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 วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ (1) เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของข้าราชการที่มีต่อการ
พัฒนาบุคลากรของกระทรวงอุตสาหกรรม (2) เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของข้าราชการที่มีต่อการ
พัฒนาบุคลากรของกระทรวงอุตสาหกรรม ที่มีเพศ อายุ การศึกษา ต าแหน่งงาน และระยะเวลารับ
ราชการ ต่างกัน (3) เพ่ือเสนอแนะแนวทางการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงอุตสาหกรรม กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้จ านวน 344 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ สถิติที่ใช้
ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และสถติเชิงอนุมาน การทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว (F-test/One-Way ANOVA) ถ้าพบ
ความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ จะทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ด้วยวิธีการ 
LSD (Least Significant Cifference) และเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพโดยใช้การสัมภาษณ์จากผู้บริหารที่
เกี่ยวข้องกับการก าหนดนโยบายการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงอุตสาหกรรม จ านวน 5 ท่าน โดย
การเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection) 

ผลการวิจัยพบว่า 
1) ข้าราชการกระทรวงอุตสาหกรรมที่ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อการพัฒนา

บุคลากรของกระทรวงอุตสาหกรรม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด และเมื่อเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจาก
มากไปหาน้อยได้ ดังนี้ (1) ด้านการฝึกอบรม (2) ด้านการศึกษาต่อ และ (3) ด้านการพัฒนาตนเอง 
ตามล าดับ 

2) การทดสอบสมมติฐานการวิจัยพบว่า ข้าราชการกระทรวงอุตสาหกรรมที่มี เพศ อายุ 
การศึกษา และระยะเวลารับราชการ แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาบุคลากรกระทรวง
อุตสาหกรรม โดยรวมทั้ง 3 ด้าน ไม่แตกต่างกัน ส่วนข้าราชการกระทรวงอุตสาหกรรมที่มีต าแหน่ง
งาน มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาบุคลากรกระทรวงอุตสาหกรรม แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ .05 
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3) แนวทางการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงอุตสาหกรรมพบว่า (1) ด้านการฝึกอบรม คือ 
การพัฒนาบุคลากรให้มีการพัฒนาทักษะ และความรู้ใหม่ ๆ อยู่เสมอเพ่ือให้สอดรับกับนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ ขององค์กรที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งสิ่งที่ส าคัญคือการสร้างเครือข่ายการท างาน (2) ด้าน
การศึกษาต่อ คือ การส่งเสริม และสนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับทุนการศึกษาและศึกษาต่อในระดับที่
สูงขึ้นที่ตรงกับสายงาน เพ่ือน าความรู้มาพัฒนาการท างาน และเพ่ือความก้าวหน้าในอาชีพ  และ  
(3) ด้านการพัฒนาตนเอง คือการมุ่งเน้นการถ่ายทอดความรู้จากการท างาน มีการขยายความรู้ระหว่างกัน
ของบุคลากร  
 
ค าส าคัญ การพัฒนาบุคลากร,กระทรวงอุตสาหกรรม,ฝึกอบรม,ศึกษาต่อ,พัฒนาตนเอง 
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 The objective of this thesis were as follows; 1) to study the opinion of 
government officials of Ministry of Industry to personnel development of Ministry of 
Industry, 2) to compare the opinion of government officials to personnel development 
of Ministry of Industry based on their gender, age, educational level, job position, and 
duration of work, and 3) to propose a guideline in the personnel development of Ministry 
of Industry.  The data were collected from 344 samples by questionnaires and analyzed 
by frequency, mean, percentage, standard deviation, F-test, and LSD test. The 
qualitative data were collected by in-depth interview with 5 personnel development 
administrators of Ministry of Industry.  
 The results of the study found that: 
 1) The opinion of the Ministry of Industry officials to personnel development 
of Ministry of Industry was at a highest level overall. In details, the highest level was 
on Training, followed by Further Study, and Self-development respectively. 
 2) From the hypothesis testing, the Ministry of Industry officials with different 
genders, ages, educational levels, and government service period had indifferent 
opinions on the personnel development of the Ministry of Industry in 3 aspects. The 
officials with different work positions had different levels of opinions towards 
personnel development of the Ministry of Industry with a significantly statistic figure  
at .05 
 3) Guidelines for personnel development of the Ministry of Industry were as 
follows; (1) In Training, the personnel should be developed in new skills and 
knowledge in accordance with changing policies and strategies of the organization.  
The important thing is to create a working network, (2) In Further Study, the personnel 
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should be encouraged to apply for scholarships and to study further relevant to the 
line of work in order to put knowledge into work and for career advancement, and (3) 
In Self-development, transferring knowledge from work experiences should be 
expanded among personnel. 
 
Key words:  Personnel development, Ministry of Industry, Training, Further Study, 

Self-Development 

 



กิตติกรรมประกาศ 
 

การท าวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี ด้วยความเมตตากรุณาอย่างสูงของท่าน 
พระศรีวินยาภรณ์, ดร. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และคณาจารย์ทุกท่านที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชา
ความรู้ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยที่ได้ให้ค าแนะน าและความช่วยเหลือ 
แก่ผู้วิจัยเสมอมา จึงขอกราบขอบพระคุณมา ณ ที่นี้  
 ขอขอบพระคุณ ดร.จักรวาล สุขไมตรี อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และ รศ.(พิเศษ) ดร.สุกิจ 
ชัยมุสิก ประธานสาขาวิชาการปกครอง ที่ได้สละเวลาอันมีค่าช่วยตรวจสอบ ให้ค าปรึกษาและค าแนะน า
อันเป็นประโยชน์ในการจัดท าวิทยานิพนธ์ฉบับนี้  
 ขอขอบคุณผู้บริหารและบุคลากรของกระทรวงอุตสาหกรรมทุกท่านที่ได้ให้ความอนุเคราะห์
ในการท าวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ช่วยอ านวยความสะดวก และให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ตลอดจนผู้ใหญ่
ที่เคารพทุกท่านซึ่งผู้วิจัยไม่สามารถกล่าวถึงได้ทั้งหมดในที่นี้ 
 ขอขอบคุณก าลังใจจากครอบครัว ญาติพ่ีน้อง เพ่ือน ๆ และนายนราพัฒน์ แสงปัดสา ที่ถือ
เป็นก าลังส าคัญคอยผลักดัน สนับสนุน และช่วยเหลือจนวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลงได้ ขอขอบคุณ  
ทุกท่านด้วยใจจริง 

 
พนัญญา  ชนะสุข 

 
 



สารบัญ 
 

หน้า 
บทคัดย่อภาษาไทย  ก 
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ  ค 
กิตติกรรมประกาศ.  จ 
สารบัญ  ฉ 
สารบัญตาราง  ฌ 
สารบัญแผนภูมิ  ฐ 

บทที่  
1     บทน า  1 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา  1 
1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย  3 
1.3 สมมติฐานของการวิจัย  3 
1.4 ขอบเขตของการวิจัย  3 
1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  4 

 1.6 ค านิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจัย  4 
2      เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  6 
 2.1 แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวกับข้องกับความคิดเห็น  7 
 2.1.1 ความหมายของความคิดเห็น  7 
 2.1.2 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความคิดเห็น  8 
 2.2 แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์  9 
 2.2.1 ความหมายของการบริหารทรัพยากรมนุษย์  9 
 2.2.2 แนวคิดพ้ืนฐานในการบริหารทรัพยากรมนุษย์  10 
 2.3 แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร  11 
 2.3.1 ความหมายของการพัฒนาบุคลากร  11 
 2.3.2 ความมุ่งหมายของการพัฒนาบุคลากร  12 
 2.3.3 หลักการพัฒนาบุคลากร  13 
 2.3.4 แนวคิดท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  14 
 



ช 

 

 2.4 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่  16 
 2.4.1 ทฤษฎีล าดับขั้นความต้องการของมนุษย์ของมาสโลว์  16 
 2.4.2 ทฤษฎีสองปัจจัยของเฮิร์ซเบิร์ก (Two Factors Theory)  17 
 2.4.3 ทฤษฎี ERG ของ Alderfer  19 
 2.5 กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาข้าราชการ  20 
 2.5.1 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  20 
 2.5.2 มาตรการบริหารและพัฒนาก าลังคนภาครัฐ (พ.ศ. 2557 – 2561)  21 
 2.6 สภาพพ้ืนที่ที่ศึกษา  22 
 2.7 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  23 
 2.8 สรุปกรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย  27 
3      วิธีด าเนินการวิจัย  28 

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  28 
 3.2 เทคนิควิธีการสุ่มตัวอย่าง  30 
 3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  31 
 3.4 การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ  32 
 3.5 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  34 
 3.6 การวิเคราะห์ข้อมูล  35 
 3.7 สถิติที่ใช้ในการวิจัย  35 
4      ผลการวิเคราะห์ข้อมูล  38 
 4.1 สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล  38 
 4.2 ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล  38 
 4.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล  40 
 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม  40 

ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของข้าราชการต่อการพัฒนาบุคลากร 
กระทรวงอุตสาหกรรม  43 

 ตอนที่ 3 การทดสอบสมมติฐานการวิจัย  47 
 ตอนที่ 4 วิเคราะห์แนวทางการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงอุตสาหกรรม  72 
5      บทสรุปและข้อเสนอแนะ  77 
 5.1 สรุปผลการวิจัย  78 
 5.2 อภิปรายผล  82 
 5.3 ข้อเสนอแนะ  89 



ซ 

 

 5.3.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  89 
 5.3.2 ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัย  89 
บรรณานุกรม  90 
ภาคผนวก  95 
 ภาคผนวก ก รายนามผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือวิจัย  96 

ภาคผนวก ข หนังสือขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบเครื่องมือ  98 
 ภาคผนวก ค หนังสือขอความอนุเคราะห์แจกแบบสอบถาม  104 

ภาคผนวก ง หนังสือขออนุญาตสัมภาษณ์จากบัณฑิตวิทยาลัย  112 
ภาคผนวก จ แบบสอบถาม  118 
ภาคผนวก ฉ ตารางแสดงผลการวิเคราะห์ค่า IOC ของแบบสอบถาม  123 
ภาคผนวก ช รายชื่อผู้ให้สัมภาษณ์  125 
ภาคผนวก ซ แบบสัมภาษณ์เชิงลึก  127 
ภากผนวก ฌ แนวคิดหลักจากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  129 
ภากผนวก ญ ผลการวิเคราะห์ความเชื่อมั่นด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปของแบบสอบถาม  131 
ภาคผนวก ฎ ตารางแสดงผลการวิเคราะห์ค่า IOC ของแบบสอบถาม  133 

 ภาคผนวก ฏ ภาพถ่ายบุคคลผู้ให้สัมภาษณ์  135 
ประวัติผู้วิจัย  139 
 



สารบัญตาราง 
 

                  หน้า 
ตารางที่ 2.1 ความแตกต่างระหว่างการฝึกอบรม การศึกษา และการพัฒนา  16 
ตารางที่ 3.1 ขนาดประชากรและกลุ่มตัวอย่างของบุคลากรกระทรวงอุตสาหกรรม  30 
ตารางที่ 4.1 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามเพศ  40 
ตารางที่ 4.2 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามอายุ  40 
ตารางที่ 4.3 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามการศึกษา  41 
ตารางที่ 4.4 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามต าแหน่งงาน  41 
ตารางที่ 4.5 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามระยะเวลาการรับราชการ  42 
ตารางที่ 4.6 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นต่อการพัฒนาบุคลากร

ของกระทรวงอุตสาหกรรม โดยรวมทั้ง 3 ด้าน  43 
ตารางที่ 4.7 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นต่อการพัฒนาบุคลากร

ของกระทรวงอุตสาหกรรม ด้านการฝึกอบรม  44 
ตารางที่ 4.8 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นต่อการพัฒนาบุคลากร

ของกระทรวงอุตสาหกรรม ด้านการศึกษา  45 
ตารางที่ 4.9 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นต่อการพัฒนาบุคลากร

ของกระทรวงอุตสาหกรรม ด้านการพัฒนาตนเอง  46  
ตารางที่ 4.10 แสดงค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นของข้าราชการ

ต่อการพัฒนาบุคลากรกระทรวงอุตสาหกรรม โดยรวมทั้ง 3 ด้าน จ าแนกตามเพศ  47 
ตารางที่ 4.11 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของระดับความคิดเห็นของข้าราชการต่อการ

พัฒนาบุคลากรกระทรวงอุตสาหกรรม โดยรวมทั้ง 3 ด้าน จ าแนกตามเพศ  47 
ตารางที่ 4.12 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนระดับความคิดเห็นของข้าราชการต่อการพัฒนา

บุคลากรกระทรวงอุตสาหกรรมโดยรวม จ าแนกตามเพศ  48 
ตารางที่ 4.13 แสดงค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นของข้าราชการ

ต่อการพัฒนาบุคลากรกระทรวงอุตสาหกรรม ด้านการฝึกอบรมจ าแนกตามเพศ  48 
ตารางที่ 4.14 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนระดับความคิดเห็นของข้าราชการต่อการพัฒนา

บุคลากรกระทรวงอุตสาหกรรม ด้านการฝึกอบรม จ าแนกตามเพศ  48 
ตารางที่ 4.15 แสดงค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นของข้าราชการ

ต่อการพัฒนาบุคลากรกระทรวงอุตสาหกรรม ด้านการศึกษาต่อ จ าแนกตามเพศ  49 
ตารางที่ 4.16 ตารางแสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนระดับความคิดเห็นของข้าราชการต่อการ

พัฒนาบุคลากรกระทรวงอุตสาหกรรม ด้านการศึกษาต่อ จ าแนกตามเพศ  49 
ตารางที่ 4.17 แสดงค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นของข้าราชการ

ต่อการพัฒนาบุคลากรกระทรวงอุตสาหกรรม ด้านการพัฒนาตนเอง จ าแนกตามเพศ 49 



ตารางที่ 4.18 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนระดับความคิดเห็นของข้าราชการต่อการพัฒนา
บุคลากรกระทรวงอุตสาหกรรม ด้านการพัฒนาตนเอง จ าแนกตามเพศ  50 

ตารางที่ 4.19 .แสดงค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นของข้าราชการ
ต่อการพัฒนาบุคลากรกระทรวงอุตสาหกรรม โดยรวมทั้ง 3 ด้าน จ าแนกตามอายุ  50 

ตารางที่ 4.20 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนระดับความคิดเห็นต่อการพัฒนาบุคลากร
กระทรวงอุตสาหกรรม โดยรวมทั้ง 3 ด้าน ที่มีอายุต่างกัน  50 

ตารางที่ 4.21 แสดงค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นของข้าราชการ
ต่อการพัฒนาบุคลากรกระทรวงอุตสาหกรรม ด้านการฝึกอบรม จ าแนกตามอายุ  51 

ตารางที่ 4.22 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนระดับความคิดเห็นต่อการพัฒนาบุคลากร
กระทรวงอุตสาหกรรม ด้านการฝึกอบรม ที่มีอายุต่างกัน  51 

ตารางที่ 4.23 แสดงค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นของข้าราชการ
ต่อการพัฒนาบุคลากรกระทรวงอุตสาหกรรม ด้านการศึกษาต่อ จ าแนกตามอายุ  52 

ตารางที่ 4.24 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนระดับความคิดเห็นต่อการพัฒนาบุคลากร
กระทรวงอุตสาหกรรม ด้านการศึกษาต่อ ที่มีอายุต่างกัน  52 

ตารางที่ 4.25 แสดงค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นของข้าราชการ
ต่อการพัฒนาบุคลากรกระทรวงอุตสาหกรรม ด้านการพัฒนาตนเอง จ าแนกตามอายุ 53 

ตารางที่ 4.26 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนระดับความคิดเห็นต่อการพัฒนาบุคลากรกระทรวง 
อุตสาหกรรม ด้านการพัฒนาตนเอง ที่มีอายุต่างกัน  53 

ตารางที่ 4.27 แสดงค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นของข้าราชการ
ต่อการพัฒนาบุคลากรกระทรวงอุตสาหกรรม โดยรวมทั้ง 3 ด้าน จ าแนกตามระดับ
การศึกษา  53 

ตารางที่ 4.28 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนระดับความพึงพอใจต่อการพัฒนาบุคลากร
กระทรวงอุตสาหกรรม โดยรวมทั้ง 3 ด้าน ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน  54 

ตารางที่ 4.29 แสดงค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นของข้าราชการ
ต่อการพัฒนาบุคลากรกระทรวงอุตสาหกรรม ด้านการฝึกอบรม จ าแนกตามระดับ
การศึกษา  54 

ตารางที่ 4.30 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนระดับความคิดเห็นต่อการพัฒนาบุคลากร
กระทรวงอุตสาหกรรม ด้านการฝึกอบรม ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน 55 

ตารางที่ 4.31 แสดงค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นของข้าราชการ
ต่อการพัฒนาบุคลากรกระทรวงอุตสาหกรรม ด้านการศึกษาต่อ จ าแนกตามระดับ
การศึกษา  55 

ตารางที่ 4.32 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของระดับความคิดเห็นของข้าราชการต่อการพัฒนา
บุคลากรกระทรวงอุตสาหกรรม ด้านการศึกษาต่อ ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน  55 



ตารางที่ 4.33 แสดงค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นของข้าราชการ
ต่อการพัฒนาบุคลากรกระทรวงอุตสาหกรรม ด้านการพัฒนาตนเอง จ าแนกตามระดับ
การศึกษา  56 

ตารางที่ 4.34 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของระดับความคิดเห็นของข้าราชการต่อการพัฒนา
บุคลากรกระทรวงอุตสาหกรรม ด้านการพัฒนาตนเอง ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน  56 

ตารางที่ 4.35 แสดงค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นของข้าราชการ
ต่อการพัฒนาบุคลากรกระทรวงอุตสาหกรรม โดยรวมทั้ง 3 ด้าน จ าแนกตามต าแหน่งงาน57 

ตารางที่ 4.36 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนระดับความคิดเห็นต่อการพัฒนาบุคลากร
กระทรวงอุตสาหกรรม โดยรวมทั้ง 3 ด้าน ที่มีต าแหน่งงานต่างกัน  58 

ตารางที่ 4.37 แสดงผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ระดับความคิดเห็นของข้าราชการต่อการพัฒนา
บุคลากรกระทรวงอุตสาหกรรมโดยรวม จ าแนกตามต าแหน่งงาน  58 

ตารางที่ 4.38 แสดงค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นของข้าราชการ
ต่อการพัฒนาบุคลากรกระทรวงอุตสาหกรรม ด้านการฝึกอบรม จ าแนกตามต าแหน่งงาน 60 

ตารางที่ 4.39 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนระดับความคิดเห็นต่อการพัฒนาบุคลากร
กระทรวงอุตสาหกรรม ด้านการฝึกอบรม ที่มีต าแหน่งงานต่างกัน  61 

ตารางที่ 4.40 แสดงผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ระดับความคิดเห็นของข้าราชการต่อการพัฒนา
บุคลากรกระทรวงอุตสาหกรรมด้านการฝึกอบรม จ าแนกตามต าแหน่งงาน  61 

ตารางที่ 4.41 แสดงค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นของข้าราชการ
ต่อการพัฒนาบุคลากรกระทรวงอุตสาหกรรม ด้านการศึกษาต่อ จ าแนกตามต าแหน่งงาน 63 

ตารางที่ 4.42 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนระดับความคิดเห็นต่อการพัฒนาบุคลากรกระทรวง
อุตสาหกรรม ด้านการศึกษาต่อ ที่มีต าแหน่งงานต่างกัน  64 

ตารางที่ 4.43 แสดงผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ระดับความคิดเห็นของข้าราชการต่อการพัฒนา
บุคลากรกระทรวงอุตสาหกรรมด้านการศึกษาต่อ จ าแนกตามต าแหน่งงาน  64 

ตารางที่ 4.44 แสดงค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นของข้าราชการ
ต่อการพัฒนาบุคลากรกระทรวงอุตสาหกรรม ด้านการพัฒนาตนเอง จ าแนกตาม
ต าแหน่งงาน  66 

ตารางที่ 4.45 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนระดับความคิดเห็นต่อการพัฒนาบุคลากรกระทรวง
อุตสาหกรรม ด้านการพัฒนาตนเอง ที่มีต าแหน่งงานต่างกัน  67 

ตารางที่ 4.46 แสดงผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ระดับความคิดเห็นของข้าราชการต่อการพัฒนา
บุคลากรกระทรวงอุตสาหกรรมด้านการพัฒนาตนเอง จ าแนกตามต าแหน่งงาน  67 

ตารางที่ 4.47 แสดงค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นของข้าราชการ
ต่อการพัฒนาบุคลากรกระทรวงอุตสาหกรรม โดยรวมทั้ง 3 ด้าน จ าแนกตามระยะเวลา
การรับราชการ  68 

ตารางที่ 4.48 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนระดับความคิดเห็นต่อการพัฒนาบุคลากร
กระทรวงอุตสาหกรรม โดยรวมทั้ง 3 ด้าน ที่มีระยะเวลาการรับราชการต่างกัน  69 



ตารางที่ 4.49 แสดงค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นของข้าราชการ
ต่อการพัฒนาบุคลากรกระทรวงอุตสาหกรรม ด้านการฝึกอบรม จ าแนกตามระยะเวลา
รับราชการ  69 

ตารางที่ 4.50 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนระดับความคิดเห็นต่อการพัฒนาบุคลากร
กระทรวงอุตสาหกรรม ด้านการฝึกอบรม ที่มีระยะเวลาการรับราชการต่างกัน  69 

ตารางที่ 4.51 แสดงค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นของข้าราชการ
ต่อการพัฒนาบุคลากรกระทรวงอุตสาหกรรม ด้านการศึกษาต่อ จ าแนกตามระยะเวลา
รับราชการ  70 

ตารางที่ 4.52 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนระดับความคิดเห็นต่อการพัฒนาบุคลากร
กระทรวงอุตสาหกรรม ด้านการศึกษาต่อ ที่มีระยะเวลาการรับราชการต่างกัน  70 

ตารางที่ 4.53 แสดงค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นของข้าราชการ
ต่อการพัฒนาบุคลากรกระทรวงอุตสาหกรรม ด้านการพัฒนาตนเอง จ าแนกตาม
ระยะเวลารับราชการ  71 

ตารางที่ 4.54 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนระดับความคิดเห็นต่อการพัฒนาบุคลากรกระทรวง
อุตสาหกรรม ด้านการพัฒนาตนเอง ที่มีระยะเวลาการรับราชการต่างกัน  71 

 



สารบัญแผนภูม ิ
  

หน้า 
แผนภูมิที่ 2.1 ขอบเขตของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และจุดเน้น     15
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บทท่ี 1  
บทน ำ 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

 บุคลากรเป็นหัวใจของทุกองค์กร เนื่องจากเป็นฟันเฟืองและก าลังส าคัญที่ขับเคลื่อนองค์กรให้
บรรลุจุดมุ่งหมาย องค์กรจึงต้องมุ่งพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับเป้าหมายและยุทธศาสตร์ที่วางไว้ 
ประกอบกับปัจจุบันกระแสโลกเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา การวางแผนพัฒนาบุคลากรต้องรองรับ
เพ่ือให้เท่าทันต่อสถานการณ์ดังกล่าว ให้องค์กรสามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก การพัฒนาบุคลากรให้
ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ, 2561, หน้า 24) ตามนโนบายของรัฐบาล จึงเป็นความท้าทายของงานด้านการพัฒนา
บุคลากร เตรียมคนเพ่ือขับเคลื่อนประเทศ ดังนั้นงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลจึงมีบทบาทส าคัญ 
ที่จะต้องเลือกสรรคนดี มีความรู้ความสามารถเข้ามาปฏิบัติงาน เมื่อคัดสรรให้บุคลากรเข้ามาอยู่ใน
องค์กรแล้ว องค์กรยังต้องดูแลฝึกอบรมและพัฒนาให้บุคลากรมีความรู้ ความสามารถยิ่ง ๆ ขึ้นไป มีทักษะ
ที่หลากหลาย และประสบการณ์ที่รองรับต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยเฉพาะความก้าวหน้าด้าน
เทคโนโลยีที่จะเป็นพลังเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และพร้อมจะปฏิบัติหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมายให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเป้าหมายขององค์กรและประเทศชาติ การพัฒนา
บุคลากรเป็นหน้าที่หรือภารกิจที่ส าคัญอย่างหนึ่งที่องค์กรต้องปฏิบัติมากบ้างน้อยบ้างตามนโยบายของ 
แต่ละองค์กร (พิไลวรรณ อินทรักษา, 2550) โดยเชื่อว่าการพัฒนาบุคลากรเป็นหน้าที่ที่ส าคัญและ
จ าเป็นที่องค์กรทุกองค์กรต้องกระท าอย่างสม่ าเสมอ ถึงแม้ว่าจะต้องสูญเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงาน แต่องค์กรจะได้รับประโยชน์ ซึ่งการพัฒนาบุคลากรสามารถจ าแนกประเภทต่าง ๆ ได้หลาย
อย่าง องค์กรจึงควรพิจารณาคุณลักษณะที่แตกต่างของบุคคลเพ่ือจะได้ด าเนินการให้การตอบสนองได้
ถูกต้องตรงกับเป้าหมายขององค์กร  

 กระทรวงอุตสาหกรรมในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่ส่งเสริมพัฒนาอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ 
ตลอดจนมีหน้าที่ก าหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย ชี้น าและ เตือนภัยภาค 
อุตสาหกรรม ให้ก้าวทันโลก ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการทั้งวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชน ให้มีความเข้มแข็ง สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก (กระทรวงอุตสาหกรรม, 
2559: ออนไลน์) จากภารกิจหน้าที่ของกระทรวงดังกล่าวจะเห็นได้ว่าบุคลากรของกระทรวงอุตสาหกรรม 
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ซ่ึงประกอบด้วยบุคลากรในสังกัดหน่วยงานส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ส านักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลทราย เป็นหน่วยงาน
ที่ต้องบริการให้ค าแนะน าและค าปรึกษาแก่ประชาชนและผู้ประกอบการทั้งยังเป็นหน่วยงานหลักด้าน
อุตสาหกรรมของไทย ดังนั้นการพัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นแก่ประชาชน 
ผู้ประกอบการ และสังคม รวมทั้งส่งเสริมขีดความสามารถอุตสาหกรรมและพัฒนาอุตสาหกรรมไทยสู่
ความยั่งยืนจึงเป็นหน้าที่ส าคัญ 

 การพัฒนาบุคลากรกระทรวงอุตสาหกรรมนั้นมีลักษณะวิธีการคล้ายกับหน่วยงานอ่ืน  ๆ ซึ่ง
โดยส่วนใหญ่จะใช้วิธีการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน การส่งบุคลากรไปศึกษาอบรมกับหน่วยงานอ่ืน
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน การสนับสนุนให้บุคลากรมีการศึกษาต่อ การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน เป็น
ต้น โดยกระทรวงอุตสาหกรรม ได้มีการจัดท าแผนการพัฒนาบุคลากรกระทรวงอุตสาหกรรมขึ้นในทุกปี 
เพ่ือเป็นการก าหนดเป้าหมายและทิศทางการพัฒนาบุคลากรให้มีความสอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์
ของกระทรวง และของประเทศ ในการเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานของ
บุคลากร แต่อย่างไร ก็ตามแผนการพัฒนาบุคลากรกระทรวงอุตสาหกรรมที่ก าหนดขึ้นก็ยังประสบปัญหา
ที่ไม่สามารถจัดท าแผนการ พัฒนาบุคลากรกระทรวงอุตสาหกรรมได้ครบในทุกต าแหน่งงาน ซึ่งปัญหา
ส่วนใหญ่เกิดจากงบประมาณที่ไม่เพียงพอ เนื่องด้วยกระทรวงอุตสาหกรรมมีบุคลากรเป็นจ านวนมาก 
ปฏิบัติงานอยู่ในส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศ และมีต าแหน่งงานที่หลากหลายทั้ง
สายงานหลักและสายงานสนับสนุน จึงท าให้ไม่สามารถจัดการพัฒนาได้ครบทุกต าแหน่งงาน สามารถจัด
โครงการได้เพียงส าหรับสายงานหลักเท่านั้น และถึงแม้ว่าในปัจจุบันได้มีการส ารวจและจัดท าแผนพัฒนา 
รายบุคคล (Individual Development Plan ; IDP) แต่ก็ยังไม่สามารถน าไปสร้างกระบวนการพัฒนา 
ได้อย่างเป็นรูปธรรม เนื่องจากบุคลากรมีความต้องการในการพัฒนารายบุคคลที่มีความหลากหลาย  
แต่งบประมาณมีอย่างจ ากัด  

 จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงอุตสาหกรรม 
เพ่ือหาแนวทางการแก้ไขปัญหาและพัฒนาบุคลากรว่าวิธีการพัฒนาบุคลากรแบบใดจะตรงต่อความ
ต้องการของบุคลากรและสามารถก่อให้เกิดประโยชน์ มีความคุ้มค่าสูงสุด เนื่องจากบุคลากรของกระทรวง
อุตสาหกรรมจะเป็นผู้ที่ต้องคอยช่วยเหลือ อ านวยความสะดวก ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริม
ผู้ประกอบการ ดังนั้นจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่บุคลากรของกระทรวงอุตสาหกรรมจะต้องเพ่ิมพูนองค์ความรู้
และประสบการณ์ใหม่ ๆ ตลอดจนความเชี่ยวชาญในการท างาน ดังนั้นการพัฒนาบุคลากรของกระทรวง
จึงมีความส าคัญต่อการปฏิบัติงานเป็นอย่างมาก โดยผลที่ได้จากการวิจัยในครั้งนี้จะสามารถน ามาเป็น
แนวทางในการวางแผนการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงอุตสาหกรรมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป 
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1.2 วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
 1.2.1 เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของข้าราชการที่มีต่อการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงอุตสาหกรรม
 1.2.2 เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของข้าราชการที่มีต่อการพัฒนาบุคลากรของกระทรวง
อุตสาหกรรม ที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา ต าแหน่งงาน และระยะเวลารับราชการ แตกต่างกัน 
 1.2.3 เพื่อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงอุตสาหกรรม 

1.3 สมมติฐำนกำรวิจัย 
 1.3.1 ข้าราชการกระทรวงอุตสาหกรรมที่มีเพศแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อการพัฒนาบุคลากร

ของกระทรวงอุตสาหกรรมที่แตกต่างกัน 
 1.3.2 ข้าราชการกระทรวงอุตสาหกรรมที่มีอายุแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อการพัฒนาบุคลากร

ของกระทรวงอุตสาหกรรมที่แตกต่างกัน 
 1.3.3 ข้าราชการกระทรวงอุตสาหกรรมที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อการ

พัฒนาบุคลากรของกระทรวงอุตสาหกรรมที่แตกต่างกัน 
 1.3.4 ข้าราชการกระทรวงอุตสาหกรรมที่มีต าแหน่งงานแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อการพัฒนา 

บุคลากรของกระทรวงอุตสาหกรรมที่แตกต่างกัน 
 1.3.5 ข้าราชการกระทรวงอุตสาหกรรมที่มีระยะเวลาการรับราชการแตกต่างกันมีความคิดเห็น

ต่อการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงอุตสาหกรรมที่แตกต่างกัน 

1.4 ขอบเขตกำรวิจัย 
 1.4.1 ขอบเขตด้านประชากร 
 ได้แก่ ข้าราชการกระทรวงอุตสาหกรรมซึ่งประกอบด้วยส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 
กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ ส านักงาน 
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ส านักงานคณะกรรมการอ้อยและ
น้ าตาลทราย 

1.4.2 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 ศึกษาการพัฒนาบุคลากรใน 3 ด้าน คือ 

 1. การฝึกอบรม 
 2. การศึกษาต่อ  
 3. การพัฒนาตนเอง 
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 1.4.3 ขอบเขตด้านพื้นที่วิจัย 
กระทรวงอุตสาหกรรม ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 

ซ่ึงประกอบด้วย ส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 
กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ส านักงานเศรษฐกิจ 
อุตสาหกรรม ส านักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลทราย  

1.5 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับจำกกำรวิจัย 
 1.5.1 ท าให้ทราบความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรกระทรวงอุตสาหกรรม 
 1.5.2 ท าให้ทราบผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรกระทรวง
อุตสาหกรรม 
 1.5.3 สามารถน าข้อมูลจากการวิจัยมาวางแผนและพัฒนาการจัดหลักสูตรเพ่ือการพัฒนา
บุคลากรให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความต้องการ 

1.6 ค ำนิยำมศัพท์เฉพำะ 

เพศ หมายถึง เพศของผู้ตอบแบบสอบถามส าหรับวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ แบ่งเป็น 2 เพศ คือ 1) เพศ
ชาย 2) เพศหญิง 

อำยุ หมายถึง อายุของผู้ตอบแบบสอบถามส าหรับวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ แบ่งเป็น 1) ต่ ากว่า 36 ปี  
2) 36 – 40 ปี 3) 41 – 45 ปี 4) 46 ปีขึ้นไป 

ระดับกำรศึกษำ หมายถึง ระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถามส าหรับวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ 
แบ่งเป็น 1) ต่ ากว่าปริญญาตรี  2) ปริญญาตรี 3) สูงกว่าปริญญาตรี 

ต ำแหน่งงำน หมายถึง ประเภทต าแหน่งของข้าราชการในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่ง
แบ่งเป็น 4 ประเภท คือ  

1) ประเภทบริหาร คือ ระดับบริหารต้น ระดับบริหารสูง 
 2) ประเภทอ านวยการ คือ ระดับอ านวยการต้น ระดับอ านวยการสูง 

3) ประเภทวิชาการ คือ ระดับปฏิบัติการ ระดับช านาญการ ระดับช านาญการพิเศษ 
ระดับเชี่ยวชาญ 

4) ประเภททั่วไป คือ ระดับปฏิบัติงาน ระดับช านาญงาน ระดับอาวุโส 
ระยะเวลำกำรรับรำชกำร หมายถึง ช่วงระยะเวลาของการปฏิบัติงาน ตั้งแต่เริ่มท างานจนถึง 

ณ วันที่ตอบแบบสอบถามของข้าราชการในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรมผู้ตอบแบบสอบถาม แบ่งเป็น  
1) ต่ ากว่า 15 ปี 2) 15 - 17 ปี 3) 18 – 20 ปี 4) 20 ปี ขึ้นไป 
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ข้ำรำชกำรกระทรวงอุตสำหกรรม หมายถึง ข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการในสังกัดกระทรวง 
อุตสาหกรรม ซึ่งประกอบด้วยส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมส่งเสริม
อุตสาหกรรม กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ส านักงาน
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ส านักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลทราย 

กำรพัฒนำบุคลำกรของกระทรวงอุตสำหกรรม หมายถึง กิจกรรมที่จัดขึ้นเพ่ือก่อให้เกิด 
การเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านความรู้ความสามารถ ความคิด และจิตใจ เพ่ือยกระดับประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของข้าราการกระทรวงอุตสาหกรรมเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ความรู้ ทัศนคติ 
ทักษะ ความสามารถของบุคลากร เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และบรรลุ
เป้าหมายมี 3 ด้าน คือ 

1. ด้ำนกำรฝึกอบรม หมายถึง กระบวนการที่ช่วยให้เกิดความรู้ ทักษะ และทัศนคติที่จ าเป็น
ในการปฏิบัติงาน ซึ่งมีกระบวนการเป็นขั้นตอน โดยมุ่งเน้นที่จะพัฒนาและยกระดับความรู้ความสามารถ 
ในงานที่ท าอยู่ในปัจจุบันและสามารถน าเอาความรู้ไปใช้ได้ในทันที ท าให้การท างานมีประสิทธิภาพและ
เกิดความช านาญในงานมากยิ่งขึ้น ตลอดจนเป็นการสร้างเครือข่ายและความสัมพันธ์ในการท างาน
ระหว่างกัน 

2. ด้ำนกำรศึกษำต่อ หมายถึง การพัฒนาบุคลากรโดยกระบวนการศึกษาเรียนรู้ เพ่ิมเติม

ในระดับที่สูงขึ้น ทั้งในโรงเรียน มหาวิทยาลัย หรือองค์กรอ่ืน ๆ เพ่ือให้ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

เป็นการเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ และเตรียมความพร้อมของบุคลากรต่อหน้าที่และความต้องการของ

องค์กรในอนาคต รวมทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมเพ่ือเลื่อนสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้นต่อไป 

3. ด้ำนกำรพัฒนำตนเอง หมายถึง เป็นการแสวงหาความรู้ผ่านการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดย
เริ่มจากการวิเคราะห์ความต้องการหรือความสนใจของตนเอง แล้วน ามาเลือกวิธีการเรียนรู้ตามความถนัด
และสนใจของแต่ละบุคคล ซึ่งวิธีนี้จะช่วยท าให้เข้าใจได้ง่ายและรวดเร็ว เกิดการขยายความรู้และสั่งสม
ประสบการณ์ ได้แสดงขีดความสามารถของตนและความคิดเห็น รวมทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้บุคลากร
ได้แสดงความสามารถ ศักยภาพที่ซ่อนเร้นอยู่ภายในออกมา ตลอดจนก่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ในการท างานอีกด้วย เช่น การศึกษาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-learning) การหมุนเวียนงาน (job 
rotation) การสอนงาน (Coaching) การเรียนรู้งานไปพร้อมกับการปฏิบัติงานจริง (On the job training) 
การจัดการความรู้ (knowledge management) เป็นต้น 
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บทท่ี 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
ในการศึกษาเรื่องการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงอุตสาหกรรม มีการศึกษาจากแนวคิด 

ทฤษฎี วรรณกรรมและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้ 
2.1 แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความคิดเห็น 

2.1.1 ความหมายของความคิดเห็น 
2.1.2 ปัจจัยที่มีผลต่อความคิดเห็น 

2.2 แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
2.2.1 ความหมายของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
2.2.2 แนวคิดพ้ืนฐานในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

2.3 แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร 
2.3.1 ความหมายของการพัฒนาบุคลากร 
2.3.2 ความมุ่งหมายของการพัฒนาบุคลากร 
2.3.3 หลักการพัฒนาบุคลากร 
2.3.4 แนวคิดท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

2.4 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ 
2.4.1 ทฤษฎีล าดับขั้นความต้องการของ Maslow 
2.4.2 ทฤษฎีสองปัจจัยของ เฮิร์ซเบิร์ก (Two Factors Theory) 
2.4.3 ทฤษฎี ERG ของ Alderfer 

