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บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาและเปรียบเทียบระดับความต้องการพัฒนาตนเองของ
บุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลในพื้นที่อ าเภอมายอ จังหวัดปัตตานี  2) เปรียบเทียบความต้องการพัฒนา
ตนเองของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลในพ้ืนที่อ าเภอมายอ จังหวัดปัตตานี  จ าแนกตามเพศ ระดับ
การศึกษา ต าแหน่ง และระยะเวลาด ารงต าแหน่ง  และ3) ทราบข้อเสนอแนะในการพัฒนาบุคลากรของ
องค์การบริหารส่วนต าบลในพ้ืนที่อ าเภอมายอ จังหวัดปัตตานี กลุ่มตัวอย่างเป็นบุคลากรในองค์การบริหารส่วน
ต าบลในพ้ืนที่อ าเภอมายอ จังหวัดปัตตานี ซึ่งได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย เป็นจ านวนทั้งสิ้น 86 คน วิเคราะห์ข้อมูล
โดยหา ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติการทดสอบค่าที (t-test) และสถิติการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนแบบทางเดียว (One-way ANOVA) 
 ผลการศึกษา พบว่า 
 1.  บุคลากรมีความต้องการพัฒนาตนเองในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อจ าแนกเป็นรายด้าน พบว่า
บุคลากรมีความต้องการพัฒนาตนเองด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงานระดับมาก และมีความต้องการพัฒนา
ตนเองด้านทักษะที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานระดับปานกลาง 
 2.  ผลการเปรียบเทียบความต้องการพัฒนาตนเองของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบล ในพ้ืนที่
อ าเภอมายอ จังหวัดปัตตานี ที่มีเพศ ระดับการศึกษา ต าแหน่ง และระยะเวลาด ารงต าแหน่ง  แตกต่างกัน  
มีความต้องการพัฒนาตนเองไม่แตกต่างกัน 
 3.  ข้อเสนอแนะในการพัฒนาบุคลากร พบว่าบุคลากรมีความต้องการพัฒนาตนเองในรูปแบบการ
ฝึกอบรมมากที่สุด 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1.  เพ่ือศึกษาระดับความต้องการพัฒนาตนเองของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบล ในพ้ืนที่
อ าเภอมายอ จังหวัดปัตตานี 

 2.  เพ่ือเปรียบเทียบความต้องการพัฒนาตนเองของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลในพ้ืนที่
อ าเภอมายอ จังหวัดปัตตานี จ าแนกตาม เพศ ระดบัการศึกษา ต าแหน่ง และระยะเวลาในการด ารงต าแหน่ง   
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 3.  เพ่ือหาข้อเสนอแนะในการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลในพ้ืนที่อ าเภอมายอ 
จังหวัดปัตตานี 
 

การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ใช้การประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป เพ่ือหา

ค่าสถิติดังนี ้
 1.  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์โดยการกระจายความถี่หาค่าร้อยละ 
 2.  ข้อมูลเกี่ยวกับระดับความต้องการพัฒนาตนเอง 2 ด้าน คือ ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน 

และทักษะที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน วิเคราะห์โดยหาค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยการแปลผล
ก าหนดค่าเฉลี่ยเป็น 5 ระดับ แต่ละระดับมีความหมายดังนี้ 

  ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 4.50-5.00 หมายความว่า มีความต้องการพัฒนาตนเองระดับ มากท่ีสุด 
  ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.50-4.49 หมายความว่า มีความต้องการพัฒนาตนเองระดับ มาก 
  ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 2.50-3.49 หมายความว่า มีความต้องการพัฒนาตนเองระดับ ปานกลาง 
  ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 1.50-2.49 หมายความว่า มีความต้องการพัฒนาตนเองระดับ น้อย 
  ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 1.00-1.49 หมายความว่า มีความต้องการพัฒนาตนเองระดับ น้อยที่สุด 
 3.  เปรียบเทียบความต้องการพัฒนาตนเองท่ีมีความแตกต่างด้านปัจจัยส่วนบุคคล วิเคราะห์โดยการ

ทดสอบที (t-test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way analysis of variance) 
 
