
 
 

 
 

 

ปัจจยัที่ส่งผลต่อความต้องการการฝึกอบรมตามสมรรถนะหลกั 
ของบุคลากรกรมเสมียนตรา ส านักปลดักระทรวงกลาโหม 

 
ทิพยสุ์ดา แกว้บุญธรรม1 

ศิรภสัสรศ ์วงศท์องดี2 

บทคดัย่อ 
  การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาความตอ้งการการฝึกอบรมของบุคลากรกรม
เสมียนตรา ส านกัปลดักระทรวงกลาโหม ตามสมรรถนะหลกั แบ่งออกเป็น 5 ดา้น คือ ดา้นการมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 
ด้านการบริการท่ีดี ด้านความร่วมแรงร่วมใจ ด้านจริยธรรม และด้านการสั่งสมความช านาญในอาชีพ (2) 
เปรียบเทียบความตอ้งการการฝึกอบรมตามสมรรถนะหลกัของบุคลากรกรมเสมียนตรา ส านกัปลดักระทรวง
กลาโหม จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระดับชั้ นยศรายได้ต่อเดือน และ
ประสบการณ์ท างาน (3) เพื่อศึกษาปัจจยัจูงใจท่ีส่งผลต่อความตอ้งการการฝึกอบรมตามสมรรถนะหลกัของ
บุคลากรกรมเสมียนตรา ส านกังานปลดักระทรวงกลาโหม กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาวจิยัคร้ังน้ี คือ บุคลากร
ของกรมเสมียนตรา ส านกังานปลดักระทรวงกลาโหม จ านวน 199 คน โดยใช้แบบสอบถามเพื่อเก็บรวบรวม
ขอ้มูล สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ ค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Arithmetic 
Means) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และทดสอบสมมติฐานด้วยค่าสถิติ Independent 
Sample t – test การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ 
(Multiple Regression Analysis) ก าหนดระดบันยัส าคญัท่ี 0.05 ผลการวจิยั พบวา่  
  1) บุคลากรกรมเสมียนตรา ส านักปลดักระทรวงกลาโหม มีระดบัความตอ้งการการฝึกอบรมตาม
สมรรถนะหลกั โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.07 และมีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.40 เม่ือ
พิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ดา้นจริยธรรม รองลงมาคือ ดา้นการบริการท่ีดี ดา้นความ
ร่วมแรงร่วมใจ ดา้นการสั่งสมความช านาญในอาชีพและดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุดคือ ดา้นการมุ่งผลสัมฤทธ์ิ  
  2) บุคลากรกรมเสมียนตรา ส านกัปลดักระทรวงกลาโหม ท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลต่างกนั ไดแ้ก่ เพศ 
อายุ ระดบัการศึกษา ระดบัชั้นยศรายไดต่้อเดือน และประสบการณ์ท างานมีความตอ้งการการฝึกอบรมตาม
สมรรถนะหลกัไม่แตกต่างกนั 
  3) ปัจจยัจูงใจ ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ และด้านลกัษณะงาน ส่งผลต่อความตอ้งการการ
ฝึกอบรมตามสมรรถนะหลกั 
 

