชน ธุรกิจที่มุ่งแสวงหารายได้ หรือ
ธุรกิจที่ไม่มุ่งแสวงหารายได้ ต่างมุ่งดําเนินงานด้ วยการแข่งขันไม่ ว่าจะเป็ นผลิตภัณฑ์ สินค้ าหรือ
บริการอย่างไม่หยุดนิ่ง และการลงทุนมากมายที่พร้ อมจะทุ่มลงสู่สนามธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็ นภาครัฐ
หรือองค์กรเอกชนล้ วนจําเป็ นต้ องปรับตัวเพื่อความอยู่รอดและเจริญก้ าวหน้ าในสภาพแวดล้ อมที่
เปลี่ยนแปลงไปอย่ างรวดเร็วและรุนแรง หลายๆ องค์กรพบว่ าความได้ เปรี ยบในการแข่ งขัน
(Competency Advantage) ที่สาํ คัญมาจากประสิทธิภาพ ประสิทธิผลขององค์กรที่สามารถเรียนรู้
ถึงสถานการณ์ แนวคิด เทคนิคการดําเนินงาน และเทคโนโลยีต่าง ๆ จากภายนอก และเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ และจากการแลกเปลี่ยนกันภายในองค์กร เพื่อให้ สามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการ
ดําเนินงานต่อไปได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
“ทรัพยากรมนุ ษย์” ถือเป็ นหั วใจสําคัญในการนําพาองค์กรไปสู่ความสําเร็จ และ
เป้ าหมายที่องค์กรตั้งไว้ การบริหารทรัพยากรมนุ ษย์เป็ นการที่องค์การจะกระทําภารกิจหลักให้
บรรลุ วัต ถุ ป ระสงค์ แ ละมี ป ระสิทธิภ าพนั้ น หน่ ว ยงานจํา เป็ นจะต้ อ งมีบุ ค ลากรที่มีคุ ณ ภาพใน
ปริมาณที่เหมาะสมกับงาน ดังนั้นการบริหารทรัพยากรมนุษย์ จึงจัดเป็ นปั จจัยที่สาํ คัญอย่างหนึ่ง
ในการบริหารงาน เพราะบุคลากรเป็ นผู้จัดหาและใช้ ทรัพยากรบริหารอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็ นเงิน วัสดุ
อุปกรณ์ และการจัดการซึ่งถ้ าองค์การเริ่มต้ นด้ วยการมีบุคลากรที่ดีมีความสามารถ ปั จจัยด้ าน
อื่นๆก็จะดีตามมา ดังนั้นการบริหารทรัพยากรบุคคลจึงมีความสําคัญต่อการพัฒนาองค์การการ
บริหารทรัพยากรบุคคล เป็ นการดําเนินการที่เกี่ยวกับบุคคลที่ถือว่า เป็ นทรัพยากรที่มีค่าที่สดุ ของ
องค์การเพื่อให้ สามารถปฏิบัติงานได้ สาํ เร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์การ พร้ อมทั้งดําเนินการ
ธํารงรักษาและพัฒนาให้ ทรัพยากรบุคคลขององค์การมีคุณภาพชีวิตในการทํางาน โดยมีภารกิจ
หลัก ได้ แก่ การวางแผนทรัพยากรบุคคล การกําหนดงานหรือออกแบบงาน การวิเคราะห์งาน การ
สรรหา การคัดเลือก การประเมินผลพนักงาน การฝึ กอบรมและพัฒนา ค่าตอบแทน สุขภาพ
และความปลอดภัย การพ้ นจากงานของบุคลากร ดังนั้น จึงเป็ นหน้ าที่ของผู้บริหารทุกระดับที่
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จะต้ อ งรั บ ผิ ด ชอบต่ อ การจั ด การทรั พ ยากรบุ ค คลเพื่ อ ให้ บ รรลุ ไ ปสู่เ ป้ าหมายของงานอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
ด้ วยเหตุผลดังกล่ าวเพื่ อพั ฒนาความรู้ และทักษะด้ านภาษาอังกฤษของข้ าราชการ
สังกัด หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา และการจัดการความรู้ เพื่อนําข้ อมูลที่ได้ มาเป็ นแนวทางเสนอ
ในการพั ฒนากําลังพล เพื่อพั ฒนาประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานของบุคลากร เพื่อส่งผลให้
ประสิทธิภาพของการดําเนินงานของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
จากที่กล่ าวมาข้ างต้ นผู้วิจัยตระหนักถึงความสําคัญของ ปั จจัยที่มีผลต่อความต้ องการ
พัฒนาทักษะด้ านภาษาอังกฤษของข้ าราชการ สังกัด หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เพื่อนําข้ อมูลที่ได้
ไปพัฒนาข้ าราชการ ให้ ปฏิบัติงานได้ บรรลุเป้ าหมาย มุ่งสู่ความเป็ นเลิศตามวิสยั ทัศน์ และพันธกิจ
ขององค์กรอย่างแท้ จริง

