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ความตองการพัฒนาตนเองของบุคลากร
สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
THE NEEDS FOR SELF-DEVELOPMENT OF PERSONNEL IN THE AGENCY.
A CASE STUDY: MINISTRY OF NATURAL RESOURCES AND ENVIRONMENTAL
สุธีรา อัมพาผล
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บทคัดยอ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความตองการพัฒนาตนเองของบุคลากร สังกัดสํานักงาน
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และเปรียบเทียบปจจัยพื้นฐานที่มีตอความคิดเห็น
ความตองการในการพัฒนาตนเองของบุคลากร สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม ที่มีเพศและระดับการทํางานที่แตกตางกัน ประชากรที่ใชในการวิจัยคือบุคลากรในสังกัด
สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ใชเปนกลุมตัวอยางจํานวน 1,002 คน
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็ บรวบรวมขอมูลและ
วิเคราะหขอมูลโดยใชคาสถิติพื้นฐาน ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test และ
One-Way ANOVA
ผลการวิจัยพบวา
1. บุคลากรสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมีความตองการ
ในการพัฒนาตนเองอยูในระดับมาก ทั้ง 4 ดาน โดยมีความตองการพัฒนาตนเองมากที่สุดในดาน
ทักษะพื้นฐาน ( x = 4.23, sd. = 0.87) ดานสมรรถนะตามสายงาน ( x = 4.21, sd. = 0.86)
ดานสมรรถนะหลัก ( x = 4.08, sd. = 1.01) และดานความรู ( x = 4.07, sd. =1.02) ตามลําดับ
บุ ค ลากรมี ค วามคาดหวั ง ในการต อ งการจั ด ฝ ก อบรมในภาพรวมอยู ใ นระดั บ มาก ( x = 4.16,
sd. = 0.94)
2. ผลการเปรียบเทียบปจจัยพื้นฐานที่มีตอระดับความตองการในการพัฒนาตนเองของ
บุคลากร (เพศ, ระดับการทํางาน) พบวา เพศชายและเพศหญิงมีความตองการในการพัฒนาตนเองไม
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แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 แตการพัฒนาตนเองในดานทักษะพื้นฐานเพศชายและ
เพศหญิงมีความตองการที่แตกตางกัน และพบวาแตละระดับการทํางานบุคลากรมีความตองการใน
การพัฒนาตนเองแตกตางกันอยางอยางมี นัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 แตในการพัฒนาตนเองในดาน
ความรู แตละระดับการทํางานมีความตองการพัฒนาตนเองไมแตกตางกัน
คําสําคัญ : ความตองการ การพัฒนาตนเอง บุคลากร
Abstract
This research aimed to study self-development needs of the personnel
under Ministry of Natural Resources and Environment and to compare fundamental
factors which had effect on them whom were different in sex and working level. The
research population were personnel of the Permanent Secretary Office and sample
size is 1,002. Ministry of Environment and Natural Resources. This survey research
used questionnaire for data collecting and used statistics included percentage, mean,
standard deviation, t-test and One-Way ANOVA. for data analyzing.
The research found that
1. Personnel under the Ministry of Natural Resources and Environment
showed high level of self-develop needs which covered 4 skills, the most was basic
skills ( x = 4.23, sd.= 0.87) followed with performance-based ( x = 4.21, sd. = 0.86)
core competencies ( x = 4.08, sd.= 1.01) and knowledge ( x = 4.07, sd. = 1.02). By
overall, the personnel expected to require training at high level. ( x = 4.16, sd. = 0.94)
2. The comparison of fundamental factors (gender, work level) about their
self-development demands, the study found that both males and females had no
different in their needs on self-developing significantly at 0.05 level, but they
specified to develop their basic skills differently. Comparing by work level found that
their self-developing needs varied significantly at 0.05, but were not different in case
of knowledge development.
Keywords : The Need, Self-Development, Personnel
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บทนํา
สังคมปจจุ บันเป นยุคแห งกระแสโลกาภิวัฒ นสั งคมเกิดความเปลี่ ยนแปลงอย า งรวดเร็ ว
