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ย์ศ
กึ ษ ศ
าแ ริ กิ ลุ
ละ
พัฒ คา้ � ช
นา ู
ชุม
ช

The Self-Development of Community Developers in Three
Southern Border Provinces

ศนู

ศิริกุล คา้ ชู
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนยะลา

รายงานวิจัยนีไ้ ด้รับการสนับสนุนทุนวิจัยชุมชน
จากกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
2565

บทคัดย่อ

ศนู

ย์ศ
กึ ษ ศ
าแ ริ กิ ลุ
ละ
พัฒ คา้ � ช
นา ู
ชุม
ช

นย
ะล

า

การศึกษาวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาระดับการพัฒนาตนเองของพัฒนากรใน
3 จัง หวัด ชายแดนภาคใต้ และเพื่ อ ศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บการพัฒ นาตนเอง ตามตัว แปรอิ ส ระ
ประกอบด้วยปั จจัยส่ วนบุ คคล ได้แก่ เพศ อายุ อายุราชการ ระดับการศึกษา ตาแหน่ ง รายได้
และปัจจัยแวดล้อม ได้แก่ ระดับความก้าวหน้าในอาชีพ ระดับทัศนคติต่อการทางาน ของพัฒนากร
ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั คือ พัฒนากร ที่ ทางานอยู่ในพื้ นที่ 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ประกอบด้วย ยะลา ปั ตตานี และนราธิ วาส มีจานวน 191 คน โดยใช้แบบสอบถาม เป็ น
เครื่ อ งมื อ ในการวิ จัย ซึ่ งได้รับ แบบสอบถามกลับ คื น มา จ านวน 191 ชุ ด คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 100
วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ป โปรแกรม SPSS FOR WINDOWS เพื่ อหาค่าสถิติอนั
ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่งผูว้ ิจยั ได้วิเคราะห์ขอ้ มูลและเปรี ยบเทียบ
ค่าเฉลี่ยระดับการพัฒนาตนเองของพัฒนาการใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
ผลการวิจยั พบว่า การพัฒนาตนเองของพัฒนากรใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดย
ภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง เมื่อจาแนกรายด้านพบว่า ด้านการศึกษาหาความรู ้ใหม่ ๆ เพิ่มเติม อยู่
ในระดับมาก รองลงมา คือ ด้านการฝึ กอบรมเพิ่มประสิ ทธิ ภาพ อยู่ในระดับปานกลาง และด้านการ
ปฏิบตั ิหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย อยูใ่ นระดับปานกลาง
ปั จจัยแวดล้อม ต่อการพัฒนาตนเองของพัฒนากรใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อจาแนกเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านทัศนคติต่อการทางาน อยู่ในระดับ
มาก และด้านความก้าวหน้าในอาชีพ อยูใ่ นระดับปานกลาง
สาหรับปั จจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ ระดับการศึ กษา และตาแหน่ งที่ แตกต่างกัน มี
ระดับการพัฒนาตนเอง ไม่ แตกต่ างกัน ส่ วนปั จจัยส่ วนบุ คคล ได้แก่ อายุ อายุราชการ และรายได้ ที่
แตกต่างกัน มีระดับการพัฒนาตนเอง ที่แตกต่างกัน
ข้อเสนอแนะในการวิจยั ก่อนมีการโยกย้ายสับเปลี่ยนตาแหน่ง ควรมีการอบรมให้
ความรู ้ เกี่ยวกับบทบาทภารกิจ และความรับผิดชอบ ในตาแหน่งใหม่ หลังดาเนินการฝึ กอบรมหรื อ
สัมมนา ควรมีการติดตามผลอย่างใกล้ชิด มีการประเมินผลอย่างจริ งจัง และนาผลการประเมินมาใช้
ประโยชน์ในการอบรมครั้งต่อไป ควรมีการพัฒนาบุคลากรโดยใช้วิธีการทดสอบความรอบรู ้ในงาน
ของพัฒนากร และนาผลคะแนนไปเป็ นส่ วนหนึ่งของการพิจารณาความดีความชอบประจาปี สร้าง
ความโปร่ งใสในหน่วยงาน โดยใช้หลักคุณธรรม หลักความรู ้ความสามารถ และหลักสมรรถนะ
ในการพัฒนาบุคลากรให้มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และต้องการความยุติธรรมในการพัฒนา

(1)

บุคลากรในด้านต่าง ๆ ควรเปิ ดโอกาสให้โอนบุคลากรกรมการพัฒนาชุมชนที่มีความประสงค์จะ
โอนและโยกย้ายเปลี่ยนหน่วยงาน และรับโอนบุคลากรจากต่างหน่วยงานที่มีความรู ้ความสามารถ
และมีความประสงค์จะทางานกับกรมการพัฒนาชุมชน
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ABSTRACT
This study aimed at investigating levels of self development of the
community developers, three southern border provinces of Thailand, and to compare
their levels of development in terms of personal factors such as gender, age, ranges of
time they worked as the government officials, education, work position, salaries; and
other related factors such as job progress and attitudes toward their job. Research

า

subjects of the study included 191 community development officers in the three

นย
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southern bordering provinces: Yala, Pattani and Naratiwat. The questionnaires were
distributed to all the research subjects and 100 per cent of them were returned to the

researcher. Obtained data were calculated for percentage, mean and standard
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deviations using the SPSS for Windows. The mean scores obtained from development
officers in the three bordering provinces were compared.

Data analysis revealed that the overall level self development of the

development officers in the three southern bordering provinces was found at a
moderate level. By categories, study and education for new knowledge was found at a
high level, followed by attendance of training sessions for work efficiency and
learning form the jobs appointed to them were reported at a moderate level.
The overall level self development in other related factors of the

development officers in the three southern bordering provinces was found at a high
level. By categories, factors concerning attitudes towards their jobs were found at a
high level, and the progress in work was rated at a moderate level.

Regarding the personal factors of the research subjects, the factors of

gender, education and work position were not found to affect the their level of self
development, whereas the factors of age, ranges of time they worked as the
government officials, and salaries were found to affect the level of their self

ศนู

development at a significant level.

Sirikul Kumchu
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วิจยั ฉบับนี้ สาเร็ จลุล่วงไปได้ดว้ ยดี จากการให้คาปรึ กษา คาแนะนาและดูแลเอาใจใส่ เป็ น
อย่างดีได้รับการสนับสนุนจากท่านผูบ้ ริ หารกรมการพัฒนาชุมชน นายสมคิด จันทมฤก ผูบ้ ริ หาร
สถาบันการพัฒ นาชุ ม ชน นายธนวัฒ น์ ปิ่ นแก้ว ผูอ้ านวยการศูนย์ศึก ษาและพัฒ นาชุมชนยะลา
นายปัญญา น่วมประวัติ โดยมีการสนับสนุนช่วยเหลือแนะนาข้อมูลพื้นที่เป้ าหมายในประสานการ
ดาเนิ น การจัดเก็ บ ข้อมู ล ฯ จากผูบ้ ริ ห ารส านัก งานพัฒ นาชุ มชนจังหวัด ทั้ง 3 จังหวัด ชายแดนใต้
นักวิชาการผูช้ ่วยกลุ่มงานฯ พัฒนาการอาเภอ และ นักวิชาการพัฒนาชุมชน เจ้าพนักงานพัฒนา
ชุมชน (พัฒนากร) ผูป้ ฏิบตั ิหน้าที่อยูใ่ นพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ผูใ้ ห้การช่วยเหลือสนับสนุน
ค าชี้ แจงปรึ ก ษาแนะน า ปรั บ ปรุ งประเด็ น เนื้ อหาต่ างๆให้ ถู ก ต้องเหมาะสม ครบถ้วน สมบู รณ์
ตลอดจนเจ้าหน้าที่ผูร้ ับผิดชอบงานวิจยั ฯ ของสถาบันการพัฒนาชุมชน และศูนย์ศึกษาและพัฒนา
ชุมชนยะลา ผูว้ ิจยั ขอขอบพระคุณ ทุกท่านเป็ นอย่างสู ง ไว้ ณ ที่น้ ี
โอกาสนี้ ผูว้ ิจยั ขอขอบพระคุณเพื่อนร่ วมงาน ที่ให้การสนับสนุน เป็ นกาลังใจมา
โดยตลอด ขอขอบคุณ ผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ที่กรุ ณาให้ความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม จน
ทาให้
งานวิจยั ฉบับนี้เสร็ จลุล่วงด้วยดี
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บทที่ 2 การวิเคราะห์ขอ้ มูล วิธีการทางสถิติต่าง ๆ ที่ใช้
ประชากร กลุ่มตัวอย่าง วิธีการสุ่มตัวอย่าง
แบบแผนการวิจยั
เครื่ องมือในการวิจยั
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูล วิธีการทางสถิติที่ใช้
บทที่ 3 ผลการวิจยั
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
บทที่ 4 สรุ ปผลการวิจยั และข้อเสนอแนะ
สรุ ปผลการวิจยั
อภิปรายผล
ข้อเสนอแนะ

นย
ะล

บทคัดย่อ
ABSTRACT
กิตติกรรมประกาศ
สารบัญ
รายการตาราง
รายการภาพประกอบ

หน้ า
(1)
(3)
(4)(5)
(6)
(7)
(8)
1
1
5
33
33
33
34
34
36
37
37
38
38
40
41
42
42
55
55
57
59

(5)

สารบัญ(ต่ อ)
หน้ า
60
63
68
71

ศนู

ย์ศ
กึ ษ ศ
าแ ริ กิ ลุ
ละ
พัฒ คา้ � ช
นา ู
ชุม
ช

นย
ะล

า

บรรณานุกรม
ภาคผนวก ก
ภาคผนวก ข
ประวัติผเู ้ ขียน

(6)
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ตาราง
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จานวนประชากรจาแนกตามจังหวัด

37
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3

ข้อมูลส่วนบุคคลด้านเพศ อายุ ระดับการศึกษา อายุราชการ ตาแหน่ง รายได้

43
44
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ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับการพัฒนาตนเอง ของพัฒนากรใน 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ด้านการศึกษาหาความรู ้ใหม่ ๆ เพิ่มเติม ด้านการปฏิบตั ิหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย และ ด้านการฝึ กอบรมเพิ่มประสิ ทธิภาพ
ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับการพัฒนาตนเอง ของพัฒนากรใน 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ด้านการศึกษาหาความรู ้ใหม่ ๆ เพิ่มเติม ด้านการปฏิบตั ิหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย และ ด้านการฝึ กอบรมเพิ่มประสิ ทธิภาพ
เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยระดับการพัฒนาตนเอง ของพัฒนากรใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
ด้านปัจจัยส่วนบุคคล (เพศ)
เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยระดับการพัฒนาตนเอง ของพัฒนากรใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
ด้านปัจจัยส่วนบุคคล (อายุ)
เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยระดับการพัฒนาตนเอง ของพัฒนากรใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
ด้านปัจจัยส่วนบุคคล (ระดับการศึกษา)
เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยระดับการพัฒนาตนเอง ของพัฒนากรใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
ด้านปัจจัยส่วนบุคคล (อายุราชการ)
เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยระดับการพัฒนาตนเอง ของพัฒนากรใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
ด้านปัจจัยส่วนบุคคล (ตาแหน่ง)
เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยระดับการพัฒนาตนเอง ของพัฒนากรใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
ด้านปัจจัยส่วนบุคคล (รายได้)
เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยระดับการพัฒนาตนเอง ของพัฒนากรใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
ปัจจัยแวดล้อม ด้านปัจจัยความก้าวหน้าในอาชีพ
เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยระดับการพัฒนาตนเอง ของพัฒนากรใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
ปัจจัยแวดล้อม ด้านทัศนคติต่อการทางาน
ข้อเสนอแนะของผูต้ อบแบบสอบถาม
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กรอบแนวคิดการวิจยั

(8)

บทที่ 1
บทนา
1.1 ความเป็ นมาของปัญหาและปัญหา
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ในสภาพการณ์ ข องสั งคมที่ ค วามรู ้ เป็ นเรื่ องที่ เปลี่ ย นแปลงไปตลอด และเป็ น
สิ่ ง จ าเป็ นของการเรี ย นรู ้ เพื่ อ สร้ า งความก้ า วหน้ า ให้ กับ หน้ า ที่ ก ารงานและชี วิ ต ปั จ จุ บ ั น การ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมเศรษฐกิจของโลกมีผลทางวัตถุสูง ความเจริ ญทางเทคโนโลยี เป็ นส่ วนหนึ่ง
ในความจาเป็ นที่จะต้องพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็ นการเตรี ยมคนเพื่อให้พร้อมในความเจริ ญที่จะ
เกิ ด ขึ้ น ในอนาคต หลัก ส าคัญ ของ การพัฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ คื อ จะต้อ งให้ ค วามรู ้ แ ละ
ประสบการณ์ดา้ นวิชาการ การฝึ กอบรมความรู ้ที่ทนั สมัยรวมทั้งการปลูกฝังคุณธรรมและจริ ยธรรม
ควบคู่กนั ไป เช่น การให้คนมีความรู ้ จะต้องฝึ กให้มีวินยั ในการทางานควบคู่กนั ไปด้วย
การพัฒนาคุณภาพชีวิตเป็ นการสร้างรากฐานของระดับการดารงชีวิตของคนให้ดี
ขึ้น โดยการให้ความรู ้ การฝึ กด้าน คุณธรรม การส่ งเสริ มสุขภาพอนามัยการประกอบอาชีพ รวมกัน
อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุ ข ในประเทศไทยได้มีการสร้างเกณฑ์มาตรฐานของคุณภาพชีวิต
เป้ า หมายหลัก ในการ “พัฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ” คื อ การให้ มี ค วามสามารถในการ“พึ่ ง พาตนเอง
จุดเริ่ มต้นของการพัฒนาคุณภาพชีวิต คือเริ่ มจากการพัฒนา “ตนเอง” ซึ่งเป็ นหน่วยย่อยของสังคม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ.2545-2549) มุ่งเน้นการ
พัฒนาคนเป็ นเป้ าหมายหลัก โดยยึดแนวคิดว่า “คนเป็ นศูนย์กลางของการพัฒนา” ในทุกมิติอย่าง
เป็ นองค์รวม โดยมุ่งสู่ “สังคมที่เข้มแข็งและมีดุลยภาพ” ใน 3 ด้าน คือ สังคมคุณภาพ ยึดหลักความ
สมดุล ความพอดี ความสามารถสร้างคนทุกคนให้เป็ นคนดี คนเก่งพร้อมด้วยคุณธรรม จริ ยธรรม มี
วินัย มีความรับผิดชอบ มีจิตสานึกสาธารณะ พึ่งตนเองได้ สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรี ยนรู ้ เปิ ด
โอกาสให้คนไทยทุกคนสามารถคิดเป็ นทาเป็ น มีเหตุผล มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถเรี ยนรู ้ได้
ตลอดชีวิต รู ้เท่าทันโลก สังคมสมานฉันท์และเอื้ออาทรต่อกัน ที่ดารงไว้ซ่ ึงคุณธรรม และคุณค่าของ
เอกลักษณ์ สังคมไทย ที่ พ่ ึงพาเกื้อกูลกัน รู ้ รัก สามัคคี มี จารี ตประเพณี ดีงาม มี ความเอื้ ออาทร รั ก
ภูมิใจในชาติและท้องถิ่น มีสถาบันครอบครัวที่เข้มแข็ง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) กาหนดขึ้น
บ น พื้ น ฐาน ก ารเส ริ ม ส ร้ า งทุ น ของป ระเท ศทั้ งทุ น ท างสั งคม ทุ น เศรษ ฐกิ จ แล ะทุ น
ทรั พยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม ให้เข้มแข็งอย่างต่อเนื่ อง ยึด “คนเป็ นศูนย์กลางการพัฒนา”
และอัญ เชิ ญ “ปรัช ญาเศรษฐกิจพอเพี ยง” มาเป็ นแนวทางปฏิ บัติ เพื่ อมุ่งสู่ “สังคมอยู่เย็นเป็ นสุ ข
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ร่ วมกัน” ดังนั้นยุทธศาสตร์ การพัฒนาคนและสังคมไทยจึงให้ความสาคัญลาดับสู งกับการพัฒนา
คุณภาพคน เนื่องจาก “คน” เป็ นทั้งเป้ าหมายสุ ดท้ายที่จะได้รับผลประโยชน์และผลกระทบจากการ
พัฒนา ขณะเดียวกันเป็ นผูข้ บั เคลื่อนการพัฒนาเพื่อไปสู่ เป้าประสงค์ที่ตอ้ งการ จึงจาเป็ นต้องพัฒนา
คุณภาพคนในทุกมิติอย่างสมดุล ทั้งจิตใจ ร่ างกาย ความรู ้ และความสามารถ เพื่อให้เพียบพร้อมทั้ง
ด้าน “คุ ณ ธรรม” และ “ความรู ้ ” เพื่ อเป็ นฐานการด ารงชี วิต และการพัฒ นาประเทศอย่างยัง่ ยืน
นาไปสู่สังคมอยูเ่ ย็นเป็ นสุขร่ วมกัน
พระราชบัญ ญัติระเบี ย บข้าราชการพลเรื อ น พ.ศ. 2551 ซึ่ ง มี ผ ลบังคับ ใช้ต้ ังแต่
วันที่ 26 มกราคม 2551 ส่ งผลให้มี ก ารเปลี่ ยนแปลงระบบการบริ หารข้าราชการพลเรื อน หลาย
ประการ รวมถึงการดาเนินการพัฒนาบุคลากรของส่ วนราชการ เพื่อให้มีความพร้อมทั้งความเข้าใจ
และทักษะสาหรับการรองรับการดาเนิ นการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรื อนฉบับ
ใหม่ ดังกล่าว
มติ ก.พ. ในการประชุ ม ครั้ งที่ 6/2552 ได้ใ ห้ ค วามเห็ น ชอบในหลัก เกณฑ์ และ
วิธีการเกี่ยวกับการพัฒนาข้าราชการพลเรื อนเพื่อเพิ่มพูนประสิ ทธิ ภาพและเสริ มสร้างแรงจูงใจแก่
ข้าราชการพลเรื อน ตามหลักการ 5 ประการ ประกอบด้วย 1.หลักการกระจายอานาจและการมี
ส่ วนร่ ว ม การพัฒ นาถื อ เป็ นหน้ าที่ ร่ว มกัน ของผู ท้ ี่ เกี่ ย วข้อ งทั้ง หมด 2. หลัก ความคุ้ม ค่ าและ
ประหยัด การพัฒนาต้องตรงกับความต้องการทั้งในปั จจุบนั และอนาคต 3. หลักความเป็ นมาตรฐาน
ต้องมีการพัฒนาหลักสู ตรที่ เป็ นความต้องการร่ วมกันและสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 4. หลัก
สมรรถนะ ต้องเสริ ม สร้างสมรรถนะหลัก และประจากลุ่มงาน 5. หลักการพัฒ นาที่ส มดุ ล ต้อง
สมดุลทั้งความรู ้ ทักษะ สมรรถนะและคุณภาพชีวิต
โดยในหลัก สมรรถนะ ทางส านัก งาน ก.พ. ได้ก าหนดสมรรถนะหลัก ส าหรั บ
ข้าราชการ 5 ประการ ได้แก่ 1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 2. การบริ การที่ดี 3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญใน
งานอาชี พ 4. การยึ ด มั่น ในความถู ก ต้อ งชอบธรรมและจริ ย ธรรม 5. การท างานเป็ นที ม ซึ่ ง
สมรรถนะหลัก ทั้ง 5 ข้อ จะมีผลทาให้ส่วนราชการนาไปใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนาทรัพยากร
บุคคลขององค์กรต่อไป
หมวด 4 การเพิ่มพูนประสิ ทธิ ภาพและเสริ มสร้างแรงจูงใจในการปฏิ บตั ิ ราชการ
มาตรา 72 แห่ งพระราชบัญญัติระเบี ยบข้าราชการพลเรื อน พ.ศ. 2551 ว่าด้วยให้ส่ วนราชการมี
หน้าที่ดาเนิ นการให้มีการเพิ่มพูนประสิ ทธิภาพและเสริ มสร้างแรงจูงใจแก่ขา้ ราชการพลเรื อนสามัญ
เพื่อให้ขา้ ราชการพลเรื อนสามัญมีคุณภาพ คุณธรรม จริ ยธรรม คุณภาพชีวิต มีขวัญและกาลังใจใน
การปฏิบตั ิราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก.พ. กาหนด
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กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ซึ่งเป็ นหน่วยยุทธศาสตร์ของรัฐในการ
พัฒนาชนบทด้วยหลักการพัฒนาชุมชน ในการส่ งเสริ มกระบวนการมีส่วนร่ วมและกระบวนการ
เรี ยนรู ้ของชุมชน เพื่อเสริ มสร้างพลังชุมชน ให้ชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนพึ่งตนเองได้ ครอบครัวมี
คุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข แบ่งส่ วนราชการออกเป็ น 2 ส่ วน คือ ส่ วนกลาง และส่ วนภูมิภาค ซึ่งใน
ส่ วนภูมิภาคประกอบด้วยสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด และสานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอ โดยมี
บุคลากรในสายงานหลัก คือ พัฒนากร พัฒนาการอาเภอ และพัฒนาการจังหวัด ในส่ วนของพัฒนากร
จะเป็ นบุ ค ลากรที่ ท างานอยู่ใ กล้ชิ ด ประชาชน สามารถเข้าใจ เข้าถึ ง และพัฒ นาชุ ม ชนร่ วมกับ
ประชาชนจากการปฏิรูประบบราชการ โดยการปรับบทบาท ภารกิจ และขนาดให้มีความเหมาะสม
ท าให้จานวนพัฒ นากรลดลง ในขณะที่ ภารกิ จมากขึ้ น ดังนั้น เพื่ อให้บุ ค ลากรที่ มี อยู่อย่างจากัด
สามารถทางานได้อย่างมี ป ระสิ ทธิ ภาพและเป็ น “นัก พัฒนามื ออาชี พ ” กรมการพัฒนาชุมชนได้
กาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรไว้ 6 ยุทธศาสตร์ คือ (1) การสร้างระบบการพัฒนาบุคลากร
ประกอบด้วยการจัดทาระบบฐานข้อมูลบุคลากรของกรมการพัฒนาชุมชน ด้วยระบบ DPIS การ
จัดทาระบบมาตรฐานการพัฒนาบุคลากรและการฝึ กอบรม การจัดทาเส้นทางความก้าวหน้าในสาย
อาชี พ ข้า ราชการ การจัด ท าแผนพัฒ นารายบุ ค คล การปรั บ ปรุ ง ระเบี ย บและหลัก เกณฑ์ ก าร
บริ หารงานบุคคลและการมอบอานาจ (2) การพัฒนาบุคลากรประกอบด้วยการพัฒนาบุคลากรด้วย
การมอบหมายงานท้าทาย การสอนงาน การพัฒนาบุคลากรด้วยการย้ายเปลี่ยนสายงาน การฝึ กงาน
การแนะแนวการศึ ก ษาต่ อ โดยโทนส่ ว นตัว การฝึ กอบรมประชุ ม สั ม มนาภายในประเทศ การ
ฝึ กอบรมประชุมสัมมนาต่างประเทศ และการเผยแพร่ เอกสารความรู ้เพื่ อการพัฒนาคุณภาพงาน
(3) การฝึ กอบรม ประกอบด้วยการฝึ กอบรมและสัมมนาด้านระบบราชการ การเสริ มสร้างคุณธรรม
จริ ยธรรม และการดาเนินการทางวินยั ข้าราชการ การฝึ กอบรมและสัมมนาตามพันธกิจของกรมการ
พัฒนาชุ มชน แยกการดาเนิ นการฝึ กอบรม/สัมมนาออกเป็ น 4 กลุ่ม คือ บุ คลากรก่ อนประจาการ
บุคลากรระหว่างประจาการ บุคลากรเปลี่ ยนสายงาน การฝึ กอบรมเสริ มและพัฒนาสมรรถนะ และ
การฝึ กอบรมหลักสู ตรพิเศษด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การฝึ กอบรมแบบชั้นเรี ยน การฝึ กอบรมทางไกล
การฝึ กอบรมระบบอิเล็กทรอนิ กส์ การฝึ กอบรมภายในองค์กร การฝึ กอบรมตามอัธยาศัย (4) การ
พัฒ นาวิช าการและเทคโนโลยีก ารฝึ กอบรม ประกอบด้วยการพัฒ นาฐานข้อ มูล เพื่ อการพัฒ นา
ทรั พ ยากรบุ ค คล การพัฒ นาหลัก สู ต ร สื่ อ และเทคโนโลยีก ารฝึ กอบรม การจัด หาและพัฒ นา
โครงสร้ างพื้ น ฐานส าหรั บ การฝึ กอบรม การพัฒ นาระบบการติ ด ตามและการประเมิ น ผลการ
ฝึ กอบรม (5) การสร้างองค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ เป็ นการจัดสภาพแวดล้อมการกระตุน้ ให้เกิ ดเวทีการ
แลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้ การวิเคราะห์ และสรุ ป บทเรี ยนในการปฏิ บัติงาน ด้วยการจัดเวที แลกเปลี่ย น
เรี ยนรู ้การทางานของกรม ศูนย์ฯและจังหวัด รวมทั้งการจัดให้มีการเผยแพร่ บทเรี ยนการทางาน
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พัฒนาชุมนผ่านสื่ อต่าง ๆ (6) การสร้างเครื อข่ายการพัฒนาบุคลากร เป็ นการแสวงหาความร่ วมมือ
ในการพัฒนาบุคลากรกับหน่วยงานภายนอก ด้วยการสร้างข้อตกลงระหว่างองค์กร จัดตั้งที่ปรึ กษา
ด้านการพัฒนาบุคลากรกับหน่วยงานภายนอก ด้วยการสร้างข้อตกลงระหว่างองค์กร จัดตั้งที่ปรึ กษา
ด้านการพัฒนาบุคลากร และยกระดับศักยภาพของศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน รวมทั้งจังหวัดที่มี
ศักยภาพจะทาหน้าที่ ศูนย์ฝึกอบรมได้ และกรมการพัฒนาชุมชน ได้กาหนดแผนปฏิบัติราชการ
กรมการพัฒนาชุมชน(พ.ศ. 2550-2553) ในมิติการพัฒนาองค์กรด้านความรู ้และทักษะ โดยกาหนด
เป้ า หมายการพัฒ นาบุ ค ลากรทั้ง หมดซึ่ งมี อยู่จานวน 7,338 คน ภายในปี พ.ศ. 2553 โดยมี ก อง
ฝึ กอบรมเป็ นหน่ วยรับผิดชอบและแบ่งเป้ าหมายออกเป็ น 4 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550-25553 กาหนด
เป้ า หมายที่ ร้อ ยละ 5 ร้ อ ยละ 10 ร้ อ ยละ 15 และร้ อ ยละ 20 ตามล าดับ (กรมการพัฒ นาชุ ม ชน,
2549:99) ดังนั้นกรมการพัฒนาชุมชนต้องเสริ มสร้างสมรรถนะและทักษะให้แก่ทรัพยากรบุคคล
เพื่อให้สามารถวัดผลการเป็ นผูป้ ฏิบตั ิงานที่ทรงความรู ้ (Knowledge Worker) ซึ่งการที่จะเสริ มสร้าง
สมรรถนะและทักษะให้แก่ทรัพยากรบุคคล ให้ผา่ นเกณฑ์ตามคารับรอง ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพนั้น
ควรศึกษาถึงความต้องการด้านการพัฒนาบุคลากรของข้าราชการเป็ นรายบุคคลด้วย
แม้ว่ากรมการพัฒ นาชุ มชน ได้ก าหนดยุท ธศาสตร์ ก ารพัฒ นาบุ คลากรไว้อย่าง
ชัดเจน แต่ในทางปฏิ บตั ิการพัฒนาบุคลากรของกรมการพัฒนาชุมชน ไม่ส ามารถดาเนิ นการได้
อย่างทั่วถึ งเมื่ อเปรี ยบเที ยบกับ จานวนบุ ค ลากรที่ มีอยู่ ทั้งนี้ เนื่ องจากงบประมาณที่ จากัด ภารกิ จ
หน่ วยงานที่เพิ่มขึ้นตลอดจนระบบการบริ หารจัดการภาครัฐที่ เปลี่ยนแปลงไป ซึ่ งสาเหตุดังกล่าว
ส่ งผลต่อการพัฒนาบุคลากรของกรมการพัฒนาชุมชน ดังนี้
1. การพัฒนาบุคลากรโดยวิธีฝึกอบรมประจาปี แก่พฒั นากรทุกคน สามารถทาได้
เพียงปี ละหนึ่ งครั้ง เนื่ องจากข้อจากัดเรื่ องงบประมาณ เช่น ปี งบประมาณ 2551 ได้รับการจัดสรร
งบประมาณดาเนิ นการโครงการเพิ่มสมรรถนะพัฒนากรด้านการคิด วิเคราะห์ และประเมินค่าใน
งานพัฒนาชุมชนเท่านั้น ซึ่งน้อยมากเมื่อเทียบกับภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
2. กรมการพัฒนาชุมชน ได้พฒั นาบุคลากรด้วยการย้ายสับเปลี่ยนสายงาน จากสาย
งานสนับสนุน เช่น ตาแหน่ งเจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าหน้าที่การเงิน มาดารงตาแหน่ งในสายงานหลัก
เช่ น พัฒนากร แต่ได้ได้ฝึ กอบรมหลักสู ตรที่ จาเป็ นในการเป็ นนักพัฒนาให้แก่ บุคลากรเหล่านั้น
ได้แก่ การสร้างอุดมการณ์และจิตวิญญาณของข้าราชการนักพัฒนา ความรู ้ความเข้าใจในปรัชญา
และหลักการพัฒนาชุมชน ทักษะการประสานงาน เป็ นต้น ทาให้บุคลากรดังกล่าวขาดความรู ้ความ
เข้าใจ และขาดความมัน่ ในในการทางานร่ วมกับประชาชนในหมู่บา้ น ตาบล
3. กรมการพัฒนาชุมชน ได้สร้างบุคลากรที่มีคุณภาพมาตั้งแต่ก่อตั้งกรมการพัฒนา
ชุม ชน เมื่ อ พ.ศ. 2505 เป็ นต้นมา โดยมี การพัฒนาด้วยวิธีก ารฝึ กอบรมบุคลากรอย่างเป็ นระบบ
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ภายใต้รู ป แบบการฝึ กอบรมหลัก สู ต รพัฒ นากรก่ อ นประจ าการ หลัก สู ต รพัฒ นากรระหว่ า ง
ประจ าการ และมี ก ารปรั บ เปลี่ ย นหลั ก สู ต ร เพื่ อ ความเหมาะสมตลอดเวลา ทั้ ง นี้ เนื่ อ งจาก
กระบวนการสรรหาบุคลากรของกรมการพัฒนาชุมชน ซึ่งกาหนดวุฒิการศึกษาที่หลากหลาย ทาให้
ผูท้ ี่ ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าสู่ ตาแหน่ งพัฒ นากรจึ งมาจากวิชาชี พ ที่ แตกต่างกัน เช่ น รั ฐศาสตร์
สังคมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ มนุ ษยศาสตร์ เป็ นต้น ดังนั้น จึ งจาเป็ นต้องสร้ างอุ ดมการณ์ และจิ ต
วิญญาณของข้าราชการนักพัฒนาสาหรับพัฒนากรบรรจุใหม่ ก่อนจะออกไปทางานในพื้นที่ ซึ่งต้อง
ใช้ร ะยะเวลา 2-3 เดื อ น แต่ ระยะหลัง เนื่ อ งจากการเปลี่ ย นแปลงต่ า ง ๆ และข้อ จ ากัด ที่ เพิ่ ม ขึ้ น
กรมการพัฒนาชุมชน จึงปรับหลักสู ตรและระยะเวลาให้กระชับ เพื่อให้ผูผ้ ่านการอบรมได้ ลงไป
ปฏิบตั ิงานในพื้นที่ได้เร็ วขึ้น ซึ่งหลักสู ตรดังกล่าวเน้นเพียงทฤษฎี แต่ขาดการปลูกฝังอุดมการณ์
4. นอกจากนี้ ปั ญหาที่เกี่ยวกับการฝึ กอบรมที่พบส่ วนใหญ่ เกิดจากตัวผูเ้ ข้ารับการ
ฝึ กอบรม ไม่เห็นความสาคัญของกิจกรรม ไม่เข้าใจวัตถุประสงค์ในการฝึ กอบรม แต่เข้ารับ การ
ฝึ กอบรมเพื่อได้รับมอบหมายจากผูบ้ งั คับบัญชา บางคนมีทศั นคติที่ไม่ดีต่อการฝึ กอบรม จึงไม่เต็ม
ใจเข้ารับการฝึ กอบรม ในขณะที่บางคนเห็นว่าการอบรมเป็ นการพักผ่อน จึงไม่ได้เตรี ยมตัวเพื่อการ
อบรม
5. ผูท้ ี่ผา่ นการฝึ กอบรมและพัฒนา ไม่ได้นาความรู ้ที่ได้ไปใช้ในการปฏิบตั ิ งาน ไม่
มีการถ่ายทอดให้กบั ผูอ้ ื่น ถ่ายทอดแต่ท้ งั หมด หรื อถ่ายทอดไม่ตรงกับที่ได้รับการฝึ กอบรมมา สิ่ ง
เหล่านี้เป็ นการสู ญเสี ยงบประมาณ และไม่เกิดประโยชน์ต่อองค์กร