                                                           
1 นกัศึกษาหลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
2 อาจารยท่ี์ปรึกษา 
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บทน า 
 ปัจจุบนัโลกมีการพฒันาสู่ยุคโลกาภิวตัน์ หรือโลกไร้พรมแดน มีการเช่ือมโยง ติดต่อ ประสานงาน
เป็นเครือข่าย ทั้งทางดา้นการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม และการศึกษา รวมไปถึงส่ิงแวดลอ้ม เทคโนโลยี 
การส่ือสาร ซ่ึงประเทศเป็นส่วนหน่ึงของโลกท่ีจ าเป็นตอ้งพฒันาเพื่อใหท้นัต่อการเปล่ียนแปลงดงักล่าว และส่ิง
ท่ีส าคญัในการประเทศพฒันาประเทศคือการพฒันาองค์กรหรือหน่วยงานของรัฐ เพื่อท่ีหน่วยงานจะได้
ด าเนินการไปตามวตัถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร ส่ิงหน่ึงท่ีองค์กรควรพฒันา คือ บุคลากร เพราะถา้
บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ เหมาะสมกบัหน้าท่ี ก็จะส่งผลท่ีดีต่อองค์การและตวับุคลากรเอง ท าให้ใน
ปัจจุบนัหน่วยงานภาครัฐต่างๆ ตอ้งก าหนดแผนการพฒันาบุคลากรในหน่วยงานของตน เพื่อเป็นแนวทางใน
การท่ีจะพฒันาบุคลากรของตนไปในทิศทางต่างๆ ท่ีเหมาะสมกบัเป้าหมายของหน่วยงาน 
 ส านกังานปลดักระทรวงกลาโหม ไดจ้ดัท าแผนการพฒันาบุคลากรของส านกังานปลดักระทรวง
กลาโหม พ.ศ. 2562 - 2565 โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อให้ก าลงัพลสามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งเต็มขีดสมรรถนะ
อย่างมืออาชีพ บนพื้นฐานคุณธรรม จริยธรรม และสามารถพฒันาตนเองเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงอย่าง
ต่อเน่ือง โดยไดก้ าหนดยทุธศาสตร์ไว ้3 ขอ้ ซ่ึงในยทุธศาสตร์ท่ี 1 เป็นเร่ืองของการเสริมสร้างสมรรถนะก าลงัพลให้
มีความพร้อมในการปฏิบติัภารกิจ ซ่ึงไดก้ าหนดแผนงานเพื่อเสริมสร้างใหบุ้คลากรไดรั้บการศึกษาและเรียนรู้
อย่างต่อเน่ือง โดยมีการจดัการเรียนการสอนภายในหน่วย (Unit School) และแผนงานการเสริมสร้างและพฒันา
ทกัษะในการปฏิบติังาน ซ่ึงประกอบดว้ย การพฒันาทกัษะของบุคลากรดา้นภาษาต่างประเทศ การพฒันาทกัษะ
ของบุคลากรดา้นเทคโนโลยีดิจิทลั และการพฒันาทกัษะของบุคลากรใหส้ามารถปฏิบติังานไดห้ลากหลายมี
ความคิดในเชิงระบบ (Systematic Thinking) และ/หรือเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking) สามารถตดัสินใจ
พร้อมรับปัญหาท่ีมีความซบัซ้อนได้ นอกจากน้ี การพฒันาบุคลากร เป็นกระบวนการท่ีมุ่งจะเปล่ียนแปลง
วธีิการท างาน ความรู้ความสามารถ ทกัษะ และทศันคติของบุคคลให้เป็นไปในทางท่ีดีข้ึน เพื่อใหบุ้คลากรท่ี
ไดรั้บการพฒันาแลว้นั้นปฏิบติังานไดผ้ลตามวตัถุประสงคข์องหน่วยงานอยา่งมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะใน
เร่ืองของขีดสมรรถนะหลัก (Core Competency) ของบุคลากรซ่ึงเป็นอีกเร่ืองหน่ึงท่ีจ าเป็นต้องพัฒนา
อยา่งเช่นสมรรถนะในดา้นการท างานเป็นทีม เพื่อช่วยบุคลากรสามารถท างานร่วมกบับุคคลอ่ืน  ๆได ้และสอดรับ
กบัการปฏิบติังานตามแนวทางการพฒันาขีดสมรรถนะดา้นการท างานยุคใหม่ซ่ึงกระบวนการด าเนินการในการ
พฒันาบุคลากรท่ีส าคญัและมีความจ าเป็น ได้แก่ การวางแผนในการพฒันาบุคลากร การด าเนินการพฒันา
บุคลากร การด าเนินการพฒันาบุคลากร และการติดตามประเมินผล โดยการด าเนินการพฒันาบุคลากรนั้น มี
แนวทางการปฏิบติั 2 แนวทาง คือ การฝึกอบรม (Training) และการศึกษา(education or further study) 
 กรมเสมียนตรา เป็นหน่วยข้ึนตรงของส านกังานปลดักระทรวงกลาโหม มีหนา้ท่ีหลกั 3 ประการ คือ เป็น
หน่วยท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบังานสารบรรณ เป็นหน่วยท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบัสวสัดิการต่างๆ และเป็นหน่วยท่ี
รับผิดชอบเก่ียวกบังานดา้นก าลงัพลของส านกังานปลดักระทรวงกลาโหม ดงันั้น กรมเสมียนตราจึงมีหน้าท่ี
ในการพฒันาบุคลากรในดา้นต่าง ๆ ของส านกังานปลดักระทรวงกลาโหม และพฒันาบุคลากรในส่วนของกรม
เสมียนตราเอง เพื่อใหบุ้คลากรมีความรู้ ความเขา้ใจ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังานในหนา้ท่ีของตน และงานใน
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ส่วนอ่ืน ๆ ของกรมเสมียนตราเพิ่มมากข้ึน และสอดรับกับแผนการพัฒนาบุคลากรของส านักงาน
ปลดักระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2562 - 2565 โดยมีกองพฒันาก าลงัพล ส านกังานนโยบายและแผนการพฒันา
ก าลงัพล กรมเสมียนตรา ท าหนา้ท่ีในการจดัฝึกอบรมบุคลากรของกรมเสมียนตรา และบุคลากรส านกังาน
ปลดักระทรวงกลาโหม 
 