ภายใต ป จ จั ย การเปลี่ ย นของสภาพสั ง คม เศรษฐกิ จ การเมื อ ง การศึ ก ษา วั ฒ นธรรม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ซึ่งถูกเชื่อมโยงดวยยุคแหงขอมูลขาวสารที่สะดวกและรวดเร็ว
มากขึ้น การพัฒนาตนเองของบุคลากรเปนการเตรียมความพรอมของบุคลากรในองคกรใหมีศักยภาพ
สมรรถนะเพิ่มมากขึ้นและสามารถปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคโลกาภิวัฒนไดอยางเต็ม
ตัวทั้งนี้ ตองขึ้นอยูกับตัวของบุคลากรเองที่มีความตองการที่จะพัฒนาศักยภาพของตนเองหรือไม การ
พัฒนาบุคลากรใหสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ จะตองไดรับความรวมมือเปนอยางดีจากตัว
ของผูรับการพัฒนาเอง และการที่จะใหบุคลากรใหความรวมมืออยางเต็มใจก็คือจะตองพัฒนาในสิ่งที่
บุคลากรตองการ (วนิดา เลิศพิพัฒนานนท, เยาวภรณ เลิศกุลทานนท, และรัตนาภรณ ชาติวงศ, 2555)
การพัฒนาตนเองของบุคลากร ไดแก การแสวงหาความรูจากการฟง เชน ฟงปาฐกถา ฟงการบรรยาย
ฟงการอภิปราย เปนตน การคนควาหรือศึกษาทางดานวิชาการหรือวิชาชีพทําไดหลายรูปแบบ เชน
เขียน หรือแตงตํารา เขียนบทความทางวิชาการ เขียนเรื่องสนใจหรือเรื่องงานที่ปฏิบัติ เขียนคูมือการ
ปฏิบัติงาน เปนตน การหมุนเวียนหรือสับเปลี่ยนงานในหนาที่การทําวิจัย เปนการแสวงหาความจริง
จากขอมูลที่มีอยู โดยอาศัยเทคนิคการวิจัย ที่เปนขั้นตอน เปนระเบียบมีการเก็บรวบรวมขอมูลและ
วิเคราะหขอมูล ตลอดจนเสนอความคิดเห็นเปนการพัฒนาตนเองใหรูจักใหความคิดอยางเปนระบบ
และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ การไปสั ง เกตดู ง านในหน ว ยงานอื่ น ทํ า ให เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลงความรู
ประสบการณและทัศนคติการทํางานไปในทางที่ดีขึ้น เกิดการเปรียบเทียบจุ ดดีจุดดอยของงานที่
ปฏิบัติ กับงานที่พบเห็นและเรียนรู การเขารวมเปนคณะกรรมการเปนการพัฒนาตนเองโดยการลงมือ
ปฏิ บั ติ ทํ า ให ไ ด เ รี ย นรู แ ละเข า ใจงานที่ รั บ ผิ ด ชอบ มี โ อกาสได รั บ ความรู แ ละประสบการณ ที่
นอกเหนือจากงานในหนาที่ของตน มีโอกาสไดแสดงความคิดเห็น การใชดุลยพินิจ การทํางานเปน
กลุม การไปฝกงานเปนกิจกรรมที่ไดลงมือปฏิบัติเชนกัน ไดฝกหัดงานไดรับคําแนะนําจากผูที่มีความรู
และมีประสบการณ การติดตามและประเมินความกาวหนาของตนเอง (พิมพใจ ปรางสุรางค, ประวัติ
ปรางสุรางค, และจําเนียร จีนดวง, 2554)
สถาบั น พั ฒ นาทรั พ ยากรบุ ค คล เป น หน ว ยงานในสั ง กั ด สํ า นั ก งานปลั ด กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีภารกิจหลักในการพัฒนาศักยภาพของขาราชการและบุคลากร
ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และดวยภารกิจหลักดานจัดฝกอบรมสัมมนา
ทํ า ให ก ระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ ม มี ค วามจํ า เป น ต อ งเร ง พั ฒ นาศั ก ยภาพ
ของบุคลากรใหมีสมรรถนะในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร นโยบาย และวิธีการบริหารจัดการแนวใหม
ตลอดจนหลอหลอมพฤติกรรมการทํางานรวมกันใหบังเกิดผลสัมฤทธิ์ ซึ่งประชาชนจะไดรับประโยชน
สู งสุ ด ดังนั้ น ทางสถาบั น พัฒนาทรั พยากรบุคคล จึ งไดทําการสํ ารวจความตองการพัฒ นาตนเอง
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ของบุคลากรในสั งกัดสํานักงานปลั ดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล อม ทุกหน วยงาน
ในปงบประมาณ 2559 โดยผลการสํารวจความตองการฝกอบรมของบุคลากรของหนวยงานดังกลาว
จะเปน ขอมูล เพื่อให ทราบความตองการในการเขารั บการพัฒนาศักยภาพ เพิ่มพูน ทักษะ ความรู
ความสามารถ และประสบการณของบุคลากรในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมทุกระดับ และทางสถาบันพัฒนาทรัพยากรบุคคลจะนําขอมูลที่ไดจากแบบสํารวจ
ดั ง กล า วมาใช ใ นการออกแบบ ปรั บ ปรุ ง พั ฒ นาหลั ก สู ต ร/โครงการการฝ ก อบรมสั ม มนาให มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น นอกจากนี้ หนวยงานที่เกี่ยวของสามารถนําขอมูล ดังกลาวไปใช
ประโยชนในการพัฒนาบุคลากรในหนวยงานของตนไดตอไป
วัตถุประสงค
1. เพื่อ ศึกษาความตอ งการพั ฒ นาตนเองของบุ ค ลากร สั งกั ดสํ านัก งานปลั ดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
2. เพื่อเปรียบเทียบปจจัยพื้นฐานที่มีตอความคิดเห็นความตองการในการพัฒนาตนเองของ