ศนู

1.2 เอกสารงานวิจัยที่เกีย่ วข้ อง
ในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการศึกษาถึงการพัฒนาตนเองของพัฒนากรใน 3
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาเอกสารและผลงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. การพัฒนา
2. การพัฒนาบุคลากร
3. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
4. การพัฒนาตนเอง
5. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
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ความหมายของ “การพัฒนา” ได้มีนักวิชาการหลายท่านให้ ความหมายไว้ดังนี้
ฑิตยา สุ วรรณชฏ (2527 : 88) ได้นิยามการพัฒนาไว้วา่ “เป็ นกระบวนการในอันที่
จะทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโดยการจัดสรรทรัพยากรของสังคม เพื่อการเปลี่ยนแปลงที่จะให้บรรลุ
เป้ า หมายที่ สั ง คมนั้ นได้ เลื อ กสรรแล้ ว ด้ ว ยการควบคุ ม การเปลี่ ย นแปลงให้ เป็ นไปอย่ า งมี
ประสิ ทธิภาพ”
สัญญา สัญญาวิวฒั น์ (2526 : 5) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การพัฒนา หมายถึง “การ
เปลี่ยนแปลงที่มี การกาหนดทิ ศทาง (Directed Change) หรื อการเปลี่ยนแปลงที่ได้วางแผนเอาไว้
ล่วงหน้าแล้ว (Planned Change) ซึ่ งทิศทางที่กาหนดหรื อวางแผนไว้น้ ี ย่อมจะเป็ นไปในลักษณะที่
พึงปรารถนาของสมาชิกในสังคมนั้น (Desired Change)”
อมร รั ก ษาสั ต ย์แ ละขัต ติ ย า กรรณสู ต ร (2515 : 2) ได้ ก ล่ า วไว้ว่ า “เป็ นการ
เปลี่ ย นแปลงในตัว ระบบที่ ก ระท าการซึ่ งเป็ นการเปลี่ ย นแปลงทางด้า นคุ ณ ภาพ (Qualitative
Changes) ส่ ว นด้า นการแปลงรู ป (Transformation) เป็ นการเปลี่ ย นแปลงสภาพแวดล้อมของตัว
กระท าการ (Environmental Changes) ซึ่ งนอกเหนื อ จากการเปลี่ ย นแปลงทางด้านคุ ณ ภาพและ
ปริ มาณ
กมล อดุ ล พัน ธ์ (2529 : 8 ; อ้างอิ งจาก Weidner, 1970) ได้รวบรวมแนวคิด ของ
นักวิชาการที่ให้ความหมายของคาว่าการพัฒนาไว้ แล้วนามาแบ่งเป็ น 4 กลุ่ม คือ
1. การพัฒนาเป็ นเรื่ องของการเจริ ญเติบโต (Growth) ซึ่งหมายถึงการเปลี่ยนแปลง
ในผลที่ได้ของระบบโดยมีปริ มาณของผลที่ได้น้ นั สู งขึ้นกว่าเดิม
2. การพัฒ นาเป็ นเรื่ อ งของการเปลี่ ย นแปลงในระบบที่ ก ระท าการ (System
Change) เช่น การเปลี่ยนแปลงของระบบสังคม
3. การพัฒนาเป็ นการปฏิบตั ิการโดยมี จุดมุ่งหมาย (Goal Orientation) โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง จุดมุ่งหมายในการสร้ างภาวะทันสมัย (Modernity) การสร้างชาติ (Nation Building) และ
ความเจริ ญก้าวหน้าทางด้านเศรษฐกิจสังคม (Social – Economic Progress)
4. การพัฒนาเป็ นการเปลี่ยนแปลงอย่างมีแผน (Planned Change) เพื่อดาเนิ นการ
ให้บรรลุจุดมุ่งหมาย
จากการแบ่งกลุ่มแนวคิดของการพัฒนาดังกล่าวนี้ อาจให้ความหมายของการ
พัฒนาได้อย่างหนึ่งว่า การพัฒนา หมายถึง ความเจริ ญเติบโต การเปลี่ยนระบบและระบบสังคมมี
ความสามารถในการตัดสิ นใจเปลี่ยนแปลงสิ่ งแวดล้อม (Discretion) รวมทั้งมีการวางแผนเพื่อ
กระทาการให้เป็ นไปตามความมุ่งหมายที่กาหนดขึ้น (Planned Change)
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จากความหมายของการพัฒ นาข้างบนนี้ อนั น ต์ เกตุ ว งศ์ (2523 : 20) ได้เขี ย น
สมการของการพัฒนาไว้ดงั นี้
Development = Planned Change + System Change + Discretion + Growth
จากสมการจะได้ความหมายของการพัฒ นาอย่างครบถ้วนกล่าวคือ ระบบหรื อ
สังคมใดต้องการจะพัฒนา คงจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงโดยอาศัยการวางแผนให้มีการเปลี่ยนแปลง
ระบบให้ ร ะบบมี ค วามสามารถตัด สิ น ใจเปลี่ ย นแปลงสิ่ งแวดล้อ มได้ และก่ อ ให้ เกิ ด ความ
เจริ ญเติบโต

ย์ศ
กึ ษ ศ
าแ ริ กิ ลุ
ละ
พัฒ คา้ � ช
นา ู
ชุม
ช

ความหมายของคาว่า “ตนเอง (Self)”
ตนหรื ออัตตา หมายถึง ทุกสิ่ งทุกอย่างที่คน ๆ หนึ่ ง ตั้งใจและพอใจที่จะเรี ยกมันว่า
เป็ น “ฉัน” และ “ของฉัน” ตัวตนเป็ นสิ่ งมีชีวิต เป็ นส่ วนหนึ่งของบุคคลหรื ออินทรี ยท์ ี่แสดงออกซึ่ ง
การกระทาทางใจ หรื อจะเรี ยกว่าเป็ นตัวแทนของพฤติกรรมก็ได้ (เดโช สวนานนท์ 2520 : 222)
จากที่กล่าวมาพอจะสรุ ปได้ว่า “การพัฒนาตนเอง” หมายถึง การทาให้ตวั เองมีการ
เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีข้ ึน มีพฤติกรรมที่พึงปรารถนา
ตนและอัตมโนทัศน์ เบื้องตนแห่ งการเข้าใจตนเอง
การเข้า ใจเรื่ องตน (Self) และอัต มโนทัศน์ (Self concept) จะน าไปสู่ ก ารเข้า ใจ
ตนเอง นาไปสู่การสร้างมนุษยสัมพันธ์และการปฏิบตั ิงาน ผูท้ ี่มุ่งพัฒนาตนเองทั้งบุคลิกภาพ หน้าที่
การงานและสังคม จึงควรจะสนใจเรื่ องตนและอัตมโนทัศน์
พรรณทิพย์ ศิริวรรณบุศน์ (2527 : 23) ได้อธิบายความหมายของตนว่า คือวิถีทาง
ที่ตนเป็ นตนของตนเอง เป็ นแก่นแท้ที่แน่ นอน รวมตั้งแต่บุคลิกภาพ สติปัญญา ความสามารถ นิสัย
ใจคอ รู ปร่ างลักษณะ หน้าตา ตนอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามพัฒนาของตน

ศนู

การพัฒนาบุคลากร
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วทั้งทางด้านสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมใน
ปัจจุบนั ทาให้ส่วนต่าง ๆ ของโลกผูกพันใกล้ชิดกัน ก่อให้เกิดกระแสโลกาภิวตั น์ เกิดความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยี การเจริ ญ เติ บ โตทางการค้า ระหว่างประเทศ การสื่ อสาร การคมนาคม และการ
ขนส่ ง ความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทาให้เกิดการแข่งขัน ประเทศต่าง ๆ จึงพัฒนามนุษย์ให้เป็ นการ
พัฒนาที่ ยงั่ ยืน โดยพัฒ นาทุ กมิ ติ ทั้งทางจิ ตใจ สั งคมและสติ ปั ญญา เพื่อรองรั บ การเปลี่ ยนแปลง
ดังกล่าว
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ชาญชัย ลวิตรังสิ มา และเชิดวิทย์ ฤทธิ ประศาสน์ (2520 : 4) ได้สรุ ปการพัฒนา
บุ ค คลไว้ว่า เป็ นการให้ ค วามรู ้ อย่ างกว้า ง ๆ ในวิ ช าชี พ โดยทั่ว ๆ ไป เพื่ อ ให้ ผู เ้ รี ย นมี ค วามรู ้ ใ น
สภาพแวดล้อมเกิ ด ปั ญ ญาที่ จะวิเคราะห์ ป รากฏการณ์ และปั ญ หาต่าง ๆ เป็ นแนวทางที่ จะเลื อ ก
ประกอบอาชีพตามความรู ้และความต้องการของตนเอง
ภิญโญ สาธร (อ้างถึงใน วุฒิพงศ์ เตชะดารงสิ น และคณะ, 2539:5) กล่าวว่าการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์หมายถึง กระบวนการเพิ่มพูนความรู ้ ความชานาญ และกระบวนการพัฒนา
ศัก ยภาพของบุ ค คลระดับ ต่าง ๆ เป็ นการระดมทุน มนุ ษ ย์ อุดมการณ์ อย่างหนึ่ งของหน่ วยงานที่
ประสบความส าเร็ จสู ง คือ การเชื่ อมัน่ ในคุ ณค่ าของคน อุดมการณ์ ที่ สอดคล้องกับ ความคิดที่ ว่า
มนุษย์ทุกคนมีคุณค่า พัฒนาได้ และใฝ่ ดี
เลียวนาร์ ด แนดเลอร์ (Leonard Nadler) (อ้างถึงใน วุฒิพ งศ์ เตชะดารงสิ น และ
คณะ, 2539 : 5) ได้ให้ความหมายของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เอาไว้ว่า หมายถึง การจัดกิจกรรม
ซึ่ งมีการวางแผนอย่างมีระบบและต่อเนื่ องให้กบั บุคคล โดยมีวตั ถุประสงค์จดั กระบวนการเรี ยนรู ้
และการประเมินผลไปตลอดชี วิตการทางานภายในช่วงเวลาที่เหมาะสม เพื่อให้มีการพัฒนาและ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางที่ตอ้ งปฏิบตั ิงานได้ดีข้ ึน ทาให้มีความเจริ ญทั้งในแง่ของบุคคล
แนดเลอร์ได้แบ่งกิจกรรมการเรี ยนรู ้ออกเป็ น 3 ประเภท คือ
1.การฝึ กอบรม (Training) เป็ นการเรี ยนรู ้โดยมุ่งเน้นงานที่ตอ้ งรับผิดชอบ
ปรับปรุ ง บุคคลในการปฏิบตั ิงานในปัจจุบนั ให้มีความรู ้ ทักษะ และทัศนคติที่ดีข้ ึน
2.การศึกษา (Education) เป็ นการเรี ยนรู ้โดยมุ่งเน้นงานที่จะเกิดขึ้น เตรี ยมบุคค
สาหรับปฏิบตั ิงานที่ตอ้ งการในอนาคตอันใกล้

3.การพัฒนา (Development) เป็ นการเรี ยนรู ซ่ ึงมิได้สัมพันธ์กบั งานที่ปฏิบตั ิใน

ปัจจุบนั หรื อจะกระทาในอนาคต

ศนู

เวกซ์ลีย ์ และลาแธม (Wexley and Latham) (อ้างถึงใน เครื อวัลย์ ลิ่มอภิชาติ,
2531 : 5) ได้ก ล่าวถึ งการฝึ กอบรมและพัฒนา โดยทั่วไปจะต้องมี หนึ่ งหรื อมากกว่าในจุ ดหมาย
ดังต่อไปนี้ คือ เพื่อปรับปรุ งแก้ไขความรอบรู ้ เพื่อการปฏิบตั ิงานของแต่ละบุคคลในแต่ละระดับ
เกี่ยวกับการเข้าใจ กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และหน้าที่ที่รับผิดชอบของแต่ละบุคคล เพื่อเพิ่ม
ทักษะ ความชานาญการในงาน และเพื่อจูงใจบุคลากรให้ปฏิบตั ิงานในหน้าที่ให้ดีข้ ึน
สมชาติ กิจยรรยง (2537 : 3) กล่าวว่า องค์การต่าง ๆ ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึง
ความสาคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็ นอย่างมาก โดยถือว่าการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็ น
การลงทุนที่คมุ ้ ค่า ซึ่งการแข่งขันมิได้เป็ นการแข่งบันที่คุณภาพของสิ นค้า ราคา วิธีการจาหน่าย และ
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การส่ ง เสริ ม การขายเท่ านั้น ยัง เป็ นการแข่ ง ขัน กัน ในเรื่ อ งของคุณ ภาพและคุ ณ ค่าของคน ที่ จ ะ
สามารถสร้างองค์การธุรกิจนั้น ๆ ให้เจริ ญรุ่ งเรื องสื บต่อไป
สุปราณี ศรี ฉตั ราภิมุข (2531 : 1) กล่าว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คือ
กระบวนการที่จดั ขึ้นอย่างเป็ นระบบเพื่อพัฒนาให้มีคุณภาพ ซึ่ งมีคาที่เกี่ยวข้องอยู่ 3 คาด้วยกัน คือ
การฝึ กอบรมการพัฒ นาบุ ค คล และการให้ก ารศึ ก ษา การพัฒ นาบุ คคล หมายถึ ง กระบวนการ
ส่ งเสริ ม ความเจริ ญ ก้าวหน้าของบุคคล โดยดาเนิ นการด้วยวิธี ก ารต่าง ๆ เพื่ อให้บุ คคลมี ความรู ้
ทักษะ และทัศนคติเหมาะสมกับสภาวะของงานที่จะต้องปฏิบตั ิ
การพัฒนาบุคลากรจึงเป็ นกระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างเป็ นระบบและ
ต่อเนื่ อง เพื่ อเพิ่ ม ศัก ยภาพของบุ คคลให้ มีอายุการใช้งานที่ ท นทาน โดยจัดระบบการเรี ยนรู ้ และ
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม เพื่อให้สามารถพัฒนาให้ดีเท่าเดิมหรื อดีกว่าเดิม ตามความคาดหวังของ
องค์การ