2.5 กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาข้าราชการ 
2.5.1 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 
2.5.2 มาตรการบริหารและพัฒนาก าลังคนภาครัฐ (พ.ศ. 2557-2561) 

2.6 สภาพพ้ืนที่ที่ศึกษา 
2.7 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
2.8 สรุปกรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย 
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2.1. แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความคิดเห็น 

 2.1.1 ความหมายของความคิดเห็น 
 ความคิดเห็นเป็นค าที่ถูกใช้อย่างแพร่หลายในชีวิตประจ าวันและแวดวงการท างานด้านการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลทั้งภาครัฐและเอกชน โดยเป็นช่องทางส าคัญของการรวบรวมกระแสตอบรับ 
(Feedback) ที่ได้จากการจัดท าโครงการและการด าเนินงานต่าง ๆ ภายในองค์การ ซึ่งนักวิชาการได้ให้
ความหมายของความคิดเห็น (Opinion) ดังนี้ 
 ราชบัณฑิตยสถาน (2546, หน้า 236) ราชบัณฑิตยสถาน ได้ให้ความหมายของความคิดเห็น
ว่าเป็นข้อพิจารณาเห็นเป็นจริงจากการใช้ปัญญาและความคิดประกอบ ถึงแม้ว่าจะไม่ได้อาศัยหลักฐาน
พิสูจน์ยืนยันได้เสมอไปก็ตาม  
 ศรีสมบูรณ์ แย้มกมล (2538, หน้า 47) ได้ให้ความหมายเกี่ยวกับความคิดเห็นว่าเป็นการ
แสดงออกทางความรู้สึก หรือความเชื่อมั่นต่อเหตุการณ์หรือสิ่งหนึ่งสิ่งใด ซึ่งอาจเกิดจากการประเมินผล
สิ่งนั้นหรือเหตุการณ์นั้น โดยใช้ทั้งอารมณ์ ประสบการณ์ และสภาพแวดล้อมในขณะนั้นเป็นพื้นฐานการ
แสดงออก ซึ่งอาจจะถูกต้องหรือไม่ก็ได้ อาจจะได้รับการยอมรับหรือปฏิเสธจากคนอ่ืนก็ได้ ความคิดเห็น
นี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปได้ตามกาลเวลา  
 นพมาศ ธีรเวคิน (2539, หน้า 99) อธิบายว่า ความคิดเห็นเป็นสิ่งที่มนุษย์แสดงออกมาทั้งโดย
วิธีการพูดหรือเขียน แล้วก็ท าให้เกิดผลได้ ไม่ว่าจะเป็นการพูดจากใจจริง พูดตามสังคม หรือพูดเพ่ือเอาใจ
ผู้ฟังก็ตาม คนส่วนใหญ่จึงมักจะถือว่าสิ่งที่มนุษย์แสดงออกมานั้นเป็นสิ่งที่สะท้อนถึงความในใจ  
 ระวีวรรณ สวนจันทร์ (2538, หน้า 18) ได้ให้ค านิยามว่า เป็นการแสดงออกถึงเรื่องหนึ่ง 
เรื่องใดโดยเฉพาะโดยใช้สติปัญญา ประสบการณ์จากการเรียนรู้การศึกษา ประกอบกับความคิดเห็นนี้อาจ
เป็นไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งที่เห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วยก็ได้ความคิดเห็นนี้อาจเปลี่ยนแปลงไปตามเวลา 
 จารุวรรณ บุญรอด (2549, หน้า 7) ได้อธิบายว่า ความคิดเห็นเป็นการแสดงออกทางด้านความ 
รู้สึกต่อสิ่งใดด้วยการพูดหรือเขียน โดยอาศัยพ้ืนความรู้ ประสบการณ์ และสภาพแวดล้อม ซึ่งการแสดง
ความคิดเห็นนี้อาจได้รับการยอมรับหรือปฏิเสธจากคนอื่น ๆ ก็ได้ 
 ชาญณรงค์ ค าเพชร (2549, หน้า 7) กล่าวว่า ความคิดเห็นเป็นการแสดงออกทางพฤติกรรม
ของบุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งอันเกิดจากการรับรู้ และเรียนรู้ของบุคคล เป็นส่วนหนึ่งของทัศนคติ  
ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้เสมอตามกาลเวลา และอาจจะเหมือนกันหรือไม่เหมือนกันก็ได้ 
 ศรัณย์ พงษ์รัตนานุกูล (2549, หน้า 9) ได้ให้ความหมายว่า ความคิดเห็นคือการแสดงออก
ทางความคิดความรู้สึกที่ต่อบุคคล หรือสิ่งใด ซึ่งเป็นผลมากจากการเรียนรู้และประสบการณ์  ซึ่งมี
ลักษณะส่งเสริมม คือพอใจ นิยมชมเชย สนับสนุน และปฏิบัติตามด้วยความเต็มใจ หรือในลักษณะ
ต่อต้าน คือการขัดแย้ง ไม่ร่วมมือ ไม่ปฏิบัติตาม 
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 กฤษณี มหาวิรุฬห์ (อ้างถึงใน รัฐกานต์ สุขสว่าง, 2538, หน้า 7) ได้อธิบายว่า ความคิดเห็น
เป็นการแสดงออกความรู้สึกต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เป็นความรู้สึกเชื่อถือที่ไม่อยู่บนความแน่นอนหรือความจริง
แต่ข้ึนอยู่กับจิตใจบุคคล โดยจะแสดงออกโดยมีข้ออ้างหรือการแสดงเหตุผลสนับสนุน หรือปกป้องความคิด
นั้น ความคิดเห็น บางอย่างเป็นผลของการแปลความหมายของข้อเท็จจริงซึ่งขึ้นอยู่กับคุณสมบัติประจ าตัว
ของแต่ละบุคคล และมีอารมณ์เป็นส่วนประกอบที่ส าคัญ การแสดงความคิดเห็นนี้อาจจะได้รับการยอมรับ
หรือปฏเิสธจากคนอ่ืน ๆ ก็ได้  

 ดังนั้น จึงอาจสรุปได้ว่าความคิดเห็นเป็นวิธีการแสดงออกของบุคคลผ่านวิธีการต่าง ๆ ซึ่งอาจเป็น
เพียงทัศนคติ ความเชื่อของแต่ละบุคคล สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามกาลเวลา เมื่อบุคคลได้รับข้อมูลอ่ืน ๆ 
เข้ามาก็อาจ จะส่งผลให้ความคิดเห็นที่มีเปลี่ยนแปลงไป หรือแม้กระทั่งความคิดเห็นของคนส่วนใหญ่ อาจจะ
ไม่ได้สะท้อนถึงความเป็นจริง  

 2.1.2 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความคิดเห็น 

 ในเบื้องต้นความคิดเห็นคือการแสดงออกของบุคคลที่เกิดมาจากหลากหลายสาเหตุ ดังนั้น  
เราจึงต้องพิจารณาต่อไปว่าสาเหตุหรือปัจจัยของการเกิดความคิดเห็นเหล่านั้นเกิดขึ้นจากอะไร โดยน าเอา
แนวคิดทางจิตวิทยามาและจิตวิทยาสังคมประกอบ ซึ่งนักวิชาการได้น าเสนอปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความ
คิดเห็นดังนี้ 

 ฟอสเตอร์ (1952 อ้างถึงในจุฑามาศ ทัดเทียมรมย์, 2541 ,หน้า 22-23) ได้สรุปเกี่ยวกับความ
คิดเห็นว่าเกิดจากมูลเหตุ 2 ประการ คือ 

 1. ประสบการณ์ท่ีบุคคลมีต่อสิ่งของบุคคล หมู่คณะ เรื่องราว หรือสถานการณ์ต่าง ๆ โดยความ
คิดเห็นจะเกิดขึ้นในตัวบุคคลจากการได้พบเห็นความคุ้นเคย ซึ่งถือว่าเป็นประสบการณ์ตรงและจากการ
ได้ยิน ได้ฟัง ได้เห็น โดยไม่ได้พบเห็นของจริงถือว่าเป็นประสบการณ์ทางอ้อม  

 2. ระบบค่านิยมและการตัดสินค่านิยมที่หากแต่ละกลุ่มมีค่านิยมและการตัดสินค่านิยม 
ไม่เหมือนกันความคิดเห็นในสิ่งต่าง ๆ ก็จะแตกต่างกันไปด้วยนอกจากมูลเหตุข้างต้นแล้ว  

 ซึ่งสอดคล้องกับ ออสแคมป์ (Oskamp) (1977 อ้างถึงใน อรวรรณ ชินพัฒนวานิช, 2546,  
หน้า 11) ได้กล่าวถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเกิดความคิดเห็นนอกเหนือจากประสบการณ์ คือ 

 1. ปัจจัยทางพันธุกรรมและสรีระ ได้แก่ อวัยวะต่าง ๆ ของบุคคลที่ใช้รับรู้ความผิดปกติของ
อวัยวะความบกพร่องของอวัยวะสัมผัส ซึ่งมีผลต่อความคิดเห็นไม่ดีต่อบุคคลภายนอก  

 2. อิทธิพลของผู้ปกครอง คือ เมื่อเป็นเด็กผู้ปกครองจะเป็นผู้ที่อยู่ใกล้ชิด และให้ข้อมูลแก่เด็ก
ได้มาก ซึ่งจะมีผลต่อพฤติกรรมและความคิดเห็นของเด็กด้วย  

 3. ทัศนคติและความคิดเห็นของกลุ่ม คือ เมื่อบุคคลเจริญเติบโตย่อมจะต้องมีกลุ่มและสังคม 
ดังนั้นความคิดเห็นของกลุ่มเพ่ือน กลุ่มอ้างอิง หรือการอบรมสั่งสอนในโรงเรียน หน่วยงานที่มีความ
คิดเห็นเหมือนหรือแตกต่างกันย่อมจะส่งผลต่อความคิดเห็นของบุคคลด้วย  
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 4. สื่อมวลชน คือ สื่อต่าง ๆ ที่เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจ าวันเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อความ
คิดเห็นของบุคคลส าหรับปัจจัยด้านความรู้ที่ส่งผลต่อความคิดเห็นนั้น  

 นิรุติ พัฒนรัฐ (2540, หน้า 15) ได้สรุปว่า การแสดงความคิดเห็นของบุคคล ไม่ว่าจะด้วยการ
พูดการเขียน ต้องอาศัยพ้ืนฐานความรู้เดิมประสบการณ์ที่บุคคลได้รับ ตลอดจนสภาพแวดล้อมของ
บุคคลนั้นเป็นหลักในการแสดงความคิดเห็นทั้งสิ้น ซึ่งสอดคล้องกับ ชัยพงษ์ โชติวรรณ (2541, หน้า 15) 
ที่มองว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความคิดเห็นนอกจากจะเป็นการอบรมของครอบครัว กลุ่มและสังคมที่
เกี่ยวข้องการศึกษาและสื่อมวลชนเหมือนนักวิชาการดังกล่าวแล้ว วัฒนธรรมประเพณียังส่งผลต่อความ
คิดเห็นด้วยโดยบุคคลได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมและประเพณีใดก็ย่อมปฏิบัติไปตามวัฒนธรรมและ
ประเพณีนั้น ๆ และมักจะมีความคิดเห็นต่อวัฒนธรรมและประเพณีของตนไปในทางที่ดีด้วย 

 กล่าวโดยสรุปได้ว่า สิ่งที่ส าคัญประการหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อความคิดเห็น คือ ประสบการณ์ 
นอกจากนี้ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทั้งครอบครัว และกลุ่มสังคมรอบตัวก็มีอิทธิพลอย่างมากต่อ 
ความคิดเห็นเช่นกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันสื่อมวลชนเข้ามามีบทบาทและอิทธิพลต่อความคิดเห็น
ของคนในสังคมมากขึ้นจากมุมมองการเสนอข่าวสารที่อาจะเที่ยงตรงหรือบิดเบือนไปจากความจริง  
ซึ่งอาจจะต้องใช้วิจารณญาณเพ่ือจ าแนกแยกแยะให้เกิดความคิดเห็นที่ความถูกต้อง 

2.2 แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

 2.2.1 ความหมายของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

 สุนันทา เลาหนันทน์ (2542, หน้า 5) ได้อธิบายว่า การบริหารทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง
กระบวนการตัดสินใจ และการปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรทุกระดับในหน่วยงาน เพ่ือให้เป็น
ทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพสูงสุดที่จะส่งผลส าเร็จต่อเป้าหมายขององค์การ กระบวนการที่เกี่ยวข้อง
ได้แก่ การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ การวิเคราะห์งาน การสรรหา การคัดเลือก การฝึกอบรม และ  
การพัฒนา การประเมินผลการปฏิบัติงาน การจ่าค่าตอบแทน สวัสดิการ และผลประโยชน์เกื้อกูล 
สุขภาพ และความปลอดภัย พนักงานและแรงงานสัมพันธ์ การพัฒนาองค์การ ตลอดจนการวิจัยด้าน
ทรัพยากรมนุษย ์

 ในขณะที่ เชาว์ โรจนแสง (2544, หน้า 8) ได้อธิบายว่า การบริหารทรัพยากรมนุษย์เป็นค า 
ที่ใช้ในการบอกถึงกิจกรรม ทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับการดึงดูด (Attracting) การพัฒนา (Developing) และ
การธ ารงรักษา (Maintaining) ผู้มีความรู้ความสมารถเป็นก าลังส าคัญขององค์การความเกี่ยวข้อง
ดังกล่าวไม่เพียงแต่การจัดทรัพยากรมนุษย์หรือบุคคลที่มีความรู้ความสามารถลงในต าแหน่งเท่านั้น ยัง
รวมถึงผลงานที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตอีกด้วย ทั้งนี้ก็เพ่ือที่จะใช้ทรัพยากรมนุษย์ให้เหมาะสมกับงาน
ตามวัตถุประสงค์ขององค์การอย่างมีประสิทธิภาพด้วยความพึงพอใจและมีความสุขกับการปฏิบัติงาน 
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 ดังนั้นอาจกล่าวโดยสรุปได้ว่าการบริหารทรัพยากรมนุษย์มีความหมายที่กว้างขวางและครอบคลุม
ถึงกระบวนการด้านบุคลากรในทุก ๆ กิจกรรม ตั้งแต่การวางแผนก าลังคน การสรรหา การคัดเลือกบุคคล
เข้ามาในหน่วยงาน หรือกระบวนการต่าง ๆ ที่จะเป็นการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถอยู่เสมอ 
การบริหารทรัพยากรมนุษย์จึงเป็นเรื่องท่ีส าคัญยิ่งต่อการขับเคลื่อนองค์กรให้เจริญก้าวหน้าต่อไป 

 2.2.2 แนวคิดพื้นฐานในการบริหารทรัพยากรมนุษย์  

 แนวคิดพ้ืนฐานในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นการด าเนินงานขององค์การจะมี
ขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ ย่อมต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์เป็นพ้ืนฐาน เพ่ือ
สามารถควบคุมการด าเนินงานให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ สังคม 
การเมืองและเทคโนโลยี โดยจะต้องค านึงว่ามนุษย์มิใช่เครื่องจักร แต่เป็นผู้สร้างความส าเร็จให้แก่
องค์การย่อมต้องการขวัญก าลังใจ รวมทั้งแรงจูงใจในการปฏิบัติงานด้วยกันทุกคน ดังนั้นจึงจ าเป็นที่จะให้
บุคลากรในองค์การได้แสดงความสามารถของตนเอง พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นในการ
ปฏิบัติงาน เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรได้ใช้ความรู้ ความสามารถอย่างเต็มที่ นอกจากนี้ 
ยังต้องค านึงถึงค่านิยม วัฒนธรรม จริยธรรม และวินัยในการปฏิบัติงานขององค์การเป็นส าคัญ 

 ปัจจุบันแนวคิดดังกล่าว มิได้เน้นในเรื่องความรู้ ความสามารถเพียงอย่างเดียวหากแต่มีการ
ขยายแนวคิดในกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์แผนใหม่ให้มีขอบเขตกว้างยิ่งขึ้น ถือเป็นการส่งเสริม
กระบวนการบริหารให้มีคุณธรรม โดยผู้รับผิดชอบงานด้านนี้จะต้องมีบทบาทเพ่ิมขึ้นในการใช้กลยุทธ์  
ที่จะช่วยให้การบริหารงานด้านทรัพยากรมนุษย์มีส่วนผลักดันให้องค์การหาจุดยืน และข้อได้เปรียบในการ
แข่งขัน สามารถยกระดับการบริหารงานให้มีคุณภาพ โดยเน้นหลักปฏิบัติต่อไปนี้ 

 1. มุ่งสร้างประสิทธิภาพของบุคลากร ในเรื่องประสิทธิภาพนอกจากจะได้ตระหนักว่าประสิทธิภาพ
ของงานย่อมขึ้นอยู่กับความสามารถของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดีเป็น
ส าคัญแล้วยังจะต้องมองให้ไกลออกไปว่า บุคลากรที่มีประสิทธิภาพจะต้องรับรู้บทบาทและความรับผิดชอบ 
ต่อหน้าที่ของตน เพ่ือผลประโยชน์ขององค์การและสังคม และที่ส าคัญแต่ละคนจะต้องรู้ว่าตนเองอยู่ใน
ฐานะอะไร จะต้องประพฤติปฏิบัติตนอย่างไรจึงจะเหมาะสม ซึ่งแนวคิดเหล่านี้มุ่งเป้าหมายที่จะได้เห็น 
การปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องในการปฏิบัติงานของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และให้เป็นไปใน
ทิศทางท่ีจะสนับสนุนเกื้อกูลต่อการพัฒนาองค์การให้เติบโตก้าวหน้ายิ่งขึ้นต่อไป 

 2. มุ่งเสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรให้มีคุณค่า เป็นแนวคิดที่มองการบริหารทรัพยากรมนุษย์
ในแง่ที่เป็นคุณ (Position Approach) คือมุ่งใช้บุคลากรให้เกิดประโยชน์มากที่สุด โดยให้ความสนใจว่า
บุคลากรทุกคนมีโอกาสที่จะปรับปรุงและพัฒนาตนเองตลอดเวลาหากอยู่ในสภาพแวดล้อมที่สนับสนุน
ส่งเสริมขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานโดยเท่าเทียมกัน ดังนั้นแนวคิดในเรื่องนี้จึงเป็นการพัฒนาบุคลากร  
ด้วยการเสริมสร้างความรู้ และพยายามท าให้บุคลากรทุกคนมีความอบอุ่นเกิดความมั่นใจ รู้ สึกมั่นคงใน
ต าแหน่งหน้าที่ของตนเอง 
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 3. เน้นการจัดองค์การให้อยู่ในฐานะเป็นศูนย์กลางบริหารทรัพยากรมนุษย์ เป็นแนวคิดที่เน้น
ในเรื่องประสิทธิภาพขององค์การเป็นส าคัญ ซึ่งจะมองครอบคลุมไปถึงบทบาทและวิสัยทัศน์ของผู้น า 
ในการบริหารจัดการที่จะท าให้องค์การเป็นเสมือนศูนย์กลางที่คอยท าหน้าที่กระตุ้น และพัฒนาบุคลากรให้
มีศักยภาพพร้อมที่จะปฏิบัติภารกิจได้ทุกสถานการณ์ แม้ว่าจะต้องเผชิญกับปัญหาและอุปสรรคที่ยากต่อ
การควบคุมก็ตาม 

 ปัจจุบันแนวคิดในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ได้เปลี่ยนแปลงและพัฒนามากข้ึน ดังจะเห็นได้
จากแนวคิดของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในศตวรรษที่ 20 ที่เป็นการบริหารตามแนวคิดใหม่ เน้น
ความเป็นระบบโดยผู้บริหารหรือผู้เชี่ยวชาญงานด้านนี้จะต้องเพ่ิมบทบาทหน้าที่ในการบริหารจัดการ
เชิงกลยุทธ์โดยถือว่าการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ดี จะช่วยเป็นแรงผลักดันให้องค์การมีข้อได้เปรียบ 
ในการแข่งขัน และมีความก้าวหน้า ต่อไปอย่างมั่นคงท่ามกลาง สภาวะการเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจ 
ที่นับวันจะรุนแรงมากขึ้น ดังนั้น เพ่ือให้ฝ่ายบริหารและผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
สามารถปฏิบัติหน้าที่ที่เพ่ิมขึ้นได้อย่างมั่นใจ จึงจ าเป็น ต้องพัฒนาแนวคิดหรือสมรรถนะใหม่ให้อยู่ 
ในกรอบที่เสริมสร้างวิสัยทัศน์ใหม่ให้แก่องค์การ  

 ดังนั้น อาจสรุปได้ว่าการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในยุคสมัยใหม่ได้ก้าวข้ามการพัฒนามนุษย์ที่
มุ่งเสริมสร้างความรู้ความสามารถไปสู่การพัฒนาให้เกิดทั้งความเป็นเลิศและความดี กล่าวคือเป้าหมาย
ของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ยุคใหม่ที่จะต้องเสริมสร้างความรู้ ความสามารถ และด ารงรักษาคุณธรรม 
ซึ่งสอดคล้องกับการพัฒนาบุคลากรในระบบราชการที่ต้องการให้เป็นทั้งคนดี และคนเก่ง เพ่ือลดปัญหา
การคอรัปชั่นควบคู่ไปกับการสร้างเสริมประสิทธิภาพองค์การ  

2.3 แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร 

 2.3.1 ความหมายของการพัฒนาบุคลากร 

 ประชุม รอดประเสริฐ (2528, หน้า 132) ได้สรุปแนวคิดของนักวิชาการบริหารต่าง ๆ เกี่ยวกับ
การพัฒนาบุคลากรหมายถึง กระบวนการที่จะเสริมสร้างให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถ ความเข้าใจ
ตลอดจนทัศนคติ อันจะเป็นผลให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การพัฒนาบุคคลอาจจ าแนกออกเป็น
ประเภทใหญ่ ๆ ได้ 2 ประเภท คือ การพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา และการพัฒนาตนเอง 

 ดนัย เทียนพุฒ (2537, หน้า 17) ได้ให้ความหมายของการพัฒนาบุคลากรว่าเป็นการสร้าง
บรรยากาศในการท างานที่เอ้ืออ านวยต่อการแสดงออกซึ่งศักยภาพของบุคลากรในองค์กร การสร้าง
คุณภาพชีวิตในการท างาน การพัฒนาองค์กร การออกแบบงานใหม่ 

 ชูชัย สมิทธิไกร (2538, หน้า 3) ได้ให้ความหมายว่าการพัฒนาบุคลากรหมายถึง การด าเนินการ
อย่างเป็นระบบขององค์กร เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และปรับปรุงบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ ความสามารถใน
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การท างานที่เหมาะสม และมีความงอกงามเติบโตทางจิตใจและบุคลิกภาพ ส่งผลให้การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ และบุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

 สุริยา มนตรีภักดิ์ (2550, หน้า 72) ได้ให้ความหมายของการพัฒนาบุคลากรว่า หมายถึง การ
ด าเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถ มีทักษะในการท างานดีขึ้น รวมทั้งมี
ทัศนคติที่ดีในการท างาน ซึ่งจะช่วยส่งผลให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น และอีกความหมาย
หนึ่งคือเป็นกระบวนการที่จะส่งเสริม เปลี่ยนแปลงผู้ปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ  

 พนัส หันนาคินทร์ (2542, หน้า 80) ได้ให้ความหมายของการพัฒนาบุคลากรว่าเป็นกระบวนการ
ในการฝึกฝนและให้การศึกษา เสริมสร้างความถนัด ทักษะ และความสามารถเฉพาะทางในการท างาน
ส่วนการศึกษาเป็นการเพ่ิมพูนความรู้และความเข้าใจ สร้างทัศนคติของบุคลากรให้สามารถปรับตัวให้
เข้ากับงานและต าแหน่งหน้าที่ที่เปลี่ยนแปลงไป  

 ดังนั้นอาจสรุปได้ว่าการพัฒนาบุคลากร หมายถึง กระบวนการที่มุ่งจะเปลี่ยนแปลงวิธีการ
ท างานความรู้ ความสามารถ ทักษะและทัศนคติของบุคลากรให้เป็นไปทางที่ดีขึ้น เพ่ือให้บุคลากรสามารถ
ปฏิบัติงานได้ผลตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่จะ
เกิดขึ้น ทั้งในด้านการท างาน ต าแหน่งหน้าที่ ตลอดจนความต้องการขององค์กรที่เปลี่ ยนแปลงไปอยู่
ตลอดเวลา 

 2.3.2 ความมุ่งหมายของการพัฒนาบุคลากร  
สมพงษ์ เกษมสิน (2513, หน้า 534-535) ได้กล่าวถึงความมุ่งหมายของการพัฒนาบุคลากร

ไว้ 2 ประการ คือ 

1. ความมุ่งหมายขององค์การ (institutional objectives) เป็นความมุ่งหมายที่เน้นหนักในแง่
ของส่วนรวม ได้แก่ 

1.1 เพ่ือสร้างความสนใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร 

1.2 เพ่ือเสนอแนะวิธีปฏิบัติงานที่ดีที่สุด 

1.3 เพ่ือพัฒนาการปฏิบัติงานให้ได้ผลสูงสุด 

1.4 เพ่ือลดความสิ้นเปลืองและป้องกันอุบัติเหตุในการท างาน 

1.5 เพ่ือจัดวางมาตรฐานในการท างาน 

1.6 เพ่ือพัฒนาฝีมือในการท างานของบุคคล 

1.7 เพ่ือพัฒนาการบริหารโดยเฉพาะการบริหารด้านบุคคลให้มีความพอใจ 

1.8 ฝึกฝนคนไว้เพ่ือความก้าวหน้าของงานและการขยายองค์การ 

 1.9 สนองบริการอันมีประสิทธิภาพแก่สาธารณะและ/หรือผู้มาติดต่อ 

2. ความมุ่งหมายส่วนบุคคล (employee objectives) หมายถึง ความมุ่งหมายของข้าราชการ 
พนักงาน เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติอยู่ในองค์การหรือหน่วยงาน ความมุ่งหมายส่วนบุคคลนี้ ได้แก่ 
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2.1 เพ่ือความก้าวหน้าในการเลื่อนขั้นเลื่อนต าแหน่ง 

2.2 เพ่ือพัฒนาท่าที บุคลิกภาพในการท างาน 

2.3 เพ่ือพัฒนาฝีมือในการท างานโดยการทดลองปฏิบัติ 
2.4 เพ่ือฝึกฝนการใช้พินิศจัยในการตัดสินใจ 

2.5 เพ่ือเรียนรู้งานและลดการเสี่ยงอันตรายในการท างาน 

2.6 เพ่ือปรับปรุงสภาพการท างานให้ดีขึ้น 

2.7 เพ่ือส่งเสริมและสร้างขวัญในการท างาน 

2.8 เพ่ือเข้าใจนโยบายและความมุ่งหมายขององค์การที่ปฏิบัติงานอยู่ให้ดีขึ้น 

2.9 เพ่ือให้มีความพอใจในการปฏิบัติงาน 

นพพงษ์ บุญจิตรา (2525, หน้า 213) ได้กล่าวถึงความมุ่งหมายของการพัฒนาบุคลากรว่า 

1. เพ่ือแก้ไขการท างานที่ด้อยประสิทธิภาพ เช่น ใช้วิธีการที่ผิด ปฏิบัติงานล่าช้า หย่อนคุณภาพ 
มีทัศนคตติ่องานในทางท่ีผิด 

2. เพ่ือเสริมสร้างสมรรถภาพในการท างาน เช่น หลักการ ทฤษฏี  และแนวทางปฏิบัติเพ่ือ
ปรับปรุงการท างานให้ดีกว่าที่เป็นอยู่ 

3. เพ่ือเตรียมบุคคลให้พร้อมที่จะรับต าแหน่งสูงขึ้นหรือส าหรับงานที่ได้รับมอบหมายในอนาคต 

4. เพ่ือสร้างความเข้าใจการสื่อสารในหลักการส าหรับคนในระดับเดียวกันหรือต่างระดับให้
เกิดการประสานงานและร่วมมือกันท างานได้ดีขึ้น 

2.3.3 หลักการพัฒนาบุคลากร  
เมธี ปิลันธนานนท์ (2529, หน้า 107-108) ได้กล่าวถึงหลักการพัฒนาบุคลากรไว้ ดังนี้ 
1. ประสิทธิผลของระบบงานขึ้นอยู่กับทักษะของสมาชิก ของคณะบุคคลในองค์การ ประสิทธิผล 

ของปัจเจกบุคคลจะเพ่ิมขึ้น ถ้าระบบงานให้โอกาสหรือจัดการพัฒนาความสามารถของบุคลากร 

2. การพัฒนาเป็นกิจกรรม ที่เริ่มตั้งแต่การรับบรรจุเข้าท างาน ไปจนกระทั่งการปลดเกษียณ 
การพัฒนาเป็นความต้องการที่บุคลากรทุกคนต้องการให้มีอยู่ตลอดไป 

3. ระบบงานจะต้องให้โอกาสแก่บุคลากรได้พัฒนาประสบการณ์อย่างกว้างขวาง และในหลาย ๆ 
โปรแกรม เพ่ือสมาชิกทุนคนในระบบงาน 

4. โปรแกรมต่าง ๆ ในการพัฒนาบุคคลจัดท าขึ้น เพ่ือให้โอกาสแก่ปัจเจกบุคคลได้พัฒนาตนเอง 

5. ความมุ่งประสงค์เบื้องต้นของโปรแกรมพัฒนา ก็เพ่ือให้ระบบโรงเรียนสามารถบรรลุเป้าประสงค์
โดยมุ่งที่การเรียนรู้ของบุคลากรในอันที่จะปรับปรุงประสิทธิผลของตนเพ่ืองานที่ได้รับมอบหมาย 

6. การพัฒนาเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของปัจเจกบุคคล ซึ่งจะท าให้บุคคล
สามารถและตั้งใจที่จะเสียสละตนให้กับเป้าประสงค์ของระบบโรงเรียน อันจะเป็นการจูงใจบุคคล  
ให้ทราบว่าการพัฒนาเป็นทางที่ก่อให้เกิดความพอใจที่ต้องการ 
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7. โปรแกรมการพัฒนามุ่งที่จะให้ได้รับความต้องการในการพัฒนาของระบบทั้งหมดไม่ว่า 
จะเป็นหน่วย กลุ่มหรือปัจเจกบุคคล ดังนั้นการวางแผนการพัฒนาจะต้องเกี่ยวข้องกับการทบทวน
บทบาทขององค์การ บทบาทของแต่ละหน่วยงาน และบทบาทของแต่ละบุคคลในแต่ละหน่วยงาน รวมทั้ง
วิธีการที่จะให้หน่วยงานแต่ละหน่วยก้าวหน้ากว่าที่เป็นอยู่ จนไปถึงบทบาทในอุดมคติด้วย 

8. ระบบโรงเรียนในอนาคตจะต้องมีการกระจายอ านาจมากขึ้น โดยมุ่งที่จะสร้างให้ปัจเจก
บุคคลมีประสิทธิผลในงานที่จะได้รับมอบหมายให้ท า และอุทิศตนให้กับเป้าประสงค์ของหน่วยงาน 

จากที่กล่าวมาข้างต้น อาจกล่าวโดยสรุปได้ว่า หลักการพัฒนาบุคลากร ถือได้ว่าเป็นกระบวนการ
ที่มีความส าคัญ และจ าเป็นอย่างมากในการบริหารงานบุคลากรและเป็นกระบวนการที่ จะต้องกระท า
ต่อเนื่องไต้ลอดระยะเวลาที่องค์การด าเนินอยู่  ซึ่งมีวิธีการพัฒนาบุคลากรแตกต่างกันออกไปในแต่ละ
หน่วยงาน จะต้องค านึงถึงว่าจะต้องตอบสนองความต้องการขององค์การ ตลอดจนมีการวางแผนในการ
พัฒนาบุคลากรโดยในการพัฒนานั้นจะต้องตอบสนองความต้องการของบุคลากรและจะต้องสนองความ
ต้องการของชุมชนที่องค์การนั้นตั้งอยู่ 

2.3.4 แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

Nadler และ Wiggs (1989 อ้างถึงใน ดนัย  เทียนพุฒ, 2537) ได้อธิบายว่า การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์เป็นกระบวนการวางแผนอย่างเป็นระบบเพ่ือพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของ
พนักงานและปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานขององค์กรให้สูงขึ้น โดยวิธีการฝึกอบรม การให้
การศึกษา และการพัฒนา ขอบเขตของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จึงครอบคลุม 3 เรื่องด้วยกัน คือ 

1. การฝึกอบรม (Training) เป็นกระบวนการที่จัดขึ้นเพ่ือการเรียนรู้ส าหรับงานปัจจุบัน
มุ่งหวังให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถน าความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ทันทีหรือมีพฤติกรรมการท างานที่
เปลี่ยนแปลงไปตามความต้องการขององค์การ การฝึกอบรมมีความเสี่ยงอยู่บ้าง ที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ไม่อาจท างานได้ตามความมุ่งหวังขององค์กร อาจเป็นเพราะการจัดหลักสูตรยังไม่เหมาะสมกับความ
เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ขั้นตอนการท างาน เทคโนโลยี เครื่องมือเครื่องใช้ หรือสภาพการแข่งขัน
ผันแปรไปจากที่ได้คาดคะเนไว้ 

2. การศึกษา (Education) เป็นกระบวนการที่จัดขึ้น เพ่ือเตรียมบุคคลให้มีความพร้อมที่จะ
ท างานตามความต้องการขององค์กรในอนาคต การศึกษายังคงต้องเกี่ยวกับการท างานอยู่แต่จะแตกต่าง
ไปจากการฝึกอบรม เนื่องจากเป็นการเตรียมเรื่องงานในอนาคตที่แตกต่างไปจากงานปัจจุบัน การศึกษา
จึงเป็นการเตรียมบุคลากรเพื่อการเลื่อนข้ันต าแหน่ง (Promotion) หรือให้ท างานในหน้าที่ใหม่ 

3. การพัฒนา (Development) เป็นกระบวนการที่จัดขึ้นเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้และประสบการณ์

แก่บุคลากรขององค์กร เป็นการช่วยเตรียมความพร้อมของบุคลากรส าหรับการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น

ในอนาคตและจุดหมายที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรขององค์การ ช่วยให้บุคลากรขององค์การได้เพ่ิมพูน
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ความรู้ได้แสดงขีดความสามารถของตน ได้แสดงความคิดเห็นรวมทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้บุคลากรได้

แสดงความสามารถ ศักยภาพที่ซ่อนเร้นอยู่ภายในออกมา  

ดนัย เทียนพุฒ (2537, หน้า 22) มีความเห็นสอดคล้องกับ Nadler และ Wiggs ว่าขอบเขต

ของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรจะครอบคลุมด้วยองค์ประกอบ 3 ด้าน คือ การฝึกอบรม 

การศึกษา และการพัฒนา ซึ่งขอบเขตของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และจุดเน้น มีรายละเอียดดังปรากฏ

ในภาพที่ 2.1 

แผนภูมิที่ 2.1 ขอบเขตของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และจุดเน้น 

หมายเหตุ : H ย่อมาจาก Human  

R ย่อมาจาก Resource  

D ย่อมาจาก Development 
HRD ย่อมาจาก Human Resource Development 

การฝึกอบรม การศึกษา และการพัฒนา มีความหมายและความสัมพันธ์ที่ใกล้เคียงกันมาก 
และเพ่ือให้เห็นความหมายที่เด่นชัดของแต่ละความหมาย จึงได้แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่าง
ระหว่างการฝึกอบรม การศึกษา และการพัฒนา ตามตารางท่ี 2.1  
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ตารางที่ 2.1 ความแตกต่างระหว่างการฝึกอบรม การศึกษา และการพัฒนา  
ที่มา : สุภาพร พิศาลบุตร และยงยุทธ เกษสาคร, 2545, หน้า 11 

ดังนั้น จึงอาจกล่าวสรุปได้ว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มีจุดมุ่งหมายในการที่จะเพ่ิมความรู้ 
ทักษะ และเจตคติในการปฏิบัติ โดยวิธีการฝึกอบรม การให้การศึกษา และการพัฒนา เพ่ือก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับสภาพการท างานขององค์กรทั้งในปัจจุบันและ
อนาคต อันจะก่อให้เกิดผลดีต่อองค์กรเองและต่อพนักงาน องค์กรจะได้ประโยชน์ในด้านผลผลิตที่
เพ่ิมข้ึนส่วนพนักงานจะได้ประโยชน์ในด้านความเจริญก้าวหน้าในอาชีพ 

2.4 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที ่

 2.4.1 ทฤษฎีล าดับขั้นความต้องการของมนุษย์ของมาสโลว์ (1970 อ้างถึงในรัตติกรณ์  
จงวิศาล, 2544, หน้า 9)  

 มาสโลว์ได้ตั้งสมมติฐานไว้ว่า มนุษย์มีความต้องการที่ไม่สิ้นสุดโดยประกอบด้วย 5 ขั้น ดังนี้  
 1. ความต้องการทางด้านร่างกาย (Physiological Needs) เป็นความต้องการพ้ืนฐานเพ่ือ

ความอยู่รอดของชีวิต เช่น ความต้องการอาหาร น้ า อากาศ เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค ที่อยู่อาศัย 
และความต้องการทางเพศ และเมื่อพิจารณาจากงานการบริการแล้ว ความต้องการทางด้านร่างกาย 
หมายถึง ผู้รับบริการคาดว่าจะได้รับการตอบสนอง  

 2. ความต้องการทางด้านความมั่นคงปลอดภัย (Safety Needs) ได้แก่ ความต้องการที่จะ
ได้รับความคุ้มครองภัยต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับร่างกาย ความม่ันคงทางด้านเศรษฐกิจ และเมื่อพิจารณาจาก
งานบริการแล้ว ความต้องการทางด้านความมั่นคงปลอดภัย หมายถึง ผู้รับบริการที่ได้รับบริการจาก

รายละเอียด จุดเน้น 
การพิจารณา 
เชิงเศรษฐกิจ 

การประเมินผล 
อัตรา 

การเสี่ยง 

การฝึกอบรม 
งานปัจจุบันของ 
ผู้ด ารงต าแหน่ง 

เป็นค่าใช้จ่าย จากการปฏิบัติงาน ต่ า 

การศึกษา 

ในอนาคต  
ซ่ึงแต่ละคน  

ต้องเตรียมศึกษาไว้ 

เป็นการลงทุน 

(ระยะสั้น) 

