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 การวจิยัครัง้นี้มคีวามมุง่หมายเพื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบความตอ้งการพฒันาตนเองของ
บุคลากรสายปฏบิตักิาร คณะพาณชิยศาสตรแ์ละการบญัช ีจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 4 ดา้น ไดแ้ก่ 
ดา้นรา่งกาย ดา้นอารมณ์ ดา้นสงัคม และดา้นสตปิญัญา จ าแนกตามเพศ วุฒกิารศกึษา และ
ประสบการณ์ในการปฏบิตังิาน กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นงานวจิยัน้ีประกอบดว้ย ขา้ราชการ จ านวน 6 คน 
ลกูจา้งประจ า จ านวน 29 คน และพนกังานมหาวทิยาลยั จ านวน 141 คน เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั
เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั จ านวน 50 ขอ้ ซึง่มคี่าความเชื่อมัน่เท่ากบั  
.97 สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก่ ค่าคะแนนเฉลีย่ ค่าความเบีย่งเบนมาตรฐาน การทดสอบท ี 
(t-test) ค่าความแปรปรวนแบบทางเดยีว และการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยวธิกีารของ 
เชฟเฟ ่
 ผลการวจิยัพบว่า 
  1. บุคลากรสายปฏบิตักิาร คณะพาณชิยศาสตรแ์ละการบญัช ีจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  
มคีวามตอ้งการพฒันาตนเองโดยรวมและเป็นรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก 
  2. บุคลากรสายปฏบิตักิาร คณะพาณชิยศาสตรแ์ละการบญัช ีจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  
เพศชายและเพศหญงิ มคีวามตอ้งการพฒันาตนเองโดยรวมและเป็นรายดา้นไมแ่ตกต่างกนั 
  3. บุคลากรสายปฏบิตักิาร คณะพาณชิยศาสตรแ์ละการบญัช ีจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  
ทีม่วีุฒกิารศกึษาต่างกนั มคีวามตอ้งการพฒันาตนเองโดยรวมและเป็นรายดา้นแตกต่างกนัอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถติ ิยกเวน้ดา้นสตปิญัญาทีไ่มพ่บความแตกต่าง 
  4. บุคลากรสายปฏบิตักิาร คณะพาณชิยศาสตรแ์ละการบญัช ีจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  
ทีม่ปีระสบการณ์ในการปฏบิตังิานต่างกนั มคีวามตอ้งการพฒันาตนเองโดยรวมและเป็นรายดา้น 
ไมแ่ตกต่างกนั ยกเวน้ดา้นสตปิญัญาทีแ่ตกต่างกนัอยา่งมนีัยส าคญัทางสถติ ิ
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 The purposes of this study were to investigate and to compare the needs for self 
development of the staffs at the Faculty of Commerce and Accountancy, Chulalongkorn 
University. The study consists of physical, emotional, social and intellectual aspects 
classified by gender, educational background and work experience. The samples were 6 
government officers, 29 permanent employees and 141 staffs. The instrument was five 
rating scale questionnaires of 50 items with the reliability of .97. The data were statistically 
analyzed by mean, standard deviation, t-test, one way analysis of variance and Scheffe’s 
test. 
 The results were as follows: 
  1. The staffs of the Faculty of Commerce and Accountancy, Chulalongkorn 
University, rated their needs for self development in overall and each aspect at a high level. 
  2. There were no significant differences in the needs of self development 
between male and female staffs in overall and each aspect. 
  3. There were significant differences in the needs of self development between 
the staffs with difference educational background in overall and each aspect, except the 
aspect of intellectual. 
  4. There were no significant differences in the needs of self development 
between the staffs with difference work experience in overall and each aspect, except the 
aspect of intellectual. 
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ประกาศคณูุปการ 
 

 ปรญิญานิพนธฉ์บบัน้ีส าเรจ็ลงไดด้ว้ยความกรุณาของ อาจารย ์ดร.สุวพร ตัง้สมวรพงษ์ 
ประธานกรรมการควบคุมปรญิญานิพนธ ์อาจารย ์ดร.อรรณพ โพธสิุข กรรมการควบคุมปรญิญา
นิพนธ ์ทีไ่ดส้ละเวลาอนัมคี่าเพื่อใหค้ าปรกึษา ตรวจสอบ แกไ้ขขอ้บกพรอ่งต่าง ๆ ตลอดจนให้
ค าแนะน าในการท าวจิยัทุกขัน้ตอน ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสงูไว ้ณ ทีน่ี้ 
 ขอกราบขอบพระคุณ ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.ธารทศัน์ โมกขมรรคกุล และ อาจารย ์ 
ดร.จตุพล ยงศร กรรมการทีแ่ต่งตัง้เพิม่เตมิในการสอบปากเปล่า ทีใ่หข้อ้เสนอแนะต่าง ๆ เพื่อให้
ปรญิญานิพนธฉ์บบัน้ีมคีวามสมบูรณ์ยิง่ขึน้ 
 ขอกราบขอบพระคุณ อาจารย ์ดร.ราชนัย ์บุญธมิา อาจารย ์ดร.จตุพล ยงศร และ อาจารย์
ณรงคฤ์ทธิ ์อศัวเรอืงพภิพ ทีไ่ดใ้หค้วามอนุเคราะหต์รวจสอบคุณภาพของเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั  
 ขอกราบขอบพระคุณ คณาจารยท์ุกท่านในสาขาวชิาการอุดมศกึษา คณะศกึษาศาสตร ์
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ทีป่ระสทิธิป์ระสาทวชิาความรูอ้นัทรงคุณค่าแก่ผูว้จิยั  
 ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ์ดร.พสุ เดชะรนิทร ์คณบด ีผูช้่วยศาสตราจารย ์
ปิยรตัน์ กฤษณามระ รองคณบดฝีา่ยบรหิาร คุณกรรณิกา ไตรภาดา ผูอ้ านวยการฝา่ยบรหิาร คณะ
พาณชิยศาสตรแ์ละการบญัช ีจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ทีใ่หค้วามอนุเคราะหใ์นการด าเนินการเกบ็
รวบรวมขอ้มลูเพื่อท าการวจิยั 
 ขอกราบขอบพระคุณ บุคลากรสายปฏบิตักิาร คณะพาณชิยศาสตรแ์ละการบญัช ี
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ทุกท่านทีก่รณุาใหค้วามรว่มมอืในการตอบแบบสอบถามในการวจิยัครัง้นี้ 
 ขอขอบคุณพี ่ๆ เพื่อน ๆ นิสติระดบัปรญิญาโท สาขาวชิาการอุดมศกึษา คณะศกึษาศาสตร ์ 
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ทุกท่านทีใ่หก้ าลงัใจและใหค้วามช่วยเหลอืตลอดมา 
 
 สุดทา้ยนี้ ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสงูส าหรบั บดิา มารดา ทีใ่หก้ารอบรมสัง่สอน  
สนบัสนุนการศกึษา และเป็นก าลงัใจส าคญัทีท่ าใหผู้ว้จิยัประสบความส าเรจ็ในการจดัท าปรญิญานิพนธ ์
คุณค่าและประโยชน์ทีพ่งึไดจ้ากปรญิญานิพนธฉ์บบัน้ี ผูว้จิยัขอมอบเป็นการบูชาพระคุณบดิา มารดา 
และผูม้พีระคุณทุกท่าน 
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บทท่ี 1 
บทน ำ 

 
ภมิูหลงั 

จากสภาวะการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิ สงัคม การเมอืง วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
ส่งผลใหใ้นปจัจบุนัองคก์ารต่าง ๆ หนัมาใหค้วามสนใจกบัทรพัยากรการบรหิารในเรือ่งทุนมนุษย์
มากยิง่ขึน้ จนท าใหเ้กดิการคน้ควา้ในวทิยาการใหม ่ๆ และศกึษาหาองคค์วามรูเ้กี่ยวกบัการบรหิาร
ทรพัยากรมนุษยใ์หม้คีวามทนัสมยัมากยิง่ขึน้ เมือ่มกีารน าเอาเทคโนโลยทีีท่นัสมยัต่าง ๆ เขา้มาใช้
ในองคก์าร กย็ิง่ท าใหต้อ้งมกีารปรบักระบวนทศัน์ในการบรหิารทรพัยากรมนุษยใ์หส้ามารถน าทุนที่
อยูใ่นตวัของมนุษยม์าก่อใหเ้กดิประโยชน์ต่อองคก์ารใหไ้ดม้ากทีสุ่ดเท่าทีจ่ะสามารถท าได ้(วเิชยีร 
วทิยอุดม.  2552: ค าน า) การบรหิารทรพัยากรมนุษยเ์พื่อใหบ้รรลุตามนโยบายและวตัถุประสงคข์อง
องคก์ารนัน้ แนวความคดิ และการด าเนินงาน รวมทัง้วธิกีารอนัเหมาะสม จะช่วยสรา้งสรรคใ์หค้นมี
ความรู ้ความสามารถ และมขีวญัก าลงัใจในการท างาน เพื่อให้เกดิผลงานสงูสุด การพฒันาบุคลากร 
จงึเป็นสิง่จ าเป็น ทีจ่ะพฒันาทรพัยากรมนุษยใ์หท้นัต่อการเปลีย่นแปลงของสภาพแวดลอ้มในปจัจบุนั 
ไมว่่าจะเป็นทางดา้นเศรษฐกจิ สงัคม การเมอืง วทิยาศาสตร์ และเทคโนโลย ี

ณฏัฐพนัธ ์เขจรนันทน์ (2545: ค าน า) ไดใ้หค้วามเหน็ว่า การจดัการทรพัยากรมนุษย ์เป็น
การสรา้งความพรอ้มใหก้บับุคลากรในการน าความรู ้ทกัษะ และประสบการณ์ทีไ่ดร้บัไปประยกุตใ์ช้
ใหเ้กดิประสทิธภิาพสงูสุดในการปฏบิตังิาน โดยเฉพาะในสถานการณ์ปจัจบุนัทีท่รพัยากรมนุษย์
ไดร้บัการยอมรบัว่าเป็นหวัใจส าคญัต่อความส าเรจ็ของประเทศ และมคีวามส าคญัต่อเนื่องลงมาถงึ
ระดบัองคก์าร ถา้องคก์ารใดมบีุคลากรทีม่คีวามพรอ้มและมคีวามเตม็ใจทีจ่ะปฏบิตังิานอยา่งเตม็
ก าลงัความสามารถ หน่วยงานนัน้ยอ่มมโีอกาสทีจ่ะประสบความส าเรจ็และเจรญิเตบิโตสงู ในทาง
ตรงกนัขา้มถ้าหน่วยงานใดขาดทรพัยากรมนุษยท์ีม่ปีระสทิธภิาพ หน่วยงานนัน้กม็โีอกาสพลาดพลัง้
และล่มสลาย ซึง่ ณฏัฐพนัธ ์เขจรนนัทน์ (2545: 18-28) ไดใ้หค้วามเหน็เพิม่เตมิว่า งานทรพัยากร
มนุษยท์ีม่ปีระสทิธภิาพจะมสี่วนช่วยใหส้มาชกิในองคก์ารมคีวามเขา้ใจในวตัถุประสงคข์ององคก์าร 
มคีวามสามคัค ีและรว่มแรงรว่มใจในการท างานอยา่งเตม็ความสามารถ เพื่อใหอ้งคก์ารสามารถ
เจรญิเตบิโตไดอ้ยา่งต่อเนื่องและมัน่คง ซึง่การท างานอยา่งมจีดุมุง่หมายและความเขา้ใจรว่มกนัยอ่ม
ส่งผลใหเ้กดิการใชท้รพัยากรภายในองคก์ารอย่างเหมาะสม เมือ่หลายองคก์ารสามารถใชท้รพัยากร
ของตนไดอ้ยา่งเตม็ความสามารถกจ็ะมสี่วนช่วยท าใหเ้กดิประสทิธภิาพในการผลติสนิคา้และการ
ใหบ้รกิารแก่สงัคม ท าใหส้มาชกิในสงัคมสามารถบรโิภคสนิคา้และบรกิารทีม่มีาตรฐานสงู ส่งเสรมิให้
มคีุณภาพชวีติทีด่ขี ึน้ ตลอดจนเสรมิสรา้งศกัยภาพใหส้งัคมสามารถแขง่ขนักบัสงัคมอื่นไดอ้ยา่งมี
ประสทิธภิาพ และจากการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้อยา่งรวดเรว็และต่อเนื่องของสภาพแวดลอ้มทาง
ธุรกจินี้ ส่งผลใหก้ารจดัโครงสรา้งองคก์ารของหน่วยงานทรพัยากรมนุษยต์อ้งพจิารณาความสมัพนัธ์
ระหว่างปจัจยัแต่ละดา้นอย่างรอบคอบ เพื่อใหห้น่วยงานทรพัยากรมนุษยส์ามารถตอบสนองต่อ
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ความตอ้งการดา้นทรพัยากรมนุษยข์ององคก์ารไดอ้ยา่งเหมาะสมและมปีระสทิธภิาพ ตลอดจนช่วย
ใหส้มาชกิขององคก์ารสามารถปฏบิตังิานและด ารงชวีติไดอ้ยา่งมคีวามสุขในสงัคม ดงันัน้จะเหน็ได้
ว่าการจดัการทรพัยากรมนุษยน์บัว่ามสี่วนช่วยในการสรา้งความมัน่คงใหแ้ก่สงัคมทัง้ทางตรงและ
ทางออ้ม  

การฝึกอบรมและการพฒันาทรพัยากรมนุษยใ์นองคก์ารกน็บัเป็นกระบวนการทีส่ าคญัของ
การบรหิารจดัการทรพัยากรมนุษย ์ทัง้นี้เพราะการฝึกอบรมเป็นกระบวนการทีเ่ป็นระบบในการให้
การศกึษาในระยะสัน้แก่บุคลากรขององคก์ารในดา้นความรู ้ดา้นเทคนิค และเกดิทกัษะหรอืความ
ช านาญงาน เพื่อบรรลุวตัถุประสงคท์ีก่ าหนดไว ้(นพ ศรบีุญนาค.  2546: 41) นอกจากนี้ ประเวศน์ 
มหารตัน์สกุล (2544: ค านิยม) ไดก้ล่าวไวอ้กีว่า การศกึษาและการฝึกอบรมสมัมนาจะเป็นการ
เสรมิสรา้งความรูแ้ละทกัษะอนัเป็นความสามารถพืน้ฐานทีค่าดว่าบุคลากรขององคก์ารจะท างานได ้
แต่จะท างานไดด้หีรอืไม่ เป็นอกีเรือ่งหนึ่ง การท างานไดด้ยีงัขึน้อยูก่บัองคป์ระกอบอื่นอกีหลาย
ประการ เช่น ความมุง่มัน่ ความตัง้ใจ และการสนับสนุนจากผูบ้งัคบับญัชา นอกจากนี้การเรยีนรูด้ว้ย
ตนเองกเ็ป็นมาตรการทีเ่ป็นประโยชน์อยา่งใหญ่หลวงต่อการยกระดบัคุณภาพของบุคลากรใน
องคก์าร และการเรยีนรูด้ว้ยตนเองยงัเป็นการเสรมิศกัยภาพของการศกึษา การฝึกอบรมสมัมนาได้
เป็นอยา่งด ีอยา่งไรกต็ามการสรา้งบรรยากาศให้บุคลากรเรยีนรูด้ว้ยตนเอง ตอ้งมกีลวธิใีนการ
บรหิารจดัการทีด่ดีว้ย ซึง่เครือ่งมอืทีช่่วยกระตุน้ให้บุคลากรพฒันาตนเองอยูต่ลอดเวลา คอื ระบบ
การประเมนิผลการปฏบิตังิานทีม่คีรบทัง้มติขิองการก าหนดเป้าหมาย การวางแผน การควบคุม
ตดิตามความส าเรจ็ของงาน รวมทัง้การใหร้างวลัตอบแทน หากองคก์ารสามารถประยกุตใ์หแ้บบ
ประเมนิผลการปฏบิตังิานใหม้ลีกัษณะดงักล่าวขา้งตน้ สิง่ทีจ่ะเกดิตามมาคอืกระบวนการเรยีนรูแ้ละ
พฒันาตนเองของบุคลากรจะเกดิขึน้อย่างต่อเนื่อง และทา้ยทีสุ่ดจะท าใหก้ารศกึษาและการฝึกอบรม
สมัมนาสมัฤทธิผ์ลเป็นรปูธรรมมากขึน้กว่าทีเ่ป็นอยู่  

เจษฎา นกน้อย (2552: 295) กล่าวว่า จากการทีท่รพัยากรมนุษยเ์ป็นปจัจยัส าคญัในการ
พฒันาเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศ ถา้ทรพัยากรมนุษยห์รอืประชากรของประเทศมคีุณภาพ คอื 
มคีวามรูค้วามสามารถ ขยนัขนัแขง็ มสีุขภาพด ีมคีุณธรรม จรยิธรรม ตลอดจนมวีจิารณญาณในการ
ปรบัเปลีย่นสิง่ต่าง ๆ ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์แลว้ กจ็ะส่งผลใหก้ารพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม
ของประเทศเจรญิก้าวหน้าไปไดอ้ยา่งรวดเรว็ สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ บุญคง หนัจางสทิธิ ์(2549: 
4) ทีก่ล่าวไวว้่า หากสงัคมใดใชท้รพัยากรทีม่คี่าในการฝึกอบรมและใหก้ารศกึษา ท าใหค้นมคีวามรู ้
ความสามารถ ความช านาญ และคุณธรรมอื่น ๆ ดงักล่าวมากเท่าไร ความเป็นทรพัยากรมนุษยข์อง
คนในสงัคมนัน้ยอ่มจะมมีากเท่านัน้ และคนทีม่คีุณสมบตัดิ ีๆ เช่นน้ี จะสามารถผลติสนิคา้และ
บรกิารใหแ้ก่สงัคมอย่างมปีระสทิธภิาพ และจะเป็นคนทีส่รา้งแต่ความสุขความเจรญิใหแ้ก่สงัคม  

ภาพรวมของการพฒันาประเทศในระยะแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัที ่
1–7 สรปุไดว้่า “เศรษฐกจิด ีสงัคมมปีญัหา การพฒันาไมย่ัง่ยนื” ท าใหแ้ผนพฒันาเศรษฐกจิและ
สงัคมแห่งชาต ิฉบบัที ่8 ไดป้รบัแนวคดิการพฒันาประเทศใหมจ่ากเดมิทีใ่หค้วามส าคญักบัการ
พฒันาเศรษฐกจิเป็นประเดน็หลกั มาเป็นการใหค้วามส าคญักบัการพฒันาคนและสงัคมไปพรอ้มกนั 
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จงึเป็นจดุเริม่ตน้ของแนวคดิการพฒันาทีม่ ี“คนเป็นศูนยก์ลางการพฒันา” โดยใหเ้ศรษฐกจิเป็น
เครือ่งมอืในการพฒันาคนใหม้คีุณภาพชวีติทีด่ขี ึน้ และเปลีย่นวธิกีารพฒันาเป็นแบบองคร์วมทีเ่ชื่อม 
โยงมติเิศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดลอ้มเขา้ดว้ยกนัอยา่งสมดุล ในขณะทีแ่ผนพฒันาเศรษฐกจิและ
สงัคมแห่งชาต ิฉบบัที ่9 ไดอ้ญัเชญิหลกั “ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง” มาเป็นปรชัญาน าทางใน
การพฒันาและบรหิารประเทศ โดยใหค้วามส าคญักบัการพฒันาทีส่มดุล ทัง้ดา้นสงัคม เศรษฐกจิ 
และสิง่แวดลอ้ม มเีป้าหมายหลกัเพื่อยกระดบัคุณภาพชวีติของคนไทยสู่ความอยูด่มีสีุข พรอ้มทัง้ยดึ
หลกัทางสายกลาง เพื่อใหป้ระเทศรอดพน้จากวกิฤต สามารถด ารงอยูไ่ดอ้ย่างมัน่คง มคีุณภาพและ
ยัง่ยนื ควบคู่ไปกบัปรบัเปลีย่นกระบวนการวางแผนจากการด าเนินการ “โดยราชการเพื่อประชาชน” 
เป็นการม ี“ประชาชนเขา้รว่ม” ใหค้นเป็นผูต้ดัสนิใจหรอืก าหนดทศิทางการพฒันาทีค่ านึงถงึความ
พอประมาณ ความมเีหตุมผีล และสรา้งภูมคิุม้กนัทีด่ ีเพื่อพรอ้มรบัความเสีย่งบนฐานของความรอบรู้ 
ความรอบคอบ ความเพยีร และคุณธรรม จนกระทัง่แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที ่
10 ยงัคงน้อมน าหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง เป็นปรชัญาน าทางในการพฒันาและบรหิาร
ประเทศ ใหค้วามส าคญักบัการพฒันาอยา่งสมดุล การอยูร่ว่มกนัดว้ยสนัตสิุขในสงัคม และการอยู่
รว่มกนัระหว่างคนกบัทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมอยา่งยัง่ยนื ดงันัน้การพฒันาประเทศใน
ระยะแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที ่11 (พ.ศ. 2555–2559) จงึมแีนวคดิทีม่คีวาม
ต่อเนื่องจากแนวคดิของแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัที ่8-10 โดยยงัคงยดึหลกั 
“ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง” และ “คนเป็นศูนยก์ลางของการพฒันา” รวมทัง้ “สรา้งสมดุลการ
พฒันา” ในทุกมติ ิและขบัเคลื่อนใหบ้งัเกดิผลในทางปฏบิตัทิีช่ดัเจนยิง่ขึน้ในทุกระดบั เพื่อใหก้าร
พฒันาและบรหิารประเทศเป็นไปบนทางสายกลาง เชื่อมโยงทุกมติขิองการพฒันาอยา่งบูรณาการ 
ทัง้คน สงัคม เศรษฐกจิ สิง่แวดลอ้ม และการเมอืง ซึง่วตัถุประสงคข์องแผนพฒันาเศรษฐกจิและ
สงัคมแห่งชาต ิฉบบัที ่11 นอกเหนือจากเพื่อเสรมิสรา้งสงัคมทีเ่ป็นธรรมและเป็นสงัคมสนัตสิุข เพื่อ
พฒันาเศรษฐกจิใหเ้ตบิโตอยา่งมเีสถยีรภาพ คุณภาพ และยัง่ยนื ตลอดจนเพื่อบรหิารจดัการ
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มใหเ้พยีงพอต่อการรกัษาสมดุลของระบบนิเวศแลว้ ยงัมี
วตัถุประสงคท์ีส่ าคญัอกีประการคอืเพื่อพฒันาคนไทยทุกกลุ่มวยัอยา่งเป็นองคร์วมทัง้ทางกาย ใจ 
สตปิญัญา อารมณ์ คุณธรรม จรยิธรรม และสถาบนัทางสงัคมมบีทบาทหลกัในการพฒันาคนใหม้ี
คุณภาพ (ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต.ิ  2555: ออนไลน์)  