บุคลากร สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
แนวคิดที่เกี่ยวของ
แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาตนเอง
ทฤษฎี อี.อาร.จี มีความเห็นวาความตองการของมนุษย มีระดับความตองการเพียง 3 ชั้น
(อางอิงใน อาคม บุญเกิด, 2556) คือ 1. ความตองการเกี่ยวกับการดํารงชีวิต เปนความตองการดาน
ร า งกายและความมั่ น คงปลอดภั ย 2. ความต อ งการด า นความสั ม พั น ธ เป น ความต อ งการด า น
ความสัมพันธกับผูอื่น และ3. ความตองการความเจริญกาวหนา เปนความตองการระดับสูง
วินัย เพชรชวย (2553) ไดใหความหมายไว 2 แนวทาง ดังนี้
การพัฒนาตน ตรงกับภาษาอังกฤษวา Self-Development แตยังมีคําที่มีความหมาย
ใกลเคียงกับคําวาการพัฒนาตน และมักใชแทนกันบอย ๆ ไดแก การปรับปรุงตน (Self-Improvement) การ
บริหารตน (Self-Management) และการปรับตน (Self-Modification) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงตัวเอง
ใหเหมาะสมเพื่อสนองความตองการและเปาหมายของตนเอง หรือเพื่อใหส อดคลองกับสิ่งที่สังคม
คาดหวัง โดยความหมายที่ 1 การพัฒนาตนคือการที่บุคคลพยายามที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตนดวย
ตนเองใหดีขึ้นกวาเดิม เหมาะสมกวาเดิม ทําใหสามารถดําเนินกิจกรรม แสดงพฤติกรรม เพื่อสนอง
ความตองการ แรงจูงใจ หรือเปาหมายที่ตนตั้งไว และความหมายที่ 2 การพัฒนาตนคือการพัฒนา
ศักยภาพของตนดวยตนเองใหดีขึ้นทั้งรางกาย จิตใจ อารมณ และสังคม เพื่อให ตนเปนสมาชิกที่มี
ประสิทธิภาพของสังคม เปนประโยชนตอผูอื่น ตลอดจนเพื่อการดํารงชีวิตอยางสันติสุขของตน
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อาคม บุญเกิด (2556) กลาววา การพัฒนาตนเอง หมายถึง การที่บุคคลไดแนวทางในการ
แสวงหาความรูทักษะและสมรรถนะดานตาง ๆ เพื่อนํามาใชในการดําเนินชีวิตซึ่งจะทําใหเปนบุคคลที่
มีความสงบสุขความเจริญกาวหนา เปนที่ยอมรับของบุคคลในสังคมนั้น ๆ
อัญญา ศรีสมพร (2549) ไดใหความหมายของการพัฒนาตนเองวา หมายถึง การสงเสริม
และสนับสนุนใหผูปฏิบัติงานไดมีโอกาสพัฒนาตนเอง เพื่อใหความรูความสามารถดีขึ้น ซึ่งการพัฒนา
ตนเองนี้เปน เรื่องที่บุคคลแตละคนจะตองกระทําดวยตนเอง โดยบุคคลอื่นมีสวนใหการชวยเหลื อ
สนับสนุนเพียงบางสวนเทานั้น
มนุษยทุกคนลวนมีความตองการในการพัฒนาตนเอง เพื่อใหตนเองประสบความสําเร็จ
ตามเปาหมายและความตองการของตนเอง พรอมเปนการพัฒนาตนเองใหกาวทันกับสังคมในยุคสมัย
โลกาภิวัฒน ดังนั้นการพัฒนาตนเองจึงมีความสําคัญตอตนเองและองคกรอยางยิ่ง
งานวิจัยที่เกี่ยวของ
คณะกรรมการการจัดการองคความรูและวิจัยกองคลัง มหาวิทยาลัยรามคําแหง (อางอิงใน วนิดา
เลิ ศพิพัฒนานนท และคณะ, 2555) ศึกษาเรื่อง ความตองการพัฒนาตนเองของบุคลากรกองคลั ง
สํานักอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคําแหง พบวา บุคลากรกองคลังมีความตองการพัฒนาตนเองอยูใน
ระดับมาก โดยระดับความตองการพัฒนาตนเองมากที่สุดคือ ตองการเรียนรูเกี่ยวกับงานในหนาที่
รับผิดชอบ
อาคม บุญเกิด (2556) ไดศึกษาเรื่อง ความตองการพัฒนาตนเองของขาราชการตํารวจ:
กรณีศึกษากองบังคับการตํารวจนครบาล 6 ผลการศึกษาพบวา ปจจัยที่กําหนดความตองการในการ
พัฒนาตนเองของขาราชการตํารวจ กองบังคับการตํารวจนครบาล 6 ในแตละดานในภาพรวมมีความ
ตองการอยูในระดับมาก และพบวาดานสายงานที่ปฏิบัติงานของขาราชการตํารวจมีอิทธิพลตอความ
ตองการพัฒนาตนเองของขาราชการตํารวจ หากขาราชการตํารวจปฏิบัติงานในสายงานอํานวยการจะ
มีผลใหขาราชการตํารวจมีความตองการในการพัฒนาตนเองมากกวาขาราชการตํารวจที่ปฏิบัติงานสายอื่น
จุฑามาศ พลับสวาท (2554) ไดศึกษาเรื่อง ความตองการการพัฒนาตนเองของผูบริหาร
สถานศึกษาดวยรูปแบบการประเมินสมรรถนะการพัฒนาตนเองของคณะกรรมการขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนการศึกษาพิเศษ สังกัดสํานักบริหารการศึกษาพิเศษ พบวา ผูบริหาร
สถานศึกษาโรงเรียนการศึกษาพิเศษมีความตองการพัฒนาตนเองอยูในระดับมาก แตไมสอดคลองกับ
ผลการเปรียบเทียบระดับความตองการพัฒนาตนเองของผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนการศึกษาพิเศษ
จําแนกตามเพศ พบวา มีความตองการพัฒนาตนเองแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05
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กรอบแนวคิดการวิจัย

