
ปัจจยัทีมี่ผลต่อความตอ้งการพฒันาทกัษะดา้นภาษาองักฤษของขา้ราชการ

หน่วยบญัชาการทหารพฒันา 

                                                                                          

                                                                                        รุ่งฤดี  เพช็รสงคราม
*
 

                                                                      รองศาสตราจารยพ์พิฒัน ์ ไทยอารี
**
 

 

 บทคดัย่อ 

 

การศึกษา “ปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษของข้าราชการ 

สังกัด หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา” มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาความคิดเหน็ต่อความ

ต้องการพัฒนาทกัษะด้านภาษาองักฤษของข้าราชการ สงักดั หน่วยบัญชา การทหารพัฒนา และ 2) 

เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการพัฒนาทกัษะด้านภาษาองักฤษของข้าราชการสงักดั หน่วย

บัญชาการทหารพัฒนา ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคือ นายทหารสญัญาบัตรและนายทหารประทวน 

สงักดั หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จาํนวน 378 นาย เคร่ืองมือที่ใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูลคือ 

แบบสอบถาม และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ 

(Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ค่าสถิติที่ใช้ในการ

ทดสอบสมมติฐาน และวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA)  

ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 31 - 40 ปี มีอตัรา

เงินเดือน 7,5001 – 15,000 บาท ส่วนใหญ่เป็นช้ันยศนายทหารประทวน และมีการศึกษา

อนุปริญญาหรือเทยีบเท่า 

ปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษของข้าราชการ มี 4 ด้าน 

พบว่า ปัจจัยด้านเทคนิควิธกีารและการถ่ายทอดความรู้ สงูที่สดุ รองลงมาคือ ปัจจัยด้านความก้าว 

หน้าทางด้านเทคโนโลยี, ปัจจัยด้านความพร้อมของกาํลังพลหรือเจ้าหน้าที่ และปัจจัยด้านการ 

สนับสนุนของผู้บริหารระดับสงูตํ่าที่สดุ 

 ความคิดเห็นต่อการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษของข้าราชการ มี 3 ด้าน พบว่า      

ด้านทกัษะความรู้ในภาษาองักฤษ สงูที่สดุ รองลงมาคือ ด้านทกัษะในการใช้ภาษาองักฤษในการใช้

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ และด้านทกัษะความรู้ในหน้าที่ตํ่าที่สดุ 

 การเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษของ

ข้าราชการ โดยจาํแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล โดยใช้การทดสอบ t – test ทุกกรณีไม่มีความ

                                                           
*
 นักศึกษาหลักสตูรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑติ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑติย์ 

**
 ที่ปรึกษาสารนิพนธ ์
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แตกต่างอย่างมีนัยสาํคัญทางสถติิเท่ากบั .05 และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว F – test 

เป็นการทดสอบสมมติฐานที่ระดับนัยสาํคญัทางสถติิเท่ากบั .05 พบว่ามีจาํนวน 1 ด้าน ได้แก่ ด้าน

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี มีความแตกต่าง กันอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (F = 

3.627, Sig = 0.013) 

 

1.บทนาํ 

 

ปัจจุบันการดาํเนินงานไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน ธุรกจิที่มุ่งแสวงหารายได้หรือ

ธุรกิจที่ไม่มุ่งแสวงหารายได้ ต่างมุ่งดาํเนินงานด้วยการแข่งขันไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ สินค้าหรือ

บริการอย่างไม่หยุดน่ิง และการลงทุนมากมายที่พร้อมจะทุ่มลงสู่สนามธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ 

หรือองค์กรเอกชนล้วนจาํเป็นต้องปรับตัวเพ่ือความอยู่รอดและเจริญก้าวหน้าในสภาพแวดล้อมที่

เปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็วและรุนแรง  หลายๆ องค์กรพบว่าความได้เปรียบในการแข่งขัน 

(Competency Advantage) ที่สาํคัญมาจากประสทิธภิาพ ประสทิธผิลขององค์กรที่สามารถเรียนรู้

ถงึสถานการณ ์แนวคิด เทคนิคการดาํเนินงาน และเทคโนโลยีต่าง ๆ จากภายนอก และเรียนรู้จาก

ประสบการณ ์และจากการแลกเปล่ียนกนัภายในองค์กร เพ่ือให้สามารถปรับปรุงเปล่ียนแปลงการ