สรุปผลการวิจัย 

 การศึกษาความต้องการพัฒนาตนเองของบุคลากรสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลในพ้ืนที่อ าเภอมา
ยอ จังหวัดปัตตานี วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับความต้องการพัฒนาตนเองของบุคลากรองค์การบริหารส่วน
ต าบลในพ้ืนที่อ าเภอมายอ จังหวัดปัตตานี โดยศึกษาจากความต้องการ 2 ด้าน คือ ด้านความรู้ทั่วไปในการ
ปฏิบัติงาน และด้านทักษะที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน  และเพ่ือเปรียบเทียบความต้องการพัฒนาตนเองของ
บุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลในพ้ืนที่อ าเภอมายอ จังหวัดปัตตานี จ าแนกตามเพศ ระดับการศึกษา 
ต าแหน่ง และระยะเวลาด ารงต าแหน่ง กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาได้แก่ บุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลในพ้ืนที่
อ าเภอมายอ จังหวัดปัตตานี จ านวน 10 แห่ง จ านวน 86 คน ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์โดย
ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปด้วยค่าร้อยละ (percentage) ค่าเฉลี่ย (mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard 
deviation) และเปรียบเทียบความแตกต่างของความต้องการโดยใช้การทดสอบที (t-test) และค่าความ
แปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA)  

 1. ระดับความต้องการพัฒนาตนเองของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลในพ้ืนที่อ าเภอมายอ 
จังหวัดปัตตานี พบว่าบุคลากรมีระดับความต้องการพัฒนาตนเองโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา ราย
ด้าน พบว่าบุคลากรมีระดับความต้องการพัฒนาตนเองด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงานในระดับมาก และมี
ระดับความต้องการพัฒนาตนเองด้านทักษะที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน ในระดับปานกลาง 

 2. ผลการเปรียบเทียบความต้องการพัฒนาตนเองของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลในพ้ืนที่
อ าเภอมายอ จังหวัดปัตตานี จ าแนกตามเพศ ระดับการศึกษา  ต าแหน่ง  และระยะเวลาด ารงต าแหน่งที่
แตกต่างกัน มีระดับความต้องการพัฒนาตนเอง ไม่แตกต่างกัน 
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 3.  ข้อเสนอแนะในการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลในพ้ืนที่อ า เภอมายอ จังหวัด
ปัตตานี พบว่าบุคลากรมีความต้องการพัฒนาตนเองในรูปแบบการฝึกอบรมมากที่สุด 
 
อภิปรายผลการวิจัย 

 ในการศึกษาความต้องการพัฒนาตนเองของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลในพ้ืนที่ อ าเภอมายอ 
จังหวัดปัตตานี มีประเด็นในการอภิปราย ดังนี้ 

 1. การศึกษาความต้องการพัฒนาตนเองในภาพรวม พบว่าบุคลากรขององค์การบริหาร ส่วนต าบล
ในพ้ืนที่อ าเภอมายอ จังหวัดปัตตานี มีความต้องการพัฒนาตนเองอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า ความต้องการพัฒนาตนเองด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงานอยู่ ในระดับมาก และเมื่อพิจารณา เป็น
รายกิจกรรม พบว่า บุคลากรต้องการให้มีการส่งเสริมการศึกษาต่อในหลักสูตรสายงานที่ตนปฏิบัติมากที่สุด 
อาจเป็นเพราะบุคลากรต้องการความก้าวหน้าในสายงาน และต้องการเพ่ิมพูนความรู้ในงานที่ปฏิบัติให้มีความ
เชี่ยวชาญ และช านาญมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล 
ข้อ 281 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลที่ก าหนดให้มีการพัฒนาโดยการเพ่ิมพูนความรู้ด้วย
การเรียนหรือการวิจัย ตามหลักสูตรของสถาบันการ ศึกษาในประเทศโดยใช้เวลาในการปฏิบัติราชการเพ่ือให้
ได้มาซึ่งปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพให้ไปศึกษาเพ่ิมเติมในประเทศ และสอดคล้องกับผลการศึกษา
ของอรัญญา  บุญยงค์ (2546 : บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษาเรื่องความต้องการพัฒนาตนเองบุคลากรด้านการศึกษา : 
ศึกษากรณีของเทศบาลต าบลแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี โดยผลการศึกษา พบว่า ครู-อาจารย์ของโรงเรียนใน
สังกัดเทศบาลแหลมฉบัง  จังหวัดชลบุรี มีความต้องการพัฒนาการศึกษาต่อและความต้องการพัฒนาการเข้า
รับการฝึกอบรม มากท่ีสุด  