ตัวแปรอิสระ
เพศ
ระดับการทํางาน

ตัวแปรตาม
-ความตองการการพัฒนาตนเอง
1.ดานความรู
2.สมรรถนะหลัก
3.สมรรถนะตามสายงาน
4.ทักษะพื้นฐาน
-ความคาดหวังในการจัดฝกอบรม
รูปที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

การสํ า รวจความต อ งการพั ฒ นาตนเองของบุ ค ลากรของหน ว ยงานสั ง กั ด สํ า นั ก งาน
ปลั ด กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ งแวดล อ มและใชแ นวคิด เรื่อ งสมรรถนะในการบริ ห าร
ทรั พ ยากรบุ ค คลของสํ านั ก งาน ก.พ. (สํ า นั กงานคณะกรรมการข าราชการพลเรื อ น, 2553) มา
ประยุกตใชโดยกําหนดเปนตัวแปรตามความขอเสนอแนะของผูบริหาร ซึ่งไดแกปจจัย 4 ดาน ไดแก
1. ดานความรู หมายถึง ความรู ความเขาใจตามสายงานหรือหนาที่ที่รับผิดชอบ ระเบียบ
กฎหมายที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน เปนตน
2. สมรรถนะหลัก หมายถึง คุณลักษณะรวมของขาราชการไทยทั้งระบบเพื่อหลอหลอม
คานิยมและพฤติกรรมที่พึงประสงค ประกอบดวย 5 สมรรถนะ ไดแก 1. การมุงผลสัมฤทธิ์ 2. การ
บริการที่ดี 3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ 4. จริยธรรม และ 5. ความรวมแรงรวมใจ
3. สมรรถนะตามสายงาน หมายถึง สมรรถนะเฉพาะกลุมภารกิจงานเพื่อสงเสริมใหปฏิบัติ
หน า ที่ ไ ด ดี ยิ่ ง ขึ้ น ทั้ ง นี้ ก ลุ ม ภารกิ จ หลั ก ของสํ า นั ก งานปลั ด กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดลอม ไดแก 1. ดานบริหาร 2. ดานอํานวยการ/สนับสนุน 3. ดานทรัพยากรธรรมชาติ 4. ดาน
น้ําในแผนดิน 5. ดานสิ่งแวดลอม
4. ทักษะพื้นฐาน หมายถึง ความสามารถหรือความชํานาญพื้นฐานที่แตละบุคคลในองคกร
พึงมี เชน การบริหารจัดการองคกร ภาษาอังกฤษ การจัดการขอมูล/เอกสาร คอมพิวเตอรและเทคโนโลยี
สารสนเทศ เปนตน
วิธีการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) เพื่อศึกษาความตองการการพัฒนา
ตนเองของบุ ค ลากร สั ง กั ด สํ า นั ก งานปลั ด กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ ม
และเปนขอมูลในการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมใหสอดคลองและสนองกับความตองการของบุคลากร
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ในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ซึ่งเปนการสํารวจครั้งแรก โดย
ใชแบบสํ า รวจความคิดเห็ น เปนเครื่อ งมือที่ใชใ นการเก็บ รวบรวมขอมูล ความตองการในการจั ด
ฝกอบรม และใชวิธีการเลือกกลุมตัวอยางอยางงาย โดยการจัดสงหนังสือขอความอนุเคราะหผูบริหาร
ของแต ล ะหน ว ยงานในสั ง กั ด สํ า นั ก งานปลั ด กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ ม
(รวม 103 หนวยงาน) ใหบุคลากรในหนวยงานตอบแบบสํารวจ ระยะเวลารวบรวมขอมูลระหวาง
เดือน ธันวาคม 2558 – เมษายน 2559 และระยะเวลาในการดําเนิ นการศึกษาจํ านวน 3 เดือน
(พฤษภาคม – สิงหาคม 2559)
ประชากรและกลุ ม ตั ว อย า งในสั ง กั ด สํ า นั ก งานปลั ด กระทรวงทรั พยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดลอมทุกหนวยงานประกอบไปดวย สวนกลาง 11 หนวยงาน และสวนภูมิภาค 92 หนวยงาน
รวม 103 หนวยงาน เนื่องจากประชากรมีขนาดใหญและไมทราบจํานวนประชากรที่แนนอน ซึ่งมีการ
โอนยาย ลาออก บอยครั้ง ดังนั้นขนาดตัวอยางสามารถคํานวณไดจากสูตรไมทราบขนาดตัวอยางของ
W.G. Cochran โดยกําหนดระดับคาความเชื่อมั่นรอยละ 95 และระดับคาความคลาดเคลื่อน รอยละ
5 (กัลยา วาณิชยบัญชา, 2549) โดยผลการคํานวณจะไดจํานวนขนาดตัวอยางไมนอยกวา 387 คน และใช
วิธีการสุมกลุมตัวอย างแบบโควตา (quota sampling) โดยสงแบบสํารวจจํานวนหนวยงานละ 12
ฉบับ รวม 1,236 ฉบับ ผูวิจัยจึงใชขนาดกลุมตัวอยางทั้งหมด 1,002 คน ตามจํานวนแบบสํารวจที่ไดรับการ
ตอบกลับคิดเปนรอยละ 81 ซึ่งถือวาไดผานเกณฑตามที่เงื่อนไขกําหนดคือไมนอยกวา 387 ตัวอยาง
เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล
การสํ า รวจข อ มู ล ความต อ งการการพั ฒ นาตนเองของบุ ค ลากร สั ง กั ด สํ า นั ก งาน
ปลั ด กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ และสิ่ ง แวดล อ ม เพื่ อใชเ ป น แนวทางในการพัฒ นาหลั กสู ตร/
โครงการฝ ก อบรม ให ส อดคล อ งและสนองกั บ ความต อ งการของบุ ค ลากรในสั ง กั ด สํ า นั ก งาน
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยใชแบบสํารวจความคิดเห็นเปนเครื่องมือที่ใช
ในการเก็บรวบรวมขอมูลความตองการการพัฒนาตนเองของบุคลากร แบงแบบสํารวจออกเปน 3
สวน ไดแก สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป สวนที่ 2 ความตองการการพัฒนาตนเอง สวนที่ 3 ความคาดหวังใน
การเขารับการฝกอบรม ทั้งนี้ในการออกแบบสํารวจดังกลาวไดรับการพิจารณาผูบริหารเพื่อใหไดแบบ
สํารวจตามที่ตองการในครั้งนี้
การวิเคราะหขอมูล
การวิเ คราะห ผ ลการสํ า รวจขอ มูล ความตอ งการการพัฒ นาตนเองของบุ ค ลากรในสั งกั ด
สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยใชคาสถิติพื้นฐาน ไดแก คารอยละ
คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test และ One-Way ANOVA โดยใชวิธีการใหคะแนนและเกณฑ
การแบงชวงคะแนนความคิดเห็นในการสรุปประเมินผลออกเปน 5 ระดับตามแบบของลิเคิรท ดังนี้
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คะแนนตั้งแต
คะแนนตั้งแต
คะแนนตั้งแต
คะแนนตั้งแต
คะแนนตั้งแต