ดาํเนินงานต่อไปได้อย่างมีประสทิธภิาพ 

“ทรัพยากรมนุษย์” ถือเป็นหัวใจสาํคัญในการนาํพาองค์กรไปสู่ความสาํเร็จ และ

เป้าหมายที่องค์กรตั้งไว้ การบริหารทรัพยากรมนุษย์เป็นการที่องค์การจะกระทาํภารกิจหลักให้

บรรลุวัตถุประสงค์และมีประสิทธิภาพน้ัน หน่วยงานจําเป็นจะต้องมีบุคลากรที่มีคุณภาพใน

ปริมาณที่เหมาะสมกบังาน ดังน้ันการบริหารทรัพยากรมนุษย์ จึงจัดเป็นปัจจัยที่สาํคัญอย่างหน่ึง

ในการบริหารงาน เพราะบุคลากรเป็นผู้จัดหาและใช้ทรัพยากรบริหารอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นเงิน วัสดุ

อุปกรณ์ และการจัดการซ่ึงถ้าองค์การเร่ิมต้นด้วยการมีบุคลากรที่ดีมีความสามารถ ปัจจัยด้าน

อื่นๆกจ็ะดีตามมา ดังน้ันการบริหารทรัพยากรบุคคลจึงมีความสาํคัญต่อการพัฒนาองค์การการ

บริหารทรัพยากรบุคคล เป็นการดาํเนินการที่เกี่ยวกบับุคคลที่ถือว่า เป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สดุของ

องค์การเพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้สาํเรจ็ตามวัตถุประสงค์ขององค์การ พร้อมทั้งดาํเนินการ

ธาํรงรักษาและพัฒนาให้ทรัพยากรบุคคลขององค์การมีคุณภาพชีวิตในการทาํงาน โดยมีภารกิจ

หลัก ได้แก่ การวางแผนทรัพยากรบุคคล การกาํหนดงานหรือออกแบบงาน การวิเคราะห์งาน การ

สรรหา การคัดเลือก     การประเมินผลพนักงาน การฝึกอบรมและพัฒนา ค่าตอบแทน สขุภาพ

และความปลอดภัย การพ้นจากงานของบุคลากร ดังน้ัน จึงเป็นหน้าที่ของผู้บริหารทุกระดับที่
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จะต้องรับผิดชอบต่อการจัดการทรัพยากรบุคคลเพ่ือให้บรรลุไปสู่เป้าหมายของงานอย่างมี

ประสทิธภิาพ 

ด้วยเหตุผลดังกล่าวเพ่ือพัฒนาความรู้  และทักษะด้านภาษาอังกฤษของข้าราชการ    

สงักดั หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา และการจัดการความรู้ เพ่ือนาํข้อมูลที่ได้มาเป็นแนวทางเสนอ

ในการพัฒนากาํลังพล เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานของบุคลากร เพ่ือส่งผลให้

ประสทิธภิาพของการดาํเนินงานของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา  
 จากที่กล่าวมาข้างต้นผู้วิจัยตระหนักถึงความสาํคัญของ ปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการ

พัฒนาทกัษะด้านภาษาองักฤษของข้าราชการ สงักดั หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เพ่ือนาํข้อมูลที่ได้

ไปพัฒนาข้าราชการ ให้ปฏบิัติงานได้บรรลุเป้าหมาย มุ่งสู่ความเป็นเลิศตามวิสยัทศัน์ และพันธกจิ

ขององค์กรอย่างแท้จริง 

 
 2. วตัถุประสงคข์องการวิจยั (Objectives) 

 1. เพ่ือศึกษาความคดิเหน็ต่อความต้องการพัฒนาทกัษะด้านภาษาองักฤษของ

ข้าราชการสงักดั หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 

 2. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการพัฒนาทกัษะด้านภาษาองักฤษของ

ข้าราชการสงักดั หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 

 

3. สมมติฐานของการวิจยั (Hypothesis) 

 ปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการพัฒนาทกัษะด้านภาษาองักฤษที่แตกต่างกนัส่งผลต่อ

ความต้องการในการพัฒนาทกัษะด้านภาษาองักฤษ แตกต่างกนัหรือไม่แตกต่างกนักไ็ด้ 

 