วตัถุประสงค์ 
  1. เพื่อศึกษาระดบัความตอ้งการการฝึกอบรมของบุคลากรกรมเสมียนตรา ส านกัปลดักระทรวงกลาโหม 
ตามสมรรถนะหลกั แบ่งออกเป็น 5 ดา้น คือ ดา้นการมุ่งผลสัมฤทธ์ิ ดา้นการบริการท่ีดี ดา้นความร่วมแรงร่วมใจ 
ดา้นจริยธรรม และดา้นการสั่งสมความช านาญในอาชีพ 
  2. เพื่อเปรียบเทียบความตอ้งการการฝึกอบรมตามสมรรถนะหลกัของบุคลากรกรมเสมียนตรา 
ส านกัปลดักระทรวงกลาโหม จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา ระดบัชั้นยศ 
รายไดต่้อเดือน และประสบการณ์ท างาน 
  3.  เพื่อศึกษาปัจจยัจูงใจท่ีส่งผลต่อความตอ้งการการฝึกอบรมตามสมรรถนะหลกัของบุคลากรกรม
เสมียนตรา ส านกัปลดักระทรวงกลาโหม 
 

แนวคดิและวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 
 แนวคิดและวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัตอ้งการการฝึกอบรมตามสมรรถนะหลกัของบุคลากรกรม
เสมียนตรา ส านกัปลดักระทรวงกลาโหม ไดแ้ก่  
 เฮอร์ชเบิร์ก (Herzberg, 1959 อ้างถึงใน สายฝน สกุลเจริญ, 2540) นักจิตวิทยาผูคิ้ดค้นทฤษฎี
ปัจจยัจูงใจ มีความเช่ือวา่ บุคคลหรือผูท่ี้ตอ้งการปฏิบติังานไม่วา่จะกระท ากิจกรรมใดก็แลว้แต่ จะไดผ้ลดียอม
ข้ึนอยูก่บัความพึงพอใจในส่ิงนั้นๆ ซ่ึงจะเป็นส่ิงกระตุน้ให้บุคคลเกิดความสนใจและเกิดพฤติกรรมท่ีท ากิจกรรม
ต่าง ๆ ให้วตัถุประสงคท่ี์วางไวใ้ห้ออกมามีประสิทธิภาพ แต่หากบุคคลไม่มีความพอใจในส่ิงท่ีตนเองตอ้งท า
ยอ่มท าให้ประสิทธิภาพของวตัถุประสงคท่ี์วางไวอ้อกมาไม่ดีและไม่บรรลุเป้าหมาย ซ่ึงปัจจยัท่ีจะท าให้เกิด
ความพึงพอใจนั้นได ้ 
 Abraham Maslow (1970, อา้งอิงใน แก้วใจ ผดุงทรง, 2550) ได้เสนอทฤษฎีล าดบัขั้นของความ
ตอ้งการ 5 ขั้น ดงัน้ี ความตอ้งการทางกายภาพ ความตอ้งการความปลอดภยั ความตอ้งการท่ีจะผกูพนัในสังคม 
ความตอ้งการท่ีจะมีฐานะเด่นและไดรั้บการยกยอ่งจากสังคมความตอ้งการท่ีจะประจกัษต์น  
 เฉลิมพงศ์ มีสมนยั และคณะ (2559) ไดอ้ธิบายว่า การฝึกอบรมนั้นเป็นวิธีการพฒันาทรัพยากร
มนุษยท่ี์น ามาใช้กนัอย่างแพร่หลายและเป็นท่ียอมรับกนัโดยทัว่ไป การฝึกอบรมท่ีมีประสิทธิผลจะช่วย
รักษาบุคลากรใหอ้ยูก่บัองคก์รต่อไป ท าใหเ้กิดความกา้วหนา้และพฒันาประสิทธิภาพในการท างาน องคก์าร
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หลายแห่งยอมเสียงบประมาณเพื่อพฒันาบุคลากร แมว้า่จะไม่เห็นผลโดยทนัทีก็ตาม แต่จะเห็นผลในระยะ