1.00-1.80
1.81-2.60
2.61-3.40
3.41-4.20
4.21-5.00

อยูในเกณฑ
อยูในเกณฑ
อยูในเกณฑ
อยูในเกณฑ
อยูในเกณฑ

นอยทีส่ ุด
นอย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด

ผลการวิจัย
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป
ตารางที่ 1 สรุปขอมูลทั่วไปจําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา และระดับสายงาน
ขอมูลทั่วไป
จํานวน (รวม 1,002 คน)
เพศ
ชาย
404
หญิง
598
อายุ
ไมเกิน 30 ป
396
31-40 ป
271
41-50 ป
224
51-60 ป
111
การศึกษา
ต่ํากวาปริญญาตรี
104
ปริญญาตรี
616
ปริญญาโท
279
ปริญญาเอก
3
ระดับสายงาน
กลุมที่ 1 สําหรับขาราชการ ระดับสูง (ผูอํานวยการ)
25
กลุมที่ 2 สําหรับขาราชการ ระดับกลาง (ชํานาญการพิเศษ/
137
อาวุโส)
กลุมที่ 3 สําหรับขาราชการ ระดับตน (ชํานาญการ/ชํานาญงาน)
339
กลุมที่ 4 สําหรับขาราชการ ระดับปฏิบัติการ (ปฏิบัติการ/
239
ปฏิบัติงาน)
กลุมที่ 5 พนักงานราชการ
262
รวม
1,002 คน
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สวนที่ 2 ความตองการการพัฒนาตนเอง
ตารางที่ 2 สรุประดับความตองการในการพัฒนาตนเองรายดาน
หัวขอความตองการที่จะพัฒนา
ดานความรู
1. ความรูตามสายงานหรือหนาที่ที่รับผิดชอบ
2. ความรูเรื่องระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวของกับ
การปฏิบัติงาน
รวม
ดานสมรรถนะ
1. มุงผลสัมฤทธิ์
2. การบริการที่ดี
3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในอาชีพ
4. ยึดมั่นในความชอบธรรมและจริยธรรม
5. การทํางานเปนทีม
รวม
ดานสมรรถนะตามสายงาน
1. ดานการบริการ
2. กลุมภารกิจดานอํานวยการ/สนับสนุน
3. กลุมภารกิจดานทรัพยากรธรรมชาติ
4. กลุมภารกิจดานน้ําในแผนดิน
5. กลุมภารกิจดานสิ่งแวดลอม
รวม
ดานทักษะพื้นฐาน
1. การบริหารจัดการองคกร
2. ภาษาอังกฤษ
3. การจัดการขอมูล/เอกสาร
4. ความพิวเตอร/เทคโนโลยีสารสนเทศ
รวม
รวมทั้งหมด

ระดับความคิดเห็น
sd.
%

ระดับ

3.82

1.07

76.47

มาก

4.07

0.97

81.34

มาก

3.95

1.02

78.90

มาก

4.20
3.95
4.15
4.13
3.97
4.08

0.99
1.06
0.95
0.95
1.11
1.01

83.99
78.92
83.05
82.65
79.42
81.61

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

3.98
4.11
4.13
4.07
4.21
4.10

1.01
0.94
0.95
0.99
0.86
0.95

79.54
82.22
82.63
81.42
84.21
82.00

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

4.22
4.36
4.17
4.18
4.23
4.09

0.85
0.80
0.93
0.90
0.87
0.96

84.49
87.15
83.37
83.65
84.67
81.80

มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มาก
มากที่สุด
มาก

x
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สรุปจากตารางที่ 2 พบวา ผลการประเมินผลสํารวจความคิดเห็นความตองการในการพัฒนา
ตนเองของบุคลากร สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ทั้ง 4 ดาน
สรุปไดวา ผูตอบแบบสํารวจมีความตองการพัฒนาตนเองในภาพรวมอยูในระดับมาก ( x = 4.09, sd.
= 0.96) โดยมีความตองการพัฒนาตนเองมากที่สุดในดาน “ทักษะพื้นฐาน” ซึ่งอยูในระดับมากที่สุด
( x = 4.23, sd. = 0.87) รองลงมามีความตองการในดาน “สมรรถนะตามสายงาน” ซึ่งอยูในระดับ
มาก ( x = 4.10, sd. = 0.95) และมีความตองการนอยที่สุดในดาน “ความรู” ซึ่งอยูในระดับมาก
( x = 3.95, sd. = 1.02)
สวนที่ 3 ความคาดหวังที่ทานตองการในการจัดฝกอบรม
ตารางที่ 3 สรุปความคาดหวังในการตองการจัดฝกอบรม
หัวขอความคาดหวัง