4. ขอบเขตการศึกษา (Scope of the study)    
 1. ขอบเขตด้านประชากร  

                   ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ นายทหารสญัญาบัตรและนายทหารประทวน 

สงักดั หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา รวม 8 หน่วย มีกาํลังพลจาํนวนทั้งสิ้น 378 นาย ที่ปฏบิัติงาน

จริง 

 2. ขอบเขตในการวิจัยคร้ังน้ี ได้แก่  

                    2.1 ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ, อายุ, รายได้, ช้ันยศ, ระดับการศึกษา 
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                    2.2 ปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการพัฒนาทกัษะด้านภาษาอังกฤษของข้าราชการ 

ได้แก่ ความพร้อมของกาํลังพลหรือเจ้าหน้าที่, การสนับสนุนของผู้บริหารระดับสูง, 

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี, เทคนิค วิธกีารถ่ายทอดความรู้  
                    2.3 ทกัษะด้านภาษาองักฤษของข้าราชการ สงักดั หน่วยบัญชาการ ทหารพัฒนา 

ได้แก่ ทกัษะความรู้ ในหน้าที่, ทกัษะความรู้ ในภาษาองักฤษและภาษาต่างประเทศ, ทกัษะความรู้

ในการใช้งานคอมพิวเตอร์  

                3. ขอบเขตด้านเวลา 

 ใช้ระยะเวลาในการศึกษางานวิจัย 2 เดือน 

 

5. ประโยชนที์ค่าดว่าจะไดร้บั 
 1. ทราบถึงความคิดเห็นต่อความต้องการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษของ

ข้าราชการ สงักดั หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 

 2. ทราบถึงปัจจัยที่ มีผลต่อความต้องการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษของ

ข้าราชการ สงักดั หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 

 

6. วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

ผู้วิจัยทาํการเกบ็รวบรวมข้อมูลด้วยตนเองโดยแจกแบบสอบถาม จาํนวน 378 ชุด ให้

กาํลังพลหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาให้ตอบแบบสอบถามด้วยตนเองละขอเกบ็รวบรวมในวัน

ต่อมาทั้งน้ีผู้วิจัยทาํการเกบ็ข้อมูลช่วงต้นเดือน มกราคม พ.ศ. 2558 จากน้ันนาํแบบสอบถามที่

ได้มาทาํการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถติิต่อไป 

การวิเคราะหข์อ้มูล 

 ในการวิเคราะห์ข้อมูล จากการศึกษาคร้ังน้ีใช้วิธีการวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative 

Analysis) โดยผู้วิจัยดาํเนินการดังน้ี 

 1. นาํแบบสอบถามที่ได้รับจากกลุ่มตัวอย่างมาตรวจสอบความถูกต้องความสมบูรณ์

ครบถ้วนของแบบสอบถาม (Editing) ทุกฉบับ 

 2. นําแบบสอบถามที่ ไ ด้ รับจากกลุ่มตัวอย่างมาตรวจให้คะแนนแต่ละข้อของ

แบบสอบถามของแต่ละชุดตามเกณฑท์ี่กาํหนดไว้ 

 3.  เตรียมลงรหัสข้อมูลจากแบบสอบถามแต่ละชุดหลังจากน้ันทาํการตรวจสอบเพ่ือ
ความถูกต้อง 
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สถติิทีใ่ชใ้นการวิเคราะหข์อ้มูล 

 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการประมวลผลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาํเร็จรูปทางสถิติ 

SPSS (Statistical Package For Social Science) ในการวิเคราะห์ข้อมูลคร้ังน้ี  ผู้วิจัยได้แบ่ง

ออกเป็น   

3 ตอน ดังต่อไปน้ี 
 ตอนที่ 1 วิเคราะห์แบบสอบถามเกี่ยวกบัข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามที่

เป็นกลุ่มตัวอย่าง 
 ตอนที่ 2 วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษของ

ข้าราชการ สังกัด หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา โดยการหาค่าเฉล่ีย (  ) และหาค่าความ

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) 
 ค่าเฉล่ีย (Mean) ความหมาย 

 4.51 – 5.00  หมายถงึ มากที่สดุ 
 3.51 – 4.50 หมายถงึ มาก 
 2.51 – 3.50 หมายถงึ ปานกลาง 