ยาว อนัจะเป็นผลดีกบัองคก์รไดท่ี้สุด 
  อนุชา เพ็งสุวรรณ  (2548) ได้วิจัยเร่ือง การศึกษาความต้องการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนา
สมรรถนะของข้าราชการ  ส าหรับการรองรับพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนฉบับใหม่: 
กรณีศึกษาขา้ราชการพล เรือนสังกดัส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.)  
  รัตนา ปฏิสนธิเจริญ (2554) ได้ศึกษาเร่ืองความต้องการฝึกอบรมเพื่อพฒันาศกัยภาพของ
บุคลากรในสังกดัมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 
  ชนะนิตา บุญญติพงษ ์(2561)ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัจูงใจในการพฒันาสมรรถนะการให้บริการของ
บุคลากร ส านกังานสรรพากรภาค 7 
 

กรอบแนวคดิในการวจิัย 
  ในการศึกษาความตอ้งการการฝึกอบรมตามสมรรถนะหลกัของบุคลากรกรมเสมียนตรา ส านกั
ปลัดกระทรวงกลาโหม ผูว้ิจยัได้น าแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องมาก าหนดเป็นกรอบแนวคิดท่ีใช้ใน
การศึกษาดงัภาพ 
  ตัวแปรอสิระ (Independent Variables)   ตัวแปรตาม (Dependent Variables) 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวธิีวจิัย 

ปัจจัยจูงใจ 
1. ดา้นลกัษณะงาน 
2. ดา้นความส าเร็จ 
3. ดา้นหนา้ท่ีและความรับผดิชอบ 
4. ดา้นโอกาสและความกา้วหนา้ 
5. ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ 
(ท่ีมา : Herzberg, 1959 อา้งถึงใน  
สายฝน สกลุเจริญ, 2540) 
 
 

ความต้องการการฝึกอบรม 
ตามสมรรถนะหลัก 
1. ดา้นการมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 
2. ดา้นการบริการท่ีดี 
3. ดา้นความร่วมแรงร่วมใจ 
4. ดา้นจริยธรรม 
5. ดา้นการสั่งสมความช านาญในอาชีพ 
(ท่ีมา : อา้งถึงใน ชนะนิตา บุญญติพงษ,์ 
2561) 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
1. เพศ 
2. อาย ุ
3. ระดบัการศึกษา 
4. ระดบัชั้นยศ 
5. รายไดต่้อเดือน 
6. ประสบการณ์ท างาน 
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ประชากร ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัน้ี คือ บุคลากรของกรมเสมียนตรา ส านกังาน
ปลดักระทรวงกลาโหม แบ่งเป็น นายทหารสัญญาบตัร (ตั้งแต่ชั้นยศ พนัโท/นาวาโท/นาวาอากาศโท ลงมา) 
นายทหารประทวน และพนกังานราชการ 