จากการปฏิบัติงาน
ที่จะต้องท า 
ในอนาคต 

ปานกลาง 

การพัฒนา 
คนและงานหรือกิจกรรม

ขององค์ในอนาคต 

เป็นการลงทุน 

(ระยะยาว) 
ท าได้ยากมาก สูง 
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เจ้าหน้าที่ด้วยความเต็มใจ ซื่อสัตย์สุจริต ตรงไปตรงมา ปราศจากการเรียกร้อง ผลประโยชน์ใด ๆ อันพึงมี
พึงได้  

 3. ความต้องการทางด้านสังคม (Social Needs) ได้แก่ ความต้องการที่จะเข้าร่วมและได้รับ
การยอมรับในสังคม ความเป็นมิตรและความรักจากเพ่ือนผู้ร่วมงาน และเมื่อพิจารณาในงาน การบริการ
แล้ว ความต้องการทางด้านสังคม หมายถึง ผู้รับบริการจะได้รับความสะดวกจาก การบริการของ
เจ้าหน้าที่ด้วยความมีมิตรไมตรีและใส่ใจ  

 4. ความต้องการที่จะได้รับการยกย่องในสังคม (Esteem Needs) ได้แก่ ความต้องการใน
เรื่องของความรู้ความสามารถ รวมทั้งต้องการได้รับการยกย่องสรรเสริญจากบุคคลอ่ืน เกี่ยวกับความ
มั่นใจในตนเอง และเมื่อพิจารณาในงานการบริการแล้ว ความต้องการที่จะได้รับการ ยกย่องในสังคม 
หมายถึงผู้รับบริการจะได้รับการต้อนรับจากผู้ให้บริการด้วยท่าที่บุคลิก ลักษณะที่ ยิ้มแย้มแจ่มใส และ
สุภาพอ่อนโยน 

 5. ความต้องการที่จะได้รับความส าเร็จในชีวิต (Self - Actualization) ได้แก่ ความต้องการ 
ความเจริญเติบโตและความต้องการใช้ความสามารถอย่างเต็มที่ และเมื่อพิจารณาในงานการบริการแล้ว 
ความต้องการที่จะได้รับความส าเร็จในชีวิต หมายถึง ผู้รับบริการได้รับ ความพึงพอใจจากการให้บริการ  

 สรุปได้ว่า ทฤษฎีล าดับขั้นความต้องการของมนุษย์ของมาสโลว์ อธิบายถึงความต้องการของ
มนุษย์ที่เป็นล าดับขั้นซึ่งหน่วยงานจ าเป็นที่จะต้องท าความเข้าใจและให้ความส าคัญเกี่ยวกับความ
ต้องการพื้นฐานของบุคลากรในหน่วยงาน ซึ่งจะช่วยท าให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการและจูงใจ
ให้บุคลากรท างานได้อย่างเต็มที่ และสามารถตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ขององค์กรได้ 

 2.4.2 ทฤษฎีสองปัจจัยของ เฮิร์ซเบิร์ก (Two Factors Theory) 

 ทฤษฎีสองปัจจัยของ เฮิร์ซเบิร์ก (Two Factors Theory) (1959 อ้างถึงใน พรทิพย์ สุติยะ, 
2550,หน้า 5) ในทฤษฎีนี้มีชื่อเรียกว่าแตกต่างกันออกไป คือ “Motivation- Maintenance Theory” 
หรือ “Dual Factor Theory” หรือ “The Motivation - Hygiene Theory” หรือ Two Factors Theory 
เป็นแนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยจูงใจที่ประกอบด้วย ปัจจัยจูงใจ 2 เรื่องใหญ่ๆ คือ ปัจจัยจูงใจที่เป็น ตัวกระตุ้น
ในการท างานและปัจจัยจูงใจที่รักษาสุขลักษณะจิต หรือปัจจัยจูงใจที่บ ารุงรักษาจิตใจซึ่ง เฮิร์ซเบิร์ก 
(Herzberg) ได้ท าการศึกษาปัจจัยภายนอกที่มีผลกระทบต่อแรงจูงใจของคนในองค์กร ดังนี้ คือ  

 1. ปัจจัยจูงใจที่เป็นตัวกระตุ้นในการท างาน (Motivation Factors หรือ Motivators) เป็น
ปัจจัยที่มีอิทธิพลในการสร้างความพึงพอใจในการท างานซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยภายใน เป็นกลุ่มปัจจัยที่มี
สภาพเป็นตัวกระตุ้นจูงใจและท าให้เกิดความพอใจในการปฏิบัติงาน แต่ถ้าหากมิได้จัดให้มีขึ้นก็ไม่ได้ก่อ 
ให้เกิดความไม่พอใจในการท างาน ปัจจัยกลุ่มนี้สามารถใช้เป็นตัวกระตุ้นจูงใจ ผู้ปฏิบัติงานซึ่งประกอบด้วย  

1.1 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ (The Work Itself) เป็นงานที่น่าสนใจ ต้องอาศัยความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ ท้าทายให้ลงมือท าเป็นสิ่งจูงใจให้บุคคลอยากท างาน  



18 

   

1.2 ความส าเร็จของงาน (Achievement) คือ การที่บุคคลสามารถแก้ปัญหาและรู้จักการ
ป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้น เมื่อท าส าเร็จจะเกิดความรู้สึกพอใจในผลส าเร็จของงานนั้น  

1.3 การได้รับการยอมรับนับถือ (Recognition) คือ การได้รับการยอมรับ นับถือจาก
บุคคลต่าง ๆ เช่น ผู้บังคับบัญชา เพ่ือร่วมงาน ผู้มาขอค าปรึกษา หรือจากบุคคลในหน่วยงาน การ
ยอมรับนับถือนี้ อาจอยู่ในรูปของการยกย่องชมเชย แสดงความยินดี การให้ก าลังใจ หรือ การแสดงออก
อ่ืนใดที่ท าให้เห็นถึงการยอมรับในความสามารถจะท าให้ปฏิบัติงานชอบและรักงาน  

1.4 ความรับผิดชอบ (Responsibility) คือ ความพอใจที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ
งานใหม่ๆ และมีอ านาจรับผิดชอบอย่างเต็มที่ ไม่มีการตรวจหรือควบคุมอย่างใกล้ชิดเป็นปัจจัยจูงใจให้
บุคคลอยากท างาน  

1.5 ความก้าวหน้า (Advancement) คือ การได้รับการเลื่อนขั้นเลื่อนต าแหน่งให้สูงขึ้น
ของบุคคลในองค์กร หรือได้รับการฝึกอบรมจะเป็นสิ่งจูงใจให้บุคคลอยากท างาน  

1.6 โอกาสในการเจริญเติบโต (Possibility of Growth) เช่น การได้มีโอกาสได้เพ่ิมพูน
ความรู้ ความสามารถ และความช านาญ ตลอดจนได้โอกาสในการเลื่อนต าแหน่ง เลื่อนขั้น  

2. ปัจจัยค้ าจุนบ ารุงรักษาจิตใจ (Maintenance Factors) หรือปัจจัยค้ าจุนรักษาสุขลักษณะ
จิตเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลในการสร้างความไม่พึงพอใจในการท างาน จึงจ าเป็นต้องจัดให้มีขึ้นเพ่ือเป็นสิ่ง
จรรโลงใจหรือส่งเสริมสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานให้คงความพอใจเป็นปกติอยู่ตลอดไป ปัจจัยบ ารุงรักษา
เป็นปัจจัยที่มีผลในทางป้องกันเป็นส่วนใหญ่ ไม่สามารถจูงใจได้ คือ ช่วยขจัดความไม่พอใจต่างๆ ได้ แต่
จะไม่สามารถสร้างความพอใจได้ ปัจจัยกลุ่มนี้ มีดังนี้  

2.1 นโยบายและบริหารของหน่วยงาน (Company Policy and Administration) หมายถึง 
การจัดการและการบริหารงานขององค์การ การติดต่อสื่อสารภายในองค์การ  

2.2 ความสัมพันธ์ส่วนตัวกับผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา เพ่ือนร่วมงาน (Interpersonal 
Relation with Superior, Subordinate and Peers) หมายถึงการติดต่อ ไม่ว่าจะเป็นกิริยาหรือวาจา
ที่แสดงถึงความสัมพันธ์อันดีต่อกัน สามารถท างานร่วมกัน มีความเข้าใจซึ่งกันและกันอย่างดีต่อกันเป็น
ปัจจัยที่ส าคัญอย่างหนึ่งในการท างาน  

2.3 ความม่ันคงในงาน (Security) ความรู้สึกของบุคคลที่มีต่องานความมั่นคงในการท างาน
หรือความมั่นคงขององค์การย่อมมีผลต่อการปฏิบัติงาน  

2.4 สวัสดิการ (Fringe Benefits) หมายถึง รางวัลที่ให้กับพนักงานที่เป็นผลมาจากการท างาน
ในต าแหน่งต่าง ๆ ขององค์การ หรือเป็นผลตอบแทนชนิดใดชนิดหนึ่งซึ่งพนักงานได้รับเพ่ิมเติม นอกเหนือ 
จากการจ่ายผลตอบแทนพ้ืนฐาน ได้แก่ สวัสดิการด้านสุขภาพและการประกันชีวิต วันหยุดพักผ่อนบ านาญ 
เป็นต้น 
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2.5 สภาพการท างาน (Working Conditions) ได้แก่ สภาพทางกายภาพของการท างาน 
เช่น แสง เสียง อากาศ ชั่วโมงการท างาน รวมทั้งลักษณะสิ่งแวดล้อมอ่ืน ๆ เช่น อุปกรณ์ เครื่องมือต่าง ๆ 
เป็นสิ่งที่ช่วยให้บุคคลเกิดความพึงพอใจต่องาน  

2.6 ความเป็นอยู่ส่วนตัว (Personal Life) หมายถึง ความรู้สึกที่ดีหรือไม่ดีอันเป็นผลที่ได้รับ
จากงานในหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงาน เช่น มีการเปลี่ยนระบบการท างานใหม่ซึ่งต้องทุ่มเทศึกษาการท างาน 
ท าให้มีเวลาให้ครอบครัวลดน้อยลง ท าให้ไม่มีความสุข จึงเกิดความไม่พอใจในการท างานในระบบใหม่ได้ 

เฮิร์ซเบิร์ก พยายามชี้ให้เข้าใจว่าปัจจัยจูงใจที่บ ารุงรักษาจิตใจเป็นสิ่งที่สกัดกันไม่ให้พนักงาน
เกิดความไม่พอใจในการท างานเท่านั้น แต่ไม่สามารถสร้างแรงจูงใจให้เกิดขึ้นได้ เพราะการใช้ เงินหรือ
สิ่งจูงใจที่ไม่เกี่ยวกับงานหรือบีบบังคับให้พนักงานท างานด้วยการข่มข่ีหรือการลงโทษ จะท าให้พนักงาน 
ท างานด้วยความจ าเป็นไม่มีความรู้สึกพอใจต่องาน ดังนั้น จึงควรจะใช้ปัจจัยจูงใจที่เป็นตัวกระตุ้นในการ
ท างานเพ่ือสร้างแรงจูงใจในการท างาน พนักงานก็จะรู้สึกว่าตนเองมีความหมายในการท างาน งานท้าทาย
ความสามารถ มีโอกาสพัฒนาตนเอง พนักงานจะเกิดความพึงพอใจในการท างาน ซึ่งหลักการของเฮิร์ซเบิร์ก 
ดังกล่าว แสดงความสัมพันธ์ของปัจจัยจูงใจในการท างาน 2 กลุ่ม กับความพึงพอใจในงาน (Job Satisfaction) 
และความไม่พึงพอใจในงาน (Job Dissatisfaction)  

สรุปได้ว่าทฤษฎีเฮิร์ซเบิร์กได้สร้างทฤษฎีที่มุ่งเน้นการกระตุ้นให้บุคคลเกิดความต้องท างาน
ควบคู่ไปกับการรักษาแรงกระตุ้นนั้นผ่านการให้สวัสดิการและหลักประกันความมั่นคงต่าง ๆ โดยทฤษฎี
ของเฮิร์ซเบิร์กค านึงถึงการยอมรับตัวเองของบุคคลเป็นอย่างมาก กล่าวโดยสรุปเฮิร์ซเบิร์กเชื่อว่าสถานที่
ท างานมีปัจจัยอยู่สองประการในการท าให้เกิดความพึงพอใจในการท างานคือปัจจัยการกระตุ้นและ
ปัจจัยการรักษาแรงจูงใจ ซึงเป็นแนวคิดทฤษฎีที่มีพ้ืนฐานมาจากแนวคิดด้านแรงจูงใจของมาสโลว์ 

2.4.3 ทฤษฎี ERG (ERG Theory: Alderfer)  

แอลเดอร์เฟอร์ (Alderfer) (อ้างถึงใน ฎารณีย์ แผนสมบูรณ์, 2548, หน้า12) ได้เสนอแนะ
ทฤษฎี ERG ที่ได้ย่อล าดับความต้องการ 5 อย่างของมาสโลว์ เหลือเพียง 3 อย่างคือ  

1. ความต้องการการด ารงอยู่ (Existence Needs) ซึ่งรวมความต้องการทางกายภาพและ
ความมั่นคงปลอดภัยไว้ด้วยกัน  

2. ความต้องการที่จะมีความสัมพันธ์กับผู้ อ่ืน (Relation Needs) ซึ่งรวมถึงความต้องการ 
ทางสังคมและความต้องการที่จะได้รับการยกย่อง 

3. ความต้องการที่จะมีความเจริญงอกงาม (Growth Needs) ซึ่งหมายถึงความต้องการที่จะ
ท าอะไรให้ส าเร็จด้วยตนเอง (Self - Actualization) ของมาสโลว์นั่นเอง  

แอลเดอร์เฟอร์ ได้ขยายทฤษฎีของมาสโลว์ออกไป โดยการพิจารณาว่าบุคคลจะมีปฏิกิริยา
หลักการความพอใจ - ความก้าวหน้า (Satisfaction-Progression Principle) ขึ้นมาอธิบายถึงวิถีทาง 
ที่บุคคลจะก้าวขึ้นไปตามล าดับเมื่อได้รับการตอบสนองในขั้นต่ ากว่าแล้ว ในทางกลับกันหลักการ 
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ความคับอกคับใจ - การถดถอย (Frustuation - Regression Principle) ก็สามารถอธิบายได้ว่า  
เมื่อบุคคลยังคับอกคับใจกับความพยายามที่จะตอบสนองความต้องการระดับสูงขึ้นไปอยู่ พวกเขาจะ
หยุดการตอบสนองความต้องการระดับสูงนี้ และถดถอยกลับมาตอบสนองความต้องการระดับต่ าแทน 

สรุปความต้องการของมนุษย์ประกอบด้วยการด ารงอยู่ การต้องการสัมพันธ์กับผู้อ่ืน และ 
การต้องการเจริญงอกงามโดยบุคคลจะไม่ได้แสดงความต้องการเป็นขั้นบันใดแบบของมาสโลว์แต่จะขึ้นลง
ตามความต้องการ ที่เพียงพอในขณะนั้น เช่น นาย ก เมื่อได้รับการยกย่องจากหน่วยงานให้เป็นบุคคลากร
ดีเด่น คือการได้รับการยกย่องในขั้นการด ารงอยู่ก็จะพัฒนาไปสู่การต้องการประสบความส าเร็จด้วยตนเอง
คือการเลื่อนต าแหน่งจากคุณงามความดีของตน แต่หากในระหว่างนั้น นาย ก เกิดปัญหาในการท างาน
และถูกต าหนิติเตียนจากสังคมท างานก็จะพยายามถดถอยกลับไปสร้างการยอมรับให้เกิดขึ้นเช่นเดิมก่อน 
เป็นต้น 

2.5 ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาข้าราชการ 

2.5.1 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 

หมวด 4 การเพ่ิมพูนประสิทธิภาพและ เสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ  
มาตรา 72 ให้สวนราชการมีหน้าที่ด าเนินการให้มีการเพ่ิมพูนประสิทธิภาพและเสริมสร้าง

แรงจูงใจแก่ข้าราชการพลเรือนสามัญ เพ่ือให้ข้าราชการพลเรือนสามัญมีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม
คุณภาพชีวิต มีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการ ที่ ก.พ. ก าหนด 

ในกรณีท่ีเห็นสมควรและเพ่ือการประหยัด ส านักงาน ก.พ. จะจัดให้มีการเพ่ิมพูนประสิทธิภาพและ
เสริมสร้างแรงจูงใจแทนส่วนราชการตามวรรคหนึ่งก็ได  

มาตรา 73 ผูบังคับบัญชาต้องปฏิบัติตนต่อผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาอย่างมีคุณธรรมและเที่ยงธรรม
และเสริมสร้างแรงจูงใจให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาด ารงตนเป็นข้าราชการที่ดี  

มาตรา 74 ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดประพฤติตนอยู่ในจรรยาและระเบียบวินัยและปฏิบัติ
ราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาเลื่อนเงินเดือน
ควรแกกรณีตามท่ีก าหนดในกฎ ก.พ. และจะให้บ าเหน็จความชอบอย่างอ่ืน ซึ่งอาจเป็นค าชมเชย เครื่อง
เชิดชูเกียรติ หรือรางวัลด้วยก็ได  

มาตรา 75 การให้ข้าราชการพลเรือนสามัญไปศึกษาเพ่ิมเติม ฝกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัย
ในประเทศหรือต่างประเทศ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ ก.พ. ก าหนด 

มาตรา 76 ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้อยู่ใต้ บังคับบัญชา 
เพ่ือใชประกอบการพิจารณาแต่งตั้ง และเลื่อนเงินเดือน ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ. ก าหนด 
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ผลการประเมินตามวรรคหนึ่งให้น าไปใช้ เพ่ือประโยชนในการพัฒนาและเพ่ิมพูนประสิทธิภาพการปฏิบัติ
ราชการด้วย  

มาตรา 77 ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดถึงแกความตายเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้
ผู้บังคับบัญชาพิจารณาเลื่อนเงินเดือนให้ผู้นั้นเป็นกรณีพิเศษเพ่ือประโยชน ในการค านวณบ าเหน็จ
บ านาญหรือให้ไดรับสิทธิประโยชนอ่ืนตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีก าหนด 

2.5.2 มาตรการบริหารและพัฒนาก าลังคนภาครัฐ (พ.ศ. 2557 – 2561) 
หลักการการบริหารก าลังคนภาครัฐ (ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ) สอดคล้องกับความจ าเป็น

ในการปฏิบัติภารกิจในปัจจุบัน และเตรียมความพร้อมส าหรับอนาคต มีความยืดหยุ่นและช่วยให้ส่วน 
ราชการใช้ก าลังคนอย่างมีประสิทธิภาพ  

เป้าหมาย ส่วนราชการในสังกัดฝ่ายบริหารมีก าลังคนที่มีขีดความสามารถเหมาะสมส าหรับ
การขับเคลื่อน ภารกิจในปัจจุบันและอนาคตอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีแรงจูงใจและปฏิบัติงานอย่างมี
ความสุข 

ขอบเขตครอบคลุมก าลังคนภาครัฐ ได้แก่ ข้าราชการ (ไม่รวมทหาร) พนักงานราชการ ลูกจ้าง 
ประจ า และก าลังคนประเภทอ่ืนในส่วนราชการสังกัดฝ่ายบริหารที่ใช้งบประมาณ (งบบุคลากร) จาก
งบประมาณรายจ่ายแผ่นดิน  

มาตรการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ 
1. การวางแผนบริหารก าลังคนให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

(1) ส่วนราชการสามารถจัดอัตราก าลังให้สอดคล้องกับความจ าเป็นตามภารกิจ และพร้อม
รองรับการเปลี่ยนแปลงบริบทการบริหารราชการ  

(2) ส่วนราชการมีแนวทางในการติดตามตรวจสอบ และเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้ก าลังคน
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

2. การพัฒนาก าลังคน และสร้างความพร้อมเชิงกลยุทธ์ 
(1) ก าลังคนภาครัฐได้รับการพัฒนาให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานท่ามกลางการ

เปลี่ยนแปลง 

(2) ส่วนราชการมีก าลังคนคุณภาพเพียงพอส าหรับ การเป็นผู้น าขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง
ในภาครัฐ  

(3) ส่วนราชการมีความพร้อมรับการสูญเสียอัตราก าลังจากการเกษียณอายุ เพ่ือสร้างความ
ต่อเนื่อง  

(4) ผู้บริหารและนักทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ มีสมรรถนะในการเป็นหุ้นส่วนเชิง 
ยุทธศาสตร์ 
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3. การดงึดูดและรักษาก าลังคนที่มีคุณภาพในภาครัฐ 

(1) ส่วนราชการสามารถดึงดูดและรักษาก าลังคนที่มีคุณภาพไว้ในระบบราชการ  
(2) ก าลังคนภาครัฐมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีแรงจูงใจในการสร้างและพัฒนาผลงาน 

2.6 สภาพพ้ืนที่ที่ศึกษา 

ในการวิจัยนี้ ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาในพ้ืนที่กระทรวงอุตสาหกรรม ถนนพระรามที่ 6 แขวง 
ทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรมนั้นเป็นหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับ
การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม การส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ และราชการอ่ืนตามที่มี
กฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ โดยกระทรวงอุตสาหกรรม มีส่วนราชการระดับกรมในสังกัด 7 
หน่วยงาน ได้แก ่

1) ส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม (ส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม, 2561: 
ออนไลน์) 

ส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม มีภารกิจในการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ในกระทรวงอุตสาหกรรม เพ่ือแปลงนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงเป็นแผนปฏิบัติการ ตลอดจน 
อ านวยการเพ่ือให้พันธกิจของกระทรวงบรรลุเป้าหมาย และติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตาม
นโยบายและยุทธศาสตร์ 

2) ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, 2561: ออนไลน์) 
ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม มีภารกิจส าคัญในการจัดท านโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนา

อุตสาหกรรมเพ่ือเพ่ิมมูลค่าและขีดความสามารถในการแข่งขัน การจัดท าระบบสารสนเทศเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม 

3) ส านักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลทราย (ส านักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ าตาล
ทราย, 2561: ออนไลน์)   

ส านักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลทราย มีภารกิจที่ส าคัญในการชี้น าทิศทางและเตือนภัย
อุตสาหกรรมอ้อย น้ าตาลทราย และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง 

4) กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2561: ออนไลน์) 
กรมโรงงานอุตสาหกรรม มีภารกิจส าคัญในการก ากับดูแลธุรกิจอุตสาหกรรมในด้านการผลิต

สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อตกลงระหว่างประเทศ การสนับสนุนข้อมูล
และองค์ความรู้ด้านการผลิต เครื่องจักร สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย 
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5) กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่, 
2561: ออนไลน์)   

กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ มีภารกิจส าคัญในการจัดท านโยบายและยุทธศาสตร์
การบริหารจัดการทรัพยากรแร่และอุตสาหกรรมพ้ืนฐานให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

6) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม, 2561: ออนไลน์)   
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม มีภารกิจส าคัญในการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาอุตสาหกรรม 

และผู้ประกอบการภายในประเทศ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม และอุตสาหกรรม
ชุมชนให้มีความเข้มแข็งและสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก 

7) ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ส านักงานมาตรฐาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม, 
2561: ออนไลน์)   

ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มีภารกิจส าคัญในการก าหนดมาตรฐานและให้
การรับรองมาตรฐาน ทั้งมาตรฐานสากลและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 

2.7 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ผู้วิจัยได้ท าการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และได้ศึกษาค้นคว้า รวบรวมงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาบุคลากร ดังนี้ 

รภัสสา ปานชู (2554, หน้า 51 - 55) ได้วิจัยเรื่อง “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจโรงแรม 
กรณีศึกษาโรงแรมมาร์ริไทม์ ปาร์ค แอนด์ สปา รีสอร์ท จังหวัดกระบี่ ” ผลการศึกษาพบว่า พนักงาน 
มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านการฝึกอบรม ด้านการศึกษา และด้าน
การพัฒนา อยู่ในระดับมาก โดยเมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของพนักงานที่มีต่อการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์และรายได้แตกต่างกัน  
มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แตกต่างกัน 

ทิพวรรณ บัวงาม (2558, หน้า 136 - 137) ได้วิจัยเรื่อง “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของ 
ศาลยุติธรรม ภาค 6” ผลการศึกษาพบว่า บุคลากรมีความคิดเห็นต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของ
ศาลยุติธรรมภาค 6 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เรียงจากมากไปหาน้อยได้แก่ ด้านการฝึกอบรม ด้านการ
พัฒนา และด้านการศึกษา โดยเมื่อเปรียบเทียบจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลก็พบว่าบุคลากรที่มีเพศ 
อายุ การศึกษา อายุราชการ และรายได้ต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ของศาลยุติธรรมภาค 6 ไม่ต่างกัน และพบว่าปัญหาและอุปสรรคที่ส าคัญคือ การจัดฝึกอบรมแล้วไม่
เป็นไปตามความต้องการหรือไม่ตรงกับวัตถุประสงค์  การฝึกอบรมไม่เป็นระบบที่ชัดเจนและต่อเนื่อง 
ขาดผู้ฝึกอบรมที่มีประสบการณ์และความสามารถ ตลอดจนตัวผู้เข้าอบรมขาดความตั้งใจในการเข้า

http://202.28.199.89/tdc/basic.php?query=%C7%B9%D4%AA%D2%20%20%E1%CA%B9%C3%E8%C1%E0%C2%E7%B9&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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อบรมและวุฒิการศึกษาไม่ตรงกับสายที่ปฏิบัติ จึงขาดทักษะในการปฏิบัติงานและไม่สามารถน าความรู้
มาใช้ในการปฏิบัติงานได้ 

จารุเนตร เกื้อภักดิ์ (2559, หน้า 64 - 69)  ได้ท าการวิจัยเรื่อง “แนวทางการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์” ผลการศึกษาพบว่า 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มีแนวทางในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน
ใน 3 ด้าน คือด้านการศึกษา ด้านการฝึกอบรม และด้านการพัฒนา ซึ่งโดยส่วนใหญ่บุคลากร  
สายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มีความต้องการพัฒนาด้านการศึกษา 
โดยการศึกษาต่อระดับที่สูงขึ้นมากที่สุด แต่ในขณะเดียวกันการสนับสนุนด้านการศึกษาต่อก็กลับมี 
น้อยที่สุดเมื่อเทียบกับท้ัง 3 ด้าน 

วนิชา แสนร่มเย็น (2551, หน้า 79 - 80) ได้ท าการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

ของส านักงาน สหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี” ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็น 

ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของส านักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

ในทั้ง 5 ด้าน คือ ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยใช้วิธีการศึกษาต่อ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  

โดยใช้วิธีการฝึกอบรม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยใช้วิธีการสัมมนา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

โดยใช้วิธีการศึกษาดูงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยใช้วิธีการหมุนเวียนงาน และเมื่อ

เปรียบเทียบโดยปัจจัยส่วนบุคคลพบว่า ผู้ตอบแบบ สอบถามที่มีเพศ อายุ การศึกษา ต าแหน่ง และ

รายได้แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของส านักงานสหกรณ์จังหวัด

อุบลราชธานี ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน 

พีรพัฒน์ ฐานะวัฒนกุล (2558 , หน้า 106 – 109) ได้ท าการวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของผู้บริหาร

และครูที่มีต่อการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 

ผลการวิจัย พบว่า ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูที่มีต่อการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนสังกัดส านักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้าน

การฝึกอบรม ด้านการศึกษาต่อ และด้านการสัมมนาทางวิชาการอยู่ในระดับปานกลาง ส่ วนด้าน

การศึกษาดูงานและการนิเทศภายในอยู่ในระดับมาก และเมื่อเปรียบจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลพบว่า 

ผู้บริหารและครูที่มีต าแหน่ง อายุ และการศึกษาแตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร

ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ไม่แตกต่างกัน ส่วนผู้บริหารและ

ครูที่มีเพศแตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 โดยรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 

ทัศนีย์ ชาติไทย (2555, หน้า 62 - 63) ได้ท าการวิจัยเรื่อง แรงจูงใจและความต้องการศึกษา 

ในระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
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มีแรงจูงใจและความต้องการด้านส่วนตัวของนักศึกษาภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยการ ได้รับวุฒิเพ่ิมขึ้น

หรือสูงขึ้นเป็นแรงจูงใจละความต้องการส่วนตัวของนักศึกษามากท่ีสุด ในด้านแรงจูงใจและความต้องการ

ด้านอาชีพภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยความก้าวหน้ามั่นคงด้านอาชีพเป็นแรงจูงใจที่มากที่สุด และด้าน

แรงจูงใจและความต้องการด้านสถาบันการศึกษาของนักศึกษาภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยชื่อเสียงและ

คุณภาพของอาจารย์ผู้สอนเป็นแรงจูงใจในด้านนี้มากท่ีสุด 

เอกพงศ์ ต่อม (2556, หน้า 87 - 90) ได้ท าการวิจัยเรื่อง “ความต้องการพัฒนาตนเองของ

ข้าราชการต ารวจชั้นประทวน กองบังคับการอ านวยการต ารวจภูธรภาค 9 อ าเภอเมืองสงขลา จังหวัด

สงขลา” ผลการวิจัยพบว่า ข้าราชการต ารวจชั้นประทวน กองบังคับการอ านวยการต ารวจภูธรภาค 9 

อ าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา มีความต้องการพัฒนาตนเอง ทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านการศึกษาต่อ ด้าน

การฝึกอบรมและด้านการศึกษาด้วยตัวเอง โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาผลการเปรียบเทียบ

ความต้องการพัฒนาตนเองของข้าราชการต ารวจชั้นประทวน กองบังคับการอ านวยการต ารวจภูธรภาค 

9 อ าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลพบว่า ข้าราชการต ารวจชั้นประทวน 

กองบังคับการอ านวยการต ารวจภูธรภาค 9 อ าเภอเมืองสงขลา จังหวัด สงขลา ที่มีเพศ ระดับชั้นยศ และ

ประสบการณ์ในการท างานแตกต่างกัน มีความต้องการในการพัฒนาตนเองไม่ต่างกัน ส่วนข้าราชการ

ต ารวจชั้นประทวน กองบังคับการอ านวยการต ารวจภูธรภาค 9 อ าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลาที่มี

อายุแตกต่างกัน มีความต้องการในการพัฒนาตนเองแตกต่างกัน อย่างมนีัยส าคัญทางสถิติที่ .05 

พิมพ์พรรณ เทพสุเมธานนท์ (2553, หน้า 67 - 73) ได้วิจัยเรื่อง การเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง

ของนักศึกษาภาควิชาพ้ืนฐานการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง ผลการศึกษาพบว่า 

นักศึกษาภาควิชาพ้ืนฐานการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ

การเรียนรู้ด้วยการน าตนเองอยู่ในระดับมาก โดยมองว่าตนเองมีความสามารถริเริ่มเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง  

มีความรักและต้องการ เรียนรู้สิ่งใหม่ มีความรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ และมีการก าหนดขั้นตอน 

เพ่ือน าไปสู่เป้าหมาย มีความอดทนในการแสวงหาความรู้ มีวินัยในตนเองและน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

ตลอดจนมีการประเมินผลตนเองได้อย่างถูกต้องยุติธรรม 

ดรุณี โอวจริยาพิทักษ์ (2559, หน้า 71 - 76) ได้ท าการวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการเรียนรู้ด้วย

ตัวเองของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  

ผลการศึกษาพบว่า นักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

มีความคิดเห็นต่อการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตัวเอง และมีระดับพฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยตัวเอง 

โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยเมื่อเปรียบเทียบตามสถานภาพส่วนบุคคลด้าน เพศ และระดับชั้นต่างกัน  
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มีระดับพฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเองไม่ต่างกัน ในขณะที่นักศึกษาที่มีผลการเรียนแตกต่างกัน มีระดับ

พฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเองแตกต่างกัน 

จีระสุข ชินะโชติ (2552, หน้า 37 - 39) ได้ท าการวิจัยเรื่อง “ความคิดเห็นของพนักงานที่มี

ต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย” ผลการศึกษาพบว่า 

พนักงานสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยมีความคิดเห็นต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทั้งในด้าน

การพัฒนาการศึกษา และด้านการฝึกอบรมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยเมื่อเปรียบเทียบจ าแนกตามปัจจัย

ส่วนบุคคลในภาพรวมพบว่าบุคลากรที่มีเพศ สถานภาพ ระดับการศึกษา และระดับการท างานแตกต่าง

กัน มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ไม่แตกต่างกัน แต่บุคลากรที่มีอายุ และอายุการท างาน

แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แตกต่างกัน 

เกรียงศักดิ์ ชะเอมไทย (2547, หน้า 104 - 107) ได้ท าการวิจัยเรื่อง “ความคิดเห็นและความ

ต้องการของพนักงานบริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) ต่อการพัฒนาบุคลากร” ผลการศึกษาพบว่า 

พนักงานบริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาบุคลากรทั้ง 3 ด้าน คือ  

ด้านการฝึกอบรม ด้านการศึกษาต่อ และด้านการพัฒนาอยู่ในระดับปานกลาง โดยเมื่อพิจารณาเป็น 

รายด้านพบว่า 1. การพัฒนาทรัพยากร บุคคลด้านการฝึกอบรมในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง  

โดยพนักงานส่วนใหญ่เห็นว่าการที่จะท างานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั้น จ าเป็นต้องมีการ

ฝึกอบรมอย่างสม่ าเสมอ 2. การพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านการศึกษาต่อในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าพนักงาน ส่วนใหญ่เห็นว่าบริษัทฯ ควรมีสวัสดิการเงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษาต่อ 

และ 3. การพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านการพัฒนาในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยพนักงานส่วนใหญ่

เห็นว่าการประชาสัมพันธ์ในองค์กรที่ดี ท าให้พนักงานมีความรู้ ความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน 

สุขนิสา สังกะสิงห์ (2551, หน้า 66 - 68) ได้ท าการวิจัยเรื่อง “ความคิดเห็นต่อการพัฒนา

บุคลากร พนักงานเทศบาลเมืองคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี” ผลการศึกษาพบว่า พนักงานเทศบาลเมือง

คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาบุคลากรจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ 

พนักงานเทศบาลที่มีอายุ ระดับการศึกษา และระยะเวลาการท างานแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการ

พัฒนาบุคลากรแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ส่วนพนักงานที่มีสถานภาพสมรส และรายได้เฉลี่ย

ต่อเดือนแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาบุคลากรไม่ต่างกัน 

จากงานวิจัยที่ผู้วิจัยได้น ามาอ้างถึงข้างต้นท าให้พบว่า ผู้วิจัย นักวิชาการ และนิสิตนักศึกษา 

ที่ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ยังไม่ค่อยครอบคลุมถึงการพัฒนา

ทรัพยากรบุคคลในยุคปัจจุบันที่การพัฒนาทรัพยากรบุคคลมุ่งเน้นไปที่การสร้างทัศนคติและปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมซึ่งเป็นเป็นคุณสมบัติส่วนบุคคล และถือเป็นทักษะทางสังคม (Soft Skill) อย่างหนึ่งที่มี

http://202.28.199.89/tdc/basic.php?query=%A8%D5%C3%D0%CA%D8%A2%20%AA%D4%B9%D0%E2%AA%B5%D4&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%E0%A1%C3%D5%C2%A7%C8%D1%A1%B4%D4%EC%20%20%AA%D0%E0%CD%C1%E4%B7%C2&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://202.28.199.89/tdc/basic.php?query=%CA%D8%A2%B9%D4%CA%D2%20%CA%D1%A7%A1%D0%CA%D4%A7%CB%EC&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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ความส าคัญ ในส่วนของทักษะความรู้และประสบการณ์ (Hard Skill) ที่เคยมีความส าคัญสูง แนวโน้ม  

การพัฒนาทรัพยากรบุคคลมองว่าเป็นสิ่งที่สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองจากระบบออนไลน์ หรือจากการ

สอนงานผ่านเทคโนโลยีรวมถึงแนวโน้มการจ้างงานแบบไม่จ ากัดอายุ หรือการเกษียณอายุราชการที่ช้าลง 

ดังนั้น การวิจัยเรื่อง“การพัฒนาบุคลากรของกระทรวงอุตสาหกรรม” น่าจะท าให้ช่วยมองเห็นภาพ

ความคิดเห็น ปัญหาและความต้องการในการพัฒนาของบุคลากรกระทรวงอุตสาหกรรมได้ดียิ่งขึ้น และ

สามารถน ามาใช้ปรับปรุงรูปแบบ และวิธีการพัฒนาบุคลากรให้ตอบสนองต่อความต้องการของบุคลากร

ได้ดียิ่งขึ้น  

2.8 สรุปกรอบแนวคิดในการวิจัย 

จากการศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาบุคลากรของกระทรวงอุตสาหกรรม ผู้ วิจัยได้น าแนวคิด 
ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากรมาเป็นกรอบแนวคิดการวิจัย รวมทั้งได้ใช้แนวคิด
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ของ Leonard Nadler มาใช้ในการศึกษาการพัฒนาบุคลากรกระทรวง
อุตสาหกรรม ซึ่งตัวแปรอิสระ ได้แก่ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา ต าแหน่งงาน และระยะเวลาการรับราชการ และตัวแปรตาม คือ การพัฒนาบุคลากรของ
กระทรวงอุตสาหกรรมใน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการฝึกอบรม ด้านการศึกษา และด้านการพัฒนาตนเอง 
โดยสามารถแสดงเป็นรูปแบบ ได้ดังนี้ 
 

        ตัวแปรอิสระ                    ตัวแปรตาม 
(Independent Variable)               (dependent Variable) 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

คุณลักษณะส่วนบุคคล 
1. เพศ 
2. อายุ 
3. ระดับการศึกษา 
4. ต าแหน่งงาน 
5. ระยะเวลาการรับราชการ 

การพัฒนาบุคลากรของกระทรวง
อุตสาหกรรม ใน 3 ด้าน ดังนี้ 
1. ด้านการฝึกอบรม 
2. ด้านการศึกษาต่อ 
3. ด้านการพัฒนาตนเอง 



 
 

 
 

บทท่ี 3 
วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

 การศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนาบุคลากรของกระทรวงอุตสาหกรรม” ซึ่งเป็นการศึกษาวิจัย
แบบผสมผสาน (Mixed Method Research) ประกอบด้วย การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซึ่งผู้วิจัยได้ด าเนินการตามขั้นตอน โดย
ศึกษาค้นคว้าจากแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง มีดังนี้ 
 3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 3.2 เทคนิควิธีการสุ่มตัวอย่าง 
 3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 3.4 การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
 3.5 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 3.6 การวิเคราะห์ข้อมูล 