 1.51 – 2.50 หมายถงึ น้อย 
 1.00 – 1.50 หมายถงึ น้อยที่สดุ 

 ตอนที่ 3 เปรียบเทยีบความคิดเหน็ต่อการพัฒนาทกัษะด้านภาษาองักฤษของข้าราชการ 

สงักดั หน่วยบญัชาการทหารพัฒนา โดยจาํแนกตามปัจจยัที่มีผลต่อความต้องการพัฒนาทกัษะ

ด้านภาษาองักฤษ โดยใช้การทดสอบ t-test และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดยีว F-test 

เป็นทดสอบสมมติฐานที่ระดับนัยสาํคญัทางสถติิเท่ากบั .05 ซ่ึงแปลความหมายของค่าเฉล่ียตาม

เกณฑ ์  ที่กาํหนดไว้ 
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กรอบแนวคิดทีใ่ชใ้นการวิจยั 
 การวิจัย เร่ืองปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษของ
ข้าราชการ สงักดั หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กาํหนดเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัยดังน้ี  
 

      ตวัแปรอิสระ                                                     ตวัแปรตาม 
 
 

 
 

 
 
                                                                                           
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจยัส่วนบุคคล 
1. เพศ 
2. อายุ 
3. อตัราเงินเดือน 
4. ช้ันยศ 
5. ระดับการศกึษา 
 

ความคิดเห็นต่อความตอ้งการ
พฒันาทกัษะดา้นภาษาองักฤษของ
ขา้ราชการ สงักดั หน่วยบญัชาการ
ทหารพฒันา 
1. ทกัษะความรู้ในหน้าที่ 
2. ทกัษะความรู้ในภาษาองักฤษและ
ภาษาต่างประเทศ  
3. ทกัษะความรู้ในการใช้งาน
คอมพิวเตอร์ 
 

ปัจจยัทีมี่ผลต่อความตอ้งการ
พฒันาทกัษะดา้นภาษาองักฤษของ

ขา้ราชการ 
 

1. ความพร้อมของกาํลังพลหรือ
เจ้าหน้าที่ 
2. การสนับสนุนของผู้บริหาร
ระดับสงู 
3. ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี 
4. เทคนิค วิธกีารและการถ่ายทอด
ความรู้ 
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7. สรุปผลการวิจยั 
 ผลการวิเคราะหข์อ้มูลลกัษณะทางประชากรของผูต้อบแบบสอบถาม  

จากการศึกษาพบว่า ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 31 - 40 ปี 

มีอตัราเงินเดือน 7,5001 – 15,000 บาท ส่วนใหญ่เป็นช้ันยศนายทหารประทวน และมีการศึกษา

อนุปริญญาหรือเทยีบเท่า 
 ผลการวิเคราะหข์อ้มูลความคิดเห็นต่อความตอ้งการพฒันาทกัษะดา้นภาษาองักฤษ  
 1. ปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการพัฒนาทกัษะด้านภาษาอังกฤษของข้าราชการ  โดย

ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (= 3.69) เม่ือพิจารณาตามรายข้อ พบว่า ด้านเทคนิควิธกีารและการ

ถ่ายทอดความรู้  มากที่สดุ รองลงมา คือ ด้านความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี, ความพร้อมของ

กาํลังพลหรือเจ้าหน้าที่ และด้านการสนับสนุนของผู้บริหารระดับสงู (= 3.73, 3.71, 3.65 

และ 3.64 ตามลาํดับ) 
 2. ความคิดเหน็ต่อการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษของข้าราชการ โดยภาพรวมอยู่  

ในระดับมาก (= 3.68) เม่ือพิจารณาตามรายข้อ พบว่า ด้านทกัษะความรู้ ในภาษาองักฤษ 

มากที่สุด รองลงมา คือ ด้านทกัษะในการใช้ภาษาอังกฤษในการใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์  และด้าน

ทกัษะความรู้ในหน้าที่ (= 3.71, 3.68 และ 3.62 ตามลาํดับ) 
 3. การเปรียบเทยีบปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการพัฒนาทกัษะด้านภาษาอังกฤษของ

ข้าราชการ โดยจาํแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล โดยใช้การทดสอบ t – test ทุกกรณีไม่มีความ

แตกต่างอย่างมีนัยสาํคัญทางสถติิเท่ากบั .05 และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว F – test 