2. วัตถุประสงค์ของการวิจยั (Objectives)
1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นต่อความต้ องการพัฒนาทักษะด้ านภาษาอังกฤษของ
ข้ าราชการสังกัด หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความต้ องการพัฒนาทักษะด้ านภาษาอังกฤษของ
ข้ าราชการสังกัด หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

3. สมมติฐานของการวิจยั (Hypothesis)
ปัจจัยที่มีผลต่อความต้ องการพัฒนาทักษะด้ านภาษาอังกฤษที่แตกต่างกันส่งผลต่อ
ความต้ องการในการพัฒนาทักษะด้ านภาษาอังกฤษ แตกต่างกันหรือไม่แตกต่างกันก็ได้

4. ขอบเขตการศึกษา (Scope of the study)
1. ขอบเขตด้ านประชากร
ประชากรที่ใช้ ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวน
สังกัด หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา รวม 8 หน่วย มีกาํ ลังพลจํานวนทั้งสิ้น 378 นาย ที่ปฏิบัติงาน
จริง
2. ขอบเขตในการวิจัยครั้งนี้ ได้ แก่
2.1 ปัจจัยส่วนบุคคล ได้ แก่ เพศ, อายุ, รายได้ , ชั้นยศ, ระดับการศึกษา
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2.2 ปั จจัยที่มีผลต่อความต้ องการพัฒนาทักษะด้ านภาษาอังกฤษของข้ าราชการ
ได้ แ ก่ ความพร้ อมของกํา ลั งพลหรื อเจ้ า หน้ า ที่,

การสนั บ สนุ น ของผู้ บ ริ หารระดับ สูง,

ความก้ าวหน้ าทางเทคโนโลยี, เทคนิค วิธกี ารถ่ายทอดความรู้
2.3 ทักษะด้ านภาษาอังกฤษของข้ าราชการ สังกัด หน่วยบัญชาการ ทหารพัฒนา
ได้ แก่ ทักษะความรู้ในหน้ าที่, ทักษะความรู้ในภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศ, ทักษะความรู้
ในการใช้ งานคอมพิวเตอร์
3. ขอบเขตด้ านเวลา
ใช้ ระยะเวลาในการศึกษางานวิจัย 2 เดือน

5. ประโยชน์ทีค่ าดว่าจะได้รบั
1. ทราบถึงความคิดเห็นต่ อความต้ องการพัฒนาทักษะด้ านภาษาอังกฤษของ
ข้ าราชการ สังกัด หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
2. ทราบถึ ง ปั จ จั ย ที่มี ผ ลต่ อ ความต้ อ งการพั ฒ นาทั ก ษะด้ า นภาษาอั ง กฤษของ
ข้ าราชการ สังกัด หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

6. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยทําการเก็บรวบรวมข้ อมูลด้ วยตนเองโดยแจกแบบสอบถาม จํานวน 378 ชุด ให้
กําลังพลหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาให้ ตอบแบบสอบถามด้ วยตนเองละขอเก็บรวบรวมในวัน
ต่อมาทั้งนี้ผ้ ูวิจัยทําการเก็บข้ อมูลช่วงต้ นเดือน มกราคม พ.ศ. 2558 จากนั้นนําแบบสอบถามที่
ได้ มาทําการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติต่อไป
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
ในการวิเคราะห์ข้อมูล จากการศึกษาครั้งนี้ใช้ วิธีการวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative
Analysis) โดยผู้วิจัยดําเนินการดังนี้
1. นําแบบสอบถามที่ได้ รับจากกลุ่มตัวอย่างมาตรวจสอบความถูกต้ องความสมบูรณ์
ครบถ้ วนของแบบสอบถาม (Editing) ทุกฉบับ
2. นํ า แบบสอบถามที่ ไ ด้ รั บ จากกลุ่ ม ตั ว อย่ า งมาตรวจให้ คะแนนแต่ ล ะข้ อของ
แบบสอบถามของแต่ละชุดตามเกณฑ์ท่กี าํ หนดไว้
3. เตรียมลงรหั สข้ อมูลจากแบบสอบถามแต่ ละชุดหลังจากนั้นทําการตรวจสอบเพื่อ
ความถูกต้ อง
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สถิติทีใ่ ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการประมวลผลด้ วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาํ เร็จรูปทางสถิติ
SPSS (Statistical Package For Social Science) ในการวิเคราะห์ข้อมูลครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ แบ่ง
ออกเป็ น
3 ตอน ดังต่อไปนี้
ตอนที่ 1 วิเคราะห์แบบสอบถามเกี่ยวกับข้ อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามที่
เป็ นกลุ่มตัวอย่าง
ตอนที่ 2 วิเคราะห์ ปัจจัยที่มีผลต่ อความต้ องการพั ฒนาทักษะด้ านภาษาอังกฤษของ
ข้ า ราชการ สัง กัด หน่ ว ยบั ญ ชาการทหารพั ฒ นา โดยการหาค่ า เฉลี่ ย (  ) และหาค่ า ความ
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D)
ค่าเฉลี่ย (Mean)
ความหมาย
4.51 – 5.00
หมายถึง มากที่สดุ
3.51 – 4.50
หมายถึง มาก
2.51 – 3.50
หมายถึง ปานกลาง
1.51 – 2.50
หมายถึง น้ อย
1.00 – 1.50
หมายถึง น้ อยที่สดุ
ตอนที่ 3 เปรียบเทียบความคิดเห็นต่อการพัฒนาทักษะด้ านภาษาอังกฤษของข้ าราชการ
สังกัด หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา โดยจําแนกตามปัจจัยที่มีผลต่อความต้ องการพัฒนาทักษะ
ด้ านภาษาอังกฤษ โดยใช้ การทดสอบ t-test และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว F-test
เป็ นทดสอบสมมติฐานที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติเท่ากับ .05 ซึ่งแปลความหมายของค่าเฉลี่ยตาม
เกณฑ์ ที่กาํ หนดไว้
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กรอบแนวคิดทีใ่ ช้ในการวิจยั
การวิ จั ย เรื่ อ งปั จ จั ย ที่มี ผ ลต่ อ ความต้ อ งการพั ฒ นาทัก ษะด้ า นภาษาอัง กฤษของ
ข้ าราชการ สังกัด หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กําหนดเป็ นกรอบแนวคิดในการวิจัยดังนี้
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม
ความคิดเห็นต่อความต้องการ
พัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษของ
ข้าราชการ สังกัด หน่วยบัญชาการ
ทหารพัฒนา
1. ทักษะความรู้ในหน้ าที่
2. ทักษะความรู้ในภาษาอังกฤษและ
ภาษาต่างประเทศ
3. ทักษะความรู้ในการใช้ งาน
คอมพิวเตอร์