 3.7 สถิติที่ใช้ในการวิจัย 

3.1 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 

3.1.1 ประชำกรที่ใช้ในกำรวิจัยในครั้ง 

คือ ข้าราชการกระทรวงอุตสาหกรรมจ านวนทั้งสิ้น 2,465 คน (ข้อมูลจากงานทะเบียน ณ วันที่ 
3 พฤษภาคม 2561) 

3.1.2 กลุ่มตัวอย่ำงท่ีใช้ในกำรวิจัยในครั้งนี้ 
คือ ข้าราชการกระทรวงอุตสาหกรรม ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 

ซึ่งประกอบด้วยหน่วยงานระดับกรมในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม จ านวน 7 หน่วยงาน คือ 1) ส านักงาน
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 2) กรมโรงงานอุตสาหกรรม 3) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 4) กรมอุตสาหกรรม
พ้ืนฐานและการเหมืองแร่ 5) ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 6) ส านักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมและ 7) ส านักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลทราย จ านวน 2,465 คน และได้ขนาด
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย จ านวน 344 คน โดยใช้สูตรของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) ซึ่งมีสูตร
ดังนี้ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2550, หน้า 47)
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สูตร     n= 
N

1+N(e)2
 

 แทนค่า       N =  
N

1+n(0.05)2
  

 

                       N =
2465

1+2465(.0025)
      

 

                   =       
2465

7.16
    

 

                                                                 =       344 

 3.1.3 ผู้ให้สัมภำษณ์ 
 ได้แก่ ผู้บริหารที่ปฏิบัติหน้ารับผิดชอบงานด้านบุคลากรของกระทรวงอุตสาหกรรม จ านวน 5 
ท่าน โดยใช้เทคนิควิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Random Sampling)  

 ผู้วิจัยใช้วิธีการแจกแบบสอบถาม ซึ่งได้ก าหนดขนาดสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิตามสัดส่วน 
(Proportional Stratified Random Sampling) โดยการหาค่าสัดส่วนของข้าราชการกระทรวงอุตสาหกรรม 
จ านวน 2,465 คน ต่อ 344 คน โดยใช้สูตรการหาค่าสัดส่วนต่อข้าราชการกระทรวงอุตสาหกรรม 
จ านวน 7 หน่วยงาน ตามจ านวนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม โดยด าเนินตามขั้นตอน
ดังต่อไปนี้ (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2548, หน้า 19)  

 

สูตร         n1=
nN1

N
 

ผลการค านวณได้จ านวนกลุ่มตัวอย่างที่ต้องเก็บในแต่ละหน่วยงานระดับกรมในสังกัดกระทรวง
อุตสาหกรรมตามรายละเอียดในตารางที่ 3.1 

 

เมื่อ n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 

 N = จ านวนประชากรที่ใช้ในการวิจัย 
 e = ความคาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ (ในการวิจัยในครั้งนี้ก าหนดให้มีค่าเท่ากับ .05) 

 n1 = จ านวนกลุ่มตัวอย่างแต่ละหน่วยงานในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม 
 n = จ านวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 
 N1 = จ านวนกลุ่มตัวอย่างที่จะสุ่มตัวอย่าง 
 N = จ านวนประชากรทั้งหมด 
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ตารางที่ 3.1 ขนาดประชากรและกลุ่มตัวอย่างของข้าราชการกระทรวงอุตสาหกรรม 

3.2 เทคนิควิธีกำรสุ่มตัวอย่ำง 

 3.2.1 กำรวิจัยเชิงปริมำณ 
 ผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างโดยใช้หลักความน่าจะเป็น (Probability Sampling) ด้วยวิธีการ
สุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple probability of selection) โดยการจับฉลาก เป็นวิธีที่นิยม และแพร่หลาย 
เหมาะกับประชากรขนาดเล็ก กรณีที่จะเลือกตัวอย่างที่มีจ านวนไม่มากนัก โดยการเลือกจับฉลาก  
แบบทดแทน โดยสร้างกรอบตัวอย่าง คือ บัญชีรายชื่อของข้าราชการกระทรวงอุตสาหกรรม ท าฉลาก 
2,465 ใบ เรียงจากเลขที่ 1 ถึง 2,465 คลุกเคล้าให้ทั่วโดยทุกใบมีโอกาสถูกจับขึ้นมาเท่า ๆ กัน ให้จับ
ออกมาเพียง 344 ใบ ซึ่งหมายเลขที่ถูกจับได้ทั้ง 344 ใบนั้นคือเลขที่ของข้าราชการที่ใช้เป็นตัวอย่าง 
ในการวิจัย 
 3.2.2 กำรวิจัยเชิงคุณภำพ 

 การวิจัยเชิงคุณภาพใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง ดังนี้ 
 ผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างโดยไม่ใช้หลักความน่าจะเป็น (Non-probability sampling)  
ด้วยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) คือการเลือกกลุ่มตัวอย่างที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
กับงานวิจัย และเป็นตัวแทนของประชากรที่ศึกษาทั้งหมดในการตอบแบบสัมภาษณ์ ดังนั้นผู้วิจัยเลือก

ที ่ หน่วยงำนในสังกัดกระทรวงอุตสำหกรรม 

จ ำนวน
กลุ่ม

ประชำกร 
(คน) 

ผลกำรวิเครำะห์ 

จ ำนวน
กลุ่ม

ตัวอย่ำง
(คน) 

1. ส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 190 190×344÷2,465 27 

2. กรมโรงงานอุตสาหกรรม 591 591×344÷2,465 82 

3. กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 571 571×344÷2,465 80 
4. กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ 425 425×344÷2,465 59 

5. ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 441 441×344÷2,465 62 

6. ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 136 136×344÷2,465 19 

7. ส านักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลทราย 111 111×344÷2,465 15 

 รวม 2,465  344 
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ผู้ให้ข้อมูลที่ส าคัญ (Key Informants) ซึ่งมีคุณสมบัติสอดคล้องกับผลงานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาบุคลากร
ของกระทรวงอุตสาหกรรม” จ านวน 5 ท่าน  

3.3 เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 

ผู้วิจัยได้ใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วยแบบสอบถามและ
แบบสัมภาษณ์ โดยศึกษาจากเอกสาร ต าราวิชาการ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวกับ “การพัฒนา
บุคลากรของกระทรวงอุตสาหกรรม” เพ่ือน ามาเป็นแนวทางในการก าหนดกรอบแนวคิด และก าหนดกรอบ
เนื้อหาของแบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ให้สอดคล้องกับกรอบแนวคิด และครอบคลุมวัตถุประสงค์ใน
การวิจัย ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

3.3.1 กำรวิจัยเชิงปริมำณ 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม ซึ่งแบ่งเป็น 2 ตอน ดังนี้ 
ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา 

ต าแหน่งงาน และระยะเวลารับราชการ ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) 
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงอุตสาหกรรม ทั้ง 3 ด้าน จ านวน 

18 ข้อ ประกอบด้วย 
1) ด้านการฝึกอบรม    จ านวน  6  ข้อ 
2) ด้านการศึกษาต่อ     จ านวน  6  ข้อ 
3) ด้านการพัฒนาตนเอง    จ านวน  6  ข้อ 
แบบสอบถาม ส่วนนี้เป็นแบบสอบถามตามมาตราวัดแบบลิเคิร์ท สเกล (Likert Scale) ใช้การวัด

แบบสอบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scales) ซึ่งแบ่งเป็น 5 ระดับ เป็นเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
 5 หมายถึง  มีระดับความคิดเห็นมากท่ีสุด 
 4 หมายถึง  มีระดับความคิดเห็นมาก 
 3 หมายถึง  มีระดับความคิดเห็นปานกลาง 
 2 หมายถึง  มีระดับความคิดเห็นน้อย 
 1 หมายถึง  มีระดับความคิดเห็นน้อยที่สุด 

ตลอดจนลักษณะของแบบสอบถาม ให้เลือกตอบได้เพียงค าตอบเดียว โดยแบ่งออกเป็น 5 ระดับ 
และมีเกณฑ์การวัดดังนี้ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2550, หน้า 170) 

อันตรภาคชั้น =  
คะแนนสูงสุด   คะแนนต่ าสุด

จ านวนชั้น
  = 

5-1

5
  

4

5
=  0.80 
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3.3.2 กำรวิจัยเชิงคุณภำพ 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสัมภาษณ์อย่างมีโครงสร้าง โดยลักษณะของ

แบบสัมภาษณ์เป็นแบบปลายเปิด โดยแบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ 
ตอนที่ 1 แบบสัมภาษณ์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์  
ตอนที่ 2 แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาบุคลากรกระทรวงอุตสาหกรรม

ซึ่งมีจ านวน 4 ข้อ 

3.4 กำรสร้ำงและตรวจสอบคุณภำพเครื่องมือ 

การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือเพ่ือใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้ด าเนินการตามขั้นตอน 
ดังนี้ 

3.4.1 ศึกษาค้นคว้าเอกสาร บทความ ต าราทางวิชาการ แนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัย 
ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงอุตสาหกรรม เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการก าหนดกรอบ
แนวคิดและสร้างแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ 

3.4.2 รวบรวมข้อมูลจากการศึกษา แล้วสรุปเพ่ือก าหนดขอบเขตและเนื้อหาของค าถาม
ครอบคลุมเนื้อเรื่องที่ท าการวิจัย และผู้ตอบแบบสอบถาม และผู้ตอบแบบสัมภาษณ์สามารถตอบ
ข้อเท็จจริงได ้

3.4.3 สร้างแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ และน าเสนออาจารย์ที่ ปรึกษาวิทยานิพนธ์   
เพ่ือพิจารณาตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะ เพ่ือให้ได้ข้อค าถามที่มีความครอบคลุมด้านเนื้อหา  
ความสมบูรณ์ของภาษาความเที่ยงตรงของข้อความ และตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 

3.4.4 น าแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์จากอาจารย์ที่ปรึกษาที่ได้ตรวจทานและแก้ไขแล้ว 
น ามาปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษา 

3.4.5 น าแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ที่แก้ไขแล้ว เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญเพ่ือตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) และตรวจสอบความถูกต้องของภาษาแล้วน าไปแก้ไข 

ระดับค่ำ ช่วงค่ำเฉลี่ย กำรแปลผล 
5 4.21 – 5.00 มีระดับความคิดเห็น มากท่ีสุด 
4 3.41 – 4.20 มีระดับความคิดเห็น มาก 
3 2.61 – 3.40 มีระดับความคิดเห็น ปานกลาง 
2 1.81 – 2.60 มีระดับความคิดเห็น น้อย 
1 1.00 – 1.80 มีระดับความคิดเห็น น้อยที่สุด 
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การหาคุณภาพของเครื่องมือที่จัดท าขึ้นนี้ ประกอบด้วย การหาความเที่ยงตรง (Validity) และค่าความ
เชื่อถือได้ (Reliability) โดยใช้วิธีการ ดังนี้ 

 1.) การหาค่าความเที่ยงตรง (Content Validity) เพ่ือตรวจสอบความครอบคลุมของเนื้อหา
ข้อความ และความเหมาะสมของภาษาที่ใช้โดยน าแบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ที่สร้างขึ้นให้ผู้เชี่ยวชาญ 
จ านวน 5 ท่าน ตรวจสอบความเที่ยงตรง และพิจารณาความสอดคล้องของเนื้อหา แล้วน าแบบสอบถาม
และแบบสัมภาษณ์ มาหาค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ หรือเนื้อหาตามสูตร 
(Index of Objective Congruence: IOC) ดังนี้ 

สูตร   IOC =  
∑R

N
 

 

 

 

 

 โดยเลือกข้อค าถามที่มีตั้งแต่ 0.05 ขึ้นไป ส าหรับข้อค าถามทั้งหมด จ านวน 18 ข้อ ซึ่งมีค่า IOC 
(Index  of Objective Congruence : IOC) อยู่ในช่วงระหว่าง 0.08 - 1.00 
 ปรับปรุงแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ แล้วน าเสนอต่อ
อาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง 
 2) การวิเคราะห์ค่าความเชื่อถือได้ (Reliability) โดยเมื่อได้แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์  
ที่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องจากผู้เชี่ยวชาญและอาจารย์ที่ปรึกษาแล้ว จึงน าแบบสอบถามและ 
แบบสัมภาษณ์ ไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ใช้กลุ่มตัวอย่างจริง (Try Out) แต่มีคุณลักษณะคล้ายกันกับ 
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยในครั้งนี้ คือ ข้าราชการสังกัดส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด จ านวน 30 ชุด 
และน าไปหาค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือ โดยใช้วิธีการวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha 
Coeffcient) ตามวิธีการของครอนบาค (cronbach) โดยได้ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับที่ระดับ 0.86 

สูตร   rtt= 
k

k-1
[

1 - 2s
 

2        xs
 ] 

 

  

   

IOC = แทนดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ 

∑R  = แทนผลรวมของคะแนนความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ 

N  = แทนจ านวนผู้เชี่ยวชาญ 
ให้คะแนน +1 แน่ใจว่าข้อค าถามสอดคล้องตรงตามวัตถุประสงค์ 
ให้คะแนน 0 ไม่แน่ใจว่าค าถามสอดคล้องตรงตามวัตถุประสงค์ 
ให้คะแนน -0 แน่ใจว่าข้อค าถามสอดคล้องไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ 

K      = K  == จ านวนแบบสอบถามทั้งหมด 

1 - 2s
   =  ผลรวมค่าความแปรปรวนของคะแนนแต่ละข้อ 

2  xs
   =  ความแปรปรวนของคะแนนรวม 
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 3.4.6 น าแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ที่สมบูรณ์แล้ว เสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือพิจารณา
และตรวจสอบเป็นครั้งสุดท้าย แล้วจัดพิมพ์ฉบับสมบูรณ์เพ่ือใช้เก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างในการ
วิจัยต่อไป 

3.5 วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

 3.5.1 กำรวิจัยเชิงปริมำณ 
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการแจกแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่าง พร้อมแนบ
หนังสือขอความอนุเคราะห์ใช้พ้ืนที่ในการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลต่อข้าราชการกระทรวงอุตสาหกรรม  
จ านวน 344 คน ในกระทรวงอุตสาหกรรม ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ  
โดยการปฏิบัติตามข้ันตอน ดังต่อไปนี้ 
 1) ผู้วิจัยได้ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัยถึงปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เพ่ือขอความ
อนุเคราะห์ใช้พื้นที่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 2) ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามไปแจกให้กับข้าราชการที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง ตามจ านวนที่ก าหนดไว้ 
คือ 344 คน โดยผู้วิจัยได้อธิบายเหตุผลการท าวิจัย และวิธีการตอบแบบสอบถามฉบับนี้ และรอรับกลับคืน
หลังจากผู้ตอบแบบสอบถามได้ตอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว 

 3) ผู้วิจัยได้ท าการตรวจสอบความเรียบร้อยสมบูรณ์ของแบบสอบถามที่รับคืน จ านวน 
344 ชุด แบบสอบถามมีความสมบูรณ์ทุกฉบับคิดเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วจึงน ามาท าการวิเคราะห์ข้อมูล
ทางสถิติต่อไป 
 3.5.2 กำรวิจัยเชิงคุณภำพ 
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง มีแบบสัมภาษณ์พร้อม
แนบหนังสือขอความร่วมมือในการจัดเก็บข้อมูลท าการวิจัยต่อผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน 5 ท่าน โดยการ
ปฏิบัติตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 
  1) ผู้วิจัยได้ส่งหนังสือขอความร่วมมือ และแบบสัมภาษณ์ต่อให้ข้อมูลส าคัญ โดยก าหนดวัน 
เวลาและสถานที่จะสัมภาษณ์  
  2) เมื่อถึงเวลาที่ก าหนดผู้วิจัยได้ด าเนินการสัมภาษณ์ด้วยตัวเองเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง
ครบถ้วน โดยอาศัยการจดบันทึก บันทึกเสียง และบันทึกภาพผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน 5 ท่าน 
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3.6 กำรวิเครำะห์ข้อมูล 

 การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analyzed) และการวิจัยครั้งนี้ได้ด าเนินการประมวลผลในการวิเคราะห์
ข้อมูลด้วยวิธีการดังนี้ 
 3.6.1 กำรวิจัยเชิงปริมำณ 
 1) วิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลโดยการจ าแนกกลุ่มตัวอย่างตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา 
ต าแหน่งงาน ระยะเวลารับราชการ โดยหาค่าสถิติพ้ืนฐาน คือ ค่าการแจกแจงความถี่ (Frequency)  
ค่าร้อยละ (Percentage) และอธิบายสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามในตารางประกอบกับการบรรยาย 

 2) วิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของข้าราชการที่มีต่อการพัฒนาบุคลากรของกระทรวง
อุตสาหกรรม โดยวิธีการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
แล้วน าเสนอในรูปแบบของตารางประกอบค าบรรยาย 

 3) วิเคราะห์การเปรียบเทียบความคิดเห็นของข้าราชการที่มีต่อการพัฒนาบุคลากรของ
กระทรวงอุตสาหกรรม โดยการทดสอบสมมติฐานการวิจัยกับปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างด้านเพศ  
ใช้การทดสอบค่าที (T-test) ส าหรับอายุ ระดับการศึกษา ต าแหน่งาน และระยะเวลาการรับราชการ  
ใช้การทดสอบค่าความแปรปรวนแบบทางเดียว (One Way ANOVA/F–test) ถ้าพบความแตกต่างอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติจะทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ด้วยวิธีการ LSD (Least Significant 
Difference) 
 3.6.2 กำรวิจัยเชิงคุณภำพ 
 การวิจัยเชิงคุณภาพ เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ โดยสรุปเป็นข้อความบรรยาย 
(Descriptive) ซึ่งได้จากการสัมภาษณ์ และการจัดบันทึกแล้วน าเสนอในรูปแบบของตารางประกอบค า
บรรยาย 

3.7 สถิติที่ใช้ในกำรวิจัย 

 3.7.1 สถิติเชิงพรรณำ  (Descriptive Statisitics) หมายถึง การน าเสนอข้อมูลที่เก็บ
รวบรวมมาโดยน ามาบรรยายถึงลักษณะของข้อมูลที่เก็บมาได้ ทั้งในรูปแบบของตาราง ข้อความ แผนภูมิ 

หรือกราฟต่าง ๆ และค่าสถิติต่าง ๆ ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (x)̅ และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D) ส าหรับบรรยายปัจจัยส่วนบุคคล มีสูตรดังนี้ 

 1) การหาค่าร้อยละ (Percentage) (ผู้ชว่ยศาสตราจารยธ์านินทร์ ศิลป์จารุ, 2550 หน้า 152) 

p = 
x ̅ × 100

N
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 p  =  ค่าร้อยละ 

 x ̅  =  จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 
 N  =  แทนจ านวนประชากร 

  2) การหาค่าเฉลี่ย (Mean) (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2550 หน้า 154) 

x ̅  =   
∑fx

N
 

 x ̅   =  ค่าเฉลี่ย 

 ∑fx =  ผลรวมของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 N   =  จ านวนประชากร 

 3) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 
2550 หน้า 169) 

S=√
 N∑fx2-∑fx2  

N (N-1)
 

 S    =  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 ∑fx  =  ผลรวมขอผู้ตอบแบบสอบถาม 
 N    =  จ านวนประชากร 

3.7.2 สถิติอนุมำนหรืออ้ำงอิง (Inferential Statistics) ได้แก่ การทดสอบค่า (T-test)  
การทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว (F-test / One Way Anova) ถ้าพบความแตกต่างอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ จะทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ด้วยวิธี  LSD (Least Significant 
Difference) 

สูตรกำรหำค่ำสถิติที่ใช้ในกำรวิจัย ได้แก่   
 1) การหาค่าร้อยละ ( Percentage ) (เมธาธาวิชัย, 2543, หน้า 128) ใช้สูตร ดังนี้ 

P = 
x ̅  × 100

N
 

 P   =   ค่าร้อยละ   

 x ̅   =   จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 
 N  =   จ านวนประชากร 
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 2) การหาค่าเฉลี่ย (Mean) (ปัญญา คล้ายเดช, 2558, หน้า 213) ใช้สูตร ดังนี้ 

 

 

    x̅      =  ค่าเฉลี่ย 
    ∑x     =  ผลรวมค่าคะแนนของผู้ตอบแบบสอบถาม   
      N   =  จ านวนประชากร (ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด)    
 3) การหาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) (ปัญญา คล้ายเดช, 2558, หน้า 219) ใช้สูตร 

ดังนี้ 

S=√
 N∑fx2-∑fx2  

N (N-1)
 

S   = ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน ( S.D. )    
∑fx  = ผลรวมค่าคะแนนของผู้ตอบแบบสอบถามแต่ละระดับ 
f = ความถี่ของคะแนน 

     N   = จ านวนประชากร (ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด)   
 4) การทดสอบสมมติฐาน ( T-test ) (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2543, หน้า 183) ใช้สูตร ดังนี้ 

 
 
 

 t          =  ค่าที-เทสท์ ( T-test )    
 x1 , x2    =  ค่าเฉลี่ยของคะแนนกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 ตามล าดับ   
 s1 , s2      =  ความแปรปรวนของคะแนนกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 ตามล าดับ   
 n1 , n2    =  จ านวนคะแนนของกลุ่มที่ 1 และกลุ่มท่ี 2 ตามล าดับ   

5) การหาความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) หรือ (F-test) (นิภา เมธาธาวิชัย, 
2543, หน้า 110) ใช้สูตร ดังนี้ 

F= 
MSb

MSw
 

F   =  อัตราส่วนของความแปรปรวน  
MSb   =  ค่าความแปรปรวนระหว่างกลุ่ม  
MSw   =  ค่าความแปรปรวนภายในกลุ่ม 



 
 

 
 

 บทท่ี 4  
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

  การศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนาบุคลากรของกระทรวงอุตสาหกรรม” เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ 
(Survey Research) ซึ่งผู้วิจัยไดท้ าการวิเคราะห์ข้อมูลและน าเสนอข้อมูลตามล าดับขั้นดังนี้ 
  4.1 สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
  4.2 ขั้นตอนการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
  4.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

4.1  สัญลักษณ์ที่ใช้ในการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

    ผู้วิจัยใช้สัญลักษณ์ทางสถิติดังต่อไปนี้คือ 
 n           แทน  จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 

 X         แทน   ค่าเฉลี่ย (Mean) 
 S.D.  แทน  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 t      แทน ค่าสถิติซี (t–test) ทดสอบกลุ่มตัวอย่างสองกลุ่ม) 
 F แทน ค่าสถิติเอฟ (F–test) ทดสอบกลุ่มตัวอย่างมากกว่าสองกลุ่ม) 
 P-value แทน ค่าระดับความมีนัยส าคัญทางสถิติ 

 SS     แทน  ผลรวมก าลังสองของคะแนน 
 MS    แทน  ค่าเฉลี่ยของผลรวมก าลังสองของคะแนน 
 df      แทน  ชั้นแห่งความเป็นอิสระ (Degree of freedom) 
 Sig.     แทน ระดับนัยส าคัญทางสถิติ (Significance) 
 *     แทน ค่านัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

4.2 ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล 

ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลและแปลผล โดยแบ่งเป็น 4 ตอน ดังนี้ 
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ 

อายุ ระดับการศึกษา ต าแหน่งงาน และระยะเวลารับราชการ ใช้การวิเคราะห์หาค่าความถี่ (Frequency) 
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ค่าร้อยละ (percentage) และน าเสนอในรูปแบบตารางประกอบการบรรยาย 
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นต่อการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงอุตสาหกรรม 

ใน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการฝึกอบรม ด้านการศึกษาต่อ และด้านการพัฒนาตนเอง โดยใช้การวิเคราะห์  

หาค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
ตอนที่ 3 การทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับความคิดเห็นต่อการ

พัฒนาบุคลากรของกระทรวงอุตสาหกรรมกับข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา ต าแหน่งงาน และระยะเวลาการรับราชการ ใช้การทดสอบความแปรปรวน
ทางเดียว (One-Way ANOVA) ถ้าพบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ท าการทดสอบความแตกต่าง
ของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ด้วยวิธีการ LSD (Least Significant Difference) 

ตอนที่ 4  วิเคราะห์แนวทางการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงอุตสาหกรรม โดยในส่วนนี้จะมี
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์ข้อมูลเชิงลึกจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ซึ่งเป็นผู้บริหารที่
ดูแลงานด้านการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงอุตสาหกรรม จ านวน 5 ท่าน โดยใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา 
(Content Analysis) 
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4.3  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

ตอนที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ในการวิจัยเรื่องนี้ กลุ่มตัวอย่างที่ท าการศึกษา ได้แก่ ข้าราชการกระทรวงอุตสาหกรรมกับ

ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ต าแหน่งงาน และระยะเวลา
รับราชการ ใช้การวิเคราะห์หาค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (percentage) และน าเสนอในรูปแบบ
ตารางประกอบ การบรรยาย ดังนี้ 

จากตารางที่ 4.1 พบว่าข้าราชการที่เป็นกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 189 คน  
คิดเป็นร้อยละ 54.94 และเป็นเพศหญิง จ านวน 155 คน คิดเป็นร้อยละ 45.06 
 

ตารางท่ี 4.2 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามอายุ 
 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
ต่ ากว่า 36 ปี 
36 - 40 ปี 
41 - 45 ปี 
46 ปีขึ้นไป 

214 
47 
28 
55 

62.21 
13.66 
8.14 
15.99 

รวม 344 100.00 

จากตารางที่ 4.2 พบว่าข้าราชการที่เป็นกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีอายุต่ ากว่า 36 ปี จ านวน  
214 คน คิดเป็นร้อยละ 62.21 รองลงมามีอายุ 46 ปีขึ้นไป จ านวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 15.99 อายุ 
36 - 40 ปี จ านวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 13.66 และน้อยที่สุด อายุ 41 - 45 ปี จ านวน 28 คน คิดเป็น
ร้อยละ 8.14 

 

 

ตารางท่ี 4.1 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 
หญิง 

189 
155 

54.94 
45.06 

รวม 344 100.00 
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ตารางท่ี 4.3 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามระดับการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 

ต่ ากว่าปริญญาตรี 

ปริญญาตรี 

สูงกว่าปริญญาตรี 

13 

223 

108 

3.78 

64.82 

31.40 

รวม 344 100.00 
  

จากตารางที่ 4.3 พบว่าข้าราชการที่เป็นกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีการศึกษาระดับปริญญาตรี 
จ านวน 223 คน คิดเป็นร้อยละ 64.82 รองลงมามีการศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 108 คน 
คิดเป็นร้อยละ 31.40 และน้อยที่สุดมีการศึกษาระดับต่ ากว่าปริญญาตรี จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 
3.78 ตามล าดับ 

 

ตารางที่ 4.4 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามต าแหน่งงาน 
 

ต าแหน่งงาน จ านวน ร้อยละ 
ประเภทบริหาร   

บริหารต้น 
บริหารสูง 

ประเภทอ านวยการ 
อ านวยการต้น 
อ านวยการสูง 

ประเภทวิชาการ 
ปฏิบัติการ 
ช านาญการ 

ช านาญการพิเศษ 
ประเภทท่ัวไป 

ปฏิบัติงาน 
ช านาญงาน 

อาวุโส 
เชี่ยวชาญ 

5 
3 
 
4 
2 
 

179 
79 
38 
 

24 
8 
2 
0 

1.45 
0.87 

 
1.16 
0.58 

 
52.03 
22.97 
11.05 

 
6.98 
2.33 
0.58 

0 
รวม 344 100.00 
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จากตารางที่ 4.4 พบว่าข้าราชการที่เป็นกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ อยู่ในต าแหน่งปฏิบัติการ 
จ านวน 179 คน คิดเป็นร้อยละ 52.03 ต าแหน่งช านาญการ จ านวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 22.97 
ต าแหน่งช านาญการพิเศษ จ านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 11.05 ต าแหน่งปฏิบัติงาน จ านวน 24 คน คิด
เป็นร้อยละ 6.987 ต าแหน่งช านาญงาน จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 2.33 ต าแหน่งบริหารต้น จ านวน 
5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.45 ต าแหน่งอ านวยการต้น จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.16 ต าแหน่งบริหารสูง 
จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 0.87 ต าแหน่งอ านวยการสูง และต าแหน่งอาวุโส จ านวน 2 คน คิดเป็น
ร้อยละ 0.58 และน้อยที่สุด ต าแหน่งเชี่ยวชาญ จ านวน 0 คน ตามล าดับ 

 

ตารางท่ี 4.5 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามระยะเวลาการรับราชการ 
 

ระยะเวลารับราชการ จ านวน ร้อยละ 

ต่ ากว่า 15 ปี 
15 - 17 ปี 
18 - 20 ปี 
20 ปีขึ้นไป 

248 
19 
20 
57 

72.09 
5.52 
5.82 
16.57 

รวม 344 100.00 
 

จากตารางที่ 4.5 พบว่าข้าราชการที่เป็นกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีระยะเวลารับราชการต่ ากว่า 
15 ปี จ านวน 248 คน คิดเป็นร้อยละ 72.09 รองลงมามีระยะเวลารับราชการ 20 ปีขึ้นไป จ านวน 57 คน 
คิดเป็นร้อยละ 16.57 มีระยะเวลารับราชการ 18 - 20 ปี จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 5.82 และน้อยที่สุด 
มีระยะเวลารับราชการ 15 - 17 ปี จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 5.52 ตามล าดับ 
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ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นต่อการพัฒนาบุคลากรของกระทรวง
อุตสาหกรรม 

การวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นต่อการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงอุตสาหกรรม ทั้ง 3 ด้าน 
โดยใช้การวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย (x) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ปรากฏดังตาราง 

 

ตารางที่ 4.6 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นต่อการพัฒนาบุคลากร
ของกระทรวงอุตสาหกรรม โดยรวมทั้ง 3 ด้าน 
 

 

จากตารางที่ 4.6 พบว่าข้าราชการมีความคิดเห็นต่อการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงอุตสาหกรรม
โดยรวมทั้ง 3 ด้าน อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายด้านโดยเรียงล าดับตามค่าเฉลี่ยจากมาก 
ไปหาน้อย พบว่าด้านการฝึกอบรมมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือด้านการศึกษาต่อ ส่วนด้านการพัฒนา
ตนเองมีค่าเฉลี่ยน้อยทีสุ่ดตามล าดับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิธีการพัฒนา 
ระดับความคิดเห็น 

X  ..DS  แปลผล 
ด้านการฝึกอบรม 
ด้านการศึกษาต่อ 
ด้านการพัฒนาตนเอง 

4.29 
4.25 
4.15 

0.53 
0.53 
0.60 

มากที่สุด 
มากที่สุด 

มาก 

รวม 4.23 0.55 มากที่สุด 
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ตารางที่ 4.7 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นต่อการพัฒนาบุคลากร
ของกระทรวงอุตสาหกรรม ด้านการฝึกอบรม 
 
 

ด้านการฝึกอบรม 
ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. แปลผล 

1. การฝึกอบรมช่วยให้เกิดความรู้ ทักษะ และ
ทัศนคติที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน 

4.24 0.60 มากที่สุด 

2. การฝึกอบรมสามารถช่วยพัฒนาและยกระดับ
ความรู้ความสามารถท่านได้ 

4.36 0.64 มากที่สุด 

3. สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงาน 
ได้ทันที 

4.20 0.65 มาก 

4. การฝึกอบรมจะช่วยท าให้การท างานมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น  

4.26 0.67 มากที่สุด 

5. การฝึกอบรมเป็นการสร้างเครือข่ายในการท างาน
ร่วมกัน 

4.37 0.68 มากที่สุด 

6. ความพึงพอใจต่อการพัฒนาบุคลากรโดยวิธีการ
ฝึกอบรม 

4.29 0.68 มากที่สุด 

รวม 4.29 0.65 มากที่สุด 
 

จากตารางที่ 4.7 พบว่าข้าราชการมีความคิดเห็นต่อการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงอุตสาหกรรม
ด้านการฝึกอบรม โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงล าดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่าข้อที่ 5 ที่ว่า การ
ฝึกอบรมเป็นการสร้างเครือข่ายในการท างานร่วมกันมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาคือข้อที่ 2 ที่ว่า การฝึก 
อบรมสามารถช่วยพัฒนาและยกระดับความรู้ความสามารถท่านได้ ข้อที่ 6 ที่ว่าความพึงพอใจต่อการ
พัฒนาบุคลากรโดยวิธีการฝึกอบรม ข้อที่ 4 ที่ว่าการฝึกอบรมจะช่วยท าให้การท างานมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น และข้อที่ 1 ที่ว่าการฝึกอบรมช่วยให้เกิดความรู้ ทักษะ และทัศนคติที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน 
ส่วนข้อที่ 3 ที่ว่าสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ทันที มีค่าเฉลี่ยน้อยทีสุ่ดตามล าดับ 
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ตารางที่ 4.8 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นต่อการพัฒนาบุคลากรของ
กระทรวงอุตสาหกรรม ด้านการศึกษาต่อ 
 
 

ด้านการศึกษาต่อ 
ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. แปลผล 

1. ความพึงพอใจต่อการศึกษาเรียนรู้เพ่ิมเติมในระดับที่
สูงขึ้น 

4.20 0.62 มาก 

2. การศึกษาต่อจะช่วยให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น 

4.29 0.71 มากที่สุด 

3. การศึกษาต่อเป็นการเตรียมความพร้อมของบุคลากร
ต่อหน้าที่และความต้องการขององค์กรในอนาคตได้ 

4.27 0.67 มากที่สุด 

4. การศึกษาต่อเป็นการเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ 4.29 0.68 มากที่สุด 

5. การศึกษาต่อสามารถสร้างโอกาสในการเลื่อนสู่
ต าแหน่งที่สูงขึ้นต่อไป 

4.25 0.69 มากที่สุด 

6. ความพึงพอใจต่อการพัฒนาบุคลากรโดยวิธีการ 
ศึกษาต่อ 

4.24 0.67 มากที่สุด 

รวม 4.25 0.67 มากที่สุด 
 

จากตารางที่ 4.8 พบว่าข้าราชการมีความคิดเห็นต่อการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงอุตสาหกรรม
ด้านการศึกษาต่อ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงล าดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่าข้อที่ 2 ที่ว่าการศึกษา
ต่อจะช่วยให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และข้อที่ 4 ที่ว่าการศึกษาต่อเป็นการการเพ่ิมพูน
ความรู้ความสามารถ มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาคือ ข้อที่ 3 ที่ว่าการศึกษาต่อเป็นการเตรียมความ
พร้อมของบุคลากรต่อหน้าที่และความต้องการขององค์กรในอนาคตได้ ข้อที่ 5 ที่ว่าการศึกษาต่อสามารถ
สร้างโอกาสในการเลื่อนสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้นต่อไป ข้อที่ 6 ที่ว่าความพึงพอใจต่อการพัฒนาบุคลากรโดยวิธี
การศึกษาต่อ และข้อที่ 1 ที่ว่าความพึงพอใจต่อการศึกษาเรียนรู้เพ่ิมเติมในระดับที่สูงขึ้น มีค่าเฉลี่ยน้อย
ที่สุดตามล าดับ 
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ตารางที่ 4.9 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นต่อการพัฒนาบุคลากร
ของกระทรวงอุตสาหกรรม ด้านการพัฒนาตนเอง 
 

ด้านการพัฒนาตนเอง 
ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. แปลผล 

1. การพัฒนาบุคคลโดยการเลือกวิธีการพัฒนาตนเอง
ตามความถนัดและสนใจของแต่ละบุคคลมีความ
เหมาะสม 

4.19 0.69 มาก 

2. การพัฒนาตนเองเป็นวิธีการที่จะท าให้ท่านเข้าใจ 
ได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น 

4.17 0.70 มาก 

3. การพัฒนาตนเองจะก่อให้เกิดขยายความรู้และสั่งสม
ประสบการณ์ 

4.12 0.74 มาก 

4. การพัฒนาตนเองเป็นการเปิดโอกาสให้ท่านได้แสดง
ความสามารถและศักยภาพที่ซ่อนเร้นอยู่ภายในออกมา 

4.13 0.73 มาก 

5. การพัฒนาตนเองจะสามารถก่อให้เกิดการปรับเปลี่ยน 
พฤติกรรม 

4.17 0.72 มาก 

6. สามารถน าความรู้จากการพัฒนาตนเองไป
แลกเปลี่ยนกับบุคคลอื่นในองค์กรได้ 

4.14 0.80 มาก 

รวม 4.15 0.73 มาก 
 

จากตารางที่ 4.9 พบว่าข้าราชการมีความคิดเห็นต่อการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงอุตสาหกรรม
ด้านการพัฒนาตนเอง โดยรวมอยู่ในระดับมาก 

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงล าดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่าข้อที่ 1 การพัฒนา
บุคคลโดยการเลือกวิธีการพัฒนาตนเองตามความถนัดและสนใจของแต่ละบุคคลมีความเหมาะสม  
มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาคือข้อที่ 5 ที่ว่าการพัฒนาตนเองจะสามารถก่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
และข้อที่ 2 ที่ว่าการพัฒนาตนเองเป็นวิธีการที่จะท าให้ท่านเข้าใจได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น ข้อที่ 6 ที่ว่า
สามารถน าความรู้จากการพัฒนาตนเองไปแลกเปลี่ยนกับบุคคลอ่ืนในองค์กรได้ ข้อที่ 4 ที่ว่าการพัฒนา
ตนเองเป็นการเปิดโอกาสให้ท่านได้แสดงความสามารถและศักยภาพที่ซ่อนเร้นอยู่ภายในออกมา และ 
ข้อที่ 3 ที่ว่าการพัฒนาตนเองจะก่อให้เกิดขยายความรู้และสั่งสมประสบการณ์ มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด
ตามล าดับ 
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ตอนที่ 3 การทดสอบสมมติฐานการวิจัย 

ผู้วิจัยได้ตั้งสมมติฐานการวิจัยไว้ว่า ข้าราชการกระทรวงอุตสาหกรรมที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา 
ต าแหน่งงาน และระยะเวลาการรับราชการแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาบุคลากรของกระทรวง
อุตสาหกรรม โดยรวมทั้ง 3 ด้าน คือ 1. ด้านการฝึกอบรม 2. ด้านการศึกษาต่อ และ 3. ด้านการพัฒนา
ตนเอง แตกต่างกัน การวิเคราะห์สมมติฐานที่ 1 ใช้สถิติ (One Way ANOVA/F–test) ในการทดสอบ
ความแปรปรวนแบบทางเดียวเพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยที่มากกว่า 2 กลุ่ม โดยระดับ
ความเชื่อมั่นอยู่ที่ 95% ดังนั้นถ้าเป็นไปตามสมมติฐานต่อเมื่อค่า Sig. น้อยกว่า .05 ถ้าพบความแตกต่าง
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จะเปรียบเทียบเป็นรายคู่ด้วยวิธีการของ LSD (Least Significant 
Difference) ซึ่งผลการวิเคราะห์ปรากฏดังตารางต่อไปนี้ 
 

ตารางที่ 4.10 แสดงค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นของข้าราชการ
ต่อการพัฒนาบุคลากรกระทรวงอุตสาหกรรม โดยรวมทั้ง 3 ด้าน จ าแนกตามเพศ 
 

เพศ n 
X  S.D. แปลผล 

ชาย 189 4.21 0.42 มากที่สุด 
หญิง 155 4.24 0.41 มากที่สุด 

รวม 344 4.23 0.42 มากที่สุด 
 

จากตารางที่ 4.10 พบว่าข้าราชการมีระดับความคิดเห็นต่อการพัฒนาบุคลากรของกระทรวง
อุตสาหกรรม โดยรวมทั้ง 3 ด้าน จ าแนกตามเพศ มีค่าแปลผลอยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อแยกตาม
เพศพบว่าเพศหญิงมีค่ามากที่สุด 

 

ตารางที่ 4.11 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนระดับความคิดเห็นของข้าราชการต่อการพัฒนา
บุคลากรของกระทรวงอุตสาหกรรมโดยรวม จ าแนกตามเพศ 
 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
ระหว่างกลุ่ม 0.07 1.00 0.07 0.40 0.53 
ภายในกลุ่ม 58.51 342.00 0.17   

รวม 58.58 343.00    
 

จากตารางที่ 4.11 พบว่าข้าราชการที่มีอายุต่างกันมีความคิดเห็นต่อการพัฒนาบุคลากรของ
กระทรวงอุตสาหกรรมโดยรวม ไม่แตกต่างกัน ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
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ตารางท่ี 4.12 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนระดับความคิดเห็นของข้าราชการต่อการพัฒนา
บุคลากรของกระทรวงอุตสาหกรรมโดยรวม จ าแนกตามเพศ 
 

เพศ n 
X  S.D. t Sig.  