กลุ่มตัวอย่าง ผูว้จิยัสุ่มตวัอยา่งจากบุคลากรกรมเสมียนตรา ส านกังานปลดักระทรวงกลาโหม สามารถ
ค านวณไดจ้ากสูตรของครอกแครน (Cochran, 1977 อา้งถึงใน ธีรวุฒิ เอกะกุล, 2543) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่
ร้อยละ 95 โดยไดก้ลุ่มตวัอยา่งจ านวน 199 คน 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย คือ แบบสอบถามลกัษณะปลายปิด (Closed – ended Questionnaires) ซ่ึงสร้าง
กรอบแนวคิด จ านวน 3 ตอน เพื่อเก็บรวมรวมขอ้มูลมาวิเคราะห์เชิงปริมาณ แบบสอบถามท่ีแกไ้ขสมบูรณ์
แลว้ไปทดลองใช้ (Try-out) กบับุคลากรของกรมเสมียนตรา ส านกังานปลดักระทรวงกลาโหม ท่ีไม่ใช่กลุ่ม
ตวัอยา่ง จ  านวน 30 คน เพื่อหาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability)โดยการวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (α-
Coefficient) ไดค้่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา 0.93 

ตอนท่ี 1 สถานภาพทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม มีลกัษณะเป็นแบบสอบถามประเภทตรวจสอบ
รายการ (Checklist) ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา ระดบัชั้นยศรายไดต่้อเดือน และประสบการณ์ท างาน 

ตอนท่ี 2 ปัจจยัจูงใจท่ีส่งผลต่อความตอ้งการการฝึกอบรมของบุคลากรกรมเสมียนตรา ส านกังาน
ปลัดกระทรวงกลาโหม แบ่งออกเป็น 5 ด้าน คือ ด้านลกัษณะงาน ด้านความส าเร็จ ด้านหน้าท่ีและความ
รับผิดชอบ ดา้นโอกาสและความกา้วหนา้ และดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ เป็นแบบสอบถามประมาณ
ค่า (Rating Scale) มี 4 อนัดบั จ านวน 19 ขอ้โดยเกณฑก์ารตรวจใหค้ะแนน มีดงัน้ี 
    4 หมายถึง ระดบัความคิดเห็นมากท่ีสุด 
    3 หมายถึง ระดบัความคิดเห็นมาก 
    2 หมายถึง ระดบัความคิดเห็นนอ้ย 
    1 หมายถึง ระดบัความคิดเห็นนอ้ยท่ีสุด 
 ตอนท่ี 3 ความตอ้งการการฝึกอบรมตามสมรรถนะหลกั ของบุคลากรกรมเสมียนตรา ส านักงาน
ปลดักระทรวงกลาโหม แบ่งออกเป็น 5 ดา้น คือ ดา้นการมุ่งผลสัมฤทธ์ิ ดา้นการบริการท่ีดี ดา้นความร่วมแรง
ร่วมใจ ดา้นจริยธรรม และดา้นการสั่งสมความช านาญในอาชีพ เป็นแบบสอบถามประมาณค่า (Rating Scale) 
มี 4 อนัดบั จ านวน 21 ขอ้ 
โดยเกณฑก์ารตรวจใหค้ะแนน มีดงัน้ี 
    4 หมายถึง ระดบัความตอ้งการมากท่ีสุด 
    3 หมายถึง ระดบัความตอ้งการมาก 
    2 หมายถึง ระดบัความตอ้งการนอ้ย 
    1 หมายถึง ระดบัความตอ้งการนอ้ยท่ีสุด 
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สรุปผลการวจัิย 
 1. บุคลากรกรมเสมียนตรา ส านกัปลดักระทรวงกลาโหม ท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลต่างกนั ไดแ้ก่ เพศ อายุ 
ระดับการศึกษา ระดับชั้นยศรายได้ต่อเดือน และประสบการณ์ท างานมีความต้องการการฝึกอบรมตาม
สมรรถนะหลกัไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 2. ปัจจยัจูงใจ ด้านการไดรั้บการยอมรับนบัถือ และด้านลกัษณะงาน ส่งผลต่อความตอ้งการการ
ฝึกอบรมตามสมรรถนะหลกัของบุคลากรกรมเสมียนตรา ส านกัปลดักระทรวงกลาโหม อยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05  
 