การรวมกลุ่มเศรษฐกจิทีส่ าคญัต่อประเทศไทยในช่วงแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม
แห่งชาต ิฉบบัที ่11 ไดแ้ก่ การรวมกลุ่มในภูมภิาคเอเชยี ภายใตก้รอบการคา้เสรขีองอาเซยีนกบัจนี 
ญีปุ่น่ และอนิเดยี และการเป็นประชาคมอาเซยีนในปี 2558 ซึง่ประเทศไทยตอ้งมกีารเตรยีมความ
พรอ้มในหลายดา้น อาท ิการพฒันาทรพัยากรมนุษย ์ทัง้ทางดา้นการศกึษา ทกัษะดา้นภาษา และ
ทกัษะฝีมอืแรงงาน ซึง่การสรา้งความพรอ้มในการเขา้สู่ประชาคมอาเซยีน เป็นการพฒันาความ
รว่มมอืระหว่างภาครฐัและภาคธุรกจิเอกชนทีม่ศีกัยภาพในการพฒันาบุคลากรในทุกภาคส่วน
เศรษฐกจิ เสรมิสรา้งความเขม้แขง็ใหส้ถาบนัการศกึษาทัง้ของรฐัและเอกชนใหม้มีาตรฐาน เป็นที่
ยอมรบัในระดบัสากล ยกระดบัทกัษะฝีมอืแรงงาน ก าหนดมาตรฐานขัน้พืน้ฐานของคุณภาพสนิคา้ 
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และบรกิาร ทีเ่ป็นการป้องกนัสนิคา้และบรกิารน าเขา้ทีไ่มไ่ดคุ้ณภาพทัง้ในประเทศไทยและประเทศ 
เพื่อนบา้น (ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ.  2555: ออนไลน์) 
 คณะพาณชิยศาสตรแ์ละการบญัช ีจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั เป็นสถาบนัการศกึษาชัน้น าที่
ผลติบุคลากรเพื่อตอบสนองความตอ้งการของธุรกจิของประเทศมาอย่างยาวนาน ตลอดการ
ด าเนินงานทีผ่่านมา คณะฯ มกีารพฒันาหลกัสตูรการเรยีนการสอนใหม้คีวามเป็นสากลเทยีบเท่า
มหาวทิยาลยัชัน้น าของโลก พฒันานิสติ พฒันาคณาจารย์ และส่งเสรมิใหค้ณาจารยส์รา้งสรรค์
ผลงานทางวชิาการ ตลอดจนการจดัโครงสรา้งพืน้ฐานทางการศกึษาเพื่อวางรากฐานทีม่ ัน่คงส าหรบั
การเจรญิกา้วหน้าต่อไป โดยมวีสิยัทศัน์คอื คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัชเีป็นเสาหลกัแห่ง
แผ่นดนิดา้นการศกึษาทางธุรกจิ (Pillar of the Kingdom in Business Education) ซึง่ภายใตค้วาม
แขง็แกรง่ของความรว่มมอืระหว่างคณะพาณชิยศาสตรแ์ละการบญัชกีบัองคก์รธุรกจิภายนอก 
คณะฯ มภีารกจิหลกัในการจดัการเรยีนการสอนทีม่คีุณภาพสงูใหน้ิสติ รวมถงึเตรยีมความพรอ้มให้
นิสติในการเขา้สู่โลกธุรกจิแห่งนวตักรรม และกา้วสู่ความเป็นผูน้ าอยา่งมปีระสทิธภิาพ โดยทาง
คณะฯ เน้นสรา้งสรรคก์ารวจิยัเชงิวชิาการในศาสตรด์า้นธุรกจิ เพื่อส่งเสรมิกระบวนการเรยีนการ
สอนและบรกิารทางวชิาการทีม่คีุณภาพสงูส าหรบัทุกกลุ่มทีเ่กีย่วขอ้ง อนัจะน าไปสู่การพฒันาที่
ย ัง่ยนืของสงัคมไทย (คณะพาณชิยศาสตรแ์ละการบญัช ีจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั.  2555: 
ออนไลน์) จากภารกจิหลกัดงักล่าว ตอ้งอาศยัความมุง่มัน่ของคณาจารย ์นิสติปจัจบุนั ศษิยเ์ก่า และ
บุคลากรของคณะฯ ทีจ่ะท าใหค้ณะพาณชิยศาสตรแ์ละการบญัช ีจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั สามารถ
เป็นผูน้ าในสงัคมโลก ในฐานะสถาบนัการศกึษาทางการบรหิารธุรกจิชัน้น า อนัเป็นทีย่อมรบัในระดบั
นานาชาต ิและเป็นสถานศกึษาทางดา้นบรหิารธุรกจิทีม่นีวตักรรมไดร้บัการยอมรบัในระดบัโลก 
ดว้ยเหตุนี้เอง จะเหน็ไดว้่าบุคลากรของคณะพาณชิยศาสตรแ์ละการบญัช ีจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
มบีทบาทส าคญัไม่น้อยไปกว่าคณาจารย ์นิสติปจัจุบนั และศษิยเ์ก่า ทีจ่ะด าเนินภารกจิตาม
เป้าหมายดงักล่าว เมือ่ความตอ้งการพฒันาตนเองของบุคลากรสายปฏบิตักิาร คณะพาณชิยศาสตร์
และการบญัช ีจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ในดา้นต่าง ๆ ไมว่่าจะเป็นทางด้านร่างกาย อารมณ์ สงัคม 
และสตปิญัญา ไดร้บัการตอบสนองจากผูบ้รหิารของคณะฯ กจ็ะท าใหบุ้คลากรมขีวญัและก าลงัใจใน
การท างาน รูส้กึถงึคุณค่าของตนเองทีม่ต่ีอองคก์าร 
 ความส าคญัของการพฒันาตนเองทางดา้นรา่งกาย อารมณ์ สงัคม และสตปิญัญา ของ
บุคลากรในองคก์ารนัน้ ซึง่ ปรยีาพร วงศอ์นุตรโรจน์ (2535: 93) กล่าวถงึดา้นร่างกายว่า สุขภาพ
อนามยัในเรือ่งของอาหารการกนิ สุขลกัษณะในการด ารงชวีติประจ าวนั มสี่วนท าใหบุ้คลากรมคีวาม
แขง็แรงแตกต่างกนั เช่น คนทีด่ื่มเหลา้เป็นประจ า ร่างกายยอ่มทรดุโทรม การท างานมปีระสทิธภิาพ 
ต ่า ขาดความเอาใจใส่ต่องานเท่าทีค่วร คนทีข่าดแคลนกนิไมอ่ิม่กย็อ่มท างานไดไ้ม่ด ีเป็นตน้ และ  
มนทกาน ไชยกุมาร (2552: 116) กล่าวว่า บุคลากรในองคก์าร จะตอ้งเกีย่วขอ้งกบั 3 ปจัจยัหลกั 
ในการท างาน ไดแ้ก่ ปจัจยัทางกายภาพ เช่น ขนาดพืน้ทีข่องส านกังาน เฟอรนิ์เจอร ์และอุปกรณ์ใน
ส านกังาน รวมทัง้ท่าทางในการท างานของบุคลากร เป็นตน้ ปจัจยัทางสภาพแวดลอ้มในการท างาน 
เช่น แสงสว่าง คุณภาพของอากาศและเสยีง เป็นต้น และปจัจยัทางสภาพจติใจและสงัคม เช่น  
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ภาระงาน และระยะเวลาพกัทีไ่ดร้บั รวมทัง้ความเครยีดในการท างาน เป็นตน้ ดงันัน้การท างานทีม่ ี
ประสทิธภิาพจงึขึน้อยูก่บัสุขภาพและความสะดวกสบายของผูป้ฏบิตังิานในขณะท างาน ซึง่เกดิจาก
ความสมดุลระหว่างปจัจยัแวดลอ้มในการท างานกบัตวัของบุคลากรเอง ส่วน สมทิ อาชวนิจกุล  
(2543: 20) กล่าวถงึดา้นอารมณ์ว่า การฝึกควบคุมอารมณ์ของตนเอง การฝึกใหจ้ติใจสงบ เมือ่ม ี
สิง่เรา้ต่าง ๆ มากระทบ ไม่ว่าจะเป็นในทางดหีรอืทางรา้ย เช่น เมือ่ไดล้าภ ยศ สุข สรรเสรญิ กไ็ม่ 
ดใีจมากจนจติใจพองโตดว้ยความปลาบปลืม้ หรอืเมือ่เสื่อมลาภ เสื่อมยศ ทุกข ์ถูกนินทาว่ารา้ย กไ็ม่
เสยีใจ ไมต่กใจ และไมค่บัแคน้ใจจนจติใจห่อเหีย่ว เป็นตน้ เหล่านี้ลว้นส่งผลใหเ้ป็นคนทีม่สีุขภาพจติ 
ดเียีย่มและมกี าลงักายก าลงัใจแขง็แรง สุขภาพทัง้กายและใจกจ็ะเป็นปกตอิยูต่ลอดเวลา ในขณะที ่
อุษณยี ์อนุรทุธว์งศ ์(โพธสิุข) (2545: 120) กล่าวถงึดา้นสงัคมว่า ทกัษะทางสงัคมเป็นทกัษะส าคญั 
ทีท่ าใหค้นประสบความส าเรจ็ในชวีติ ทกัษะทางสงัคมจงึเป็นคุณลกัษณะส าคญัอย่างหนึ่งของความ 
สามารถในเรือ่งความฉลาดทางอารมณ์ของมนุษย ์อกีทัง้ทกัษะทางสงัคมเป็นความสามารถทีท่ าให้
รูจ้กั เขา้ใจความรูส้กึ ความตอ้งการทางจติใจ หรอืความตอ้งการต่าง ๆ ของบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งดว้ย 
รวมทัง้รูจ้กัทีจ่ะสรา้งสายสมัพนัธใ์หม้ัน่คง ดว้ยความรกัความเอาใจใส่ เอื้ออาทรอย่างต่อเนื่อง รูจ้กัที่
จะแสดงออกอยา่งเหมาะสมต่อสถานการณ์ต่าง ๆ นอกจากนี้ จารนุันท ์อทิธอิาวชักุล (2553: 136-
139) ยงักล่าวถงึดา้นสตปิญัญาว่า ความปรารถนาของคนท างานประการหน่ึง คอื การไดเ้ลื่อนระดบั
หรอืเลื่อนต าแหน่ง คนเก่ง ๆ ในองคก์ารจงึพยายามทุ่มเทสตปิญัญา ความรู ้ความสามารถ และแสดง 
ผลงานของตนใหเ้ป็นทีป่ระจกัษ์ โดยต่างมุง่หวงัว่า ผูบ้รหิารระดบัสงูจะพจิารณาใหไ้ดร้บัต าแหน่งที่
ใหญ่โตขึน้ มอี านาจหน้าทีม่ากขึน้ ซึง่ปจัจยัดา้นคุณลกัษณะและความสามารถทีอ่งคก์ารระบุไว ้และ
ปจัจยัดา้นความเหมาะสมในเรือ่งของการพฒันาตนเองอยูเ่สมอ ทัง้ดา้นความรู ้ความสามารถ และ
บุคลกิภาพ โดยเฉพาะการควบคุมอารมณ์ตนเองนัน้ เป็นประการส าคญัทีส่ามารถก าหนดไดว้่าจะ
ไดร้บัการพจิารณาใหไ้ดร้บัการเลื่อนระดบัหรอืเลื่อนต าแหน่งหรอืไม่ 
 ดงันัน้ เมือ่ความตอ้งการพฒันาตนเองทางดา้นร่างกาย อารมณ์ สงัคม และสตปิญัญา ของ
บุคลากรในองคก์ารไดร้บัการตอบสนอง จะส่งผลใหเ้กดิความยนิดใีนการเพิม่ระดบัความพยายามทีจ่ะ
ช่วยผลกัดนัใหอ้งคก์ารสามารถบรรลุเป้าหมายไดด้ขีึน้ ความเขา้ใจในเรือ่งระดบัความตอ้งการของ
บุคลากร ท าใหรู้ก้ลยทุธแ์ละกลวธิใีนการตอบสนองความตอ้งการในแต่ละระดบัไดถู้กต้อง ซึง่จะมผีล
โดยตรงกบัการจงูใจทีส่อดคลอ้งกบัการตอบสนองความตอ้งการของบุคลากร เป็นการเสนอทีจ่ะไดร้บั
การตอบสนองดว้ยการท างานทีด่ขี ึน้ ความเขา้ใจเรือ่งความตอ้งการในดา้นอ านาจ ความส าเรจ็ หรอื
ความสมัพนัธท์างสงัคม ท าใหรู้พ้ฤตกิรรมการท างาน และแนวทางในการปรบัพฤตกิรรม นอกจากนี้
ความเขา้ใจปจัจยัภายนอกและปจัจยัภายในของการท างาน จะท าใหท้ราบถงึผลกระทบจากปจัจยั
ภายนอกทีเ่ป็นสิง่แวดลอ้ม และปจัจยัภายในทีเ่กี่ยวขอ้งกบังานโดยตรง (ฟรานเซสโก; และ โกลด.์  
2549: 212) 
 จากการทีผู่ว้จิยัไดท้ าการส ารวจขอ้มลูเบือ้งตน้เกี่ยวกบัความตอ้งการพฒันาตนเองของ
บุคลากรสายปฏบิตักิาร คณะพาณชิยศาสตรแ์ละการบญัช ีจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั โดยการ
สมัภาษณ์บุคลากรสายปฏบิตักิาร ไดใ้หค้วามคดิเหน็ในดา้นต่าง ๆ ดงันี้ 
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 ดา้นรา่งกาย พบว่า มคีวามตอ้งการใหค้ณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัช ีใหก้ารสนับสนุน
อุปกรณ์กฬีา เพื่อใหบุ้คลากรสายปฏบิตักิารทีม่คีวามสามารถทางกฬีาหรอืมคีวามสนใจอยากเล่น
กฬีา ไดท้ าการฝึกซอ้ม เพราะนอกจากจะไดป้ระโยชน์จากการเล่นกฬีาทีท่ าใหสุ้ขภาพร่างกาย
แขง็แรงแลว้ ยงัเป็นการเตรยีมความพรอ้มในการเป็นตวัแทนของบุคลากรคณะพาณชิยศาสตรแ์ละ
การบญัช ีเขา้แขง่ขนักฬีาบุคลากรของจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ซึง่มกีารจดัแขง่ขนัเป็นประจ าทุกปี 
(ธรรมนูญ นพประเสรฐิ.  2555: สมัภาษณ์) และ บงกช จราววิฒัน์ (2555: สมัภาษณ์) ไดใ้หค้วาม 
เหน็ว่า ตอ้งการใหค้ณะพาณชิยศาสตรแ์ละการบญัช ีจดัอบรมเชงิปฏบิตักิารเกี่ยวกบัวธิกีารรกัษา
โรคออฟฟิศซนิโดรม (Office Syndrome) ทีม่สีาเหตุมาจากการนัง่เขยีนหนังสอื นัง่ตรวจสอบ
เอกสาร และการนัง่ใชเ้ครือ่งคอมพวิเตอรใ์นการท างานเป็นเวลานาน ๆ โดยตอ้งการทราบวธิที า
กายภาพบ าบดัอย่างถูกวธิเีพื่อรกัษาอาการในเบือ้งตน้ ตลอดจนตอ้งการทราบเคลด็ลบัในการดแูล
รกัษาสุขภาพเพื่อป้องกนัโรคออฟฟิศซนิโดรม นอกจากนี้ ศริจินัทร ์ดษิฐครบุร ี(2555: สมัภาษณ์)  
มคีวามตอ้งการพฒันาตนเองดา้นรา่งกายในเรือ่งของบุคลกิภาพ โดยใหค้วามเหน็ว่า บุคลากรควรมี
ชุดเครือ่งแบบการแต่งกายเพื่อใหเ้ป็นมาตรฐานเดยีวกนั เนื่องจากบุคลากรสายปฏบิตักิารทุกหน่วย 
งานในคณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัช ีจ าเป็นตอ้งตดิต่อกบับุคคลภายนอกเป็นจ านวนมาก การที่
บุคลากรมมีาตรฐานการแต่งกายรปูแบบเดยีวกนั จะเป็นการสรา้งภาพลกัษณ์ใหแ้ก่คณะพาณชิย 
ศาสตรแ์ละการบญัช ีจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 ดา้นอารมณ์ พบว่า กจิกรรมทีค่ณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัช ีจดัเป็นประจ าอยูแ่ลว้ คอื 
กจิกรรมไหวพ้ระ 9 วดั ซึง่เป็นกจิกรรมทีด่ ีแต่อยากใหเ้พิม่หลกัสตูรเสรมิสรา้งขวญัและก าลงัใจใน
การปฏบิตังิาน การสรา้งแรงบนัดาลใจในการท างาน การท างานเป็นทมี โดยเฉพาะเรือ่งของก าลงัใจ
หรอืแรงบนัดาลใจนัน้ส าคญัมาก ถา้ไดรู้ห้ลกัการสรา้งก าลงัใจจะช่วยใหก้ารท างานมปีระสทิธภิาพ
มากยิง่ขึน้ (บงกช จราววิฒัน์.  2555: สมัภาษณ์) และ ศริจินัทร ์ดษิฐครบุร ี(2555: สมัภาษณ์) ไดใ้ห้
ความเหน็ว่า ตอ้งการใหค้ณะพาณชิยศาสตรแ์ละการบญัช ีจดักจิกรรมทางดา้นพฒันาจติใจและ
อารมณ์เป็นประจ า ทัง้ภายในและภายนอกสถานทีท่ างาน และตอ้งการเขา้รว่มกจิกรรมทางศาสนา
ทุกครัง้เมือ่มโีอกาส นอกจากนี้ ธรรมนูญ นพประเสรฐิ (2555: สมัภาษณ์) ตอ้งการใหผู้บ้รหิารให้
ความส าคญักบับุคลากรสายปฏบิตักิารทีไ่ดป้ระกอบคุณงามความด ีเช่น การเกบ็สิง่ของมคี่าและได้
ส่งคนืใหเ้จา้ของ และการทีบุ่คลากรสายปฏบิตักิารไดร้บัการคดัเลอืกจากจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
ใหไ้ดร้บัรางวลัยกยอ่งเชดิชเูกยีรตบิุคลากรดเีด่นตามสายการปฏบิตังิาน เป็นตน้ โดยตอ้งการให้
ผูบ้รหิารจดักจิกรรมเพื่อยกยอ่งชมเชย มอบโล่รางวลัเพื่อเสรมิสรา้งขวญัและก าลงัใจใหแ้ก่บุคลากร 
ทีม่ผีลงานเป็นทีป่ระจกัษ์ มคีวามมุง่มัน่ ทุ่มเท เสยีสละ ประพฤตตินเป็นแบบอย่างทีด่ ีและท าคุณ 
ประโยชน์ใหแ้ก่หน่วยงานทัง้ภายในและภายนอกคณะพาณชิยศาสตรแ์ละการบญัช ีจฬุาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 
 ดา้นสงัคม พบว่า มคีวามตอ้งการใหค้ณะพาณชิยศาสตรแ์ละการบญัช ีมกีจิกรรมเชื่อม
สมัพนัธไมตรรีะหว่างบุคลากรสายปฏบิตักิาร เนื่องจากการท างานตอ้งตดิต่อประสานงานเป็นประจ า
ทุกวนั การไดม้กีจิกรรมสรา้งความสมัพนัธจ์ะช่วยใหก้ารประสานงานเรือ่งต่าง ๆ ราบรืน่ไปไดด้ว้ยดี 
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(บงกช จราววิฒัน์.  2555: สมัภาษณ์) เช่นเดยีวกบั ศริจินัทร ์ดษิฐครบุร ี(2555: สมัภาษณ์) และ 
ธรรมนูญ นพประเสรฐิ (2555: สมัภาษณ์) ทีไ่ดใ้หค้วามเหน็ว่า ตอ้งการใหค้ณะพาณิชยศาสตรแ์ละ
การบญัช ีจดักจิกรรมทีม่สี่วนช่วยส่งเสรมิการท างานเป็นทมี และช่วยพฒันามนุษยสมัพนัธใ์นการ
ท างานรว่มกบัผูอ้ื่น   
 ดา้นสตปิญัญา พบว่า มคีวามตอ้งการใหค้ณะพาณชิยศาสตรแ์ละการบญัช ีจดัการอบรม
หลกัสตูรเพิม่พนูความรูใ้นการท างาน เช่น อบรมการใชภ้าษาองักฤษเพื่อการตดิต่อสื่อสาร อบรม 
โปรแกรมคอมพวิเตอรท์ีจ่ าเป็นในการท างาน ตลอดจนอบรมการบ ารงุรกัษาเครือ่งคอมพวิเตอร์  
เครือ่งพมิพ ์เบือ้งตน้แบบง่ายๆ เพื่อยดือายกุารใชง้านของอุปกรณ์ส านกังานประเภทน้ี โดยสามารถ
แกป้ญัหาง่ายๆ ในเบือ้งตน้ไดเ้อง เป็นตน้ (บงกช จราววิฒัน์.  2555: สมัภาษณ์) สอดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการของ ธรรมนูญ นพประเสรฐิ (2555: สมัภาษณ์) และ ศริจินัทร ์ดษิฐครบุร ี(2555: สมัภาษณ์) 
ทีม่คีวามตอ้งการเขา้อบรมโครงการต่าง ๆ ทีม่สี่วนช่วยใหม้คีวามรูค้วามสามารถในการปฏบิตังิาน
มากขึน้ โดยเฉพาะโครงการอบรมการใชภ้าษาองักฤษเพื่อการตดิต่อสื่อสาร และโครงการอบรม
เกีย่วกบัโปรแกรมคอมพวิเตอร ์และยนิดเีขา้รว่มโครงการอบรมเพิม่พูนความรูทุ้กครัง้เมือ่มโีอกาส  
 ดงันัน้จะเหน็ไดว้่า บุคลากรสายปฏบิตักิารของคณะพาณชิยศาสตรแ์ละการบญัช ี
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั มคีวามตอ้งการใหผู้บ้รหิารใหก้ารสนับสนุนเรือ่งความตอ้งการพฒันา
ตนเองในทุก ๆ ดา้น เท่าทีจ่ะสามารถจดัฝึกอบรมและพฒันาได ้โดยอยากใหผู้บ้รหิารเหน็ความ 
ส าคญัของความตอ้งการพฒันาตนเองของบุคลากรสายปฏบิตักิาร และตอ้งการไดร้บัการตอบสนอง
ความตอ้งการดงักล่าวจากผูบ้รหิารของคณะพาณชิยศาสตรแ์ละการบญัช ีจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  
 จากสภาพปญัหาทีพ่บดงักล่าวขา้งตน้ ผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจทีจ่ะท าการศกึษาความ 
ตอ้งการพฒันาตนเองของบุคลากรสายปฏบิตักิาร คณะพาณชิยศาสตรแ์ละการบญัช ีจฬุาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั เพื่อน าผลการวจิยัไปเป็นแนวทางในการปรบัปรงุและพฒันาบุคลากรสายปฏบิตักิาร 
ใหเ้กดิประสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน ดว้ยเหตุทีบุ่คลากรสายปฏบิตักิารของคณะพาณชิยศาสตร์
และการบญัช ีเป็นก าลงัส าคญัควบคู่ไปกบัคณาจารย ์นิสติ และศษิยเ์ก่าของคณะฯ ทีม่สี่วนช่วย
ผลกัดนัใหก้ารด าเนินงานของคณะพาณชิยศาสตรแ์ละการบญัช ีบรรลุเป้าหมายทีต่ ัง้ไว ้ดงันัน้การ 
พฒันาบุคลากรสายปฏบิตักิารใหม้คีวามรูค้วามสามารถ มทีกัษะ ประสบการณ์ มคีุณธรรม จรยิธรรม 
มทีศันคตทิีเ่หมาะสมกบัการปฏบิตัหิน้าทีข่องแต่ละบุคคล สามารถก่อใหเ้กดิประโยชน์ต่อหน่วยงาน
ต่าง ๆ และมคีวามส าคญัต่อการพฒันาคณะพาณชิยศาสตรแ์ละการบญัช ีจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
ใหก้า้วหน้ายิง่ขึน้ไป 
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ควำมมุ่งหมำยของกำรวิจยั 
1. เพื่อศกึษาความตอ้งการพฒันาตนเองของบุคลากรสายปฏบิตักิาร คณะพาณิชยศาสตร์

และการบญัช ีจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ดา้นร่างกาย ดา้นอารมณ์ ดา้นสงัคม ดา้นสตปิญัญา และ
โดยรวมทุกดา้น 

2. เพื่อเปรยีบเทยีบความตอ้งการพฒันาตนเองของบุคลากรสายปฏบิตักิาร คณะพาณชิย- 
ศาสตรแ์ละการบญัช ีจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั โดยรวมและเป็นรายดา้น จ าแนกตามเพศ วุฒกิาร 
ศกึษา และประสบการณ์ในการปฏบิตังิาน 
  
ควำมส ำคญัของกำรวิจยั 

ผลการวจิยัในครัง้นี้จะเป็นประโยชน์ต่อคณะพาณชิยศาสตรแ์ละการบญัช ีจฬุาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั และหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการปฏบิตังิานของบุคลากรสายปฏบิตักิาร เพื่อทราบ
ความตอ้งการพฒันาตนเองของบุคลากรสายปฏบิตักิาร ตลอดจนทราบแนวทางในการพฒันาทกัษะ
ในดา้นต่าง ๆ ไมว่่าจะเป็นทกัษะดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ ทกัษะดา้นภาษา ตลอดจนทกัษะที่
จ าเป็นต่อการปฏบิตังิาน เพื่อปรบัปรงุสิง่ทีบ่กพรอ่งของบุคลากรสายปฏบิตักิาร เพื่อใหไ้ดบุ้คลากร
สายปฏบิตักิารทีม่คีุณภาพและเพิม่ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน อกีทัง้ท าใหก้ารก าหนดโครงการ
เพิม่พนูทกัษะและการจดักจิกรรมต่าง ๆ มคีวามเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการพฒันา
ตนเองของบุคลากรสายปฏบิตักิาร คณะพาณชิยศาสตรแ์ละการบญัช ีจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
เพื่อใหเ้กดิประสทิธภิาพและประสทิธผิลต่อไป  

 
ขอบเขตของกำรวิจยั 

ประชำกรท่ีใช้ในกำรวิจยั 
ประชากร ไดแ้ก่ บุคลากรสายปฏบิตักิาร คณะพาณชิยศาสตรแ์ละการบญัช ี

จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ประกอบดว้ย ขา้ราชการ จ านวน 6 คน ลกูจา้งประจ า จ านวน 30 คน 
พนกังานมหาวทิยาลยั จ านวน 144 คน รวมทัง้สิน้ 180 คน  