เป็นการทดสอบสมมติฐานที่ระดับนัยสาํคญัทางสถติิเท่ากบั .05 พบว่ามีจาํนวน 1 ด้าน ได้แก่ ด้าน

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี มีความแตกต่าง กันอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (F = 

3.627,Sig = 0.013) 
 4. การเปรียบเทียบความคิดเหน็ต่อการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษของข้าราชการ 

สังกัด หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เกี่ยวกับทักษะด้านภาษาอังกฤษโดยจาํแนกตามข้อมูลส่วน

บุคคล โดยใช้การทดสอบ t – test พบว่า ทุกกรณไีม่มีความแตกต่างกนัอย่าง มีนัยสาํคัญทางสถิติที่

ระดับ .05 และการวิเคราะห์ความแปรปรวน  ทางเดียว F – test เป็นการทดสอบสมมติฐานที่ระดับ

นัยสาํคัญทางสถติิที่ระดับ .05 พบว่า ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสาํคัญทางสถติิที่ระดับ .05  
 

อภิปรายผล 
 จากผลการศึกษา เร่ือง ปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการพัฒนาทกัษะด้านภาษาองักฤษของ

ข้าราชการ สงักดั หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา สามารถอภิปรายผลได้ดังน้ี 
  

1111



 
 

9

 1. ด้านเพศ  

  ข้าราชการที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ

ของข้าราชการ สังกัดหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการพัฒนา

ทกัษะ ด้านภาษาองักฤษ โดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั และเม่ือพิจารณาจาํแนกตามด้านต่าง ๆ 

พบว่า ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนัยสาํคัญทางสถติิที่ระดับ .05  ซ่ึงสอดคล้องกบังานวิจัยของ พรพิมล 

แย้มศรี(2549 : 75-76) ทาํการศึกษา ความต้องการในการพัฒนาบุคลากรของข้าราชการคร ูสงักดั

สาํนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชลบุรี เขต 3 อาํเภอ  บางละมุง จังหวัดชลบุรี  

  ข้าราชการที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ  

ของข้าราชการ สงักดัหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเกี่ยวกับทกัษะด้านภาษาอังกฤษ โดยภาพรวม     

ไม่แตกต่างกนั อย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (t = 0.349, Sig = 0.727) และเม่ือ

พิจารณาจาํแนกตามด้านต่างๆ พบว่า ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซ่ึง

สอดคล้องกับงานวิจัยชอง มงคล บัวศิลา (2537) ได้ทาํการวิจัยลักษณะที่ พ่ึงประสงค์ของ

ผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาในโครงการขยายโอกาศทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

สงักดัสาํนักงานคณะกรรมการประถมศึกษาขั้นพ้ืนฐานสาํนักงานประถมศึกษาแห่งชาติ 
 2. ด้านอายุ 
 ข้าราชการที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเหน็ต่อการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ

ของข้าราชการ สังกัดหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการพัฒนา

ทักษะด้านภาษาอังกฤษ  โดยภาพรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05             

(F = 0.708, Sig = 0.548) และเม่ือพิจารณาจาํแนกตามด้านต่างๆ พบว่า ไม่แตกต่างกนัอย่างมี

นัยสาํคัญทางสถติิที่ระดับ .05 

 ข้าราชการที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเหน็ต่อการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ

ของข้าราชการ สงักดัหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เกี่ยวกบัทกัษะด้านภาษาองักฤษ โดยภาพรวม

ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (F = 0.313, Sig = 0.816) และเม่ือ

พิจารณาจาํแนกตามด้านต่างๆ พบว่า ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนัยสาํคัญทางสถติิที่ระดับ .05     
 3.  ด้านอตัราเงินเดือน 
  ข้าราชการมีอัตราเงินเดือนแตกต่างกัน มีความคิดเหน็ต่อการพัฒนาทกัษะด้าน

ภาษาอังกฤษของข้าราชการ สังกัดหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อความ

ต้องการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ โดยภาพรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติที่

ระดับ.05 (F = 2.407, Sig = 0.067) และเม่ือพิจารณาจาํแนกตามด้านต่างๆ พบว่า แตกต่าง

กนัอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ .05  จาํนวน 1 ด้าน ได้แก่ ด้านความก�าวหน้าทางด�าน 

เทคโนโลยี ซ่ึงมีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (F = 3.627, Sig = 