ชาย 189 4.21 0.42 - 0.63 0.53 
หญิง 155 4.24 0.41   

รวม 344 4.22 0.41   
 

   

จากตารางที่ 4.12 พบว่าข้าราชการมีระดับความคิดเห็นต่อการพัฒนาบุคลากรของกระทรวง
อุตสาหกรรมโดยรวม จ าแนกตามเพศ ไม่แตกต่างกัน ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

 

 ตารางที่ 4.13 แสดงค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นของ
ข้าราชการต่อการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงอุตสาหกรรม ด้านการฝึกอบรม จ าแนกตามเพศ 
 

เพศ n 
X  S.D. แปลผล 

ชาย 189 4.29 0.51 มากที่สุด 
หญิง 155 4.29 0.54 มากที่สุด 

รวม 344 4.29 0.53 มากที่สุด 
 

  

จากตารางที่ 4.13 พบว่าข้าราชการกระทรวงอุตสาหกรรม มีระดับความคิดเห็นต่อการพัฒนา
บุคลากร ด้านการฝึกอบรม จ าแนกตามเพศ มีค่าแปลผลอยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อแยกตามเพศพบว่า 
เพศหญิงมีค่ามากที่สุด แปรผลอยู่ในระดับมากท่ีสุด 

 

ตารางท่ี 4.14 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนระดับความคิดเห็นของข้าราชการต่อการพัฒนา
บุคลากรของกระทรวงอุตสาหกรรม ด้านการฝึกอบรม จ าแนกตามเพศ 
 

เพศ n 
X  S.D. t Sig. 

ชาย 189 4.29 0.51 0.06 0.95 
หญิง 155 4.29 0.54   

รวม 344 4.29 0.52   
 

  

จากตารางที่ 4.14 พบว่าข้าราชการกระทรวงอุตสาหกรรมมีระดับความคิดเห็นต่อการพัฒนา 
บุคลากรของกระทรวงอุตสาหกรรมด้านการฝึกอบรม จ าแนกตามเพศ ไม่แตกต่างกัน 
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ตารางที่ 4.15 แสดงค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นของ
ข้าราชการต่อการพัฒนาบุคลากรกระทรวงอุตสาหกรรม ด้านการศึกษาต่อ จ าแนกตามเพศ 
 

เพศ n 
X  S.D. แปลผล 

ชาย 189 4.22 0.55 มากที่สุด 
หญิง 155 4.25 0.55 มากที่สุด 

รวม 344 4.23 0.55 มากที่สุด 
 

  

จากตารางที่ 4.15 พบว่าข้าราชการมีระดับความคิดเห็นต่อการพัฒนาบุคลากรของกระทรวง
อุตสาหกรรม ด้านการศึกษาต่อ จ าแนกตามเพศ มีค่าแปลผลอยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อแยกตามเพศ
พบว่าเพศหญิงมีค่ามากที่สุด แปลผลอยู่ในระดับมากที่สุด 

 

ตารางท่ี 4.16 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนระดับความคิดเห็นของข้าราชการต่อการพัฒนา
บุคลากรของกระทรวงอุตสาหกรรม ด้านการศึกษาต่อ จ าแนกตามเพศ 
 

เพศ n 
X  S.D. t Sig. 

ชาย 189 4.22 0.55 - 0.43 0.67 

หญิง 155 4.25 0.55   

รวม 344 4.23 0.55   
 

  

จากตารางที่ 4.16 พบว่าข้าราชการมีระดับความคิดเห็นต่อการพัฒนาบุคลากรของกระทรวง
อุตสาหกรรม ด้านการศึกษาต่อ จ าแนกตามเพศ ไม่แตกต่างกัน 

 

ตารางที่ 4.17 แสดงค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นของ
ข้าราชการต่อการพัฒนาบุคลากรกระทรวงอุตสาหกรรม ด้านการพัฒนาตนเอง จ าแนกตามเพศ 
 

เพศ n 
X  S.D. แปลผล 

ชาย 189 4.12 0.65 มาก 
หญิง 155 4.19 0.53 มาก 

รวม 344 4.15 0.59 มาก 
 

  

จากตารางที่ 4.17 พบว่าข้าราชการมีระดับความคิดเห็นต่อการพัฒนาบุคลากรของกระทรวง
อุตสาหกรรม ด้านการพัฒนาตนเอง จ าแนกตามเพศ มีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก และเมื่อแยกตามเพศ
พบว่า เพศหญิงมีค่ามากที่สุด แปลผลอยู่ในระดับมาก 
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ตารางที่ 4.18 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนระดับความคิดเห็นของข้าราชการต่อการพัฒนา
บุคลากรของกระทรวงอุตสาหกรรม ด้านการพัฒนาตนเอง จ าแนกตามเพศ 
 

เพศ n 
X  S.D. t Sig. 

ชาย 189 4.12 0.65 - 0.96 0.34 
หญิง 155 4.19 0.53   

รวม 344 4.15 0.59   
 

  

จากตารางที่ 4.18 พบว่าข้าราชการมีระดับความคิดเห็นต่อการพัฒนาบุคลากรของกระทรวง
อุตสาหกรรม ด้านการพัฒนาตนเอง จ าแนกตามเพศ ไม่แตกต่างกัน 

 

ตารางที่ 4.19 แสดงค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นของ
ข้าราชการต่อการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงอุตสาหกรรม โดยรวมทั้ง 3 ด้าน จ าแนกตามอายุ 
 

อายุ n 
X  S.D. แปลผล 

ต่ ากว่า 36 ปี 214 4.23 0.36 มากที่สุด 
36 - 40 ปี 47 4.15 0.35 มาก 
41 – 45 ปี 28 4.29 0.52 มากที่สุด 
46 ปีขึ้นไป 55 4.25 0.58 มากที่สุด 

รวม 344 4.23 0.41             มากที่สุด 
   

จากตารางที่ 4.19 พบว่าข้าราชการมีระดับความคิดเห็นต่อการพัฒนาบุคลากรของกระทรวง
อุตสาหกรรม โดยรวมทั้ง 3 ด้าน จ าแนกตามอายุ มีค่าแปลผลอยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อแยกตามอายุ
พบว่า อายุ 41 – 45 ปี มีค่ามากที่สุด รองลงมาคือ อายุ 46 ปีขึ้นไป อายุต่ ากว่า 36 ปี และอายุ 36 – 40 ปี 
มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดตามล าดับ 

 

ตารางที่ 4.20 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนระดับความคิดเห็นต่อการพัฒนาบุคลากรของ
กระทรวงอุตสาหกรรม โดยรวมทั้ง 3 ด้าน ที่มีอายุต่างกัน 
 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
ระหว่างกลุ่ม 0.40 3.00 0.13 0.78 0.51 
ภายในกลุ่ม 58.18 340.00 0.17   

รวม 58.58 343.00    
 

จากตารางที่ 4.20 พบว่าข้าราชการมีระดับความคิดเห็นต่อการพัฒนาบุคลากรของกระทรวง
อุตสาหกรรม โดยรวมทั้ง 3 ด้าน จ าแนกตามอายุไม่ต่างกัน 
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ตารางที่ 4.21 แสดงค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นของ
ข้าราชการต่อการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงอุตสาหกรรม ด้านการฝึกอบรม จ าแนกตามอาย ุ
 

อายุ n 
X  S.D. แปลผล 

ต่ ากว่า 36 ปี 214 4.26 0.45 มากที่สุด 
36 - 40 ปี 47 4.22 0.54 มากที่สุด 
41 – 45 ปี 28 4.39 0.60 มากที่สุด 
46 ปีขึ้นไป 55 4.38 0.71 มากที่สุด 

รวม 344 4.29 0.53 มากที่สุด 
 

  

จากตารางที่ 4.21 พบว่าข้าราชการมีระดับความคิดเห็นต่อการพัฒนาบุคลากรของกระทรวง
อุตสาหกรรม ด้านการฝึกอบรม จ าแนกตามอายุ มีค่าแปลผลอยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อแยกตามอายุ
พบว่า อายุ 41 – 45 ปี มีค่ามากท่ีสุด รองลงมาคือ อายุ 46 ปีขึ้นไป อายุต่ ากว่า 36 ปี และอายุ 41 – 45 
ปี มีค่าน้อยท่ีสุดตามล าดับ 

 

ตารางที่ 4.22 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนระดับความคิดเห็นต่อการพัฒนาบุคลากรของ
กระทรวงอุตสาหกรรม ด้านการฝึกอบรม ที่มีอายุต่างกัน 
 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
ระหว่างกลุ่ม 1.17 3.00 0.39 1.41 0.24 
ภายในกลุ่ม 93.45 340.00 0.27   

รวม 94.62 343.00    
 

จากตารางที่ 4.22 พบว่าข้าราชการมีระดับความคิดเห็นต่อการพัฒนาบุคลากรกระทรวง
อุตสาหกรรม ด้านการฝึกอบรม จ าแนกตามอายุไม่ต่างกัน 
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ตารางที่ 4.23 แสดงค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นของ
ข้าราชการต่อการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงอุตสาหกรรม ด้านการศึกษาต่อ จ าแนกตามอายุ 
 

อายุ n 
X  S.D. แปลผล 

ต่ ากว่า 36 ปี 214 4.26 0.49 มากที่สุด 
36 - 40 ปี 47 4.21 0.57 มากที่สุด 
41 – 45 ปี 28 4.24 0.64 มากที่สุด 
46 ปีขึ้นไป 55 4.15 0.69 มาก 

รวม 344 4.24 0.55 มากที่สุด 
 

  

จากตารางที่ 4.23 พบว่าข้าราชการมีระดับความคิดเห็นต่อการพัฒนาบุคลากรของกระทรวง
อุตสาหกรรม ด้านการศึกษาต่อ จ าแนกตามอายุ มีค่าแปลผลอยู่ในระดับมากท่ีสุด และเมื่อแยกตามอายุ
พบว่าอายุต่ ากว่า 36 ปี มีค่ามากที่สุด รองลงมาคือ อายุ 41 – 45 ปี อายุ 36 – 40 ปี และอายุ 46 ปีขึ้นไป 
มีค่าน้อยท่ีสุดตามล าดับ  

 

ตารางที่ 4.24 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนระดับความคิดเห็นต่อการพัฒนาบุคลากรของ
กระทรวงอุตสาหกรรม ด้านการศึกษาต่อ ท่ีมีอายุต่างกัน 
 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

ระหว่างกลุ่ม 0.54 3.00 0.18 0.59 0.62 

ภายในกลุ่ม 103.62 340.00 0.30   

รวม 104.16 343.00    
 

จากตารางที่ 4.24 พบว่าข้าราชการมีระดับความคิดเห็นต่อการพัฒนาบุคลากรของกระทรวง
อุตสาหกรรม ด้านการศึกษาต่อ จ าแนกตามอายุไม่ต่างกัน 
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ตารางที่ 4.25 ตารางแสดงค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นของ
ข้าราชการต่อการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงอุตสาหกรรม ด้านการพัฒนาตนเอง จ าแนกตามอายุ 

อายุ n 
X  S.D. แปลผล 

ต่ ากว่า 36 ปี 214 4.16 0.57 มาก 
36 - 40 ปี 47 4.02 0.54 มาก 
41 – 45 ปี 28 4.23 0.67 มากที่สุด 
46 ปีขึ้นไป 55 4.22 0.72 มากที่สุด 

รวม 344 4.15 0.60 มาก 
   

จากตารางที่ 4.25 พบว่าข้าราชการมีระดับความคิดเห็นต่อการพัฒนาบุคลากรของกระทรวง
อุตสาหกรรม ด้านการพัฒนาตนเอง จ าแนกตามอายุ มีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก และเมื่อแยกตามอายุ
พบว่า อายุ 41 - 45 ปี มีค่ามากที่สุด รองลงมาคือ อายุ 46 ปีขึ้นไป อายุต่ ากว่า 36 ปี และอายุ 36 – 40 ปี 
มีค่าน้อยท่ีสุดตามล าดับ 

 

ตารางที่ 4.26 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนระดับความคิดเห็นต่อการพัฒนาบุคลากรของ
กระทรวงอุตสาหกรรม ด้านการพัฒนาตนเอง ที่มีอายุต่างกัน 
 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
ระหว่างกลุ่ม 1.18 3.00 0.39 1.09 0.35 
ภายในกลุ่ม 122.50 340.00 0.36   

รวม 123.68 343.00    
 

จากตารางที่ 4.26 พบว่าข้าราชการมีระดับความคิดเห็นต่อการพัฒนาบุคลากรของกระทรวง
อุตสาหกรรม ด้านการพัฒนาตนเอง จ าแนกตามอายุไม่ต่างกัน 

ตารางที่ 4.27 ตารางแสดงค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นของ
ข้าราชการต่อการพัฒนาบุคลากรกระทรวงอุตสาหกรรม โดยรวมทั้ง 3 ด้าน จ าแนกตามระดับการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา n 
X  S.D. แปลผล 

ต่ ากว่าปริญญาตรี 17 4.28 0.26 มากที่สุด 
ปริญญาตรี 218 4.22 0.36 มากที่สุด 
สูงกว่าปริญญาตรี 109 4.23 0.52 มากที่สุด 

รวม 344 4.23 0.41 มากที่สุด 
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จากตารางที่ 4.27 พบว่าข้าราชการมีระดับความคิดเห็นต่อการพัฒนาบุคลากรของกระทรวง
อุตสาหกรรม โดยรวมทั้ง 3 ด้าน จ าแนกตามระดับการศึกษามีค่าแปลผลอยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อแยก
ตามระดับการศึกษาพบว่า ระดับต่ ากว่าปริญญาตรี มีค่ามากที่สุด รองลงมาคือระดับสูงกว่าปริญญาตรี 
และระดับปริญญาตรีมีค่าน้อยท่ีสุด ตามล าดับ 
 

ตารางที่ 4.28 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนระดับความพึงพอใจต่อการพัฒนาบุคลากร 
กระทรวงอุตสาหกรรม โดยรวมทั้ง 3 ด้าน ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน 
 

แหลง่ความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

ระหว่างกลุ่ม 0.05 2.00 0.03 0.16 0.86 
ภายในกลุ่ม 58.53 341.00 0.17   

รวม 58.58 343.00    
 

จากตารางที่ 4.28 พบว่าข้าราชการมีระดับความคิดเห็นต่อการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงง
อุตสาหกรรม โดยรวมทั้ง 3 ด้าน จ าแนกตามระดับการศึกษา ไม่ต่างกัน 

 

ตารางที่ 4.29 แสดงค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นของ
ข้าราชการต่อการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงอุตสาหกรรม ด้านการฝึกอบรม จ าแนกตามระดับ
การศึกษา 

 

ระดับการศึกษา n 
X  S.D. แปลผล 

ต่ ากว่าปริญญาตรี 17 4.43 0.34 มากที่สุด 

ปริญญาตรี 218 4.26 0.49 มากที่สุด 
สูงกว่าปริญญาตรี 106 4.32 0.61 มากที่สุด 

รวม 344 4.29 0.53 มากที่สุด 
 

  จากตารางที่ 4.29 พบว่าข้าราชการมีระดับความคิดเห็นต่อการพัฒนาบุคลากรของกระทรวง
อุตสาหกรรม ด้านการฝึกอบรม จ าแนกตามระดับการศึกษา มีค่าแปลผลอยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อ
แยกตามระดับการศึกษาพบว่า ระดับต่ ากว่าปริญญาตรีมีค่ามากที่สุด รองลงมาคือระดับสูงกว่า
ปริญญาตรี และระดับปริญญาตรีมีค่าน้อยท่ีสุด ตามล าดับ 
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ตารางที่ 4.30 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนระดับความคิดเห็นต่อการพัฒนาบุคลากรของ
กระทรวงอุตสาหกรรม ด้านการฝึกอบรม ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน 
 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

ระหว่างกลุ่ม 0.66 2.00 0.33 1.20 0.30 

ภายในกลุ่ม 93.96 341.00 0.28   

รวม 94.62 343.00    
 

จากตารางที่ 4.30 พบว่าข้าราชการมีระดับความคิดเห็นต่อการพัฒนาบุคลากรของกระทรวง
อุตสาหกรรม ด้านการฝึกอบรม จ าแนกตามระดับการศึกษา ไม่ต่างกัน 

ตารางที่ 4.31 แสดงค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นต่อการ
พัฒนาบุคลากรของกระทรวงอุตสาหกรรม ด้านการศึกษาต่อ จ าแนกตามระดับการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา n 
X  S.D. แปลผล 

 ต่ ากว่าปริญญาตรี 17 4.32 0.48 มากที่สุด 
ปริญญาตรี 218 4.22 0.52 มากที่สุด 
สูงกว่าปริญญาตรี 106 4.26 0.62 มากที่สุด 

รวม 344 4.24 0.55 มากที่สุด 
   

จากตารางที่ 4.31 พบว่า ข้าราชการมีระดับความคิดเห็นต่อการพัฒนาบุคลากรของกระทรวง
อุตสาหกรรม ด้านการศึกษาต่อ จ าแนกตามอายุ มีค่าแปลผลอยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อแยกตาม
ระดับการศึกษาพบว่าระดับต่ ากว่าปริญญาตรีมีค่ามากที่สุด รองลงมาคือระดับสูงกว่าปริญญาตรี และ
ระดับปริญญาตรี มีค่าน้อยท่ีสุด ตามล าดับ 
 

ตารางที่ 4.32 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของระดับความคิดเห็นของข้าราชการต่อการ
พัฒนาบุคลากรของกระทรวงอุตสาหกรรม ด้านการศึกษาต่อ ท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน 
 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
ระหว่างกลุ่ม 0.31 2.00 0.15 0.51 0.60 

ภายในกลุ่ม 103.85 341.00 0.30   
รวม 104.16 343.00    

 

จากตารางที่ 4.32 พบว่า ข้าราชการมีระดับความคิดเห็นต่อการพัฒนาบุคลากรของกระทรวง
อุตสาหกรรม ด้านการศึกษาต่อ จ าแนกตามระดับการศึกษา ไม่ต่างกัน 
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ตารางที่ 4.33 แสดงค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นของ
ข้าราชการต่อการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงอุตสาหกรรม ด้านการพัฒนาตนเอง จ าแนกตาม
ระดับการศึกษา 

 
 

ระดับการศึกษา n 
X  S.D. แปลผล 

ต่ ากว่าปริญญาตรี 17 4.08 0.43 มาก 
ปริญญาตรี 218 4.19 0.56 มาก 
สูงกว่าปริญญาตรี 109 4.10 0.69 มาก 

รวม 344 4.15 0.60 มาก 
 

  

จากตารางที่ 4.33 พบว่าข้าราชการมีระดับความคิดเห็นต่อการพัฒนาบุคลากรของกระทรวง
อุตสาหกรรม ด้านการพัฒนาตนเอง จ าแนกตามระดับการศึกษา มีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก และเมื่อ
แยกตามระดับการศึกษาพบว่า ระดับปริญญาตรี มีค่ามากที่สุด รองลงมาคือ ระดับสูงกว่าปริญญาตรี 
และระดับต่ ากว่าปริญญาตรีมีค่าน้อยท่ีสุด ตามล าดับ 

 

ตารางที่ 4.34 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของระดับความคิดเห็นของข้าราชการต่อการ
พัฒนาบุคลากรของกระทรวงอุตสาหกรรม ด้านการพัฒนาตนเอง ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน 
 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

ระหว่างกลุ่ม 0.66 2.00 0.33 0.91 0.40 

ภายในกลุ่ม 123.02 341.00 0.36   

รวม 123.68 343.00    
 

จากตารางที่ 4.34 พบว่า ข้าราชการกระทรวงอุตสาหกรรมมีระดับความคิดเห็นต่อการพัฒนา
บุคลากรกระทรวงอุตสาหกรรม ด้านการพัฒนาตนเอง จ าแนกตามระดับการศึกษา ไม่ต่างกัน 
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ตารางที่ 4.35 แสดงค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นของข้าราชการ
ต่อการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงอุตสาหกรรม โดยรวมทั้ง 3 ด้าน จ าแนกตามต าแหน่งงาน 
 

ต าแหน่งงาน n 
X  S.D. แปลผล 

ประเภทบริหาร 
บริหารต้น 4 3.92 0.35 มาก 
บริหารสูง 3 3.31 2.01 ปานกลาง 

ประเภทอ านวยการ 
อ านวยการต้น 4 4.50 0.45 มากที่สุด 
อ านวยการสูง 4 4.76 0.08 มากที่สุด 

ประเภทวิชาการ 
ปฏิบัติการ 179 4.23 0.38 มากที่สุด 
ช านาญการ 76 4.15 0.37 มาก 

ช านาญการพิเศษ 39 4.38 0.36 มากที่สุด 
เชี่ยวชาญ 0 0 0 - 

ประเภทท่ัวไป 
ปฏิบัติงาน 24 4.17 0.29 มาก 
ช านาญงาน 9 4.20 0.45 มาก 

อาวุโส 2 4.28 0.08 มากที่สุด 
รวม 344 4.23 0.41 มากที่สุด 

 

  

จากตารางที่ 4.35 พบว่า ข้าราชการกระทรวงอุตสาหกรรม มีระดับความคิดเห็นต่อการพัฒนา
บุคลากร โดยรวมทั้ง 3 ด้าน จ าแนกตามต าแหน่งงาน มีค่าแปลผลอยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อแยก
ตามต าแหน่งงานพบว่า ต าแหน่งอ านวยการสูงมีค่ามากที่สุด รองลงมาคือ ต าแหน่งอ านวยการต้น ต าแหน่ง
ช านาญการพิเศษ ต าแหน่งอาวุโส ต าแหน่งปฏิบัติการ ต าแหน่งช านาญงาน ต าแหน่งปฏิบัติงาน ต าแหน่ง
ช านาญการ ต าแหน่งบริหารต้น ต าแหน่งบริหารสูง และต าแหน่งเชี่ยวชาญตามล าดับ 
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ตารางที่ 4.36 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนระดับความคิดเห็นต่อการพัฒนาบุคลากรของ
กระทรวงอุตสาหกรรม โดยรวมทั้ง 3 ด้าน ที่มีต าแหน่งงานต่างกัน 
 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

ระหว่างกลุ่ม 5.75 9.00 0.64 4.04 0.00* 

ภายในกลุ่ม 52.83 334.00 0.16   

รวม 58.58 343.00    
 

จากตารางที่ 4.36 พบว่า ข้าราชการมีระดับความคิดเห็นต่อการพัฒนาบุคลากรของกระทรวง
อุตสาหกรรม โดยรวมทั้ง 3 ด้าน จ าแนกตามระดับการศึกษา แตกต่างกัน 

 

ตารางท่ี 4.37 แสดงผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ระดับความคิดเห็นของข้าราชการต่อการพัฒนา
บุคลากรของกระทรวงอุตสาหกรรมโดยรวม จ าแนกตามต าแหน่งงาน  

 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

จากตารางที่ 4.37 พบว่า การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ระดับความคิดเห็นของข้าราชการต่อ
การพัฒนาบุคลากรกระทรวงอุตสาหกรรม โดยภาพรวม ตามต าแหน่งงาน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 จ านวน 17 คู่ ได้แก่ 1.ข้าราชการที่มีต าแหน่งบริหารต้น มีความคิดเห็นต่อการ
พัฒนาบุคลากรกระทรวงอุตสาหกรรม มากกว่าข้าราชการต าแหน่งอ านวยการต้น 2. ข้าราชการที่มี
ต าแหน่งบริหารต้น มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาบุคลากรกระทรวงอุตสาหกรรม มากกว่าข้าราชการ

ต าแหน่งงาน X  

บริ 
หาร
ต้น 

บริ 
หาร
สูง 

อ า 
นวย
การ
ต้น 

อ านวย 
การสูง 

ปฏิบัติ 
การ 

ช า 
นาญ
การ 

ช านาญ
การ

พิเศษ 

เชี่ยว 
ชาญ 

ปฏิบัติ 
งาน 

ช านาญ
งาน 

อาวุโส 

3.92 3.31 4.50 4.76 4.23 4.15 4.38 0 4.17 4.20 4.23 

บริหารต้น 3.92 - 0.05 0.04* 0.00* 0.12 0.25 0.03* - 0.23 0.23 0.30 

บริหารสูง 3.31  - 0.00* 0.00* 0.00* 0.00* 0.00* - 0.00* 0.00* 0.01* 

อ านวยการ
ต้น 

4.50   - 0.35 0.19 0.09 0.57 - 0.13 0.22 0.52 

อ านวยการสูง 4.76    - 0.01* 0.00* 0.07 - 0.01* 0.02* 0.16 
ปฏิบัติการ 7.23     - 0.14 0.04 - 0.49 0.82 0.88 
ช านาญการ 4.15      - 0.00* - 0.83 0.72 0.66 
ช านาญการ
พิเศษ 

4.38       - - 0.05* 0.23 0.72 

เช่ียวชาญ 0        - - - - 
ปฏิบัติงาน 4.17         - 0.85 0.81 
ช านาญงาน 4.20          - 0.81 
อาวุโส 4.28           - 
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ต าแหน่งอ านวยการสูง 3. ข้าราชการที่มีต าแหน่งบริหารต้น มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาบุคลากรกระทรวง
อุตสาหกรรม มากกว่าข้าราชการต าแหน่งอ านวยการสูง 4. ข้าราชการที่มีต าแหน่งบริหารต้น มีความ
คิดเห็นต่อการพัฒนาบุคลากรกระทรวงอุตสาหกรรม มากกว่าข้าราชการต าแหน่งช านาญการพิเศษ 5. 
ข้าราชการที่มีต าแหน่งบริหารสูง มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาบุคลากรกระทรวงอุตสาหกรรม มากกว่า
ข้าราชการต าแหน่งอ านวยการต้น 6. ข้าราชการที่มีต าแหน่งบริหารสูง มีความคิดเห็นต่อการพัฒนา
บุคลากรกระทรวงอุตสาหกรรม มากกว่าข้าราชการต าแหน่งอ านวยการสูง 7. ข้าราชการที่มีต าแหน่ง
บริหารสูง มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาบุคลากรกระทรวงอุตสาหกรรม มากกว่าข้าราชการต าแหน่ง
ปฏิบัติการ 8. ข้าราชการที่มีต าแหน่งบริหารสูง มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาบุคลากรกระทรวง
อุตสาหกรรม มากกว่าข้าราชการต าแหน่งช านาญการ 9. ข้าราชการที่มีต าแหน่งบริหารสูง มีความ
คิดเห็นต่อการพัฒนาบุคลากรกระทรวงอุตสาหกรรม มากกว่าข้าราชการต าแหน่งช านาญการพิเศษ 10. 
ข้าราชการที่มีต าแหน่งบริหารสูง มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาบุคลากรกระทรวงอุตสาหกรรม มากกว่า
ข้าราชการต าแหน่งปฏิบัติงาน 11. ข้าราชการที่มีต าแหน่งบริหารสูง มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาบุคลากร
กระทรวงอุตสาหกรรม มากกว่าข้าราชการต าแหน่งช านาญงาน 12. ข้าราชการที่มีต าแหน่งบริหารสูง มี
ความคิดเห็นต่อการพัฒนาบุคลากรกระทรวงอุตสาหกรรม มากกว่า ข้าราชการต าแหน่งอาวุโส 13. 
ข้าราชการที่มีต าแหน่งอ านวยการสูง มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาบุคลากรกระทรวงอุตสาหกรรม 
มากกว่าข้าราชการต าแหน่งปฏิบัติการ 14. ข้าราชการที่มีต าแหน่งอ านวยการสูง มีความคิดเห็นต่อการ
พัฒนาบุคลากรกระทรวงอุตสาหกรรม มากกว่าข้าราชการต าแหน่งช านาญการ 15. ข้าราชการที่มี
ต าแหน่งอ านวยการสูง มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาบุคลากรกระทรวงอุตสาหกรรม มากกว่าข้าราชการ
ต าแหน่งปฏิบัติงาน 16. ข้าราชการที่มีต าแหน่งอ านวยการสูง มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาบุคลากร
กระทรวงอุตสาหกรรม มากกว่าข้าราชการต าแหน่งช านาญงาน 17. ข้าราชการที่มีต าแหน่งช านาญการ มี
ความคิดเห็นต่อการพัฒนาบุคลากรกระทรวงอุตสาหกรรม มากกว่าข้าราชการต าแหน่งช านาญการ
พิเศษ  
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ตารางที่ 4.38 แสดงค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นของข้าราชการ
ต่อการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงอุตสาหกรรม ด้านการฝึกอบรม จ าแนกตามต าแหน่งงาน 
 

ต าแหน่งงาน n 
X  S.D. แปลผล 

ประเภทบริหาร 
บริหารต้น 4 3.88 0.60 มาก 
บริหารสูง 3 3.56 2.22 มาก 

ประเภทอ านวยการ 
อ านวยการต้น 4 4.79 0.42 มากที่สุด 
อ านวยการสูง 4 4.92 0.17 มากที่สุด 

ประเภทวิชาการ 
ปฏิบัติการ 179 4.28 0.47 มากที่สุด 
ช านาญการ 76 4.24 0.48 มากที่สุด 

ช านาญการพิเศษ 39 4.44 0.55 มากที่สุด 
เชี่ยวชาญ 0 0 0 - 

ประเภทท่ัวไป 
ปฏิบัติงาน 24 4.13 0.53 มาก 
ช านาญงาน 9 4.46 0.48 มากที่สุด 

อาวุโส 2 4.83 0.24 มากที่สุด 
รวม 344 4.29 0.53 มากที่สุด 

 

  

จากตารางที่ 4.38 พบว่าข้าราชการมีระดับความคิดเห็นต่อการพัฒนาบุคลากรของกระทรวง
อุตสาหกรรม ด้านการฝึกอบรม จ าแนกตามต าแหน่งงาน มีค่าแปลผลอยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อแยก
ตามต าแหน่งงาน พบว่า ต าแหน่งอ านวยการสูงมีค่ามากที่สุด รองลงมาคือ ต าแหน่งอาวุโส ต าแหน่ง
อ านวยการต้น ต าแหน่งช านาญงาน ต าแหน่งช านาญการพิเศษ ต าแหน่งปฏิบัติการ ต าแหน่งช านาญการ 
ต าแหน่งปฏิบัติงาน ต าแหน่งบริหารต้น ต าแหน่งบริหารสูง และต าแหน่งเชี่ยวชาญ ตามล าดับ 

 

 

 



61 
 

 
ตารางที่ 4.39 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนระดับความคิดเห็นต่อการพัฒนาบุคลากรของ
กระทรวงอุตสาหกรรม ด้านการฝึกอบรม ที่มีต าแหน่งงานต่างกัน 

 

จากตารางที่ 4.39 พบว่า ข้าราชการกระทรวงอุตสาหกรรมมีระดับความคิดเห็นต่อการพัฒนา
บุคลากร กระทรวงอุตสาหกรรม ด้านการฝึกอบรม จ าแนกตามระดับการศึกษาแตกต่างกัน 

 

ตารางท่ี 4.40 แสดงผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ระดับความคิดเห็นของข้าราชการต่อการพัฒนา
บุคลากรของกระทรวงอุตสาหกรรม ด้านการฝึกอบรม จ าแนกตามต าแหน่งงาน 

  
* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 

จากตารางที่ 4.40 พบว่า การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ระดับความคิดเห็นของข้าราชการต่อ
การพัฒนาบุคลากรกระทรวงอุตสาหกรรม ด้านการฝึกอบรม จ าแนกตามต าแหน่งงาน แตกต่างกันอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จ านวน 18 คู่ ได้แก่ 1.ข้าราชการที่มีต าแหน่งบริหารต้น มีความคิดเห็น

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
ระหว่างกลุ่ม 7.46 9.00 0.83 3.18 0.00* 
ภายในกลุ่ม 87.16 334.00 0.26   

รวม 94.62 343.00    

ต าแหน่งงาน X  

บริ 
หาร
ต้น 

บริ 
หาร
สูง 

อ า 
นวย
การ 
ต้น 

อ านวย
การ 
สูง 

ปฏิบั
ติการ 

ช า 
นาญ
การ 

ช า 
นาญ 
การ

พิเศษ 

เช่ียว 
ชาญ 

ปฏิบัติ 
งาน 

ช า 
นาญ 
งาน 

อาวุโส 

3.58 3.33 4.42 4.79 4.26 4.19 4.35 0 4.20 4.02 4.50 
บริหารต้น 3.58 - 0.54 0.03* 0.00* 0.01* 0.03* 0.01* - 0.03* 0.18 0.05* 

บริหารสูง 3.33  - 0.01* 0.00* 0.00* 0.01* 0.00* - 0.01* 0.06 0.02* 

อ านวยการ
ต้น 

4.42   
- 0.33 0.56 0.41 0.83 - 0.46 0.22 0.86 

อ านวยการสูง 4.79    - 0.05* 0.03* 0.12 - 0.04* 0.02* 0.53 

ปฏิบัติการ 4.26     - 0.33 0.31 - 0.63 0.19 0.53 

ช านาญการ 4.19      - 0.11 - 0.91 0.38 0.42 

ช านาญการ
พิเศษ 

4.35       
- - 0.27 0.09 0.71 

เช่ียวชาญ 0        - - - - 

ปฏิบัติงาน 4.20         - 0.39 0.45 

ช านาญงาน 4.02          - 0.25 

อาวุโส 4.50           - 



62 
 

ต่อการพัฒนาบุคลากรกระทรวงอุตสาหกรรม มากกว่า ข้าราชการต าแหน่งอ านวยการต้น 2. ข้าราชการ
ที่มีต าแหน่งบริหารต้น มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาบุคลากรกระทรวงอุตสาหกรรม มากกว่าข้าราชการ
ต าแหน่งอ านวยการสูง 3. ข้าราชการที่มีต าแหน่งบริหารต้น มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาบุคลากร
กระทรวงอุตสาหกรรม มากกว่าข้าราชการต าแหน่งปฏิบัติการ 4. ข้าราชการที่มีต าแหน่งบริหารต้น มี
ความคิดเห็นต่อการพัฒนาบุคลากรกระทรวงอุตสาหกรรม มากกว่าข้าราชการต าแหน่งช านาญการ 5. 
ข้าราชการที่มีต าแหน่งบริหารต้น มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาบุคลากรกระทรวงอุตสาหกรรม มากกว่า
ข้าราชการต าแหน่งช านาญการพิเศษ 6. ข้าราชการที่มีต าแหน่งบริหารต้น มีความคิดเห็นต่อการพัฒนา
บุคลากรกระทรวงอุตสาหกรรม มากกว่าข้าราชการต าแหน่งปฏิบัติงาน 7. ข้าราชการที่มีต าแหน่ง
บริหารต้น มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาบุคลากรกระทรวงอุตสาหกรรม มากกว่าข้าราชการต าแหน่ง
อาวุโส 8. ข้าราชการที่มีต าแหน่งบริหารสูง มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาบุคลากรกระทรวงอุตสาหกรรม 
มากกว่าข้าราชการต าแหน่งอ านวยการต้น 9. ข้าราชการที่มีต าแหน่งบริหารสูง มีความคิดเห็นต่อการ
พัฒนาบุคลากรกระทรวงอุตสาหกรรม มากกว่าข้าราชการต าแหน่งอ านวยการสูง 10. ข้าราชการที่มี
ต าแหน่งบริหารสูง มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาบุคลากรกระทรวงอุตสาหกรรม มากกว่าข้าราชการ
ต าแหน่งปฏิบัติการ 11. ข้าราชการที่มีต าแหน่งบริหารสูง มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาบุคลากร
กระทรวงอุตสาหกรรม มากกว่าข้าราชการต าแหน่งช านาญการ 12. ข้าราชการที่มีต าแหน่งบริหารสูง มี
ความคิดเห็นต่อการพัฒนาบุคลากรกระทรวงอุตสาหกรรม มากกว่าข้าราชการต าแหน่งช านาญการ
พิเศษ 13. ข้าราชการที่มีต าแหน่งบริหารสูง มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาบุคลากรกระทรวงอุตสาหกรรม 
มากกว่าข้าราชการต าแหน่งปฏิบัติงาน 14. ข้าราชการที่มีต าแหน่งบริหารสูง มีความคิดเห็นต่อการ
พัฒนาบุคลากรกระทรวงอุตสาหกรรม มากกว่าข้าราชการต าแหน่งอาวุโส 15. ข้าราชการที่มีต าแหน่ง
อ านวยการสูง มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาบุคลากรกระทรวงอุตสาหกรรม มากกว่าข้าราชการต าแหน่ง
ปฏิบัติการ 16. ข้าราชการที่มีต าแหน่งอ านวยการสูง มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาบุคลากรกระทรวง
อุตสาหกรรม มากกว่าข้าราชการต าแหน่งช านาญการ 17. ข้าราชการที่มีต าแหน่งอ านวยการสูง มีความ
คิดเห็นต่อการพัฒนาบุคลากรกระทรวงอุตสาหกรรม มากกว่าข้าราชการต าแหน่งปฏิบัติ งาน 18. 
ข้าราชการที่มีต าแหน่งอ านวยการสูง มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาบุคลากรกระทรวงอุตสาหกรรม 
มากกว่าข้าราชการต าแหน่งช านาญงาน 
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ตารางที่ 4.41 แสดงค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นของข้าราชการ
ต่อการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงอุตสาหกรรม ด้านการศึกษาต่อ จ าแนกตามต าแหน่งงาน 
 