ศนู

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ปรากฏการณ์ที่สาคัญที่เกิดขึ้นในห้วงแห่งการแข่งขัน คือ การที่องค์การหลาย
แหล่งได้นาเอารู ปแบบแนวคิดการบริ การยุคใหม่มาใช้ในการบริ หารจัดการเพื่อให้องค์การอยู่รอด
โดยเฉพาะอย่างยิง่ การเตรี ยมบุคลากรให้มีความสามารถที่พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง
องค์การรู ปแบบใหม่ จะต้องมุ่งตอบสนองและสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อลูกค้าเป็ น
สาคัญ โดยปรับองค์การให้มีขนาดเล็กลง แต่มีโครงสร้างที่มีระนาบกว้างในแนวนอนมากขึ้น และ
ลดสายการบังคับบัญชาและจานวนผูบ้ ริ หารระดับกลางให้น้อยลง พร้อมกับการจัดกระบวนการ
ทางานให้รวดเร็ วคล่องตัวขึ้น ลดขั้นตอนการทางานให้น้อยลง โดยนาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาช่วย
ประกอบในการทางาน และใช้ผชู ้ านาญการที่มีทกั ษะในการทางานหลากหลายมากขึ้น การทางานที่
แบ่งเป็ นฝ่ ายตามหน้าที่แบบเดิมอย่างเคร่ งครัดจะถูกแทนที่โดยทีมงานซึ่งประกอบด้วยผูเ้ ชี่ยวชาญ
จากส่ วนต่าง ๆ มาทานร่ วมกัน ด้วยรู ปแบบการจัดการองค์การ เช่นนี้ จะทาให้สามารถตอบสนอง
รั บ ต่ อกระแสสั งคมสารสนเทศได้ ซึ่ งมี แนวโน้ม มากขึ้ น เรื่ อย ๆ ว่า องค์ก ารธุ รกิ จไทยก าลังให้
ความสาคัญกับเรื่ องดังกล่าว
ความหมายของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
โกวิทย์ กังสนันท์ (อ้างถึงใน ปรี ดา รสสารภี, 2546 : 8) ได้ช้ ีให้เห็นว่าการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง การวางแผนล่วงหน้าเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ขององค์การเป็ นรายบุคคล ให้เขา
มี ค วามพร้ อ มที่ จะท างานในหน้ า ที่ ข องเราให้ ไ ด้ผ ลดี แ ก่ อ งค์ก ารมากที่ สุ ด ความพร้ อ มในที่ น้ ี
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หมายความว่าองค์การจะต้องดูแลให้เขามีกาลังกาย กาลังใจ มีสติปัญญา ความรู ้ ความสามารถ และ
ทุ่มเทพลังทั้งหมดที่มีอยูใ่ ห้กบั งานในหน้าที่ของเขาจนได้รับผลสาเร็ จมากที่สุด
ชาญชัย แสงสว่าง (อ้างถึงใน ปรี ดา รสสารภี, 2546 : 8) การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์หมายถึง ประสบการณ์การเรี ยนรู ้ที่จดั ระเบียบ โดยได้รับการสนับสนุ นจากนายจ้างและได้
ออกแบบมา และ/หรื อ ดาเนินการเพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุ งการปฏิบตั ิงานในขณะเดียวกันก็
เน้นสิ่ งที่ดีกว่าสาหรับสภาพของมนุษย์ โดยผ่านทางการผสมผสานเป้ าหมายขององค์การและความ
ต้องการของเอกัตบุคคล
ดนัย เทียนพุฒ (อ้างถึงในปรี ดา รสสารภี, 2546 : 8) ได้ให้นิยามใหม่ของการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์วา่ ในความหมายใหม่จะหมายถึง การบูรณาการเพื่อให้การฝึ กอบรมและการ
พัฒนาการพัฒนาอาชีพ การพัฒนาองค์การสาหรับปรับปรุ งบุคคล ทีม และประสิ ทธิผลขององค์การ
นอกจากนี้ยงั ให้รายละเอียดว่า บูรณาการขยายความได้วา่ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ไม่ใช่เพียง
ผลรวมของกิ จ กรรมบางส่ ว นข้า งต้ น แต่ เป็ นการใช้ป ระโยชน์ ท้ ัง หมด เพื่ อ การพัฒ นาให้ เกิ ด
ความส าเร็ จในระดับ ที่ สู งขึ้ นของแต่ ล ะคนและเกิ ดประสิ ท ธิ ผลขององค์ก ารมากกว่า จะใช้ด้วย
วิธีการที่จากัดเท่าที่เป็ นไปได้
แนดเลอร์ (อ้างถึงใน พินิตย์ คงมี, 2543 : 9) ได้ให้ความหมายไว้ดงั นี้ การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ (HRD) คือ
1. การที่นายจ้างจัดประสบการณ์เรี ยนรู ้ให้พนักงาน
2. ในช่วงเวลาที่กาหนด และ
3. เพื่อให้เกิดการปรับปรุ งการทางานให้ดีข้ ึน และ/หรื อ ให้เกิดความเจริ ญงอกงาม
ในตัวพนักงาน
อานวย แสงสว่าง (2544:327) ได้ให้ความหมายของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ว่า
หมายถึง การวางแผนอย่างเป็ นระบบต่อเนื่อง เพื่อจัดให้มีการพัฒนาระดับขีดความสามารถในการ
ปฏิบตั ิงานของพนักงาน และประสิ ทธิ ภาพในการดาเนิ นงานขององค์การ โดยใช้วิธีการฝึ กอบรม
กรให้ความรู ้ และประสิ ทธิภาพในการดาเนินงานขององค์การ โดยใช้วิธีการฝึ กอบรม การให้ความรู ้
และจัดโปรแกรมการพัฒนาพนักงาน ให้มีโอกาสได้รับความก้าวหน้าในอาชีพสาหรับอนาคต
ฮาร์ บินสัน และไมเยอร์ส (อ้างถึงในพินิตย์ คงมี, 2543 : 9) อธิบายว่า การพัฒนา
บุ ค คล คื อ กระบวนการที่ จ ะเพิ่ ม พู น ความรู ้ (Knowledge) ทั ก ษะ (Skill) และความสามารถ
(Capacities) ของบุคคลทั้งหมดในสังคมสังคมหนึ่ง
สรุ ป ได้ว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ หมายถึง การพัฒนาคนให้เกิดการเรี ยนรู ้
นัน่ คือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการทางานให้ดีข้ ึน และมีการปฏิบตั ิตนต่อสังคมอย่าง
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ปัจจัยที่มีอทิ ธิพลต่ อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ชาญชัย อาจิ น สมาจาร (อ้างถึ ง ใน ปรี ด า รสสารภี , 2546 : 9) ได้อ ธิ บ ายถึ ง
องค์ป ระกอบที่ มีอิทธิ พ ลต่อการพัฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษย์ ซึ่ งรวมถึ งสิ่ งแวดล้อมภายนอกองค์การ
สิ่ งแวดล้อมภายในองค์การ กลุ่มทางานเอกัตบุคคล และความสัมพันธ์ระหว่างผลการปฏิบตั ิงานกับ
ความพอใจ
ลักษณะของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง ทุกสิ่ งทุกอย่างที่มีอิทธิพลต่อ
องค์การ ซึ่งรวมถึง
1. สิ่ งแวดล้อมกว้าง ๆ ภายนอกองค์การ
2. สิ่ งแวดล้อมที่มีความจาเป็ นขึ้นภายนอกองค์การซึ่งตรงกับการปฏิบตั ิงาน
3. บรรยากาศภายในและวัฒนธรรมขององค์การเอง
4. ปทัสถานและลาดับสถานะของกลุ่มทางานซึ่งผูร้ ับการฝึ กอบรมได้รับ
มอบหมายงานมา
5. ความแตกต่างระหว่างบุคคลของคน
องค์การทั้งหลายและเอกัตบุคคลจะได้รับผลกระทบจากสภาวะทัว่ ๆ ไปในโลก
ไม่ว่าจะดารงอยู่ในปั จจุ บนั หรื ออนาคต ซึ่ งสิ่ งแวดล้อมกว้าง ๆ หมายถึ งระหว่างประเทศและใน
ประเทศ เรื่ อ งสภาวะเศรษฐกิ จ การตลาด ทรั พ ยากร การเมื อ ง การพัฒ น าทางเทคโนโลยี การ
เปลี่ยนแปลงใด ๆ ในสิ่ งเหล่านี้ จะกระทบต่อความสามารถขององค์การในการผลิตหรื อขายผลผลิต
หรื อบริ การนอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงจะกระทบเอกัตบุคคล โดยสร้างอิทธิ พลต่อความเต็มใจของ
พนักงานในการจ้างหรื อรักษาไว้ ซึ่งพนักงานที่มีทกั ษะบางอย่าง ผลกระทบของสิ่ งแวดล้อมกว้าง ๆ
ต่อความพยายามในการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์เป็ นสิ่ งที่เข้าใจยาก นายจ้างที่ประสบกับภาวะไม่ดี
มักจะประหยัดเงิน โดยลดความพยายามในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์หรื อยกเลิกทั้งหมด ดังนั้นถ้า
มี ส ภาพแวดล้อมทั่วไปที่ ดีม ากเท่าใด ก็จะมี ส ภาพวะที่ ดีส าหรั บการพัฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์มาก
เท่านั้น
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สิ่ งแวดล้อมขององค์การแต่ละแห่งจะเผชิญหน้าที่แตกต่างกัน การเปลี่ยนแปลงใน
สิ่ งแวดล้อมภายนอกจะนาไปสู่ การปรับตัวภายในองค์การ ความเป็ นไปได้ที่องค์การจะอยู่รอดและ
เจริ ญมากเท่าใด ความพยายามในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สามารถทาให้ช่องว่างแคบลงระหว่าง
สิ่ งที่ คนรู ้ กับ การกระท าในปั จจุ บ ัน และสิ่ งที่ เขาควรรู ้ กับ การกระท าเพราะสิ่ งแวดล้อมภายนอก
เปลี่ยนแปลง ดังนั้นการฝึ กอบรม การศึกษาและการพัฒนา สามารถช่วยให้องค์การประสบกับความ
ท้าทายในการเปลี่ยนแปลงของภาวะภายนอก แต่องค์การยังถูกกาหนดคุณลักษณะโดยสิ่ งแวดล้อม
ภายใน ซึ่ งรวมถึงกระบวนการ เช่น รู ปแบบของการสื่ อความหมาย การตัดสิ นใจ การปฏิบตั ิและวิธี
รวบรวมข้อมู ล เกี่ ยวกับ สิ่ งแวดล้อม เป็ นต้น นอกจากนี้ ย งั มี เทคโนโลยีห รื อแนวทางการท างาน
โครงสร้ า งซึ่ งเป็ นการอ้างถึ ง ความสั ม พัน ธ์ ข องอ านาจหน้าที่ แ ละแนวทางการแบ่ งหน้าที่ งาน
วัฒ นธรรม ความเชื่ อ ปทัส ถานและค่ านิ ยมที่ เกิ ดขึ้ น ภายในองค์ก ารโดยพนัก งานและผูบ้ ริ ห าร
อิ ท ธิ พ ลของสิ่ งแวดล้อมองค์ก ารในความพยายามต่ อการพัฒ นาองค์ก ารมี ค วามมั่น คงและการ
เปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เกิดขึ้นภายในหรื อภายนอกองค์การสามารถสร้างความต้องการการเรี ยนรู ้
กลุ่ ม ท างาน หมายถึ ง การรวมกัน ของคนที่ ส ร้ างขึ้ น ในองค์ก าร กลุ่ ม ท างานมี
ความสาคัญต่อการปฏิบตั ิงานของเอกัตบุคคลและองค์การ กลุ่มทางานจะมีลกั ษณะที่คล้ายคลึงกัน
โดยประกอบด้วยสิ่ งต่อไปนี้ ได้แก่ โครงสร้าง บทบาทและปทัสถาน ภาวะผูน้ า การประสานกับ
กลุ่มทางานแต่ละกลุ่มจะพัฒนาโครงสร้างตลอดเวลา สมาชิ ก ของกลุ่ม จะมี ส ถานะหรื อชั้น โดย
ขึ้นอยู่กบั ความเชี่ยวชาญ อานาจ และความกระตือรื อร้น สถานะอย่างเป็ นทางการจะได้รับอย่างไม่
เป็ นทางการ โดยสมาชิ ก ในกลุ่ม หัวหน้างานจะมี ส ถานะอย่างเป็ นทางการที่ สู ง โดยได้รับ จาก
ตาแหน่งกลุ่มทางาน จะมีการปทัสถาน ซึ่งเป็ นความเชื่อและมาตรฐานของกพฤติกรรมที่ไม่เป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษร สมาชิกในแต่ละกลุ่มจะมีบทบาท พฤติกรรม ที่คาดหวังของบุคคล อันเป็ นผลมาจาก
หน้าที่งานและสถานะของเขา ภาวะผูน้ าเป็ นอานาจชี้ นาการทางานของกลุ่ม กลุ่มต่าง ๆ จะมีความ
แตกต่างกันไปในระดับของการประสานกัน ซึ่ งเป็ นอานาจในการดึงสมาชิกให้เข้ามาหากลุ่มและ
ออกจากกลุ่มอื่น ๆ
อาจกล่าวได้วา่ กลุ่มทางานเรี ยนรู ้เพราะเอกัตบุคคลได้รับทักษะไม่เพียงแต่ในการ
ทางานของเขา แต่ในการทางานด้วยกัน การเรี ยนรู ้ของกลุ่มจะเจริ ญก้าวหน้า โดยผ่านขั้นตอนต่าง ๆ
ดังนี้
1.การยอมรับเมื่อกลุ่มใหม่ก่อตั้งขึ้น สมาชิกอยากแสดงคามคิดเห็นหรื อสื่ อ
ความหมายกับคนอื่น ๆ น้อยลง ผลิตภาพจะค่อนข้างต่า
2.การสื่ อความหมาย ในขั้นตอนที่สอง สมาชิกของกลุ่มเริ่ มสื่ อความหมายระหว่าง
กันและกัน โดยมอิสระมากขึ้น
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3.ผลิตภาพในขั้นตอนที่สาม สมาชิกของกลุ่มจะดาเนินงานสู่ เป้าหมายกลุ่ม
มากกว่าเป้าหมายที่เกิดขึ้นจากงานเขาผลิตภาพจะสู งสุ ด
4.การควบคุมกลุ่มที่จดั ตั้งเต็มรู ปแบบจะกาหนดพฤติกรรมของสมาชิก โดยผ่าน
ปทัสถานร่ วม การเปลี่ยนแปลงภายนอกที่จะนามาใช้กบั กลุ่มจะถูกต่อต้านเมื่องมองว่ามันไม่
สัมพันธ์กบั ปทัสถาน
เอกัตบุคคลในความหมายของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เอกัตบุคคลหรื อบุคคลที่
มีบทบาทในองค์การ เอกัตบุคคลถูกแยกแยะ โดยตัวแปรทางสรี ระ เช่น ความสามารถทางการและ
สมอง ตัวแปรทางจิต เช่น การรับรู ้ เจตคติ บุคลิกภาพ การเรี ยนรู ้และจูงใจ ตัวแปรทางสิ่ งแวดล้อม
เช่น ครอบครัว วัฒนธรรมและขั้นทางสังคม ตัวแปรการจูงใจ เช่น ค่านิ ยมที่สัมพันธ์กบั รางวัลชนิ ด
ต่าง ๆ
เอกัตบุคคลจะแตกต่างกันไปตามคุณลักษณะทางการ สติปัญญา และตัวแปรทาง
สรี ระเหล่ านี้ ได้ส ร้ า งข้อ จากัด และโอกาส เอกัตบุ ค คลยังมี ค วามแตกต่ างกัน ทางจิ ต ซึ่ ง เขาอาจ
แตกต่างกันในการรับรู ้ การเข้าใจเหตุการณ์ ปั ญหา สถานการณ์ เจตคติในสิ่ งที่เขาคิด การศึกษาใน
อดีตประสบการณ์และแบบของการได้รับความรู ้เกี่ยวกับโลก การจูงใจเป็ นเป้ าหมายของเขาและ
ระดับของกิจกรรมที่มีเป้ าหมายนา ตัวแปรของสิ่ งแวดล้อมที่สัมพันธ์กบั การเลี้ยงดูเอกัตบุคคลและ
ต่อความเชื่อถือที่เกิดจากครอบครัวและการจัดโปรแกรมทางสังคม บางทีมนั อาจเป็ นสิ่ งหลีกเลี่ยง
มากที่สุ ดในการระบุ และใช้ อย่างไรก็ ตาม มันสามารถสร้างอิทธิ พ ลต่อวิธีการเรี ยนรู ้ของบุคคล
ท้ายสุ ดตัวแปรในการทาสิ่ งที่เขาให้คุณค่า ถ้าการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ถูกมองในฐานะการนาไปสู่
รางวัลมากเท่าใด การจูงใจที่จะเรี ยนรู ้ก็จะมากเท่านั้น
อานวย แสงสว่าง (2544 : 331 - 332) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ยอ่ มเป็ นสิ่ งที่มีบทบาททาให้บริ ษทั ไดรับความสัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค์ของการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ปัจจัยที่สาคัญและมีอิทธิพลต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มีดงั นี้
1.การสนับสนุนอย่างเต็มที่และด้วยความจริ งใจจากผูบ้ ริ หาร จะสังเกตเห็นได้จาก
การได้รับ การสนับ สนุ น ค่ าใช้จ่ายและการอานวยความสะดวกในการจัด โปรแกรมการพัฒ นา
ทรัพยากรมนุษย์อย่างเต็มที่และอย่างต่อเนื่องตลอดปี รวมทั้งการจัดให้มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์
ให้ทวั่ ถึงทั้งบริ ษทั จะพบว่าถ้าโปรแกรมการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ได้รับการสนับสนุนส่ งเสริ ม
อย่างเต็ม ความสามารถจากผูบ้ ริ ห ารทุ ก ระดับ แล้ว ย่อมมี ผ ลท าให้ พ นัก งานมี ค วามเชื่ อมั่น และ
ตระหนักถึงความสาคัญของโปรแกรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
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2.ความร่ วมมือจากการแสดงความคิดเห็นจากหัวหน้าทุกหน่วยงานของบริ ษทั จะ
เป็ นสิ่ งที่จะช่วยทาให้การจัดโปรแกรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สามารถตอบสนองความต้องการ
ของการจัดโปรแกรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ได้อย่างแท้จริ ง
3.ขนาดกิจกการของบริ ษทั มีการขยายงานมากขึ้น ทาให้บริ ษทั มีโครงสร้างการจัด
องค์ก ารมี ค วามซั บ ซ้ อนมากยิ่งขึ้ น ท าให้ เกิ ดงานเฉพาะอย่างมากขึ้ น ซึ่ งจะต้อ งใช้พ นัก งานที่ มี
ความรู ้ ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ทางวิชาชีพเฉพาะด้าน ในด้านการปฏิบตั ิงานของ
พนักงานมีความจาเป็ นจะต้องใช้ความสัมพันธ์กนั ภายในหน่วยงานให้มากขึ้น ในระหว่างพนักงาน
ทุกระดับนับตั้งแต่ผบู ้ ริ หารและผูป้ ฏิบตั ิงาน การจัดโปรแกรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จึงมีความ
จาเป็ นต้องมีส่วนสัมพันธ์ในการประสานงานร่ วมกัน ในการปฏิบตั ิงานให้มีเอกภาพและมีทิศทาง
เดียวกัน
4.เทคโนโลยีกา้ วหน้าในยุคโลกาภิวฒั น์ มีความใหม่เกิดขึ้นอย่างมากกมาย
โดยเฉพาะทางด้านพฤติก รรมศาสตร์ ซึ่ งมีส่ วนสัมพัน ธ์โดยตรงกับการพัฒ นาทรัพ ยากรมนุ ษ ย์
ผูบ้ ริ ห ารงานจะต้องรั บ ทราบและรู ้ จัก น าพฤติ ก รรมศาสตร์ ม าใช้ให้ไ ด้ผลประโยชน์ ต่ อการจัด
โปรแกรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
5.ผูเ้ ชี่ยวชาญการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จะต้องมีความรู ้เพิ่มมากขึ้นจากเดิมที่มี
เพียงแคความรู ้ในการจัดหัวข้อเรื่ องโปรแกรมการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์เท่านั้น ผูเ้ ชี่ยวชาญการ
พัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์จะต้องมีความรู ้ความเข้าใจหลักการเรี ยนรู ้ข้ ึนพื้นฐาน เพื่อนามาประยุกต์ใช้
ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อทาให้พนักงานมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านพฤติกรรมและสามารถ
เรี ยนรู ้สารสนเทศที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูต่ ลอดเวลา
6.ความรู ้สึกมีส่วนสัมพันธ์ของพนักงานต่อบริ ษทั ย่อมมีอิทธิพลต่อการจัด
โปรแกรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เนื่องจากพนักงานต้องการให้ผบู ้ ริ หารงานของบริ ษทั ให้ความ
เอาใจใส่ ดูแลเป็ นอย่างดี โปรแกรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สามารถจัดหลักสู ตรพัฒนาผูบ้ ริ หาร
ทุกระดับของบริ ษทั ให้รู้จดั วิธีปฏิบตั ิต่อพนักงานในการขจัดปัญหาและอุปสรรคการปฏิบตั ิงานได้
อย่างมีประสิ ทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
7.สุขภาพและความปลอดภัยของพนักงานในการปฏิบตั ิงาน ย่อมจะมีอิทธิพลต่อ
การจัดโปรแกรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การเน้นการจัดโปรแกรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ในเรื่ องสุ ขภาพและความปลอดภัยของพนักงานในการปฏิบตั ิงาน การจัดและพัฒนาให้พนักงานมี
สุ ขภาพดีมีความปลอดภัยในการปฏิบตั ิงานและมีสิ่งแวดล้อมให้การปฏิบตั ิงานที่ดี มีสุขภาพอนามัย
ดีย่อมทาให้พนักงานได้รับประโยชน์และบริ ษทั ย่อมได้รับผลกาไรจากการดาเนิ นงานของบริ ษทั
ตามไปด้วย
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การพัฒนาตนเอง
ความหมายของการพัฒนาตนเอง
สัมภาษณ์ แก้วอารมณ์ (2530 : 18) ได้ให้ความหมายของการพัฒนาตนเองว่าการ
พัฒ นาตนเองหมายถึ ง การศึ ก ษาและการเรี ยนรู ้ เนื้ อหาสาระต่ าง ๆ ด้วยวิธี ก ารค้น คว้า และการ
แสวงหาความรู ้ในหลาย ๆ รู ปแบบจากแหล่งต่าง ๆ ซึ่ งอาจกระทาได้โดยวิธีการศึกษาด้วยตนเอง
และที่หน่วยงานจัดให้
พิสิทธิ์ สารวิจิตร (2529 : 13) ได้ให้ความหมายว่า หมายถึงการพัฒนาปลูกสร้าง
คนสมบัติ คุณธรรม เจตคติ ความสามารถ ความชานาญ ความรู ้ ความคิด ความเข้าใจให้เกิดขึ้นใน
ตนเอง เพื่อช่วยให้ตนเองเป็ นบุคคลที่มีความสุ ข ความเจริ ญ ความสมบูรณ์เป็ นประโยชน์แก่ตนเอง
สังคม ประเทศชาติและหน่วยงานอย่างสอดคล้องเหมาะสมกับความถนัด ความสนใจ ศักยภาพ และ
ความปรารถนาของตนเอง
บันฑิตย์ อินทรชื่น (2526 : 52) การพัฒนาตนเองที่ก่อให้เกิดความสาเร็ จ มีดงั นี้
1. มีความตั้งใจที่จะพัฒนาตนเองให้ทนั ต่อเหตุการณ์
2. แลกเปลี่ยนความรู ้ความคิดแบบกันเอง
3. การศึกษาความรู ้จากเอกสารวิชาการต่าง ๆ
4. ติดตามความเคลื่อนไหว เกี่ยวกับนโยบายและโครงการของงานที่อยูใ่ นความ
รับผิดชอบโดยตรงและที่เกี่ยวข้อง
5. ติดตามความเคลื่อนไหว ของเหตุการณ์ภายในและภายนอกประเทศ โดยอาศัย
หนังสื อพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ และสื่ ออื่น ๆ
6. เข้าร่ วมประชุมสัมมนาเมื่อมีโอกาส
7. เป็ นผูน้ าอภิปรายและผูบ้ รรยายในบางโอกาส
8. เป็ นสมาชิกองค์การทางวิชาการหรื อองค์การที่น่าสนใจอื่น ๆ
9. หาโอกาสไปศึกษาและดูงานทั้งในและนอกประเทศเป็ นครั้งคราว
10. เข้าศึกษาในบางวิชาในสถานศึกษา
11. คบหาสมาคมกับผูร้ ู ้บางท่าน
อาภรณ์ จันทร์สว่าง (2525 : 32 - 39) กล่าวถึงเรื่ องนี้วา่ เป็ นการมุ่งหวังให้ตนเองมี
ความเจริ ญก้าวหน้า มีคุณภาพ และมีความหมายมากขึ้น
Charles (อ้างถึงใน พินิตย์ คงมี, 2543 : 15) กล่าวว่า การพัฒนาตนเอง ของมนุษย์
ในองค์ก าร เป็ นเรื่ องที่ เกี่ ย วข้อ งกับ กิ จกรรมการเรี ย นรู ้ ซึ่ งครอบคลุ ม ไปถึ งการเรี ย นรู ้ทุ ก อย่าง
รวมทั้งการฝึ กอบรมด้วย
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Gellerman (อ้างถึงใน พิ นิตย์ คงมี, 2543 : 15) อธิ บายการพัฒนาตนเองเป็ นการ
เรี ยนรู ้ ซึ่ งเกิดขึ้นอย่างเป็ นอิสระ ปราศจากการชี้บอก เช่น การเรี ยนรู ้จากการกระทา จากการสังเกต
และคิดจากประสบการณ์ของตนเอง
สุ ช า ไอยราพงศ์ (2544 : 2) กล่ าวว่า การพัฒ นาตน หมายถึ ง การที่ บุ ค คลได้
แนวทางในการแสวงหาความรู ้ ทักษะ และสมรรถภาพด้านต่าง ๆ เพื่อนามาใช้ในการดาเนิ นชีวิต
ซึ่งจะทาให้เป็ นบุคคลที่มีความสุข มีความเจริ ญก้าวหน้า เป็ นที่ยอมรับของบุคคลในสังคมนั้น ๆ
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ประโยชน์ ของการพัฒนาตนเอง
การพัฒนาตนเองเป็ นเรื่ องใหญ่ เป็ นแกนกลางของการพัฒนาทั้งปวง ซึ่ งตลอดชีวิต
จะต้องมี การพัฒนาปรังปรุ งตนเองอยู่ตลอดเวลา ยิ่งสังคมมี ความเจริ ญก้าวหน้ามากเท่ าใด ความ
จาเป็ นในการพัฒนาก็ยิ่งทวีความจาเป็ นมากขึ้ นเท่ านั้น จึ งอาจกล่าวได้ว่า การพัฒ นาตนเองเป็ น
ภารกิ จส่ วนตัวของบุ ค คลที่ มิ ค วรละเลย มิ ฉ ะนั้น แล้วอาจก่ อให้เกิ ดผลเสี ยต่ อตนเอง สั งคมและ
ประเทศชาติโดยส่วนรวมได้
การพัฒนาตนเองมีประโยชน์ต่อตนเอง สังคมและประเทศชาติ ดังนี้
1. ประโยชน์ต่อตัวเอง
1.1 สามารถดารงชีพอยูไ่ ด้อย่างมีความสุข
1.2 ประสบความสาเร็ จ มีความเจริ ญก้าวหน้าทั้งในด้านการงานและส่ วนตัว
1.3 สามารถจะสร้างสัมพันธ์อนั ดี เป็ นที่รักใคร่ นบั ถือของบุคคลที่ติดต่อ
สัมพันธ์ดว้ ย
1.4 ทาให้มีฐานะเป็ นปึ กแผ่นมัน่ คง
1.5 ทาให้สมารถเลือกอาชีพและคู่ครองได้อย่างเหมาะสม
1.6 สามารถวางแผนในการดารงชีวิตได้อย่างดี
2. ประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ
2.1 ประเทศและสังคมโดยส่ วนรวมจะได้รับประโยชน์อย่างยิง่ หากบุคคลใน
ชาติได้มีการพัฒนาศักยภาพจนเต็มความสามารถ
2.2 บุคคลในสังคมส่วนรวมอยูก่ นั อย่างมีความสุข
2.3 ประเทศมีความเจริ ญก้าวหน้าเป็ นที่ยอมรับของนานาประเทศ
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เป้าหมายในการพัฒนาตนเอง
เป้าหมายเป็ นสิ่ งสาคัญยิง่ ไม่วา่ ในการทางานสิ่ งใดก็ตาม สาหรับการพัฒนาตนเอง
มีเป้าหมายที่สาคัญ 2 ประการ คือ
1. การพัฒนาตนเองเพื่อให้ประสบความสุข เป้าหมายที่สาคัญอันเป็ นที่ใฝ่ ฝันของ
ทุกคนในสังคม ก็คือความสุ ข การต่อสู ้ดิ้นรนขวนขวายของบุคคลส่ วนใหญ่ก็เพื่อวัตถุประสงค์ ข้อนี้
2. การพัฒนาตนเองเพื่อให้ประสบความสาเร็จ ตระหนักว่าตัวเรามีคุณค่า เป็ นผูม้ ี
ความสามารถ และสังคมก็ให้การยอมรับยกย่องสรรเสริ ญ เราสามารถแบ่งความสาเร็จ ออกได้เป็ น
4 ลักษณะที่เกี่ยวข้องกัน
2.1 ความสาเร็จส่วนตัวหรื อความสาเร็จเฉพาะตน
2.2 ความสาเร็จส่วนสังคม หรื อเกี่ยวกับการทางานเพื่อสังคม
2.3 ความสาเร็จของประเทศชาติ หรื อการทางานเพื่อประเทศชาติ
2.4 ความสาเร็จเกี่ยวกับมนุษยชาติ หรื อการทางานเพื่อมนุษยชาติ
การพัฒนาตนเองเพื่อให้ประสบความสาเร็ จ ควรจะต้องทาความเข้าใจในสิ่ งต่อไปนี้
1. การรู ้จกั เข้าใจตนเอง พื้นฐานที่สาคัญอันหนึ่ งที่จะทาให้คนประสบความสาเร็ จ
ก็คือการรู ้จกั ตนเองอย่างถ่องแท้ ทุกแง่ทุกมุม รักจักอย่างถูกต้อง ไม่สูงหรื อต่ากว่าความเป็ นจริ ง
2. การเข้าใจผูอ้ ื่น เนื่องจากมนุษย์เป็ นสัตว์สังคม มีความจาเป็ นที่จะต้องอยู่ร่วมกัน
กับผูอ้ ื่น บุคคลจะประสบความสุ ขความสาเร็ จได้ดีเพียงใด ขึ้นอยู่กบั ความเข้าใจผูอ้ ื่น ตลอดจนถึง
สามารถปรับตัวให้เข้ากับบุคคลอื่นได้อย่างดี
3. การเข้าใจงานที่ทา ตลอดชี วิตของคนเรา งานที่ ทาความสาคัญยิ่ง คนที่ประสบ
ความสาเร็ จในอาชี พ มักเป็ นคนที่เลือกอาชี พที่ตนพอใจ และพัฒนางานของตนให้เจริ ญก้าวหน้า
รู ้จกั ทางานอย่างเป็ นระบบ มีระเบียบแบบแผน เรี ยกว่า วงจรแห่งความก้าวหน้า (Progressive Cycle)
ซึ่ งประกอบด้ ว ย การวางแผน (Planning) การปฏิ บั ติ ง าน (Acting) และการประเมิ น ผลงาน
(Evaluating)

ศนู

องค์ประกอบในการพัฒนาตนเอง
การพัฒนาตนเอง เน้นการพัฒนาเพื่อให้เกิ ดการเปลี่ ยนแปลงที่ ดีข้ ึน เป็ นคนที่ มี
คุณภาพมากขึ้น มีความเจริ ญก้าวหน้า การทราบองค์ประกอบของการพัฒนา จะช่วยให้มีแนวทางที่
จะนาไปสู่เป้าหมายที่ตอ้ งการได้
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นักวิชาการแต่ละท่าน กล่าวถึงองค์ประกอบในการพัฒนาตนเองที่แตกต่างกัน
ดังนี้
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พิ สิ ท ธิ์ สารวิจิตร (อ้างถึ งในสุ ชา ไอยราพงศ์, 2544 : 5) ได้ให้แนวคิดเกี่ ยวกับ
องค์ประกอบในการพัฒนาตนเองว่า ควรปรับปรุ งพัฒนาในด้านบุคลิกภาพ ความสนใจ ความถนัด
สติปัญญา ของตนให้มีประสิ ทธิ ภาพสู งถึ งขั้นดาเนิ นชี วิตได้อย่างอิ สระ ประกอบกิจการงานเป็ น
ประโยชน์แก่ตนและสังคม โดยไม่เบียดเบียนตนเองและผูอ้ ื่น ถือได้วา่ พัฒนาตนเองถึงระดับสู งสุ ด
มนูญ วงศ์นารี (อ้างถึงในสุ ชา ไอยราพงศ์, 2544 : 6) ได้ระบุว่า บุคคลที่ได้พฒั นา
ตนเป็ นผูม้ ีประสิ ทธิภาพ มีองค์ประกอบที่สาคัญ 3 ประการ ดังต่อไปนี้
1. คุณภาพ จะมีคุณภาพได้ก็โดยต้องมีความรู ้ ความสามารถตาแหน่ งหน้าที่การ
งานที่ตนทาอยู่
2. คุณธรรม เห็นประโยชน์ส่วนรวมเป็ นหลัก มีหลักจริ ยธรรมที่เกื้อกูลกันทั้งต่อ
ตัวเองและบุคคลอื่น ถ้ามีแต่คุณภาพ คือความรู ้ สูงแต่ขาดคุณธรรมก็ไร้ประโยชน์ต่อส่ วนรวม อาจ
ถึงขั้นเป็ นอันตรายต่อสังคมอย่างใหญ่หลวงก็ได้
3. คุณลักษณะที่น่าเลื่อมใส ซึ่ งมิได้หมายความว่า จะต้องมีหน้าตาดี หน้าตาสวย
หรื อหล่อ แต่งตัวสวย แต่หมายความถึงการมีกาย วาจา ใจ เป็ นที่น่านับถือแก่บุคคลทัว่ ไป
วิญ ญู พู ล ศรี ,วันเพ็ญ เสมอวงศ์ และสมศัก ดิ์ ภู่วิภาดาวรรธน์ (อ้างถึ งในสุ ชา
ไอยราพงศ์, 2544 : 6) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบในการพัฒนาตนเอง ว่าต้องพัฒนาความสามารถ
3 ด้าน ต่อไปนี้
1. พัฒนาทางด้านความเฉลียวฉลาด สติปัญญา
2. พัฒนาทางด้านอาชี พ วิ ชาชี พ จนเกิดทักษะความชานาญที่ จะปฏิบตั ิงาน
นั้น ๆ ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
3. พั ฒ นาในส่ วนของความเป็ นมนุ ษ ย์ ที่ ถู ก ต้ อ งสมบู ร ณ์ ซึ่ งเรี ยกว่ า
มนุษยธรรม
ทองคู ณ หงส์ พ ัน ธุ์ (อ้า งถึ ง ในสุ ช า ไอยราพงศ์ , 2544 : 6) ได้ใ ห้ แ นวคิ ด ว่ า
องค์ประกอบในการพัฒนาตนเอง เราควรพัฒนาความสามารถในการครองตน ครองคน และครอง
งาน หากบรรลุเป้าหมายดังกล่าว บุคคลก็จะมีความสุขความเจริ ญก้าวหน้าดังประสงค์
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ขั้นตอนในการพัฒนาตนเอง
การปรับปรุ งหรื อการพัฒนาตนเองเป็ นสิ่ งที่เกิดขึ้นได้กบั ทุกคน แม้ว่าแต่ละคนจะ
มีเอกลักษณ์เฉพาะตนก็ตาม เพราะแต่ละคนสามารถพัฒนาคุณลักษณะต่าง ๆ ของตนให้ดียิ่ง ๆ ขึ้น
ไปก็ได้ ในการพัฒนาตนเองนั้น อาจแบ่งขั้นตอนของการพัฒนาออกเป็ น 3 ขั้นด้วยกัน คือ (อ้างถึง
ในปรี ดา รสสารภี, 2546 : 18)
ขั้นที่ 1 ขั้นตระหนักถึงความสาคัญที่จะต้องพัฒนาตนเอง หลังจากที่ทาการศึกษา
วิเคราะห์ ตนเองทุ กแง่ทุ กมุม พบทั้งส่ วนดี ส่ วนเสี ย ที่ จะต้องแก้ไขปรั บ ปรุ ง ก็ควรจะได้มี ความ
มุ่งมัน่ ที่จะแก้ไขข้อบกพร่ องเหล่านั้น เพื่อความก้าวหน้าทั้งในด้านส่ วนตัวและงานอาชีพ
ขั้นที่ 2 การวางแผนพัฒนาตนเองอย่างมีระบบ หลักจากพบข้อบกพร่ อง ก็มีการ
กาหนดเป้ าหมาย ตลอดจนวางแผนอย่างเป็ นระบบว่าจะพัฒนาด้านใดก่อนหลัก มีแนวทางในการ
พัฒนาอย่างไร
ขั้นที่ 3 พัฒนาตามแผนที่ได้วางไว้ นาเอาแผนงานที่วางไว้ปฏิบตั ิ มีการประเมินผล
การปฏิบตั ิวา่ ได้ผลมากน้องเพียงใด เกิดอุปสรรคอะไรบ้างที่ตอ้ งรี บดาเนินการแก้ไข
ปัจจัยที่มีอทิ ธิพลต่อกันพัฒนาตนอง
บุคลากรนับว่ามีความสาคัญต่อการบริ หารงานขององค์การ ไม่ว่าจะเป็ นหน่วยงาน
ราชการเอกชาน หรื อรั ฐวิ ส าหกิ จเป็ นอย่างมาก องค์ก ารจะเจริ ญ มั่นคงและมี ป ระสิ ท ธิ ภาพ เมื่ อ
บุ ค ลากรแต่ล ะคนจะมี ค วามพึ ง พอใจและสมหวังในงาน ผูบ้ ริ ห ารจะต้อ งเข้าใจความหวังของ
บุ ค ลากรและพยายามทุ ก อย่ า งในทางที่ ช อบที่ ค วรตามอ านาจหน้ า ที่ ในอั น ที่ จ ะส่ งเสริ ม
สภาพแวดล้อมในการพัฒนาตนเองและการพัฒนางาน เพื่อให้บุคลากรประสบความสาเร็ จนั้นคือ
องค์การต้องส่งเสริ มปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาตนเองของบุคลากร (คุม้ พงศ์ ทวิชศรี , 2543 : 14)