0.013) และอกี 3 ด้าน ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนัยสาํคัญทางสถติิที่ระดับ .05  
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  ข้าราชการที่มีอตัราเงินเดือนแตกต่างกนั มีความคิดเหน็ต่อการพัฒนาทกัษะด้าน

ภาษาองักฤษของข้าราชการ สงักัดหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เกี่ยวกบัทกัษะด้านภาษาองักฤษ 

โดยภาพรวมไม่แตกต่างกนัอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ.05 (F = 1.072, Sig = 0.361) 

และเม่ือพิจารณาจาํแนกตามด้านต่างๆ พบว่า ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนัยสาํคัญทางสถติิที่ระดับ .05 

 4. ด้านช้ันยศ 

  ข้าราชการที่มีช้ันยศนายทหารสญัญาบัตรและนายทหารประทวน มีความคิดเหน็

ต่อการพัฒนาทกัษะด้านภาษาองักฤษของข้าราชการ สงักดัหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เกี่ยวกบั

ปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการพัฒนาทกัษะด้านภาษาองักฤษ โดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั อย่างมี

นัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (t = 0.618, Sig = 0.537) และเม่ือพิจารณาจาํแนกตามด้าน 

ต่าง ๆ พบว่า ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนัยสาํคัญทางสถติิที่ระดับ .05 

 ข้าราชการที่มีช้ันยศนายทหารสญัญาบัตรและนายทหารประทวน มีความคิดเหน็

ต่อการพัฒนาทกัษะด้านภาษาองักฤษของข้าราชการ สงักดัหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เกี่ยวกบั

ทกัษะด้านภาษาองักฤษ โดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั อย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (t = 

0.268, Sig = 0.789) และเม่ือพิจารณาจาํแนกตามด้านต่าง ๆ พบว่า ไม่แตกต่างกนัอย่างมี

นัยสาํคัญทางสถติิที่ระดับ .05 

 5. ด้านระดับการศึกษา 
  ข้าราชการที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีมีความคิดเหน็ต่อการพัฒนาทกัษะด้าน

ภาษาอังกฤษของข้าราชการ สังกัดหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อความ

ต้องการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ โดยภาพรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติที่

ระดับ .05 (F = 1.991, Sig = 0.115) และเม่ือพิจารณาจาํแนกตามด้านต่างๆ พบว่า ไม่

แตกต่างกนัอย่างมีนัยสาํคัญทางสถติิที่ระดับ .05   

  ข้าราชการที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาทักษะด้าน

ภาษาองักฤษของข้าราชการ สงักดัหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เกี่ยวกบั ทกัษะด้านภาษาองักฤษ 

โดยภาพรวมไม่แตกต่างกนัอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (F = 0.369, Sig = 0.775) 

และเม่ือพิจารณาจาํแนกตามด้านต่างๆ พบว่า ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ 

.05 ซ่ึงสอดคล้องกบังานวิจัยของ เกรียงศักดิ์ เตจะ๊วงค์ (: บทคัดย่อ) ได้ทาํการศึกษาวิจัยเร่ือง

ปัจจัยที่มีผลต่อประสทิธภิาพการปฏบิัติงานของบุคลากรสาํนักทางหลวงชนบทที่ 10 (เชียงใหม่)  
   
ขอ้เสนอแนะ        
 ข้อเสนอแนะที่ได้จากการศกึษา 
  1) จากผลการศึกษาด้านความพร้อมของกาํลังพลและเจ้าหน้าที่พบว่า กาํลังพล

สนใจที่จะพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ และจากการศึกษาด้านการสนับสนุนของผู้บริหารระดับสูง
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พบว่าผู้บริหารให้การสนับสนุนเป็นอย่างมากเช่นกนัหน่วยงานจึงควรมีนโยบายสนับสนุนให้กาํลัง

พลศึกษาด้านภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม เช่น การจัดบอร์ดภายในที่ทาํงาน หรือ ให้ทาํความเข้าใจ

เอกสารภาษาองักฤษ 

 2.) หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจะต้องมีแผนการพัฒนาการบุคลลากรที่ดี เช่น

การจัดหาหลักสตูรเร่ิมต้นการพัฒนาทกัษะด้านภาษาองักฤษให้กาํลังพลได้ศึกษาความมีการบังคับ

ให้เรียนเพ่ือให้ทุกคนได้พัฒนาตนเองในการ ฟัง พูด อ่าน เขียน ไม่มากกน้็อย และควรมีการ