ปั จจัยส่วนบุคคล
1. เพศ
2. อายุ
3. อัตราเงินเดือน
4. ชั้นยศ
5. ระดับการศึกษา

ปั จจัยทีม่ ีผลต่อความต้องการ
พัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษของ
ข้าราชการ
1. ความพร้ อมของกําลังพลหรือ
เจ้ าหน้ าที่
2. การสนับสนุนของผู้บริหาร
ระดับสูง
3. ความก้ าวหน้ าทางด้ านเทคโนโลยี
4. เทคนิค วิธกี ารและการถ่ายทอด
ความรู้
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7. สรุปผลการวิจยั
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลลักษณะทางประชากรของผูต้ อบแบบสอบถาม
จากการศึกษาพบว่า ข้ อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุ 31 - 40 ปี
มีอตั ราเงินเดือน 7,5001 – 15,000 บาท ส่วนใหญ่เป็ นชั้นยศนายทหารประทวน และมีการศึกษา
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลความคิดเห็นต่อความต้องการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ
1. ปั จจัยที่มีผลต่อความต้ องการพัฒนาทักษะด้ านภาษาอังกฤษของข้ าราชการ โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  = 3.69) เมื่อพิจารณาตามรายข้ อ พบว่า ด้ านเทคนิควิธกี ารและการ
ถ่ายทอดความรู้ มากที่สดุ รองลงมา คือ ด้ านความก้ าวหน้ าทางด้ านเทคโนโลยี, ความพร้ อมของ
กําลังพลหรือเจ้ าหน้ าที่ และด้ านการสนับสนุนของผู้บริหารระดับสูง (  = 3.73, 3.71, 3.65
และ 3.64 ตามลําดับ)
2. ความคิดเห็นต่อการพัฒนาทักษะด้ านภาษาอังกฤษของข้ าราชการ โดยภาพรวมอยู่
ในระดับมาก (  = 3.68) เมื่อพิจารณาตามรายข้ อ พบว่า ด้ านทักษะความรู้ในภาษาอังกฤษ
มากที่สุด รองลงมา คือ ด้ านทักษะในการใช้ ภาษาอังกฤษในการใช้ เครื่องคอมพิวเตอร์ และด้ าน
ทักษะความรู้ในหน้ าที่ (  = 3.71, 3.68 และ 3.62 ตามลําดับ)
3. การเปรียบเทียบปั จจัยที่มีผลต่อความต้ องการพัฒนาทักษะด้ านภาษาอังกฤษของ
ข้ าราชการ โดยจําแนกตามข้ อมูลส่วนบุคคล โดยใช้ การทดสอบ t – test ทุกกรณีไม่มีความ
แตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติเท่ากับ .05 และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว F – test
เป็ นการทดสอบสมมติฐานที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติเท่ากับ .05 พบว่ามีจาํ นวน 1 ด้ าน ได้ แก่ ด้ าน
ความก้ าวหน้ าทางเทคโนโลยี มีความแตกต่ าง กันอย่ างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 (F =
3.627,Sig = 0.013)
4. การเปรียบเทียบความคิดเห็นต่ อการพัฒนาทักษะด้ านภาษาอังกฤษของข้ าราชการ
สังกัด หน่ วยบัญชาการทหารพัฒนา เกี่ยวกับทักษะด้ านภาษาอังกฤษโดยจําแนกตามข้ อมูลส่วน
บุคคล โดยใช้ การทดสอบ t – test พบว่า ทุกกรณีไม่มีความแตกต่างกันอย่าง มีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05 และการวิเคราะห์ความแปรปรวน ทางเดียว F – test เป็ นการทดสอบสมมติฐานที่ระดับ
นัยสําคัญทางสถิติท่รี ะดับ .05 พบว่า ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่รี ะดับ .05