ตวัแปรท่ีศึกษำ 
1. ตวัแปรอสิระ แบ่งเป็นดงันี้ 

1.1 เพศ 
1.1.1  ชาย 
1.1.2  หญงิ 

1.2 วุฒกิารศกึษา 
1.2.1  ต ่ากว่าปรญิญาตร ี
1.2.2  ปรญิญาตร ี

  1.2.3   สงูกว่าปรญิญาตร ี
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1.3 ประสบการณ์ในการปฏบิตังิาน (เศษของปีถา้เกนิ 6 เดอืน ใหน้บัเป็น 1 ปี) 
1.3.1  น้อยกว่า 6 ปี 
1.3.2  6 – 24 ปี 
1.3.3  มากกว่า 24 ปีขึน้ไป 

2. ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ความตอ้งการพฒันาตนเองของบุคลากรสายปฏบิตักิาร 4 ดา้น 
ไดแ้ก่ ดา้นร่างกาย ดา้นอารมณ์ ดา้นสงัคม และดา้นสตปิญัญา 

 
นิยำมศพัทเ์ฉพำะ 
 1. ควำมต้องกำรพฒันำตนเอง หมายถงึ ความประสงคข์องบุคลากรสายปฏบิตักิาร 
คณะพาณชิยศาสตรแ์ละการบญัช ีจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ที่ตอ้งการปรบัปรงุ เปลีย่นแปลง
พฤตกิรรมของตนเองตามศกัยภาพ ใหด้ขีึน้ทัง้ทางรา่งกาย อารมณ์ สงัคม และสตปิญัญา เพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการหรอืเป้าหมายทีต่ ัง้ไว ้และเพื่อใหต้นเองเป็นสมาชกิทีม่ปีระสทิธภิาพของ
สงัคม เป็นประโยชน์ต่อผูอ้ื่น ตลอดจนเพื่อการด ารงชวีติอยา่งสนัตสิุขของตน ซึง่แบ่งเป็น 4 ดา้น 
ดงันี้ 

1.1 การพฒันาตนเองดา้นร่างกาย หมายถงึ การใหค้วามส าคญักบัการดแูลรา่งกาย
ของตนเองใหส้มบรูณ์แขง็แรงดว้ยการออกก าลงักายอย่างเหมาะสม บรโิภคอาหารตามหลกั
โภชนาการ การใฝรู่ใ้นเรือ่งของการดแูลสุขภาพรา่งกาย ตลอดจนการพฒันาบุคลกิภาพใหเ้ป็นที่
ยอมรบัของสงัคม 

1.2 การพฒันาตนเองดา้นอารมณ์ หมายถงึ การใหค้วามส าคญักบัความสามารถใน
การควบคุมอารมณ์ การปฏบิตัธิรรม รกัษาศลี การเขา้ร่วมกจิกรรมพฒันาจติใจและอารมณ์ การใฝรู่้
ในเรือ่งการของพฒันาฝึกฝนตนเองใหม้คีุณธรรมและจรยิธรรม เพื่อใหส้ามารถอยูร่่วมกนัไดใ้นสงัคม 
  1.3 การพฒันาตนเองดา้นสงัคม หมายถงึ การใหค้วามส าคญักบัการอยูร่ว่มกนัใน
สงัคม การพฒันาการท างานเป็นทมี การพฒันาตนเองใหม้มีนุษยสมัพนัธ ์การรูจ้กัวเิคราะห์
ขอ้บกพรอ่งของตนเองและการยอมรบัความแตกต่างระหว่างบุคคล ตลอดจนการสรา้งการยอมรบั
และยกยอ่งจากสงัคม 
  1.4 การพฒันาตนเองดา้นสตปิญัญา หมายถงึ การใหค้วามส าคญักบัการเพิม่พนูทกัษะ 
ความรู ้และประสบการณ์ในดา้นต่าง ๆ ตามความถนดัและความตอ้งการของบุคลากร รวมทัง้ความ
ตอ้งการเป็นส่วนหนึ่งของการก าหนดกจิกรรมทีเ่กี่ยวกบัการเพิม่พนูทกัษะ ความรู ้และประสบการณ์ 
เพื่อใหเ้ป็นบุคลากรทีม่คีุณภาพต่อองคก์าร น ามาซึง่ความส าเรจ็ในหน้าทีก่ารงานและความส าเรจ็ใน
ชวีติ 
 2. บคุลำกรสำยปฏิบติักำร หมายถงึ บุคลากรสายปฏบิตักิารของคณะพาณชิยศาสตร ์
และการบญัช ีจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ทีป่ฏบิตังิานเกี่ยวกบัการบรกิารวชิาการ การบรกิาร 
การเรยีนการสอน และการบรหิารงานทัว่ไป ซึง่ปฏบิตังิานประจ าฝา่ย ภาควชิา หลกัสตูร ส านกั และ
ศูนยต่์าง ๆ ไดแ้ก่ ขา้ราชการ ลกูจา้งประจ า และพนกังานมหาวทิยาลยั  



10 

 3. วฒิุกำรศึกษำ หมายถงึ ระดบัการศกึษาของบุคลากรผูป้ฏบิตังิานเกี่ยวกบัการบรกิาร
วชิาการ การบรกิารการเรยีนการสอน และการบรหิารงานทัว่ไป ในคณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัช ี
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั โดยแบ่งเป็นต ่ากว่าปรญิญาตร ีปรญิญาตร ีและสงูกว่าปรญิญาตรี 
 4. ประสบกำรณ์ในกำรปฏิบติังำน หมายถงึ ระยะเวลาทีบุ่คลากรผูป้ฏบิตังิานเกีย่วกบั
การบรกิารวชิาการ การบรกิารการเรยีนการสอน และการบรหิารงานทัว่ไป ในคณะพาณชิยศาสตร ์
และการบญัช ีจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ทีเ่ริม่บรรจเุขา้ท างานจนถงึช่วงเวลาของการศกึษาคน้ควา้
เพื่อการท าวจิยั โดยแบ่งเป็นช่วงเวลาตัง้แต่ น้อยกว่า 6 ปี 6 – 24 ปี และ มากกว่า 24 ปีขึน้ไป 
  
สมมติุฐำนในกำรวิจยั 
 1. บุคลากรสายปฏบิตักิารชายและหญงิ มคีวามตอ้งการพฒันาตนเองโดยรวมและเป็น 
รายดา้นแตกต่างกนั 

2. บุคลากรสายปฏบิตักิารทีม่วีุฒกิารศกึษาแตกต่างกนั มคีวามตอ้งการพฒันาตนเอง
โดยรวมและเป็นรายดา้นแตกต่างกนั 

3. บุคลากรสายปฏบิตักิารทีม่ปีระสบการณ์ในการปฏบิตังิานแตกต่างกนั มคีวามตอ้งการ
พฒันาตนเองโดยรวมและเป็นรายดา้นแตกต่างกนั 



บทท่ี 2 
เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 
ในการวจิยัครัง้นี้ ผู้วจิยัได้ศึกษาเอกสารและงานวจิยัที่เกี่ยวข้องกบัความต้องการพฒันา

ตนเองของบุคลากรสายปฏบิตักิาร คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัช ีจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั และ
ไดน้ าเสนอตามสาระ ดงันี้ 

 1. แนวคดิเกีย่วกบัการพฒันาทรพัยากรมนุษย ์
 2. แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัความตอ้งการและแรงจงูใจ 
 3. แนวคดิเกีย่วกบัการพฒันาตนเอง 

  4. การพฒันาดา้นรา่งกาย ดา้นอารมณ์ ดา้นสงัคม และดา้นสตปิญัญา 
 5. การพฒันาบุคลากรของคณะพาณชิยศาสตรแ์ละการบญัช ีจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 6. ตวัแปรทีม่อีทิธพิลต่อความตอ้งการพฒันาตนเอง 
 7. เอกสารและงานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้ง 