ต าแหน่งงาน n 
X  S.D. แปลผล 

ประเภทบริหาร 

บริหารต้น 4 3.58 0.40 มาก 

บริหารสูง 3 3.33 2.02 ปานกลาง 

ประเภทอ านวยการ 

อ านวยการต้น 4 4.42 0.55 มากที่สุด 

อ านวยการสูง 4 4.79 0.32 มากที่สุด 

ประเภทวิชาการ 

ปฏิบัติการ 179 4.26 0.50 มากที่สุด 

ช านาญการ 76 4.19 0.57 มาก 

ช านาญการพิเศษ 39 4.35 0.49 มากที่สุด 

เชี่ยวชาญ 0 0 0 - 

ประเภทท่ัวไป 

ปฏิบัติงาน 24 4.20 0.50 มาก 

ช านาญงาน 9 4.02 0.64 มาก 

อาวุโส 2 4.50 0.71 มากที่สุด 

รวม 344 4.24 0.55 มากที่สุด 
 

จากตารางที่ 4.41 พบว่า ข้าราชการมีระดับความคิดเห็นต่อการพัฒนาบุคลากรของกระทรวง
อุตสาหกรรม ด้านการศึกษา จ าแนกตามต าแหน่งงาน มีค่าแปลผลอยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อแยก
ตามต าแหน่งงาน พบว่า ต าแหน่งอ านวยการสูงมีค่ามากที่สุด รองลงมาคือ ต าแหน่งอาวุโส ต าแหน่ง
อ านวยการต้น ต าแหน่งช านาญการพิเศษ ต าแหน่งปฏิบัติการ ต าแหน่งปฏิบัติงาน ต าแหน่งช านาญการ 
ต าแหน่งช านาญงาน ต าแหน่งบริหารต้น ต าแหน่งบริหารสูง และต าแหน่งเชี่ยวชาญ ตามล าดับ 
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ตารางที่ 4.42 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนระดับความคิดเห็นต่อการพัฒนาบุคลากรของ
กระทรวงอุตสาหกรรม ด้านการศึกษาต่อ ท่ีมีต าแหน่งงานต่างกัน 
 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

ระหว่างกลุ่ม 6.93 9.00 0.77 0.65 0.00* 

ภายในกลุ่ม 97.23 334.00 0.29   

รวม 104.16 343.00    
  

จากตารางที่ 4.42 พบว่า ข้าราชการมีระดับความคิดเห็นต่อการพัฒนาบุคลากรของกระทรวง
อุตสาหกรรม ด้านการศึกษาต่อ จ าแนกตามระดับการศึกษา แตกต่างกัน 

 

ตารางที่ 4.43 แสดงผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ระดับความคิดเห็นของข้าราชการต่อการพัฒนา
บุคลากรกระทรวงอุตสาหกรรมด้านการศึกษาต่อ จ าแนกตามต าแหน่งงาน  

 

 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  

จากตารางที่ 4.43 พบว่า การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ระดับความคิดเห็นของข้าราชการต่อ
การพัฒนาบุคลากรของกระทรวงอุตสาหกรรม ด้านการศึกษาต่อ จ าแนกตามต าแหน่งงาน แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ .05 จ านวน 18 คู่ ได้แก่ 1.ข้าราชการที่มีต าแหน่งบริหารต้น มีความคิดเห็น
ต่อการพัฒนาบุคลากรกระทรวงอุตสาหกรรม มากกว่าข้าราชการต าแหน่งอ านวยการต้น 2. ข้าราชการ
ที่มีต าแหน่งบริหารต้น มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาบุคลากรกระทรวงอุตสาหกรรม มากกว่าข้าราชการ
ต าแหน่งอ านวยการสูง 3. ข้าราชการที่มีต าแหน่งบริหารต้น มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาบุคลากรกระทรวง

ต าแหน่งงาน X  

บริ 
หาร
ต้น 

บริ 
หาร
สูง 

อ านวย 
การต้น 

อ านวย 
การสูง 

ปฏิบั
ติ 

การ 

ช า 
นาญ 
การ 

ช านาญ
การ

พิเศษ 

เชี่ยว 

ชาญ 

ปฏิบั
ติ 

งาน 

ช า 
นาญ
งาน 

อาวุ 
โส 

3.88 3.56 4.79 4.92 4.28 4.24 4.44 0 4.13 4.46 4.83 
บริหารต้น 3.88 - 0.41 0.01* 0.00* 0.12 0.17 0.04* - 0.28 0.31 0.44 

บริหารสูง 3.56  - 0.00* 0.00* 0.02* 0.02* 0.00* - 0.07 0.01* 0.01* 

อ านวยการต้น 4.79   - 0.73 0.05* 0.03* 0.19 - 0.02* 0.29 0.93 

อ านวยการสูง 4.92    - 0.01* 0.01* 0.07 - 0.00* 0.14 0.85 

ปฏิบัติการ 4.28     - 0.54 0.09 - 0.16 0.30 0.13 

ช านาญการ 4.24      - 0.05* - 0.35 0.21 0.10 

ช านาญการพิเศษ 4.44       - - 0.02* 0.89 0.28 

เช่ียวชาญ 0        - - - - 

ปฏิบัติงาน 4.13         - 0.09 0.06 

ช านาญงาน 4.46          - 0.35 

อาวุโส 4.83           - 
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อุตสาหกรรม มากกว่าข้าราชการต าแหน่งช านาญการพิเศษ 4. ข้าราชการที่มีต าแหน่งบริหารสูง มีความ
คิดเห็นต่อการพัฒนาบุคลากรกระทรวงอุตสาหกรรม มากกว่าข้าราชการต าแหน่งอ านวยการต้น  
5. ข้าราชการที่มีต าแหน่งบริหารสูง มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาบุคลากรกระทรวงอุตสาหกรรม 
มากกว่าข้าราชการต าแหน่งอ านวยการสูง 6. ข้าราชการที่มีต าแหน่งบริหารสูง มีความคิดเห็นต่อการ
พัฒนาบุคลากรกระทรวงอุตสาหกรรม มากกว่าข้าราชการต าแหน่งปฏิบัติการ 7. ข้าราชการที่มีต าแหน่ง
บริหารสูง มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาบุคลากรกระทรวงอุตสาหกรรม มากกว่าข้าราชการต าแหน่ง
ช านาญการ 8. ข้าราชการที่มีต าแหน่งบริหารสูง มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาบุคลากรกระทรวง
อุตสาหกรรม มากกว่าข้าราชการต าแหน่งช านาญการพิเศษ 9. ข้าราชการที่มีต าแหน่งบริหารสูง มีความ
คิดเห็นต่อการพัฒนาบุคลากรกระทรวงอุตสาหกรรม มากกว่าข้าราชการต าแหน่งช านาญงาน  
10. ข้าราชการที่มีต าแหน่งบริหารสูง มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาบุคลากรกระทรวงอุตสาหกรรม 
มากกว่าข้าราชการต าแหน่งอาวุโส 11. ข้าราชการที่มีต าแหน่งอ านวยการต้น มีความคิดเห็นต่อการ
พัฒนาบุคลากรกระทรวงอุตสาหกรรม มากกว่าข้าราชการต าแหน่งปฏิบัติการ 12. ข้าราชการที่มี
ต าแหน่งอ านวยการต้น มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาบุคลากรกระทรวงอุตสาหกรรม มากกว่าข้าราชการ
ต าแหน่งช านาญการ 13. ข้าราชการที่มีต าแหน่งอ านวยการต้นมีความคิดเห็นต่อการพัฒนาบุคลากร
กระทรวงอุตสาหกรรม มากกว่าข้าราชการต าแหน่งปฏิบัติงาน 14. ข้าราชการที่มีต าแหน่งอ านวยการสูง  
มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาบุคลากรกระทรวงอุตสาหกรรม มากกว่าข้าราชการต าแหน่งปฏิบัติการ  
15. ข้าราชการที่มีต าแหน่งอ านวยการสูง มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาบุคลากรกระทรวงอุตสาหกรรม 
มากกว่าข้าราชการต าแหน่งช านาญการ 16. ข้าราชการที่มีต าแหน่งอ านวยการสูง มีความคิดเห็นต่อการ
พัฒนาบุคลากรกระทรวงอุตสาหกรรม มากกว่าข้าราชการต าแหน่งช านาญงาน 17. ข้าราชการที่มี
ต าแหน่งช านาญการ มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาบุคลากรกระทรวงอุตสาหกรรม มากกว่าข้าราชการ
ต าแหน่งช านาญการพิเศษ 18. ข้าราชการที่มีต าแหน่งช านาญการพิเศษ มีความคิดเห็นต่อการพัฒนา
บุคลากรกระทรวงอุตสาหกรรม มากกว่าข้าราชการต าแหน่งปฏิบัติงาน 
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ตารางที่ 4.44 แสดงค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นของ
ข้าราชการต่อการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงอุตสาหกรรม ด้านการพัฒนาตนเอง จ าแนกตาม
ต าแหน่งงาน 
 

ต าแหน่งงาน n 
X  S.D. แปลผล 

ประเภทบริหาร 
บริหารต้น 4 4.29 0.52 มากที่สุด 
บริหารสูง 3 3.06 1.93 ปานกลาง 

ประเภทอ านวยการ 
อ านวยการต้น 4 4.29 0.89 มากที่สุด 
อ านวยการสูง 4 4.58 0.29 มากที่สุด 

ประเภทวิชาการ 
ปฏิบัติการ 179 4.16 0.55 มาก 
ช านาญการ 76 4.04 0.65 มาก 

ช านาญการพิเศษ 39 4.35 0.49 มากที่สุด 
เชี่ยวชาญ 0 0 0 - 

ประเภทท่ัวไป 
ปฏิบัติงาน 24 4.19 0.56 มาก 
ช านาญงาน 9 4.13 0.48 มาก 

อาวุโส 2 3.50 0.71 มาก 
รวม 344 4.15 0.60 มาก 

 

 

จากตารางที่ 4.44 พบว่า ข้าราชการ มีระดับความคิดเห็นต่อการพัฒนาบุคลากรของกระทรวง
อุตสาหกรรม ด้านการศึกษา จ าแนกตามต าแหน่งงาน มีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก และเมื่อแยกตาม
ต าแหน่งงานพบว่า ต าแหน่งอ านวยการสูงมีค่ามากที่สุด รองลงมาคือ ต าแหน่งช านาญการพิเศษ 
ต าแหน่งอ านวยการต้นและต าแหน่งบริหารต้นมีค่าเท่ากัน ต าแหน่งปฏิบัติงาน ต าแหน่งปฏิบัติการ 
ต าแหน่งช านาญการ ต าแหน่งอาวุโส ต าแหน่งช านาญงาน ต าแหน่งบริหารสูง และต าแหน่งเชี่ยวชาญ 
ตามล าดับ 
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ตารางที่ 4.45 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนระดับความคิดเห็นต่อการพัฒนาบุคลากรของ
กระทรวงอุตสาหกรรม ด้านการพัฒนาตนเอง ที่มีต าแหน่งงานต่างกัน 
 

จากตารางที่ 4.45 พบว่า ข้าราชการกระทรวงอุตสาหกรรมมีระดับความคิดเห็นต่อการพัฒนา
บุคลากรกระทรวงอุตสาหกรรม ด้านการพัฒนาตนเอง จ าแนกตามระดับการศึกษา แตกต่างกัน 

 

ตารางที่ 4.46 แสดงผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ระดับความคิดเห็นของข้าราชการต่อการพัฒนา
บุคลากรกระทรวงอุตสาหกรรมด้านการพัฒนาตนเอง จ าแนกตามต าแหน่งงาน  

* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

จากตารางที่ 4.46 พบว่า การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ระดับความคิดเห็นของข้าราชการ
ต่อการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงอุตสาหกรรม ด้านการพัฒนาตนเอง จ าแนกตามต าแหน่งงาน
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จ านวน 11 คู่ ได้แก่ 1.ข้าราชการที่มีต าแหน่งบริหารต้น 
มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาบุคลากรกระทรวงอุตสาหกรรม มากกว่าข้าราชการต าแหน่งอ านวยการต้น 
2. ข้าราชการที่มีต าแหน่งบริหารสูง มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาบุคลากรกระทรวงอุตสาหกรรม มากกว่า

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
ระหว่างกลุ่ม 7.97 9.00 0.89 2.55 0.01* 
ภายในกลุ่ม 115.72 334.00 0.35   

รวม 123.68 343.00    

ต าแหน่ง
งาน X  

บริ 
หาร
ต้น 

บริ 
หาร 
สูง 

อ านว
ย 

การ
ต้น 

อ านวย 
การสูง 

ปฏิบั
ติ 

การ 

ช านาญ
การ 

ช า 
นาญ
การ

พิเศษ 

เชี่ยว 
ชาญ 

ปฏิบั
ติ 

งาน 

ช านาญ
งาน 

อาวุ 
โส 

4.29 3.06 4.29 4.58 4.16 4.04 4.35 0 4.19 4.13 3.50 

บริหารต้น 4.29 =-- 0.01* 1.00 0.48 0.67 0.40 0.85 - 0.76 0.65 0.12 

บริหารสูง 3.06  - 0.01* 0.00* 0.00* 0.00* 0.00* - 0.00* 0.01* 0.41 

อ านวยการต้น 4.29   - 0.48 0.67 0.40 0.85 - 0.76 0.65 0.12 

อ านวยการสูง 4.58    - 0.16 0.07 0.45 - 0.22 0.20 0.03* 

ปฏิบัติการ 4.16     - 0.12 0.07 - 0.81 0.86 0.11 

ช านาญการ 4.04      - 0.01* - 0.25 0.66 0.20 

ช านาญการ
พิเศษ 

4.35       - - 0.31 0.31 0.05* 

เช่ียวชาญ 0        - - - - 

ปฏิบัติงาน 4.19         - 0.78 0.11 

ช านาญงาน 4.13          - 0.17 

อาวุโส 3.50           - 
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ข้าราชการต าแหน่งอ านวยการต้น 3. ข้าราชการที่มีต าแหน่งบริหารสูง มีความคิดเห็นต่อการพัฒนา
บุคลากรกระทรวงอุตสาหกรรม มากกว่าข้าราชการต าแหน่งอ านวยการสูง 4. ข้าราชการที่มีต าแหน่ง
บริหารสูง มีความคิดเห็น ต่อการพัฒนาบุคลากรกระทรวงอุตสาหกรรม มากกว่าข้าราชการต าแหน่ง
ปฏิบัติการ 5. ข้าราชการที่มีต าแหน่งบริหารสูง มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาบุคลากรกระทรวงอุตสาหกรรม 
มากกว่าข้าราชการต าแหน่งช านาญการ 6. ข้าราชการที่มีต าแหน่งบริหารสูง มีความคิดเห็นต่อการ
พัฒนาบุคลากรกระทรวงอุตสาหกรรม มากกว่าข้าราชการต าแหน่งช านาญการพิเศษ 7. ข้าราชการ 
ที่มีต าแหน่งบริหารสูง มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาบุคลากรกระทรวงอุตสาหกรรม มากกว่าข้าราชการ
ต าแหน่งปฏิบัติงาน 8. ข้าราชการที่มีต าแหน่งบริหารสูง มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาบุคลากรกระทรวง
อุตสาหกรรม มากกว่าข้าราชการต าแหน่งช านาญงาน 9. ข้าราชการที่มีต าแหน่งอ านวยการสูง มี
ความคิดเห็นต่อการพัฒนาบุคลากรกระทรวงอุตสาหกรรม มากกว่าข้าราชการต าแหน่งอาวุโส  
10. ข้าราชการที่มีต าแหน่งช านาญการ มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาบุคลากรกระทรวงอุตสาหกรรม 
มากกว่าข้าราชการต าแหน่งช านาญการพิเศษ 11. ข้าราชการที่มีต าแหน่งช านาญการพิเศษ มีความ
คิดเห็นต่อการพัฒนาบุคลากรกระทรวงอุตสาหกรรม มากกว่าข้าราชการต าแหน่งอาวุโส 
 

ตารางที่ 4.47 แสดงค่าเฉลี่ย (x) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นของข้าราชการ
ต่อการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงอุตสาหกรรม โดยรวมทั้ง 3 ด้าน จ าแนกตามระยะเวลาการ
รับราชการ 
 

ระยะเวลาการรับราชการ n 
X  S.D. แปลผล 

น้อยกว่า 15 ปี 247 4.21 0.36 มากที่สุด 
15 – 17 ปี 15 4.04 0.56 มาก 
18 – 20 ปี 19 4.31 0.42 มากที่สุด 
20 ปีขึ้นไป 63 4.30 0.54 มากที่สุด 

รวม 344 4.23 0.41 มากที่สุด 
 

 

  

จากตารางที่ 4.47 พบว่าข้าราชการมีระดับความคิดเห็นต่อการพัฒนาบุคลากรของกระทรวง
อุตสาหกรรม โดยรวมทั้ง 3 ด้าน จ าแนกตามระยะเวลาการรับราชการ มีค่าแปลผลอยู่ในระดับมากที่สุด 
และเมื่อแยกตามระยะเวลาการรับราชการ พบว่า ระยะเวลารับราชการ 18 – 20 ปี มีค่ามากที่สุดรองลงมา
คือ ระยะเวลา 20 ปีขึ้นไป ระยะเวลาน้อยกว่า 15 ปี และระยะเวลา 15 – 17 ปี มีค่าน้อยที่สุด ตามล าดับ 
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ตารางท่ี 4.48 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนระดับความคิดเห็นต่อการพัฒนาบุคลากรของ
กระทรวงอุตสาหกรรม โดยรวมทั้ง 3 ด้าน ที่มีระยะเวลาการรับราชการต่างกัน 
 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
ระหว่างกลุ่ม 1.05 3.00 0.35 2.08 0.10 
ภายในกลุ่ม 57.53 340.00 0.17   

รวม 58.58 343.00    
 

จากตารางที่ 4.48 พบว่าข้าราชการมีระดับความคิดเห็นต่อการพัฒนาบุคลากรกระทรวง
อุตสาหกรรม โดยรวมทั้ง 3 ด้าน จ าแนกตามระดับการศึกษา ไม่แตกต่างกัน 

 

ตารางที่ 4.49 แสดงค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นของ
ข้าราชการต่อการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงอุตสาหกรรม ด้านการฝึกอบรม จ าแนกตาม
ระยะเวลารับราชการ 
 

ระยะเวลาการรับราชการ n 
X  S.D. แปลผล 

น้อยกว่า 15 ปี 247 4.26 0.47 มาก 
15 – 17 ปี 15 4.10 0.63 มาก 
18 – 20 ปี 19 4.48 0.57 มาก 
20 ปีขึ้นไป 63 4.39 0.64 มาก 

รวม 344 4.29 0.53 มาก 
   

จากตารางที่ 4.49 พบว่าข้าราชการมีระดับความคิดเห็นต่อการพัฒนาบุคลากรของกระทรวง
อุตสาหกรรม โดยรวมทั้ง 3 ด้าน จ าแนกตามระยะเวลารับราชการ มีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก และเม่ือ
แยกตามระยะเวลาการรับราชการพบว่า ระยะเวลารับราชการ 18 – 20 ปี มีค่ามากที่สุด รองลงมาคือ 
ระยะเวลา 20 ปีขึ้นไป ระยะเวลาน้อยกว่า 15 ปี และระยะเวลา 15 – 17 ปี มีค่าน้อยที่สุด ตามล าดับ 

 

ตารางท่ี 4.50 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนระดับความคิดเห็นต่อการพัฒนาบุคลากรของ
กระทรวงอุตสาหกรรม ด้านการฝึกอบรม ที่มีระยะเวลาการรับราชการต่างกัน 
 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

ระหว่างกลุ่ม 2.19 3.00 0.73 2.69 0.05* 

ภายในกลุ่ม 92.42 340.00 0.27   

รวม 94.62 343.00    
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จากตารางที่ 4.50 พบว่าข้าราชการมีระดับความคิดเห็นต่อการพัฒนาบุคลากรของกระทรวง
อุตสาหกรรม ด้านการฝึกอบรม จ าแนกตามระดับการศึกษา ไม่แตกต่างกัน 

 

ตารางที่ 4.51 แสดงค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นของ
บุคลากรต่อการพัฒนาบุคลากรกระทรวงอุตสาหกรรม ด้านการศึกษาต่อ จ าแนกตามระยะเวลารับ
ราชการ 
 

ระยะเวลาการรับราชการ n 
X  S.D. แปลผล 

น้อยกว่า 15 ปี 247 4.25 0.51 มากที่สุด 
15 – 17 ปี 15 4.06 0.78 มาก 
18 – 20 ปี 19 4.31 0.54 มากที่สุด 
20 ปีขึ้นไป 63 4.20 0.66 มาก 

รวม 344 4.24 0.55 มากที่สุด 
 

  

จากตารางที่ 4.51 พบว่า ข้าราชการ มีระดับความคิดเห็นต่อการพัฒนาบุคลากรของกระทรวง
อุตสาหกรรม ด้านการศึกษาต่อ จ าแนกตามระยะเวลารับราชการ มีค่าแปลผลอยู่ในระดับมากที่สุด และ
เมื่อแยกตามระยะเวลาการรับราชการ พบว่าระยะเวลารับราชการ 18 – 20 ปี มีค่ามากที่สุด รองลงมา
คือ ระยะเวลาน้อยกว่า 15 ปี ระยะเวลา 20 ปีขึ้นไป และระยะเวลา 15 – 17 ปี มีค่าน้อยที่สุด ตามล าดับ 
 

ตารางที่ 4.52 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนระดับความคิดเห็นต่อการพัฒนาบุคลากร
กระทรวงอุตสาหกรรม ด้านการศึกษาต่อ ท่ีมีระยะเวลาการรับราชการต่างกัน 
 

 

จากตารางที่ 4.52 พบว่า ข้าราชการมีระดับความคิดเห็นต่อการพัฒนาบุคลากรของกระทรวง
อุตสาหกรรม ด้านการศึกษาต่อ จ าแนกตามระดับการศึกษา ไม่แตกต่างกัน 

 
 
 
 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
ระหว่างกลุ่ม 0.70 3.00 0.23 0.77 0.51 
ภายในกลุ่ม 103.46 340.00 0.30   

รวม 104.16 343.00    
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ตารางที่ 4.53 แสดงค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นของ
ข้าราชการต่อการพัฒนาบุคลากรกระทรวงอุตสาหกรรม ด้านการพัฒนาตนเอง จ าแนกตาม
ระยะเวลารับราชการ 
 

ระยะเวลาการรับราชการ n 
X  S.D. แปลผล 

น้อยกว่า 15 ปี 247 4.13 0.55 มาก 
15 – 17 ปี 15 3.96 0.75 มาก 
18 – 20 ปี 19 4.14 0.70 มาก 
20 ปีขึ้นไป 63 4.30 0.69 มากที่สุด 

รวม 344 4.15 0.60 มาก 
 

  

จากตารางที่ 4.53 พบว่า ข้าราชการ มีระดับความคิดเห็นต่อการพัฒนาบุคลากรของกระทรวง
อุตสาหกรรม ด้านการพัฒนาตนเอง จ าแนกตามระยะเวลารับราชการ มีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก และ
เมื่อแยกตามระยะเวลาการรับราชการ พบว่า ระยะเวลารับราชการ 20 ปีขึ้นไป มีค่ามากที่สุด รองลงมา
คือ ระยะเวลา 18 – 20 ปี ระยะเวลาน้อยกว่า 15 ปี และระยะเวลา 15 – 17 ปี มีค่าน้อยที่สุด ตามล าดับ 

 

ตารางท่ี 4.54 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนระดับความคิดเห็นต่อการพัฒนาบุคลากรของ
กระทรวงอุตสาหกรรม ด้านการพัฒนาตนเอง ที่มีระยะเวลาการรับราชการต่างกัน 
 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
ระหว่างกลุ่ม 2.08 3.00 0.69 1.94 0.12 
ภายในกลุ่ม 121.60 340.00 0.36   

รวม 123.68 343.00    
 

จากตารางที่ 4.54 พบว่า ข้าราชการกระทรวงอุตสาหกรรมมีระดับความคิดเห็นต่อการพัฒนา
บุคลากรของกระทรวงอุตสาหกรรม ด้านการพัฒนาตนเอง จ าแนกตามระดับการศึกษา ไม่แตกต่างกัน 
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ตอนที่ 4 วิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์แนวทางการพัฒนาบุคลากรกระทรวง
อุตสาหกรรม 

 ผู้วิจัยได้ตั้งค าถามสัมภาษณ์แนวทางการพัฒนาบุคลากรกระทรวงอุตสาหกรรม จ านวน 3 ข้อ 
โดยใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ประกอบบริบท และประมวลผลตามวัตถุประสงค์
ของการวิจัยที่ก าหนดไว้ น ามาเสนอในรูปแบบสรุปเนื้อหาองค์รวมรายด้าน ดังนี้ 
 ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ซึ่งเป็นผู้มีบทบาทหน้าที่ในการก าหนดนโยบายและ 
มีหน้าที่ความรับผิดชอบในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งได้ก าหนด
ประเด็นปัญหา 3 ข้อ เพ่ือให้สอดรับกับแนวทางการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงอุตสาหกรรม ใน 3 
ด้าน คือ 1. ด้านการฝึกอบรม 2. ด้านการศึกษาต่อ และ 3. ด้านการพัฒนาตนเอง  
 1. การพัฒนาบุคลากรกระทรวงอุตสาหกรรม ด้านการฝึกอบรม ได้ก าหนดค าถามในประเด็น
ที่ว่า “ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรต่อการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงอุตสาหกรรมด้วยวิธีการฝึกอบรม” 
จากการสัมภาษณ์ท าให้ทราบว่า  
 การพัฒนาบุคลากรโดยวิธีการฝึกอบรมเป็นกระบวนการที่นิยมและแพร่หลายเป็นอย่างมาก
ในการพัฒนาบุคลากรขององค์กรต่างๆ ซึ่งมีทั้งการฝึกอบรมในระยะสั้น และการฝึกอบรมระยะยาว 
รวมทั้ง มีหลักสูตรการฝึกอบรมที่หลากหลาย ตอบสนองต่อความต้องการที่แตกต่างกันของบุคลากรใน
องค์กร ดังจะเห็นได้จากแนวคิดของ ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 5 ที่ชี้ให้เห็นความส าคัญของการพัฒนา
บุคลากรด้วยวิธีการฝึกอบรมว่า “การพัฒนาบุคลากรโดยวิธีการฝึกอบรมในปัจจุบัน ยังคงมีความส าคัญ
และความจ าเป็นอยู่ เนื่องจากเป็นรูปแบบที่มีวิทยากรที่มีความรู้ความสามรถ และประสบการณ์ในแต่
ละหัวข้อวิชามาบรรยาย รวมทั้งเป็นการสื่อสารแบบสองทาง คือ เมื่อผู้เข้าอบรมมีข้อสงสัยหรือค าถาม 
ก็สามารถแชร์ความรู้ สอบถามโต้ตอบกันได้ทันที ข้อเสีย คือ หลักสูตรฝึกอบรมบางหลักสูตรใช้
ระยะเวลาในการฝึก อบรมนาน ซึ่งก็จะท าให้เสียเวลาการท างาน” (สัมภาษณ์ : 12 พฤศจิกายน 2561) 
สอดคล้องกับความคิด ของ ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 3 ที่เห็นว่า “วิธีการพัฒนาบุคคลากรโดยการฝึกอบรม
เป็นวิธีการที่สามารถด าเนินการได้อย่างทั่วถึง และเท่าเทียม เป็นการสร้างเสริมความรู้ ประสบการณ์ 
ตลอดจนเป็นการชี้แจงทิศทางและนโยบายการด าเนินการของกระทรวงให้กับผู้ปฏิบัติงานได้อย่าง
ถูกต้อง เพ่ือให้สามารถน า ไปใช้ปฏิบัติงานในแต่ละพ้ืนที่ของตน” (สัมภาษณ์ : 21 พฤศจิกายน 2561) 
เช่นเดียวกับ ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 4 ที่เห็นว่า “การพัฒนาบุคลากรโดยวิธีการฝึกอบรม เป็นการถ่ายทอด
และเตรียมความพร้อมของบุคลากรในการท างานให้สอดคล้องกับเป้าหมายและยุทธศาสตร์ขององค์กร 
นอกจากนั้นยังมีการพัฒนาสมรรถนะตามต าแหน่งงาน (Functional Competency) ซึ่งจะช่วยในการ
พัฒนาสมรรถนะตามต าแหน่ง บทบาทและภารกิจงานที่ได้รับมอบหมาย เพ่ือให้บุคลากรได้เพ่ิมพูน
ความรู้ และมีความเชี่ยวชาญในสายงานของตนเองมากยิ่งขึ้น” (สัมภาษณ์ : 4 ตุลาคม 2561) 
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ในขณะที่ ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 1 ที่ได้ตระหนักถึงประโยชน์ของการฝึกอบรม ในการเป็นตัว
ประสานความรู้ของคนรุ่นเก่าและคนรุ่นใหม่ไว้ด้วยกัน ดังที่ได้กล่าวว่า “ในที่ท างานก็จะประกอบไปด้วย
ทั้งคนรุ่นเก่าและคนรุ่นใหม่ ซึ่งเมื่อรับคนรุ่นใหม่เข้ามาท างาน ก็จะต้องมีการพัฒนาความรู้ในด้านการ
ท างาน องค์ความรู้เกี่ยวกับเนื้องาน ในส่วนของคนรุ่นเก่าก็จะต้องมีการพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยี 
หรือโลกในยุค 4.0 รวมทั้งจะต้องมีการพัฒนาบุคลากรในเชิงเทคนิค หรือเชิงความต้องการเฉพาะด้าน
ของภารกิจงานของหน่วยงานนั้น ๆ โดยเฉพาะด้าน รวมทั้งการฝึกอบรมกับหน่วยงานภายนอก เพ่ือเป็นการ
เพ่ิมพูนความรู้ใหม ่ๆ” (สัมภาษณ์ : 7 พฤศจิกายน 2561) 

ในขณะที่ ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 2 ได้ให้ความคิดเห็นที่แตกต่างโดยเห็นว่า “ในอดีตมุ่งเน้นใช้
รูปแบบการฝึกอบรม โดยสัดส่วนรูปแบบการพัฒนาโดยการฝึกอบรมต่อการพัฒนารูปแบบอื่นถึง 70/30 
แต่ในปัจจุบันกระบวนการเรียนรู้โดยการฝึกอบรมควรมีสัดส่วนแค่ 10% เพราะในปัจจุบันมีช่องทางการ
พัฒนาบุคลากรที่หลากหลาย อีกท้ังยังสิ้นเปลืองงบประมาณน้อยกว่า” (สัมภาษณ์ : 5 ตุลาคม 2561) 
 กล่าวโดยสรุป การพัฒนาบุคลากรโดยการฝึกอบรม เป็นกระบวนการในการพัฒนาบุคลากรที่
มุ่งเน้นให้บุคลากรเตรียมพร้อมและมีการพัฒนาทักษะและองค์ความรู้ใหม่ ๆ อยู่เสมอ รวมทั้งลักษณะเด่น
เฉพาะประการหนึ่งของการพัฒนาบุคลากรโดยการฝึกอบรมคือการเป็นการสร้างเครือข่ายการท างาน
ระหว่างกัน ท าให้ผู้อบรมได้มีประสบการณ์ร่วมกันเกิดเป็นความสามัคคี และมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้น
ระหว่างกัน ซึ่งจะเอ้ือประโยชน์ต่อการติดต่อประสานงานระหว่างกัน 

2. การพัฒนาบุคลากรกระทรวงอุตสาหกรรม ด้านการศึกษาต่อ ได้ก าหนดค าถามในประเด็น
ที่ว่า “ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรต่อการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงอุตสาหกรรมด้วยวิธีการศึกษาต่อ” 
จากการสัมภาษณ ์ท าให้ทราบว่า  

การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นในอดีตยังไม่เป็นที่แพร่หลายมากนัก แต่ส าหรับในปัจจุบันจะ
เห็นได้ว่าการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นเป็นที่นิยมมากยิ่งขึ้น เนื่องจากการศึกษาต่อจะเป็นการช่วย
เพ่ิมพูนความรู้ ความเชี่ยวชาญในด้านวิชาการ รวมทั้งในปัจจุบันสถาบันการศึกษาต่าง ๆ มีการจัดการศึกษา
ให้เอ้ือต่อผู้เรียนมากยิ่งขึ้น ท าให้สามารถศึกษาต่อควบคู่ไปกับการท างานได้ ซึ่งสอดคล้องกับความคิดเห็น
ของ ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 4 ที่กล่าวว่า “ปัจจุบันข้าราชการที่บรรจุใหม่ส่วนใหญ่ก็จะส าเร็จการศึกษาใน
ระดับปริญญาโทค่อนข้างมาก รวมถึงผู้ที่บรรจุมานานแล้วก็มีการไปศึกษาต่อเพ่ิมเติมในระดับที่สูงขึ้น 
ซึ่งเป็นสิ่งที่ดี เพราะท าให้เกิดความรู้ใหม่ ๆ และเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว 
รวมทั้งเพ่ือความก้าวหน้าทางอาชีพต่อไป” (สัมภาษณ์ : 4 ตุลาคม 2561) ในขณะที่ ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 3 
ได้ให้ความเห็นสอดคล้องกันว่า “กระทรวงได้เล็งเห็นประโยชน์ในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นของ
บุคลากร โดยมองว่าจะเป็นการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างโอกาสและความก้าวหน้าในหน้าที่การงานของ
บุคลากร จึงได้มีการสนับสนุนให้บุคลากรได้มีการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น รวมทั้งการทดสอบหรือการ
สอบเพ่ือรับทุนการศึกษาจากหน่วยงานต่าง ๆ” (สัมภาษณ์ : 21 พฤศจิกายน 2561) ซึ่งสอดคล้องกับ
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แนวคิดในการส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรให้สอบแข่งขันเพ่ือรับทุนการศึกษาจากหน่วยงานต่าง  ๆ 
ของ ผู้ใหส้ัมภาษณ์คนที่ 1 ที่ได้ให้ความเห็นว่า “กระทรวงก็จะพยายามผลักดันในเรื่องการสมัครเข้ารับ
ทุนการศึกษาต่อทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ซึ่งในปัจจุบันมีสาขาวิชาที่หลากหลาย และมี
ทางเลือกในการศึกษาต่อมาก แต่การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น อาจไม่เป็นตัวชี้วัดถึงการก้าวขึ้นสู่
ต าแหน่งที่สูงขึ้นเสมอไป เพราะสิ่งส าคัญคือสามารถน าเอาความรู้ที่ได้ศึกษามาพัฒนาตนเองหรือพัฒนา
งานที่ท าอยู่ให้ดียิ่งขึ้น ทั้งในทางตรงหรือทางอ้อมก็ตาม จึงคิดว่าการเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นอาจจะไม่
ส่งผลต่อความก้าวหน้าในหน้าที่ของงาน แต่ขึ้นอยู่กับผลงานของคน ๆ นั้น มากกว่าที่จะท าให้เกิด
ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ดังนั้นในการศึกษาต่อจึงควรเลือกสาขาที่จะสามารถน ามาใช้ และตรงกับ
งานที่ท าอยู่” (สัมภาษณ์ : 7 พฤศจิกายน 2561) 

โดยในส่วนของความคิดเห็นว่าการศึกษาต่อไม่มีผลต่อความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่
ดังกล่าว สอดคล้องกับความคิดเห็นของ ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 2 ที่ให้ความคิดเห็นว่า “แม้ว่าการศึกษา
เพ่ือให้ได้ปริญญาหรือใบประกาศนียบัตรในภาคราชการอาจจะยังคงมีความจ าเป็นอยู่ โดยเฉพาะในอดีต
ที่ประกาศนียบัตรหรือใบปริญญานั้น ส่งผลและมีความส าคัญต่อการเข้าท างานหรือความก้าวหน้าใน
อาชีพการท างานมาก แต่ในปัจจุบันเรื่องดังกล่าวไม่ได้มีความส าคัญเช่นในอดีต โดยการเรียนรู้ในปัจจุบัน 
ยุคดิจิทัลนี้ สามารถศึกษาหาความรู้ได้มาก เพราะสื่อการเรียนการสอนมีรูปแบบที่หลากหลาย จึงไม่
จ าเป็นที่จะต้องไปนั่งเรียนในห้องเรียนเหมือนเช่นในอดีต โดยจะเห็นได้ว่าปัจจุบันมหาวิทยาลัยหรือ
สถาบันการศึกษาต่าง ๆ มีจ านวนนักเรียนนักศึกษาลดน้อยลงมาก เพราะทางเลือกในการศึกษาใน
ปัจจุบันมีรูปแบบที่หลากหลาย” (สัมภาษณ์ : 5 ตุลาคม 2561) 

กล่าวโดยสรุปได้ว่า การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นนอกจากจะท าให้ได้คุณวุฒิทางการศึกษาแล้ว
นั้นสิ่งส าคัญที่ได้คือช่วยให้เกิดกระบวนการทางความคิด เกิดการเรียนรู้ความรู้ใหม่ ๆ หน่วยงานต่าง ๆ 
จึงมีการส่งเสริม และสนับสนุนให้บุคลากรศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น โดยมุ่งหวังให้บุคลากรสามารถน า
ความรู้ ที่ได้มาใช้เพ่ือพัฒนาตน และพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้น 

2. การพัฒนาบุคลากรกระทรวงอุตสาหกรรม ด้านการพัฒนาตนเอง ได้ก าหนดค าถามใน
ประเด็นที่ว่า “ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรต่อการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงอุตสาหกรรมด้วยวิธีการ
พัฒนาตนเอง” จากการสัมภาษณ์ท าให้ทราบว่า 