 ส าหรับความต้องการพัฒนาตนเองด้านทักษะที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน พบว่า มีความต้องการ อยู่
ในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาเป็นรายกิจกรรม พบว่าบุคลากรต้องการให้มีการจัดอบรมด้านคุณธรรม 
จริยธรรมเพื่อน าไปพัฒนาจิตใจและการท างาน มากท่ีสุด 

 2. ผลการทดสอบสมมติฐาน พบประเด็น ดังนี้ 
  2.1 บุคลากรที่มีเพศแตกต่างกันมีความต้องการพัฒนาตนเองแตกต่างกัน ผลการทดสอบ

สมมติฐานพบว่าไม่เป็นไปตามสมมติฐาน บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลในพ้ืนที่อ าเภอมายอ จังหวัด
ปัตตานีที่มีเพศแตกต่างกัน มีความต้องการพัฒนาตนเองไม่แตกต่างกัน อาจเป็นเพราะต าแหน่งงาน และ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติต้องใช้ความรู้เชิงวิชาการประกอบการปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ สม
จิตต์  จรกา (2549 : บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษาเรื่องความต้องการพัฒนาบุคลากรของข้าราชการส านักงาน
งบประมาณ โดยผลการศึกษาพบว่าเพศหญิง และเพศชาย มีความต้องการในการพัฒนาบุคลากรในภาพรวม 
และรายด้านอยู่ในระดับมาก ไม่แตกต่างกัน 

  2.2 บุคลากรที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีความต้องการพัฒนาตนเองไม่แตกต่างกัน ผลการ
ทดสอบสมมติฐานพบว่าไม่เป็นไปตามสมมติฐาน บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบล ในพ้ืนที่อ าเภอมายอ 
จังหวัดปัตตานี ที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีความต้องการพัฒนาตนเองไม่แตกต่างกัน อาจเป็นเพราะการ
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ก าหนดกรอบภาระงานของแต่ละต าแหน่งงาน ได้ก าหนดคุณสมบัติตามวุฒิการศึกษาให้ตรงตามลักษณะงานที่
ปฏิบัติในขั้นต้นอยู่แล้ว แต่เมื่อปฏิบัติงานจริงรายละเอียด ในแต่ละงานอาจมีมากกว่ากรอบภาระงานที่ก าหนด
ไว้ ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของภูมิชัย ทิพเนตร (2550 : บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษาเรื่องความต้องการพัฒนา
ตนเองของข้าราชการครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 โดยผล
การศึกษา พบว่า การเปรียบเทียบความต้องการพัฒนาตนเองของข้าราชการครูโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 จ าแนกตามเพศ ต าแหน่ง ระดับการศึกษา และระยะเวลา
ปฏิบัติงาน ไม่แตกต่างกัน 

  2.3 บุคลากรที่มีต าแหน่งแตกต่างกัน มีความต้องการพัฒนาตนเองไม่แตกต่างกัน ผลการทดสอบ
สมมติฐานพบว่าไม่เป็นไปตามสมมติฐาน บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลในพ้ืนที่อ าเภอมายอ จังหวัด
ปัตตานี ที่มีต าแหน่งแตกต่างกัน มีความต้องการพัฒนาตนเองไม่แตกต่างกัน แม้ว่าลักษณะงานที่ปฏิบัติในแต่
ละต าแหน่งมีความแตกต่างกัน อาจเป็นเพราะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลเปิดโอกาสให้บุคลากร
พัฒนาตนเองในทุกๆ ด้านอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของภูมิชัย ทิพเนตร (2550 : บทคัดย่อ) ที่
ได้ศึกษาเรื่องความต้องการพัฒนาตนเองของข้าราชการครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 โดยผลการศึกษาพบว่าการเปรียบเทียบความต้องการพัฒนาตนเองของข้าราชการ
ครูโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 จ าแนกตามเพศ ต าแหน่ง ระดับ
การศึกษา และระยะเวลาปฏิบัติงาน ไม่แตกต่างกัน 