อภิปรายผล
จากผลการศึกษา เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อความต้ องการพัฒนาทักษะด้ านภาษาอังกฤษของ
ข้ าราชการ สังกัด หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา สามารถอภิปรายผลได้ ดังนี้
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1. ด้ านเพศ
ข้ าราชการที่มีเพศต่ างกัน มีความคิดเห็นต่ อการพัฒนาทักษะด้ านภาษาอังกฤษ
ของข้ าราชการ สังกัดหน่ วยบัญชาการทหารพัฒนาเกี่ยวกับปั จจัยที่มีผลต่ อความต้ องการพัฒนา
ทักษะ ด้ านภาษาอังกฤษ โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน และเมื่อพิจารณาจําแนกตามด้ านต่าง ๆ
พบว่า ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่รี ะดับ .05 ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจัยของ พรพิมล
แย้ มศรี(2549 : 75-76) ทําการศึกษา ความต้ องการในการพัฒนาบุคลากรของข้ าราชการครู สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3 อําเภอ บางละมุง จังหวัดชลบุรี
ข้ าราชการที่มีเพศต่ างกัน มีความคิดเห็นต่ อการพัฒนาทักษะด้ านภาษาอังกฤษ
ของข้ าราชการ สังกัดหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเกี่ยวกับทักษะด้ านภาษาอังกฤษ โดยภาพรวม
ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่รี ะดับ .05 (t = 0.349, Sig = 0.727) และเมื่อ
พิจารณาจําแนกตามด้ านต่างๆ พบว่า ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่รี ะดับ .05 ซึ่ง
สอดคล้ อ งกับ งานวิ จั ย ชอง มงคล บั ว ศิ ล า (2537) ได้ ท าํ การวิ จั ย ลั ก ษณะที่พ่ึ ง ประสงค์ ข อง
ผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาในโครงการขยายโอกาศทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการประถมศึกษาขั้นพื้นฐานสํานักงานประถมศึกษาแห่งชาติ
2. ด้ านอายุ
ข้ าราชการที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่ อการพัฒนาทักษะด้ านภาษาอังกฤษ
ของข้ าราชการ สังกัดหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เกี่ยวกับปั จจัยที่มีผลต่อความต้ องการพัฒนา
ทัก ษะด้ า นภาษาอัง กฤษ โดยภาพรวมไม่ แ ตกต่ า งกัน อย่ า งมี นั ย สํา คั ญ ทางสถิติ ท่ีร ะดั บ .05
(F = 0.708, Sig = 0.548) และเมื่อพิจารณาจําแนกตามด้ านต่างๆ พบว่า ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่รี ะดับ .05
ข้ าราชการที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาทักษะด้ านภาษาอังกฤษ
ของข้ าราชการ สังกัดหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เกี่ยวกับทักษะด้ านภาษาอังกฤษ โดยภาพรวม
ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่รี ะดับ .05 (F = 0.313, Sig = 0.816) และเมื่อ
พิจารณาจําแนกตามด้ านต่างๆ พบว่า ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่รี ะดับ .05
3. ด้ านอัตราเงินเดือน
ข้ าราชการมีอัตราเงินเดือนแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาทักษะด้ าน
ภาษาอังกฤษของข้ าราชการ สังกัดหน่ วยบัญชาการทหารพัฒนา เกี่ยวกับปั จจัยที่มีผลต่ อความ
ต้ องการพัฒนาทักษะด้ านภาษาอังกฤษ โดยภาพรวมไม่ แตกต่ างกันอย่ างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ.05 (F = 2.407, Sig = 0.067) และเมื่อพิจารณาจําแนกตามด้ านต่างๆ พบว่า แตกต่าง
กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่รี ะดับ .05 จํานวน 1 ด้ าน ได้ แก่ ด้ านความก าวหน้ าทางด าน
เทคโนโลยี ซึ่งมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่รี ะดับ .05 (F = 3.627, Sig =
0.013) และอีก 3 ด้ าน ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่รี ะดับ .05
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ข้ าราชการที่มีอตั ราเงินเดือนแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาทักษะด้ าน
ภาษาอังกฤษของข้ าราชการ สังกัดหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เกี่ยวกับทักษะด้ านภาษาอังกฤษ
โดยภาพรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่รี ะดับ.05 (F = 1.072, Sig = 0.361)
และเมื่อพิจารณาจําแนกตามด้ านต่างๆ พบว่า ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่รี ะดับ .05
4. ด้ านชั้นยศ
ข้ าราชการที่มีช้ันยศนายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวน มีความคิดเห็น
ต่อการพัฒนาทักษะด้ านภาษาอังกฤษของข้ าราชการ สังกัดหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เกี่ยวกับ
ปัจจัยที่มีผลต่อความต้ องการพัฒนาทักษะด้ านภาษาอังกฤษ โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่รี ะดับ .05 (t = 0.618, Sig = 0.537) และเมื่อพิจารณาจําแนกตามด้ าน
ต่าง ๆ พบว่า ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่รี ะดับ .05
ข้ าราชการที่มีช้ันยศนายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวน มีความคิดเห็น
ต่อการพัฒนาทักษะด้ านภาษาอังกฤษของข้ าราชการ สังกัดหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เกี่ยวกับ
ทักษะด้ านภาษาอังกฤษ โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่รี ะดับ .05 (t =
0.268, Sig = 0.789) และเมื่อพิจารณาจําแนกตามด้ านต่าง ๆ พบว่า ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่รี ะดับ .05
5. ด้ านระดับการศึกษา
ข้ าราชการที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีมีความคิดเห็นต่อการพัฒนาทักษะด้ าน
ภาษาอังกฤษของข้ าราชการ สังกัดหน่ วยบัญชาการทหารพัฒนา เกี่ยวกับปั จจัยที่มีผลต่ อความ
ต้ องการพัฒนาทักษะด้ านภาษาอังกฤษ โดยภาพรวมไม่ แตกต่ างกันอย่ างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05 (F = 1.991, Sig = 0.115) และเมื่อพิจารณาจําแนกตามด้ านต่างๆ พบว่า ไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่รี ะดับ .05
ข้ าราชการที่มีระดับการศึกษาต่ างกัน มีความคิดเห็นต่ อการพัฒนาทักษะด้ าน
ภาษาอังกฤษของข้ าราชการ สังกัดหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เกี่ยวกับ ทักษะด้ านภาษาอังกฤษ
โดยภาพรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่รี ะดับ .05 (F = 0.369, Sig = 0.775)
และเมื่อพิจารณาจําแนกตามด้ านต่ างๆ พบว่ า ไม่ แตกต่ างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่รี ะดับ
.05 ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจัยของ เกรียงศักดิ์ เตจ๊ะวงค์ (: บทคัดย่อ) ได้ ทาํ การศึกษาวิจัยเรื่อง
ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสํานักทางหลวงชนบทที่ 10 (เชียงใหม่)