ศนู

ทฤษฎี 2 ปัจจัยของ Herzberg (อ้างถึงในสมปอง สองเมือง, 2545 : 14)
ปัจจัยที่ช่วยให้บุคลากรหรื อพนักงานมีความต้องการที่จะพัฒนาตนเอง เพื่อให้เกิด
ความพึ ง พอใจในการท างานนั้ น ลัก ษณะสั ม พัน ธ์ เรื่ อ งของงานโดยตรง เรี ย กว่ า ปั จ จัย จู ง ใจ
ขณะเดียวกันปัจจัยซึ่งมักจะนามาซึ่งความไม่พึงพอใจในงานและหน้าที่ป้องกัน และค้ าจุนไม่ให้เกิด
ความท้อถอยไม่อยากจะทางานเรี ยกว่า ปัจจัยพอใจหรื อปัจจัยสุ ขภาพ ซึ่งจัดเป็ นทฤษฎีองค์ประกอบ
คู่ของเฮอร์ ซเบิร์ก (Herzberg’s Two-Factors Theory) หรื ออาจเรี ยกว่า ทฤษฎีการจูงใจ-พอใจ (The
Motvation-Hygiene Theory) ได้แก่ปัจจัยที่มีรายละเอียด ดังนี้
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1. ปั จจัยจูงใจ (Motivation Factors) เป็ นปั จจัยที่ เกี่ยวข้องกับเนื้ อหา หรื อลักษณะ
ของงานโดยตรง ใช้สร้างแรงจูงใจในงานที่ทาให้พนักงานปฏิบตั ิงานดีข้ ึน มี 5 ประการ คือ
1.1 ความสาเร็ จในงาน (Achievement) หมายถึงการที่บุคคลทางานได้อย่างเสร็ จ
สิ้ นและประสบความสาเร็ จอย่างดี เมื่อผลงานสาเร็ จเขาจึงเกิดความรู ้สึกว่าประสบความสาเร็ จใน
บางสิ่ งบางอย่างที่มีความสาคัญ
1.2 ความรับผิดชอบ (Responsibility) หมายถึง ความพึงพอใจที่เกิดขึ้นจากการ
ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบใหม่ ๆ และมีอานาจในการรับผิดชอบได้อย่างเต็มที่ไม่มีการตรวจ
หรื อควบคุมอย่างใกล้ชิด
1.3 ลักษณะที่ปฏิ บัติ (The Work Itself) หมายถึง งานที่ น่าใสใจ งานที่ ท้าทาย
ความสามารถ ต้องอาศัยความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ให้ตอ้ งลงมือทาหรื อเป็ นงานที่มีลกั ษณะสามารถ
ทาตั้งแต่ตน้ จนจบได้โดยลาพังเพียงผูเ้ ดียว
1.4 การได้รับการยอมรับนับถือ (Recognition) หมายถึง การได้รับการยอมนับ
ถื อไม่ ว่าจากผูบ้ ังคับ บัญ ชา จากเพื่ อ น จากผูข้ อรั บ ค าปรึ ก ษา หรื อจากบุ คคลในหน่ วยงาน การ
ยอมรับนี้ อาจจะอยู่ในรู ปของการยกย่องชมเชยแสดงความยินดี การให้กาลังใจหรื อการแสดงออก
อื่นใด ที่แสดงให้เห็นถึงการยอมรับความสามารถเมื่อได้ทางานอย่างใดอย่างหนึ่ งบรรลุผลสาเร็ จ
การยอมรับนับถือจะแฝงอยูก่ บั ความสาเร็จในงานด้วย
1.5 ความก้าวหน้า (Advancement) หมายถึ ง ได้รับเลื่ อนขึ้น เลื่ อนตาแหน่ งให้
สู งขึ้นของบุคคลในองค์การ การมีโอกาสได้ศึกษาเพื่อหาความรู ้เพิ่มเติมหรื อได้รับการอบรม
2. ปั จจัยพอใจหรื อปั จจัยสุ ขภาพ (Hygiene or Maintenance Factors) เป็ นปั จจัยที่
เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของงาน ไม่เกี่ยวกับงานโดยตรง แต่เป็ นปัจจัยที่ช่วยทาให้งานบรรลุได้และมี
ผลต่อการอยูร่ อดขององค์การ มีดงั นี้
2.1 เงินเดือน (Salary) เป็ นเงินเดือนที่ยตุ ิธรรม
2.2 ความ สั ม พั น ธ์ อั น ดี ระห ว่ า งผู ้ บั ง คั บ บั ญ ชา เพื่ อน ร่ วม งาน แล ะ
ผูใ้ ต้บ ังคับ บัญ ชา (Interpersonal Relations with Superior, Peers) หมายถึ ง การติ ดต่อไม่ ว่าจะเป็ น
กริ ยาหรื อวาจาที่แสดงถึงความสัมพันธ์อนั ดีต่อกันสามารถทางานร่ วมกัน มีความเข้าใจซึ่ งกันและ
กันอย่างดี
2.3 โอกาสที่จะได้รับความก้าวหน้าในอนาคต (Possibility of Growth)
2.4 สถานะของอาชีพ (Status) หมายถึง อาชีพนั้นเป็ นอาชีพที่ยอมรับนับถือของ
สังคมมีเกียตริ และศักดิ์ศรี
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2.5 วิธีการปกครองบังคับบัญชา (Supervision Technical) หมายถึง ความ
สามารถของผูบ้ งั คับบัญชาในการดาเนินงานหรื อความยุติธรรมในการบริ หาร
2.6 นโยบายและการบริ หารงาน (Company Policy and Administration)
หมายถึง การจัดการและการบริ หารงานองค์การ การติดต่อสื่ อสารภายในองค์การ
2.7 สถานการณ์ทางาน (Work Conditions) ได้แก่ สภาพทางกายภาพของงาน
เช่น แสง เสี ยง ชัว่ โมงการทางาน รวมทั้งลักษณะสิ่ งแวดล้อมอื่น ๆ เช่น อุปกรณ์หรื อเครื่ องมือต่างๆ
2.8 ความมัน่ คงในงาน (Security) หมายถึง ความรู ้สึกของบุคคลที่มีต่อความ
มัน่ คงในการทางาน ความยัง่ ยืนของอาชีพ หรื อความมัน่ คงขององค์การ
2.9 ความเป็ นอยูส่ ่วนตัว (Personal Life) หมายถึง ความรู ้สึกที่ดีหรื อไม่ดีอนั เป็ น
ผลที่ได้รับจากงานในหน้าที่ของเขา เช่น การที่บุคคลต้องถูกย้ายไปทางานในที่แห่งใหม่ซ่ ึงห่างไกล
จากครอบครัว ทาให้เขาไม่มีความสุขและไม่พอใจกับงานที่แห่งใหม่
สรุ ปได้วา่ การทางานเกี่ยวกับคนต้องคานึงว่าเขาเป็ นสิ่ งมีชีวิต รางวัลทางจิตใจมี
ผลต่อแรงจูงใจในการทางาน หากได้รับปัจจัยจูงใจเป็ นอย่างดี ทาให้เกิดความพึงพอใจมากขึ้น
ส่ งผลให้ประสิ ทธิภาพในการทางานสู งขึ้น แต่หากได้รับปัจจัยจูงใจไม่ดีพอแล้วจะรู ้สึกเฉย ๆ
หรื อไม่เกิดความพึงพอใจ ซึ่งไม่มีผลต่อการทางานแต่อย่างใด สาหรับปัจจัยพอใจ หากได้รับปัจจัย
ดังกล่าวเป็ นอย่างดี จะรู ้สึกเฉย ๆ หรื อไม่รู้สึกพึงพอใจ ซึ่งไม่มีผลต่อการทางานแต่อย่างใด แต่หาก
ได้รับปัจจัยดังกล่าวไม่ดีพอแล้ว จะเกิดความไม่พึงพอใจ ส่งผลให้การผลิตต่าลง เช่น การได้รับ
เงินเดือนต่ากว่าคนอื่น เป็ นต้น

ศนู

ทฤษฎีความต้องการของมาสโลว์
มาสโลว์ (อ้างถึงใน ปรี ยาพร วงศ์อนุ ตรโรจน์, 2544: 51 - 52) เห็ นว่ามนุ ษ ย์ถูก
กระตุน้ จากความปรารถนาที่จะได้ครอบครอง ความต้องการเฉพาะอย่าง ซึ่ งความต้องการนี้ เขาได้
ตั้งสมมติฐานเกี่ยวกับความต้องการของบุคคลไว้ดงั นี้
- บุคคลย่อมมีความต้องการอยูเ่ สมอและไม่สิ้นสุ ด ขณะที่ความต้องการใด
ได้รับการตอบสนองแล้ว ความต้องการอย่างอื่นเกิดขึ้นอีกไม่มีวนั จบสิ้ น
- ความต้อ งการที่ ไ ด้ รั บ การตอบสนองแล้ว จะไม่ เป็ นสิ่ งจู ง ใจของ
พฤติกรรมอื่น ๆ ต่อไป ความต้องการที่ยงั ไม่ได้รับการตอบสนองจึงเป็ นสิ่ งจูงใจในพฤติกรรมของ
คนนั้น
- ความต้องการของบุคคลจะเรี ยงเป็ นลาดับขั้นตอนความสาคัญ เมื่อความ
ต้องการระดับต่าได้รับการตอบสนองแล้ว บุคคลก็จะให้ความสนใจกับความต้องการระดับสูงต่อไป
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ลาดับความต้องการของบุคคลมี 5 ขั้นตอน ตามลาดับดังนี้
(1) ความต้องการทางกายภาพ เป็ นความต้องการขั้นพื้นฐานที่สุด เพื่อความมีชีวิต
อยูร่ อด ได้แก่ ความต้องการอาหาร น้ า อากาศ อุณหภูมิที่เหมาะสม เป็ นต้น
(2) ความต้องการความปลอดภัย เป็ นความต้องการแสวงหาความปลอดภัยจาก
สิ่ งแวดล้อมและความคุม้ ครองจากผูอ้ ื่น
(3) ความต้องการความรักและการมีส่วนเป็ นเจ้าของความรู ้สึกว่าตนได้รับความรัก
และมีส่วนร่ วมในการเข้าหมู่พวก
(4) ความต้องการได้รับการยกย่องนับถือ เป็ นความต้องการให้คนอื่นยกย่องให้
เกียรติและเป็ นความสาคัญของตน
(5) ความต้องการความสาเร็ จในชีวิต เป็ นความต้องการสู งสุ ดในชีวิตของตน เป็ น
ความต้องการที่เกี่ยวกับการทางานที่ตนเองชอบหรื อต้องการเป็ นมากกว่าที่เป็ นอยูใ่ นขณะนี้

ศนู

ทฤษฎีความต้องการของแอลเดอร์ เฟอร์ (Alderfer’s Modified Need Hierarchy Theory)
ทฤษฎีความต้องการของแอลเดอร์ เฟอร์ (อ้างถึงใน ธงชัย สันติวงศ์, 2535: 388 392) ได้พฒ
ั นาโดยยึดพื้นฐานความรู ้มาจากทฤษฎีของมาสโลว์ (Maslow) โดยตรง จากการศึกษา
ของ แอลเดอร์ เฟอร์ (Alderfer) เห็นว่าความต้องการของมนุ ษย์แบ่งเป็ น 3 ประเภท ประกอบด้วย
ความต้องการอยู่รอด (Existence) ความต้องการมีความสัมพันธ์ทางสังคม (Relatedness) และความ
ต้องการความก้าวหน้า (Growth) โดยเรี ยกทฤษฎี น้ ี ว่า ทฤษฎี ERG ซึ่ งความต้องการแต่ละประเภท
ขยายความดังนี้
1. ความต้องการอยู่รอด (Existence) จะเกี่ยวข้องกับความต้องการทางด้านร่ างกาย
และปรารถนาอยากมีสิ่งของ เครื่ องใช้ต่าง ๆ เช่น ต้องการอาหาร ที่อยูอ่ าศัย เป็ นต้น สาหรับชีวิตจริ ง
ในองค์การนั้นคือ การต้องการค่าจ้างเงินโบนัส และผลประโยชน์ตอบแทน ตลอดจนสภาพเงื่อนไข
การทางานที่ดีและสัญญาการว่าจ้าง และถ้าหากจะนามาเปรี ยบเทียบกันแล้วความต้องการอยู่รอดนี้
จะเปรี ยบเทียบได้กบั ความต้องการทางด้านร่ างกายและความต้องการด้านความปลอดภัยของมาส
โลว์ (Maslow) นัน่ เอง
2. ความต้องการมีความสัมพันธ์ทางสังคม (Relatedness) จะประกอบด้วยเรื่ องราว
ที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ต่าง ๆ ที่มีอยู่ต่อกันระหว่างบุคคลในองค์การ สาหรับชีวิตจริ งในองค์การ
นั้น คือ ความต้องการของคนที่ตอ้ งการจะเป็ นผูน้ าหรื อมียศฐานะเป็ นหัวหน้า ความต้องการที่จะ
เป็ นผูต้ ามและความต้องการอยากมีสายสัมพันธ์ทางมิตรภาพกับใคร ๆ ความสัมพันธ์ทางสังคมนี้ถา้
เที ยบกับ ความต้องการที่ มาสโลว์ (Maslow) ก าหนดไว้ก็ จะเท่ากับ ความต้องการทางด้านความ
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มัน่ คงทางใจ การไม่ถูกทอดทิ้ง ความต้องการทางสังคม และความต้องการที่จะได้รับการยกย่องจาก
เพื่อนร่ วมงานและหัวหน้า
3. ความต้องการก้าวหน้า (Growth) ความต้องการชนิ ดนี้ จะเป็ นความต้องการที่
เกี่ ยวกับ เรื่ องราวของการพัฒ นาการเปลี่ ยนแปลงฐานะสภาพ และการเติ บโตก้าวหน้าของคนผู ้
ทางาน ซึ่ งส าหรับ ชี วิตจริ งในองค์การนั้นคือ ความต้องการที่ จะได้รับความรั บผิดชอบเพิ่ ม หรื อ
ความต้องการอยากได้ทากิจกรรมใหม่ ๆ ที่มีโอกาสใช้ความรู ้ความสามารถใหม่ ๆ และได้มีโอกาส
เข้าไปสัมผัสกับงานใหม่ อี กหลาย ๆ ด้านมากขึ้น ความต้องการประเภทนี้ จะเปรี ยบได้กับความ
ต้อ งการที่ จ ะได้รั บ ความส าเร็ จทางใจและความส าเร็ จ ตามความนึ ก คิ ด ทุ ก อย่างของ มาสโลว์
(Maslow) นัน่ เอง
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ทฤษฎี ERG จะมีสมมติฐาน 3 ประการ เป็ นกลไกสาคัญอยูค่ ือ
1. ความต้อ งการที่ ไ ด้รั บ การตอบสนอง (Need Satisfaction) นั่ น คื อ หากความ
ต้องการระดับใดได้รับการตอบสนองน้อย ความต้องการประเภทนี้จะมีอยูส่ ู ง
2. ขนาดของความต้องการ (Desire Strength) ถ้าหากความต้องการประเภทที่ อยู่ต่า
กว่า (เช่นความต้องการก้าวหน้าและเติบโต) มีมากยิง่ ขึ้น
3. ความต้อ งการที่ ไ ม่ ไ ด้ รั บ การตอบสนอง (Need Frustration) ถ้า หากความ
ต้องการประเภทที่อยู่สูงมีอุปสรรคติดขัดได้รับการตอบสนองด้วย ก็จะทาให้ความต้องการประเภท
นี้อยูต่ ่าลงไปมีความสาคัญมากขึ้น
จากทฤษฎีความต้องการดังกล่าว บุคลากรซึ่งเป็ นผูป้ ฏิบตั ิงานในองค์การจึงมีความ
ต้องการและจาเป็ นที่จะต้องพัฒนาตนเองให้กา้ วหน้าทันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เพื่อเป็ นบุคลากร
ที่มีประสิ ทธิภาพ สามารถทาประโยชน์ให้กบั องค์การและสังคมได้

ศนู

ข้อควรคานึงในการพัฒนาตนเอง
การที่จะทาสิ่ งใดให้ได้ผลดีข้ ึน การทราบหลักเกณฑ์ หรื อเงื่อนไข จะทาให้เราทา
สิ่ งนั้นได้ส ะดวก มี ความราบรื่ นในการดาเนิ นงาน เช่ นเดี ยวกับการพัฒนาตนเอง ซึ่ งถื อเป็ นงาน
สาคัญ ยิง่ ในชีวิตของคนเรา จึงควรคานึงถึงสิ่ งต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
1. ต้องมีความเชื่อพื้นฐานเบื้องต้นว่าคนเราพัฒนาได้ หากเราไม่แน่ใจในความจริ ง
ข้อนี้ ทาให้ขาดความเชื่อมัน่ ขาดเหตุจูงใจในการพัฒนา อันจะส่ งผลให้การพัฒนาไม่ถึงเป้ าหมายที่
ได้วางไว้
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2. เป้ าหมายที่ ว างไว้ต้ อ งเหมาะสมกั บ อั ต ภาพของตน ไม่ สู งเกิ น ไป ใน
ขณะเดียวกันก็ไม่ต่าเกินไป
3. จะต้องพัฒ นาด้วยตนเอง บุค คลอื่ น ไม่ส ามารถพัฒ นาตัวเราได้ เป็ นเพี ย งให้
แนวทาง ให้ขอ้ เสนอแนะ ช่วยสร้างสภาวะแวดล้อมที่เกื้อกูลแก่การพัฒนาตนเท่านั้น
4. เป็ นนายตนเอง มีความเข้มแข็งอดทนที่สามารถจะบังคับตนเองไม่ให้ออกนอก
ทางไม่ยอมพ่ายแพ้แก่อุปสรรคทั้งมวล
5. พยายามศึกษาหาความรู ้ หากประสบการณ์ท้ งั หลาย ซึ่งจะทาให้เราได้แนวทาง
หลาย ๆ แนวทางนามาประยุกต์ให้เหมาะสมกับตนเอง
6. ต้องเสริ มแรงตนเอง เมื่อสมารถเอาชนะอุปสรรคที่คอยขวางกั้นไปได้
7. ต้องพัฒนาตนเองจากเรื่ องง่าย ๆ ไปก่อน เพื่อเป็ นกาลังใจ พร้อมที่จะทาเรื่ องที่
ยุง่ ยากยิง่ ขึ้น
8. เป็ นเรื่ องที่ จะต้องท าอย่างต่อเนื่ องตลอดชี วิต เป็ นไปตามหลัก การที่ เรี ยกว่า
การศึกษาพัฒนาตนเองตลอดชีวิต (Long Life Education)
9. มีการตรวจสอบประเมินผลการปฏิบตั ิ เพื่อจะได้หาแนวทางในการแก้ไข หาก
มีอุปสรรค์เกิดขึ้น
10. เป็ นตัวของตัวเอง ลดการเปรี ยบเทียบกับบุคคลอื่น เพราะการเปรี ยบเทียบ จะ
ทาให้รู้สึก 2 อย่าง คือ ไม่เศร้าสร้อย หงอยเหงา ก็จะรู ้สึกลิงโลด
11. การคิ ดในทางลบเป็ นการทาลายศักยภาพของตนเอง และบุคคลที่ เกี่ยวข้อง
อย่างยิง่
12. คนเราสามารถท าทุ ก สิ่ ง ทุ ก อย่างได้หากเราตั้งใจอย่างแน่ วแน่ ที่ จะท า เรามี
ศักยภาพสูงกว่าที่เราคิดไว้ แต่เราใช้ศกั ยภาพของเราได้มากหรื อน้อย ขึ้นอยูก่ บั องค์ประกอบต่อไปนี้
12.1 ความสามารถหรื อความตั้งใจที่จะทา
12.2 ความเชื่อมัน่ ในตนเองว่าเราทาได้
12.3 ความเพียรพยายามที่จะทา
12.4 ความสามารถที่เรามีอยู่
หากบุคคลขาด 3 ข้อแรก แม้จะมีความสามารถเพียงใด ก็ไม่ทาให้ประสบผลสาเร็ จ
ดังนั้นจึงควรตั้งใจให้แน่วแน่ใน 3 ข้อแรก แล้วผลที่ได้จะเป็ นที่อศั จรรย์ใจยิง่
13. เป็ นคนอยู่กับ ปั จจุ บัน (Here and Now) ท าวัน นี้ ให้ดีที่ สุ ด ไม่ ค านึ งถึ งอดี ตที่
ผ่านไปแล้วและอนาคตที่ยงั มาไม่ถึง
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14. เรี ยนรู ้จากความผิดพลาดในอดีต แล้วหาทางปรับปรุ งแก้ไขให้ดีข้ ึนในโอกาส
ต่อไป
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15. มองโลกและชีวิตในแง่ดี เห็นคุณค่าทั้งของตนเองและผูอ้ ื่น จะทาให้มีความสุ ข
สร้างความสัมพันธ์กบั บุคคลอื่นได้ง่าย
16. การที่บุคคลไม่ยอมเปลี่ยนวิธีคิด วิธีปฏิบตั ิ ไม่สร้างนิสัย และฝึ กสิ่ งใหม่ ๆ เป็ น
อุปสรรคของการปรับปรุ งและพัฒนาตนเอง
17. ในการทาภารกิจใด ๆ ของชีวิตต้องคานึงถึงประโยชน์ตน และประโยชน์ผอู ้ ื่น
และประโยชน์ ร่วมกันทั้งสองฝ่ าย ๆ รวมทั้งประโยชน์ ปั จจุ บ ัน ประโยชน์ เบื้ องหน้า ประโยชน์
สูงสุด เพื่อความหลุดพ้น
การพัฒนาตนเองเป็ นสิ่ งจาเป็ นสาหรับทุกคนในสังคม ทุกยุคทุกสมัย โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งสังคมเทคโนโลยีที่มีความเจริ ญทางด้านวัตถุสูง ยิ่งให้บุคคลต้องเร่ งรัดพัฒนาตนเองมาก
ยิง่ ขึ้น เพราะสังคมของข่าวสารข้อมูลที่จะต้องสนใจติดตามอยูต่ ลอดเวลา
ความไม่ ส อดคล้องในการพัฒนาทางด้านวัตถุและจิ ตใจมี ส่ วน ท าให้เกิดความ
วุน่ วายสับสนอยูต่ ลอดเวลา มีการรบราฆ่าฟัน แย่งที่ทากิน ตลอดจนการทาลายทรัพยากรธรรมชาติ
จนเกื อ บจะอยู่ในระยะวิ ก ฤติ ปั ญ หานี้ จึ ง ควรแก้ไ ขโดยการจัด ระบบการศึ ก ษาให้ บุ ค คลได้ใ ช้
ความคิด ใช้สติปัญญาในการพัฒนาตนเองไปในทิศทางที่ถูกต้อง อันจะนามาซึ่งความอยูเ่ ย็นเป็ นสุ ข
ของบุคคลและสังคมโดยส่วนรวม
สิ่ งที่พึงตระหนักในการพัฒนาตนเองก็คือ ต้องมีความเชื่ อเป็ นพื้นฐานเบื้องต้นว่า
คนเราพัฒนาได้ เป็ นเรื่ องที่จะต้องทาด้วยตนเอง ด้วยความตั้งใจจริ งที่จะฟั นฟ่ าอุปสรรคทั้งมวลที่
อาจจะเกิดขึ้น ต้องทาอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ไม่มีใครสายเกินไปที่จะเรี ยนรู ้และพัฒนาตนเอง