x

ระดับความคาดหวัง
sd.
%
ระดับ
0.89
84.99 มากที่สุด
0.94
83.53
มาก

1. เพิ่มพูนความรูเพื่อนําไปใชในการปฏิบัติงาน
4.25
2. พัฒนาทักษะเพื่อนําไปใชในการปฏิบัติงาน
4.18
3. สรางเครือขายและแลกเปลี่ยนประสบการณ
4.07
0.99
81.32
มาก
ระหวางหนวยงาน
รวม
4.16
0.94
83.28
มาก
จากตารางที่ 3 พบวาความคาดหวังในการตองการจัดฝกอบรมในภาพรวมอยูในระดับมาก
( x = 4.16, sd. = 0.94) โดยมีความคาดหวังมากที่สุดในการเพิ่มพูนความรูเพื่อนําไปใชในการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งอยูในระดับมากที่สุด ( x = 4.25, sd. = 0.89) รองลงมาเพื่อเพิ่มทักษะนําไปใชในการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งอยูในระดับมาก ( x = 4.18, sd. = 0.94) และเพื่อสรางเครือขายและแลกเปลี่ยน
ประสบการณระหวางหนวยงานอยูในระดับมาก ( x = 4.07, sd. = 0.99) ตามลําดับ
สวนที่ 4 ผลการเปรียบเทียบปจจัยดานเพศ และระดับการทํางาน ที่มีตอความคิดเห็น
ความตองการในการพัฒนาตนเองของบุคลากร สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
การวิเคราะหเพื่อเปรียบเทียบปจจัยพื้นฐานที่มีตอความคิดเห็นความตองการในการพัฒนา
ตนเองของบุ ค ลากร สั ง กั ด สํ า นั ก งานปลั ด กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ ม
ซึ่งปจจัยพื้นฐาน ไดแก เพศ และ ระดับการทํางาน ที่มีตอความคิดเห็นความตองการในการพัฒนา
ตนเองของบุ ค ลากร 4 ด า น ได แ ก 1) ความรู 2) สมรรถนะหลั ก 3) สมรรถนะตามสายงาน
4) ทักษะพื้นฐาน โดยมีผลการศึกษา ดังนี้ เมื่อพิจารณาจากระดับความตองการการพัฒนาตนเองที่ได
จากคาคะแนนเฉลี่ยพบวา ผูตอบแบบสํารวจสวนใหญมีความตองการพัฒนาตนเองอยูในระดับมาก
สามารถวิเคราะหความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบ โดยมีสมมติฐานทางสถิติ ดังนี้
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H0 : ปจจัยพื้นฐาน (เพศ, ระดับการทํางาน) ที่ตางกันมีผลตอความตองการในการพัฒนา
ตนเอง ไมแตกตางกัน
H1 : ปจจัยพื้นฐาน (เพศ, ระดับการทํางาน) ที่ตางกันมีผลตอความตองการในการพัฒนา
ตนเอง แตกตางกัน
ตารางที่ 4 สรุปการเปรียบเทียบความคิดเห็นความตองการในการพัฒนาตนเองของบุคลากรสังกัด
สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จําแนกตามเพศ
ระดับความคิดเห็น
หัวขอการประเมินผล
ชาย (n = 404) หญิง (n = 598)
t-test p
sd.
sd.
x
x
1. ดานความรู
3.67 1.03 3.89 1.04 1.18 0.22
2. ดานสมรรถนะ
3.85 1.02 3.98 1.02 0.89 0.21
3. ดานสมรรถนะตามสายงาน
3.93 0.96 3.96 0.97 0.72 0.26
4. ดานทักษะพื้นฐาน
3.85 0.85 4.28 0.83 5.93 0.01
รวม
3.83 0.97 4.03 0.96 2.18 0.17
จากตารางที่ 4 พบวาผลการเปรียบเทีย บปจจัย พื้นฐานที่มีตอระดับความตองการในการ
พัฒนาตนเองของบุคลากร สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จําแนก
ตามเพศ ดวยการทดสอบคาสถิติ t-test: Paired Two Sample for Means ที่ระดับความเชื่อมั่น
0.05 ซึ่งคา P โดยรวมมากกวาคา p = 0.05 แสดงวา เพศชายและเพศหญิงมีความตองการในการ
พัฒนาตนเองไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 0.05 แตการพัฒนาตนเอง
ในดานทักษะพื้นฐานเพศชายและเพศหญิงมีความตองการที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับความเชื่อมั่น 0.05
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ตารางที่ 5 สรุปการเปรียบเทียบความคิดเห็นความตองการในการพัฒนาตนเองของบุคลากรสังกัด
สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จําแนกตามระดับการทํางาน
หัวขอการประเมินผล