 
1. แนวคิดเก่ียวกบัการพฒันาทรพัยากรมนุษย ์
 1.1 ความหมายของการพฒันาทรพัยากรมนุษย ์
  ทรพัยากรมนุษย ์คอื มนุษยท์ีม่คี่าเป็นบ่อเกดิแห่งทรพัยแ์ละความมัง่คัง่ของสงัคมและ
ประเทศชาต ิเป็นทรพัยากรทีม่คี่าเหนือกว่าทรพัยากรหรอืปจัจยัการผลติอื่นใด มบีทบาททัง้ในดา้น
การผลติและดา้นการบรโิภค (บุญคง หนัจางสทิธิ.์  2549: 455) ทรพัยากรมนุษยเ์ป็นองคป์ระกอบ
หรอืปจัจยัทีม่คีวามส าคญัโดยพืน้ฐานประการหน่ึงในการก าหนดประสทิธภิาพหรอืความส าเรจ็ของ
องคก์าร เนื่องจากทรพัยากรมนุษยม์คีวามสามารถในการเรยีนรู ้สรา้งสรรค ์และดดูซบัความรู้
เทคโนโลยดีา้นต่าง ๆ ทีแ่ฝงอยูใ่นเครือ่งจกัร อุปกรณ์ สารสนเทศ และการบรหิารจดัการองคก์ารดา้น
ต่าง ๆ เขา้มาสัง่สมไวใ้นตวัของบุคลากรแต่ละคน นอกจากนี้ทรพัยากรมนุษยย์งัมคีวามสามารถทีจ่ะ
ดดัแปลงและเพิม่พูนทกัษะ ความรูค้วามสามารถดา้นต่าง ๆ เพิม่ขึน้ไดต้ามขดีความสามารถในการ
เรยีนรูแ้ละดดูซบัของแต่ละคนบนพืน้ฐานของการศกึษาและการไดร้บัการกระตุน้ส่งเสรมิของแต่ละคน 
และจากการทีท่รพัยากรมนุษยเ์ป็น “สิง่” ทีม่ชีวีติจติใจ มอีารมณ์ ความรูส้กึนึกคดิในสภาพทีต่่าง ๆ 
กนั ทีอ่าจส่งผลกระทบต่อองคก์ารไดท้ัง้ในเชงิบวกและเชงิลบ การพฒันาทรพัยากรมนุษยใ์นองคก์าร
จงึเป็นภารกจิทีม่คีวามส าคญัต่อระดบัความเตบิโต กา้วหน้า และความส าเรจ็ขององคก์าร และต่อ
ทรพัยากรมนุษยเ์องในฐานะของความเป็น “มนุษย”์ ทีม่ชีวีติจติใจ ดงันัน้การพฒันาทรพัยากรมนุษย์
จงึเป็นเรือ่งทีต่อ้งพจิารณา หรอืท าความเขา้ใจ ทัง้ในดา้นการบรหิารธุรกจิและดา้นสงัคมประกอบกนั 
ซึง่ในเรือ่งนี้มแีนวความคดิเกีย่วกบัการพฒันาทรพัยากรมนุษยใ์นแง่มมุต่าง ๆ ทีม่ที ัง้ความคลา้ยคลงึ
และแตกต่างกนัแลว้แต่มมุมองทีแ่ต่ละคนมอียู ่(สุปราณ ีศรฉีตัราภมิขุ; และคนอื่นๆ.  2544: 49) 
  เวอเทอร ์(สุปราณ ีศรฉีตัราภมิขุ; และคนอื่นๆ.  2544: 50; อา้งองิจาก Werther. 
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1939: unpaged) กล่าวว่า การพฒันาทรพัยากรมนุษยเ์ป็นงานในระยะยาว ในขณะทีก่ารฝึกอบรมเป็น
งานทีเ่ฉพาะเจาะจง การพฒันาบุคลากรในปจัจบุนัเพื่อลดอตัราการจา้งบุคลากรใหมข่ององคก์าร การที่
องคก์ารเปิดโอกาสโดยมกีารด าเนินงานดา้นการพฒันาทรพัยากรมนุษย ์เช่น การเลื่อนต าแหน่ง การ
โยกยา้ยงาน ผลทีไ่ดร้บัจากการพฒันาทีด่แีลว้จะท าใหบุ้คลากรเหน็ว่างานเหล่านี้เป็นอาชพี ไมใ่ช่เป็น
เพยีงแต่งานเท่านัน้ และยงัท าใหบุ้คลากรมคีวามรูส้กึผกูพนักบัองคก์ารเป็นอย่างมาก นอกจากนี้
องคก์ารขนาดใหญ่มกัจะไดร้บัผลกระทบจากสิง่ทา้ทายเฉพาะหน้าหลายประการ เช่น การทีบุ่คลากร 
มคีวามลา้สมยั เนื่องจากขาดความรูท้กัษะทีช่่วยใหป้ระสบความส าเรจ็ในการปฏบิตังิานอนัอาจเป็น
เพราะความเปลีย่นแปลงหลาย ๆ อยา่ง โดยเฉพาะการเปลีย่นแปลงทางเทคโนโลย ี 
  กลิเลยีน (สุปราณ ีศรฉีตัราภมิขุ; และคนอื่นๆ.  2544: 50; อา้งองิจาก Killian.  1984: 
unpaged) ไดใ้หค้วามหมายของการพฒันาทรพัยากรมนุษยใ์นแนวคดิทางเศรษฐศาสตร ์โดยมคีวาม 
เหน็ว่า เน่ืองจากมนุษยเ์ป็นปจัจยัการผลติชนิดหน่ึง ดงันัน้การพฒันาทรพัยากรมนุษยใ์นทศันะน้ี  
จงึหมายถงึการวางแผนล่วงหน้าเกีย่วกบับุคลากรขององคก์ารเป็นรายบุคคล เพื่อใหบุ้คคลมคีวาม
พรอ้มทีจ่ะท างานในหน้าทีข่องตนเองใหไ้ดผ้ลดต่ีอองคก์ารมากทีสุ่ด ความพรอ้มหมายถงึ องคก์าร
จะตอ้งดแูลใหบุ้คคลมกี าลงักาย ก าลงัใจ สตปิญัญา ความรู ้ความสามารถ และการทุ่มเทพลงัทีม่อียู่
ใหก้บังานในหน้าทีข่องตนจนไดร้บัผลส าเรจ็มากทีสุ่ด ผลของการพฒันาทรพัยากรมนุษยจ์ะช่วยให้
องคก์ารไดร้บัผลตอบแทนทีเ่ท่ากนัหรอืมากกว่าทีล่งทุนไป การทีจ่ะใหบุ้คลากรท างานไดด้นีัน้ องคก์าร
จ าเป็นจะตอ้งสรา้งเงือ่นไขใหเ้กดิการอ านวยความสะดวกต่อการท างานดว้ย ซึง่เปรยีบเสมอืนการ 
ตอบแทนซึง่กนัและกนั  
  ส่วนความหมายของการบรหิารทรพัยากรมนุษยข์อง โบวนิ และ ฮารว์ี ่(นงนุช  
วงษ์สุวรรณ.  2546: 5; อา้งองิจาก Bowin; & Harvey.  2001: 6) หมายถงึ กจิกรรมในการพฒันา 
จงูใจการปฏบิตังิานของบุคลากรภายในองคก์ารใหอ้ยูใ่นระดบัสงู รวมทัง้การหลอมรวมความตอ้งการ
ของบุคคลแต่ละคนเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายขององคก์าร  
  ส าหรบั เวอเนอร ์และ ดไีซมอน (อนิวชั แกว้จ านงค.์  2552: 139; อา้งองิจาก Werner; 
& DeSimone.  2006: 5) ไดใ้หค้วามหมายของการพฒันาทรพัยากรมนุษยไ์วว้่า การพฒันาทรพัยากร
มนุษย ์เป็นการจดัระบบและการวางแผนออกแบบกจิกรรม เพื่อการเตรยีมการใหส้มาชกิในองคก์ารได้
โอกาสในการเรยีนรูท้ีจ่ าเป็นต่อทกัษะการท างานทัง้ในปจัจุบนัและอนาคต 
  ในขณะที ่วุทธศิกัดิ ์โภชนุกูล (2550: ออนไลน์) กล่าววา่ การพฒันาทรพัยากรมนุษย ์
หมายถงึ การพฒันาความรู ้ความเขา้ใจ ทศันคต ิและทกัษะการท างานของบุคลากรในต าแหน่งใด
ต าแหน่งหนึ่งในองคก์าร ใหส้ามารถท างานบรรลุผลงานตรงตามมาตรฐานผลงานหรอืความคาดหวงัที่
องคก์ารมต่ีอต าแหน่งงานนัน้ ๆ หรอืความหมายในวงกวา้งหมายถงึ การพฒันาสมรรถนะ 
(Competency) ของบุคลากรใหท้ างานไดต้ามมาตรฐานผลงานของต าแหน่งงานนัน้ ๆ  
  นอกจากนี้ อนิวชั แกว้จ านงค ์(2552: 140) ไดใ้หค้วามหมายของการพฒันาทรพัยากร
มนุษย ์ว่าหมายถงึ การด าเนินกจิกรรมเพื่อก่อใหเ้กดิการเรยีนรูใ้นดา้นต่าง ๆ เพื่อเพิม่ความรู ้ความ  
สามารถ ประสบการณ์ และทกัษะฝีมอื โดยท าใหก้ารปฏบิตังิานมปีระสทิธภิาพเพิม่ขึน้ และเพื่อเตรยีม 
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ความพรอ้มของบุคลากรใหส้ามารถปฏบิตังิานในอนาคตได ้องคก์ารสมยัใหมใ่นปจัจบุนัจงึใหค้วาม 
ส าคญักบักจิกรรมการพฒันาทรพัยากรมนุษยม์ากขึน้ เนื่องจากองคก์ารมองบุคลากรเป็นทรพัยส์นิที่ 
มคี่าหรอืทีเ่รยีกว่ามสีภาพเป็น “ทุนมนุษย ์(Human Capital)” นัน่เอง ซึง่แนวคดินี้สอดคลอ้งกบั 
วเิชยีร วทิยอุดม (2552: 1) ทีก่ล่าวถงึการพฒันาทรพัยากรมนุษยไ์วว้่า การพฒันาในดา้นต่าง ๆ ของ
องคก์ารเป็นเรือ่งทีจ่ าเป็น แต่การพฒันาทรพัยากรมนุษยเ์ป็นสิง่ทีม่คีวามจ าเป็นมากกว่า แต่นัน่ก็
ขึน้อยูก่บัการใหค้วามส าคญัของแต่ละองคก์าร เพราะทรพัยากรมนุษยห์รอืทรพัยากรบุคคลนัน้เป็น
ทรพัยากรทีม่คี่ามากทีสุ่ดและถอืว่าเป็นการลงทุนทีต่อ้งไดป้ระโยชน์คุม้ค่ามากทีสุ่ดในแต่ละองคก์าร 
ดงันัน้ทรพัยากรมนุษยท์ีด่มีคีุณค่านัน้ตอ้งมลีกัษณะทีอ่าจกล่าวไดค้อื มอีงคค์วามรู ้มทีกัษะหรอืความ
ช านาญ และมคีวามสามารถใหส้มกบัการลงทุนทีคุ่ม้ค่าขององคก์าร ซึง่ในเรือ่งนี้จ าเป็นจะตอ้งหาทาง 
พฒันาในตวับุคคลแต่ละบุคคล โดยน าเอาความรูค้วามสามารถของตนเองทีม่อียู่มาใชใ้หเ้กดิประโยชน์ 
กบัองคก์ารไดม้ากทีสุ่ด อนัจะส่งผลต่อความส าเรจ็ขององคก์าร 
  สรปุไดว้่าการพฒันาทรพัยากรมนุษย ์คอื การพฒันาเพื่อใหบุ้คลากรมทีกัษะความรู้
ความสามารถ ความเขา้ใจ ประสบการณ์ และทศันคตทิีเ่หมาะสมในการปฏบิตังิาน เป็นการ
เตรยีมการใหบุ้คลากรในองคก์ารไดโ้อกาสในการเรยีนรูท้ีจ่ าเป็นต่อทกัษะการท างานทัง้ในปจัจบุนั
และอนาคต เพื่อใหก้ารปฏบิตังิานมปีระสทิธภิาพเพิม่ขึน้ ตลอดจนการรกัษาทรพัยากรมนุษยท์ีม่ ี
คุณค่าไวก้บัองคก์าร ซึง่จะส่งผลต่อความเจรญิเตบิโตและส่งผลต่อการด าเนินกจิกรรมต่าง ๆ  
ใหบ้รรลุผลส าเรจ็ตามเป้าหมายขององคก์าร สรา้งความพงึพอใจใหก้บัผูป้ฏบิตังิานและก่อใหเ้กดิ
ประโยชน์สงูสุดต่อส่วนรวม  
 1.2 เป้าหมายของการพฒันาทรพัยากรมนุษย ์
  การพฒันาทรพัยากรมนุษยม์เีป้าหมายเพื่อปรบัปรงุประสทิธภิาพดา้นผลผลติของ
บุคลากร เพื่อเพิม่ผลก าไรใหแ้ก่องคก์าร และช่วยพฒันาทกัษะในการท างานตามความถนดัและความ
สนใจของบุคลากรทุกระดบัใหท้นัสมยัควบคู่ไปกบัความกา้วหน้าทางเทคโนโลยทีีเ่ปลีย่นไป อกีทัง้
เพื่อพฒันาศกัยภาพของบุคลากรใหก้า้วหน้าและใหส้ามารถด ารงต าแหน่งทีส่งูขึน้ในสายงาน โดยการ
สนบัสนุนและส่งเสรมิใหบุ้คลากรทีม่คีวามสามารถไดพ้ฒันาใหม้คีวามรูใ้นงานสงูขึน้ ตามขดีศกัยภาพ
สงูสุดทีม่อียู ่ตลอดจนใหม้ทีศันคตทิีเ่อือ้อ านวยต่อการไปปฏบิตังิานในต าแหน่งทีส่งูขึน้กว่าเดมิ 
(สมศร ีเพชรโชต.ิ  2553: ออนไลน์) ซึง่ วุทธศิกัดิ ์โภชนุกูล (2550: ออนไลน์) ไดส้รปุเป้าหมายของ
การพฒันาทรพัยากรมนุษย ์ไวด้งันี้ 
  1.2.1 เป้าหมายขององคก์าร 
   1.2.1.1 เพื่อสอนวธิปีฏบิตังิานทีด่ทีีสุ่ด 
   1.2.1.2 เพื่อพฒันาการปฏบิตังิานใหไ้ดผ้ลสงูสุด 
   1.2.1.3 เพื่อลดความสิน้เปลอืงและป้องกนัอุบตัเิหตุในองคก์าร 
   1.2.1.4 เพื่อจดัวางมาตรฐานในการปฏบิตังิาน 
   1.2.1.5 เพื่อพฒันาฝีมอืในการปฏบิตังิานของบุคลากร 
   1.2.1.6 เพื่อความกา้วหน้าของงานและการขยายตวัขององคก์าร 
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  1.2.2 เป้าหมายของบุคลากร 
   1.2.2.1 เพื่อความกา้วหน้า 
   1.2.2.2 เพื่อเรยีนรูง้าน 
   1.2.2.3 เพื่อปรบัปรงุสภาพการท างาน 
    1.2.2.4 เพื่อเสรมิสรา้งขวญัก าลงัใจในการท างาน 
   1.2.2.5 เพื่อเขา้ใจนโยบายและเป้าหมายขององคก์าร 
   1.2.2.6 เพื่อความพงึพอใจในการปฏบิตังิาน 
  สรปุไดว้่าเป้าหมายของการพฒันาทรพัยากรณ์มนุษยน์ัน้ จ าแนกไดเ้ป็น 2 ดา้น คอื 
เป้าหมายของบุคลากรทีส่่งผลดต่ีอตวับุคลากรเอง เพือ่ใหบุ้คลากรไดป้รบัปรงุประสทิธภิาพในการ
ท างานไดอ้ย่างเหมาะสมกบับทบาทหน้าทีท่ีไ่ดร้บัมอบหมาย อนัจะส่งผลถงึโอกาสก้าวหน้าใน
ต าแหน่งหน้าทีก่ารงานทีส่งูขึน้ และเป้าหมายขององคก์าร เพื่อพฒันาทกัษะในการปฏบิตังิานของ
บุคลากร ตามความถนดัและความสนใจของบุคลากรทุกระดบั ใหท้นัสมยัควบคู่ไปกบัความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยทีีเ่ปลีย่นไป ซึง่จะส่งผลถงึผลผลติและบรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์าร 
 1.3 ความส าคญัของการพฒันาทรพัยากรมนุษย ์
  งานพฒันาทรพัยากรมนุษยน์บัว่าเป็นงานทีม่คีวามส าคญัยิง่ส าหรบัองคก์ารยคุปจัจุบนั 
การก้าวต่อไปในอนาคตขององคก์ารใด ๆ ลว้นตอ้งอาศยังานดา้นการพฒันาทรพัยากรมนุษยเ์ป็น 
รากฐานทัง้สิน้ องคก์ารในยุคโลกาภวิตัน์ไดจ้ดัสรรงบประมาณจ านวนมากไปกบัการพฒันาทรพัยากร
มนุษย ์(พยอม วงศส์ารศร.ี  2545: 156) และ อนิวชั แกว้จ านงค ์(2552: 140) ไดก้ลา่วถงึความส าคญั
ของการพฒันาทรพัยากรมนุษยไ์วว้่า ทุกคนยอ่มตอ้งการพฒันาตนเองไปในแนวทางทีส่อดคลอ้งกบั
ความตอ้งการขององคก์าร เนื่องจากทุกคนตอ้งการความมัน่คง ความปลอดภยั และความก้าวหน้าใน
ต าแหน่งหน้าทีก่ารงาน ดงันัน้เพื่อใหไ้ด้มาซึง่ความตอ้งการของตนเองกย็อ่มตอ้งเรยีนรู ้ศกึษาหา
ประสบการณ์และฝึกอบรมใหม้ากขึน้ เพื่อใหส้ามารถปฏบิตังิานในปจัจบุนัไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพและ
เป็นการเตรยีมความพรอ้มของตนเองเพื่อกา้วสู่ต าแหน่งงานทีสู่งขึน้ หรอืการไดร้บังานในหน้าทีแ่ละ
ความรบัผดิชอบทีม่ากขึน้ตามล าดบัในอนาคต การจดักจิกรรมต่าง ๆ เพื่อการพฒันาทรพัยากรมนุษย์
จงึเป็นความหวงัของบุคลากรทุกคนในองคก์าร  
  ส าหรบั นงนุช วงษ์สุวรรณ (2546: 206) ไดก้ล่าวว่า การพฒันาทรพัยากรมนุษยเ์ป็น
กจิกรรมส าคญัขององคก์ารทีจ่งูใจและน าศกัยภาพของบุคลากรมาท างานใหเ้กดิประโยชน์สงูสุดต่อ 
องคก์าร เกดิความรูส้กึทีด่ ีรกั และถอืว่าเป็นส่วนหนึ่งขององคก์าร ทุ่มเทก าลงักายและก าลงัใจ พฒันา 
งาน เพื่อสรา้งความก้าวหน้าและความมัน่คงใหก้บัองคก์าร ซึง่ความส าคญัของการพฒันาทรพัยากร
มนุษย ์สรุปไดด้งันี้ (นงนุช วงษ์สุวรรณ.  2546: 8-9)  
  1.3.1 ช่วยใหบุ้คลากรในองคก์ารไดพ้ฒันาตนเอง น าศกัยภาพทีม่อีอกมาใชใ้นการ
ปฏบิตังิานไดอ้ย่างเตม็ที ่มคีวามสุขจากการท างาน มคีวามกา้วหน้าในการท างาน พฒันางานอยา่ง
ต่อเนื่อง และเนื่องจากมคีวามส าเรจ็จากการท างาน กจ็ะท าใหบุ้คลากรรกังาน รกัองคก์าร ท าใหง้าน
ขององคก์ารในภาพรวมเกดิความมัน่คงและบรรลุเป้าหมาย 
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  1.3.2 ช่วยพฒันาองคก์าร องคก์ารประกอบดว้ยบุคลากร เมือ่ระบบการบรหิารองคก์าร
เป็นไปไดด้ว้ยด ีบุคลากรก้าวหน้า ประสบความส าเรจ็ องคก์ารยอ่มเจรญิกา้วหน้า มคีวามมัน่คง  
สามารถขยายงานใหก้วา้งขวางออกไป 
  1.3.3 ช่วยพฒันาระบบสงัคมและประเทศชาต ิในสงัคมประกอบดว้ยองคก์ารต่าง ๆ ทัง้
ภาครฐับาลและภาคเอกชน เมือ่องคก์ารมัน่คงกา้วหน้ากส็่งผลกระทบต่อสงัคมใหก้้าวหน้าตามไปดว้ย 
เพราะบุคคลในสงัคมมอีาชพี มรีายได ้จะช่วยพฒันาระบบสงัคมพืน้ฐานซึง่กค็อืครอบครวัใหม้ัน่คง 
และขยายไปสู่ระบบสงัคมชุมชนทีก่วา้งออกไป จนเน้นความเจรญิกา้วหน้าของประเทศชาต ิ 
ซึง่หมายถงึว่า ความเจรญิมัง่คัง่ของประเทศชาตเิกดิจากบุคคลในชาตมิคีุณภาพ โดยอาศยัระบบการ
พฒันาอยา่งต่อเนื่องจากความสามารถส่วนบุคคล ระบบครอบครวั ระบบการท างานในองคก์าร  
ทีเ่กีย่วพนักบัระบบการบรหิารทีด่ขีองผูท้ีร่บัผดิชอบระดบัต่าง ๆ  
  จะเหน็ไดว้่าการพฒันาทรพัยากรมนุษยม์คีวามส าคญัต่อองคก์ารเป็นอย่างมาก เมือ่
บุคลากรซึง่เป็นทรพัยากรมนุษยข์ององคก์ารไดร้บัการพฒันา กจ็ะส่งผลใหเ้ป็นบุคลากรทีม่คีุณภาพ 
มปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลในการท างาน สอดคลอ้งกบัทศิทางการด าเนินงานขององคก์ารให้
บรรลุผลส าเรจ็ตามเป้าหมาย และยงัส่งผลต่อระบบสงัคมและประเทศชาตใิหเ้จรญิก้าวหน้าต่อไป 
 1.4 รปูแบบการพฒันาทรพัยากรมนุษย ์
  การพฒันาทรพัยากรมนุษยใ์นองคก์ารนัน้ จ าเป็นตอ้งศกึษารปูแบบทีเ่หมาะสมกบั
สถานการณ์ขององคก์าร เน่ืองจากรปูแบบการพฒันายอ่มแตกต่างกนัตามปญัหาทีเ่กดิของแต่ละ
องคก์ารและแต่ละความตอ้งการของบุคคลทีจ่ะพฒันาตนเอง ดงันัน้การพฒันาทรพัยากรมนุษย ์ 
จงึเป็นการท าใหม้นุษยม์คีุณภาพยิง่ขึน้ดว้ยวธิกีารต่าง ๆ เช่น การฝึกอบรม (Training) การสมัมนา 
(Seminar) การศกึษา (Education) การพฒันาพนกังาน (Employee Development) การพฒันาอาชพี 
(Career Development) และการพฒันาตนเอง (Self Development) เป็นตน้ ซึง่รปูแบบการพฒันา
ทรพัยากรมนุษยเ์หล่านี้จะช่วยพฒันาการเรยีนรู ้ใหเ้ป็นการเรยีนรูท้ีมุ่ง่เพื่องานในอนาคต และการ
พฒันาทรพัยากรมนุษยไ์มใ่ช่ผลรวมกจิกรรมขององคก์าร แต่เป็นการใชป้ระโยชน์ทัง้หมดเพื่อการ
พฒันาใหท้รพัยากรมนุษยม์คีุณภาพ ใหเ้กดิความส าเรจ็ในระดบัทีส่งูขึน้ของแต่ละคน และก่อใหเ้กดิ
ประสทิธผิลต่อองคก์าร (กญัญามน อนิหว่าง.  2554: ออนไลน์) ซึง่คุณภาพของทรพัยากรมนุษยจ์ะ
ถูกพฒันามาจากสิง่ต่าง ๆ ดงันี้  
  1.4.1 สถาบนัครอบครวั (Family) เป็นสถาบนัขัน้พืน้ฐานทีม่บีทบาทส าคญัทัง้ทาง
เศรษฐกจิและทางสงัคม ขอ้ส าคญัคอื สถาบนัครอบครวัเป็นสถาบนัทางสงัคมทีม่รีะเบยีบแบบแผน
และมลี าดบัชัน้ทีเ่หน็ไดช้ดัจากผูท้ีเ่ป็นบดิา มารดา และบุตร จะมหีน้าทีค่วามรบัผดิชอบต่อกนัและกนั
อยา่งมลี าดบัชัน้ ซึง่มจีารตีประเพณแีละความเชื่อต่อกนั สถาบนัครอบครวัมสี่วนอบรมสัง่สอนสมาชกิ
ของครอบครวัใหเ้ป็นคนรกัการท างาน มคีวามรบัผดิชอบ ขยนัขนัแขง็และเขา้รบัการศกึษา การอบรม 
และฝึกอาชพี ตลอดจนมคีวามซื่อสตัยส์ุจรติอนัเป็นคุณสมบตัทิีด่ใีหต้ดิตวัไปตลอดชวีติ (ชวลติ สละ.  
2551: 50-51) 
  1.4.2 การศกึษา (Education) ซึง่การศกึษาในความหมายอย่างกวา้งหมายถงึ  
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กระบวนการเรยีนรูทุ้กรปูแบบตัง้แต่เกดิจนตาย เป็นกระบวนการของชวีติ รวมทัง้การหาความรูแ้ละ 
ประสบการณ์ทุกอย่างทีไ่ดร้บัตัง้แต่วยัทารก วยัเดก็ วยัรุน่ วยัหนุ่มสาว วยัผูใ้หญ่ และวยัชรา  
โดยอาศยัสื่อการศกึษา คอื บา้น โรงเรยีน วดั สงัคม และสิง่แวดลอ้ม การศกึษาจงึหมายถงึ 
ประสบการณ์รวมทีบุ่คคลไดร้บัทัง้ในและนอกโรงเรยีนและสถาบนัการศกึษา และไดส้ะสมมาตลอดชวีติ 
การศกึษาในกรณนีี้คอืชวีติ (Education is life) ในขณะทีก่ารศกึษาในความหมายอยา่งแคบหมายถงึ 
การเรยีนการสอนในโรงเรยีน วทิยาลยั และมหาวทิยาลยัเท่านัน้ การศกึษาจะเริม่เมื่อบุคคลเขา้ศกึษา
ในโรงเรยีนและสถานศกึษา จะสิน้สุดเมือ่ออกจากโรงเรยีนและสถาบนัการศกึษา กรณนีี้มกัจะเป็น
การศกึษาทีพ่่อแม ่ผูป้กครอง คร ูและอาจารย ์ไดเ้ตรยีมการจดัการเรยีนการสอนไวพ้รอ้ม เพื่อใหผู้เ้ขา้
ศกึษาไดม้คีวามรู ้ความสามารถ เพื่อจะด ารงชวีติอยูใ่นสงัคมอยา่งมสีวสัดภิาพ และเพื่ออนุรกัษ์มรดก
ทางวฒันธรรมของชาตดิว้ย ซึง่ประเภทการศกึษาแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คอื (บุญคง หนัจางสทิธิ.์  
2549: 27-30) 
   1.4.2.1 การศกึษาในระบบหรอืการศกึษาทีม่รีปูแบบ (Formal Education) เป็น
การศกึษาทีจ่ดัขึน้ในสถานศกึษาต่าง ๆ เช่น ในโรงเรยีน วทิยาลยั หรอืมหาวทิยาลยั มกีารจดัชัน้
เรยีน ก าหนดหลกัสตูรและจ านวนปีทีเ่รยีน และก าหนดหลกัเกณฑต่์าง ๆ ไวอ้ยา่งแน่นอน มอุีปกรณ์
การเรยีนการสอน อาคารสถานที ่บุคลากร จ านวนครแูละอาจารย์    
   1.4.2.2 การศกึษานอกระบบหรอืการศกึษาทีไ่ม่มรีปูแบบ (Non-Formal 
Education) เป็นการศกึษาทีจ่ดัตามความตอ้งการของประชาชนทีไ่ม่มโีอกาสไดร้บัการศกึษาในระดบั
โรงเรยีน หรอือาจเคยไดร้บัการศกึษาในระดบัโรงเรยีนมาบา้ง แต่มเีหตุจ าเป็นตอ้งออกจากโรงเรยีน
ก่อนส าเรจ็การศกึษา จงึมคีวามตอ้งการเขา้มาศกึษาหาความรูเ้พิม่เตมิ  
   1.4.2.3 การศกึษาอยา่งไมเ่ป็นทางการหรอืจะเรยีกว่าการศกึษาตลอดชวีติ 
(Informal Education หรอื Lifelong Education) เป็นการเรยีนรูด้ว้ยตนเองในชวีติประจ าวนั เรยีนรู้
จากประสบการณ์และสิง่แวดลอ้มรอบตวั เป็นการเรยีนรูต้ลอดชวีติ เป็นการศกึษาทีใ่หท้ศันคต ิ 
ค่านิยม ทกัษะ ความรูโ้ดยตรงจากประสบการณ์และสิง่แวดลอ้ม เช่น ความรูแ้ละสิง่แวดลอ้ม  
เป็นความรูแ้ละประสบการณ์ทีไ่ดจ้ากการประกอบอาชพีต่าง ๆ  
  จะเหน็ไดว้่าการศกึษาทุกประเภทมคีวามส าคญัเป็นอยา่งยิง่ต่อการพฒันาคุณภาพ
ทรพัยากรมนุษย ์ 
  1.4.3 การฝึกอบรม (Training) คอื กรรมวธิทีีจ่ะเพิม่พูนสมรรถภาพในการท างานของ
บุคลากรใหพ้ฒันาในดา้นความคดิ การกระท า ความสามารถ ความรู ้ความช านาญ และทศันคติ 
ต่าง ๆ โดยมจีดุมุง่หมายทีจ่ะยกระดบัประสทิธภิาพการท างานและการผลติในปจัจุบนัและอนาคต 
ดงันัน้คุณภาพทรพัยากรมนุษยจ์งึเกดิจากการฝึกอบรม ซึง่ เบคเคอร ์(บุญคง หนัจางสทิธิ.์  2549: 
30-31; อา้งองิจาก Becker.  1964: 8-28) ไดว้เิคราะหถ์งึบทบาทของการฝึกอบรมและแบ่งการ
ฝึกอบรมออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คอื การฝึกอบรมทัว่ไป (General Training) และการฝึกอบรม