ศนู

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กาญจนา หิ รัญวรชาติ (2544 : 43 - 44) ศึกษาเรื่ อง การวิเคราะห์หาความจาเป็ น
ในการฝึ กอบรมของพนักงานปฏิบตั ิการธนาคารออมสิ น สังกัดศูนย์ธุรกิจสิ นเชื่อและบริ การสงขลา
ผลการวิจยั พบว่า ระดับความต้องการให้พนักงานฝึ กอบรมด้านต่าง ๆ ของผู ้บริ หารในภาพรวมอยู่
ในระดับ มาก เมื่ อ พิ จ ารณารายข้อ พบว่า การสร้ างมนุ ษ ยสั ม พัน ธ์ กับ ลู ก ค้าและเพื่ อ นร่ ว มงาน
จรรยาบรรณของพนักงาน และความรู ้เกี่ยวกับสิ นเชื่อ เป็ นความต้องการในระดับมากที่สุด ส่ วน
ระดับความต้องการฝึ กอบรมด้านต่าง ๆ ของพนักงานในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่ อพิจารณาราย
ข้อพบว่า ต้องการอบรมเรื่ องการใช้คอมพิวเตอร์มากที่สุด และพบว่า เพศ การศึกษา ตาแหน่งงาน
ลักษณะงานที่แตกต่างกันมีความต้องการในการฝึ กอบรมไม่แตกต่างกัน
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เจี ยมใจ ไทรงาม (2544 : บทคัดย่อ) ได้ท าการวิจยั เรื่ อง ความสั มพัน ธ์ระหว่าง
นโยบายและกระบวนการพัฒ นาบุคลากร กับความต้องการพัฒ นาบุ คลากรโรงพยาบาลชุ ม ชน
จังหวัดตรัง ผลการวิจยั พบว่า นโยบายการพัฒนาบุคลากรมีความสัมพันธ์กบั ความต้องการพัฒนา
บุคลากรอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 กระบวนการพัฒนาบุคลากรมีการวิเคราะห์ปัญหา
และความต้องการจาเป็ นของการพัฒนาบุคลากร มีการวางแผนโครงการในแผนปฏิบตั ิการประจาปี
กาหนดจุดมุ่งหมาย ดาเนินกิจกรรมการพัฒนาและประเมินผล และกระบวนการพัฒนาบุคลากรไม่มี
ความสัมพันธ์กบั ความต้องการพัฒนาบุคลากรอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ความต้องการ
พัฒนาบุคลากรด้วยวิธีการฝึ กอบรม การพัฒนาในการปฏิบัติงานและการพัฒนาด้วยตนเอง บุคลากร
มีความต้องการในระดับปานกลาง ส่ วนการเรี ยนรู ้ในที่ทางานและพัฒนาเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้
บุ ค ลากรมี ค วามต้องการพัฒ นาบุ คลากรในระดับมาก เพศ อายุ วุฒิ ก ารศึ ก ษา ตาแหน่ ง ระดับ ซี
ลักษณะงานที่รับผิดชอบ มีความสัมพันธ์กบั วิธีการพัฒนาบุคลากรอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05
ชุติมา แก้วณรงค์ (2548 : 61 - 62) ศึกษาเรื่ องปั จจัยที่มีผลต่อความสาเร็ จในการ
พัฒนาบุคลากรของสานักงานสรรพากรภาค 12 พบว่า ปั จจัยส่ วนบุคคล (เพศ อายุ สถานภาพ
ระดับการศึกษา ตาแหน่งงาน และ ประสบการณ์ทางาน) กับ ปั จจัยเกี่ยวกับงาน (ลักษณะงานที่
ปฏิบตั ิ เงินเดือนและสวัสดิการ ความก้าวหน้าในอาชี พ และ ทัศนคติต่องาน) แตกต่างกันทาให้
ระดับความคิดเห็นต่อความสาเร็ จของวิธีการพัฒนาบุคลากรของสานักงานสรรพากรภาค 12 ไม่
แตกต่ า งกัน แต่ ปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คล เกี่ ย วกับ รายได้ แตกต่ างกัน ท าให้ ร ะดับ ความคิ ด เห็ น ต่ อ
ความสาเร็ จของวิธีการพัฒนาบุคลากรของสานักงานสรรพากรภาค 12 แตกต่างกัน ระดับความ
คิดเห็นต่อความสาเร็ จของวิธีการพัฒนาบุคลากรในสานักงานสรรพากรภาค 12 ซึ่ งประกอบด้วย
วิธีการพัฒนา 7 วิธี พบว่า ควรจะใช้วิธีการพัฒนาโดยการสัมมนาอยู่ในระดับสู ง ส่ วนด้านการ
ฝึ กอบรม ด้านการนิเทศงาน ด้านการเผยแพร่ ข่าวสารทางราชการ ด้านการศึกษาต่อ ด้านการโยกย้าย
สับเปลี่ยนหน้าที่การงาน และด้านการไปทัศนศึกษาดูงานและสังเกตวิธีการปฏิบตั ิงาน อยู่ในระดับ
ปานกลาง
คุม้ พงศ์ ทวิชศรี (2543 : บทคัดย่อ) ได้ทาการวิจยั เรื่ อง ปั จจัยที่มีผลต่อการพัฒนา
ตนเองของพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ในจังหวัดตรัง ผลการวิจยั พบว่า
พนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดตรัง มีระดับความต้องการพัฒนา
ตนเองในระดับสู ง ปั จจัยที่มีผลต่อการพัฒนาตนเองมีความแตกต่างกัน ปัจจัยด้ านทัศนคติต่องานมี
ผลมากที่สุดในการพัฒนาตนเอง รองลงมาเป็ นปั จจัยเงินเดือนและสวัสดิการ ปั จจัยด้านการรับรู ้
ข้อมูลข่าวสารมีผลในระดับปานกลาง พนักงาน ธ.ก.ส. ในจังหวัดตรัง ที่มีปัจจัยส่ วนบุคคล ได้แก่
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เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้ และตาแหน่ งงานที่ปฏิบตั ิ มีอิทธิ พลต่อปั จจัยในการ
พัฒนาตนเองของพนักงาน ธ.ก.ส. ในภาพรวม กล่าวคือ พนักงาน ธ.ก.ส. เป็ นเพศชาย และเพศหญิง
มีอายุ 20-30 ปี , 31-40 ปี , 41-50 ปี และ 51-60 ปี มีระดับการศึกษาต่ากว่าปริ ญญาตรี ปริ ญญาตรี และ
สู งกว่าปริ ญญาตรี มีรายได้น้อยกว่า 10,000 บาท, 10,001-20,000 บาท, 20,001-30,000 บาท และ
มากกว่า 30,000 บาท ตาแหน่ งลูกจ้าง 1-3, พนักงานระดับ 1-3,พนักงานระดับ 4-7 และพนักงาน
ระดับ 8-12 มีความคิดเห็นตรงกันว่า ปัจจัยด้านทัศนคติต่องานเป็ นปัจจัยที่สาคัญที่สุดในการพัฒนา
ตนเองส่วนพนักงาน ธ.ก.ส. ที่มีสถานภาพโสด มีความคิดเห็นว่า เงินเดือนและสวัสดิการเป็ นปัจจัย
ส าคัญ ที่ สุ ด นัก งาน ธ.ก.ส. ที่ ส มรสแล้ว มี ความเห็ น ว่า ทัศนคติ ต่องานเป็ นปั จจัยที่ ส าคัญ ที่ สุ ด
พนักงาน ธ.ก.ส. ที่หย่า, หม้าย, แยกกันอยู่ มีความคิดเห็ นว่า ลักษณะงานที่ ปฏิบัติ เงินเดือนและ
สวัสดิการ และทัศนคติต่องาน เป็ นปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาตนเองสูง
ชัยชัด คนแรง (2542 : บทคัดย่อ) ได้ทาการวิจยั เรื่ อง ความต้องการพัฒนาตนเอง
ของช่างเทคนิ ค ในโรงงานอุตสาหกรรม นิ คมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง ผลการวิจยั
พบว่ า ช่ า งเทคนิ ค มี ค วามต้อ งการพัฒ นาตนเองเกื อ บทั้ง หมด คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 94.5 และความ
เจริ ญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเป็ นสาเหตุสิ่งแวดล้อมที่ทาให้ช่างเทคนิคมีความต้องการพัฒนาตนเอง
มากที่สุด เงินเดือนที่สูงขึ้นเป็ นสาเหตุดา้ นแรงจูงใจ ที่ทาให้ช่างเทคนิ คมีความต้องการพัฒนาตนเอง
มากที่สุด ช่างเทคนิ คได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองด้วยวิธีการศึกษาต่อมากกว่าวิธีอื่น ๆ ช่าง
เทคนิคมีความต้องการพัฒนาตนเองด้วยวิธีการฝึ กอบรมมากกว่าวิธีอื่น
โชค บ ารุ ง พงษ์ (2536 : บทคัด ย่อ) ได้ท าวิจยั เรื่ อง ความต้องการในการพัฒ นา
ตนเองของพนักงานการไฟฟ้าส่ วนภูมิภาค : ศึกษาเฉพาะกรณี จังหวัดพิษณุ โลก ผลการวิจยั พบว่า
ด้า นการพัฒ นาโดยตนเอง ความต้อ งการในระดับ สู ง สุ ด คื อ ความต้อ งการให้ มี ก ารประชุ ม
ปรึ กษาหารื อเพื่อแก้ปัญหาการปฏิบตั ิงานในหมวดงานที่ตนเองสังกัดอยู่ ด้านการพัฒนาโดยการ
ไฟฟ้าจึงหวัดและไฟฟ้าเขตส่ งเสริ มให้พนักงานศึกษาต่อ ด้านการพัฒนาโดยการไฟฟ้าส่ วนภูมิภาค
(ส่ วนกลาง) ความต้องการในระดับสู งสุ ดคือ ความต้องการไปศึกษาดูงานของหน่ วยงานราชการ
เอกชน หรื อรัฐวิสาหกิจดีเด่นที่ประสบความสาเร็ จด้านการบริ หารงาน เปรี ยบเทียบความต้องการ
พัฒ นาตนเองของพนัก งานจาแนกตามระดับ วุฒิ ก ารศึ ก ษา และอายุ พบว่า จาแนกตามระดับ
พนักงานระดับ 4 ขึ้นไป มีความต้องการศึกษาต่อเพื่อเพิ่มวิทยฐานะ และมีความต้องการได้รับเกียรติ
จากหน่วยงานอื่นเชิญไปเป็ นวิทยากรบรรยายความรู ้เกี่ยวกับไฟฟ้าสู งกว่าพนักงานที่มีระดับต่ากว่า
ระดับ 4 พนักงานที่มีระดับต่ากว่าระดับ 4 มีความต้องการให้ส่งเสริ มให้พนักงานศึกษาต่อ ต้องการ
ให้การไฟฟ้าอนุมตั ิให้พนักงานลาศึกษาต่อได้เช่นเดียวกับหน่วยราชการอื่น ต้องการให้การไฟฟ้า
จังหวัดและไฟฟ้าเขตสนับสนุนเรื่ องค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการฝึ กอบรม จาแนกตามวุฒิการศึกษา
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พบว่า พนัก งานที่ มี วุฒิ ก ารศึ กษาต่ ากว่าประกาศนี ยบัตรวิช าชี พ ชั้น สู ง มี ค วามต้องการให้ มี ก าร
ประชุมหารื อเพื่ อแก้ปัญหาการปฏิบตั ิงานในหมวดงานที่ตนเองสังกัดอยู่ สู งกว่าพนักงานที่มีวุฒิ
การศึ ก ษาตั้ งแต่ ป ระกาศนี ยบั ต รวิ ช าชี พ ชั้ นสู งขึ้ นไป พนั ก งานที่ มี วุ ฒิ การศึ ก ษาตั้ งแต่
ประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู งต้องการมี ความรู ้ความเข้าใจในนโยบายการไฟฟ้ าให้มากยิง่ ขึ้น สู ง
กว่าพนักงานที่มีวุฒิการศึกษาต่ากว่าประกาศนี ยบัตรวิชาชีพชั้นสู ง จาแนกตามอายุ พบว่า พนักงาน
ที่มีอายุต้ งั แต่ 30 ปี ขึ้นไป มีความต้องการสับเปลี่ยนหน้าที่การงานเพื่อจะได้มีโอกาสเรี ยนรู ้งานใน
สาขาอื่น ๆมากขึ้น ผูบ้ ริ หารนาผลการประเมินการปฏิบตั ิงานของพนักงานไปปรับปรุ งการทางาน
อย่างแท้จริ ง ซึ่งมีความต้องการสูงกว่าพนักงานที่มีอายุต่ากว่า 30 ปี
ประเทื อง ชนะภัย (2543 : บทคัดย่อ) ได้ท าการวิจยั เรื่ อง การศึก ษาระดับความ
ต้องการพัฒนาบุคลากร สังกัดศูนย์พลศึกษาและกีฬาจังหวัด ในเขตการศึกษา 4 ผลการวิจยั พบว่า
ความต้องการพัฒนาบุคลากรของข้า ราชการ โดยภาพรวมและรายองค์ประกอบอยู่ในระดับความ
ต้องกาปานกลาง ข้าราชการที่มีวยั วุฒิต่ากว่า 35 ปี และ 35 ปี ขึ้นไป มีความต้องการพัฒนาบุคลากร
โดยภาพรวมไม่ แ ตกต่ างกัน ข้าราชการที่ มี คุ ณ วุ ฒิ ต่ างกัน มี ค วามต้อ งการพัฒ นาบุ ค ลาทั้ง โดย
ภาพรวมไม่แตกต่างกัน ข้าราชการที่ มีระดั บตาแหน่ งต่างกันมีความต้องการพัฒนาบุคลากรโดย
ภาพรวมไม่ แตกต่างกัน และยัง พบว่าบุค ลากรมี ความต้องการฝึ กอบรมมากที่ สุ ด รองลงไปคื อ
กระบวนการบริ หาร ศึกษาดูงาน การพัฒนาด้วยตนเอง และการพัฒนาโดยกระบวนการปฏิบตั ิงาน
ตามลาดับของระดับความต้องการพัฒนาบุคลากร
ปรี ดา รสสารภี (2546 : บทคัดย่อ) ได้ทาการวิจยั เรื่ อง ปั จจัยที่มีผลต่อการพัฒนา
ตนเองของพนั ก งานธนาคารออมสิ น ในสาขาสั ง กัด ศู น ย์ธุ ร กิ จ สิ น เชื่ อ และบริ ก ารหาดใหญ่
ผลการวิจยั พบว่าระดับ ความคิดเห็ นเกี่ ยวกับปั จจัยที่ มี ผลต่อการพัฒ นาตนเองในภาพรวมอยู่ใน
ระดับสู ง เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านทัศนคติต่องานอยูใ่ นระดับสู งเป็ นอันดับ 1 รองลงมาด้าน
เงินเดือนและสวัสดิการด้านลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ และด้านความก้าวหน้าในอาชีพ พบว่าอยูใ่ นระดับ
ปานกลาง การวิเคราะห์ ความสัมพันธ์ปัจจัยส่ วนบุคคลที่มีผลต่อการพัฒนาจนเองพบว่า ปัจจัยด้าน
เพศ อายุ สถานภาพปัจจุบนั จะมีความสัมพันธ์ระดับต่าในทางลบ ด้านวุฒิการศึกษามีความสัมพันธ์
ระดับสู งในท่างบวก ด้านระดับตาแหน่งงานมีความสัมพันธ์ระดับปานกลางในทางบวก และด้าน
เงิ น เดื อนแทบจะไม่ มี ค วามสั ม พัน ธ์ใ นทางลบ ส่ ว นการวิ เคราะห์ ค วามสั ม พัน ธ์ระหว่างปั จจัย
เกี่ยวกับงานพบว่า ปัจจัยด้านลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ ด้านเงินเดือนและสวัสดิการ ด้านความก้าวหน้า
ในอาชีพ มีความสัมพันธ์ระดับต่าในทางลบ ปั จจัยด้านทัศนคติต่องานมีความสัมพันธ์ระดับสู งใน
ทางบวก
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พงษ์ศกั ดิ์ สุ ขใส (2542 : บทคัดย่อ) ได้ทาการศึกษาความต้องการการพัฒนาด้าน
การจัดการเรี ยนการสอนของครู สหวิทยาเขตวิทยาธรรม พบว่ามีความต้องการพัฒนาด้านการเรี ยน
การสอนในระดับมากเพียงด้านเดียวคือกิจกรรมการเรี ยนการสอน ส่วนด้านอื่น ๆ และโดยภาพรวม
มี ค วามต้อ งการพัฒ นาในระดับ ปานกลางเรี ย งตามล าดับ ดังนี้ การวัดผลประเมิ น ผล การจัดท า
แผนการสอนการวิจยั ในชั้นเรี ยน และงานเกี่ยวกับการเรี ยนการสอน และมีขอ้ เสนอแนะในด้านการ
พัฒนาการเรี ยนการสอน ได้แก่ การจัดประชุมอบรมสัมมนาในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และการหาครู
ดีเด่นครู ตวั อย่างในแต่ละด้าน เพื่อเป็ นแบบอย่างและช่วยนิ เทศแก้ไขปั ญหา และเพื่อยกย่องเชิดชู
เกียรติเป็ นขวัญกาลังใจแก่ครู ควรจัดตัวอย่างงาน เช่น แผนการสอนที่ขึดนักเรี ยนเป็ นศูนย์กลาง การ
วิ จัย ในชั้น เรี ย น ให้ ค รู ไ ด้ศึ ก ษา ฝ่ ายบริ ห ารควรมี น โยบายชัด เจน มี ก ารนิ เทศก ากับ ติ ด ตาม มี
งบประมาณสนับ สนุ นเพี ย งพอ และในการวัด ผลควรเปิ ดโอกาสให้นัก เรี ย นมี ส่ วนร่ วมในการ
ประเมินตนเองด้วย
พิชิต สิ ทธิ ชัย (2545 : 62 - 65) ศึกษาเรื่ อง ความต้องการด้านการพัฒนาบุคลากร
ของพนัก งานธนาคารหลวงไทย จากัด (มหาชน) ในส านักงานเขต 35 พบว่า พนักงานมี ความ
ต้องการพัฒนาบุคลากรด้านการฝึ กอบรมมากที่สุด และมีความต้องการด้านการศึกษาต่อน้อยที่สุด
เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่า ด้านการฝึ กอบรม เรื่ อ งที่พนักงานต้องการมากที่สุดคือ ความรู ้
ทั่วไปเกี่ ย วกับ การใช้ค อมพิ วเตอร์ ด้านการเผยแพร่ ข่ าวสารทางวิช าการ กิ จกรรมการเผยแพร่
ข่าวสารทางวิชาการที่พนักงานต้องการมากที่สุดคือ การให้บริ การค้นคว้าความรู ้ด้านต่าง ๆ ทาง
Intranet และ Internet ด้านการนิเทศงาน เรื่ องที่พนักงานต้องการให้ผบู ้ งั คับบัญชาแนะนาเกี่ยวกับ
การปฏิบตั ิงาน คือ ความรู ้และประสบการณ์การทางาน ด้านการศึกษาต่อ สาขาวิชาที่พนักงาน
ต้องการศึ กษาต่อมากที่ สุด คือ สาขาการบริ หารธุ รกิ จ ด้านการไปทัศนศึก ษาดูงานและสังเกต
วิธีการทางาน การให้บริ การที่ดี เป็ นเรื่ องที่พนักงานต้องการไปทัศนศึกษาดูงานมากที่สุด ด้านการ
สับเปลี่ยนหน้าที่การงาน ตาแหน่งที่พนักงานมีความต้องการสับเปลี่ยนหน้าที่การงานมากที่สุด คือ
ตาแหน่ งสิ นเชื่อ ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยส่ วนบุคคลกับความต้องการการพัฒนา
บุคลากร พบว่า เพศ และ อายุ มีความสัมพันธ์กบั ความต้องการพัฒนาบุคลากรของพนักงาน แต่
สถานภาพสมรส อายุงาน และตาแหน่ง ไม่มีความสัมพันธ์กบั ความต้องการพัฒนาบุคลากร
พิ นิ ตย์ คงมี (2543 : บทคัดย่อ ) ได้ท าวิจัย เรื่ อ ง ปั จจัย ที่ มี ค วามสั ม พัน ธ์ต่ อการ
พัฒนาตนเองของข้าราชการทหารอากาศ : กรณี ศึกษากองบิ น 56 กองพลบิ นที่ 4 กองบัญชาการ
ยุท ธทางอากาศ ผลการวิ จัย พบว่า ข้าราชการทหารอากาศมี ร ะดับ ความคิ ด เห็ น ต่ อ ปั จ จัย ที่ มี
ความสัมพันธ์ต่อการพัฒนาตนเองด้านสิ่ งแวดล้อมกว่าง ๆในระดับที่มาก มีระดับความคิดเห็นต่อ
สิ่ งแวดล้อมขององค์กรในระดับปานกลาง มีระดับความคิดเห็นต่อกลุ่มทางานในระดับที่มากและมี
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ระดับความคิดเห็นต่อเอกัตบุคคลในระดับที่ มากเช่นกัน ซึ่ งเมื่อพิ จารณาในภาพรวมแล้วพบว่ามี
ระดับของการพัฒนาตนเองอยู่ในระดับที่มาก ส่ วนปั จจัยลักษณะส่ วนบุคคลที่มีความสัมพันธ์ต่อ
การพัฒนาตนเองได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการรับราชการ ยศที่
ครองอยู่ในปั จจุบนั ตาแหน่ งปั จจุบนั และอัตราเงินเดือนนั้นพบว่าไม่มีความสัมพันธ์ต่อการพัฒนา
ตนเองของข้าราชการกองบิน 56
วรัสยา ณ สงขลา (2541 : บทคัดย่อ ) ได้ทาการศึกษาความต้องการพัฒนาบุคลากร
ของพนัก งานธนาคาสรพาณิ ช ย์ใ นอ าเภอหาดใหญ่ จังหวัด สงขลา พบว่าความต้องการพัฒ นา
บุคลากร โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า ด้านการฝึ กอบรมมี
ความต้อ งการพัฒ นาบุ ค ลากรอยู่ในระดับ มาก ส่ วนด้านอื่ น ๆ อยู่ใ นระดับ ปานกลาง พนัก งาน
ธนาคารพาณิ ช ย์ที่ แตกต่างกัน ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ มี ความต้องการพัฒ นาบุค ลากรไม่
แตกต่างกัน พนัก งานที่ มี ฝ่ายปฏิ บัติงานหรื อระดับตาแหน่ งแตกต่างกัน มี ความต้องการพัฒ นา
บุคลากรไม่แตกต่างกัน ส่วนในด้านอายุต่างกันมีความต้องการพัฒนาบุคลากรแตกต่างกัน
สมปอง สองเมื อ ง (2545 : บทคัด ย่อ ) ได้ท าการวิจัย เรื่ อ ง ปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่ อ การ
พัฒ นาตนเองของพนั ก งานธนาคารเพื่ อ การเกษตรและสหกรณ์ ก ารเกษตรในจัง หวัด พัท ลุ ง
ผลการวิ จยั พบว่าพนัก งาน ธ.ก.ส. ในจังหวัดพัท ลุ ง ที่ มี ปั จจัยส่ วนบุ ค คล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา รายได้ ธ.ก.ส. โดยภาพรวม กล่าวคือ พนักงาน ธ.ก.ส. ที่เป็ นเพศชายและเพศหญิง มีอายุ
41-50 ปี และ 51-60 ปี มีระดับการศึกษาต่ากว่าปริ ญญาตรี ปริ ญญาตรี และสู งกว่าปริ ญญาตรี มี
รายได้น้อยกว่า 10,000 บาท , 10,001-20,000 บาท 20,001-30,000 บาท และ มากกว่า 30,000 บาท
ตาแหน่งพนักงานบริ การ 1-3, พนักงานระดับ 4-7 และพนักงานระดับ 8-12 สถานภาพโสด สมรส มี
ความคิดเห็นตรงกันว่า ปั จจัยด้านทัศนคติต่องานเป็ นปั จจัยที่สาคัญที่สุดในการพัฒนาตนเอง ส่ วน
พนักงาน ธ.ก.ส. ที่ มีอายุในช่ วง 21-30 ปี มีความคิดเห็ น ว่า เงินเดือนและสวัส ดิ ก ารเป็ นปั จจัย ที่
ส าคัญ ที่ สุ ด อายุในช่วง 31-40 ปี มี ความคิดเห็ นว่า ลัก ษณะงานที่ ปฏิ บัติเป็ นปั จจัยที่ ส าคัญ ที่ สุ ด
พนักงานระดับ 1-3 มีความคิดเห็นว่า เงินเดือนและสวัสดิการเป็ นปัจจัยที่สาคัญที่สุด พนักงานระดับ
1-3 มีความคิดเห็นว่า เงินเดือนและสวัสดิการเป็ นปัจจัยที่สาคัญที่สุด สถานภาพหย่า/ม่าย/แยกกันอยู่
มีความคิดเห็นว่า ลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ เงินเดือนและสวัสดิการ ความก้าวหน้าในอาชีพ ด้านการรับรู ้
ข้อมูล ข่าวสาร และทัศนคติต่องาน เป็ นปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาตนเองสูง
สุ น ารี บุ ญ ชุ บ (2545 : บทคัด ย่ อ ) ได้ท าการวิ จัย เรื่ อ ง ความต้อ งการพัฒ นา
ทรัพยากรมนุษย์ดา้ นเทคโนโลยีสารสนเทศของข้าราชการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต
12 สงขลา พบว่า ข้อมูลส่ วนบุคคลของข้าราชการส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย อายุระหว่าง 31-40 ปี มี
การศึกษาระดับปริ ญญาตรี ในระดับตาแหน่ง 4-6 ปฏิบตั ิงานในกลุ่มงานป้องกันและปฏิบตั ิการและ
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มี ป ระสบการณ์ ก ารใช้ เทคโนโลยี ส ารสนเทศในระยะเวลา 1-5 ปี สภาพการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศพบว่าข้าราชการส่ วนใหญ่มีเหตุผลการใช้ เพราะช่วยในการปฏิบตั ิงานและจะไม่เคยใช้
เทคโนโลยีในรู ปแบบต่าง ๆ เลยเป็ นส่ วนใหญ่ จะมีเพียงการค้นหาข้อมูลทางอินเตอร์ เน็ต การใช้
โทรสาร และวิทยุสื่อสารที่มีการใช้นอ้ ย และมีการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Word, Excel ในระดับ
ปานกลาง ความต้องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ดา้ นเทคโนโลยีสารสนเทศพบว่า ส่ วนใหญ่มีความ
ต้องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ดา้ นเทคโนโลยีสารสนเทศ มีเพียงส่ วนน้อยที่ไม่ตอ้ งการพัฒนา ด้วย
เหตุ ผล คื อ ไม่ มี อุป กรณ์ ใ ห้ฝึ กปฏิ บัติ ไม่ มี เวลาเพี ย งพอ และการปฏิ บัติ งานไม่ ไ ด้เกี่ ย วข้อ งกับ
เทคโนโลยีส ารสนเทศ และผูท้ ี่ มี ความต้องการพัฒ นาจะมี ความต้องการพัฒ นาด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศในรู ปแบบต่าง ๆ อยู่ในระดับปานกลาง คือ มีค่าเฉลี่ย 2.69 และจากการให้เรี ยงลาดับ
ความต้องการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ดา้ นเทคโนโลยีสารสนเทศใน 3 รู ปแบบ คือ การศึกษา การ
ฝึ กอบรม การพัฒนาตนเอง พบว่ามีความต้องการในรู ปแบบการฝึ กอบรมมากที่สุด รองลงมาคือ
การศึกษาสุ ดท้ายคือการพัฒนาตนเอง โดยให้เหตุผลที่ตอ้ งการพัฒนาเพราะช่วยทาให้ปฏิบตั ิงานได้
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพยิ่งขึ้นเป็ นลาดับแรก และมีความต้อกงการให้หน่ วยงานสนับสนุ นการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ดา้ นเทคโนโลยีสารสนเทศในรู ปแบบการให้เข้าร่ วมฝึ กอบรมในหลักสู ตรที่ตนเอง
สนใจมากที่สุด รองลงมารู ปแบบการมีอุปกรณ์ให้ฝึกปฏิบตั ิอย่างเพียงพอ และซื้ อหนังสื อด้านไอที
ให้อ่านและลาดับสุ ดท้ายคือในรู ปแบบให้ทุนการศึกษาต่อ ปั ญหาและอุปสรรคพบว่า ส่ วนใหญ่มี
ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนา โดยเรี ยงลาดับความสาคัญของปัญหาได้ 3 อันดับ ดังนี้ อันดับที่ 1
คือในเรื่ องไม่มีโอกาสเข้ารับการฝึ กอบรม อันดับที่ 2 ในเรื่ องขาดงบประมาณในการจัดหาอุปกรณ์ที่
ทันสมัย และอันดับ ที่ 3 ปั ญ หาในเรื่ องอุปกรณ์ เทคโนโลยีส ารสนเทศไม่เพี ยงพอต่อการใช้งาน
ข้อเสนอแนะในการพัฒนาทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ด้านเทคโนโลยีใน 3 อัน ดับแรก คือ ด้านการศึ กษา
สนับสนุนให้มีการศึกษาต่อในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้ทุนในการศึกษาต่อ ส่ งเสริ มให้ศึกษา
หาความรู ้เพิ่มเติมอยู่เสมอ ด้านการฝึ กอบรม ในแต่ละปี ควรจัดอบรมตามระดับความต้องการของ
ผูส้ นใจหมากกว่านี้ จัดฝึ กอบรมหลักสู ตรต่าง ๆ ที่จาเป็ นและเกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิงานให้โอกาส
กับบุ คลากรในการเข้ารั บ การฝึ กอบรมอย่างทั่วถึ ง ด้านการพัฒ นาตนเอง ให้มี การฝึ กทัก ษะของ
ตนเองอยู่อย่างสม่ าเสมอ หน่ วยงานควรจัดหาอุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาให้ใช้
หน่วยงานควรมีอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ปฏิบตั ิงานอย่างเพียงพอ
วิศิษฎ์ ครชาตรี (2543 : 65) ศึกษาเรื่ อง ความต้องการของบุคลากรสรรพากร ในการพัฒนา
บุ ค ลากรภายใต้ม าตรการปรั บ ขนาดก าลัง คน กรณี ศึ ก ษาจัง หวัด ตรั ง พบว่ า บุ ค ลากรของ
กรมสรรพากรในท้องที่จงั หวัดตรังภายใต้มาตรการปรับขนาดกาลังคนของภาครัฐ มีความต้องการ
พัฒ นาบุ ค ลากรแต่ล ะด้านตามล าดับ ดัง นี้ คื อ การฝึ กอบรม หรื อประชุ ม เชิ งปฏิ บ ัติ ก าร การไป
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ทัศนศึกษาดูงานและสังเกตวิธีการทางาน การสัมมนา การเผยแพร่ ข่าวสาร การศึกษาต่อหรื อดูงาน
เพิ่มเติม การนิ เทศงาน และมีความต้องการด้านการโยกย้ายสับเปลี่ยนหน้าที่การงานน้อยกว่าทุกด้าน
และพบว่า เพศ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทางาน ตาแหน่งงาน อายุ ที่แตกต่างกันมีความเห็น
ต่อความต้องการแนวทางพัฒนาบุคลากรไม่แตกต่างกัน ส่ วนสถานภาพและรายได้ที่แตกต่างกันจะ
มีความคิดเห็นต่อความต้องการแนวทางพัฒนาบุคลากรที่แตกต่างกัน
ศัก ดิพนั ธ์ ตันวิมลรัตน์ (2543 : บทคัดย่อ) ได้ท าวิจยั เรื่ อง ความต้องการในการ
ฝึ กอบรมของบุ ค ลากรส านั ก วิ ท ยาบริ ก าร มหาวิ ท ยาลัก สงขลานคริ น ทร์ วิ ท ยาเขตปั ต ตานี
ผลการวิจยั พบว่า ระดับ ความต้องการในการฝึ กอบรมอยู่ในระดับ สู ง ผลการเปรี ยบเที ยบความ
ต้องการในการฝึ กอบรมตามตัวแปรอิ สระ ปรากฏผลดังนี้ บุคลากรที่ เป็ นเพศชายและเพศหญิงมี
ความต้องการในการฝึ กอบรมโดยภาพรวมอยู่ในระดับสู ง บุคลากรที่มี อายุต่ากว่า 35 ปี มี ความ
ต้องการในการฝึ กต้องการในการฝึ กอบรมโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ส่ วนผูท้ ี่มีอายุ 35 ปี
ขึ้นไป มี ความต้องการในการฝึ กอบรมโดยภาพรวมอยู่ในระดับสู ง บุคลากรที่ มีการศึ กษาต่ากว่า
ปริ ญญาตรี , ปริ ญญาตรี และสู งกว่าปริ ญญาตรี มีความต้องการในการฝึ กอบรมโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับ สู ง บุ ค ลากรที่ มี ป ระสบการณ์ ท างานต่ ากว่า 10 ปี และ 10 ปี ขึ้น ไปมี ความต้องการในการ
ฝึ กอบรมโดยภาพรวมอยู่ในระดับ สู ง บุ ค ลากรที่ สั งกัดฝ่ ายหอสมุ ดจอห์ น เอฟ เคนเนดี้ และฝ่ าย
เทคโนโลยีทางการศึกษามีความต้องการในการฝึ กอบรมโดยภาพรวมอยู่ในระดับสู ง ฝ่ ายสานักงาน
เลขานุ ก ารมี ค วามต้องการในการฝึ กอบรมโดยภาพรวมอยู่ใ นระดับ ปานกลาง แนวทางในการ
ฝึ กอบรม รู ปแบบของการจัดฝึ กอบรมต้องการเข้ารับการฝึ กอบรมในรู ปแบบของการบรรยาย สาธิต
ฝึ กปฏิบตั ิและทัศนศึกษา การเก็บค่า ธรรมเนี ยมส่ วนใหญ่เห็นว่าไม่ควรเก็บ วันที่สะดวกในการเข้า
รับการฝึ กอบรม บุคลากรทั้งหมดเห็นว่าควรจะเป็ นวันจันทร์ -วันศุกร์ ช่วงเวลาที่สะดวกในการเข้า
รับการฝึ กอบรมเห็นว่าตลอดวัน (09.00 น. – 16.00น.) ระยะเวลาที่สะดวกและเหมาะสมในการจัด
ฝึ กอบรมแต่ละหลักสู ตรควรเป็ น 5 วัน สถานที่ฝึกอบรมส่ วนใหญ่เห็นว่าเหมาะสมที่สุดควรเป็ น
ภายนอกมหาวิทยาลัย วิทยากรผูส้ อนควรเป็ นบุคคลภายนอก ควรให้มีการจัดทัศนศึกษาดูงานใน
ระหว่างการอบรม บุ ค ลากรส่ วนใหญ่ เห็ นด้วยกับ การแจกวุฒิ บ ัตรเมื่ อสิ้ นสุ ดการฝึ กอบรม และ
บุคลากรส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยกับการประเมินผลโดยการทดสอบหลังสิ้ นสุ ดการฝึ กอบรม
สมปอง สองเมื อ ง (2545 : บทคัด ย่อ ) ได้ท าการวิจัย เรื่ อ ง ปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่ อ การ
พัฒ นาตนเองของพนั ก งานธนาคารเพื่ อ การเกษตรและสหกรณ์ ก ารเกษตร ในจัง หวัด พัท ลุ ง
ผลการวิจยั พบว่า พนักงานมีระดับความต้องการพัฒนาตนเองอยู่ในระดับปานลาง ปัจจัยที่ มีผลต่อ
การพัฒนาตนเองมีความแตกต่างกัน ปัจจัยด้านทัศนคติต่องานเป็ นปัจจัยที่สาคัญที่สุดในการพัฒนา
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ตนเอง ส่ ว นปั จ จัย ด้า นลัก ษณะงานที่ ป ฏิ บัติ ปั จ จัย ด้า นเงิ น เดื อ นและสวัส ดิ ก าร ปั จ จัย ด้า น
ความก้าวหน้าในอาชีพ ปัจจัยด้านการรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสาร มีผลในระดับปานกลาง
อรุ ณ เขตมรคา (2545 : 65) ศึกษาเรื่ อง การพัฒนาข้าราชการในทัศนะของ
ข้าราชการกรมการขนส่ งทางน้ าและพาณิ ชยนาวี พบว่า ข้าราชการส่ วนมากยังคงให้ความสาคัญกับ
การศึ ก ษาต่ อ เพื่ อให้ ไ ด้วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาที่ สู งขึ้ น ถึ งแม้ว่า เมื่ อ จบการศึ ก ษาแล้วจะไม่ ไ ด้ป รั บ เลื่ อ น
ตาแหน่ง ก็ตาม และข้าราชการที่ดารงตาแหน่งในสายงานที่กาหนดวุฒิการศึกษาต่ากว่าปริ ญญาตรี
เช่ น สายงานธุ รการ สายงานช่ าง สาขาต่าง ๆ มักจะเข้ารั บการศึ กษาต่อเพื่อให้ได้วุฒิที่ สูงขึ้นใน
ระดับปริ ญญาตรี และสูงกว่าปริ ญญาตรี จานวนค่อนข้างมาก ในขณะที่ขา้ ราชการที่ดารงตาแหน่งใน
สายงานที่กาหนดวุฒิไม่ต่ากว่าปริ ญญาตรี ได้แก่สายงานนักวิชาการ และเจ้าพนักงาน โอกาสที่จะ
เข้ารับการศึกษาต่อค่อนข้างจากัดเนื่องจากหน้าที่ความรับผิดชอบสู ง จึงไม่มีเวลามากนักที่จะศึกษา
ต่อได้ ทาให้จานวนคนที่ศึกษาต่อในระดับนี้ค่อนข้างน้อยกว่าระดับแรก
1.3 วัตถุประสงค์