อภิปรายผลการวจัิย 

1. ระดบัความตอ้งการการฝึกอบรมตามสมรรถนะหลกัของผูต้อบแบบสอบถามโดยรวมอยู่ใน
ระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ดา้นจริยธรรม เน่ืองจากก าลงัพลให้
ความส าคญักับความส านึกและแนวประพฤติตนในการเป็นข้าราชการท่ีดีตามรอยพระยุคลบาท การมี
คุณธรรม จริยธรรม และอุดมการณ์ทหาร การสร้างจิตส านึกการเป็นขา้ราชการท่ีปฏิบติังานอย่างซ่ือสัตย์
สุจริต และมีความสนใจในเร่ืองหลกัธรรมค าสอนทางพระพุทธศาสนา รองลงมาคือ ดา้นการบริการท่ีดี โดย
มีความสนใจในดา้นจิตส านึก/คุณธรรมของท างานบริการมากท่ีสุด ดา้นความร่วมแรงร่วมใจ โดยมีความ
สนใจในดา้นความรู้หลกัพื้นฐานท่ีส าคญัในการสร้างมนุษยส์ัมพนัธ์มากท่ีสุด ดา้นการสั่งสมความช านาญใน
อาชีพ โดยมีความสนใจในดา้นการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ เช่น คอมพิวเตอร์ โปรแกรมส าเร็จรูปต่างๆ ใน
การปฏิบติังานมากท่ีสุด และดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุดคือ ดา้นการมุ่งผลสัมฤทธ์ิ โดยมีความสนใจในดา้นการ
บริหารจดัการท่ีดี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท างานและพฒันาระบบในองค์กรให้ดีข้ึน ซ่ึงผลการวิจัย 
ไม่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ อนุชา เพง็สุวรรณ (2548) ไดว้จิยัเร่ือง การศึกษาความตอ้งการฝึกอบรมเพื่อการ
พฒันาสมรรถนะของขา้ราชการ ส าหรับการรองรับพระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการพลเรือนฉบบัใหม่: 
กรณีศึกษาขา้ราชการพล เรือนสังกดัส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ
ศึกษาระดบัความตอ้งการฝึกอบรมของขา้ราชการเพื่อพฒันาสมรรถนะหลกั 5 ด้าน โดยมีความตอ้งการ
ฝึกอบรมดา้นการสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพมากเป็นอนัดบัแรก รองลงมา คือ ดา้นการมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 
ดา้นความร่วมแรงร่วมใจดา้นการบริการท่ีดีตามล าดบั  

2. ผูแ้บบสอบท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลต่างกนั ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา ระดบัชั้นยศรายไดต่้อ
เดือน และประสบการณ์ท างาน มีความต้องการการฝึกอบรมตามสมรรถนะหลักไม่แตกต่างกัน ซ่ึงไม่
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ รัตนา ปฏิสนธิเจริญ (2554) ท่ีศึกษาเร่ืองความตอ้งการฝึกอบรมเพื่อพฒันาศกัยภาพ
ของบุคลากรในสังกดัมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความ
ตอ้งการฝึกอบรมเพื่อพฒันาศกัยภาพของบุคลากรในสังกดัมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ใน 4 ดา้น คือ 
ดา้นสมรรถนะหลกั ดา้นสมรรถนะตามบทบาทหนา้ท่ี ดา้นสมรรถนะดา้นการบริหาร และดา้นความรู้ตาม
สายงาน โดยจ าแนกตาม เพศ อาย ุระดบัการศึกษา ประสบการณ์ในการปฏิบติังาน สถานภาพการปฏิบติังาน 
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และสายงานท่ีปฏิบติั เน่ืองจากผลงานวจิยัของ รัตนา ท่ีไดพ้บวา่ บุคลากรในสังกดัมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิ
โรฒท่ีมี เพศ อายุ ระดบัการศึกษา ประสบการณ์ในการปฏิบติังาน สถานภาพการปฏิบติังาน และสายงาน  
ท่ีปฏิบติั มีความตอ้งการฝึกอบรมเพื่อพฒันาศกัยภาพโดยรวมและรายดา้นแตกต่างกนั 