ข้อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะที่ได้ จากการศึกษา
1) จากผลการศึกษาด้ านความพร้ อมของกําลังพลและเจ้ าหน้ าที่พบว่า กําลังพล
สนใจที่จะพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ และจากการศึกษาด้ านการสนับสนุ นของผู้บริหารระดับสูง
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พบว่าผู้บริหารให้ การสนับสนุนเป็ นอย่างมากเช่นกันหน่วยงานจึงควรมีนโยบายสนับสนุนให้ กาํ ลัง
พลศึกษาด้ านภาษาอังกฤษเพิ่มเติม เช่ น การจัดบอร์ดภายในที่ทาํ งาน หรื อ ให้ ทาํ ความเข้ าใจ
เอกสารภาษาอังกฤษ
2.) หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจะต้ องมีแผนการพัฒนาการบุคลลากรที่ดี เช่ น
การจัดหาหลักสูตรเริ่มต้ นการพัฒนาทักษะด้ านภาษาอังกฤษให้ กาํ ลังพลได้ ศึกษาความมีการบังคับ
ให้ เรียนเพื่อให้ ทุกคนได้ พัฒนาตนเองในการ ฟั ง พูด อ่าน เขียน ไม่ มากก็น้อย และควรมีการ
ทดสอบวัดความรู้เพื่อให้ ร้ ผู ลในการพัฒนาตนเองต่อไป
3) จากการศึกษาที่พบว่าปัจจัยในด้ านต่าง ๆ สามารถสร้ างให้ บรรยากาศในการ
ทํางานที่ดี เพื่อให้ งานสามารถบรรลุเป้ าหมายได้ อย่างเหมาะสม รวดเร็วทันเวลา และมีประสิทธิผล
ในการปฏิบัติงานของบุคคลากร แสดงว่าเมื่อมีการบริหารที่ดี งานขององค์กรก็จะมีประสิทธิผล
และ บรรลุเป้ าหมาย มีการยอมรับมากขึ้น
ข้ อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป
1) ศึกษาที่มีผลต่ อปั จจัยที่มีความสัมพันธ์กับการทํางานของบุคลากรในหน่ วย
บัญชาการทหารพัฒนา เช่น ปั จจัยด้ านคุณภาพชีวิตในการทํางาน การประสานงานภายในองค์กร
การทํางานร่วมกันในหมู่คณะ เพื่อนําข้ อมูลที่ได้ ไปพัฒนาองค์กรต่อไป
2) ศึกษาความคิดเห็น ทัศนคติและความต้ องการของบุคลากรภายในหน่ วย
บัญชาการทหารพั ฒนาที่มีต่อการบริ หารจัดการองค์กร เพื่ อนําข้ อมูลที่ได้ เป็ นแนวทางในการ
พัฒนาและปรับปรุงการบริหารจัดการองค์กรต่อไป
3) ศึกษาการนําภาษาต่างประเทศไปใช้ อย่างถูกต้ อง เพื่อนําไปพัฒนาบุคลากรภาย ใน
หน่วยงานให้ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
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