เฉพาะอยา่ง (Specific Training)  
   1.4.3.1 การฝึกอบรมทัว่ไป (General Training) เป็นการฝึกอบรมทีม่ไิดเ้จาะจง 
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งานใดงานหนึ่งโดยเฉพาะ เป็นการฝึกอบรมเพื่อจะสรา้งเสรมิความรูก้วา้ง ๆ และเป็นการสรา้ง
ประสบการณ์ส าหรบังานทัว่ ๆ ไป ผูร้บัการฝึกอบรมหรอืบุคลากรสามารถน าเอาความรูน้ัน้ ๆ ไปใช้
เป็นประโยชน์แก่ตนเองได ้และสามารถจะน าไปใชใ้นการท างานในหน่วยงานอื่น ๆ ไดอ้กีดว้ย ไมเ่ป็น
ประโยชน์เฉพาะองคก์ารหรอืหน่วยงานของตนเองเท่านัน้ 
   1.4.3.2 การฝึกอบรมเฉพาะ (Specific Training) เป็นการฝึกอบรมทีจ่ าเป็นส าหรบั 
งานใดงานหนึ่งโดยเฉพาะขององคก์ารหรอืของหน่วยงาน โดยปกตกิารฝึกอบรมประเภทนี้จะเป็น
ประโยชน์ต่อผูบ้รหิารองคก์ารยิง่กว่าตวับุคลากรเอง เพราะงานดงักล่าวนี้อาจจะมลีกัษณะเฉพาะ และ
ใชอ้ยูใ่นองคก์ารหรอืหน่วยงานนัน้เท่านัน้ ถา้บุคลากรยา้ยไปท างานกบัองคก์ารอื่น กแ็ทบจะไมไ่ดใ้ช้
ประโยชน์กบัความรูแ้ละความช านาญทีไ่ดฝึ้กอบรมมา การฝึกอบรมประเภทนี้มกัจะเป็นการฝึกอบรม
เกีย่วกบังานช่างเฉพาะอย่าง เป็นตน้ 
  1.4.4 การมสีุขภาพอนามยัและโภชนาการทีด่ ี(Health and Nutrition) การมรีา่งกาย
แขง็แรงปราศจากโรคภยัไขเ้จบ็ คอื การมชีวีติอยูท่่ามกลางสิง่แวดลอ้มทีด่ที ัง้ในทีอ่ยู่อาศยั  
ในทีท่ างาน และในชุมชน ไดบ้รโิภคอาหารทีม่ปีรมิาณเพยีงพอและมคีุณค่าทางโภชนาการ ไดรู้จ้กั
รกัษาสุขภาพและป้องกนัโรค ไดอ้อกก าลงักายทีเ่หมาะสม ไดร้บัการพกัผ่อนเพยีงพอในแต่ละวนั และ
ในแต่ละช่วงเวลาของการท างานในหนึ่งปี นอกจากนี้การมสีภาพจติใจทีเ่ขม้แขง็มัน่คง กข็ึน้อยูก่บัการ
ไดร้บัการฝึกความอดทน ผจญต่อความยากล าบากมาชัว่ระยะเวลาหนึ่ง โดยรูจ้กัจดุมุง่หมายในชวีติ 
ทีต่อ้งกระท าเช่นนัน้ และการมสีุขภาพจติทีส่มบรูณ์มัน่คงไมอ่่อนไหวตามกระแสข่าว ไมเ่ชื่อคนงา่ย 
ไมป่ล่อยใหถู้กชกัจงูไปในทางทีผ่ดิ รวมทัง้การไดอ้ยูท่่ามกลางสิง่แวดลอ้มทีด่ ีมบีรรยากาศทีอ่บอุ่นใน
ครอบครวัและในทีท่ างาน กย็อ่มจะช่วยส่งเสรมิใหบุ้คคลมจีติใจทีเ่ขม้แขง็และมัน่คงดว้ย (ชวลติ สละ.  
2551: 52) 
  1.4.5 การอพยพ (Migration) ในมมุมองของนกัเศรษฐศาสตร ์การอพยพเป็นการเพิม่
คุณภาพทรพัยากรมนุษย ์โดยมคีวามเหน็ว่า การอพยพหรอืการยา้ยถิน่เป็นการลงทุนในทุนมนุษย์
รปูแบบหนึ่ง เนื่องจากผูย้า้ยถิน่จะมคี่าใชจ้่ายส่วนหนึ่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัการยา้ยถิน่ ทัง้ในรปูทีเ่ป็น 
ตวัเงนิ เช่น ค่าพาหนะเดนิทาง หรอืค่าอาหารและทีพ่กั เป็นตน้ ส่วนทีไ่มเ่ป็นตวัเงนิ เช่น ตน้ทุนทาง
จติใจในการทีจ่ะตอ้งปรบัตวัใหเ้ขา้กบัเพื่อนบา้นและสิง่แวดลอ้มใหม ่ๆ ในขณะเดยีวกนัผูย้า้ยถิน่ 
กห็วงัผลประโยชน์ทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ ตอ้งสงูกว่าผลประโยชน์ทีไ่ดร้บัจากทอ้งถิน่เดมิ จงึเท่ากบัเป็น
การเพิม่ประสทิธภิาพในการผลติของทุนมนุษย ์และถา้หากการยา้ยถิน่ไปเพื่อการศกึษา การอบรม 
และการฝึกอาชพี หรอืเพิม่พนูทกัษะบางอย่าง ซึง่ไม่มบีรกิารดงักล่าวในทอ้งถิน่เดมิ กน็บัว่าเป็นการ
ลงทุน 2 ประการ คอื เป็นการลงทุนในการยา้ยถิน่ และเป็นการลงทุนดา้นการศกึษา การอบรม การ
ฝึกอาชพี หรอืเพิม่พนูทกัษะบางอย่างดงักล่าวดว้ย (ชวลติ สละ.  2551: 53; อา้งองิจาก เทยีนฉาย  
กรีะนันทน์.  2506: 260-272)  
  1.4.6 ขา่วสารเกีย่วกบัตลาดแรงงาน (Job-Market Information) กล่าวคอื ขา่วสาร
เกีย่วกบัตลาดงาน เช่น ต าแหน่งงานว่าง (Job Vacancies) คุณสมบตัแิรงงานทีต่อ้งการ (Labour 
Qualification) และแหล่งทีต่อ้งการแรงงาน (Employment Location) ขา่วสารดงักล่าวนี้มปีระโยชน์ 
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มากส าหรบันายจา้งและลกูจา้ง การจะไดข้า่วสารเช่นน้ีจะตอ้งมกีารเสาะแสวงหาและเสยีค่าใชจ้่าย  
ซึง่โดยปกตริฐับาลจะเป็นผูใ้หบ้รกิารข่าวสารนี้และตัง้เป็นศูนยบ์รกิารหางาน จะช่วยลดเวลาและ
ค่าใชจ้่ายในการหางาน (Job Search) และช่วยลดเวลาและค่าใชจ้่ายในการหาแรงงานของนายจา้ง
ดว้ย ท าใหต้ลาดแรงงานมปีระสทิธภิาพมากขึน้ ลดการว่างงานและเพิม่การจา้งงาน เมือ่แรงงานหา
งานไดเ้รว็ยอ่มมรีายไดแ้ละเวลาในการหาประสบการณ์มากขึน้กว่าปกต ิขา่วสารขอ้มลูเกีย่วกบัตลาด
งานจงึช่วยในการเพิม่ความรู ้เพิม่รายได ้และลดรายจา่ยในการหางานของแรงงานดว้ย ดงันัน้
คุณภาพทรพัยากรมนุษยจ์งึเกดิจากข่าวสารเกีย่วกบัตลาดแรงงาน เช่นกนั (บุญคง หนัจางสทิธิ.์  
2549: 33-34) 
  1.4.7 ประสบการณ์ในการท างาน (Work Experience) เพราะคุณภาพทรพัยากรมนุษย์
เกดิจากประสบการณ์ในการท างาน เนื่องจากบุคคลทีไ่ดล้งทุนในการศกึษาตัง้แต่ตน้จนจบ
มหาวทิยาลยั ยอ่มตอ้งการทีจ่ะไดง้านท า สมกบัความรูท้ีต่นไดเ้รยีนมา การท างานเป็นการน าเอา
ความรูท้ีไ่ดศ้กึษาเล่าเรยีนมา เอามาใชใ้นทางปฏบิตั ิเป็นการฝึกฝนจากของจรงิ (On-the-Job 
Training) การท างานในหน้าทีจ่ะเป็นการเพิม่ประสบการณ์ในการท างาน (Work Experience) ท าให้
เกดิความช านาญ (Dexterity) ลว้นเป็นการเพิม่พูนคุณค่าในตวัทรพัยากรมนุษย ์จงึมกัจะมคี ากล่าวที่
แสดงใหเ้หน็ความส าคญัของประสบการณ์ทีว่่า “บุคคลจะมคีุณค่าสงูสุดเมือ่ถงึวนัก่อนทีจ่ะ
เกษยีณอายุ” ซึง่กห็มายความว่า เขาไดเ้กบ็เกี่ยวประสบการณ์ในการท างานมาสงูทีสุ่ดจนถงึวนันัน้ 
(บุญคง หนัจางสทิธิ.์  2549: 34) 
  1.4.8 สภาพแวดลอ้ม (Environment) คุณภาพทรพัยากรมนุษยข์ึน้อยูก่บัสภาพ 
แวดลอ้ม กล่าวคอื สิง่แวดลอ้มมผีลกระทบต่อพฤตกิรรมของมนุษยต์ัง้แต่อยูใ่นครรภม์ารดาจนกระทัง่
ถงึวนัตาย ในปจัจุบนัภยัอนัตรายทีไ่ม่มใีครคาดคดิมาก่อนก าลงัคบืคลานเขา้มาครอบคลุมประเทศ 
ต่าง ๆ ทัว่โลก ซึง่เป็นผลสบืเนื่องจากการขยายตวัอยา่งรวดเรว็ของประชากรโลก และการน าเอา
วทิยาการใหม ่ๆ มาใชพ้ฒันาความเป็นอยูข่องมนุษย ์โดยในบางครัง้ไมไ่ดค้ านึงถงึผลกระทบทีจ่ะ
เกดิขึน้ สภาพแวดลอ้มของประเทศต่าง ๆ หรอืของโลกไดเ้ลวรา้ยลงตามล าดบั อนัสบืเนื่องมาจาก
อากาศเป็นพษิ อากาศบรสิุทธิส์ าหรบัมนุษยห์ายใจในปจัจุบนัน้ีกไ็มบ่รสิุทธิ ์โดยเฉพาะในเมอืง 
ใหญ่ ๆ ซึง่เป็นอนัตรายต่อสุขภาพอนามยัของมนุษยท์ีม่องไมเ่หน็ ท าใหเ้กดิโรคต่าง ๆ ได ้เป็นตน้ 
(บุญคง หนัจางสทิธิ.์  2549: 34-35)  
  จากรปูแบบการพฒันาทรพัยากรมนุษย ์ทีเ่ริม่ตน้จากสถาบนัครอบครวั การศกึษา  
การฝึกอบรม การมสีุขภาพอนามยัและหลกัโภชนาการทีด่ ีประสบการณ์ในการท างาน ตลอดจน
สภาพแวดลอ้ม เหล่าน้ีลว้นเป็นปจัจยัใหเ้ป็นทรพัยากรมนุษยท์ีม่คีุณภาพ นอกจากนี้ปญัหาทีเ่กดิขึน้ 
ของแต่ละองคก์ารส่งผลใหร้ปูแบบในการพฒันาทรพัยากรมนุษยข์องแต่ละองคก์ารแตกต่างกนั และ
แตกต่างกนัตามความตอ้งการของบุคคลทีจ่ะพฒันาตนเอง ดงันัน้การพฒันาทรพัยากรมนุษยใ์น
องคก์าร เช่น การฝึกอบรม การสมัมนา การศกึษา การพฒันาพนกังาน การพฒันาอาชพี และการ
พฒันาตนเอง เป็นตน้ จะช่วยพฒันาใหเ้กดิทกัษะและสามารถปฏบิตังิานไดอ้ยา่งมคีุณภาพตามที่
องคก์ารตอ้งการ 
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 1.5 หลกัการพฒันาทรพัยากรมนุษย ์
  การพฒันาทรพัยากรมนุษย ์เป็นการน าศกัยภาพของแต่ละบุคคลมาใชใ้นการปฏบิตังิาน
ใหเ้กดิประโยชน์สงูสุด และสรา้งใหแ้ต่ละบุคคลเกดิทศันคตทิีด่ต่ีอองคก์าร ตลอดจนเกดิความตระหนกั
ในคุณค่าของตนเอง เพื่อนร่วมงาน และองคก์าร (ประชา ตนัเสนีย.์  2552: ออนไลน์) และ นงนุช  
วงษ์สุวรรณ (2546: 175) กล่าวเพิม่เตมิว่า บุคลากรในองคก์ารยอ่มแตกต่างกนัตามลกัษณะเพศ อาย ุ
ลกัษณะนิสยั ความมุง่มัน่ในการท างาน และความสามารถในการปฏบิตังิาน จงึเป็นปจัจยัทีจ่ะตอ้ง
พจิารณาใหร้อบคอบว่าองคก์ารมคีวามจ าเป็นอย่างไร จะพจิารณาอยา่งไรว่าบุคลากรแต่ละคน 
มคีวามจ าเป็นมากน้อยเพยีงใดทีต่อ้งไดร้บัการพฒันาความรูค้วามสามารถ และตอ้งพฒันาอกีเท่าไร 
ความสามารถเดมิหรอืศกัยภาพมรีะดบัใด และตอ้งการพฒันาไปสู่ระดบัใด และทีส่ าคญัคอืจะใชว้ธิกีาร
พฒันาทรพัยากรมนุษยอ์ย่างไรจงึจะมปีระสทิธภิาพสงูสุดและคุม้ค่าทีสุ่ด ซึง่ ประชา ตนัเสนีย ์(2552: 
ออนไลน์) และ นงนุช วงษ์สุวรรณ (2546: 175) ไดก้ล่าวถงึหลกัการส าคญัในการพฒันาทรพัยากร
มนุษยไ์วต้รงกนั ดงันี้ 
  1.5.1 มนุษยท์ุกคนมศีกัยภาพทีส่ามารถพฒันาใหเ้พิม่พูนขึน้ได ้ทัง้ดา้นความรู ้ดา้น
ทกัษะและเจตคต ิถา้หากมแีรงจงูใจทีด่พีอ 
  1.5.2 การพฒันาศกัยภาพของมนุษยค์วรเป็นกระบวนการต่อเนื่อง ตัง้แต่การสรรหา 
การคดัเลอืก น ามาสู่การพฒันาในระบบขององคก์าร 
  1.5.3 วธิกีารในการพฒันาทรพัยากรมนุษยม์หีลายวธิ ีจะตอ้งเลอืกใชใ้หเ้หมาะสมกบั
ลกัษณะขององคก์ารและบุคลากร 
  1.5.4 จดัใหม้รีะบบการประเมนิการพฒันาความสามารถของบุคลากรเป็นระยะ ๆ เพื่อ
ช่วยแกไ้ขบุคลากรบางกลุ่มใหพ้ฒันาความสามารถเพิม่ขึน้ และในขณะเดยีวกนักส็นับสนุนใหผู้ม้ขีดี
ความสามารถสงูไดก้า้วหน้าไปสู่ต าแหน่งใหมท่ีต่อ้งใชค้วามสามารถสงูขึน้ 
  1.5.5 องคก์ารจะตอ้งจดัระบบทะเบยีนบุคลากรใหเ้ป็นปจัจุบนั ทีส่ามารถตรวจสอบ 
ความกา้วหน้าไดเ้ป็นรายบุคคล 
  1.5.6 การพฒันาทรพัยากรมนุษยจ์ะตอ้งท าทุกดา้น คอื ดา้นสุขภาพอนามยั ดา้น
ความรูค้วามสามารถ ดา้นจติใจ หรอืดา้นคุณธรรมใหม้คีวบคู่กนัไป 
  1.5.7 องคก์ารจะตอ้งค านึงถงึความมัน่คงและความกา้วหน้าของบุคลากรทุกคนใน
องคก์าร ควบคู่กบัความก้าวหน้าขององคก์าร องคก์ารจะอยูไ่มไ่ดถ้า้หากขาดบุคลากรทีม่กี าลงักาย 
ก าลงัใจ และสตปิญัญาทุ่มเทใหก้บัองคก์าร 
  จากหลกัการพฒันาทรพัยากรมนุษยด์งักล่าว จะเหน็ไดว้่าบุคลากรในองคก์ารถงึแมจ้ะ 
แตกต่างกนัตามลกัษณะเพศ อาย ุลกัษณะนิสยั ความมุ่งมัน่ในการท างาน และความสามารถในการ
ปฏบิตังิาน แต่บุคลากรทุกคนมศีกัยภาพทีจ่ะสามารถพฒันาใหเ้พิม่พูนขึน้ได ้ทัง้ดา้นทกัษะความรู้
ความสามารถ ดา้นสุขภาพอนามยั ดา้นจติใจ ซึง่องคก์ารตอ้งใหค้วามส าคญักบัการพฒันาทรพัยากร
มนุษยใ์นทุกดา้น เพื่อใหบุ้คลากรมกี าลงักาย ก าลงัใจ สตปิญัญา และทุ่มเทใหก้บัองคก์าร ตลอดจน
องคก์ารจะตอ้งค านึงถงึความมัน่คงและความกา้วหน้าของบุคลากรทุกคนในองคก์าร  
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2. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัความต้องการและแรงจงูใจ  
 บุคคลลว้นมแีรงจงูใจในการกระท าการต่าง ๆ แต่แรงจงูใจของแต่ละคนอาจมากหรอืน้อย 
แตกต่างกนัแลว้แต่สถานการณ์ การจงูใจจงึเป็นผลของความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและสถานการณ์ 
มไิดเ้ป็นคุณลกัษณะเฉพาะของบุคคล (รอ็บบนิส;์ และ โคลเทอร.์  2551: 209) ซึง่หลกัการบรหิารการ
จดัการดัง้เดมิในยคุตน้ ๆ อ านาจการบรหิารการตดัสนิใจอยูท่ีผู่น้ าหรอืผูบ้รหิาร หรอืบุคคลใดบุคคล 
หนึ่งโดยเฉพาะ แต่ต่อมาแนวคดินี้เริม่เปลีย่นแปลงไป โดยใหผู้ป้ฏบิตังิานทุกคนมสี่วนรว่มในการแสดง 
ความคดิเหน็ และใหค้วามส าคญัต่อการบรหิารการจดัการแบบมสี่วนรว่ม โดยเฉพาะแนวคดิเกีย่วกบั
การสรา้งแรงจงูใจ หรอืกระตุน้ใหบุ้คลากรไดแ้สดงความรู ้ความสามารถ ในการปฏบิตังิานใหบ้รรลุ
วตัถุประสงคห์รอืเป้าหมายขององคก์ารดว้ยความเตม็ใจ (สุรพนัธ ์ฉนัทแดนสุวรรณ.  2550: 101) 
 แมว้่าการจงูใจอาจจะไมใ่ช่ปจัจยัพืน้ฐานทัง้หมดของความตัง้ใจและความมุง่มัน่ในการ
ท างานของบุคลากรในองคก์ารกต็าม แต่กค็งไมม่ใีครปฏเิสธว่าการจงูใจเป็นปจัจยัส าคญัทีม่อีทิธพิล
ต่อการปฏบิตังิานของคนในองคก์าร โดยแนวคดิพืน้ฐานแลว้การปฏบิตังิานของคนจะขึน้อยูก่บั
องคป์ระกอบส าคญั 3 ประการคอื ความสามารถในการปฏบิตังิาน (Capacity to perform) โอกาสทีจ่ะ
ไดล้งมอืปฏบิตั ิ(Opportunity to perform) และความยนิดทีีจ่ะปฏบิตั ิ(Willingness to perform) 
(สมาน อศัวภมู.ิ  2551: 225; อา้งองิจาก Ivancevich; & Matteson.  1999: 146)  
 สรปุไดว้่า แรงจงูใจไมไ่ดเ้ป็นคุณลกัษณะเฉพาะของแต่ละบุคคล และแรงจงูใจของแต่ละ
บุคคลอาจมไีมเ่ท่ากนั ซึง่จะมมีากหรอืน้อยขึน้อยูก่บัสถานการณ์ อกีทัง้แรงจงูใจยงัเป็นปจัจยัส าคญัที่
มอีทิธพิลต่อการปฏบิตังิานของบุคลากรในองคก์าร เพราะช่วยกระตุน้ใหบุ้คลากรไดแ้สดงความรู ้
ความสามารถ ในการปฏบิตังิานใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์ององคก์าร 
 2.1 ความหมายของแรงจงูใจ 
  นกัวชิาการไดใ้หค้วามหมายของแรงจงูใจหรอืสิง่จงูใจไวม้ากมาย พอจะสรุปไดด้งันี้  
  เทอรี ่(สุรพนัธ ์ฉนัทแดนสุวรรณ.  2550: 102; อา้งองิจาก Terry.  1968: unpaged) 
กล่าวไวว้่า สิง่จงูใจหมายถงึ สิง่ทีก่ระตุน้ใหม้กีารกระท า หรอืสิง่จงูใจหมายถงึ สิง่ทีม่แีนวโน้มทีจ่ะ
กระตุน้ใหเ้กดิมกีารกระท า ซึง่สอดคลอ้งกบั เวฮรชิ และ คนูซ ์(สุรพนัธ ์ฉนัทแดนสุวรรณ.  2550: 101; 
อา้งองิจาก Weihrich; & Koontz.  1993: unpaged) ทีก่ล่าวไวว้่า แรงจงูใจหมายถงึ แรงผลกัดนัจาก
ความตอ้งการ และความคาดหวงัต่าง ๆ ของมนุษย ์ใหแ้สดงออกซึง่พฤตกิรรมตามทีต่อ้งการ  
  อรณุ รกัธรรม (สุรพนัธ ์ฉนัทแดนสุวรรณ.  2550: 102; อา้งองิจาก อรณุ รกัธรรม.  
2532: ไมป่รากฏเลขหน้า) และ วกิรณ์ รกัษ์ปวงชน (2551: 211) ไดใ้หค้วามหมายของแรงจงูใจใน
ลกัษณะเดยีวกนั คอื แรงขบัหรอืแรงผลกัดนัจากภายใน ทีท่ าหน้าทีเ่รา้หรอืกระตุน้ใหแ้สดงพฤตกิรรม 
อยา่งใดอยา่งหนึ่งออกมา ซึง่สอดคลอ้งกบัการใหค้วามหมายของแรงจงูใจของ เทอรี ่เวฮรชิ และ คนูซ ์
เช่นกนั  
  ในส่วนของ ลกัขณา สรวิฒัน์ (2549: 74) ไดใ้หค้วามหมายของแรงจงูใจไวว้่า แรงจงูใจ
หมายถงึ พฤตกิรรมทีถู่กกระตุน้โดยแรงขบัของแต่ละบุคคลเพื่อสู่จดุหมายปลายทางอยา่งใดอยา่ง
หนึ่ง และรา่งกายอาจจะสมประสงคใ์นความปรารถนาอนัเกดิจากแรงขบันัน้ ๆ ได ้และยงัไดก้ล่าว
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เพิม่เตมิไวอ้กีว่า การทีน่กัจติวทิยาใหค้วามสนใจกบัแรงจงูใจ ขึน้อยูก่บัปรชัญาและความเชื่อเกีย่วกบั
มนุษย ์โดยมแีนวคดิว่าแรงจงูใจภายนอกเป็นสิง่เรา้ อนัไดแ้ก่ ตวัเสรมิแรงหรอืสิง่จงูใจต่าง ๆ ทีท่ าให้
บุคคลเกดิความพงึพอใจ มบีทบาทในการเป็นตวักระตุ้นใหค้นแสดงพฤตกิรรมออกมาได ้ส่วน
แรงจงูใจภายในเป็นแรงขบัทีเ่กดิจากภายในตวับุคคลเอง  
  ในขณะที ่สนัต ิบุญภริมย ์(2552: 252) ไดส้รปุความหมายของการจงูใจไวว้่า การจงูใจ
เป็นแรงขบัอย่างหนึ่ง ทีม่อีทิธพิลท าใหบุ้คคลไดใ้ชพ้ลงังานของตนทีม่อียู ่แสดงพฤตกิรรมอย่างใด 
อยา่งหน่ึงออกมา เพื่อน าไปสู่เป้าหมายทีต่อ้งการอนัเป็นจดุมุง่หมายปลายทาง ซึง่สอดคลอ้งกบัการให้
ความหมายแรงจงูใจของ ลกัขณา สรวิฒัน์ เช่นกนั  
  นอกจากนี้ รอ็บบนิส ์(สมาน อศัวภมู.ิ  2551: 225; อา้งองิจาก Robbins.  1996: 212-
213) ไดน้ิยามค าว่าการจงูใจหรอื Motivation คอื ความยนิดทีีใ่ชค้วามพยายามสงูสุดในการปฏบิตังิาน 
สู่การบรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์าร โดยมเีงือ่นไขในการตอบสนองความตอ้งการของบุคคลดว้ย  
  จากความหมายของแรงจงูใจดงักล่าวขา้งตน้ สามารถสรปุไดว้่าแรงจงูใจหมายถงึ  
แรงผลกัดนัจากความตอ้งการและความคาดหวงัต่าง ๆ ของแต่ละบุคคลทีก่ระตุน้ใหเ้กดิการกระท า 
เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคต์ามทีต่อ้งการ  
 2.2 ประเภทของแรงจงูใจ 
  ประเภทของแรงจงูใจ จ าแนกไดเ้ป็น ประเภทของแรงจงูใจแบ่งตามเหตุผลของเบือ้งหลงั
ในการแสดงออกของพฤตกิรรม และประเภทของแรงจงูใจแบ่งตามทีม่าของแรงจงูใจ (ด ารงศกัดิ ์ 
ชยัสนิท; และ ประสาน หอมพลู.  2544: 111)  
  2.2.1 ประเภทของแรงจงูใจแบ่งตามเหตุผลของเบือ้งหลงัในการแสดงออกของพฤตกิรรม 
แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คอื (สุรพนัธ ์ฉนัทแดนสุวรรณ.  2550: 102) 
   2.2.1.1 แรงจงูใจภายใน (Intrinsic Motive) หมายถงึ สภาวะของมนุษยท์ีม่ ี
ความตอ้งการเป็นพืน้ฐานอยูใ่นใจของตนเองอยูแ่ลว้ โดยไมต่อ้งมสีิง่เรา้หรอืสิง่กระตุน้ ซึง่แรงจงูใจ
ประเภทนี้ ไดแ้ก่ 
    2.2.1.1.1 ความตอ้งการ ซึง่ทุกคนมคีวามตอ้งการและความตอ้งการภายในนี้ 
จะเป็นแรงขบัใหเ้กดิพฤตกิรรมเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมาย 
    2.2.1.1.2 ความสนใจพเิศษ มนุษยถ์้าเกดิความสนใจสิง่ใดเป็นพเิศษ จะมคีวาม
ตัง้ใจในการท างานใหส้ าเรจ็ 
    2.2.1.1.3 ทศันคต ิกล่าวคอื ความรูส้กึนึกคดิของมนุษยต่์อสิง่หนึ่งสิง่ใด จะเป็น
ตวักระตุน้ใหม้นุษยแ์สดงพฤตกิรรมนัน้ เช่น ทศันคตทิีด่หีรอืไมด่ยีอ่มมผีลต่อพฤตกิรรม 
   2.2.1.2 แรงจงูใจภายนอก (Extrinsic Motive) หมายถงึ สภาวะของมนุษยท์ีไ่ดร้บั
การกระตุน้หรอืสิง่เรา้จากภายนอก เพื่อน าไปสู่การแสดงพฤตกิรรมตามจดุมุง่หมายของผูก้ระตุน้หรอื
ผูเ้รา้ 
  2.2.2 ประเภทของแรงจงูใจแบ่งตามทีม่าของแรงจงูใจ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คอื 
(ลกัขณา สรวิฒัน์.  2549: 75) 
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   2.2.2.1 แรงจงูใจทางกายภาพ (Physiological Motive) ซึง่เป็นผลมาจากความ 
ตอ้งการทีส่ าคญั ๆ ไดแ้ก่ ความหวิ ความกระหาย และความตอ้งการทางเพศ 
   2.2.2.2 แรงจงูใจทางจติใจ (Physiological Motivation) ซึง่เกดิจากความตอ้งการ
พืน้ฐานทางจติใจ เช่น ความรกั ความอบอุ่น และเกดิจากการถูกสิง่เรา้ในสงัคมมากระตุน้ โดยมกีาร
แบ่งออกเป็น 7 ชนิด คอื การรบัรูส้ ิง่ล่อใจ ความอยากรูอ้ยากเหน็ แรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์ความตอ้งการ
เพื่อนฝงู ความกา้วรา้ว ความตอ้งการมอี านาจ และความตอ้งการอสิระ 
  สรปุไดว้่า ประเภทของแรงจงูใจนัน้ เมือ่แบ่งตามเหตุผลของเบื้องหลงัในการแสดงออก
ตามพฤตกิรรม สามารถแบ่งประเภทของแรงจงูใจออกเป็น 2 ประเภท คอื แรงจงูใจภายในและ
แรงจงูใจภายนอก ซึง่แรงจงูใจภายใน หมายถงึ ความต้องการพืน้ฐานของมนุษย ์ไดแ้ก่ ความ
ตอ้งการ ความสนใจพเิศษ และทศันคต ิส่วนแรงจงูใจภายนอก หมายถงึ การแสดงพฤตกิรรมของ
มนุษยท์ีไ่ดร้บัการกระตุ้นหรอืสิง่เรา้จากภายนอก นอกจากนี้ เมือ่แบ่งประเภทของแรงจงูใจโดยการ
แบ่งตามทีม่าของแรงจงูใจ จะสามารถแบ่งประเภทของแรงจงูใจออกเป็น 2 ประเภท คอื แรงจงูใจทาง
กายภาพ และแรงจงูใจทางจติใจ ซึง่แรงจงูใจทางกายภาพ ไดแ้ก่ ความหวิ ความกระหาย และความ
ตอ้งการทางเพศ  ส่วนแรงจงูใจทางจติใจ ไดแ้ก่ การรบัรูส้ ิง่ล่อใจ ความอยากรูอ้ยากเหน็ แรงจงูใจใฝ่