1. เพื่อศึกษาระดับการพัฒนาตนเองของพัฒนากรใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
2. เพื่ อศึ ก ษาเปรี ย บเที ยบการพัฒ นาตนเองของพัฒ นากรใน 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ตามปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยแวดล้อม
1.4 สมมติฐาน

1. การพัฒนาตนเองของพัฒนากรใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยภาพรวมอยูใ่ น

ระดับมาก

2. ปั จจัยส่ วนบุ ค คลและปั จจัยแวดล้อม ที่ มีความแตกต่างกัน ทาให้ระดับการ
พัฒนาตนเองของพัฒนากรใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีความแตกต่างกัน
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1.5 ความสาคัญและประโยชน์ ของการวิจัย
1. ทาให้ทราบถึงระดับ การพัฒนาตนเองของพัฒนากรใน 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้
2. ทาให้ทราบถึงผลการเปรี ยบเทียบระดับการพัฒนาตนเองของพัฒนากรใน 3
จังหวัดชายแดนภาคใต้ตามปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยแวดล้อม
3. เพื่อนาผลการวิจยั ไปเป็ นแนวทางในการเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร
ของกรมการพัฒนาชุมชนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้มีประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น
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1.6 ขอบเขตของการวิจัย
การศึกษาการพัฒนาตนเอง ของพัฒนากรใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั
ได้กาหนดขอบเขตของการศึกษาวิจยั ไว้ดงั นี้
1. ประชากรที่ ใช้ในการศึ ก ษาวิจัยครั้ งนี้ คือ ข้าราชการสังกัด กรมการพัฒนา
ชุมชน ตาแหน่ งเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน นักวิชาการพัฒนาชุมชน ซึ่ งปฏิ บตั ิงานในพื้นที่ ตาบล
หมู่บา้ นของจังหวัด ยะลา นราธิวาส และปัตตานี จานวน 191 คน
2. ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วยตัวแปร ดังต่อไปนี้
2.1 ตัวแปรอิสระ
ข้อมูลปัจจัยพื้นฐาน ได้แก่
2.1.1 เพศ
2.1.2 ระดับอายุ
2.1.3 ระดับการศึกษา
2.1.4 อายุราชการ
2.1.6 ตาแหน่ง
2.1.7 รายได้
ข้อมูลปัจจัยแวดล้อม ได้แก่
2.1.8 ระดับความก้าวหน้าในอาชีพ
2.1.9 ระดับทัศนคติต่อการทางาน
2.2 ตัวแปรตาม
การพัฒนาตนเอง
2.2.1 ด้านการศึกษาค้นคว้าหาความรู ้ใหม่ ๆ เพิม่ เติม
2.2.2 ด้านการปฏิบตั ิหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
2.2.3 ด้านการฝึ กอบรมเพิ่มประสิ ทธิภาพ
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1.7 นิยามศัพท์เฉพาะ
ปั จจัยส่ วนบุคคล หมายถึง ลักษณะเฉพาะตัวของพัฒนากรที่ตอบแบบสอบถาม
ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อายุราชการ อัตราเงินเดือน การดารงตาแหน่ง
ปัจจัยแวดล้ อม หมายถึง ระดับปัจจัยด้านความก้าวหน้าในอาชีพ ระดับทัศนคติต่อ
การทางาน ของพัฒนากร 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
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ปัจจัยด้ านความก้ าวหน้ าในอาชีพ หมายถึง ปัจจัยที่เป็ นตัวกาหนดแนวทางในการ
ประสบความส าเร็ จในอาชี พ ได้แ ก่ งานที่ ท่ านท าอยู่มี โอกาสก้าวหน้า หน่ วยงานของท่ านให้
ความสาคัญในการพัฒนาบุคลากร การเลื่ อนตาแหน่ งให้สูงขึ้นของหน่ วยงานท่านมีความชัดเจน
การพิ จ ารณาเลื่ อ นระดับ หรื อ เลื่ อ นต าแหน่ ง สู ง ขึ้ น เป็ นที่ ย อมรั บ ของบุ ค ลากรในองค์ ก ร และ
หน่วยงานส่ งเสริ มให้ท่านศึกษาต่อในระดับสู งขึ้น ของพัฒนากร 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
ทัศนคติต่อการทางาน หมายถึง ความรู ้สึกนึ กคิดของพัฒนากรเกี่ยวกับงาน ได้แก่
การทางานพัฒนาชุมชนตรงกับอุดมการณ์ของท่าน การทางานพัฒนาชุมชนทาให้ท่านภาคภูมิและมี
เกียรติ การทางานพัฒนาชุมชนสามารถช่วยแก้ไขปัญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และการทางาน
พัฒนาชุมชนทาให้เกิดผลทั้งรู ปธรรมและนามธรรม ของพัฒนากร 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
การพัฒนาตนเอง หมายถึง กระบวนการต่าง ๆ ที่มุ่งจะเพิ่มพูนความรู ้ ความ
ชานาญ และประสบการณ์ ในด้านการศึกษาค้นคว้าหาความรู ้ใหม่ ๆ เพิ่มเติม ด้านการปฏิบตั ิหน้าที่
ที่ได้รับมอบหมาย ด้านการฝึ กอบรมเพิ่มประสิ ทธิภาพ
ระดับการพัฒนาตนเอง คือ ระดับการพัฒนาตนเองของพัฒนากรเพื่อให้เกิดการ
แปลงที่ดีข้ ึน ประกอบด้วย 3 ด้าน คือ ด้านการศึกษาหาความรู ้ใหม่ ๆ เพิ่มเติม ประกอบด้วย การหา
ความทั้งในและนอกระบบการศึกษา, การทาแผนพัฒนาตนเอง, การจัดการความรู ้ อย่างน้อยปี ละ
1 ครั้ง, มีการใช้ระบบการเรี ยนรู ้ E-learning ของกรมหรื อ ก.พ. นอกเวลา, มีการศึกษาคู่มือก่อนลง
มือปฏิบตั ิงาน ด้านการปฏิบตั ิหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ประกอบด้วย มีการโยกย้ายสับเปลี่ยนพื้นที่
ในการทางานเพื่อให้เกิดประสิ ทธิภาพ, มีการวางแผนก่อนปฏิบตั ิการเสมอ, มีการหมุนเวียนเรี ยนรู ้
งานต่า ง ๆ ภายในส านัก งาน, มี ก ารประชาสั มพัน ธ์ งานของตนเองในสื่ อ ต่าง ๆ, มี ก ารประชุ ม
รายงานผลต่อผูบ้ งั คับบัญชาทุกเดือน และด้านการฝึ กอบรมเพิ่มประสิ ทธิ ภาพ ประกอบด้วย มีการ
ฝึ กอบรมการขับเคลื่ อนยุทธศาสตร์ กรมก่ อนปฏิ บตั ิ งาน, มีการฝึ กอบรมการทางานเชิงบูรณาการ
ระหว่างหน่วยงาน, การสอนแนะงานโดยการปฏิบตั ิจริ งจากผูบ้ งั คับบัญชา, การศึกษาดูงานพัฒนา
ชุมชนที่ประสบความสาเร็จ,ได้รับการฝึ กอบรม เทคนิค การพัฒนาชุมชนในรู ปแบบใหม่ จากเดิม
พัฒนากร หมายถึง ข้าราชการสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน ที่ดารงตาแหน่ง เจ้า
พนักงานพัฒนาชุมชน นักวิชาการพัฒนาชุมชน ซึ่ง ปฏิบตั ิงานในพื้นที่อาเภอ, ตาบล, หมู่บา้ นของ
จังหวัด ยะลา นราธิวาส และปัตตานี
จังหวัดชายแดนภาคใต้ หมายถึง พื้นที่ของจังหวัด ยะลา นราธิวาส และปัตตานี
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1. เพศ
2. อายุ
3. ระดับการศึกษา
4. อายุราชการ
5. ตาแหน่ง
6. รายได้

ย์ศ
กึ ษ ศ
าแ ริ กิ ลุ
ละ
พัฒ คา้ � ช
นา ู
ชุม
ช

2. ด้ า น การป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่
ที่ได้รับมอบหมาย

ปัจจัยแวดล้อม
1. ระดับความก้าวหน้าในอาชีพ
2. ระดับทัศนคติต่อการทางาน

3. ด้ า น การฝึ ก อบ รมเพิ่ ม
ประสิ ทธิภาพ
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การวิ จยั ในครั้ ง นี้ เป็ นการวิจัย เชิ งส ารวจ (Survey Research) ด้วยการรวบรวมข้อ มูล จาก
แบบสอบถาม (Questionnaire) เพื่ อ ทราบระดับ พัฒ นาตนเองของพัฒ นากรในพื้ น ที่ 3 จัง หวัด
ชายแดนภาคใต้ ซึ่งมีรายละเอียดขั้นตอนการศึกษา ดังนี้
2.1 ประชากร
2.2 แบบแผนการวิจยั
2.3 เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
2.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล
2.5 การวิเคราะห์ขอ้ มูล
2.1 ประชากร
2.1.1 ประชากร (Population) ที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้ คือ พัฒนากรที่ปฏิบตั ิงานในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส) จานวน 191 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 10 เดือน
มกราคม พ.ศ. 2554 กองการเจ้าหน้าที่ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย)
ตาราง 1 จานวนประชากรจาแนกตามจังหวัด

ศนู

จังหวัด
ปัตตานี
ยะลา
นราธิวาส

รวม

จานวนประชากรทั้งหมด
94
44
53
191
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2.2 แบบแผนการวิจัย
การวิจยั ในครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิงสารวจ (Survey Research) เพื่อให้งานวิจยั เป็ นไป
ตามวัตถุประสงค์ และสามารถทดสอบสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ ผูว้ ิจยั จึงได้กาหนดระเบียบวิธีการศึกษา
ตามรู ปแบบการวิจยั ดังนี้
1.1 ข้อมูล ปฐมภูมิ (Primary Data) เป็ นข้อมูลที่ ได้จากภาคสนาม (Field Survey)
โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็ นเครื่ องมื อในการเก็ บข้อมูล จากกลุ่มตัวอย่าง ซึ่ งได้แก่
พัฒนากรที่ปฏิบตั ิงานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามวัตถุประสงค์การวิจยั
1.2 ข้อมู ล ทุ ติ ย ภู มิ (Secondary Data) เป็ นข้อ มู ล จากการศึ ก ษาเอกสารต่ าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง เพื่ อใช้เป็ นข้อมู ลสนับสนุ นการวิจยั โดยได้มาจากบทความ เอกสาร ตาราทางวิชาการ
รายงานการวิจยั เอกสารทางราชการ ตลอดจนสิ่ งพิมพ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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2.3 เครื่ องมือในการวิจัย
เครื่ องมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ครั้ งนี้ เป็ นการเก็ บ รวมรวมข้ อ มู ล โดยการใช้
แบบสอบถามซึ่งแบ่งเป็ น 4 ส่ วน ได้แก่
ส่ วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ ย วกั บ ลัก ษณะปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คล มี จ านวน 6 ข้ อ
ประกอบด้ว ย ข้อ ค าถามเกี่ ย วกับ เพศ อายุ ระดับ การศึ ก ษา อายุราชการ ต าแหน่ งงาน อัต รา
เงินเดือน โดยเป็ นแบบสอบถามแบบปลายปิ ด
ส่ วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะปัจจัยแวดล้อม จานวน 10 ข้อ ลักษณะ
แบบสอบถามเป็ นแบบสอบถามแบบมีให้เลือกตอบตามความรู ้สึกของผูต้ อบโดยใช้ลกั ษณะเป็ น
แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มีคาตอบให้เลือก 5 ระดับ คือ ความคิดเห็น
ระดับมากที่สุด, ความคิดเห็นระดับมาก, ความคิดเห็นระดับปานกลาง , ความคิดเห็นระดับน้อย
และความคิดเห็นระดับน้อยที่สุด โดยแบ่งข้อคาถามออกเป็ น 2 ด้าน ดังนี้ ได้แก่
1. ด้านปัจจัยด้านความสาเร็จในอาชีพ
2. ด้านทัศนคติต่อการทางาน
ลักษณะแบบสอบถามเป็ นแบบสอบถามที่สร้างขึ้นตามมาตรวัดแบบมาตราส่ วน
ประมาณค่า (rating scale) ตามแบบของ Likert โดยมีคาตอบให้เลือก 5 ระดับ ตามความคิดเห็น โดย
กาหนดเกณฑ์การให้คะแนนแต่ละระดับ ดังนี้
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การแปลผลคะแนน ผูว้ ิจยั ได้กาหนดลักษณะปั จจัยแวดล้อม ที่มีผลต่อการพัฒนา
ตนเองพัฒนากรที่ ปฏิ บตั ิงานในพื้นที่ ในสานักงานพัฒนาชุ มชนอาเภอในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ตามระดับความคิดเห็นออกเป็ น 3 ระดับ คือ น้อย ปานกลาง มาก ดังนี้
วิธีการคานวณคะแนน
คะแนนสูงสุด – คะแนนต่าสุด = 1.33
คะแนนแต่ละช่วงจึงมีค่าดังนี้
3
ความคิดเห็นระดับน้อย
1.00 – 2.33 คะแนน
ความคิดเห็นระดับปานกลาง
2.34 – 3.67 คะแนน
ความคิดเห็นระดับมาก
3.68 – 5.00 คะแนน
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ส่ วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับระดับการพัฒนาตนเองพัฒนากรที่ปฏิบตั ิงานใน
พื้ น ที่ ใ นส านั ก งานพัฒ นาชุ ม ชนอ าเภอในจัง หวัด ชายแดนภาคใต้ ลัก ษณะแบบสอบถามเป็ น
แบบสอบถามแบบมีให้เลือกตอบตามความรู ้สึกของผูต้ อบโดยใช้มาตรวัดประเมินค่าแบบ Likert
Scale มีคาตอบให้เลือก 5 ระดับ คือ ระดับมากที่สุด ระดับมาก ระดับปานกลาง ระดับน้อย ระดับ
น้อยที่สุด โดยแบ่งข้อคาถามออกเป็ น 3 ด้าน ดังนี้
1. ด้านการศึกษาหาความรู ้ใหม่ ๆ เพิ่มเติมด้แก่ ข้อที่ 1-5
2. ด้านการปฏิบตั ิหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ได้แก่ ข้อที่ 6-10
3. ด้านการฝึ กอบรมเพื่อประสิ ทธิภาพ ได้แก่ ข้อที่ 11-15
การแปลผลคะแนน ผูว้ ิจยั ได้กาหนดระดับการพัฒนาเองพัฒนากรที่ปฏิบตั ิงานใน
พื้นที่ ในส านักงานพัฒนาชุม ชนอาเภอในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ออกเป็ น 3 ระดับตาม Best คือ
น้อย ปานกลาง มาก ดังนี้

40

วิธีการคานวณคะแนน
คะแนนสูงสุด – คะแนนต่าสุด =
3
การพัฒนาตนเองระดับน้อย
การพัฒนาตนเองระดับปานกลาง
การพัฒนาตนเองระดับมาก

1.33

คะแนนแต่ละช่วงจึงมีค่าดังนี้

1.00 – 2.33 คะแนน
2.34 – 3.67 คะแนน
3.68 – 5.00 คะแนน
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ส่ ว นที่ 4 ข้อ เสนอแนะในการพัฒ นาตนเองพัฒ นากรที่ ป ฏิ บ ัติ ง านในพื้ น ที่ ใ น
สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
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2. 4 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผู ว้ ิ จัย ได้น าแบบสอบถามที่ ส ร้ า งขึ้ น ส าหรั บ การศึ ก ษาวิ จัย ไปทดสอบความ
เที่ยงตรงและความเชื่อมัน่ ดังนี้
1. การทดสอบความเที่ยงตรง (Validity) โดยนาแบบสอบถามที่ผูว้ ิจยั สร้างขึ้นไป
เสนอกรรมการที่ปรึ กษาวิ ทยานิ พนธ์เพื่อพิจารณาในเบื้องต้น และได้ให้ผเู ้ ชี่ ยวชาญจานวน 3 ท่าน
ตรวจสอบความถูกต้องเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (content validity) ของข้อ ค าถามแต่ ล ะข้ อ ว่ า ตรงตาม
จุดมุ่งหมายของการวิจยั ครั้งนี้ หรื อไม่ หลังจากนั้นนามาปรับปรุ งแก้ไข เพื่อดาเนินการในขั้นตอนต่อไป
2. การหาความเชื่อมัน่ (Reliability) การทดสอบความเชื่อมัน่ ของเครื่ องมือ ผูว้ ิจยั
ได้ ใ ช้ วิ ธี ก าร Try out โดยท าการทดสอบกั บ ประชากรของ ส านั ก งานพัฒ นาชุ ม ชนอ าเภอ
ใน 4 อาเภอ ของจังหวัดสงขลา ได้แต่ อาเภอนาทวี, อาเภอสะบ้าย้อย, อาเภอจะนะ, อาเภอเทพา ซึ่ง
มิใช่กลุ่มตัวอย่างที่จะศึกษาในครั้งนี้ จานวน 30 คน Pre-test เพื่อตรวจสอบ และพิจารณาความรู ้
ความเข้า ใจในการตอบแบบสอบถามโดยสอบถามว่ า มี ค าถามใดที่ ไ ม่ ชัด เจน หรื อ ที่ ผู ้ต อบ
แบบสอบถามไม่เข้าใจ แล้วทาการแก้ไข จนมีความสมบูรณ์ โดยนาข้อมูลจากแบบสอบถามหาค่า
ความเชื่อมัน่ ตามวิธีของ Cronbach ซึ่งได้ผลการทดสอบความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถามมีค่าเท่ากับ
0.931
ผู ้วิ จั ย ส่ งแบบสอบถามพร้ อ มหนั ง สื อแนะน าที่ มี ค าอธิ บ ายรายละเอี ย ด
ถึงวัตถุประสงค์ของการวิจยั ให้กบั ประชากรที่ศึกษาจานวน 191 ชุด ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2554
และได้แบบสอบถามคืนมาจานวน 191 ฉบับ คิดเป็ นร้อยละ 100 จากนั้นตรวจสอบความสมบูรณ์
ของแบบสอบถามก่อนนาไปวิเคราะห์
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2.5 การวิเคราะห์ ข้อมูลวิธีการทางสถิติต่าง ๆ ที่ใช้
สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ผูศ้ ึกษาดาเนินการวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติข้ นั
พื้ น ฐาน และทดสอบสมมติ ฐ านโดยใช้ โ ปรแกรมส าเร็ จ รู ป ทางสั ง คมศาสตร์ SPSS V.16.0
(Statistical Product and Service Solutions ) เพื่อวิเคราะห์ค่าสถิติดงั นี้
1. ส ถิ ติ พ ร ร ณ น า (Descriptive Statistics Method) ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย ร้ อ ย ล ะ
(Percentage) ค่าเฉลี่ย () ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน () ใช้สาหรับเปรี ยบเทียบเพื่อดูการกระจาย
ของตัวแปร และเพื่อนาเสนอข้อมูลทัว่ ไปของประชากรในแต่ละหมวดหมู่ของตัวแปร
2. สถิติอนุมาน (Inferential Statistics Method) ประกอบด้วยการทดสอบแบบ
สมมติฐานทางสถิติ ได้แก่ Compare Means โดยวิเคราะห์เปรี ยบเทียบระดับการพัฒนาตนเองของ
พัฒนากรจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามปัจจัยแวดล้อมและปัจจัยส่วนบุคคล