3. การวิเคราะห์การถดถอยเชิงซ้อน แบบขั้นตอน (Multiple Linear Regression Analysis - Enter) 
ระหว่างปัจจยัจูงใจ ประกอบดว้ย ดา้นลกัษณะงาน ดา้นความส าเร็จ ดา้นหน้าท่ีและความรับผิดชอบ ดา้น
โอกาสและความกา้วหน้า และดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ ส่งผลต่อความตอ้งการการฝึกอบรมตาม
สมรรถนะหลัก ของบุคลากรกรมเสมียนตรา ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหมโดยพบว่า ผลลัพธ์ค่า
นัยส าคญัทางสถิติ หรือ Sig. เท่ากบั 0.000 ซ่ึงหมายความว่าตวัแปรอิสระจ านวน 2 ตวัท่ีส่งผลต่อความ
ตอ้งการการฝึกอบรมตามสมรรถนะหลกัของบุคลากรกรมเสมียนตรา ส านกังานปลดักระทรวงกลาโหม คือ 
ปัจจยัจูงใจดา้นลกัษณะงาน (ค่า Sig. = 0.002) ซ่ึงผูต้อบแบบสอบถามจะให้ความส าคญัในเร่ืองงานท่ีท าอยูมี่
ความส าคญั และเป็นกลไกหน่ึงท่ีท าให้องคก์ารประสบความส าเร็จ มากท่ีสุด รองลงมาคือ งานท่ีท าอยูค่วร
ตอ้งมีการศึกษาเรียนวิทยาการใหม่ๆอยู่เสมอ สามารถวางแผนการปฏิบติังานในส่วนท่ีตน และงานท่ีท าอยู่
ทา้ทายความรู้ความสามารถและดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ (ค่า Sig. = 0.000) ผูต้อบแบบสอบถามให้
ความส าคญัในเร่ืองผูบ้งัคบับญัชาเช่ือมัน่วา่ความรู้ไดจ้ากการฝึกอบรมจะสามารถน ามาถ่ายทอดให้กบัเพื่อน
ร่วมงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท างานในภาพรวมให้ดีข้ึน หลงัจากการฝึกอบรมจะท าให้ผูบ้งัคบับญัชา
เกิดความไวว้างใจ ความเช่ือใจ ในผลการปฏิบัติงานมากข้ึน และหลังจากการฝึกอบรมจะได้รับการ
มอบหมายงานท่ีส าคญัและทา้ทายความรู้ความสามารถ โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิการตดัสินใจ (R Square) มีค่า
เท่ากบั 0.052 สามารถอธิบายไดว้่าปัจจยัจูงใจส่งผลต่อความตอ้งการการฝึกอบรมตามสมรรถนะหลกัของ
บุคลากรกรมเสมียนตรา ส านกังานปลดักระทรวงกลาโหมและสามารถอธิบายความผนัของตัวแปรได้ร้อย
ละ 5.2 