สมัฤทธิ ์ความตอ้งการเพื่อนฝงู ความกา้วรา้ว ความตอ้งการมอี านาจ และความตอ้งการอสิระ  
 2.3 ทฤษฎีความต้องการและแรงจงูใจ  
  นกัวชิาการทีม่ชีื่อเสยีงในเรื่องทีเ่กีย่วขอ้งกบัทฤษฎกีารจงูใจมนุษย ์ไดศ้กึษาแรงจงูใจ
มนุษยห์รอืความตอ้งการของมนุษยว์่ามรีปูแบบอยา่งไร ปจัจยัการจงูใจทีม่อีทิธพิลต่อมนุษย ์ไมว่่าจะ
เป็นปจัจยัจงูใจหรอืปจัจยับ ารงุรกัษา และทศันคตขิองผูบ้รหิารทีม่ต่ีอบุคคลในองคก์าร ซึง่สิง่เหล่านี้ 
เป็นเรือ่งทีน่กับรหิารตอ้งใหค้วามสนใจ เพื่อทีจ่ะไดต้อบสนองต่อความตอ้งการของมนุษยใ์นองคก์าร 
ไดเ้ป็นอย่างด ีและน าไปสู่ผลส าเรจ็ทางการบรหิาร (สุรพนัธ ์ฉนัทแดนสุวรรณ.  2550: 103) ซึง่ทฤษฎี
เกีย่วกบัความตอ้งการและแรงจงูใจดงักล่าว มดีงันี้  
  2.3.1 ทฤษฎคีวามตอ้งการของมนุษยใ์นทศันะของอบัราฮมั มาสโลว ์(Abraham 
Maslow) 
   มาสโลว ์มองว่ามนุษยแ์ต่ละคนมศีกัยภาพมากพอทีจ่ะชีน้ าตวัเอง มนุษยไ์มอ่ยูน่ิ่ง
แต่จะเปลีย่นแปลงไปตามสถานการณ์ต่าง ๆ ทีแ่วดลอ้ม และแสวงหาความตอ้งการทีจ่ะเขา้ใจตนเอง 
ยอมรบัตนเองทัง้ในส่วนด ีส่วนบกพรอ่ง รูจ้กัจดุอ่อน และความสามารถของตนเอง (ลกัขณา สรวิฒัน์.  
2549: 150) ซึง่ทฤษฎคีวามตอ้งการของมาสโลว ์มดีงันี้ (นงนุช วงษ์สุวรรณ.  2546: 213) 
   2.3.1.1 ความตอ้งการขัน้พืน้ฐาน (Basic Needs) เป็นความตอ้งการทางรา่งกาย 
เพื่อการด ารงชวีติของมนุษย ์เช่น ความตอ้งการอาหาร น ้า อากาศ เครือ่งนุ่งห่ม ยารกัษาโรค เป็นตน้  
ซึง่การไดง้านท าและมรีายไดท้ีเ่หมาะสม กจ็ะสามารถตอบสนองความตอ้งการในขัน้น้ีได้ 
   2.3.1.2 ความตอ้งการความมัน่คงปลอดภยั (Security and Safety Needs) เป็น
ความตอ้งการอนัดบัถดัไปของมนุษย ์ซึง่มนุษยต์อ้งการมคีวามมัน่คงทางดา้นการเงนิ ดา้นการท างาน 
และมคีวามปลอดภยัทัง้ของตนเอง ครอบครวั และทรพัยส์นิ เป็นต้น 
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   2.3.1.3 ความตอ้งการทางสงัคม (Social Needs) เป็นความตอ้งการการอยู่รว่มกนั
ในสงัคม ตอ้งการความรกั และการไดม้สี่วนรว่มในกลุ่ม  
   2.3.1.4 ความตอ้งการการยอมรบั (Esteem Needs) เป็นความตอ้งการการยอมรบั
ทัง้จากบุคคลอื่นและยอมรบัตนเอง ซึง่เกีย่วกบัความมัน่ใจในเรือ่งความรู ้ความสามารถ อนัเป็นที่
ยอมรบัและยกยอ่งจากบุคคลทัว่ไป 
   2.3.1.5 ความตอ้งการความส าเรจ็สมหวงัในชวีติ (Self-Actualization Needs) เป็น
ความตอ้งการสงูสุดของมนุษย ์ตอ้งการความส าเรจ็ในทุกสิง่ทุกอยา่งตามความนึกคดิของแต่ละคน  
ทีต่อ้งการพฒันาตนเองใหก้า้วหน้ายิง่ขึน้  
  2.3.2 ทฤษฎสีองปจัจยัของเฟรเดอรคิ เฮริซ์เบริก์ (Frederick Herzberg) 
   เฮริซ์เบริก์ ไดว้จิยัและไดส้รุปทฤษฎสีองปจัจยั โดยกล่าวถงึปจัจยัการจงูใจที่
กระตุน้ใหผู้ป้ฏบิตังิาน ท างานดว้ยความพงึพอใจทีเ่รยีกว่า Motivators และปจัจยัทีเ่ป็นตวัขดัขวาง
ความพงึพอใจทีเ่รยีกว่า Hygiene Maintenance หรอืทีเ่รยีกว่า Motivation and Maintenance 
Theory กล่าวคอื การทีบุ่คคลพอใจในการท างานไมไ่ดห้มายความว่า เขาตอ้งการแรงจงูใจเสมอไป 
แต่แรงจงูใจจะท าใหค้นท างานอย่างมปีระสทิธภิาพ ซึง่ปจัจยัทีก่่อใหเ้กดิแรงจงูใจในการท างาน
เรยีกว่า ปจัจยัจงูใจ (Motivators Factors) ส่วนปจัจยัทีก่่อใหเ้กดิความพงึพอใจเรยีกว่า ปจัจยับ ารงุ 
รกัษา (Hygiene หรอื Maintenance Factors) ซึง่ทัง้สองปจัจยัน้ีมคีวามแตกต่างดงัน้ี (สุรพนัธ ์ 
ฉนัทแดนสุวรรณ.  2550: 104-105)    
   2.3.2.1 ปจัจยัจงูใจ (Motivators Factors) ปจัจยัน้ีเป็นแรงกระตุ้นใหเ้กดิความ 
พงึพอใจในการปฏบิตังิานหรอืท างานอย่างมคีวามสุข มปีระสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน ปจัจยัน้ี 
เกีย่วขอ้งกบังาน ซึง่ไดแ้ก่ความส าเรจ็ในการท างาน ลกัษณะของงานทีท่ า ความรบัผดิชอบในงาน 
ความกา้วหน้าในหน้าทีก่ารงาน และการไดร้บัยกยอ่งในผลงาน 
   2.3.2.2 ปจัจยับ ารงุรกัษา (Hygiene หรอื Maintenance Factors) ปจัจยัน้ีไมใ่ช่
ปจัจยัทีจ่ะท าใหผ้ลผลติเพิม่ขึน้ และไมใ่ช่ปจัจยัจงูใจในการเพิม่ผลผลติ แต่เป็นปจัจยัเบือ้งตน้เท่านัน้ 
ถา้องคก์ารใดไมม่ปีจัจยัน้ีจะก่อใหเ้กดิความไมพ่อใจในการท างาน แต่ถา้จดัใหม้ปีจัจยัน้ีอย่างเพยีงพอ
กจ็ะท าใหเ้กดิความพอใจเท่านัน้ มไิดเ้ป็นการจงูใจใหเ้กดิประสทิธภิาพในการท างาน ปจัจยัเหล่าน้ี
ไดแ้ก่ สภาพแวดลอ้มในการท างาน ซึง่ประกอบไปดว้ยค่าจา้ง เงนิเดอืน ความมัน่คงในงาน  
สถานภาพในการท างาน สภาพการท างาน นโยบาย ความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล และการควบคุมดแูล 
   ปจัจยัทัง้สองดา้นน้ีเป็นสิง่ทีบุ่คคลตอ้งการ เพราะเป็นแรงจงูใจในการท างาน  
ซึง่ปจัจยัจงูใจเป็นองคป์ระกอบส าคญัทีท่ าใหค้นเกดิความสุขในการท างาน และเมือ่บุคคลไดร้บัการ
ตอบสนองดว้ยปจัจยัดา้นนี้แลว้ ผลทีต่ามมากค็อืคนจะเกดิความพงึพอใจในงาน ส่วนปจัจยับ ารุง 
รกัษา ท าหน้าทีเ่ป็นตวัป้องกนัมใิหบุ้คคลเกดิความไมเ่ป็นสุขหรอืความไมพ่งึพอใจในงาน เมือ่ใดที่
บุคคลไดร้บัการตอบสนองปจัจยัดา้นนี้อย่างเพยีงพอแลว้ ความไมพ่งึพอใจในงานจะหมดไป แต่ไมไ่ด้
หมายความว่าความพงึพอใจในงานจะเกดิขึน้ เพราะปจัจยับ ารงุรกัษาเป็นเพยีงตวัป้องกนัมใิหเ้กดิ
ความไมพ่งึพอใจ แต่ความพงึพอใจจะเกดิขึน้ต่อเมือ่ปจัจยัจงูใจไดร้บัการตอบสนอง (ด ารงศกัดิ ์ 
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ชยัสนิท; และ ประสาน หอมพลู.  2544: 109)  
  ทฤษฎเีกีย่วกบัแรงจงูใจมทีัง้ความคลา้ยคลงึและแตกต่างกนั ซึง่ทฤษฎขีองมาสโลว ์
และทฤษฎขีองเฮริซ์เบริก์ อยูบ่นรากฐานเดยีวกนั คอื แรงจงูใจเกดิจากความตอ้งการภายในตวับุคคล 
แต่โดยวธิศีกึษาทีแ่ตกต่างกนั กล่าวคอื มาสโลวเ์สนอทฤษฎบีนพืน้ฐานของวชิาจติวทิยา  
ส่วนเฮริซ์เบริก์เสนอทฤษฎโีดยการส ารวจทศันคตขิองบุคคลทีม่ต่ีองาน เพื่อคน้หาว่าในสภาพอย่างไร
ผูป้ฏบิตังิานจงึจะมแีรงจงูใจในการปฏบิตังิาน (อมัพกิา ไกรฤทธิ.์  2532: 50) 
  2.3.3 ทฤษฎกีารจงูใจของดกัลาส แมคเกรเกอร ์(Douglas McGregor)  
   แมคเกรเกอร ์กล่าวว่า การจงูใจจะเกดิขึน้ยอ่มอยูก่บัทศันคตขิองผูบ้รหิาร หรอืผูน้ า
ทีจ่ะมต่ีอผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และแมคเกรเกอรย์งัไดต้ัง้สมมตฐิานเกีย่วกบัคนออกเป็น 2 แบบ คอื  
คนแบบทฤษฎ ีX และคนแบบทฤษฎ ีY ซึง่ในความเป็นจรงิโดยธรรมชาตแิลว้ มนุษยท์ุกคนมกัจะมี
ลกัษณะตามทฤษฎ ีX และทฤษฎ ีY ผสมผสานกนัในตวัคน ๆ เดยีวกนัเสมอ ซึง่อาจมสีดัส่วนไม่
เท่ากนั ขึน้อยูก่บัปจัจยัการเลีย้งด ูการศกึษา ประสบการณ์ และปจัจยัแวดลอ้มอื่น ๆ ในสงัคม โดย
สามารถเปรยีบเทยีบคนแบบทฤษฎ ีX และคนแบบทฤษฎ ีY ไดด้งันี้ (สุรพนัธ ์ฉนัทแดนสุวรรณ.  
2550: 106-107)  
   2.3.3.1 ลกัษณะของคนแบบทฤษฎ ีX คอื มนุษยโ์ดยทัว่ไปมกัจะไม่ชอบท างาน
และพยายามหลกีเลีย่ง มนุษยส์่วนใหญ่จะไมค่่อยทะเยอทะยาน ขาดความรบัผดิชอบ ชอบการบงัคบั 
ลงโทษ และการควบคุม มกัต่อตา้นการเปลีย่นแปลงอยูเ่สมอ เหน็แก่ตวั ไมฉ่ลาด และเฉื่อยชา 
   2.3.3.2 ลกัษณะของคนแบบทฤษฎ ีY คอื มนุษยจ์ะมกีารท างานตามธรรมชาต ิ 
ไมห่ลกีเลีย่งการท างาน การควบคุมมใิช่วธิเีดยีวทีจ่ะท าใหง้านบรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์าร มนุษย์
มจีติส านึกในการควบคุมตนเองได ้มนุษยม์คีวามทะเยอทะยานใฝส่ าเรจ็และพฒันาตนเองได ้มนุษยม์ี
ความคดิรเิริม่ในการแกไ้ขปญัหาได ้และมคีวามเฉลยีวฉลาด 
  2.3.4 ทฤษฎ ีERG ของเคลยต์นั อลัเดอเฟอร ์(Clayton Alderfer) 
   อลัเดอเฟอร ์ไดน้ าพืน้ฐานความรูจ้ากทฤษฎขีองมาสโลว ์และเฮริซ์เบริก์ มาสรา้ง
รปูแบบการจงูใจขึน้ใหมท่ีค่ลา้ยคลงึกนั โดยแบ่งความต้องการของมนุษยอ์อกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ คอื 
(วโิรจน์ สารรตันะ.  2545: 98-99; อา้งองิจาก Luthans.  1981: unpaged) 
   2.3.4.1 ความตอ้งการอยู่รอด (E-Existence) เป็นความตอ้งการทางร่างกาย สิง่ของ
เครือ่งใชต่้าง ๆ เช่น อาหาร ทีอ่ยูอ่าศยั เป็นตน้ หรอืในองคก์ารกเ็ป็น ค่าจา้ง โบนสั ผลประโยชน์  
ตอบแทน สภาพการท างานทีด่ ีและสญัญาว่าจา้ง เป็นตน้ 
   2.3.4.2 ความตอ้งการความสมัพนัธ ์(R-Relatedness) เป็นความตอ้งการความ 
สมัพนัธท์ีม่ต่ีอกนักบับุคคลในองคก์าร เป็นความตอ้งการทุกชนิดในเชงิมนุษยส์มัพนัธ์ 
   2.3.4.3 ความตอ้งการก้าวหน้าและเตบิโต (G-Growth) เป็นความตอ้งการเกีย่วกบั
การพฒันา การเปลีย่นแปลงสภาพ และการเตบิโตกา้วหน้าของบุคลากร ความอยากเป็นผูร้เิริม่
บุกเบกิ มขีอบเขตอ านาจขยายกวา้งออกไป การพฒันาเตบิโตดว้ยความรูค้วามสามารถในองคก์าร 
กเ็ป็นความตอ้งการความรบัผดิชอบเพิม่ การท ากจิกรรมใหมท่ีม่โีอกาสใชค้วามรูค้วามสามารถใหม่ 
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และการมโีอกาสสมัผสังานใหมห่ลายดา้นมากขึน้ 
   ทฤษฎ ีERG มสีมมตฐิานทีส่ าคญั 3 ประการ ทีม่สี่วนคลา้ยคลงึและแตกต่างจาก
ทฤษฎขีองมาสโลวค์อื ประการแรก หากความตอ้งการระดบัใดไดร้บัการตอบสนองน้อย  
ความตอ้งการประเภทนัน้จะมอียูส่งู เช่น หากเงนิเดอืนมน้ีอยความตอ้งการดา้นนี้จะสงู เป็นตน้ 
ประการทีส่อง หากความตอ้งการประเภททีอ่ยูต่ ่ากว่าไดร้บัการตอบสนองมากพอแลว้ จะท าใหค้วาม
ตอ้งการประเภททีอ่ยูส่งูขึน้ไปมมีากยิง่ขึน้ เช่น ไดร้บัค่าจา้งมากพอแลว้ กจ็ะตอ้งการความยอมรบั
จากเพื่อนรว่มงานมากขึน้ เป็นตน้ ประการทีส่าม หากความตอ้งการประเภททีอ่ยูส่งูมอุีปสรรคติดขดั 
ไดร้บัการตอบสนองน้อยกจ็ะท าใหค้วามตอ้งการประเภททีต่ ่ากว่าลงไปมคีวามส าคญัมากขึน้ เช่น  
ไมม่โีอกาสเปลีย่นงานใหมท่ีท่า้ทายมากขึน้ได ้กจ็ะหนัมาสนใจและต้องการความสมัพนัธก์บัเพื่อน
รว่มงานมากขึน้ เป็นต้น จากสมมตฐิานนี้จะเหน็ไดว้่า สองประการแรกคลา้ยคลงึกบัทฤษฎขีอง 
มาสโลว ์แต่ประการทีส่ามแตกต่างกนั กล่าวคอื มาสโลวเ์น้นการไดร้บัการตอบสนองเป็นขัน้ ๆ และ
กา้วหน้าเรือ่ยไป แต่อลัเดอเฟอรส์ามารถจะถอยหลงัได ้โดยความตอ้งการใดไมไ่ดร้บัการตอบสนอง 
กจ็ะยอ้นกลบัไปหาความตอ้งการระดบัต ่ากว่าทนัท ี
  นอกจากทฤษฎเีกีย่วกบัความตอ้งการและจงูใจของมาสโลว ์เฮริซ์เบริก์ และ  
แมคเกรเกอร ์ทีเ่ป็นทฤษฎกีารจงูใจแบบดัง้เดมิ และทฤษฎขีองอลัเดอเฟอรแ์ลว้ ยงัมทีฤษฎจีงูใจ 
รว่มสมยั (Contemporary Theories of Motivation) ทีน่่าสนใจอกี 6 ทฤษฎ ีถงึแมว้่าจะไมเ่ป็นทีรู่จ้กั
อยา่งกวา้งขวางเท่ากบัทฤษฎกีารจงูใจแบบดัง้เดมิ แต่ทุกทฤษฎจีงูใจรว่มสมยั ลว้นมงีานวจิยั 
จ านวนมากสนับสนุน (รอ็บบนิส์; และ โคลเทอร.์  2551: 213-214) ซึง่ทฤษฎจีงูใจร่วมสมยั มดีงันี้   
  2.3.5 ทฤษฎกีารจงูใจของเดวดิ ซ ีแมคเคลแลนด ์(David C. McClelland)  
   ทฤษฎ ีThree-Needs Theory ของ แมคเคลแลนด ์ศกึษาพบว่า การจงูใจของ
บุคลากรเป็นผลมาจากความตอ้งการ 3 ประเภท ไดแ้ก่ (นงนุช วงษ์สุวรรณ.  2546: 214) 
   2.3.5.1 ความตอ้งการผกูพนั (Need for Affiliation) บุคคลประเภทน้ีจะค านึงถงึ
การมมีนุษยสมัพนัธม์ากกว่าความส าเรจ็ของงาน 
   2.3.5.2 ความตอ้งการมอี านาจ (Need for Power) บุคคลประเภทน้ีจะใชอ้ านาจให้
ผูอ้ื่นปฏบิตัติาม มากกว่าการค านึงถงึความส าเรจ็ของงาน 
   2.3.5.3 ความตอ้งการความส าเรจ็ (Need for Achievement) บุคคลประเภทนี้จะมี
ความปรารถนาทีจ่ะท าใหง้านส าเรจ็ 
   ซึง่มนุษยท์ุกคนมคีวามตอ้งการทัง้ 3 ประเภท แต่จะมมีากน้อยแตกต่างกนั แต่ถา้
ผูใ้ดมคีวามตอ้งการความส าเรจ็สงูกว่าประเภทอื่น จะเป็นประโยชน์มากต่อองคก์าร 
  2.3.6 ทฤษฎขีองเอด็วนิ เอ ลอ็ค และ เกรย ์พ ีลาแธม (Edwin A. Locke และ Gray  
P. Latham)  
   เอด็วนิ เอ ลอ็ค และ เกรย ์พ ีลาแธม เจา้ของทฤษฎ ีGoal Setting อธบิายว่า  
การก าหนดเป้าหมายในการท างาน โดยเฉพาะเป้าหมายทีเ่ฉพาะเจาะจง (Specific Goal) และมคีวาม
ยากล าบาก หรอืมคีวามทา้ทายทีจ่ะท าได ้(Difficult of Challenging Goal) จะกระตุน้ใหเ้กดิความ
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พยายามและความมุง่มัน่เพิม่ขึน้แก่บุคลากร และจะส่งผลใหผ้ลการปฏบิตังิานของบุคลากรสงูกว่าการ
ก าหนดเป้าหมายทัว่ ๆ ไป ซึง่องคป์ระกอบทีจ่ะท าให ้Goal Setting Theory ประสบความส าเรจ็ 
ไดผ้ลงานทีม่ปีระสทิธผิลสงู ประกอบไปดว้ย 3 ส่วน คอื (รอ็บบนิส;์ และ โคลเทอร.์  2551: 215-216) 
   2.3.6.1 Goal Commitment คอื เป้าหมายซึง่ตอ้งเป็นทีย่อมรบัจากผูป้ฏบิตั ิ 
ซึง่ผูบ้รหิารควรประกาศใหเ้ป็นทีร่บัทราบโดยทัว่กนั (Goal are Public) และบุคลากรผูป้ฏบิตังิาน 
เป็นกลุ่มทีเ่ชื่อว่าผลส าเรจ็ของงานเกดิจากการกระท าของตน (Internal Locus of Control) หรอืเป็น
เป้าหมายทีผู่ป้ฏบิตัเิป็นผูก้ าหนดขึน้เอง (Self-Set Goal) หรอืมสี่วนรว่มในการก าหนด 
   2.3.6.2 Adequate Self-Efficacy คอื ความเชื่อมัน่ของผูป้ฏบิตังิานว่าตนมคีวาม 
สามารถทีจ่ะท างานนัน้ใหส้ าเรจ็ได ้โดยผูบ้รหิารจะตอ้งเสรมิสรา้งความเชื่อมัน่ดงักล่าวเพื่อใหก้าร
ปฏบิตังิานไปสู่เป้าหมายและความส าเรจ็ 
   2.3.6.3 National Culture คอื วฒันธรรมประจ าชาตขิองผูป้ฏบิตังิาน ทฤษฎ ีGoal 
Setting เหมาะทีจ่ะใชก้บัผูป้ฏบิตังิานทีม่วีฒันธรรมทีเ่ปิดโอกาสใหบุ้คลากรมคีวามคดิและการท างาน
ทีม่คีวามเป็นอสิระ เคารพเหตุผล ผูบ้รหิารและผูใ้ตบ้งัคบับญัชาต่างรบัฟงัความคดิเหน็ และรว่มกนั
ก าหนดเป้าหมายและวธิกีารปฏบิตั ิรวมทัง้การควบคุม (หลกัการบรหิารแบบ Management by 
Objectives หรอื MBO นบัว่าเป็นรปูแบบหน่ึงของ Goal Setting Theory) 
  2.3.7 ทฤษฎเีสรมิแรงจงูใจของเบอรร์สั เฟรเดอรคิ สกนิเนอร ์(Burrhus Frederic 
Skinner) 
   ทฤษฎเีสรมิแรงจงูใจของสกนิเนอร ์(Skinner’s Reinforcement Theory) มแีนวคดิ
เกีย่วกบัการเสรมิแรงว่าเป็นการวางเงือ่นไข และการใหร้างวลัอาจเป็นรปูของเงนิเดอืน ค่าจา้ง หรอื
ค่าตอบแทนอื่น อกีทัง้เป็นสิง่กระตุน้ใหม้นุษยเ์ลอืกใชพ้ฤตกิรรมทีเ่ป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน ซึง่
สามารถก าหนดการเสรมิแรงได ้ดงันี้ (ปรยีาพร วงศอ์นุตรโรจน์.  2535: 140-141) 
   2.3.7.1 การก าหนดความต่อเนื่อง เป็นการใหร้างวลัทุกครัง้ทีพ่ฤตกิรรมอนัพงึ
ปรารถนาเกดิขึน้ 
   2.3.7.2 การก าหนดเป็นครัง้คราว เป็นการใหร้างวลัตามก าหนดช่วงเวลา  
  2.3.8 ทฤษฎกีารออกแบบงานเพื่อการจงูใจ (Designing Motivation Jobs) 
   เนื่องจากผูบ้รหิารตอ้งการจงูใจบุคลากรในการท างาน การออกแบบงาน (Job 
Design) ในลกัษณะต่าง ๆ เพื่อจงูใจบุคลากรใหท้ างานอยา่งมปีระสทิธผิลจงึมมีากมายหลายแบบ ดงันี้ 
(รอ็บบนิส;์ และ โคลเทอร.์  2551: 216-218) 
   2.3.8.1 Job Enlargement คอื การขยายหรอืเพิม่ขอบเขตงาน (Job Scope) ใน
แนวระนาบ (Horizontal) ซึง่กค็อืการเพิม่จ านวนงานทีบุ่คลากรตอ้งรบัผดิชอบ ท าใหบุ้คลากรมงีาน 
มากขึน้ และตอ้งมคีวามรูใ้นงานทีร่บัผดิชอบเพิม่ขึน้ดว้ย โดยความลกึของงานยงัเท่าเดมิ 
   2.3.8.2 Job Enrichment คอื การออกแบบงานใหเ้พิม่ขึน้ในทางดิง่ (Vertical) โดย
การเพิม่ความลกึของงาน (Job Dept) หรอืเพิม่ความรบัผดิชอบของบุคลากรใหม้ากขึน้ เช่น เดมิเคย
รบัผดิชอบงานบางส่วน กเ็พิม่ความรบัผดิชอบใหจ้นงานนัน้ส าเรจ็ทัง้กระบวนการ เช่น จากการ 
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วางแผน (Planning) จนถงึการควบคุม (Controlling) โดยปรมิาณหรอืจ านวนงาน (Job Scope)  
ยงัเท่าเดมิ 
   2.3.8.3 Job Characteristics Model (JCM) คอื กรอบหรอืแนวทางทีใ่ชส้ าหรบัการ
วเิคราะหแ์ละออกแบบงาน โดยระบุลกัษณะพืน้ฐาน 5 ประการของงาน ไดแ้ก่ 
    2.3.8.3.1 Skill Variety ทกัษะทีต่อ้งใชใ้นการท างานนัน้ งานบางอยา่ง 
ใชผู้ป้ฏบิตัทิีม่ทีกัษะอย่างเดยีว แต่บางอย่างตอ้งใชผู้ม้ทีกัษะหลากหลายรว่มกนั 
    2.3.8.3.2 Task Identity งานบางอยา่งตอ้งการใหท้ าแค่บางส่วน แต่บางอย่าง
ตอ้งการใหเ้สรจ็มากส่วน หรอืบางอยา่งตอ้งการใหเ้สรจ็สมบรูณ์เลย 
    2.3.8.3.3 Task Significance ระดบัมากน้อยของผลกระทบของงานนัน้ ทีจ่ะมี
ต่อบุคลากรคนอื่น ๆ และต่องานอื่น ๆ  
    2.3.8.3.4 Autonomy ระดบัความมอีสิระและการใชดุ้ลยพนิิจของผูป้ฏบิตังิาน
นัน้ มมีากหรอืน้อย 
    2.3.8.3.5 Feedback ระดบัของขอ้มลูยอ้นกลบั คอืขอ้มลูเกีย่วกบัผลส าเรจ็ของ
งาน หรอืความมปีระสทิธภิาพมากน้อยของงาน ผูป้ฏบิตัมิโีอกาสทราบมากน้อยเพยีงใด 
   ในแงข่องการจงูใจ ผูป้ฏบิตังิานจะรูส้กึว่าตนไดร้บัความพอใจเสมอืนกบัไดร้บัผล 
ตอบแทนทางใจ (Internal Reward) จากภาวะทางจติ (Psychological States) คอืรูส้กึว่างานของตน
มคีวามส าคญั รูส้กึว่าตนไดร้บัมอบความรบัผดิชอบโดยตรงเตม็ที ่และรูผ้ลการปฏบิตังิานของตน  
  2.3.9 ทฤษฎคีวามเสมอภาคของ เจ สเตซี ่อดมัส ์(J. Stacey Adams)  
   อดมัส ์ผูเ้ป็นเจา้ของทฤษฎคีวามเสมอภาค (Equity Theory) อธบิายว่า โดยปกติ
ผูป้ฏบิตังิานจะรบัรูค้วามสมัพนัธร์ะหว่างผลตอบแทนทีเ่ขาไดร้บัจากการท างาน (Outcomes) กบัสิง่ที่
ทุ่มเทใหก้บัการท างาน (Inputs) และจะเปรยีบเทยีบอตัราส่วน Inputs-Outcomes ของตนกบั
ผูป้ฏบิตังิานคนอื่น หากอตัราส่วนของบุคลากรคนนัน้เท่ากบัอตัราส่วนของบุคลากรคนอื่น ๆ เขาจะมี
ความรูส้กึว่าเกดิความเท่าเทยีมหรอืความยตุธิรรม แต่หากอตัราส่วนไมเ่ท่ากนั ความไมย่ตุธิรรมใน
ความรูส้กึของบุคลากรคนนัน้กจ็ะเกดิขึน้ ซึง่อาจเป็นกรณขีองการไดผ้ลตอบแทนต ่ากว่าคนอื่น  
(Under-Rewarded) หรอืไดผ้ลตอบแทนสงูกว่าคนอื่น (Over-Rewarded) เมือ่เกดิความไม่ยตุธิรรม 
บุคลากรกจ็ะตอ้งมปีฏกิริยิาหรอืมพีฤตกิรรมเป็นการตอบโต ้ซึง่อาจเป็นไปไดห้ลายลกัษณะ ดงันี้  
(รอ็บบนิส;์ และ โคลเทอร.์  2551: 219-220) 
   2.3.9.1 ปรบัเปลีย่น Inputs เช่น ขยนัมากขึน้หรอืขยนัน้อยลง หรอืปรบัเปลีย่น 
Outcomes ของตนเองหรอืของคนอื่น เช่น เรยีกรอ้งค่าตอบแทนเพิม่ขึน้หรอืเรยีกรอ้งใหล้ด 
ค่าตอบแทนของคนอื่น 
   2.3.9.2 มพีฤตกิรรมทีจ่ะชกัน าใหค้นอื่นเปลีย่น Inputs หรอื Outcomes 
   2.3.9.3 มพีฤตกิรรมทีจ่ะเปลีย่น Inputs หรอื Outcomes ของตนเอง 
   2.3.9.4 เปลีย่นคนทีจ่ะเปรยีบเทยีบ Inputs หรอื Outcomes 
   2.3.9.5 ลาออกจากงาน เนื่องจากเกดิความรูส้กึว่าไม่ยตุธิรรม 
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   โดยสรุปแลว้ ผลทีต่ามมาของความรูส้กึว่าเกดิความไม่ยตุธิรรม อาจเป็นการลดหรอื
เพิม่ประสทิธภิาพการท างาน หรอืลดหรอืเพิม่คุณภาพงาน หรอืเพิม่การขาดงาน หรอืการลาออกจาก
งานกไ็ด ้
  2.3.10 ทฤษฎคีวามคาดหวงัของวคิเตอร ์วรมู (Victor Vroom)  
   วรมู เป็นผูเ้สนอทฤษฎคีวามคาดหวงั (Expectancy Theory) ซึง่เป็นทฤษฎทีี่ 
เสนอว่า แต่ละบุคคลจะเกีย่วขอ้งกบัการตดัสนิใจในส่วนทีเ่กีย่วขอ้งกบังาน โดยถอืเกณฑค์วาม 
สามารถ ประสบการณ์ในการท างาน และการไดร้บัรางวลั ทฤษฎคีวามคาดหวงันี้ถอืว่า ความเชื่อถอื
ของบุคคลจะน าไปสู่การเกดิผลลพัธอ์ยา่งใดอยา่งหนึ่งเพื่อจะท าใหเ้กดิพฤตกิรรม ซึง่จะน าไปสู่การ
บรรลุจดุมุ่งหมาย และเลอืกพฤตกิรรมทีค่าดว่าจะประสบความส าเรจ็สูงสุด สิง่ส าคญัส าหรบัทฤษฎี
ความคาดหวงักค็อื ความเขา้ใจในเป้าหมายส่วนบุคคล และการมุง่ทีค่วามสมัพนัธ ์3 ประการ ไดแ้ก่ 
(วรารตัน์ สุวรรณไตรย.์  2554: ออนไลน์) 
   2.3.10.1 Effort-Performance Relationship คอื ความสมัพนัธร์ะหว่างความ
พยายามกบัการปฏบิตังิาน ซึง่เป็นการใชค้วามพยายามของบุคคลทีจ่ะน าไปสู่การปฏบิตังิาน 
   2.3.10.2 Performance-Reward Relationship คอื ความสมัพนัธร์ะหว่างการ
ปฏบิตังิานกบัรางวลั ซึง่บุคคลมคีวามเชื่อว่าการท างานในระดบัในระดบัหนึ่งจะน าไปสู่การบรรลุ 
ผลลพัธท์ีต่อ้งการ  
   2.3.10.3 Reward-Personal Goals Relationship คอื ความสมัพนัธร์ะหว่างรางวลั
กบัเป้าหมายส่วนบุคคล ซึง่แสดงถงึความสามารถในการปฏบิตังิานว่าขึน้อยูก่บัสิง่ทีใ่หก้ารสนับสนุน 
   การน าทฤษฎคีวามคาดหวงัของวรมู มาประยกุตใ์ชน้ัน้สามารถพบไดท้ัว่ไป โดยที่
ผูบ้รหิารขององคก์ารจะกระตุน้บุคลากรดว้ยวธิต่ีางๆ เพื่อใหบุ้คลากรเกดิความเชื่อมัน่ในตวัเอง และ
ผูบ้รหิารขององคก์ารยงัเชื่อมัน่ต่อไปไดว้่า หากบุคลากรคนนัน้ไดพ้ยายามอย่างเตม็ทีแ่ลว้ ยอ่มจะ
สรา้งผลงานทีน่่าพอใจไดอ้ย่างแน่นอน หากผลงานของบุคลากรผูน้ัน้ดถีงึระดบัทีก่ าหนดแลว้ 
บุคลากรคนนัน้จะไดร้บัการเลื่อนขัน้และไดร้บัรางวลัเป็นล าดบัต่อไป  
  สรปุไดว้่า มทีฤษฎทีีเ่กีย่วกบัความตอ้งการและแรงจงูใจมากมายหลายทฤษฎ ีทีเ่ป็น
ทฤษฎจีงูใจแบบดัง้เดมิ เช่น ทฤษฎลี าดบัขัน้ตอนความตอ้งการของมาสโลว ์ทีป่ระกอบไปดว้ย ความ
ตอ้งการขัน้พืน้ฐาน ซึง่เป็นความตอ้งการทางรา่งกาย ความตอ้งการความมัน่คงปลอดภยั ความ
ตอ้งการทางสงัคม ความตอ้งการการยอมรบั และความตอ้งการความส าเรจ็สมหวงัในชวีติ ซึง่ล าดบั
ขัน้ตอนของความตอ้งการถูกจดัเรยีงไวต้ามล าดบั โดยทีม่นุษยแ์ต่ละคนจะมคีวามตอ้งการตอบสนอง
ความตอ้งการของตนเอง และมคีวามตอ้งการมากน้อยไมเ่ท่ากนั ส่วนทฤษฎสีองปจัจยัของเฮริซ์เบริก์ 
ไดแ้ก่ ปจัจยัจงูใจ ซึง่เป็นปจัจยัทีเ่กี่ยวขอ้งกบัตวังาน ความส าเรจ็กา้วหน้าในงาน และปจัจยั
บ ารงุรกัษา เป็นปจัจยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัสิง่แวดลอ้มในการท างาน ส าหรบัทฤษฎขีองแมคเกรเกอร ์ได้
ตัง้สมมตฐิานเกีย่วกบัคนออกเป็น 2 แบบ คอื คนแบบทฤษฎ ีX ทีม่กัจะไมช่อบท างาน พยายาม
หลกีเลีย่งงาน ขาดความรบัผดิชอบ และคนแบบทฤษฎ ีY คอื จะไมห่ลกีเลีย่งงาน มจีติส านึกในการ
ควบคุมตนเองได ้มคีวามทะเยอทะยานและพฒันาตนเองได ้ในขณะที ่ทฤษฎ ีERG ของอลัเดอเฟอร ์
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เป็นการน าพืน้ฐานความรูจ้ากทฤษฎขีองมาสโลว ์และเฮริซ์เบริก์ มาสรา้งรปูแบบการจงูใจขึน้ใหมท่ี่
คลา้ยคลงึกนั ไดแ้ก่ ความต้องการการอยูร่อด ความตอ้งการความสมัพนัธ ์และความตอ้งการ
กา้วหน้าเตบิโต  
  นอกจากทฤษฎกีารจงูใจแบบดัง้เดมิแลว้ ยงัมทีฤษฎจีงูใจรว่มสมยั ซึง่อาจจะไมเ่ป็นที่
รูจ้กัอย่างกวา้งขวาง แต่ทุกทฤษฎจีงูใจรว่มสมยัลว้นมงีานวจิยัจ านวนมากสนับสนุน ไดแ้ก่ ทฤษฎ ี
Three-Needs Theory ของแมคเคลแลนด ์ประกอบดว้ย ความตอ้งการผกูพนั ความตอ้งการมอี านาจ  
และความตอ้งการความส าเรจ็ ส่วนทฤษฎ ีGoal Setting ของ เอด็วนิ เอ ลอ็ค และ เกรย ์พ ีลาแธม 
ซึง่องคป์ระกอบทีจ่ะท าใหท้ฤษฎ ีGoal Setting ประสบความส าเรจ็ คอื เป้าหมายทีเ่ป็นทีย่อมรบัจาก
ผูป้ฏบิตั ิความเชื่อมัน่ของผูป้ฏบิตังิานว่ามคีวามสามารถทีจ่ะท างานนัน้ใหส้ าเรจ็ได้ และวฒันธรรม
ประจ าชาตขิองผูป้ฏบิตังิาน ส าหรบัทฤษฎเีสรมิแรงจงูใจของสกนิเนอร ์เป็นการวางเงือ่นไข อาจอยูใ่น
รปูของเงนิเดอืน ค่าตอบแทนอื่น และเป็นสิง่กระตุน้ใหบุ้คลากรเลอืกใชพ้ฤตกิรรมทีป่ระโยชน์ต่อ
องคก์าร ในขณะทีท่ฤษฎกีารออกแบบงานเพื่อการจงูใจ ไดแ้ก่ การเพิม่จ านวนงานทีบุ่คลากรตอ้ง
รบัผดิชอบ การเพิม่ความรบัผดิชอบของบุคลากรใหม้ากขึน้ จนงานนัน้ส าเรจ็ทัง้กระบวนการ โดย
ปรมิาณหรอืจ านวนงานยงัเท่าเดมิ และการระบุลกัษณะพืน้ฐานของงานใหเ้ป็นแนวทางทีใ่ชส้ าหรบั
การวเิคราะหแ์ละออกแบบงาน อกีทัง้ทฤษฎคีวามเสมอภาคของ เจ สเตซี ่อดมัส ์เป็นความสมัพนัธ์
ระหว่างผลตอบแทนทีผู่ป้ฏบิตังิานไดร้บัจากการท างาน กบัสิง่ทีทุ่่มเทใหก้บัการท างาน และจะ
เปรยีบเทยีบอตัราส่วนของตนเองกบัผูป้ฏบิตังิานคนอื่น นอกจากนี้ ทฤษฎคีวามคาดหวงัของวรมู ซึง่
เป็นทฤษฎทีีเ่ป็นทีรู่จ้กัและยอมรบักนัอยา่งกวา้งขวางในการจงูใจบุคลากร มตีวัแปร 3 ตวั คอื 
ความสมัพนัธร์ะหว่างความพยายามกบัการปฏบิตังิาน ความสมัพนัธร์ะหว่างการปฏบิตังิานกบัรางวลั 
และความสมัพนัธร์ะหว่างรางวลักบัเป้าหมายส่วนบุคคล 
  จากทฤษฎแีรงจงูใจทัง้หมดทีก่ล่าวมา เป็นประเดน็ส าคญัทีผู่บ้รหิารองคก์ารยคุใหม่ควร
ตอ้งเขา้ใจ และน าทฤษฎแีรงจงูใจทีส่ าคญัและน่าสนใจมาประยกุตใ์ชใ้หเ้ขา้กบัองคก์าร เนื่องจาก
บุคลากรในองคก์ารแต่ละคนลว้นมคีวามแตกต่างกนัแลว้แต่สถานการณ์ ทัง้ความตอ้งการ ความสนใจ 
ความสามารถพเิศษ บุคลกิภาพ อารมณ์ สงัคม และสตปิญัญา และจากการทีผู่บ้รหิารมหีน้าทีจ่งูใจ
บุคลากรในองคก์ารทีม่วีตัถุประสงคห์รอืความตอ้งการส่วนบุคคลของบุคลากรสอดคลอ้งกบัเป้าหมาย
ขององคก์าร จนส่งผลใหอ้งคก์ารบรรลุผลส าเรจ็ตามเป้าหมาย บุคลากรกจ็ะไดร้บัการตอบสนองความ
ตอ้งการส่วนบุคคลดว้ย  
 2.4 องคป์ระกอบในการท างานตามทฤษฎีแรงจงูใจ 
  ภารด ีอนนัตน์าว ี(2552: 132-133) ไดก้ล่าวถงึแรงจงูใจกบัการท างานไวว้่า แรงจงูใจ
เป็นตวักระตุน้ (Drives) ตวัก าหนดทศิทางของพฤตกิรรมและช่วยใหพ้ฤตกิรรมการท างานทีเ่หมาะสม
คงสภาพอยูไ่ด ้ซึง่ทฤษฎแีรงจงูใจต่าง ๆ กล่าวถงึองคป์ระกอบทีส่ าคญัในการท างานของบุคคล  
3 ประการ ดงันี้ 
  2.4.1 คุณลกัษณะของเอกตับุคคล (Individual Characteristics) เป็นลกัษณะเฉพาะ
ของบุคคลแต่ละคนซึง่ไมเ่หมอืนกนั ในการท างานแต่ละบุคคลจะน าคุณลกัษณะเฉพาะของตนเขา้ไป
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ในหน่วยงาน หรอืในสถานการณ์การท างาน และเป็นตวัก าหนดว่าบุคคลท างานเป็นอยา่งไร โดยมี
ทฤษฎแีรงจงูใจของวคิเตอร ์วรมู (Victor Vroom) ทีเ่กีย่วขอ้งกบัลกัษณะเฉพาะของบุคคลในการ
ท างาน 3 ประการ คอื 
   2.4.1.1 ความสนใจ (Interests) เป็นตวัก าหนดทศิทางของพฤตกิรรมในการท างาน
ของบุคคล คนทีท่ างานดว้ยความสนใจในงานนัน้มกัจะตัง้ใจและเสยีสละในการท างานมากเป็นแรงจงูใจ 
ภายใน แมจ้ะมสีิง่อื่น ๆ มาดงึดดูใจกจ็ะไม่ยอมเปลีย่นแปลงความสนใจง่าย ๆ  
   2.4.1.2 เจตคต ิ(Attitudes) ไดแ้ก่ เจตคตต่ิอตนเอง ต่องาน และต่อสภาพการณ์ 
ในการท างาน เจตคตเิป็นตวัแปรทีส่ าคญัตวัแปรหน่ึงต่อแรงจงูใจในการท างาน ถา้บุคคลมเีจตคตหิรอื
ความรูส้กึทีไ่มด่ต่ีองาน ต่อหวัหน้างาน หรอืต่อสภาพการท างาน บุคคลนัน้กจ็ะขาดแรงจงูใจในการ
ท างาน หรอืแมแ้ต่เจตคตต่ิอตนเองในลกัษณะทีเ่ป็นมโนทศัน์ต่อตนเอง (Self-image) เช่น ตนเอง 
คดิว่าตนเองเป็นบุคคลทีข่าดความรูค้วามสามารถ ท างานไมค่่อยประสบผลส าเรจ็ กม็กัจะไมค่่อย
ทุ่มเทใหก้บังานมากนกั เพราะไม่มัน่ใจในตนเอง ผลกค็อืงานทีท่ าออกมาไมค่่อยดเีท่าทีค่วร  
ในลกัษณะเช่นนี้ ผูบ้รหิารหรอืหวัหน้างานสามารถช่วยใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาปรบัมโนทศัน์ต่อตนเองได ้
คอืตอ้งพยายามใหค้วามส าคญักบับุคคลนัน้ และพยายามกระตุน้ใหรู้ว้่าทุกคนเป็นส่วนหน่ึงของ
องคก์าร และช่วยใหง้านขององคก์ารบรรลุเป้าหมาย 
   2.4.1.3 ความตอ้งการ (Needs) ความตอ้งการเป็นตวักระตุน้ใหบุ้คคลท างาน
เพื่อใหป้ระสบผลส าเรจ็ และสนองตอบความอยากของบุคคลแต่ละคนทัง้ในระดบัพืน้ฐานและระดบัสงู 
เป็นตวัแปรทีส่ าคญัยิง่ในการแสดงพฤตกิรรมในการท างาน ทฤษฎทีีเ่กี่ยวขอ้ง ไดแ้ก่ ทฤษฎขีอง  
อบัราฮมั มาสโลว ์(Abraham Maslow) และ เดวดิ ซ ีแมคเคลแลนด ์(David C. McClelland) 
  2.4.2 ลกัษณะของงาน (Job Characteristics) มคีวามส าคญัในการท างาน ประกอบดว้ย 
ตวังานและสิง่ทีเ่กีย่วขอ้งกบังาน เช่น ภารกจิของคนท างาน ความส าคญัของงาน การก าหนดงานใหท้ า
และผลทีไ่ดร้บัจากการท างาน จะเป็นตวักระตุน้หรอืส่งผลใหก้ารท างานของแต่ละบุคคลในหน่วยงาน 
มคีวามตอ้งการหรอืไมต่อ้งการท างานนัน้ ๆ ต่อไป เช่น งานทีท่ าเหมาะกบัความรูค้วามสามารถของ
บุคคลหรอืไม ่ท าใหม้ผีลต่อความตอ้งการหรอืแรงจงูใจในการท างานของบุคคลดว้ย 
  2.4.3 สภาพแวดลอ้มในการท างาน (Work Environment) เป็นลกัษณะธรรมชาตขิอง 
องคก์าร หรอืสภาพการณ์ต่าง ๆ ในการท างาน ประกอบดว้ย สภาพแวดล้อมการท างาน 2 ประการ 
ไดแ้ก่ 
   2.4.3.1 สภาพแวดลอ้มบุคคล เป็นสภาพแวดลอ้มทีพ่บเหน็อยูเ่ป็นประจ า เช่น 
เพื่อนรว่มงานมผีลต่อการท างานทัง้ในกระบวนการท างานและผลทีอ่อกมา จะท าใหง้านทีท่ าออกมา
ในสภาพทีด่หีรอืไมด่ ีตรงตามวตัถุประสงค ์และหวัหน้างานหรอืผูบ้งัคบับญัชาจะเป็นผูค้วบคุมใหง้าน
เป็นไปตามเป้าหมาย ใหคุ้ณใหโ้ทษ ดแูลการท างานของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาโดยตรง และลกัษณะความ
เป็นผูน้ าของหวัหน้างาน กม็อีทิธพิลต่อความสามารถและเสรภีาพในการท างานใหบ้รรลุเป้าหมาย
ของหน่วยงานอกีดว้ย 
   2.4.3.2 สภาพแวดลอ้มทัว่ไป เป็นสภาพแวดลอ้มทีเ่กดิจากการด าเนินงานของ 
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องคก์าร (Organizational Action) ไดแ้ก่ ระบบหรอืวธิกีารใหค้วามดคีวามชอบ บรรยากาศในองคก์าร 
ซึง่มคีวามส าคญัต่อกระบวนการท างานและแรงจงูใจในการท างานของแต่ละบุคคล 
  นอกจากนี้ ภารด ีอนนัต์นาว ี(2552: 136) ยงัไดก้ล่าวเพิม่เตมิไวอ้กีว่า แรงจงูใจมคีวาม 
สมัพนัธก์บัความตอ้งการอย่างแยกไมอ่อก และต่างกเ็ป็นตวัเรง่ทีส่ าคญัใหค้นท างานอยา่งมทีศิทาง
และมเีป้าหมาย มทีฤษฎแีรงจงูใจและความตอ้งการเป็นจ านวนมากทีพ่ยายามอธบิายเพื่อคน้หา
ค าตอบว่าแรงจงูใจมกี าเนิดมาอย่างไร อะไรเป็นตวัผลกัดนัใหเ้กดิแรงจงูใจในมนุษย ์ส่วนในแงก่าร
ท างาน บางทฤษฎกีพ็ยายามอธบิายถงึสภาพแวดลอ้มในการท างานดว้ยว่า มสี่วนกระตุน้หรอืผลกัดนั
ใหม้นุษยท์ างานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพเพยีงใด สิง่แวดลอ้มทีส่ าคญัในหน่วยงานหรอืในองคก์ารก็คอื
องคก์ารเอง ระบบต่าง ๆ ในหน่วยงาน ผูร้ว่มงานและหวัหน้างาน หรอืผูบ้รหิาร เป็นตน้ เมื่อพจิารณา
ถงึสิง่แวดลอ้มแลว้ ตวัผูบ้รหิารเองจะตอ้งค านึงถงึวธิกีารหรอืเทคนิคทีช่่วยใหล้กูน้องหรอืผูใ้ตบ้งัคบั 
บญัชาไดท้ างานอย่างเตม็ที ่นัน่กค็อืการใชว้ธิกีารสรา้งมนุษยสมัพนัธโ์ดยการจงูใจใหค้นท างานมี  
เจตคตทิีด่ต่ีอหน่วยงาน และมคีวามพงึพอใจในผลส าเรจ็ของงาน แรงจงูใจจงึนบัว่ามคีวามส าคญัต่อ
การบรหิารงานและผูบ้รหิารอยา่งยิง่ 
  ในขณะที ่ด ารงศกัดิ ์ชยัสนิท; และ ประสาน หอมพลู (2544: 112) กล่าวว่า องคป์ระกอบ 
ทีส่ าคญัในการจงูใจ ประกอบดว้ย ผูร้บัการจงูใจ วธิกีารจงูใจ และเป้าหมายของการจงูใจ ซึง่ผูร้บัการ 
จงูใจอาจเป็นบุคคลหรอืกลุ่มเป้าหมายทีผู่จ้งูใจตอ้งการจะใชว้ธิกีารจงูใจต่าง ๆ ทีเ่ป็นกระบวนการ 
อนัเป็นทัง้ศาสตรแ์ละศลิป์ เพราะวธิกีารจงูใจเป็นปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจของผูถู้กจงูใจ 
ใหค้ลอ้ยตามและปฏบิตัจินบรรลุเป้าหมายของการจงูใจทีผู่จ้งูใจหวงัจะใหเ้กดิขึน้แก่ผูถู้กจงูใจ 
  สรปุไดว้่า องคป์ระกอบในการท างานตามทฤษฎแีรงจงูใจ ประกอบดว้ย คุณลกัษณะ
เฉพาะของบุคคล ซึง่มคีวามสนใจในงานทีท่ า มเีจตคตทิีด่ต่ีอตนเอง ต่องาน ต่อสภาพการณ์ในการ 
ท างาน มคีวามตอ้งการเป็นตวักระตุน้ใหท้ างานเพื่อประสบความส าเรจ็ รวมทัง้ลกัษณะของงานและ
สภาพแวดลอ้มในการท างาน ลว้นเป็นองคป์ระกอบทีส่ าคญัทีม่ผีลต่อกระบวนการท างานและแรงจงูใจ
ในการท างานของแต่ละบุคคล 
   