บทที่ 3
ผลการวิจัย
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การวิจยั เรื่ อง การพัฒนาตนเองของพัฒนากรใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ผูว้ ิจยั ส่ง
แบบสอบถามเพื่อการวิจยั ให้กบั ประชากรที่ศึกษาจานวน 191 ชุด ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2554
และได้แบบสอบถามคืนมาจานวน 191 ชุด คิดเป็ นร้อยละ 100 โดยจะนาเสนอผลการวิเคราะห์
ข้อมูลตามลาดับ ดังนี้
3.1 ข้อมูลส่วนบุคคลของพัฒนากรใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
3.2 วิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมในแต่ละด้าน ทั้ง 2 ด้าน ของพัฒนากรใน 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้
3.3 วิเคราะห์ระดับการพัฒนาตนเอง ในแต่ละด้านทั้ง 3 ด้านของพัฒนากรใน 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้
3.4 ทดสอบสมมติฐาน : การพัฒนาตนเองของพัฒนากรใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก
3.5 ทดสอบสมมติฐาน : ปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยแวดล้อม ที่มีความแตกต่างกัน ทา
ให้ระดับการพัฒนาตนเองของพัฒนากรใน 3 จังหวัด มีความแตกต่างกัน
3.6 ข้อเสนอแนะของผูต้ อบแบบสอบถาม
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3.1 ข้ อมูลส่ วนบุคคลของพัฒนากร 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
ตาราง 2 ข้อมูลส่วนบุคคลด้านเพศ อายุ ระดับการศึกษา อายุราชการ ตาแหน่ง รายได้

3
29
82
77

34.60
65.40

า

66
125
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เพศ
ชาย
หญิง
อายุ
ต่ากว่า 25 ปี
25 - 30 ปี
31 – 40 ปี
41 ปี ขึ้นไป
ระดับการศึกษา
ต่ากว่าปริ ญญาตรี
ปริ ญญาตรี
สูงกว่าปริ ญญาตรี
อายุราชการ
ต่ากว่า 5 ปี
5 – 10 ปี
มากกว่า 10 ปี
ตาแหน่ ง
นักวิชาการ
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
รายได้
ต่ากว่า 10,000 บาท
10,001 – 20,000 บาท
มากกว่า 20,001 บาท

จานวน (คน)

นย
ะล

ปัจจัยส่ วนบุคคล

(N=191)
ร้ อยละ

1.60
15.20
42.90
40.30

15
146
30

7.90
76.40
15.70

31
83
77

16.20
43.50
40.30

100
91

52.40
47.60

21
98
72

11.00
51.30
37.70
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จากตาราง 2 ข้อมูลทัว่ ไปของพัฒนากรที่ตอบแบบสอบถามมีปัจจัยส่วนบุคคล ดังนี้
เพศ ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง ร้อยละ 65.40 และเป็ นเพศชาย
ร้อยละ 34.60
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อายุ ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ ระหว่าง 31 – 40 ปี คิดเป็ นร้อยละ42.90
รองลงมาอายุ 41 ปี ขึ้นไป คิดเป็ นร้อยละ 40.30 อายุระหว่าง 25 - 30 ปี คิดเป็ นร้อยละ15.20 และ
อายุต่ากว่า 25 ปี คิดเป็ นร้อยละ 1.60
ระดับการศึกษา ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี
คิดเป็ นร้อยละ 76.40 รองลงมามีการศึกษาสู งกว่าปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ15.70 และการศึกษา
ระดับต่ากว่าปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ 7.90
ตาแหน่ ง ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ มี ตาแหน่ ง นัก วิชาการ คิดเป็ นร้ อยละ
52.40 และเป็ น เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน คิดเป็ นร้อยละ 47.60
รายได้ ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มี รายได้ 10,001 – 20,000 บาท คิดเป็ น
ร้อ ยละ 51.30 รองลงมา มี รายได้ มากกว่า 20,001 บาท คิ ด เป็ นร้ อ ย 37.70 และ รายได้ต่ ากว่า
10,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 11

3.2 วิเคราะห์ ปัจจัยแวดล้อมในแต่ละด้าน ทั้ง 2 ด้าน ของพัฒนากรใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
ตาราง 3 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับปัจจัยแวดล้อมของพัฒนากรใน 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ด้านปัจจัยด้านความก้าวหน้าในอาชีพ และ ด้านทัศนคติต่อการทางาน
(N=191)
ปัจจัยแวดล้อม
ระดับ อันดับ


ด้านปัจจัยด้านความก้าวหน้ าในอาชีพ
1. งานที่ท่านทาอยูม่ ีโอกาสก้าวหน้า

2. หน่วยงานของท่านให้ความสาคัญในการพัฒนาบุคลากร

ศนู

3. การเลื่อนตาแหน่งให้สูงขึ้นของหน่วยงานท่านมีความชัดเจน

4. การพิจารณาเลื่อนระดับหรื อเลื่อนตาแหน่งสู งขึ้นเป็ นที่ยอมรับของ
บุคลากรในองค์กร

3.42
3.71
3.37
3.29

.884 ปานกลาง
.759
มาก
.822 ปานกลาง
.843 ปานกลาง

8
6
9
10
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ตาราง 3 (ต่อ)
ปัจจัยแวดล้อม
5. หน่วยงานส่งเสริ มให้ท่านศึกษาต่อในระดับสู งขึ้น
ด้ านปัจจัยด้ านความก้าวหน้ าในอาชีพ


3.56
3.47

(N=191)
ระดับ อันดับ

.856 ปานกลาง
7
.653 ปานกลาง

3.90
4.07
3.76

.710
.669
.669

มาก
มาก
มาก

3
1
5

3.82
3.99
3.91
3.69

.618
.703
.511
.466

มาก
มาก
มาก
มาก

4
2

7. การทางานพัฒนาชุมชนทาให้ท่านภาคภูมิและมีเกียรติ
8. การทางานพัฒนาชุมชนสามารถช่วยแก้ไขปัญหา 3 จว.ชายแดน
ภาคใต้
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9. การทางานพัฒนาชุมชนทาให้เกิดผลทั้งรู ปธรรมและนามธรรม
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6. การทางานพัฒนาชุมชนตรงกับอุดมการณ์ของท่าน

10. การทางานพัฒนาชุมชนให้ได้ผลดีตอ้ งมีการบูรณากับหน่วยงานอื่น

ด้ านทัศนคติต่อการทางาน
รวม

า

ด้ านทัศนคติต่อการทางาน
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จากตาราง 3 พบว่า ปัจจัยแวดล้อมต่อการพัฒนาตนเองของพัฒนากรใน 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.69 อยูใ่ นระดับมาก และเมื่อจาแนกรายด้าน พบว่า
- ด้านปั จจัยความก้าวหน้าในอาชี พ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.47 อยู่ในระดับปานกลาง
เมื่อแยกเป็ นรายข้อพบว่า ข้อที่ 2 หน่วยงานของท่านให้ความสาคัญในการพัฒนาบุคลากร มีค่าเฉลี่ย
สู งสุ ด ( = 3.71) และข้อที่ 4 การพิจารณาเลื่อนระดับหรื อเลื่อนตาแหน่ งสู งขึ้นเป็ นที่ยอมรับของ
บุคลากรในองค์กร มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ( = 3.29)
- ด้านปั จจัยทัศคติต่อการทางาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.91 อยู่ในระดับ มาก เมื่อแยก
เป็ นรายข้อพบว่า ข้อที่ 7 การทางานพัฒนาชุมชนทาให้ท่านภาคภูมิและมีเกียรติ มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด
( = 4.07) และข้อที่ 8 การทางานพัฒนาชุมชนสามารถช่วยแก้ไขปั ญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ( = 3.76)
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3.3 วิเคราะห์ ระดับการพัฒนาตนเอง ในแต่ละด้านทั้ง 3 ด้านของพัฒนากรใน 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้
ตาราง 4 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับการพัฒนาตนเอง ของพัฒนากรใน 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ด้านการศึกษาหาความรู ้ใหม่ ๆ เพิ่มเติม ด้านการปฏิบตั ิหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย และ ด้านการฝึ กอบรมเพิ่มประสิ ทธิภาพ
(N=191)
การพัฒนาตนเอง
ระดับ อันดับ
 
ด้ านการศึกษาหาความรู้ ใหม่ ๆ เพิม่ เติม
3.81 .703
มาก
1
1. การหาความรู ้ท้งั ในและนอกระบบการศึกษา
3.68 .710
มาก
5
2. การทาแผนพัฒนาตนเอง
3.62 .811 ปานกลาง
7
3. มีการจัดการความรู ้อย่างน้อย ปี ละ 1 เรื่ อง
3.58 .854 ปานกลาง
8
4. มีการใช้ระบบการเรี ยนรู ้ E-learning ของกรมหรื อ ก.พ. นอกเวลา
3.76 .748
มาก
3
5. มีการศึกษาคู่มือก่อนลงมือปฏิบตั ิงาน
ด้ านการศึกษาหาความรู้ ใหม่ ๆ เพิม่ เติม
3.69 .586
มาก
ด้านการปฏิบัติหน้ าที่ที่ได้รับมอบหมาย
3.18 .914 ปานกลาง 12
6. มีการโยกย้ายสับเปลี่ยนพื้นที่ในการทางานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
3.77 .739
มาก
2
7. มีการวางแผนก่อนปฏิบตั ิการเสมอ
3.41 .834 ปานกลาง 11
8. มีการหมุนเวียนเรี ยนรู ้งานต่าง ๆ ภายในสานักงาน
3.62 .804 ปานกลาง
7
9. มีการประชาสัมพันธ์งานของตนเองในสื่ อต่าง ๆ
3.73 .648
มาก
4
10. มีการประชุมรายงานผลต่อผูบ้ งั คับบัญชาทุกเดือน
ด้านการปฏิบัติหน้ าที่ที่ได้รับมอบหมาย
3.54 .581 ปานกลาง
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ตาราง 4 (ต่อ)


ระดับ

3.68
3.54
12. มีการฝึ กอบรมการทางานเชิงบูรณาการระหว่างหน่วยงาน
3.65
13. การสอนแนะงานโดยการปฏิบตั ิจริ งจากผูบ้ งั คับบัญชา
3.58
14. การศึกษาดูงานพัฒนาชุมชนที่ประสบความสาเร็ จ
15. ได้รับการฝึ กอบรม เทคนิค การพัฒนาชุมชนในรู ปแบบใหม่ จากเดิม 3.52
ด้านการฝึ กอบรมเพิม่ ประสิ ทธิภาพ
3.59
รวม
3.61

.655
.709
.716
.790
.695
.570
.509

มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

5
9
6
8
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11. มีการฝึ กอบรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมก่อนปฏิบตั ิงาน

า



การพัฒนาตนเอง
ด้านการฝึ กอบรมเพิม่ ประสิ ทธิภาพ

(N=191)
อันดับ

ศนู

จากตาราง 4 พบว่า ด้านการพัฒนาตนเองของพัฒนากร 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
อยูใ่ นระดับปานกลาง ( = 3.61) เมื่อจาแนกรายด้าน พบว่า ด้านการศึกษาหาความรู ้ใหม่ ๆ เพิ่มเติม
มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด ( = 3.69) รองลงมา คือ ด้านการฝึ กอบรมเพิ่มประสิ ทธิ ภาพ ( = 3.59) และด้าน
การปฏิบตั ิหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ( = 3.54) และเมื่อแยกเป็ นรายด้าน พบว่า
- ด้านการศึกษาหาความรู ้ใหม่ ๆ เพิ่มเติม พบว่าอยู่ระดับมาก ( = 3.69) และเมื่อ
พิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า ข้อที่ 1 การหาความรู ้ ท้ ังในและนอกระบบการศึ กษา มี ค่าเฉลี่ยสู งสุ ด
( = 3.81) และข้อที่ 4 มีการใช้ระบบการเรี ยนรู ้ E-learning ของกรมหรื อ ก.พ. นอกเวลา มีค่าเฉลี่ย
น้อยที่สุด ( = 3.58)
- ด้านการปฏิบตั ิหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย พบว่า อยูใ่ นระดับปานกลาง ( = 3.54)
เมื่อยากเป็ นรายข้อพบว่า ข้อที่ 7 มี การวางแผนก่ อนปฏิ บตั ิ การเสมอ มีค่าเฉลี่ยสู ดสุ ด ( = 3.77)
และข้อที่ 6 มีการโยกย้ายสับเปลี่ยนพื้นที่ในการทางานเพื่อให้เกิดประสิ ทธิ ภาพ มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด
( = 3.18)
- ด้านการฝึ กอบรมเพิ่มประสิ ทธิ ภาพ พบว่าอยู่ในระดับปานกลาง ( = 3.59) เมื่อ
แยกเป็ นรายข้อพบว่า ข้อที่ 11 มี ก ารฝึ กอบรมการขับ เคลื่ อนยุท ธศาสตร์ ก รมก่ อนปฏิ บัติงาน มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุ ด ( = 3.68) และข้อที่ 15 ได้รับการฝึ กอบรม เทคนิค การพัฒนาชุมชนในรู ปแบบใหม่
จากเดิม มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ( = 3.52)
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3.4 ทดสอบสมมติฐาน : ระดับการพัฒนาตนเองของพัฒนากรใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ตาราง 5 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับการพัฒนาตนเอง ของพัฒนากรใน 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ด้านการศึกษาหาความรู ้ใหม่ ๆ เพิ่มเติม ด้านการปฏิบตั ิหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย และ ด้านการฝึ กอบรมเพิ่มประสิ ทธิภาพ
(N=191)
การพัฒนาตนเอง
ระดับ


ด้านการศึกษาหาความรู ้ใหม่ ๆ เพิ่มเติม
3.69
.586
มาก
ด้านการปฏิบตั ิหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
3.54
.581 ปานกลาง
ด้านการฝึ กอบรมเพิ่มประสิ ทธิภาพ
3.59
.570 ปานกลาง
ค่าเฉลีย่ รวม
3.61
.509 ปานกลาง

จากตาราง 5 พบว่าด้านการพัฒนาตนเองของพัฒนากร 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
อยูใ่ นระดับปานกลาง ( = 3.61) เมื่อจาแนกรายด้าน พบว่า ด้านการศึกษาหาความรู ้ใหม่ ๆ เพิม่ เติม
มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด ( = 3.69) รองลงมา คือ ด้านการฝึ กอบรมเพิ่มประสิ ทธิ ภาพ ( = 3.59) และด้าน
การปฏิบตั ิหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ( = 3.54)
3.5 ทดสอบสมมติฐาน : ปัจจัยส่ วนบุคคลและปัจจัยแวดล้ อม ที่มีความแตกต่ างกัน ทาให้ ระดับการ
พัฒนาตนเองของพัฒนากรใน 3 จังหวัด มีความแตกต่างกัน

ศนู

ตาราง 6 เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยระดับการพัฒนาตนเอง ของพัฒนากรใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
ด้านปัจจัยส่วนบุคคล (เพศ)
(N=191)
เพศ
N
ระดับ


ชาย
66
3.5566
.48913
ปานกลาง
หญิง
125
3.6357
.51872
ปานกลาง
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จากตาราง 6 ผลจากการทดสอบทางสถิ ติ พบว่า กลุ่ ม พัฒ นากรใน 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ที่มีเพศต่างกันมีระดับการพัฒนาตนเอง ไม่แตกต่างกัน คือ อยู่ในระดับปานกลาง
แต่มีแนวโน้มว่า พัฒนากรที่ เป็ นเพศหญิง ( = 3.63) มีระดับการพัฒนาตนเอง มากกว่า เพศชาย
( = 3.55)

N
3
29
82
77
191


3.6889
3.8322
3.6301
3.4978
3.6084


.64060
.52300
.55026
.42503
.50880

ระดับ
มาก
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
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อายุ
ต่ากว่า 25 ปี
25 – 30 ปี
31 – 40 ปี
41 ปี ขึ้นไป
รวม
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ตาราง 7 เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยระดับการพัฒนาตนเอง ของพัฒนากรใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
ด้านปัจจัยส่วนบุคคล (อายุ)

ศนู

จากตาราง 7 ผลจากการทดสอบทางสถิ ติ พบว่า กลุ่ ม พัฒ นากรใน 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ที่มีช่วงอายุต่างกัน มีระดับการพัฒนาตนเองต่างกัน คือ กลุ่มอายุระหว่าง 25 -30 ปี
( = 3.83) กลุ่มอายุต่ากว่า 25 ปี ซึ่ งกลุ่มดังกล่าวมีระดับการพัฒนาตนเองอยู่ในระดับมาก ส่ วน
กลุ่มอายุ ระหว่าง 31 - 40 ปี ( = 3.63) กลุ่มอายุ 41 ปี ขึ้นไป ( = 3.49) มีระดับการพัฒนาตนเอง
อยูใ่ นระดับปานกลาง

50

นย
ะล

า

ตาราง 8 เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยระดับการพัฒนาตนเอง ของพัฒนากรใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
ด้านปัจจัยส่วนบุคคล (ระดับการศึกษา)
(N=191)
ระดับการศึกษา
N
ระดับ


ต่ากว่าปริ ญญาตรี
15
3.4267
.41846
ปานกลาง
ปริ ญญาตรี
146
3.6178
.50258
ปานกลาง
สูงกว่าปริ ญญาตรี
30
3.6533
.57360
ปานกลาง
รวม
191
3.6084
.50880
ปานกลาง
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จากตาราง 8 ผลจากการทดสอบทางสถิติ พบว่า พัฒนากรใน 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีระดับการพัฒนาตนเองไม่แตกต่างกัน คือ อยู่ ในระดับปาน
กลาง แต่มีแนวโน้มว่า กลุ่มที่มีระดับการศึกษาในระดับสู งกว่าปริ ญญาตรี ( = 3.65) มีระดับการ
พัฒนาตนเอง มากกว่า กลุ่มที่ มี ระดับการศึก ษาระดับปริ ญญาตรี ( = 3.61) และกลุ่มที่ มี ระดับ
การศึกษาต่ากว่าปริ ญญาตรี ( = 3.42)
ตาราง 9 เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยระดับการพัฒนาตนเอง ของพัฒนากรใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
ด้านปัจจัยส่วนบุคคล (อายุราชการ)

ศนู

อายุราชการ
ต่ากว่า 5 ปี
5 – 10 ปี
มากกว่า 10 ปี
รวม

N
31
83
77
191


3.7290
3.6402
3.5255
3.6084


.58422
.51629
.45921
.50880

ระดับ
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

จากตาราง 9 ผลจากการทดสอบทางสถิ ติ พบว่า กลุ่ ม พัฒ นากรใน 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ที่ มี อายุราชการแตกต่างกัน มี ระดับการพัฒ นาตนเองแตกต่างกัน คือ กลุ่มอายุ
ราชการต่ ากว่า 5 ปี ( = 3.72) มี ระดับการพัฒนาตนเองอยู่ในระดับมาก ส่ วนกลุ่มอายุ ราชการ
ระหว่าง 5 – 10 ปี ( = 3.64) และกลุ่มพัฒนากรที่มีอายุราชการมากกว่า 10 ปี ( = 3.52) มีระดับ
การพัฒนาตนเองอยูใ่ นระดับปานกลาง
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ตาราง 10 เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยระดับการพัฒนาตนเอง ของพัฒนากรใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
ด้านปัจจัยส่วนบุคคล (ตาแหน่ง)
(N=191)
ตาแหน่ ง
N
ระดับ


นักวิชาการ
100
3.5707
.51547
ปานกลาง
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
91
3.6498
.50092
ปานกลาง
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จากตาราง10 ผลจากการทดสอบทางสถิ ติ พบว่า กลุ่ ม พัฒ นากรใน 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ที่ ดารงตาแหน่ งแตกต่างกัน มี ระดับการพัฒนาตนเองไม่แตกต่างกัน คือ อยู่ใน
ระดับ ปานกลาง แต่ มี แ นวโน้ ม ว่ า กลุ่ ม พัฒ นากรที่ ด ารงต าแหน่ ง เจ้า พนั ก งานพัฒ นาชุ ม ชน
( = 3.64) มีระดับการพัฒนาตนเอง มากกว่า กลุ่มพัฒนากรที่ดารงตาแหน่งนักวิชาการ ( = 3.57)
ตาราง 11 เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยระดับการพัฒนาตนเอง ของพัฒนากรใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
ด้านปัจจัยส่วนบุคคล (รายได้)
(N=191)
รายได้
N
ระดับ


ต่ากว่า 10,000 บาท
21
3.8159
.53620
มาก
10,001 – 20,000 บาท
98
3.6109
.52960
ปานกลาง
มากกว่า 20,001 บาท
72
3.5444
.46011
ปานกลาง
รวม
191
3.6084
.50880
ปานกลาง

ศนู

จากตาราง 11 ผลจากการทดสอบทางสถิ ติ พบว่า กลุ่ม พัฒ นากรใน 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ที่มีรายได้ต่าแตกต่างกัน มีระดับการพัฒนาตนเอง แตกต่างกัน คือ กลุ่มพัฒนากรที่
มีรายได้ต่ากว่า 10,000 บาท ( = 3.81) มีระดับการพัฒนาตนเองอยูใ่ นระดับมาก ส่ วน กลุ่มพัฒนา
กรที่ มี รายได้ระหว่าง 10,001 – 20,000 บาท ( = 3.61) และกลุ่ ม พัฒ นากรที่ มี รายได้ม ากกว่า
20,000 บาท ( = 3.54) มีการพัฒนาตนเองอยูใ่ นระดับปานกลาง
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ตาราง 12 เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยระดับการพัฒนาตนเอง ของพัฒนากรใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
ปัจจัยแวดล้อม ด้านปัจจัยความก้าวหน้าในอาชีพ
(N=191)
ด้านความก้าวหน้ าในอาชีพ
N
ระดับ


น้อย
7
3.5810
.50584
ปานกลาง
ปานกลาง
114
3.4561
.44898
ปานกลาง
มาก
70
3.8590
.50829
มาก
รวม
191
3.6084
.50880
ปานกลาง
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จากตาราง12 ผลจากการทดสอบทางสถิ ติ พบว่า กลุ่ ม พัฒ นากรใน 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ที่มีระดับความก้าวหน้าในอาชีพแตกต่างกัน มีระดับการพัฒนาตนเอง แตกต่างกัน
คือ กลุ่มพัฒนากรที่มีระดับความก้าวหน้าในอาชีพมาก มีระดับการพัฒนาตนเองอยู่ในระดับมาก
( = 3.85) ส่ วนกลุ่มพัฒนากรที่ มีระดับความก้าวหน้าในอาชีพปานกลาง ( = 3.45) และกลุ่ม
พัฒนากรที่มีระดับความก้าวหน้าในอาชี พน้อย ( = 3.58) มีระดับการพัฒนาตนเองอยู่ในระดับ
ปานกลาง
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ตาราง 13 เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยระดับการพัฒนาตนเอง ของพัฒนากรใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
ปัจจัยแวดล้อม ด้านทัศนคติต่อการทางาน
(N=191)
ด้านทัศนคติต่อการทางาน
N
ระดับ


น้อย
0
0
0
ปานกลาง
54
3.3654
..45543
ปานกลาง
มาก
137
3.7041
.49816
มาก
รวม
191
3.6084
.50880
ปานกลาง

ย์ศ
กึ ษ ศ
าแ ริ กิ ลุ
ละ
พัฒ คา้ � ช
นา ู
ชุม
ช

จากตาราง13 ผลจากการทดสอบทางสถิ ติ พบว่า กลุ่ ม พัฒ นากรใน 3 จั งหวัด
ชายแดนภาคใต้ ที่มีระดับทัศนคติต่อกันทางานอาชีพแตกต่างกัน มีระดับการพัฒนาตนเอง แตกต่าง
กัน คือ กลุ่มพัฒนากรที่มีระดับทัศนคติต่อการทางานมาก ( = 3.70) มีระดับการพัฒนาตนเองอยู่
ในระดับมาก ส่ วนกลุ่มพัฒนากรที่มีระดับทัศนคติต่อการทางานปานกลาง ( = 3.36) มีระดับการ
พัฒนาตนเองอยูใ่ นระดับปานกลาง
3.6 ข้ อเสนอแนะของผู้ตอบแบบสอบถาม จากแบบสอบถาม สรุ ปได้ดงั นี้

ตาราง 14 ข้อเสนอแนะของผูต้ อบแบบสอบถาม
ข้อ

ข้อความ

1

ก่อนมีการโยกย้ายสับเปลี่ยนตาแหน่ง ควรมีการอบรมให้
ความรู ้ เกี่ยวกับบทบาทภารกิจ และความรับผิดชอบ ใน
ตาแหน่งใหม่
หลังดาเนินการฝึ กอบรมหรื อสัมมนา ควรมีการติดตามผล
อย่างใกล้ชิด มีการประเมินผลอย่างจริ งจัง และนาผลการ
ประเมินมาใช้ประโยชน์ในการอบรมครั้งต่อไป
ควรมีการพัฒนาบุคลากรโดยใช้วิธีการทดสอบความรอบรู ้ใน
งานของพัฒนากร และนาผลคะแนนไปเป็ นส่วนหนึ่งของการ
พิจารณาความดีความชอบประจาปี จานวน

ศนู

2

3

จานวน
ผู้ตอบ

คิดเป็ น
ร้ อยละ

3

23.08

3

23.08

2

15.38

ตาราง 14 (ต่อ)

4

ควรปลูกฝังความจงรักภักดีต่อองค์กร การพัฒนาจิตใจของ
บุคลากร ให้คิดดี ทาดี จะได้เกิดความภาคภูมิใจในตนเองและ
องค์กร
สร้างความโปร่ งใสในหน่วยงาน โดยใช้หลักคุณธรรม หลัก
ความรู ้ความสามารถ และหลักสมรรถนะ ในการพัฒนา
บุคลากรให้มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และต้องการ
ความยุติธรรมในการพัฒนาบุคลากรในด้านต่าง ๆ
ควรเปิ ดโอกาสให้โอนบุคลากรกรมการพัฒนาชุมชนที่มีความ
ประสงค์จะโอนและโยกย้ายเปลี่ยนหน่วยงาน และรับโอน
บุคลากรจากต่างหน่วยงานที่มีความรู ้ความสามารถและมี
ความประสงค์จะทางานกับกรมการพัฒนาชุมชน
กรมการพัฒนาชุมชน ควรให้ความสาคัญและสนับสนุน
บุคลากรในการศึกษาต่อนอกเวลาราชการ โดยการจัดให้มีการ
กูย้ มื ทุนเพื่อการศึกษา ของสหกรณ์กรมการพัฒนาชุมชน โดย
คิดอัตราดอกเบี้ย 0%