  2.4 บุคลากรที่มีระยะเวลาด ารงต าแหน่งแตกต่างกัน มีความต้องการพัฒนาตนเองไม่แตกต่างกัน 
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าไม่เป็นไปตามสมมติฐาน ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษา พบว่าบุคลากรของ
องค์การบริหารส่วนต าบลในพ้ืนที่อ าเภอมายอ จังหวัดปัตตานี ที่มีระยะเวลาด ารงต าแหน่งแตกต่างกัน มีความ
ต้องการพัฒนาตนเองไม่แตกต่างกัน อาจเป็นเพราะว่าปัจจุบันองค์กรมีการแข่งขันสูงมากทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน ท าให้บุคลากรทุกองค์กรต้องมีการพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลาเพ่ือรองรับการประเมินผล
ประสิทธิภาพขององค์กรจากหน่วยงานภายนอก ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของภูมิชัย ทิพเนตร (2550 : 
บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษาเรื่องความต้องการพัฒนาตนเองของข้าราชการครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 โดยผลการศึกษาพบว่าการเปรียบเทียบความต้องการพัฒนาตนเองของ
ข้าราชการครูโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 จ าแนกตามเพศ 
ต าแหน่ง ระดับการศึกษา และระยะเวลาปฏิบัติงาน ไม่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับผลการศึกษาของ สม
จิตต์ จรกา (2549 : บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษาเรื่องความต้องการพัฒนาบุคลากรของข้าราชการส านักงาน
งบประมาณ โดยผลการศึกษาพบว่าเพศหญิง และเพศชาย มีความต้องการในการพัฒนาบุคลากรในภาพรวม 
และรายด้านอยู่ในระดับมาก ไม่แตกต่างกัน 

 3.  ข้อเสนอแนะในการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลในพ้ืนที่อ าเภอมายอ จังหวัด
ปัตตานี พบว่าบุคลากรมีความต้องการพัฒนาตนเองในรูปแบบการฝึกอบรมมากที่สุด และสอดคล้องกับผล
การศึกษาของ รุ่งนภา  แจ้งรุ่งเรือง (2550 : บทคัดย่อ) ที่ได้ท าการวิจัย เรื่อง ความต้องการในการพัฒนา
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ตนเองของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดระยอง พบว่าบุคลากรมีต้องการพัฒนาด้วยวิธีการ
ฝึกอบรมมากที่สุด รองลงมา คือ การศึกษาดูงาน และการศึกษาต่อ  ตามล าดับ 

 

ข้อเสนอแนะ 
 ผู้วิจัยได้น าเสนอข้อเสนอแนะในการวิจัย ดังนี้ 
 1. ผู้บริหารควรตระหนักถึงความส าคัญในการพัฒนาบุคลากรทั้งในงานเฉพาะต าแหน่งและภาพรวม
ทั้งองค์กรอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพราะการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบจะท าให้องค์กรมีความ
เข้มแข็ง 
 2. ผู้บริหารควรก าหนดระบบกลไกการบริหารทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของงาน 

 3. ส ารวจความต้องการของบุคลากรในการพัฒนาตนเองก่อนจัดท าหลักสูตรที่เหมาะสม 
 4. ปรับเปลี่ยนรูปแบบการพัฒนาบุคลากรจากเดิมให้สอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์ 
 5. จัดระบบให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
 6. ก าหนดให้บุคลากรจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน 
 ข้อเสนอแนะในงานวิจัยครั้งต่อไป 
 การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงส ารวจความต้องการขั้นต้น ที่ท าให้ทราบถึงระดับความต้องการใน

การพัฒนาตนเองของบุคลากร ในการวิจัยครั้งต่อไปจึงควรศึกษาเพ่ือพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรในแต่ละ
ต าแหน่งงาน 

 
 