3. แนวคิดเก่ียวกบัการพฒันาตนเอง 
 3.1 แนวคิดพื้นฐานของการพฒันาตนเอง  
  แสวง สาระสทิธิ ์(2535: ค าน า) ไดก้ล่าวไวว้่า การพฒันาตนเองนบัเป็นกลยุทธท์ีส่ าคญั
เพราะเป็นจดุเริม่ตน้ของการพฒันาสงัคมและประเทศชาตต่ิอไป หากประชากรของประเทศใดมี
คุณภาพกห็มายถงึว่า ประเทศนัน้ไดพ้ฒันาแลว้ เพราะคนทีพ่ฒันาตนเองแลว้เป็นลกัษณะของคนทีม่ ี
คุณภาพ ดงันัน้ในปจัจบุนัมกัจะไดพ้บค าแนะน าในการด าเนินชวีติใหม้คีวามสุข หรอืการท างานให้
ประสบผลส าเรจ็ในลกัษณะของต าราจติวทิยาในการด ารงชวีติประจ าวนัมากมาย เป็นเพราะคนมี
ความสนใจในเรือ่งการพฒันาตนเองมากขึน้ อนัเป็นผลสบืเนื่องมาจากการเปลีย่นแปลงทางสงัคม 
เศรษฐกจิและการเมอืง ส าหรบันกัจติวทิยาต่างกย็อมรบัว่ามนุษยม์พีลงัและความสามารถในตวั ซึง่
เป็นสิง่ทีส่ามารถพฒันาปรบัปรงุใหบ้รรลุถงึขดีสงูสุดของการพฒันาตนเองได ้มคีนเป็นจ านวนมากที่
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ไมค่่อยสนใจในพลงัและความสามารถของตนเอง และไมไ่ดน้ ามาพฒันาใหเ้กดิประโยชน์สงูสุดในชวีติ 
ทัง้พลงัทางกายและพลงัทางจติใจ แมร้ะบบการศกึษาปจัจุบนัทีมุ่ง่หวงัใหผู้เ้รยีนไดพ้ฒันาตนเองเพื่อ
มพีลงัทางกายและพลงัทางจติใจ ฉะนัน้การพฒันาตนเองดว้ยการพฒันากายและพฒันาจติใจจงึเป็น
สิง่ทีจ่ าเป็นส าหรบัทุกคน เพราะผูท้ีไ่ดฝึ้กฝนตนเองหรอืพฒันาตนเองแลว้ นบัเป็นผูป้ระเสรฐิอยา่ง
แทจ้รงิ สมดงัพุทธภาษติว่า “ทนฺโต เสฏฺโฐ มนุสฺเสสุ” (ผูฝึ้กฝนดแีลว้ประเสรฐิสุดในมนุษยท์ัง้หลาย) 
ซึง่การพฒันาตนเองนัน้จะต้องกระท าควบคู่กนัไปทัง้การพฒันากายและพฒันาจติใจ โดยการส ารวจ
และท าความเขา้ใจตนเองตามความเป็นจรงิ เมือ่พบขอ้บกพรอ่ง กต็อ้งพยายามปรบัปรงุแกไ้ขอย่าง
สม ่าเสมอและต่อเนื่อง ประการส าคญักค็อืการพฒันาตนเองนัน้จะตอ้งกระท าดว้ยตนเองเท่านัน้ และ 
ทุกคนสามารถน าหลกัการและวธิกีารไปปฏบิตัไิดท้นัทตีามความตอ้งการ การปฏบิตัทิีถู่กตอ้งและ 
จรงิจงัตามแนวปฏบิตัขิองการพฒันาตนเอง จะน าไปสู่ความส าเรจ็และรุง่โรจน์ในชวีติดว้ยการมี 
บุคลกิภาพทีส่มบูรณ์ได ้
  การพฒันาตนเองโดยใชแ้นวพุทธ เป็นการบรหิารจติเพื่อการรูแ้จง้ เหน็จรงิ เขา้ใจโลก
เขา้ใจชวีติ มองโลกตามทีเ่ป็นจรงิ เหน็สจัธรรมแห่งชวีติ หากบุคคลมกีารพฒันาจติอยา่งต่อเนื่อง 
สม ่าเสมอตลอดเวลา จะเป็นการท าจติใหส้ะอาด สงบ สว่าง ซึง่ไดแ้ก่ ศลี สมาธ ิปญัญา ตามหลกัของ
ไตรสกิขานัน่เอง ซึง่พระพุทธเจา้ทรงตรสัว่า “ผูท้ีไ่ดพ้ฒันาตนมาแลว้ ทัง้ทางพฤตกิรรม ทางสภาพจติ 
และทางวุฒปิญัญา พรอ้มทัง้มคีวามพยายามสงูเท่านัน้ จงึจะสามารถแกป้ญัหาได”้ ฉะนัน้ถ้าบุคคล 
ยงัไมไ่ดพ้ฒันาตนเองใหเ้หมาะสม เมือ่เกดิปญัหา การแกป้ญัหาต่าง ๆ ยอ่มจะไมม่ปีระสทิธภิาพ  
(ทองทพิภา วริยิะพนัธุ.์  2546: 145)  
  สรปุไดว้่า แนวความคดิพืน้ฐานเกี่ยวกบัการพฒันาตนเอง ใหค้วามส าคญักบัการพฒันา
กาย พฒันาจติใจ และพฒันาปญัญา หรอืตามหลกัของไตรสกิขาในทางพระพุทธศาสนา เป็นการฝึก
พฒันาศลี สมาธ ิปญัญา เพราะมนุษยม์ศีกัยภาพในการพฒันาตนเอง และในการอยู่รว่มกนักบัผูอ้ื่นใน
สงัคม มนุษยค์วรพฒันาตนเองทัง้ภายในและภายนอก ซึง่บุคคลทีพ่ฒันาตนเองแลว้จะเป็นประชากร
ของประเทศทีม่คีุณภาพ การพฒันาตนเองจงึนับเป็นกลยทุธท์ีส่ าคญัเพราะเป็นจดุเริม่ตน้ของการ
พฒันาสงัคมและประเทศชาต ิ 
 3.2 ความหมายของการพฒันาตนเอง 
  พสิทิธิ ์สารวจิติร (2523: 109) ไดก้ล่าวไวว้่า การพฒันาตนเอง หมายถงึ วธิกีารพฒันา
ปลกูสรา้งคุณสมบตั ิคุณธรรม นิสยั เจตคต ิความสามารถ ความช านาญ ความคดิ ความรู ้ความเขา้ใจ 
ใหเ้กดิขึน้ในตนเอง เพื่อช่วยใหต้นเองเป็นบุคคลทีม่คีวามสุข ความเจรญิ ความสมบรูณ์ และเป็น 
ประโยชน์แก่ตนเอง สงัคม ประเทศชาต ิและหน่วยงานอยา่งสอดคลอ้งเหมาะสมกบัความถนดั ความ 
สนใจ ศกัยภาพ และความสามารถของตนเอง โดยมหีลกัการของการพฒันาตนเองคอื การพฒันา
ตนเองควรจดัเป็นกระบวนการระยะยาวตดิต่อกนั ควรเกดิขึน้และรเิริม่ขึน้ในตวับุคคลเอง สิง่แวดลอ้ม
ภายนอกควรเป็นเพยีงอุปกรณ์ประกอบส่งเสรมิการพฒันาตนเองเท่านัน้ และการพฒันาตนเองควรยดึ
ตามความตอ้งการและจดุมุง่หมายแห่งชวีติของบุคคลเป็นแกนกลาง การพฒันานัน้จงึจะมปีระสทิธภิาพ
และก่อใหเ้กดิผลประโยชน์คุม้ค่ากบัเวลา แรงงาน ทรพัยากร และความพยายามทีใ่ชไ้ปในการพฒันา
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ตนเอง และเหตุผลของการพฒันาตนเองนัน้ การพฒันาตนเองเป็นงานยากและสลบัซบัซอ้น อกีทัง้
มนุษยช์อบอสิรภาพไม่ชอบการบงัคบัและการควบคุม และมนุษยเ์ป็นผูม้จีุดมุง่หมายและความตอ้งการ
อนัเป็นแรงกระตุ้นใหเ้กดิการกระท าต่าง ๆ ส าหรบั แสวง สาระสทิธิ ์(2535: 2) ไดก้ล่าวว่า การพฒันา
ตนเอง หมายถงึ การน าเอาศกัยภาพของตนเองทีม่อียู่มาปรบัปรงุเปลีย่นแปลงใหด้ขีึน้ เจรญิงอกงาม
ขึน้ในทุก ๆ ดา้น โดยการกระท าของตนเอง  
  ในขณะที ่เพดเลอร ์และ บอยเดล (ไพศาล ไกรสทิธิ.์  2541: 20; อา้งองิจาก Pedler; & 
Boydell.  1981: 7) ไดใ้หค้วามหมายของการพฒันาตนเองไวว้่า เป็นการพฒันาตนและโดยตน ซึง่ 
สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ ฟ็อกซ ์(ไพศาล ไกรสทิธิ.์  2541: 21; อา้งองิจาก Fox.  1990: 27) ทีไ่ด ้
กล่าวไวว้่า การพฒันาตนเองเป็นการพฒันาส่วนบุคคล ผูพ้ฒันาเป็นผูร้บัผดิชอบการเรยีนรูข้องตน
เป็นเบือ้งตน้ ตลอดจนการเลอืกวธิกีารทีไ่ปสู่เป้าหมายนัน้ การพฒันาตนเองเน้นการมอี านาจเหนือ
ตนดว้ยตน  และการพฒันาตนเองเป็นกระบวนการของจติวทิยากลุ่มมนุษยนิยม เพื่อเพิม่สมรรถนะ
และความตัง้ใจทีจ่ะควบคุม และความรบัผดิชอบต่อเหตุการณ์ต่าง ๆ ดว้ยตนเอง เป็นการเรยีนรูด้ว้ย
ตนเอง ส่วนแนวคดิของ ไพศาล ไกรสทิธิ ์(2541: 20-21) ไดก้ล่าวไวว้่า การพฒันาตนเองเป็นการ
พฒันาบุคคล ซึง่แตกต่างไปจากการพฒันาองคก์ารหรอืธุรกจิ เป็นการพฒันาทีเ่ป็นการรเิริม่ดว้ย 
ตนเอง ซึง่จะตอ้งท าดว้ยตนเอง เป็นความรบัผดิชอบของผูพ้ฒันา ผูพ้ฒันามอีสิระและมคีวาม
รบัผดิชอบทีจ่ะเลอืกว่าจะพฒันาอะไร เมือ่ไร และอย่างไร โดยรบัผดิชอบต่อผลทีต่ามมาจากการ
ตดัสนิใจเหล่านัน้ 
  การพฒันาตนเองในทางจติวทิยาหมายถงึ การพฒันาความคดิรวบยอดเกีย่วกบัตน  
ภาพลกัษณ์แห่งตน และการพฒันาการรูคุ้ณค่าแห่งตน ซึง่ทศันะของนกัจติวทิยา คารล์ จ ีจงุ (Carl G. 
Jung) คอืการพฒันาศกัยภาพของตนใหถ้งึจดุสงูสุด เพื่อการเขา้ใจตนและเพื่อการมชีวีติทีส่มบรูณ์ 
ในขณะทีท่ศันะของนกัจติวทิยา อลัเฟรด แอดเลอร ์(Alfred Adler) คอืการสรา้งแผนชวีติเพื่อไปสู่ความ
เด่น อนัเป็นการสรา้งความอิม่ใจใหก้บัตนเอง ซึง่เป็นสาระส าคญัของชวีติ (ไพศาล ไกรสทิธิ.์  2541: 
109-110) 
  นอกจากนี้ในทางพุทธศาสนา ความหมายของการพฒันาตนเองหรอืการพฒันาชวีติ คอื
การเปลีย่นแปลงชวีติใหม้คีวามเจรญิงอกงาม ใหเ้กดิความดคีวามงาม ความจรงิแก่ตนเอง การจะให้
เกดิความดคีวามงาม ความจรงิของชวีติ ตอ้งยดึหลกัเสมอว่า การจะคดิอะไร การจะพดูอะไร การจะ
ท าอะไร ตอ้งไมท่ าใหเ้กดิความเดอืดรอ้นแก่ตนเองและคนอื่น สงัคม และประเทศชาต ินอกจากนี้การ 
บรหิารชวีติของตนใหเ้ป็นคนคุณภาพนัน้ คนคุณภาพคอืคนทีม่คีุณธรรมเป็นตวัน า ตามดว้ย
คุณประโยชน์ คุณสมบตั ิคุณลกัษณะ คุณวุฒ ิช่วยเหลอืสงัคม เน้นถอืประโยชน์ส่วนรวมมากกว่า
ประโยชน์ส่วนตน ญาตพิีน้่องและพวกพอ้งของตน อกีทัง้ตอ้งมคีวามซื่อสตัย ์จงรกัภกัด ีเป็นหลกั
ประจ าใจ เป็นหลกัปฏบิตั ิซึง่การบรหิารชวีติโดยรวมอนัเป็นองคป์ระกอบส าคญั ปฏบิตัเิป็นนิจ จนเป็น
กจินิสยัประจ าตวั คอื การบรหิารกาย การบรหิารจติใจ การบรหิารเวลาใหเ้ป็นปกตนิิสยัประจ าวนั (วรีะ 
อ าพนัสุข.  2550: 54) ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ อาร ีวชิาชยั (2549: 87) ทีก่ล่าวว่า การพฒันาชวีติ
หมายถงึ การพฒันาหรอืการท าความเจรญิงอกงามใหแ้ก่ชวีติ การท าใหช้วีติด าเนินไปในทางทีถู่กตอ้ง 
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ดงีาม จนชวีตินัน้สามารถบรรลุเป้าหมายต่าง ๆ ทุกระดบัตามศกัยภาพแห่งการฝึกหดัพฒันานัน้ได ้  
  จากความหมายของการพฒันาตนเองดงักล่าว สรุปไดว้่าการพฒันาตนเองหมายถงึ 
การพฒันาตนเองดว้ยตนเองตามศกัยภาพ ทัง้ทางรา่งกาย อารมณ์ สงัคม และสตปิญัญา เพื่อตอบ 
สนองความตอ้งการ แรงจงูใจ หรอืเป้าหมายทีต่นเองไดต้ัง้ไว ้และเพื่อใหส้ามารถด ารงชวีติในสงัคม
ไดอ้ยา่งมคีวามสุขและมปีระสทิธภิาพต่อองคก์าร  
 3.3 เป้าหมายของการพฒันาตนเอง   
  การพฒันาตนเองมเีป้าหมายเพื่อการด ารงชวีติอยูอ่ยา่งถูกตอ้งเหมาะสมและรุง่โรจน์  
มบุีคลกิภาพทีส่มบรูณ์ มสีตปิญัญาทีส่ามารถคดิหาแนวทางด าเนินชวีติอยา่งอสิระ สามารถด าเนิน 
กจิกรรมอนัเป็นประโยชน์ทัง้แก่ตนและสงัคม มคีวามรกัและเมตตาต่อผูอ้ื่น รูจ้กัคบหากลัยาณมติร  
มแีนวคดิทีถู่กตอ้ง ตลอดจนเพื่อด ารงชวีติและประกอบกจิการงานดว้ยความไม่ประมาท (แสวง  
สาระสทิธิ.์  2535: 3-4)  
  ส่วน ทองทพิภา วริยิะพนัธุ ์(2546: 154) กล่าวว่า เป้าหมายในการพฒันาตนเอง 
กเ็พื่อใหต้นเองเป็นสุข ซึง่จะต้องเอาชนะความรูส้กึทีเ่ป็นมลทนิหรอืความรูส้กึมวัหมอง ทีท่ าใหจ้ติใจ
ขุน่มวัหมองเศรา้ใหไ้ดเ้สยีก่อน เพราะถา้บุคคลสามารถเอาชนะความรูส้กึเหล่านี้ได ้กจ็ะสามารถอยู่
รว่มกบัผูอ้ื่นไดด้ ีและยงัสามารถน าไปประยกุตใ์ชเ้ป็นแนวทางในการสรา้งความสมัพนัธอ์นัยัง่ยนืกบั
ผูอ้ื่นไดด้ว้ย 
  นอกจากนี้ ไพศาล ไกรสทิธิ ์(2541: 347) ไดก้ล่าวว่า การก าหนดเป้าหมายของการ 
พฒันาตนเอง เพื่อจะไดก้า้วไปสู่ความปรารถนาอนัสงูสุดและยิง่ใหญ่ บุคคลจะตอ้งเริม่ดว้ยการก าหนด 
เป้าหมาย ซึง่เป้าหมายทีด่จีะตอ้งมลีกัษณะเฉพาะ และมคีวามชดัเจน ส าหรบัเป้าหมายส าคญัของการ
พฒันาตนเองทีค่วรจะมใีนชวีติ ม ี6 ประการ ดงันี้ 
  3.3.1 เป้าหมายเกีย่วกบังาน 
  3.3.2 เป้าหมายเกีย่วกบัการเงนิ 
  3.3.3 เป้าหมายเกีย่วกบัสุขภาพกาย 
  3.3.4 เป้าหมายเกีย่วกบัสุขภาพจติ 
  3.3.5 เป้าหมายเกีย่วกบัครอบครวั 
  3.3.6 เป้าหมายเกีย่วกบัสุขภาวะทางปญัญา 
  สรปุไดว้่า เป้าหมายของการพฒันาตนเองนัน้ กเ็พื่อการด ารงชวีติอยา่งถูกตอ้ง
เหมาะสม หรอืเป็นคนทีส่มบรูณ์แบบตามหลกัพระพุทธศาสนา และเพื่อใหป้ระสบความส าเรจ็ในชวีติ 
สามารถด ารงชวีติอยูใ่นสงัคมดว้ยความสุข มบีุคลกิภาพทีส่มบูรณ์ มสีตปิญัญา มแีนวคดิทีถู่กตอ้ง 
และประสบความส าเรจ็ในหน้าทีก่ารงาน 
 3.4 ความส าคญัของการพฒันาตนเอง 
  ไพศาล ไกรสทิธิ ์(2541: 3) ไดก้ล่าวถงึความส าคญัของการพฒันาตนเองไวว้่า การ
พฒันาตนเอง มคีวามจ าเป็นส าหรบัมนุษยท์ุกคนทีต่อ้งการความกา้วหน้า มตี าแหน่งสงูขึน้ ท างานมี
ประสทิธภิาพมากขึน้ มคีวามพงึพอใจทีจ่ะท างานมากขึน้ มสีุขภาพกายและสุขภาพจติสมบูรณ์  
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การพฒันาตนเองมคีวามจ าเป็นส าหรบัทุก ๆ คนทีต่อ้งการความส าเรจ็ในทุก ๆ ดา้น บุคคลทีไ่มรู่จ้กั
พฒันาตนเอง จะเป็นผูท้ีไ่ม่ประสบความส าเรจ็ในชวีติ นอกจากน้ี ไพศาล ไกรสทิธิ ์(2541: 21-22)  
ไดก้ล่าวเพิม่เตมิถงึเหตุผลของการพฒันาตนเอง ดงันี้ 
  3.4.1 มพีฤตกิรรมหลายอย่างทีไ่มส่ามารถปรบัพฤตกิรรมโดยบุคคลอื่นไดง้า่ย ๆ 
ยกเวน้ตนเอง เช่น ปฏกิริยิาทางอารมณ์ 
  3.4.2 พฤตกิรรมทีม่ปีญัหา เป็นพฤตกิรรมทีส่มัพนัธอ์ย่างใกลช้ดิกบัการมปีฏกิริยิาต่อ
ตนเอง ซึง่เป็นกจิกรรมทางสมอง เช่น การคดิ การใฝฝ่นั จนิตนาการ หรอืการวางแผน 
  3.4.3 การเปลีย่นพฤตกิรรมเป็นเรือ่งยาก และไม่มคีวามสุข การรบัความช่วยเหลอืจาก 
คนอื่น ท าใหเ้กดิแรงจงูใจไม่เพยีงพอทีจ่ะเปลีย่น 
  3.4.4 การเปลีย่นแปลงพฤตกิรรม ไมใ่ช่เพยีงแต่การท าใหพ้ฤตกิรรมทีม่ปีญัหาหมดไป  
หรอืท าใหส้ถานการณ์บางอยา่งหมดไป แต่เพื่อประโยชน์ในการจดัการกบัปญัหาทีจ่ะเกดิขึน้ใน
อนาคตใหม้ปีระสทิธภิาพมากกว่าในอดตีอกีดว้ย การรบัผดิชอบต่อการเปลีย่นแปลงจะตอ้งเป็นของ
ตนเองดว้ยการสรา้งแรงจงูใจทีเ่ขม้แขง็ เพื่อใหเ้กดิการพฒันาตนเอง เกดิพฤตกิรรมใหม่ 
  การพฒันาตนเอง จงึเป็นการกระท าทีจ่ าเป็นในยคุปจัจบุนั ทีม่กีารเปลีย่นแปลงอยา่ง
รวดเรว็ โดยเฉพาะอย่างยิง่การเปลีย่นแปลงทางวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีท าใหบุ้คคลทีห่วงั
ความกา้วหน้า จะตอ้งพฒันาตนเองเพื่อใหท้นัต่อการเปลีย่นแปลงเหล่านี้ มฉิะนัน้จะเป็นคนทีม่คีวามรู ้
และทกัษะทีล่า้สมยั กลายเป็นคนไรค้่า ไรป้ระโยชน์ ไมส่ามารถด ารงชวีติอยูใ่นสงัคมไดอ้ยา่งเป็นสุข  
  ในขณะที ่ณรงคว์ทิย ์แสนทอง (2550: 100) กล่าวว่า การช่วยใหบุ้คลากรเหน็ความ 
ส าคญัของการพฒันาตนเอง จะท าใหส้ามารถวางแผนชวีติและบรหิารชวีติตนเองได ้อกีทัง้ยงัช่วย
สรา้งทศันคตเิชงิบวกต่อการท างาน และเพิม่ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน นอกจากนี้ บุญเชดิ  
หนูอิม่ (2547: 34) ไดก้ล่าวไวอ้กีว่า การพฒันาตนเองจะเป็นหนทางหนึ่งทีน่ าไปสู่การพฒันาองคก์าร 
  สรปุไดว้่าการพฒันาตนเองมคีวามส าคญัต่อตวับุคลากรเองและต่อองคก์าร การไดร้บั
การพฒันาทัง้ทางรา่งกาย อารมณ์ สงัคม และสตปิญัญา จะท าใหบุ้คลากรด ารงชวีติอยูใ่นสงัคมได้
อยา่งเป็นสุข เป็นบุคลากรทีม่คีุณภาพต่อสงัคม และประสบความส าเรจ็ในหน้าทีก่ารงาน  
เป็นบุคลากรทีม่ปีระสทิธภิาพต่อองคก์าร 
 3.5 หลกัการพฒันาตนเอง 
  หลกัการพฒันาตนเอง ไมว่่าจะเป็นการศกึษาประวตับิุคคลส าคญั การท าความเขา้ใจกบั
กระบวนการของชวีติ และทราบความเป็นไปของวยัต่าง ๆ ของชวีติ ทราบสภาพของตนเอง ทราบ
สิง่แวดลอ้ม ทราบสิง่ต่าง ๆ ทีต่นอาจจะตอ้งพบเหน็ในชวีติ และรูลู้่ทางแกป้ญัหาต่าง ๆ ในชวีติ  
การศกึษาหาความรูใ้ส่ตนอยูเ่ป็นนิจ รูจ้กักระตุน้ใจตนเองใหม้คีวามเขม้แขง็ พากเพยีรต่อสู ้สรา้งความ
ดงีามแห่งอุดมคตขิองตน เป็นตน้ เหล่านี้ลว้นเป็นหลกัการทีบุ่คคลควรยดึถอืปฏบิตัใินการพฒันาตนเอง 
(พสิทิธิ ์สารวจิติร.  2523: 50-51) ซึง่ จารนุันท ์อทิธอิาวชักุล (2553: 143-144) ไดส้รปุหลกัการพฒันา
ตนเอง ดงันี้ 
  3.5.1 ตัง้เป้าหมายและก าหนดความตัง้ใจไวใ้หม้ัน่ โดยตอ้งศกึษาโอกาสความกา้วหน้า 