4. เม่ือพิจารณาจากค่าสัมประสิทธ์ิความถดถอย (Beta) พบว่า ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ ดา้น
ลกัษณะงาน ดา้นหน้าท่ีและความรับผิดชอบ ดา้นโอกาสและความกา้วหน้า และดา้นความส าเร็จมีผลต่อความ
ตอ้งการการฝึกอบรมตามสมรรถนะหลกัในทิศทางบวก ดงันั้นปัจจยัจูงใจทั้ง 5 ดา้น แต่ดา้นท่ีส่งผลต่อความ
ตอ้งการการฝึกอบรมตามสมรรถนะหลกัของบุคลากรกรมเสมียนตรา ส านกังานปลดักระทรวงกลาโหม
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 คือ ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ และดา้นลกัษณะงานซ่ึงสอดคลอ้ง
กบังานวิจยัของ ชนะนิตา บุญญติพงษ ์(2561) ท่ีศึกษาเร่ือง แรงจูงใจในการพฒันาสมรรถนะการให้บริการของ
บุคลากร ส านกังานสรรพากรภาค 7 โดยมีวตัถุประสงค ์(1) เพื่อศึกษาระดบัของแรงจูงใจในการใหบ้ริการของ
บุคลากรของส านกังานสรรพากรภาค 7 (2) เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อแรงจูงใจในการพฒันาสมรรถนะการ
ให้บริการของบุคลากร ส านกังานสรรพากรภาค 7 และ (3) เพื่อศึกษาหาแนวทางท่ีจะช่วยพฒันาสมรรถนะ
บุคลากร ส านกังาน สรรพากรภาค 7 ท่ีพบวา่ปัจจยัท่ีส่งผลต่อแรงจูงใจในการพฒันาสมรรถนะการให้บริการ
ของบุคลากร ส านกังานสรรพากรภาค 7 อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 มี 4 ปัจจยั ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นการ
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ได้รับการยอมรับ (Sig. = 0.168) ปัจจยัด้านความรับผิดชอบ(Sig. = 0.241) ปัจจยัด้านโอกาสท่ีจะได้รับ
ความกา้วหนา้ในอนาคต (Sig. = 0.167) และปัจจยัดา้นความมัน่คงในงาน(Sig. = 0.128) 

 
ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากการวจัิยในคร้ังนี้ 
 1. จากผลการวิเคราะห์ระดับความต้องการการฝึกอบรมตามสมรรถนะหลัก พบว่า ด้าน
จริยธรรม เป็นด้านท่ีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าบุคลากรในกรมเสมียนตราให้ความส าคญัความ
ส านึกและแนวปฏิบติัในการเป็นขา้ราชการท่ีดีตามรอยเบ้ืองพระยุคลบาท และคุณธรรม จริยธรรม และ
อุดมการณ์ทหารมากท่ีสุด ซ่ึงทางผูบ้ริหารสามารถน าขอ้มูลจากการวิจยัไปประกอบการพิจารณาฝึกอบรมใน
ดา้นจริยธรรมใหแ้ก่บุคลากร 
 2. จากการวิเคราะห์ปัจจยัจูงใจท่ีส่งผลต่อความตอ้งการการฝึกอบรมตามสมรรถนะหลกัของ
บุคลากรกรมเสมียนตรา ส านกัปลดักระทรวงกลาโหม พบวา่ ปัจจยัจูงใจดา้นลกัษณะงานและดา้นการไดรั้บ
การยอมรับนบัถือ ส่งผลต่อความตอ้งการการฝึกอบรมตามสมรรถนะหลกั ดงันั้น ผูบ้ริหารและเจา้หน้าท่ีท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการจดัฝึกอบรม ควรให้ความสนใจใน 2 ปัจจยัน้ีเป็นพิเศษ เน่ืองจากส่งผลในทิศทางบวกจะยิ่ง
ท าใหบุ้คลากรมีความตอ้งการฝึกอบรมมากยิง่ข้ึน 

ข้อเสนอแนะทีเ่พ่ือการวจิัยคร้ังต่อไป 
  1. ควรมีการวิจยัต่อไปในเร่ืองความตอ้งการในการฝึกอบรมดา้นจริยธรรม เพื่อศึกษาวา่จะมี
หลกัสูตรใดบา้งท่ีสอดคลอ้งกบัความส านึกและแนวปฏิบติัในการเป็นขา้ราชการท่ีดีตามรอยเบ้ืองพระยุคล
บาท และคุณธรรม จริยธรรม และอุดมการณ์ทหาร 
  2. ควรมีการวิจยัเร่ือง ปัจจยัจูงใจในดา้นลกัษณะงาน และดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ ให้มี
ความหลากหลายและชดัเจนมากยิง่ข้ึน ซ่ึงปัจจยัทั้ง 2 ดา้นน้ีอาจส่งผลใหบุ้คลากรของกรมเสมียนตรามีความ
ตอ้งการฝึกอบรมในดา้นต่างๆ เพิ่มมากข้ึน 
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