ปัจจุบันการเรียนรู้โดยยึดความต้องการของผู้เรียนเป็นสิ่งที่ส าคัญ รวมทั้งวิธีการเรียนรู้ใน
ปัจจุบันก็มีอยู่หลากหลายวิธี ดังนั้นการหมั่นฝึกฝนและพัฒนาตัวเองให้มีความรู้ใหม่ ๆ อยู่เสมอจึงเป็นเรื่อง
จ าเป็น โดยวิธีการที่เหมาะสมที่จะใช้ในการพัฒนาก็ขึ้นอยู่กับความถนัดของแต่ละบุคคลนั่นเอง ซึ่ง ผู้ให้
สัมภาษณ์คนที่ 3 มีความคิดเห็นว่า “เป็นวิธีการที่มีความหลากหลาย และอาจจะตรงกับความต้องการ
และวิธีการเรียนรู้ของบุคลากรแต่ละคนที่แตกต่างกันออกไป” (สัมภาษณ์ : 21 พฤศจิกายน 2561) ซึ่ง
สอดคล้องกับ ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 1 ที่ก็เห็นว่า “พัฒนาตนเองในปัจจุบันมีความหลากหลาย อยู่ที่ว่าเรา
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เลือกเปิดรับความรู้ที่มีประโยชน์ และสามารถน ามาใช้ในการพัฒนาตัวเองได้ โดยในแต่ละหน่วยงาน
จะต้องมีการท าการจัดการความรู้ เพ่ือถ่ายทอดหรือสอนงานระหว่างกัน หรือแม้แต่การสอนงานระบบรุ่นพ่ี 
รุ่นน้อง” (สัมภาษณ์ : 7 พฤศจิกายน 2561) ซึ่งการพัฒนาความรู้ในการท างานนั้น ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 4 
ได้ให้ความคิดเห็นว่า “บุคลากรที่เข้ามาท างานใหม่นั้นมักจะขาดประสบการณ์การท างาน โดยเฉพาะในการ
ลงพ้ืนที่ ซึ่งการมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และความรู้ในเชิงประจักษ์ในเรื่องเหล่านี้จะต้องอาศัยการเรียนรู้
งานจากรุ่นพ่ี ดังนั้นการพัฒนาตนเองจึงมีความส าคัญต่อการท างานเป็นอย่างมาก การมีหัวหน้างานหรือ
รุ่นพ่ีที่จะคอยช่วยสอนงาน จึงเป็นกระบวนการเรียนรู้แบบการสอนงาน (On job training) เป็น
ประสบการณ์ตรงที่จะได้รับประโยชน์มากกว่าการศึกษาหรือฝึกอบรมเพียงอย่างเดียว รวมถึงการ
สับเปลี่ยนหมุนเวียนการท างาน (Job rotation) ก็ถือเป็นอีกวิธีการหนึ่งที่จะส่งเสริมให้บุคลากรเกิดการ
เรียนรู้งานในหลาย ๆ ด้าน ท าให้เกิดประสบการณ์ที่หลากหลาย” (สัมภาษณ์ : 4 ตุลาคม 2561) และ
สอดคล้องกับความคิดของ ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 2 ที่เห็นว่า “วิธีการพัฒนาที่ดีที่สุดคือการสอนงาน (On 
job training) เหมือนการที่พ่ีสอนงานให้น้อง แต่ทั้งนี้หัวหน้าหรือผู้บังคับบัญชาก็จะต้องเป็นผู้ที่มี
ความสามารถ กระตุ้นให้เกิดการขยายความรู้ให้แก่เพ่ือนร่วมงาน (knowledge  sharing) และสามารถ
น าความรู้มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้” (สัมภาษณ์ : 5 ตุลาคม 2561) 

แต่อย่างไรก็ตาม ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 5 ได้ให้ข้อคิดเห็นในอีกมุมหนึ่งว่า “แม้ว่าการพัฒนา
ตนเองจะวิธีการที่หลากหลายมาก แต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นวิธีการแบบสื่อสารทางเดียว ไม่สามารถซักถาม
ได้ทันทีเมื่อเกิดข้อสงสัย แต่ก็มีข้อดีคือสามารถเรียนที่ไหนก็ได้ ไม่จ ากัดเวลาในการเข้าถึงความรู้ มีความ
ยืดหยุ่นในการเลือกเวลาได้ตามความสะดวก ไม่จ าเป็นต้องเข้าอบรมตามเวลาที่ก าหนดเท่านั้น” (สัมภาษณ์ 
: 12 พฤศจิกายน 2561) 

กล่าวโดยสรุปการพัฒนาตนเอง เป็นการพัฒนาตามความต้องการของผู้เรียนรู้เป็นส าคัญ ถือ
เป็นการเตรียมตนเองให้มีความพร้อมรับต่อสถานการณ์ต่าง ๆ ที่จะเข้ามา อีกทั้งยังเป็นการปรับปรุงสิ่ง
ที่ยังบกพร่องยังไม่รู้หรือขาดความเชี่ยวชาญช านาญในสิ่งนั้น แต่ทั้งนี้ก็ต้องอาศัยความกระตือรือร้นที่
ต้องการจะพัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้า 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ สะท้อนให้เห็นว่าวิธีการที่จะพัฒนาบุลากรใน
ปัจจุบันนั้นมีหลายวิธี แต่ไม่ว่าจะในรูปแบบใดก็ตาม ล้วนก่อให้เกิดความรู้ที่จะสามารถน าไปพัฒนา
ตนเองทั้งสิ้น นอกจากนี้ ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 5 ท่าน ต่างก็เห็นว่าการเพ่ิมความรู้เป็นสิ่งที่ส าคัญ ไม่ว่าจะด้วย
วิธีการใดก็ตาม แต่สิ่งที่ส าคัญไม่แพ้กันคือการสั่งสมประสบการณ์ เพ่ือให้เกิดความเชี่ยวชาญในงาน  
รวมไปถึงสามารถน าความรู้มาประยุกต์ใช้ในการท างานได้ และยังจะต้องรู้จักการวางแผนงาน ซึ่งเป็น
วิธีการที่จะช่วยให้สามารถท างานได้สะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้น รวมทั้งยังช่วยในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ดี  
มองภาพองค์รวมของระบบการท างาน และที่ส าคัญบุคลากร จะต้องมีการพัฒนาตนเอง ต้องรู้จักเรียนรู้ 
อยู่เสมอ เรียนรู้งานใหม่ ๆ ที่ได้รับมอบหมาย นอกจากนี้ยังจะต้องมีการจัดท าแผนการพัฒนาบุคลากร 



76 
 

ให้มีความชัดเจน เพ่ือให้สามารถน ามาวิเคราะห์ และจัดท าแผนการพัฒนาบุคลากรให้เหมาะสม ว่า
บุคลากรยังต้องเพ่ิมเติมความรู้ในส่วนใด ก็จะท าให้เกิดการพัฒนาที่ตรงจุดมากขึ้น คือตรงกับความ
ต้องการของหน่วยงาน ตอบสนองความความต้องการของตัวบุคลากรเอง รวมทั้งให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์กระทรวง และสอดรับกับทิศทางของการพัฒนาประเทศต่อไป 
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บทท่ี 5 
สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

การวิจัยเรื่อง “การพัฒนาบุคลากรของกระทรวงอุตสาหกรรม” ซึ่งผู้วิจัยได้ตั้งวัตถุประสงค์
ของการวิจัยไว้ 3 ประการ คือ 1. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของข้าราชการที่มีต่อการพัฒนาบุคลากรของ
กระทรวงอุตสาหกรรม 2. เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของข้าราชการที่มีต่อการพัฒนาบุคลากรของ
กระทรวงอุตสาหกรรม ที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา ต าแหน่งงาน และระยะเวลารับราชการ แตกต่าง
กัน 3. เพื่อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงอุตสาหกรรม 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ข้าราชการกระทรวงอุตสาหกรรม จ านวน 2,465 คน ก าหนด
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของทาโร่ ยามาเน่ ได้จ านวน 344 คน ใช้เทคนิคการสุ่มตัวอย่างโดย
การหาค่าสัดส่วนต่อข้าราชการกระทรวงอุตสาหกรรม จ านวน 7 หน่วยงาน ตามจ านวนหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงอุตสาหกรรม และน ามาสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple probability of selection) โดยการจับ
ฉลากจนครบตามจ านวน 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ ซึ่งผู้วิจัยได้สร้างขึ้นโดย
ศึกษาจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เช่น หนังสือ ต าราเอกสาร ตลอดจนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง น ามาก าหนดเป็น
ข้อค าถาม โดยแบ่งเป็น 2 ตอน คือ 

1. แบบสอบถาม โดยแบ่งโครงสร้างแบบสอบถามออกเป็น 2 ตอน ดังนี้ 
ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 5 ข้อ ได้แก่ เพศ อายุ 

ระดับการศึกษา ต าแหน่งงาน และระยะเวลารับราชการ ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบปลายปิด โดย
ใช้การตรวจ สอบรายการ (Check List) 

ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงอุตสาหกรรม ทั้ง 3 ด้าน 
จ านวน 18 ข้อ ประกอบด้วย 

1) ด้านการฝึกอบรม    จ านวน  6  ข้อ 
2) ด้านการศึกษาต่อ    จ านวน  6  ข้อ 
3) ด้านการพัฒนาตนเอง   จ านวน  6  ข้อ 

แบบสอบถาม ส่วนนี้เป็นแบบสอบถามตามมาตราวัดแบบลิเคิร์ท สเกล (Likert Scale) ใช้
การวัดแบบสอบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scales) ซึ่งแบ่งเป็น 5 ระดับ 
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 2. แบบสัมภาษณ์ เป็นแบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาบุคลากรของกระทรวง
อุตสาหกรรม ซึ่งมีลักษณะเป็นค าถามปลายเปิด (Open ended Questionaire) โดยใช้การสัมภาษณ์
จากกลุ่มตัวอย่างผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรมที่ก ากับดูแลงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคล จ านวน 5 
ท่าน โดยใช้เทคนิควิธีสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Random Sampling) 

 การเก็บรวมรวมข้อมูลมี 2 ลักษณะ คือ 1. เก็บรวมรวมข้อมูลที่เป็นแบบสอบถาม จ านวน 344 
ชุด ซึ่งแจกให้กับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นข้าราชการกระทรวงอุตสาหกรรม และ 2. เก็บรวบรวมข้อมูลแบบ
สัมภาษณ์ ซ่ึงเป็นผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรมที่ก ากับดูแลงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคล จ านวน 5 
ท่าน โดยใช้เทคนิควิธีสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Random Sampling)  
 การวิเคราะห์ข้อมูลมีอยู่ 2 ลักษณะ คือ 1. การวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นแบบสอบถาม ใช้การ
วิเคราะห์ สถิติเชิงพรรณา กับข้อมูลด้านปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยวิเคราะห์หา
ค่าความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) เกี่ยวกับความคิดเห็นต่อการพัฒนาบุคลากรของ
กระทรวงอุตสาหกรรม ใช้การวิเคราะห์โดยหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนสถิติเชิงอนุมาน 
ใช้การวิเคราะห์สมมติฐานเชิงวิจัย โดยจ าแนกตามเพศ ใช้การทดสอบ t-test จ าแนกตามอายุ ระดับ
การศึกษา ต าแหน่งงาน และระยะเวลาการรับราชการ ใช้การทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว 
(One-Way ANOVA) โดยเมื่อพบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติก็จะท าการทดสอบความ
แตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ด้วยวิธีการของ LSD (Least Significant Difference) 2.การวิเคราะห์
แบบสัมภาษณ์ซึ่งเป็นผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรมที่ก ากับดูแลงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคล 
จ านวน 5 ท่าน โดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) ซึ่งสามารถสรุปผลของการวิจัยเชิง
ปริมาณตามข้อค้นพบได้ ดังนี้ 
 5.1 สรุปผลการวิจัย 
 5.2 อภิปรายผลการวิจัย 
 5.3 ข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลการวิจัย 

 ผลการศึกษา “การพัฒนาบุคลากรของกระทรวงอุตสาหกรรม” สามารถสรุปผลได้ ดังนี้ 
 5.1.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ข้าราชการกระทรวง
อุตสาหกรรม ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 189 คน คิดเป็นร้อยละ 54.94 และเป็น
เพศหญิง จ านวน 155 คน คิดเป็นร้อยละ 45.06 มีอายุ ต่ ากว่า 36 ปี จ านวน 214 คน คิดเป็นร้อยละ 
62.21 รองลงมา มีอายุ 46 ปีขึ้นไป จ านวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 15.99 อายุ 36 – 40 ปี จ านวน 47 
คน คิดเป็นร้อยละ 13.66 และน้อยที่สุดมีอายุ 41 – 45 ปี จ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 8.14 มี
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การศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 223 คน คิดเป็นร้อยละ 64.82 รองลงมาคือระดับสูงกว่าปริญญาตรี 
จ านวน 108 คน คิดเป็นร้อยละ 31.40 และน้อยที่สุดระดับต่ ากว่าปริญญาตรี จ านวน 13 คน คิดเป็น
ร้อยละ 3.78 มีต าแหน่งปฏิบัติการ จ านวน 179 คน คิดเป็นร้อยละ 52.03 รองลงมาต าแหน่งช านาญการ 
จ านวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 22.97 ต าแหน่งช านาญการพิเศษ จ านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 11.05 
ต าแหน่งปฏิบัติงาน จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 6.98 ต าแหน่งช านาญงาน จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อย
ละ 2.33 ต าแหน่งบริหารต้น จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.45 ต าแหน่งอ านวยการต้น จ านวน 4 คน 
คิดเป็นร้อยละ 1.16 ต าแหน่งบริหารสูง จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 0.87 ต าแหน่งอ านวยการสูงและ
ต าแหน่งอาวุโส จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.58 และต าแหน่งเชี่ยวชาญ 0 คน มีระยะเวลาการรับ
ราชการต่ ากว่า 15 ปี จ านวน 248 คน คิดเป็นร้อยละ 72.09 รองลงมามีระยะเวลารับราชการ 20 ปี ขึ้นไป 
จ านวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 16.57 ระยะเวลารับราชการ 18 – 20 ปี จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 
5.82 และระยะเวลารับราชการ 15 – 17 ปี จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 5.52  
 5.1.2 ผลการศึกษาวิเคราะห์การพัฒนาบุคลากรกระทรวงอุตสาหกรรม โดยรวมทั้ง 3 ด้าน 
มีค่าแปลผลอยู่ในระดับมากที่สุด และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน มีดังนี้ 
 1) ด้านการฝึกอบรม มีค่าแปลผลอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ามาก
ที่สุด คือ ข้อที่ 5 ที่ว่าการฝึกอบรมเป็นการสร้างเครือข่ายในการท างานร่วมกัน มีค่าแปลผลอยู่ในระดับ
มากที่สุด รองลงมา คือ ข้อที่ 2 ที่ว่าการฝึกอบรมสามารถช่วยพัฒนาและยกระดับความรู้ความสามารถ
ท่านได้ มีค่าแปลผลอยู่ในระดับมากที่สุด ข้อที่ 6 ที่ว่าความพึงพอใจต่อการพัฒนาบุคลากรโดยวิธีการ
ฝึกอบรม มีค่าแปลผลอยู่ในระดับมากที่สุด ข้อที่ 4 ที่ว่าการฝึกอบรม จะช่วยท าให้การท างานมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น มีค่าแปลผลอยู่ในระดับมากที่สุด และข้อที่ 1 ที่ว่าการฝึกอบรมช่วยให้เกิดความรู้ 
ทักษะ และทัศนคติที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน มีค่าแปลผลอยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนข้อที่ 3 ที่ว่าสามารถ
น าความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ทันที มีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด
ตามล าดับ 

 2) ด้านการศึกษาต่อ มีค่าแปลผลอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า 
มากท่ีสุด คือ ข้อที่ 2 ที่ว่าการศึกษาต่อจะช่วยให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และข้อที่ 4 
ที่ว่าการศึกษาต่อเป็นการการเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ มีค่าแปลผลอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา
คือข้อที่ 3 ที่ว่าการศึกษาต่อเป็นการเตรียมความพร้อมของบุคลากรต่อหน้าที่และความต้องการขององค์กร
ในอนาคตได้ มีค่าแปลผลอยู่ในระดับมากที่สุด ข้อที่ 5 ที่ว่าการศึกษาต่อสามารถสร้างโอกาสในการเลื่อน
สู่ต าแหน่งที่สูงขึ้นต่อไป มีค่าแปลผลอยู่ในระดับมากที่สุด ข้อที่ 6 ที่ว่าความพึงพอใจต่อการพัฒนา
บุคลากรโดยวิธีการศึกษาต่อ มีค่าแปลผลอยู่ในระดับมากที่สุด โดยข้อที่ 1 ที่ว่าความพึงพอใจต่อการศึกษา
เรียนรู้เพ่ิมเติมในระดับที่สูงขึ้น มีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก และมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดตามล าดับ 
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 3) ด้านการพัฒนาตนเอง มีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า  
มากที่สุด คือ ข้อที่ 1 การพัฒนาบุคคลโดยการเลือกวิธีการพัฒนาตนเองตามความถนัดและสนใจของแต่
ละบุคคลมีความเหมาะสม มีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก รองลงมาคือข้อที่ 5 ที่ว่าการพัฒนาตนเองจะ
สามารถก่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และข้อที่ 2 ที่ว่าการพัฒนาตนเองเป็นวิธีการที่จะท าให้ท่าน
เข้าใจได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น มีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก ข้อที่ 6 ที่ว่าสามารถน าความรู้จากการพัฒนา
ตนเองไปแลกเปลี่ยน กับบุคคลอ่ืนในองค์กรได้ มีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก ข้อที่ 4 ที่ว่าการพัฒนาตนเอง
เป็นการเปิดโอกาสให้ท่านได้แสดงความสามารถและศักยภาพที่ซ่อนเร้นอยู่ภายในออกมา มีค่าแปลผล
อยู่ในระดับมาก และข้อที่ 3 ที่ว่าการพัฒนาตนเองจะก่อให้เกิดขยายความรู้และสั่งสมประสบการณ์  
มีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยน้อยสุดตามล าดับ 
 5.1.3 ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย โดยการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์การ
ทดสอบ สมมติฐานการวิจัย การพัฒนาบุคลากรกระทรวงอุตสาหกรรม ที่มีเพศ อายุ การศึกษา ต าแหน่ง
งาน และระยะเวลาการรับราชการแตกต่างกัน ซึ่งพบว่า ข้าราชการกระทรวงอุตสาหกรรมที่มีเพศ อายุ 
การศึกษา และระยะเวลาการรับราชการต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อการพัฒนาบุคลากรกระทรวง
อุตสาหกรรม โดยรวมทั้ง 3 ด้านไม่แตกต่างกัน และพบว่าข้าราชการกระทรวงอุตสาหกรรมที่มีต าแหน่ง
งานต่างกันมีระดับความคิดเห็นต่อการพัฒนาบุคลากรกระทรวงอุตสาหกรรม โดยรวมทั้ง 3 ด้าน 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยเมื่อแยกทดสอบในแต่ละด้าน มีรายละเอียดดังนี้ 
 1) ด้านการฝึกอบรม พบว่า ข้าราชการกระทรวงอุตสาหกรรมที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา 
และระยะเวลาการรับราชการต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อการพัฒนาบุคลากรกระทรวงอุตสาหกรรม 
ไม่แตกต่างกัน แต่ข้าราชการกระทรวงอุตสาหกรรมที่มีต าแหน่งงานต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการพัฒนา
บุคลากรกระทรวง อุตสาหกรรมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยต าแหน่งอ านวยการสูง
มีค่ามากที่สุด รองลงมาคือ ต าแหน่งอาวุโส ต าแหน่งอ านวยการต้น ต าแหน่งช านาญงาน ต าแหน่ง
ช านาญการพิเศษ ต าแหน่งปฏิบัติการ ต าแหน่งช านาญการ ต าแหน่งปฏิบัติงาน ต าแหน่งบริหารต้น 
ต าแหน่งบริหารสูง และต าแหน่งเชี่ยวชาญ ตามล าดับ 
 2) ด้านการศึกษาต่อ พบว่า ข้าราชการกระทรวงอุตสาหกรรมที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา 
และระยะเวลาการรับราชการต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อการพัฒนาบุคลากรกระทรวงอุตสาหกรรม 
ไม่แตกต่างกัน แต่ข้าราชการกระทรวงอุตสาหกรรมที่มีต าแหน่งงานต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการพัฒนา
บุคลากรกระทรวงอุตสาหกรรมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยต าแหน่งอ านวยการสูง  
มีค่ามากท่ีสุด รองลงมาคือ ต าแหน่งอาวุโส ต าแหน่งอ านวยการต้น ต าแหน่งช านาญการพิเศษ ต าแหน่ง
ปฏิบัติการ ต าแหน่งปฏิบัติงาน ต าแหน่งช านาญการ ต าแหน่งช านาญงาน ต าแหน่งบริหารต้น ต าแหน่ง
บริหารสูง และต าแหน่งเชี่ยวชาญ ตามล าดับ  
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 3) ด้านการพัฒนาตนเอง พบว่า ข้าราชการกระทรวงอุตสาหกรรมที่มีเพศ อายุ ระดับ
การศึกษา และระยะเวลาการรับราชการต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาบุคลากรกระทรวง
อุตสาหกรรม ไม่แตกต่างกัน แต่ข้าราชการกระทรวงอุตสาหกรรมที่มีต าแหน่งงานต่างกัน มีความคิดเห็น
ต่อการพัฒนาบุคลากรกระทรวงอุตสาหกรรมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดย
พบว่าต าแหน่งอ านวยการสูงมีค่ามากที่สุด รองลงมาคือ ต าแหน่งช านาญการพิเศษ ต าแหน่งอ านวยการ
ต้นและต าแหน่งบริหารต้นมีค่าเท่ากัน ต าแหน่งปฏิบัติงาน ต าแหน่งปฏิบัติการ ต าแหน่งช านาญการ 
ต าแหน่งอาวุโส ต าแหน่งช านาญงาน ต าแหน่งบริหารสูง และต าแหน่งเชี่ยวชาญ ตามล าดับ 
 สรุปได้ว่า ข้าราชการกระทรวงอุตสาหกรรมมีเพศ อายุ การศึกษา และระยะเวลาการรับ
ราชการต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาบุคลากรกระทรวงอุตสาหกรรมไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้อง
กับสมมติฐานการวิจัยที่ก าหนดไว้ และข้าราชการกระทรวงอุตสาหกรรมที่มีต าแหน่งงานต่างกัน มีความ
คิดเห็นต่อการพัฒนาบุคลากรกระทรวงอุตสาหกรรมแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยที่ก าหนดไว้ 

5.1.4 วิเคราะห์แนวทางการพัฒนาบุคลากรกระทรวงอุตสาหกรรม    
ผู้วิจัยได้ตั้งค าถามเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรกระทรวงอุตสาหกรรมใน 3 ด้าน คือ 1. ด้าน

การฝึกอบรม 2. ด้านการศึกษาต่อ 3. ด้านการพัฒนาตนเอง ซึ่งจากการวิเคราะห์การสัมภาษณ์ผู้บริหาร
กระทรวง อุตสาหกรรมที่ก ากับดูแลงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคล จ านวน 5 ท่าน ท าให้ได้พบประเด็น
ที่น่าสนใจ ดังนี้  
 1) ด้านการฝึกอบรม เป็นการพัฒนาความรู้ของบุคลากร โดยผ่านกระบวนการอบรม 
ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์จากวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ ประเด็นที่น่าสนใจในการ
พัฒนาบุคลากรด้านการฝึกอบรม คือ นอกจากการฝึกอบรมจะเป็นการเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถแล้ว
การฝึกอบรมยังช่วยท าให้เกิดการสร้างเครือข่ายการท างานร่วมกันของทั้งบุคลากรภายในหน่วยงานและ
บุคลากรภายนอก ลักษณะที่ส าคัญของการฝึกอบรมคือสามารถซักถาม โต้ตอบได้ทันทีกับวิทยากรได้
ทันที แต่ทั้งนี้ก็เป็นวิธีการที่ใช้งบประมาณเป็นจ านวนมาก รวมทั้งท าให้เสียเวลาการท างาน และจ าเป็น
จะต้องเข้าอบรมตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนดเท่านั้น  
 2) ด้านการศึกษาต่อ เป็นการเพ่ิมพูนความรู้ และต่อยอดการเรียนรู้ผ่านการศึกษาต่อใน
ระดับที่สูงขึ้น สิ่งที่น่าสนใจประเด็นหนึ่งที่ได้พบจากการสัมภาษณ์ คือ การศึกษาต่อโดยส่วนใหญ่แล้วนั้น
จะมปีระกาศนียบัตร หรือปริญญา ซึ่งในภาคราชการนั้นถือว่ามีประโยชน์อย่างยิ่ง ทั้งในเรื่องของการเพิ่ม
เงินเดือน และการลดระยะเวลาในการเลื่อนต าแหน่งสู่ระดับที่สูงขึ้น รวมทั้งยังอาจจะเป็นโอกาสในการ
เลื่อนระดับสู่ต าแหน่งงานที่สูงขึ้นได้อีกด้วย  
 3) ด้านการพัฒนาตนเอง เป็นการพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์  
โดยมุ่งเน้นไปในเรื่องที่ผู้ศึกษาต้องการจะรู้ มีความสนใจ และต้องการที่จะพัฒนาตนเอง ซึ่งลักษณะที่ส าคัญ
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ประการหนึ่งของการพัฒนาตนเอง คือ สามารถเลือกวิธีการเรียนรู้ที่ผู้เรียนมีความสนใจ สามารถเรียนรู้
ได้อย่างกว้างขวาง เพราะมีช่องทางการเรียนรู้ที่หลากหลาย สามารถเรียนรู้ได้ไม่จ ากัดสถานที่ เวลา 
หรือกระทั่งในระหว่างการท างานก็ตาม การซักถาม แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากหัวหน้างาน หรือผู้ร่วมงานก็
ถือเป็นอีกวิธีหนึ่ง ในการที่จะพัฒนาความรู้ความสามารถของตนให้มากข้ึน นอกจากนี้ ยังมีระบบพ่ีสอน
น้อง การหมุนเวียนงาน การศึกษาจากคู่มือ การศึกษาจากอินเทอร์เน็ต การศึกษาจากสื่อต่าง ๆ ฯลฯ 
เพ่ือน าเอาความรู้ที่ได้รับมาใช้พัฒนาตนเอง ตลอดจนพัฒนาการท างานให้ดียิ่งขึ้นต่อไป  

5.2 อภิปรายผลการวิจัย 

 จากการสรุปผลการวิจัย สามารถน ามาอภิปรายผลได้ ดังนี้ 
 5.2.1 ความคิดเห็นต่อการพัฒนาบุคลากรกระทรวงอุตสาหกรรม ผลการวิจัยพบว่า  

ข้าราชการกระทรวงอุตสาหกรรมที่ตอบแบบสอบถาม มีระดับความคิดเห็นต่อการพัฒนา
บุคลากร กระทรวงอุตสาหกรรม โดยรวมทั้ง 3 ด้าน มีค่าแปลผลอยู่ในระดับมากที่สุด ที่เป็นเช่นนี้
อธิบายได้ว่าข้าราชการกระทรวงอุตสาหกรรมมีความพึงพอใจต่อการพัฒนาบุคลากรของกระทรวง
อุตสาหกรรม ท าให้ในภาพรวมมีการแปลผลอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งแสดงให้เห็นว่ากระทรวงอุตสาหกรรม
มีการด าเนินการในการพัฒนาบุคลากร ในหลายด้าน ทั้งด้านการจัดการฝึกอบรม ด้านการจัดให้มี
การศึกษาต่อ และด้านการเรียนรู้ด้วยตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ รภัสสา ปานชู ที่ได้ท าการ
วิจัยเรื่อง “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจโรงแรม กรณีศึกษาโรงแรมมาร์ริไทม์ ปาร์ค แอนด์ 
สปา รีสอร์ท จังหวัดกระบี่” ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งเป็นพนักงานมีความคิดเห็นต่อ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมาก
ทุกด้าน โดยพิจารณาเป็นรายด้านเรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย คือ ด้านการฝึกอบรม ด้านการ
พัฒนา และด้านการศึกษา โดยอยู่ในระดับมากทุกด้าน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ทฤษฎีสองปัจจัยของ 
เฮิร์ซเบิร์ก (Two Factors Theory) ที่ได้กล่าวว่า แนวคิดที่ช่วยจูงใจประกอบด้วย ปัจจัยจูงใจ 2 เรื่อง
ใหญ่ๆ คือ ปัจจัยจูงใจที่เป็น ตัวกระตุ้นในการท างาน และปัจจัยจูงใจที่รักษาสุขลักษณะจิตหรือปัจจัย  
จูงใจที่บ ารุงรักษาจิตใจ โดยที่ความคิดเห็นของข้าราชการกระทรวงอุตสาหกรรมที่มีต่อการพัฒนา
กระทรวงอุตสาหกรรมที่อยู่ในระดับมากที่สุด อาจอธิบายได้ว่า การพัฒนาบุคลากรใน 3 ด้าน ทั้งด้าน
การฝึกอบรม ด้านการศึกษาต่อ และด้านการพัฒนาตนเอง ล้วนแล้วแต่เป็นการสร้างแรงจูงใจที่เป็น
ตัวกระตุ้นในการท างาน กล่าวคือเป็นการสร้างเสริมความรู้ความสามารถของบุคลากรให้ เกิดความรู้ใหม่ ๆ 
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถท าให้งานประสบความส าเร็จ ได้รับการยอมรับจากผู้บังคับบัญชา  
ซึ่งจะเป็นโอกาสที่น าไปสู่ความก้าวหน้าในหน้าที่และความรับผิดชอบในงานที่จะท้าทายมากยิ่งขึ้นต่อไป
ในอนาคต  

http://202.28.199.89/tdc/basic.php?query=%C7%B9%D4%AA%D2%20%20%E1%CA%B9%C3%E8%C1%E0%C2%E7%B9&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านในการอภิปรายผลตามล าดับ ดังนี้ 
 1. ด้านการฝึกอบรม พบว่า โดยรวมมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมากที่สุด ที่เป็นเช่นนี้อธิบายได้ว่า 
บุคลากรกระทรวงอุตสาหกรรมมีการพัฒนาบุคลากรโดยวิธีการฝึกอบรมเป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากเป็น
วิธีการที่สามารถ เรียนรู้ได้อย่าสม่ าเสมอ โดยมีการจัดการฝึกอบรมขึ้นเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการ
ของบุคลากร ซึ่งในแต่ละปีกระทรวงอุตสาหกรรมจะได้มีการส ารวจความต้องการในการพัฒนาตนเอง 
หรือ Individual development plan (IDP) เพ่ือน ามาจัดท าเป็นหลักสูตรที่ตรงต่อความต้องการของ
บุคลากร สอดคล้องกับค าให้สัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ที่ให้ความเห็นว่า การพัฒนาบุคลากรโดย
วิธีการฝึกอบรมในปัจจุบัน ยังคงมีความส าคัญและความจ าเป็นอยู่ เนื่องจากเป็นรูปแบบที่มีการถ่ายทอด 
ความรู้จากผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในแต่ละหัวข้อวิชามาบรรยาย รวมทั้งสามารถ
ถ่ายทอดความรู้ในเฉพาะด้าน ที่หน่วยงานได้ตั้งเป้าหมายและยุทธศาสตร์ไว้ อีกท้ังยังเป็นการเปิดโอกาส
ให้บุคลากรได้ซักถามข้อสงสัย ตลอดจนแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ร่วมกันได้ในระหว่างการ
ฝึกอบรม  