SS

คาเฉลี่ยความคิดเห็น
df
MS
F

P - value

1. ดานความรู
ระหวางกลุม
0.213
4
0.053 0.798
0.57*
ภายในกลุม
0.334
5
0.066
รวม
0.547
9
2. ดานสมรรถนะหลัก
ระหวางกลุม
1.275
4
0.318 4.510
0.0092
ภายในกลุม
1.413
20
0.070
รวม
2.688
24
3. ดานสมรรถนะตามสายงาน
ระหวางกลุม
0.850
4
0.212 4.616
0.0083
ภายในกลุม
0.920
20
0.046
รวม
1.770
24
4. ดานทักษะพื้นฐาน
ระหวางกลุม
0.600
4
0.151 3.369
0.037
ภายในกลุม
0.675
15
0.045
รวม
1.275
19
*มีระดับความเชื่อมั่น 0.05
จากตารางที่ 5 พบวาผลการเปรียบเทีย บป จจัย พื้นฐานที่มีตอระดับความตองการในการ
พัฒนาตนเองของบุคลากร สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จําแนก
ตามระดับการทํางาน ดวยการทดสอบคาสถิติ One-Way ANOVA ที่ระดับความเชื่อมั่น 0.05 ซึ่งคา P
โดยรวมนอยกวาคา p = 0.05 แสดงวา แตละระดับการทํางานบุคลากรมีความตองการในการพัฒนา
ตนเองแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 0.05 แตในการพัฒนาตนเองในดาน
ความรู แตละระดับการทํางานมีความตองการพัฒนาตนเองไมแตกตางกัน
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การอภิปรายผลและสรุป
ภายใตก ารเปลี่ ยนแปลงในโลกปจ จุ บั น ที่ ส ง ผลต อระบบเศรษฐกิ จ และสั งคมอย า งไม มี
ขีดจํากัด ทําใหทุกคนตองมีการปรับ ตัว และพัฒนาศักยภาพให กาวทัน ความเปลี่ ยนแปลงที่กําลั ง
เกิดขึ้นอยางมีประสิทธิภาพ เห็นไดจากผลการวิจัยความตองการพัฒนาตนเองของบุคลากรสังกัด
สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พบวาผูตอบแบบสํารวจกลับมาจํานวน
1,002 ชุด จาก 103 หนวยงาน และพบวาระดับความความตองการการพัฒนาตนเอง ทั้ง 4 ดาน มี
ระดับความตองการพัฒนาตนเองโดยรวม ในระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.09) โดยผูตอบแบบสํารวจมีความ
ตองการพัฒนาตนเองมากที่สุดในดานทักษะพื้นฐาน (คาเฉลี่ย 4.23) เปนอันดับ 1 เนื่องจากผูตอบ
แบบสํารวจส วนใหญอยูกลุ มสายงานระดับ ชํานาญการ/ชํานาญงาน ซึ่งเป นระดับที่ตองใชทักษะ
พื้น ฐานในการปฏิ บั ติง านมากที่ สุ ด จึ งจํ าเป น ต อ งพั ฒ นาทัก ษะพื้ น ฐานต า ง ๆ เชน ภาษาอั งกฤษ
คอมพิวเตอร/ เทคโนโลยีส ารสนเทศ การบริหารจัดการองคกร เปนตน รองลงมามีความตองการ
พัฒนาตนเองในดานสมรรถนะตามสายงาน (คาเฉลี่ย 4.10) เปนอันดับ 2 มีความตองการพัฒนา
ตนเองในดานสมรรถนะ (คาเฉลี่ย 4.08) เปนอันดับ 3 และดานความรู (คาเฉลี่ย 3.95) เปนอันดับ
สุดทาย เนื่องจากบุคลากรในหนวยงานมีการเปลี่ยนแปลงสายงานนอยจึงเกิดความชํานาญงานจาก
ประสบการณการทํางานในสายงานที่รับผิดชอบอยูแลวจึงทําใหเกิดความตองการที่จะพัฒนาดาน
ความรูตามสายงานที่รับผิดชอบนอยกวาการพัฒนาดานทักษะพื้นฐาน ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ
Rogers ที่กลาววา มนุษยมีศักยภาพตามธรรมชาติที่จะเรียนรูและการเรียนรูจะเกิดขึ้นก็ตอเมื่อผูเรียน
มองเห็นวาวิชาที่เรียนมีความสัมพันธกับจุดมุงหมายในชีวิตเกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงความเปน
ตัวเองทําใหมีโอกาสที่จะพัฒนาความกาวหนาของตนเองได (อางอิงใน ธัญพร มงคลการ, 2546) และ
ผลการวิจัยยังพบวาผูตอบแบบสํารวจมีความความคาดหวังในการตองการจัดฝกอบรมในภาพรวมอยู
ในระดับมาก โดยมีความคาดหวังมากที่สุดในการเพิ่มพูนความรูเพื่อนําไปใชในการปฏิบัติงาน ซึ่งอยูใน
ระดับมากที่สุด รองลงมาเพื่อเพิ่มทักษะนําไปใชในการปฏิบัติงาน ซึ่งอยูในระดับมาก และเพื่อสราง
เครือขายและแลกเปลี่ยนประสบการณระหวางหนวยงานอยูในระดับมาก เปนอันดับสุดทาย และ
สอดคลองกับงานวิจัยของ คณะกรรมการการจัดการองคความรูและวิจัยกองคลัง มหาวิทยาลัยรามคําแหง
(อางอิงใน วนิ ดา เลิ ศพิพัฒนานนท และคณะ, 2555) ศึกษาเรื่อง ความตองการพัฒนาตนเองของ
บุคลากรกองคลัง สํานักอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคําแหง พบวา บุคลากรกองคลังมีความตองการ
พัฒนาตนเองอยู ในระดับมาก โดยระดับความตองการพัฒนาตนเองมากที่สุ ดคือ ตองการเรียนรู
เกี่ยวกับงานในหนาที่รับผิดชอบ
ผลจากการศึกษาการเปรียบเทียบปจจัยพื้นฐานกับระดับความตองการพัฒนาตนเองของ
บุคลากรสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติแ ละสิ่งแวดลอม โดยแยกตามเพศและ
ระดับการทํางาน พบวาเพศชายและเพศหญิงมีความตองการในการพัฒนาตนเองไมแตกตางกัน