5

คิดเป็ น
ร้ อยละ

2

15.38

1
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7

7.69

1

7.69

1

7.69

บทที่ 4
สรุปผล การวิจัย และข้ อเสนอแนะ
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การศึกษาวิจยั เรื่ องการพัฒนาตนเองของพัฒนากรใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ใน
ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อศึกษาระดับการพัฒนาตนเองของพัฒนากรใน 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ (2) เพื่อศึกษาเปรี ยบเทียบการพัฒนาตนเองของพัฒนากรใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ การ
ศึกษาวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิ งสารวจ (Survey Research) ตัวแปรอิสระ ประกอบด้วยปัจจัยส่ วน
บุคคล ได้แก่ เพศ อายุ อายุราชการ ระดับการศึกษา ตาแหน่ง รายได้ และปัจจัยแวดล้อม ได้แก่
ระดับความก้าวหน้าในอาชี พ ระดับทัศนคติต่อการทางาน ตัวแปรตาม ได้แก่ ระดับการพัฒนา
ตนเอง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการศึกษาหาความรู ้ใหม่ ๆ ด้านการปฏิบตั ิหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย และ
ด้านการฝึ กอบรมเพิ่มประสิ ทธิภาพ ประชากร คือ พัฒนากร ที่ทางานอยูใ่ นพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ประกอบด้วย ยะลา ปั ตตานี และนราธิ วาส มี จานวน 191 คน โดยใช้แ บบสอบถาม
(Quetionnaires) เป็ นเครื่ องมือในการวิจยั ได้แบบสอบถามคืนมาจานวน 191 ชุด โดยผูว้ ิจยั ได้เก็บ
รวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง และนามาวิประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ โปรแกรม SPSS เพื่อหาค่าสถิติ
อัน ได้ แ ก่ ค่ า ร้ อ ยละ ค่ า เฉลี่ ย และค่ า เบี่ ย งเบนมาตรฐาน ซึ่ งผู ้วิ จัย ได้ วิ เคราะห์ ข ้อ มู ล และ
เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยระดับ การพัฒนาตนเองของพัฒนาการใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และสรุ ป
ความคิดเห็นของผูต้ อบแบบสอบถามโดยนาเสนอเป็ น 3 ประเด็นหลัก ดังนี้
1. สรุ ปผลการวิจยั
2. อภิปรายผลการวิจยั
3. ข้อเสนอแนะ
สรุปผลการวิจัย
ผลการวิจยั ครั้งนี้ สรุ ปประเด็นสาคัญได้ดงั นี้
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1. ด้านข้อมูลทัว่ ไป จากการศึกษาข้อมูลด้านปัจจัยส่ วนบุคคลของพัฒนากรใน 3
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง ร้อยละ 56.40 อายุ 41 ปี ขึ้นไป ร้อยละ 40.30 ระดับ
การศึกษาปริ ญญาตรี ร้อยละ 76.40 มีอายุราชการ ระหว่าง 5 – 10 ปี ร้อยละ 43.50 ดารงตาแหน่ง
นักวิชาการพัฒนาชุมชน ร้อยละ 52.40 และมีรายได้ระหว่าง 10,000 – 20,000 บาท ร้อยละ 51.30
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2. ระดับการพัฒนาตนเองของพัฒนากรใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ สามารถ
จาแนกได้ ดังนี้
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- ปั จจัยแวดล้อม ต่อการพัฒนาตนเองของพัฒนากรใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.69 เมื่อจาแนกเป็ นรายด้านพบว่า ด้านทัศนคติต่อ
การทางาน อยู่ในระดับ มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.91 และด้านความก้าวหน้าในอาชี พ อยู่ในระดับ
ปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.47
- การพัฒนาตนเองของพัฒนากรใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับ ปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.61 เมื่อจาแนกรายด้านพบว่า ด้านการศึกษาหาความรู ้ใหม่ ๆ
เพิม่ เติม อยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.69 รองลงมา คือ ด้านการฝึ กอบรมเพิ่มประสิ ทธิภาพ อยู่
ในระดับปานกลางมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.59 และด้านการปฏิบตั ิหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย อยู่ในระดับ
ปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.54
3. ศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บระดับ การพัฒ นาตนเองตามปั จ จัย ส่ วนบุ ค คลและปั จจัย
แวดล้อม สามารถจาแนกได้ ดังนี้
จาแนกตามตัวแปรเพศ พบว่า เพศ กลุ่ ม พัฒ นากรเพศหญิ งมี ระดับ การพัฒ นา
ตนเองมากกว่าพัฒนากรเพศชาย
จาแนกตามตัวแปรอายุ พบว่า กลุ่มพัฒนากรที่มีช่วงอายุระหว่าง 25 -30 ปี มีการ
พัฒนาตนเองมากที่สุด รองลงมา คือ กลุ่มพัฒนากรที่มีช่วงอายุต่ากว่า 25 ปี และกลุ่มที่พฒั นากรที่มี
ช่วงอายุ 40 ปี ขึ้นไป มีการพัฒนาตนเองน้อย
จาแนกตามตัวแปรระดับการศึกษา พบว่า กลุ่มพัฒนากรที่มีการศึกษาในระดับสูง
กว่าปริ ญญาตรี มีการพัฒนาตนเองสูงสุด รองลงมา คือกลุ่มพัฒนากรที่มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี
ส่วนกลุ่มพัฒนากรที่มีระดับการศึกษาต่ากว่าปริ ญญาตรี มีการพัฒนาตนเองน้อยที่สุด
จาแนกตามตัวแปรอายุราชการ พบว่า กลุ่มพัฒนากรที่มีอายุราชการต่ากว่า 5 ปี
มีการพัฒนาตนเองมากที่สุด รองลงมา คือ กลุ่มพัฒนากรที่มีอายุราชการ ระหว่าง 5 – 10 ปี และกลุ่ม
พัฒนากรที่มีอายุราชการมากกว่า 10 ปี มีการพัฒนาตนเองน้อยที่สุด
จาแนกตามตัวแปรตาแหน่ ง พบว่า กลุ่มพัฒ นากรที่ ดารงตาแหน่ งเจ้าพนัก งาน
พัฒนาชุมชน มีระดับการพัฒนาตนเองมากกว่า กลุ่มพัฒนากรที่ดารงตาแหน่ งนักวิชาการพัฒนา
ชุมชน
จาแนกตามตัวแปรรายได้ พบว่า กลุ่มพัฒนากรที่มีรายได้ต่ากว่า 10,000 บาท มี
การพัฒนาตนเองมากที่สุด รองลงมา คือ กลุ่ม พัฒนากรที่มี รายได้ระหว่าง 10,001 – 20,000 บาท
ส่วนกลุ่มพัฒนากรที่มีรายได้มากกว่า 20,000 บาท มีการพัฒนาตนเองน้อยที่สุด
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จาแนกตามตัวแปรด้านความก้าวหน้าในอาชีพ พบว่า กลุ่มพัฒนากรที่มีระดับ
ความก้าวหน้าในอาชีพมาก มีการพัฒนาตนเองอยูใ่ นระดับมากที่สุด รองลงมา คือ กลุ่มพัฒนากรที่มี
ระดับความก้าวหน้าในอาชีพปานกลาง ส่วนกลุ่มพัฒนากรที่มีระดับความก้าวหน้าในอาชีพน้อย มี
การพัฒนาตนเองน้อยที่สุด
- จาแนกตามตัวแปรด้านทัศนคติต่อการทางาน พบว่า กลุ่มพัฒ นากรที่ มี ระดับ
ทัศนคติต่อกันทางานมาก มีระดับการพัฒนาตนเองอยู่ในระดับ มาก ส่ วนกลุ่มพัฒนากรที่มีระดับ
ทัศนคติต่อการทางานปานกลาง มีระดับการพัฒนาตนเองน้อยที่สุด
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จากการศึกษาวิจยั เรื่ อง การพัฒนาตนเองของพัฒนากรใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
สามารถอภิปรายผลได้ ดังนี้
1.วผลการศึกษา พบว่า ระดับการพัฒนาตนเองของพัฒนากรใน 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.61 ซึ่ งไม่เป็ นไปตามสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ และ
สอดคล้องกับผลการศึกษาของ พิชิต สิ ทธิ ชยั (2545: 62 - 63) ที่ศึกษาเรื่ อง ความต้องการด้านการ
พัฒนาบุคลากรของพนักงานธนาคารนครหลวงไทย จากัด (มหาชน) ในสานักงานเขต 35 พบว่า
ความต้อ งการพัฒ นาบุ ค ลากรอยู่ ใ นระดับ ปานกลาง แต่ ไ ม่ ส อดคล้อ ง กับ ผลการศึ ก ษาของ
ศักดิพนั ธ์ ตันวิมลรัตน์ (2543: 59 - 61) ที่ ศึกษาเรื่ องการศึกษาความต้องการพัฒนาบุคลากรของ
ข้า ราชการสาย ข. มหาวิ ท ยาลัย สงขลานคริ น ทร์ พบว่ า ความต้อ งการพัฒ นาบุ ค ลากรอยู่ใ น
ระดับมาก
จากผลการศึกษาดังกล่าว เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ระดับการพัฒนาตนเองของ
พัฒนากรใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ อยู่ในระดับมาก คือ ด้านการศึกษาหาความรู ้ใหม่ ๆ เพิ่มเติม
แสดงให้เห็ น ว่า พัฒ นากรใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้ความส าคัญ กับ การพัฒ นาตนเองใน
วิธีการต่าง ๆ มากขึ้น ทั้งนี้เนื่องมาจากสภาพการณ์ของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา ไม่วา่ จะ
เป็ นเรื่ อ งของการปฏิ รู ป ระบบบริ ห ารราชการ พระราชบัญ ญัติ ข้าราชการพลเรื อ น พ.ศ.2551
แผนพัฒ นาเศรษฐกิ จและสั ง คมแห่ งชาติ ฉบับ ที่ 10 การประเมิ น ข้าราชการโดยยึด หลัก ความรู ้
ความสามารถ หลักสมรรถนะมาเป็ นเกณฑ์ในการประเมินข้าราชการ ทาให้พฒั นากรใน 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ต้องมีความกระตือรื อร้นในการพัฒนาตนเองเพิ่มมากขึ้น
2.สผลการศึกษา พบว่า ปั จจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ ระดับการศึ กษา และตาแหน่ ง
ที่แตกต่างกัน มีระดับการพัฒนาตนเอง ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็ นไปตามสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ แต่สอดคล้อง
สอดคล้องกับผลการศึกษาของ กาญจนา หิ รัญวรชาติ (2544 : 46 - 48) ได้ทาการวิจยั เรื่ อง การ
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วิเคราะห์หาความจาเป็ นในการฝึ กอบรมของพนักงานปฏิบตั ิก ารธนาคารออมสิ น สังกัดศูนย์ธุรกิจ
สิ นเชื่อและบริ การสงขลา ผลการวิจยั พบว่า เพศ การศึกษา ตาแหน่งงาน ลักษณะงานที่แตกต่างกัน
มีความต้องการในการฝึ กอบรม ไม่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับผลการศึกษาของ วิศิษฎ์ ครชาตรี
(2543 : บทคัดย่อ ) ทาการวิจยั เรื่ อง ความต้องการของบุค ลากรสรรพากรในการพัฒ นาบุคลากร
ภายใต้มาตรการปรับขนาดกาลังคน กรณี ศึกษาจังหวัดตรัง พบว่า เพศ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์
การทางาน ตาแหน่งงาน อายุ ที่แตกต่างกันมีความเห็นต่อความต้องการแนวทางพัฒนาบุคลากรไม่
แตกต่างกัน
3.สผลการศึกษา พบว่า ปั จจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ อายุ อายุราชการ และรายได้ ที่แตกต่าง
กัน มี ระดับการพัฒนาตนเอง ที่ แตกต่ างกัน ซึ่ งเป็ นไปตามสมมติ ฐานที่ ต้ ังไว้ และสอดคล้องกับผล
การศึกษาของ อรวรรณ ศรี เกตุ (2550 : บทคัดย่อ) ทาการวิจยั เรื่ อง ความต้องการด้านการพัฒนาบุคลากร
ของข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชนในจังหวัดภาคใต้ต อนล่าง พบว่า การศึกษา อายุราชการ และ
ปั จจัยอัตราเงินเดือน ที่แตกต่างกัน ทาให้ความต้องการด้านการพัฒนาบุคลากรแตกต่างกัน และ
สอดคล้องกับการศึกษาของชุติมา แก้วณรงค์ (2549: 61) ได้ทาการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความสาเร็ จ
ในการพัฒ นาบุ คคลากรของส านัก งานสรรพากรภาค 12 ผลการศึ กษา พบว่า ปั จจัยส่ วนบุคคล
เกี่ยวกับ รายได้ ที่แตกต่างกันทาให้ระดับความคิดเห็นต่อความสาเร็จของวิธีการพัฒนาบุคลากรของ
สานักงานสรรพากรภาค 12 แตกต่างกัน
จากผลการศึกษาจะเห็นได้ว่า กลุ่มพัฒนากรมี่มีอายุต่ากว่า 25 ปี มีอายุราชการต่า
กว่า 5 ปี และมี รายได้ ต่ ากว่า 10,000 บาท ส่ วนใหญ่ จะเป็ นพัฒ นากรที่ เพิ่ ง บรรจุ ใหม่ และยัง
ต้องการความเจริ ญก้าวหน้าในอาชีพ ราชการ จึงทาให้ แรงจูงใจในการพัฒนาตนเอง ซึ่ งเป็ นไป
ตามทฤษฎีการจูงใจ – พอใจ ของ เฮอร์ซเบิร์ก (อ้างถึงในปรี ดา รสสารภี, 2546: 81) กล่าวถึงปัจจัย
2 ปั จจัย คือ ปัจจัยจูงใจ คือ ความสาเร็จในงาน ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ การได้รับการ
ยอมรั บ นั บ ถื อ ความก้ า วหน้ า และปั จ จัย พอใจ คื อ เงิ น เดื อ น ความสั ม พัน ธ์ อัน ดี ร ะหว่ า ง
ผูบ้ งั คับบัญชา เพื่อนร่ วมงาน และผูใ้ ต้บงั คับบัญชา โอกาสที่จะได้รับความก้าวหน้า ความมัน่ คงใน
งาน ฯลฯ หากได้ รั บ ปั จ จั ย จู ง ใจเป็ นอย่ า งดี จะท าให้ เกิ ด ความพึ ง พอใจมากขึ้ น ส่ ง ผลให้
ประสิ ทธิภาพในการทางานสู งขึ้น
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3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ดังนี้
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1 . ก่ อ นมี ก ารโยกย้า ยสั บ เปลี่ ย นต าแหน่ ง ควรมี ก ารอบรมให้ ค วามรู ้ เกี่ ย วกับ
บทบาทภารกิจ และความรับผิดชอบ ในตาแหน่งใหม่
2. หลังดาเนินการฝึ กอบรมหรื อสัมมนา ควรมีการติดตามผลอย่างใกล้ชิด มีการ
ประเมินผลอย่างจริ งจัง และนาผลการประเมินมาใช้ประโยชน์ในการอบรมครั้งต่อไป
3. ควรมีการพัฒนาบุคลากรโดยใช้วิธีการทดสอบความรอบรู ้ในงานของพัฒนากร
และนาผลคะแนนไปเป็ นส่วนหนึ่งของการพิจารณาความดีความชอบประจาปี
4. ควรปลูกฝังความจงรักภักดีต่อองค์กร การพัฒนาจิตใจของบุคลากร ให้คิดดี
ทาดี จะได้เกิดความภาคภูมิใจในตนเองและองค์กร
5 . สร้ า งความโปร่ งใสในหน่ วยงาน โดยใช้ ห ลั ก คุ ณ ธรรม หลั ก ความรู ้
ความสามารถ และหลักสมรรถนะ ในการพัฒนาบุคลากรให้มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และ
ต้องการความยุติธรรมในการพัฒนาบุคลากรในด้านต่าง ๆ
6. ควรเปิ ดโอกาสให้โอนบุคลากรกรมการพัฒนาชุมชนที่ มี ความประสงค์จะ
โอนและโยกย้ายเปลี่ยนหน่วยงาน และรับโอนบุคลากรจากต่างหน่วยงานที่มีความรู ้ความสามารถ
และมีความประสงค์จะทางานกับกรมการพัฒนาชุมชน
7. กรมการพัฒนาชุมชน ควรให้ความสาคัญและสนับสนุนบุคลากรในการศึกษา
ต่อนอกเวลาราชการ โดยการจัดให้มีการกูย้ ืมทุนเพื่อการศึกษา ของสหกรณ์กรมการพัฒนาชุมชน
โดยคิดอัตราดอกเบี้ย 0%

ศนู

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1.ศควรศึกษาตัวแปรอิสระเพิ่มเติม เช่น สถานภาพสมรส เป็ นต้น
2.ศควรศึกษาเก็บข้อมูลพัฒนากร 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้
3.ศควรศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาตนเอง
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การศึกษา : นเรศวร.
ชุติมา แก้วณรงค์. 2549. ปัจจัยที่มีผลต่อความสาเร็จในการพัฒนาบุคลากรของ
สานักงานสรรพากรภาค 12. สารนิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต :
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ .
ฑิตยา สุวรรณชฎ. 2527. สั งคมวิทยา. กรุ งเทพฯ : ไทยวัฒนาพาณิชย์.
ธงชัย สันติวงษ์. 2535. พฤติกรรมองค์การ. กรุ งเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช.
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ธนาภา นาคทองแก้ว. 2547. ปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการในการพัฒนาตนเองของพนักงาน
ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) ในสาขาสั งกัดสานักงานเขตหาดใหญ่ .
สารนิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต : มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์.
ประเทือง ชนะภัย. 2543. ความคิดเห็นของนักเรียนที่ปฏิบัติงานธนาคารโรงเรียนที่มีผลต่อการ
ทางานเป็ นทีม:กรณีศึกษาโรงเรียนในเครื อวชิรา. ปริ ญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต :
มหาวิทยาลัย ทักษิณ.
ปรี ดา รสสารภี. 2546. ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาตนเองของพนักงานธนาคารออมสิ น
ในสาขาสั งกัดศูนย์ ธุรกิจสิ นเชื่ อและบริการหาดใหญ่ . สารนิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต : มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ .
ปรี ยาพร วงศ์อนุตรโรจน์. 2544. จิตวิทยาการบริหารบุคคล. กรุ งเทพฯ : ศูนย์ส่งเสริ มกรุ งเทพฯ.
พงษ์ศกั ดิ์ สุขใส. 2542. การศึกษาความต้องการด้ านการจัดการเรียนการสอนของครู สหวิทยาเขต
วิทยาธรรม. สารนิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต :
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ .
พิชิต สิ ทธิชยั . 2545. ความต้ องการด้ านการพัฒนาบุคลากรของพนักงานธนาคารหลวงไทย จากัด
(มหาชน) ในสานักงานเขต 35. สารนิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต :
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ .
พินิตย์ คงมี. 2543. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ ต่อการพัฒนาตนเองของข้าราชการทหารอากาศ:
กรณีศึกษา กองบิน 56 กองพลบินที่ 4 กองบัญชาการยุทธทางอากาศ.
สารนิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต : มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์.
พิสิทธิ์ สารวิจิตร. 2529. การพัฒนาตนเองเพื่อความพึงพอใจในชีวิตและการงาน. รายงานการวิจยั :
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทรวิโรฒ ประสานมิตร.
วรัสยา ณ สงขลา. 2541. ความต้ องการพัฒนาบุคลากรของพนักงานธนาคารพาณิชย์ ในอาเภอ
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา. สารนิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต :
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ .
วุฒิพงค์ เตชะดารงสิ น และคณะ. 2539. การศึกษาความจาเป็ นในการฝึ กอบรมของบุคลากร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินท์ . รายงานการวิจยั : มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์.
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วิศิษฎ์ ครชาตรี . 2543. ความต้ องการของบุคลากรกรมสรรพากรในการพัฒนา
บุคลากรภายใต้ มาตรการปรับขนาดกาลังคนภาครัฐ : กรณีศึกษาจังหวัดตรัง.
สารนิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต : มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์.
สมชาติ กิจยรรยง. 2537. การจัดการฝึ กอบรมอย่างมีประสิทธิภาพ. กรุ งเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชัน่ .
สมปอง สองเมือง. 2545. ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาตนเองของพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์ การเกษตรในจังหวัดพัทลุง. สารนิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต :
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ .
สัญญา สัญญาวิวฒั น์. 2526. การพัฒนาชุมชน. กรุ งเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช.
สุชา ไอยราพงศ์. 2544. การพัฒนาตน. สงขลา : คณะครุ ศาสตร์ สถาบันราชภัฏสงขลา.
สุนารี บุญชุบ. 2545. ความต้ องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ
ข้ าราชการศู นย์ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 12 สงขลา.
สารนิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต : มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์.
สุปราณี ศรี ฉัตราภิมุข. 2531. การฝึ กอบรมและพัฒนาบุคคล. กรุ งเทพฯ :
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
อมร รักษาสัตย์ และขัตติยา กรรณสูตร. 2515. ทฤษฎีและแนวคิดในการพัฒนาประเทศ. กรุ งเทพฯ :
สถาบันพัฒนบริ หารศาสตร์ .
อรวรรณ ศรี เกตุ. 2550. ความต้ องการด้ านการพัฒนาบุคลากรของข้ าราชการกรมการพัฒนาชุมชน
ในจังหวัดภาคใต้ตอนล่าง. สารนิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต :
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ .
อรุ ณ เขตมรคา. 2545. การพัฒนาข้าราชการในทัศนะของข้าราชการกรมการขนส่ งทางน้า
และพาณิชนาวี. สารนิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต,
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ .
อานวย แสงสว่าง. 2544. การจัดการทรัพยากรมนุษย์ . กรุ งเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย
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ตอนที่ 1 สถานภาพทั่วไป

x ลงในหมายเลขหน้าข้อความซึ่งตรงกับความเป็ นจริ งของท่านมากที่สุดเพียงข้อเดียว
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แบบสอบถาม
เรื่ อง การพัฒนาตนเองของพัฒนากรใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
คาชี้แจง แบบสอบถามแบ่งออกเป็ น 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ปัจจัยแวดล้อม
ตอนที่ 3 ระดับการพัฒนาตนเอง

1. เพศ

1. ชาย

2. หญิง

1. ต่ากว่า 25 ปี

2. 25-30 ปี

3. 31-40 ปี

2. ปริ ญญาตรี

3. สูงกว่าปริ ญญาตรี

1. ต่ากว่า 5 ปี

2. 5-10 ปี

3. มากกว่า 10 ปี

1. นักวิชาการ

2. เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

1. ต่ากว่า 10,000 บาท

2. 10,001-20,000 บาท 3. มากกว่า 20,001 บาท

2. อายุ

4. 41 ปี ขึ้น

ไป

3. ระดับการศึกษา
1. ต่ากว่าปริ ญญาตรี

ศนู

4. อายุราชการ

5. ตาแหน่ ง

6. รายได้
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ตอนที่ 2 ปัจจัยแวดล้อม
คาชี้แจง โปรดทาเครื่ องหมาย ลงใน ช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด

ข้อความ
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ระดับความคิดเห็น
มาก
ปาน
น้ อย
มาก
น้ อย
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
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1) ด้านปัจจัยด้านความก้าวหน้ าในอาชีพ
1. งานที่ท่านทาอยูม่ ีโอกาสก้าวหน้า
2. หน่วยงานของท่านให้ความสาคัญในการพัฒนาบุคลากร
3. การเลื่อนตาแหน่งให้สูงขึ้นของหน่วยงานท่านมีความชัดเจน
4. การพิจารณาเลื่อนระดับหรื อเลื่อนตาแหน่งสู งขึ้นเป็ นที่ยอมรับของ
บุคลากรในองค์กร
5. หน่วยงานส่ งเสริ มให้ท่านศึกษาต่อในระดับสู งขึ้น
2) ด้านทัศนคติต่อการทางาน
6. การทางานพัฒนาชุมชนตรงกับอุดมการณ์ของท่าน
7. การทางานพัฒนาชุมชนทาให้ท่านภาคภูมิและมีเกียรติ
8. การทางานพัฒนาชุมชนสามารถช่วยแก้ไขปัญหา 3 จว.ชายแดน
ภาคใต้
9. การทางานพัฒนาชุมชนทาให้เกิดผลทั้งรู ปธรรมและนามธรรม
10. การทางานพัฒนาชุมชนให้ได้ผลดีตอ้ งมีการบูรณากับหน่วยงานอื่น
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ตอนที่ 3 ระดับการพัฒนาตนเอง
คาชี้แจง โปรดทาเครื่ องหมาย  ลงใน ช่องที่ตรงกับระดับการพัฒนาตนเองของท่านมากที่สุด
ข้อความ

ระดับการพัฒนาตนเอง
มาก
ปาน
น้ อย
มาก
น้ อย
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
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1) ด้ านการศึกษาหาความรู้ ใหม่ ๆ เพิม่ เติม
1. มีการหาความรู ้ท้ งั ในและนอกระบบการศึกษา
2. มีการทาแผนพัฒนาตนเอง
3. มีการจัดการความรู ้อย่างน้อย ปี ละ 1 เรื่ อง
4. มีการใช้ระบบการเรี ยนรู ้ E-learning ของกรมหรื อ ก.พ. นอกเวลา
5. มีการศึกษาคู่มือก่อนลงมือปฏิบตั ิงาน
2) ด้านการปฏิบัติหน้ าที่ที่ได้รับมอบหมาย
6. มีการโยกย้ายสับเปลี่ยนพื้นที่ในการทางานเพื่อให้เกิดประสิ ทธิภาพ
7. มีการวางแผนก่อนปฏิบตั ิการเสมอ
8. มีการหมุนเวียนเรี ยนรู ้งานต่าง ๆ ภายในสานักงาน
9. มีการประชาสัมพันธ์งานของตนเองในสื่ อต่าง ๆ
10. มีการประชุมรายงานผลต่อผูบ้ งั คับบัญชาทุกเดือน
3) ด้านการฝึ กอบรมเพิม่ ประสิทธิภาพ
11. มีการฝึ กอบรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมก่อนปฏิบตั ิงาน
12. มีการฝึ กอบรมการทางานเชิงบูรณาการระหว่างหน่วยงาน
13. มีการสอนแนะงานโดยการปฏิบตั ิจริ งจากผูบ้ งั คับบัญชา
14. มีการศึกษาดูงานพัฒนาชุมชนที่ประสบความสาเร็ จ
15. ได้รับการฝึ กอบรม เทคนิค การพัฒนาชุมชนในรู ปแบบใหม่ จากเดิม
ข้อเสนอแนะเกีย่ วกับปัจจัยแวดล้อมและการพัฒนาตนเอง
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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ผลการทดสอบความเชื่ อมั่นของแบบสอบถาม
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ผลการทดสอบความเชื่ อมั่นของแบบสอบถาม
เรื่ อง

การพัฒนาตนเองของพัฒนากรใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

ด้านปัจจัยด้านความก้าวหน้าในอาชีพ

นย
ะล

Scale Mean if Scale Variance Corrected Item- Cronbach's Alpha
Item Deleted if Item Deleted Total Correlation if Item Deleted
89.20

119.200

.622

.928

ข้อที่ 2

88.70

120.907

.587

.928

ข้อที่ 3

89.10

121.886

.456

.930

ข้อที่ 4

89.23

122.185

.514

.929

ข้อที่ 5

89.17

120.213

.380

.933
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ข้อที่ 1

ด้านทัศนคติต่อการทางาน
ข้อที่ 6

88.80

121.572

.427

.931

ข้อที่ 7

88.73

120.961

.493

.930

ข้อที่ 8

89.03

122.999

.502

.928

ข้อที่ 9

88.93

121.995

.679

.928

ข้อที่ 10

88.73

125.168

.395

.931

ศนู

า

ส่ วนที่ 2 แบบสอบเกี่ยวกับลักษณะปัจจัยแวดล้อม โดยแบ่งข้อคาถามออกเป็ น 2 ด้าน
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ส่ วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับระดับการพัฒนาตนเอง โดยแบ่งข้อคาถามออกเป็ น 3 ด้าน
Scale Mean if Scale Variance Corrected Item- Cronbach's Alpha
Item Deleted if Item Deleted Total Correlation if Item Deleted
88.73

123.099

.569

.929

ข้อที่ 2

88.90

119.197

.704

.927

ข้อที่ 3

88.70

116.562

.731

ข้อที่ 4

88.60

117.352

.702

ข้อที่ 5

88.73

118.064

.665

นย
ะล

ข้อที่ 1

.926
926

ย์ศ
กึ ษ ศ
าแ ริ กิ ลุ
ละ
พัฒ คา้ � ช
นา ู
ชุม
ช

.927

ด้านการปฏิบตั ิหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
ข้อที่ 6

89.37

119.344

.603

.928

ข้อที่ 7

88.80

120.717

.644

.927

ข้อที่ 8

89.20

119.467

.605

.928

ข้อที่ 9

88.83

119.385

.584

.928

ข้อที่ 10

88.70

119.183

.613

.928

ด้านการฝึ กอบรมเพิ่มประสิ ทธิภาพ
88.87

123.016

.553

.929

ข้อที่ 12

89.03

119.895

.737

.926

ข้อที่ 13

88.87

120.189

.601

.928

ข้อที่ 14

89.07

119.444

.540

.929

ข้อที่ 15

89.17

118.764

.647

.927

ศนู

ข้อที่ 11

Reliability Coefficients
N of Cases = 30.0
Alpha = .931

N of Items = 25

า

ด้านการศึกษาความรู ้ใหม่ ๆ เพิ่มเติม