นอกจากนี้ จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญทั้ง 5 ท่าน ต่างก็มีความคิดเห็นสอดคล้องกันว่า
การพัฒนาบุคลากรโดยการฝึกอบรมนั้นเป็นวิธีการที่ก่อให้เกิดการสร้างเครือข่ายการท างาน ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์ในการท างาน และติดต่อประสานงานระหว่างกัน และสอดคล้องกับงานวิจั ยของ ทิพวรรณ  
บัวงาม ที่ได้วิจัยเรื่อง “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของศาลยุติธรรมภาค 7” ผลการวิจัยพบว่า การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ของศาลยุติธรรมภาค 6 ด้านการฝึกอบรมในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อที่ 5 ที่ว่า “การฝึกอบรมเป็นการสร้างเครือข่ายในการท างาน
ร่วมกันมีค่าเฉลี่ยสูงสุด” มีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้อธิบายได้ว่า การฝึกอบรมเป็นการที่
บุคลากรซึ่งมีความต้องการที่จะพัฒนาตนเองในหลักสูตรที่จัดขึ้นมารวมตัวกัน เพ่ือเรียนรู้ และแลกเปลี่ยน
ความรู้ ประสบการณ์ร่วมกัน ซึ่งเมื่อท ากิจกรรมร่วมกันไประยะเวลาหนึ่ง ก็จะท าให้เกิดความสนิทสนม
คุ้นเคยระหว่างกัน มีการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ตลอดจนข้อมูลข่าวสารระหว่างกัน ซึ่งจะช่วย
ให้การท างานสะดวกรวดเร็ว เพราะสามารถติดต่อประสานงานระหว่างกันง่ายยิ่งขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัย 
ของ กลอย แก้วบุดดา 2557 ที่ได้ท าการวิจัยเรื่อง “การวิจัยประเมินผลโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
การช่วยชีวิตชั้นสูงในผู้ใหญ่ ส าหรับพยาบาล” ผลการศึกษาพบว่า การฝึกอบรมมีความส าคัญและความ
จ าเป็น ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรในการป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และเพ่ิมพูนความรู้ 
สร้างขวัญและก าลังใจในการท างานของบุคลากร ตลอดจนบุคลากรที่ท างานเกิดความเข้าใจซึ่งกันและ
กันเป็นการสร้างความสามัคคีในการท างาน  
 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อที่ 3 ที่ว่า “สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงาน
ได้ทันที” มีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้อธิบายได้ว่า การฝึกอบรมส่วนใหญ่มีจุดประสงค์เพ่ือ
สร้างความรู้ ความเชี่ยวชาญในงาน ตลอดจนเพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เข้าอบรม ซึ่งใน
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แต่ละหน่วยงานต่างก็พบเจอสถานการณ์ และปัญหาที่แตกต่างกันออกไป ดังนั้นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ระหว่างกันในประเด็นต่างๆก็จะช่วยให้ผู้เข้าอบรมสามารถน าเอาความรู้เหล่านั้นไปใช้ในการท างานได้
ทันทีเมื่อเกิดปัญหา สอดคล้องกับงานวิจัยของ รภัสสา  ปานชู เรื่อง “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ใน
ธุรกิจโรงแรม กรณีศึกษาโรงแรมมาริไทม์ ปาร์ค แอนด์ สปา รีสอร์ท จังหวัดกระบี่” ผลการวิจัยพบว่า 
พนักงานมีความคิดเห็นต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ด้านการฝึกอบรมอยู่ในระดับมาก โดยมีการฝึก 
อบรมเพ่ือพัฒนาให้พนักงานมีความรู้ ความสามารถ และทักษะ รวมทั้งยังได้มีการจัดอบรมพนักงาน
ก่อนเข้าท างานเพื่อให้มีความเข้าใจในงานที่ต้องรับผิดชอบ 
 2. ด้านการศึกษาต่อ พบว่า โดยรวมมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมากที่สุด ที่เป็นเช่นนี้อธิบายได้ว่า
บุคลากรของกระทรวงอุตสาหกรรมมีความคิดเห็นในด้านที่ดีต่อการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น สอดคล้อง 
กับค าให้สัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลส าคัญที่เห็นว่าการศึกษาต่อเป็นการเตรียมบุคลากรให้มีความพร้อมใน
การปฏิบัติงานในต าแหน่งที่สูงขึ้น ซึ่งนอกจากจะเป็นโอกาสในการก้าวสู่ต าแหน่งสูงขึ้นแล้ว ยังเป็นโอกาส
ที่จะได้ศึกษาให้รู้ลึกขึ้น เป็นการเปิดโลกทัศน์ให้กว้างขวางขึ้น อีกทั้งยังก่อให้เกิดความรู้และความคิด
สร้างสรรค์ใหม่ ๆ ซึ่งจะช่วยให้การท างานเกิดประสิทธิภาพ เกิดนวัตกรรมใหม่ ๆ เข้ามาช่วยในการท างาน
ให้ดียิ่งขึ้นได้อีกด้วย สอดคล้องกับงานวิจัยของ วนิชา แสนร่มเย็น ที่ได้วิจัยเรื่อง “การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ของส านักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี” ผลการวิจัยพบว่าบุคลากรของส านักงานสหกรณ์
จังหวัดอุบลราชธานีมีความคิดเห็นต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยวิธีศึกษาต่ออยู่ในระดับมาก แสดง
ให้เห็นว่าบุคลากรของส านักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานีเห็นว่าการศึกษาต่อเป็นวิธีการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ท่ีดี และส่วนใหญ่ต้องการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อที่ 2 ที่ว่า “การศึกษาต่อจะช่วยให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น” และข้อที่ 4 ที่ว่า “การศึกษาต่อเป็นการเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ” มีค่าแปลผลอยู่ใน
ระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้อธิบายได้ว่า การศึกษาต่อเป็นการพัฒนาความรู้อย่างเป็นระบบ มีการเรียนรู้
อย่างรอบด้าน ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วนั้นจะมีจุดมุ่งหมายที่จะพัฒนาความรู้ ความเชี่ยวชาญ แนวคิด
วิธีการปฏิบัติเฉพาะสาขา เพ่ือให้ผู้ศึกษาสามารถน าความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม อีกทั้งยังเป็นการเพ่ิมพูนศักยภาพและมาตรฐานในการท างานของผู้ศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วยสอดคล้องกับงานวิจัยของ พีรพัฒน์ ฐานะวัฒนกุล ที่ได้ท าการวิจัยเรื่อง 
ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูที่มีต่อการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 3 ผลการศึกษา พบว่า ผู้บริหารและครูมีความคิดเห็นว่าการศึกษาต่อท าให้ครูได้รับ
ความรู้ ทักษะ ความสามารถและแนวคิดใหม่ ๆ ได้ฝึกประสบการณ์แปลกใหม่ ซึ่งก่อให้เกิดแนวความคิด
ในการปรับปรุงงานของตนเอง และเป็นการเพิ่มวุฒิทางการศึกษาด้วย 
 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อที่ 1 ที่ว่า “ความพึงพอใจต่อการศึกษาเรียนรู้เพ่ิมเติมในระดับที่
สูงขึ้น” มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้อธิบายได้ว่า การที่บุคลากรกระทรวง
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อุตสาหกรรมมีความคิดเห็นที่ดีต่อศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นนั้นมาจากการที่การศึกษาต่อนั้น ในภาคราชการ 
ถือว่ามีความ ส าคัญอยู่ เพราะนอกจากจะช่วยเรื่องของการเพ่ิมพูนความรู้แล้วนั้น ยังช่วยในการเลื่อน
เงินเดือน ตลอดจนเป็นโอกาสทางการก้าวหน้าในอาชีพการรับราชการ ซึ่งในส่วนของกระทรวงอุตสาหกรรม 
ก็ให้ความส าคัญในส่วนนี้ โดยในแต่ละหน่วยงานก็ได้มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรในสังกัด มี
การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ส่งผลให้บุคลากรกระทรวงอุตสาหกรรมมีความต้องการ และพึงพอใจที่จะ
ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ ทัศนีย์ ชาติไทย ที่ได้ท าการวิจัยเรื่อง “แรงจูงใจและ
ความต้องการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์” ผลการศึกษาพบว่าแรงจูงใจและ
ความต้องการในการศึกษาต่ออยู่ในระดับมาก ซึ่งโดยส่วนใหญ่เห็นว่าการได้รับวุฒิเพ่ิมขึ้นหรือสูงขึ้นเป็น
แรงจูงใจ นอกจากนั้นยังเป็นความต้องการส่วนตัว การได้รับความรู้และประสบการณ์เพ่ิมขึ้น ตลอดจน
ยังเป็นความม่ันคงก้าวหน้าด้านอาชีพ  
 3. ด้านการพัฒนาตนเอง พบว่า โดยรวมมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้อธิบายได้ว่า 
ปัจจุบัน การพัฒนาตนเองมีวิธีการที่หลากหลาย ดังนั้นบุคลากรของกระทรวงอุตสาหกรรม จึงสามารถ
เลือกการพัฒนาได้อย่างเหมาะสมกับวิธีการเรียนรู้ของแต่ละคนได้อย่างดี สอดคล้องกับค าให้สัมภาษณ์
ของผู้ให้ข้อมูลส าคัญทั้ง 5 ท่าน ต่างก็ให้ความคิดเห็นไปแนวทางเดียวกันว่า การพัฒนาการท างานของ
บุคลากร วิธีการเรียนรู้จากการท างาน (On job training) เป็นวิธีการที่สามารถส่งเสริมและพัฒนา
บุคลากรให้เรียนรู้และมีประสบการณ์ในงานที่ท าอยู่ได้ดีที่สุด เพราะท าให้เกิดความเชี่ยวชาญมากขึ้น 
โดยเฉพาะเมื่อได้ลงมือปฏิบัติงานด้วยตนเอง ก็จะช่วยให้สามารถเข้าใจและมองเห็นภาพการท างานได้ดี
ยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สิบต ารวจเอก เอกพงศ์ ต่อม ที่ได้วิจัยเรื่อง “ความต้องการพัฒนา
ตนเองของข้าราชการต ารวจชั้นประทวน กองบังคับการอ านวยการต ารวจภูธรภาค 9 อ าเภอเมืองสงขลา 
จังหวัดสงขลา” ผลการวิจัยพบว่าข้าราชการต ารวจชั้นประทวน กองบังคับการอ านวยการต ารวจภูธรภาค 
9 อ าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา มีความต้องการในการพัฒนาตนเองอยู่ในระดับมาก 
 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อที่ 1 ที่ว่า “การพัฒนาบุคคลโดยการเลือกวิธีการพัฒนาตนเอง
ตามความถนัดและสนใจของแต่ละบุคคลมีความเหมาะสม” มีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้
อธิบายได้ว่า บุคคลแต่ละคนต่างก็มีความสนใจและความต้องการเรียนรู้ที่หลากหลาย รวมทั้งแต่ละคน
ต่างก็มีวิธีการที่จะท าให้เกิดความเข้าใจที่แตกต่างกัน ดังนั้นการพัฒนาบุคลากรโดยให้บุคลากรเลือก
วิธีการในการที่จะพัฒนาตนเองตามความถนัดและความสนใจจึงเป็นวิธีการที่จะท าให้เกิดการเรียนรู้ได้มาก
ที่สุด สอดคล้อง กับงานวิจัยของ พิมพ์พรรณ เทพสุเมธานนท์ ที่ได้ท าการวิจัยเรื่อง “การเรียนรู้ด้วย
การน าตนเองของนักศึกษาภาควิชาพ้ืนฐานการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง” ผล
การศึกษาพบว่านักศึกษาภาควิชาพ้ืนฐานการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง ด้าน
ความสามารถในการเลือกทักษะเพ่ือการเรียนรู้ โดยจะความสามารถเลือกวิธีเรียนรู้ที่เหมาะสมกับตนเอง 
ตลอดจนคิดค้นวิธีการ อย่างหลากหลายส าหรับการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ อยู่ระดับมาก 
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 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อที่ 3 ที่ว่า “การพัฒนาตนเองจะก่อให้เกิดขยายความรู้และสั่ง
สมประสบการณ์” มีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้อธิบายได้ว่า บุคลากรกระทรวงอุตสาหกรรม
มีการพัฒนาตนเองจากการเรียนรู้ในงานของแต่ละต าแหน่ง โดยที่มีหัวหน้างานหรือรุ่นพี่ในสายงานเป็น
ผู้สอนงานให้ ซึ่งโดยส่วนใหญ่ภารกิจหน้าที่ของบุคลากรนอกเหนือไปจากความรู้ด้านวิชาการของต าแหน่ง
งานนั้น ๆ แล้ว เนื้องานจะเป็นงานที่ไม่ตายตัว แต่มีการปรับเปลี่ยนแก้ไขไปตามสถานการณ์ เช่น การ
แก้ปัญหาผู้ประท้วง หรือการส่งเสริมและให้ค าแนะน าแก่ผู้ประกอบการ ซึ่งจะต้องอาศัยประสบการณ์ 
และเทคนิคเฉพาะตัวของบุคลากรในการแก้ปัญหา ดังนั้นการถ่ายทอดประสบการณ์ และแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่างกันจะก่อให้เกิดความรู้ที่กว้างขวาง สอดคล้องกับงานวิจัยของ ดรุณี โอวจริยาพิทักษ์  
ที่ได้ท าการวิจัยเรื่อง “พฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยตัวเองของนักศึกษา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร” ผลการศึกษาพบว่า พฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยตัวเองของ
นักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในด้านพฤติกรรม
การเรียนรู้ด้วยตัวเองเห็นว่า สามารถอภิปรายความรู้เดิมและที่มีใหม่กับเพ่ือนได้ ตลอดจนสามารถ
วิเคราะห์ปัญหาโดยการน าความรู้เดิมมาสนับสนุนและสามารถน าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ได้ อยู่ในระดับมาก 
 5.2.2 ผลการวิเคราะห์การทดสอบสมมติฐานการวิจัย 
 ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยการพัฒนาบุคลากรกระทรวงอุตสาหกรรมที่เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา ต าแหน่งงาน และระยะเวลาการรับราชการต่างกัน มีรายละเอียดดังนี้ 
 1. จากสมมติฐานการวิจัยที่ว่า ข้าราชการกระทรวงอุตสาหกรรมที่มีเพศแตกต่างกันมี
ความคิดเห็นต่อการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงอุตสาหกรรมที่แตกต่างกัน  ผลการวิจัยพบว่า 
ข้าราชการกระทรวงอุตสาหกรรมที่มีเพศแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาบุคลากรของกระทรวง
อุตสาหกรรม โดยรวมทั้ง 3 ด้าน ไม่แตกต่างกัน ผลการวิจัยจึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดย
อาจจะอธิบายได้ว่า ในปัจจุบันเรื่องของความเท่าเทียมทางเพศถือได้ว่าเป็นเรื่องที่คนในสังคมและคนทั่ว
ทั้งโลกต่างให้ความตระหนักเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะ ในการท างานที่มีการให้ความส าคัญกับความรู้
ความสามารถของตัวบุคคล และผลงานมากกว่าการให้ความส าคัญในเรื่องเพศ โดยจะเห็นได้ว่าปัจจุบัน
เพศหญิงก้าวขึ้นสู่ต าแหน่งผู้น าขององค์กรในหลาย ๆ หน่วยงาน สิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องสะท้อนได้เป็น
อย่างดีถึงบริบทของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปในเรื่องเพศ ซึ่งในการพิจารณาบุคลากรเพ่ือเข้ารับพัฒนาของ
กระทรวงอุตสาหกรรมก็ไม่ได้มีการแบ่งแยก กีดกัน หรือน าเอาเรื่องเพศมาเป็นเงื่อนไขแต่อย่างใด ซึ่งแสดง
ให้เห็นได้ว่าไม่ว่าเพศใดต่างก็มีสิทธิ เสรีภาพอย่างเท่าเทียมกันจึงเป็นสาเหตุที่ท าให้มีความคิดเห็นต่อการ
พัฒนาบุคลากรของกระทรวงอุตสาหกรรมไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ วนิชา แสนร่มเย็น  
ที่ได้วิจัยเรื่อง “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของส านักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี” โดยผลการวิจัย
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของส านักงาน
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สหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี ในภาพรวม และรายด้านไม่แตกต่างกัน ตามนัยส าคัญทางสถิติที่ .05  
จึงปฏิเสธสมมติฐาน 
 2. จากสมมติฐานการวิจัยที่ว่า ข้าราชการกระทรวงอุตสาหกรรมที่มีอายุแตกต่างกันมีความ
คิดเห็นต่อการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงอุตสาหกรรมที่แตกต่างกัน ผลการวิจัยพบว่า ข้าราชการ
กระทรวงอุตสาหกรรม ที่มีอายุแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงอุตสาหกรรม 
โดยรวมทั้ง 3 ด้าน ไม่แตกต่างกัน ผลการวิจัยจึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยอาจจะอธิบายได้ว่า 
ในที่ท างานจะประกอบไปด้วยคนหลากหลายช่วงวัย ซึ่งแต่ละช่วงวัยต่างก็มีประสบการณ์ ความคิด  
ที่แตกต่างกัน แต่อย่างไรก็ตามบุคลากรเหล่านั้นต่างก็เป็นผู้ที่มีเหตุผล และใช้วิจารณญาณในการด าเนิน
ชีวิตและในการท างาน จึงเป็นสาเหตุที่ท าให้มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงอุตสาหกรรม 
ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ พีรพัฒน์ ฐานะวัฒนกุล ที่ได้วิจัยเรื่อง “ความคิดเห็นของ
ผู้บริหารและครูที่มีต่อการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เลย เขต 3” โดยผลการวิจัยพบว่า อายุในภาพรวมไม่แตกต่างกัน ตามนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 จึงปฏิเสธ 
สมมติฐาน 
 3. จากสมมติฐานการวิจัยที่ว่า ข้าราชการกระทรวงอุตสาหกรรมที่มีระดับการศึกษาแตกต่าง
กันมีความคิดเห็นต่อการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงอุตสาหกรรมที่แตกต่างกัน ผลการวิจัยพบว่า 
ข้าราชการกระทรวงอุตสาหกรรมที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อการพัฒนาบุคลากร
ของกระทรวงอุตสาหกรรม โดยรวมทั้ง 3 ด้าน ไม่แตกต่างกัน ซึ่งอธิบายได้ว่า การศึกษาเป็นการสร้างคน
ให้มีความรู้ ความคิด ความสามารถ ตลอดจนกระเป็นการบ่มเพาะความคิด และสร้างกระบวนการคิด
พิจารณา ท าให้เกิดความพร้อม ที่จะไปประกอบอาชีพ ดังนั้นการที่แม้ว่าจะมีระดับการศึกษาที่แตกต่าง
กัน แต่ต่างก็ผ่านกระบวนการในการคิดพิจารณาสิ่งต่าง ๆ อย่างเป็นเหตุเป็นผล จึงเป็นสาเหตุที่ท าให้ มี
ความคิดเห็นต่อการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงอุตสาหกรรมไม่แตกต่างกัน ผลการวิจัยจึงไม่เป็นไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยอาจจะอธิบายได้ว่า สอดคล้องกับงานวิจัยของ จีระสุข ชินะโชติ ที่ได้วิจัยเรื่อง 
“ความคิดเห็นของพนักงานที่มีต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย” 
โดยผลการวิจัยพบว่า พนักงานของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน 
มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาบุคลากรไม่แตกต่างกันในภาพรวม แต่ในรายด้านแตกต่างกันเฉพาะด้าน
การพัฒนาเท่านั้น ทั้งนี้ในการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่นั้น ในทุกด้าน ผู้ที่มีระดับการศึกษา 
สูงกว่าปริญญาตรี มีระดับความคิดเห็นต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์น้อยกว่าทุกกลุ่ม ตามนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ี .05 จึงปฏิเสธสมมติฐาน 
 4. จากสมมติฐานการวิจัยท่ีว่า ข้าราชการกระทรวงอุตสาหกรรมท่ีมีต าแหน่งงานแตกต่าง
กันมีความคิดเห็นต่อการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงอุตสาหกรรมที่แตกต่างกัน ผลการวิจัยพบว่า 
ข้าราชการกระทรวงอุตสาหกรรมที่มีต าแหน่งงานแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อการพัฒนาบุคลากรของ

http://202.28.199.89/tdc/basic.php?query=%A8%D5%C3%D0%CA%D8%A2%20%AA%D4%B9%D0%E2%AA%B5%D4&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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กระทรวงอุตสาหกรรม โดยรวมทั้ง 3 ด้าน แตกต่างกัน ผลการวิจัยจึงเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดย
อาจจะอธิบายได้ว่า กระทรวงอุตสาหกรรมประกอบด้วยบุคลากรที่มีต าแหน่งงานแตกต่างกัน ซึ่งในแต่
ละต าแหน่งงานอาจจะมีการมองภาพการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงอุตสาหกรรมในมุมที่แตกต่างกัน 
โดยในส่วนของผู้บริหารขององค์กรมีหน้าที่ในการก าหนดทิศทาง เป้าหมายการด าเนินการเป็นส่วนที่จะ
ชี้น าองค์กรไปสู่เป้าหมาย ซึ่งจะต้องมีความเกี่ยวข้อง สอดคล้อง เชื่อมโยงกับทั้งภาพใหญ่ในระกับโลก 
ระดับชาติ จึงต้องมีการมองในภาพรวม มองจากภาพใหญ่ลงมาสู่ภาพเล็ก แต่ในส่วนของต าแหน่งอ่ืน
ต าแหน่งอ่ืนหรือในต าแหน่งที่รองลงมาอาจจะมีความคิดเห็นในอีกแง่มุมหนึ่ง จึงเป็นสาเหตุที่ท าให้มี
ความคิดเห็นต่อการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงอุตสาหกรรมแตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
เกรียงศักดิ์ ชะเอมไทย ที่ได้วิจัยเรื่อง “ความคิดเห็นและความต้องการของพนักงานบริษัท การบินไทย 
จ ากัด (มหาชน) ต่อการพัฒนาบุคลากร” โดยผลการวิจัยพบว่าพนักงานบริษัท การบินไทย จ ากัด 
(มหาชน) ที่มีต าแหน่งงานระดับผู้อ านวยการฝ่ายขึ้นไป มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาบุคลากรต่างกับ
พนักงานบริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) ที่มีระดับงานต่ ากว่าผู้จัดการแผนกหรือเทียบเท่า ใน
ภาพรวมแตกต่างกัน  
 5. จากสมมติฐานการวิจัยที่ว่า ข้าราชการกระทรวงอุตสาหกรรมที่มีระยะเวลาการรับ
ราชการแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงอุตสาหกรรมที่แตกต่างกัน 
ผลการวิจัยพบว่า ข้าราชการกระทรวงอุตสาหกรรมที่มีระยะเวลาการรับราชการแตกต่างกันมีความ
คิดเห็นต่อการพัฒนาบุคลากร ของกระทรวงอุตสาหกรรม โดยรวมทั้ง 3 ด้าน ไม่แตกต่างกัน ผลการวิจัย
จึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยอาจจะอธิบายได้ว่า  ตั้งแต่เริ่มจากบุคคลเข้ามารับราชการใน
กระทรวงอุตสาหกรรมนั้น ต่างก็ต้องเข้ารับการอบรมในหลักสูตรการปฐมนิเทศ รวมถึงได้รับการพัฒนา
ในวิธีการต่าง ๆ ท าให้ทราบเรื่องที่เกี่ยวกับต าแหน่ง หน้าที่ และหน่วยงานเป็นอย่างดี เช่นเดียวกับ
ข้าราชการที่รับราชการมาก่อน จึงท าให้จึงเป็นสาเหตุที่ท าให้มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาบุคลากรของ
กระทรวงอุตสาหกรรมไม่แตกต่างกัน ที่มีระยะเวลาการรับราชการ ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุขนิสา 
สังกะสิงห ์ที่ได้วิจัยเรื่อง “ความคิดเห็นต่อการพัฒนาบุคลากรพนักงานเทศบาลเมืองคลองหลวง จังหวัด
ปทุมธานี” โดยผลการวิจัยพบว่า พนักงานเทศบาลที่มีระยะเวลาการท างานต่างกันจะมีความคิดเห็นต่อ 
การพัฒนาบุคลากรแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงท าการเปรียบเทียบรายคู่ด้วยวิธี 
LSD พบว่าพนักงานที่มีมีระยะเวลาการท างานต่ ากว่า 1 ปีมีระดับการพัฒนาบุคลากร แตกต่างจาก
พนักงานที่มีระยะเวลาการท างาน 3-4 ปีพนักงานที่มีระยะเวลาการท างาน 1-2 ปี มีระดับการพัฒนา
บุคลากรแตกต่างจากพนักงานที่ระดับ พนักงานที่มีระยะเวลาการท างานมากกว่า 4 ปีขึ้นไป มีระดับการ
พัฒนาบุคลากรแตกต่างจากพนักงานที่มีมากกว่า 4 ปีขึ้นไป 3-4 ปี ตามนัยส าคัญทางสถิติที่ .05  
จึงปฏิเสธสมมติฐาน  
 

http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%E0%A1%C3%D5%C2%A7%C8%D1%A1%B4%D4%EC%20%20%AA%D0%E0%CD%C1%E4%B7%C2&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://202.28.199.89/tdc/basic.php?query=%CA%D8%A2%B9%D4%CA%D2%20%CA%D1%A7%A1%D0%CA%D4%A7%CB%EC&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://202.28.199.89/tdc/basic.php?query=%CA%D8%A2%B9%D4%CA%D2%20%CA%D1%A7%A1%D0%CA%D4%A7%CB%EC&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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5.3 ข้อเสนอแนะ 

 5.3.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 ผู้วิจัยขอเสนอข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ใน 3 ด้าน  
 1. ด้านการฝึกอบรม 
 ผลการศึกษาวิจัยการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงอุตสาหกรรม ในด้านการฝึกอบรมอยู่
ในระดับมากที่สุด ซึ่งเป็นไปในทิศทางที่ดีท่ีแสดงให้เห็นว่าข้าราชการกระทรวงอุตสาหกรรมมีทัศนคติที่ดี
ต่อการพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถของตนเองด้วยวิธีฝึกอบรม ดังนั้นหน่วยงานจึงควรรักษา
มาตรฐานการฝึกอบรมให้อยู่ในระดับนี้ รวมทั้งมีการพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมให้ครอบคลุมทุก
ต าแหน่งงาน และสามารถตอบสนองต่อความต้องการของบุคลากรและองค์กร รวมทั้งพัฒนารูปแบบ 
วิธีการ และเนื้อหาการฝึกอบรมให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ 
 2. ด้านการศึกษาต่อ 

ผลการศึกษาวิจัยการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงอุตสาหกรรม ด้านการศึกษาต่ออยู่ใน
ระดับมากที่สุด ซึ่งแสดงให้เห็นว่าบุคลากรมีความคิดเห็นที่ดีต่อการพัฒนาโดยวิธีการศึกษาต่อ ดังนั้น
หน่วยงานจึงควรรักษาระดับการพัฒนาบุคลากรด้วยการศึกษาต่อ รวมทั้งควรเพ่ิมเติมในเรื่องการสนับสนุน
ทุนการศึกษา การสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือจัดหาทุนการศึกษา ตลอดจนสนับสนุนให้
บุคลากรมีการศึกษาต่อในสาขาวิชาที่หลากหลาย เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการศึกษาต่อของบุคลากร 
และรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วให้มากยิ่งขึ้น 

3. ด้านการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
ผลการศึกษาวิจัยการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงอุตสาหกรรม ในด้านการเรียนรู้ด้วย

ตนเองอยู่ในระดับมาก ดังนั้นหน่วยงานจึงควรมีการส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตนเองให้มาก
ยิ่งขึ้น โดยสร้างแหล่งการศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง รวมทั้งเพ่ิมช่องทางในการศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองให้
มากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังสามารถน าเอาประสบการณ์ของบุคลากรมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการถ่ายทอดและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันของบุคลากรในหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดการแผ่ขยายความรู้ออกไป 

5.3.2 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง “การพัฒนาบุคลากรกระทรวงอุตสาหกรรม” ตามที่น าเสนอไปแล้วนั้น ยังมี
ประเด็น ที่น่าสนใจในการท าการศึกษาวิจัยเพ่ิมเติมเพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรให้มีความ
ชัดเจนยิ่งขึ้น ผู้วิจัยได้เล็งเห็นถึงความส าคัญในประเด็นที่ควรวิจัยเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้ 
 1. ควรศึกษาเรื่อง “ความต้องการพัฒนาตนเองของบุคลากรในองค์กร” 
 2. ควรศึกษาเรื่อง “การส่งเสริมการพัฒนาความรู้ด้วยการพัฒนาตนเอง” 
 3. ควรศึกษาเรื่อง “การสร้างแนวทางการพัฒนาบุคลากรตามหลักอิทธิบาท 4” 
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ภาคผนวก ง 
หนังสือขออนุญาตสัมภาษณ์จากบัณฑิตวิทยาลัย 
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ภาคผนวก จ  
แบบสอบถาม 
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แบบสอบถาม 
เรื่อง 

การพัฒนาบุคลากรของกระ ทรวงอุตสาหกรรม 
............................................................................................................................. .............................. 

ค าชี้แจง 

 1. แบบสอบถามนี้เป็นแบบสอบถามที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือการศึกษาเรื่องความ
คิดเห็นของท่านที่มีต่อการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงอุตสาหกรรม ผู้วิจัยใครขอความร่วมมือจาก
ท่านได้กรุณาตอบแบบสอบถามและแสดงความคิดเห็นที่ตรงความเป็นจริงทุกข้อ ข้อมูลต่างๆที่ได้รับ
จากท่านในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์และมีคุณค่าอย่างสูงต่อการท าวิจัย และไม่มีผลกระทบต่อท่านและ
หน่วยงานของท่านแต่ประการใด และเพ่ือน าผลของการวิจัยไปเป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรของ
กระทรวงอุตสาหกรรมต่อไป ข้อมูลที่ได้ทั้งหมดจะปกปิดเป็นความลับ 

 2. แบบสอบถามนี้แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ 
 ตอนที่ 1 แบบสอบถามปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของข้าราชการที่มีต่อการพัฒนาบุคลากรของ
กระทรวงอุตสาหกรรม 

ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับความร่วมมือจากท่านด้วยดี 
 

 

         ขอขอบคุณเป็นอย่างสูง 
        นางสาวพนัญญา  ชนะสุข 
           นักศึกษาปริญญาโท 
     สาขาวิชาการปกครอง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
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ตอนที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ค าชี้แจง โปรดใส่เครื่องหมาย   ลงใน  (     ) หน้าข้อความท่ีตรงกับข้อมูลส่วนตัวของท่าน 

1. เพศ   
  (     ) 1. ชาย    
  (     ) 2. หญิง 
2. อายุ    
  (     ) 1. อายุต่ ากว่า 36 ปี   
  (     ) 2. อายุ 36 – 40 ปี   
  (     ) 3. อายุ  41 – 45 ปี           
  (     ) 4. อายุ 46 ปีขึ้นไป 
3. ระดับการศึกษา 
  (     ) 1. ต่ ากว่าปริญญาตรี  
  (     ) 2. ปริญญาตรี   
  (     ) 3. สูงกว่าปริญญาตรี 
4. ต าแหน่งงาน 
 1) ประเภทบริหาร  
  (     ) 1. บริหารต้น      
  (     ) 2. บริหารสูง 
 2) ประเภทอ านวยการ  
  (     ) 1. อ านวยการต้น    
  (     ) 2. อ านวยการสูง 
 3) ประเภทวิชาการ  
  (     ) 1. ปฏิบัติการ      
  (     ) 2. ช านาญการ      
  (     ) 3. ช านาญการพิเศษ    
  (     ) 4. เชี่ยวชาญ 

4) ประเภททั่วไป   
  (     ) 1. ปฏิบัติงาน      
  (     ) 2. ช านาญงาน      
  (     ) 3. อาวุโส 
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5. ระยะเวลาการรับราชการ (เศษ 6 เดือนขึ้นไปนับเป็น 1 ปี)    

  (     ) 1. น้อยกว่า 15  ปี          

  (     ) 2. 15-17 ปี           

  (     ) 3. 18-20 ปี        

  (     ) 4. 20 ปีขึ้นไป 

ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของข้าราชการที่มีต่อการพัฒนาบุคลากรกระทรวง

อุตสาหกรรม 

ค าชี้แจง โปรดใส่เครื่องหมาย ลงในช่องระดับความคิดเห็นที่ตรงกับความเห็นของท่านมากที่สุดเพียงช่องเดียว 

ที ่ ค าถาม 
ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

 1) ด้านการฝึกอบรม  

1 
ท่านคิดวา่การฝึกอบรมช่วยให้เกิดความรู้ ทักษะ และ
ทัศนคติที่จ าเป็นในการปฏิบัตงิานมากน้อยเพียงใด 

     

2 
ท่านคิดวา่การฝึกอบรมสามารถช่วยพัฒนาและยกระดบั
ความรู้ความสามารถท่านได้มากน้อยเพียงใด 

     

3 
ท่านสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปฏบิัติงานได้
ทันทีมากน้อยเพียงใด 

     

4 
ท่านคิดวา่การฝึกอบรมจะช่วยท าให้การท างานของท่าน 
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้มากนอ้ยเพียงใด   

     

5 
ท่านคิดวา่การฝึกอบรมเป็นการสร้างเครือข่ายในการ
ท างานร่วมกันมากน้อยเพียงใด 

     

6 
ท่านมีความพึงพอใจต่อการพัฒนาบุคลากรโดยวธิีการ
ฝึกอบรมมากน้อยเพียงใด 

     

 2) ด้านการศึกษาต่อ 

7 
ท่านมีความพึงพอใจต่อการศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมในระดับที่
สูงขึ้นมากน้อยเพียงใด 

     

8 
ท่านคิดวา่การศึกษาต่อจะช่วยให้การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้มากน้อยเพียงใด 
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9 
ท่านคิดวา่การศึกษาต่อเปน็การเตรียมความพร้อมของ
บุคลากรต่อหน้าที่และความต้องการขององค์กรในอนาคต
ได้มากน้อยเพียงใด 

     

10 
ท่านคิดวา่การศึกษาต่อเปน็การการเพิ่มพูนความรู้
ความสามารถของท่านได้มากนอ้ยเพียงใด 

     

11 
ท่านคิดวา่การศึกษาต่อสามารถสร้างโอกาสในการเลื่อนสู่
ต าแหน่งที่สงูขึ้นต่อไปได้มากน้อยเพียงใด 

     

12 
ท่านมีความพึงพอใจต่อการพัฒนาบุคลากรโดยวธิี
การศึกษาต่อมากน้อยเพียงใด 

     

 3) ด้านการพัฒนาตนเอง 

13 
ท่านคิดวา่การพัฒนาบุคคลโดยการเลือกวิธีการพัฒนา
ตนเองตามความถนัดและสนใจของแต่ละบุคคลมีความ
เหมาะสมมากน้อยเพียงใด 

     

14 
ท่านคิดวา่การพัฒนาตนเองเป็นวิธีการที่จะท าให้ท่าน
เข้าใจได้ง่ายและรวดเร็วขึ้นมากน้อยเพียงใด 

     

15 
ท่านคิดวา่การพัฒนาตนเองจะกอ่ให้เกิดขยายความรู้และ 
สั่งสมประสบการณ์ได้มากน้อยเพียงใด 

     

16 
ท่านคิดวา่การพัฒนาตนเองเป็นการเปิดโอกาสให้ท่านได้
แสดงความสามารถและ ศักยภาพที่ซ่อนเร้นอยู่ภายใน
ออกมามากน้อยเพียงใด 

     

17 
ท่านคิดวา่การพัฒนาตนเองจะสามารถก่อให้เกิดการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้มากน้อยเพียงใด 

     

18 
ท่านคิดวา่ทา่นสามารถน าความรู้จากการพัฒนาตนเองไป
แลกเปลี่ยนกับบุคคลอื่นในองคก์รได้มากน้อยเพียงใด 

     

ข้อเสนอแนะ(เพิ่มเติม) 

............................................................................................................................. ...................................

............................................................................................................... .................................................

................................................................................................................................................................  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฉ 

ตารางแสดงผลการวิเคราะห์ค่า IOC ของแบบสอบถาม 
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แบบประเมินค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบสอบถาม 
เรื่อง การพัฒนาบุคลากรของกระทรวงอุตสาหกรรม 

 

ข้อ 
ผู้เชี่ยวชาญ ผลรวมของคะแนน 

(∑R) 
IOC 

หมาย
เหตุ คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 คนที่ 5 

1. ด้านการฝึกอบรม 
1 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
2 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
3 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
4 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
5 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
6 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

2. ด้านการศึกษา 
7 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
8 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
9 1 1 1 0 1 4 0.8 ใช้ได้ 
10 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
11 1 1 0 1 1 4 0.8 ใช้ได้ 
12 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
3. ด้านการพัฒนาตนเอง 
13 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
14 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
15 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
16 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
17 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
18 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

 

 

 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ช 
รายชื่อผู้ให้สัมภาษณ ์
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ตารางแสดงรายชื่อผู้ให้สัมภาษณ์ 

1. นายเสน่ห์  นิยมไทย 
  ต าแหน่ง   ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 
  หน่วยงาน   ส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 
  วันและเวลาที่ให้สัมภาษณ์ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 เวลา 15.30 น. 
  สถานที่    ส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 
2. นางสาวสิริรัตน์  ไกรวนิช 
  ต าแหน่ง   ผู้ช่วยปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 
  หน่วยงาน   ส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 
  วันและเวลาที่ให้สัมภาษณ์ วันที่ 5 ตุลาคม 2561 เวลา 14.00 น. 
  สถานที่    ส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 
3. นางสาวสุนีย์  โสภณ 
  ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล 
  หน่วยงาน   ส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 
  วันและเวลาที่ให้สัมภาษณ์ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 เวลา 16.00 น. 
  สถานที่    ส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 
4. นางสาวลัดดาวัลย์  สันติภิญโญเลิศ 
  ต าแหน่ง   นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ  
      หัวหน้ากลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล 
  หน่วยงาน   ส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 
  วันและเวลาที่ให้สัมภาษณ์ วันที่ 4 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 น. 
  สถานที่    ส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 
4. นางอรวรรณ  อัศวพันธ์ 
  ต าแหน่ง   นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ  
      หัวหน้ากลุ่มพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
  หน่วยงาน   ส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 
  วันและเวลาที่ให้สัมภาษณ์ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14.45 น. 
  สถานที่    ส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ซ 
แบบสัมภาษณ์เชิงลึก 
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ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ 

สถานที่สัมภาษณ์.............................................................วัน.....................................เวลา...................น. 
1. ชื่อ (     ) นาย (     ) นาง (     ) นางสาว ...................................นามสกุล....................................... 
2. อายุ ................................... ปี 
3. ที่อยู่อาศัยปัจจุบัน ............................................................................................................................. 
4. ระดับการศึกษา ................................................................................................................................. 
5. อาชีพ / ต าแหน่ง .............................................................................................................................. 
6. เบอร์โทรศัพท์ .................................................................................................................................... 

ตอนที่ 2 ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงอุตสาหกรรม 
1. ท่านมีความคิดเห็นและมีข้อเสนอแนะแนวทางต่อการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงอุตสาหกรรม
ด้านการฝึกอบรมอย่างไร 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
2. ท่านมีความคิดเห็นและมีข้อเสนอแนะแนวทางต่อการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงอุตสาหกรรม
ด้านการศึกษาต่ออย่างไร 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
3. ท่านมีความคิดเห็นและมีข้อเสนอแนะแนวทางต่อการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงอุตสาหกรรม
ด้านการพัฒนาตนเองอย่างไร 
.............................................................................................. ..................................................................
............................................................................................................................. ...................................
........................................................................................................................................................... ..... 
อ่ืน ๆ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... ............ 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฌ 
แนวคิดหลักจากการสมัภาษณ์ผู้ใหข้้อมูลส าคัญ 
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แนวคิดหลักจากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 

ผู้ให้สัมภาษณ์ ความคิดเห็นต่อการพัฒนาบุคลากรกระทรวงอุตสาหกรรม 

1. ด้านการฝึกอบรม แนวคิดหลัก 

เสน่ห์  นิยมไทย ยังคงมีความส าคัญ และเป็นมาตรฐานตามกฎของส านักงาน ก.พ. 

สิริรัตน์ ไกรวณิช ลดบทบาทการฝึกอบรม เน้นการพัฒนารูปแบบอื่น 

สุนีย์  โสภณ เป็นวิธีการเรียนรู้ที่ทั่วถึง และเท่าเทียม สามารถสร้างความเข้าใจที่
ตรงกัน 

ลัดดาวัลย์ สันติภิญโญเลิศ เป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือให้แก่บุคลากร 

อรวรรณ  อัศวพันธ์ เป็นการสื่อสารแบบสองทาง สามารถซักถามได้ทันที 

2. ด้านการศึกษาต่อ แนวคิดหลัก 

เสน่ห์  นิยมไทย ศึกษาให้ตรงกับสายงานเพ่ือน าความรู้ที่ได้มาพัฒนาตนเองหรือ
พัฒนางาน 

สิริรัตน์ ไกรวณิช ประกาศนียบัตรหรือใบรับรองคุณวุฒิ ไม่มีผลต่อความก้าวหน้าทาง
อาชีพ  

สุนีย์  โสภณ ช่วยเพิ่มพูนความรู้ สร้างโอกาสและความก้าวหน้าในหน้าที่ 

ลัดดาวัลย์ สันติภิญโญเลิศ ท าให้เกิดความรู้ใหม่ๆ และเกิดความก้าวหน้าในอาชีพ 

อรวรรณ  อัศวพันธ์ การได้รับวุฒิการศึกษาเพิ่มข้ึนก่อให้เกิดโอกาสในการก้าวหน้า 

3. ด้านการพัฒนาตนเอง แนวคิดหลัก 

เสน่ห์  นิยมไทย สร้างระบบการจัดการความรู้ที่มีประสิทธิภาพ 

สิริรัตน์ ไกรวณิช เน้นการเรียนรู้จากการท างานจริง และขยายความรู้ในองค์กร 

สุนีย์  โสภณ ก่อให้เกิดการเรียนรู้ได้ตรงกับความต้องการ 

ลัดดาวัลย์ สันติภิญโญเลิศ ก่อให้เกิดการสร้างประสบการณ์การท างาน 

อรวรรณ  อัศวพันธ์ มีความยืดหยุ่นในด้านเวลา สถานที่ และวิธีการได้ตามความสะดวก 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ญ 
ผลการวิเคราะห์ความเช่ือมั่นด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปของแบบสอบถาม 
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ผลการวิเคราะห์ความเชื่อม่ันด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปของแบบสอบถามส าหรับการวิจัย 
เรื่องการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงอุตสาหกรรม 

ข้อที ่
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance 
if Item 
Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

 1. ด้านการฝึกอบรม 
A1 72.86 44.051 .637 .896 
A 2 72.76 44.323 .618 .897 
A 3 72.93 44.754 .673 .896 
A 4 72.83 44.351 .648 .896 
A 5 72.50 44.259 .538 .899 
A 6 72.86 45.292 .477 .901 

2. ด้านการศึกษาต่อ 
B7 72.66 45.402 .410 .903 
B8 72.63 43.482 .691 .895 
B9 72.80 43.407 .684 .895 
B10 72.73 43.099 .697 .894 
B11 72.73 43.582 .548 .899 
B12 72.93 42.133 .679 .894 

3. ด้านการพัฒนาตนเอง 
C13 72.73 45.995 .391 .903 
C14 72.83 45.730 .409 .903 
C15 72.83 45.247 .525 .899 
C16 72.73 44.823 .488 .901 
C17 72.80 45.200 .462 .901 
C18 72.93 45.444 .495 .900 

 

  Reliability Coefficients       : N of Case = 30.00 
 : N of Items = 18.00 
 :  Alpha = 0.904 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฎ 
ตารางแสดงการวิเคราะห์ค่า IOC ของแบบสมัภาษณ ์
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แบบประเมินค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบสัมภาษณ์ 
เรื่อง การพัฒนาบุคลากรของกระทรวงอุตสาหกรรม 

 

ข้อ 
ผู้เชี่ยวชาญ ผลรวมของ

คะแนน 
IOC หมายเหตุ 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 คนที่ 5 
1 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
2 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
3 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฏ 
ภาพถ่ายบุคคลผู้ให้สัมภาษณ์ 
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สัมภาษณ์ นางสาวลัดดาวัลย์  สันติภิญโญเลิศ เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 น. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

สัมภาษณ์ นางสาวสิริรัตน์  ไกรวนิช เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2561 เวลา 14.00 น. 
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สัมภาษณ์ นายเสน่ห์  นิยมไทย เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 เวลา 15.30 น. 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

สัมภาษณ์ นางอรวรรณ  อัศวพันธ์ เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14.45 น. 
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สัมภาษณ์ นางสาวสุนีย์  โสภณ เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 เวลา 16.00 น. 

 
 

 
 



 
 

ประวัติผู้วิจัย 
 

ชื่อ นามสกุล  : นางสาวพนัญญา  ชนะสุข 

วัน เดือน ปีเกิด  : 10 มกราคม 2534 

ภูมิล าเนา  : 1151 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 

ที่อยู่ปัจจุบัน  : 112 ม.3 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 

การศึกษา  : ปริญญาตรีสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

หน้าที่การงานปัจจุบัน : นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 
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