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อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 0.05 แตการพัฒนาตนเองในดานทักษะพื้นฐานเพศชาย
และเพศหญิงมีความตองการที่แตกตางกัน และผลการเปรียบเทียบระดั บความตองการในการพัฒนา
ตนเองของบุคลากร สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จําแนกตาม
ระดับการทํางาน พบวาในแตละระดับการทํางานบุคลากรมีความตองการในการพัฒนาตนเองแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 0.05 แตในการพัฒนาตนเองในดานความรูแตละ
ระดับการทํางานมีความตองการพัฒนาตนเองไมแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ อาคม บุญเกิด
(2556) ไดศึกษาเรื่อง ความตองการพัฒนาตนเองของขาราชการตํารวจ: กรณีศึกษากองบังคับการ
ตํ า รวจนครบาล 6 ผลการศึ ก ษาพบว า ป จ จั ย ที่ กํ า หนดความต อ งการในการพั ฒ นาตนเองของ
ขาราชการตํารวจ กองบังคับการตํารวจนครบาล 6 ในแตละดานในภาพรวม มีความตองการอยูใน
ระดับมาก และพบวาดานสายงานที่ปฏิบัติงานของขาราชการตํารวจมีอิทธิพลตอความตองการพัฒนา
ตนเองของขาราชการตํา รวจ หากขา ราชการตํารวจปฏิบัติงานในสายงานอํา นวยการ จะมีผ ลให
ขาราชการตํารวจมีความตองการในการพัฒนาตนเองมากกวาขาราชการตํารวจที่ปฏิบัติงานสายอื่น
รวมทั้งงานวิจัยของ จุฑามาศ พลับสวาท (2554) ไดศึกษาเรื่อง ความตองการการพัฒนาตนเองของ
ผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา ด ว ยรู ป แบบการประเมิ น สมรรถนะการพั ฒ นาตนเองของคณะกรรมการ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนการศึกษาพิเศษ สังกัดสํานักบริหารการศึกษา
พิเศษ พบวา ผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนการศึกษาพิเศษมีความตองการพัฒนาตนเองอยูในระดับ
มาก แตไมสอดคลองกับผลการเปรียบเทียบระดับความตองการพัฒนาตนเองของผูบริหารสถานศึกษา
โรงเรียนการศึกษาพิเศษจํ าแนกตามเพศพบวา มีความตองการพัฒนาตนเองแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05
ดัง นั้ น ผลการวิ จั ย สรุ ป ตามวั ต ถุป ระสงค ไ ด วา บุ คลากรสั ง กั ดสํ า นั กงานปลั ด กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมีความตองการในการพัฒนาตนเองอยูในระดับมากทั้ง 4 ดาน
โดยมีความตองการพัฒนาตนเองมากที่สุดในดานทักษะพื้นฐาน ดานสมรรถนะตามสายงาน ดาน
สมรรถนะหลัก และดานความรู ตามลําดับ บุคลากรมีความคาดหวังในการตองการจัดฝกอบรมใน
ภาพรวมอยูในระดับมาก และผลการเปรียบเทียบปจ จัยพื้นฐานที่มีตอระดับความตองการในการ
พัฒนาตนเองของบุคลากร (เพศ ระดับการทํางาน) พบวา เพศชายและเพศหญิงมีความตองการในการ
พัฒนาตนเองไมแตกตางกัน แตการพัฒนาตนเองในดานทักษะพื้นฐานเพศชายและเพศหญิงมีความ
ตองการที่แตกตางกัน และในแตละระดับการทํางานบุคลากรมีความตองการในการพัฒนาตนเอง
แตกตางกัน แตในดานความรูในแตละระดับการทํางานมีความตองการพัฒนาตนเองไมแตกตางกัน
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ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะเชิงนโนบาย
1. ผูบริหารควรมีนโยบายเปดโอกาสดานการฝกอบรมใหครอบคลุมกับบุคลากรทุกระดับ
ในแตละสายงานอยางเทาเทียมกัน
2. สถาบันพัฒนาทรัพยากรบุคคล ควรออกแบบและปรับปรุงเนื้อหาหลักสูตรฝกอบรม
ที่เกี่ยวของกับความตองการและสามารถนําไปใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพที่แทจริง
ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติ
1. จากผลการวิจัยควรสงเสริมใหบุคลากรมีการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง ทั้งดานทักษะ
พื้นฐาน ดานสมรรถนะหลัก ดานสมรรถนะตามสายงาน และดานความรู
2. ควรสํ ารวจความต อ งการในการพั ฒ นาบ อยครั้ ง เพื่อ ให ตรงกับ ความต องการพั ฒ นา
ของบุ ค ลากรอย า งแท จ ริ ง และเพื่ อ ให บุ ค ลากรสามารถที่ จ ะพั ฒ นาตนเองให มี ทั ก ษะมี ศั ก ยภาพ
ในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพบรรลุเปาหมายขององคกรตอไป
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
ควรทํ า การศึ ก ษาวิ จั ย ในเชิ ง ลึ ก เพื่ อ พั ฒ นาหลั ก สู ต รฝ ก อบรมให ต รงกั บ ความต อ งการ
ในแตละระดับการทํางาน และสามารถนําขอมูลไปสูการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรใหมีคุณภาพและ
ตรงกับความตองการในการพัฒนาตนเองไดมากยิ่งขึ้น
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