ทดสอบวัดความรู้ เพ่ือให้รู้ผลในการพัฒนาตนเองต่อไป 

 3) จากการศึกษาที่พบว่าปัจจัยในด้านต่าง ๆ สามารถสร้างให้บรรยากาศในการ

ทาํงานที่ดี เพ่ือให้งานสามารถบรรลุเป้าหมายได้อย่างเหมาะสม รวดเรว็ทนัเวลา และมีประสทิธผิล

ในการปฏิบัติงานของบุคคลากร แสดงว่าเม่ือมีการบริหารที่ดี งานขององค์กรกจ็ะมีประสิทธิผล

และ บรรลุเป้าหมาย มีการยอมรับมากขึ้น  

  ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 

  1) ศึกษาที่มีผลต่อปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการทาํงานของบุคลากรในหน่วย

บัญชาการทหารพัฒนา เช่น ปัจจัยด้านคุณภาพชีวิตในการทาํงาน การประสานงานภายในองค์กร 

การทาํงานร่วมกนัในหมู่คณะ เพ่ือนาํข้อมูลที่ได้ไปพัฒนาองค์กรต่อไป 

  2) ศึกษาความคิดเหน็ ทศันคติและความต้องการของบุคลากรภายในหน่วย

บัญชาการทหารพัฒนาที่มีต่อการบริหารจัดการองค์กร เพ่ือนําข้อมูลที่ได้เป็นแนวทางในการ

พัฒนาและปรับปรงุการบริหารจัดการองค์กรต่อไป 

 3) ศึกษาการนาํภาษาต่างประเทศไปใช้อย่างถูกต้อง เพ่ือนาํไปพัฒนาบุคลากรภาย ใน

หน่วยงานให้มีประสทิธภิาพและประสทิธผิล 

 

บรรณานุกรม 
 
ภาษาไทย 
 
ชัยชาญ  ศรีทรง. (2529). ปัจจยัทีส่ง่ผลต่อขวญัของครูประถมศึกษา  ในสงักดัสาํนกังาน 

การประถมศึกษา จงัหวดัชยันาท (ปริญญานิพนธม์หาบณัฑติ).  

กรงุเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร. 
สาํนึก  ทรัพย์แสนด. (2542). การศึกษาขวญักาํลงัใจในการปฏิบติังานของอาจารยใ์นสถาบนัราช

ภฏัพระนครศรีอยุธยา (วิทยานิพนธป์ริญญามหาบัณฑติ).  

ปทุมธานี :  มหาวิทยาลัยอสีเทร์ินเอเชีย. 

1114



 
 

12

สขุนภา  เนการประกศิ. (2541). การศึกษาปัจจยัจงูใจทีมี่ผลกระทบต่อขวญักาํลงัใจของ

พนกังานหญิง: ศึกษาเฉพาะกรณีพนกังานของบริษทัมารุฮิซ่า อินเตอรเ์นชัน่แนล จาํกดั 

(วิทยานิพนธป์ริญญามหาบณัฑติ). ปทุมธานี : มหาวิทยาลัยอสีเทร์ินเอเชีย. 

1115


	รวมไฟล์งานวารสารทั้งหมด (27 ก.ค. 58) ถูก 1124
	รวมไฟล์งานวารสารทั้งหมด (27 ก.ค. 58) ถูก 1125
	รวมไฟล์งานวารสารทั้งหมด (27 ก.ค. 58) ถูก 1126
	รวมไฟล์งานวารสารทั้งหมด (27 ก.ค. 58) ถูก 1127
	รวมไฟล์งานวารสารทั้งหมด (27 ก.ค. 58) ถูก 1128
	รวมไฟล์งานวารสารทั้งหมด (27 ก.ค. 58) ถูก 1129
	รวมไฟล์งานวารสารทั้งหมด (27 ก.ค. 58) ถูก 1130
	รวมไฟล์งานวารสารทั้งหมด (27 ก.ค. 58) ถูก 1131
	รวมไฟล์งานวารสารทั้งหมด (27 ก.ค. 58) ถูก 1132
	รวมไฟล์งานวารสารทั้งหมด (27 ก.ค. 58) ถูก 1133
	รวมไฟล์งานวารสารทั้งหมด (27 ก.ค. 58) ถูก 1134