36 

ในองคก์าร ว่ามเีสน้ทางในการเตบิโตไปไดอ้ย่างไรบา้ง อาจรวมทัง้หาบุคคลตน้แบบในองคก์ารไวเ้ป็น
แรงบนัดาลใจ และเป็นแนวทางทีจ่ะก าหนดจดุมุง่หมายในเสน้ทางอาชพีของตน การตัง้เป้าหมายและ
การรกัษาความทะเยอทะยานอยา่งเหมาะสม  
  3.5.2 พฒันาตนเองใหเ้ป็นทัง้คนเก่งและคนด ีการพฒันาตนเองใหเ้ก่ง สามารถท าได้
หลายวธิ ีแต่จะไดผ้ลดแีละเรว็กว่าหากไมร่อการพฒันาจากการฝึกอบรมขององคก์ารหรอืจากการสอน
งานของหวัหน้างานเพยีงอย่างเดยีว ตอ้งพยายามศกึษาหาความรูเ้พิม่เตมิ โดยเฉพาะทีจ่ะสามารถ
น ามาใชใ้นการสรา้งผลงานใหโ้ดดเด่น งานทุกงานไมว่่าจะงานเลก็หรอืงานใหญ่ หากผูเ้ป็นเจา้ของ 
เนื้องาน มคีวามคดิรเิริม่สรา้งสรรค ์หาความรูม้าต่อยอดและน าไปปรบัปรงุพฒันา งานกจ็ะมคีุณค่าและ 
มคีวามส าคญัได ้การขนัอาสาไปเป็นคณะท างานในโครงการต่าง ๆ กท็ าใหม้คีวามรอบรูม้ากขึน้  
การแสดงความเตม็ใจในการรบัผดิชอบงานทีส่งูขึน้เท่ากบัสรา้งโอกาสในการพฒันาฝีมอืของตนเอง  
ซึง่เป็นการสะสมทุนความรูค้วามสามารถ และยงัเป็นการพฒันาความเป็นคนด ีเป็นทีรู่จ้กัยอมรบัจาก
กลุ่มต่าง ๆ มากขึน้ดว้ย  
  3.5.3 รูจ้กัท าการตลาดผลงานของตนเองอย่างเหมาะสม ควรรวบรวมผลงานของตนเอง 
ไวอ้ยา่งชดัเจน อาจจะจดัเป็นบทสรุปการเรยีนรู ้แนวปฏบิตัต่ิาง ๆ แลว้น าไปส่งมอบใหห้วัหน้า เพื่อ
ขอรบัค าแนะน าเพิม่เตมิ และอาจน าไปใชเ้ป็นมาตรฐานการท างานในหน่วยงานของตน รวมทัง้สามารถ
น าเสนอส่งเขา้รบัรางวลัดา้นความคดิสรา้งสรรค ์หรอืการปรบัปรงุงานขององคก์ารได ้หรอืน าผลงานไป
บรรจเุป็นความรูใ้นระบบการจดัการความรู ้(Knowledge Management) ขององคก์าร เป็นต้น 
  3.5.4 สอบถามขอ้มลูรายละเอยีดเรือ่งเสน้ทางกา้วหน้าในสายวชิาชพี โดยปรกึษากบั
ทางฝา่ยบรหิารทรพัยากรมนุษย ์เพื่อเตรยีมตวัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และสามารถน าไปหารอืกบั 
หวัหน้างาน เพื่อขอโอกาสไปหมุนเวยีนเรยีนงานบางดา้น ทีช่่วยส่งเสรมิใหส้ามารถเดนิไปตาม
เสน้ทางความก้าวหน้าตามทีต่นเองคาดหวงั  
  นอกจากนี้ หลกัการพฒันาตนเองตามแนวคดิของ บุญเชดิ หนูอิม่ (2547: 34) ใหค้วาม 
ส าคญักบัการสรา้งบุคลกิภายนอกใหก้บัตนเอง เช่น การแต่งกาย และการสรา้งบุคลกิภายในตนเอง 
ซึง่เป็นสิง่ทีอ่ยูใ่นความคดิและจติใจทีเ่กดิจากการอบรมสัง่สอน มคีวามสามารถทีจ่ะช่วยเหลอื 
เมือ่ผูอ้ื่นตอ้งการหรอืรอ้งขอ มคีวามซื่อสตัยแ์ละจรงิใจ รูจ้กัการวางแผนและการด าเนินการอย่างเป็น
ขัน้ตอน มคีวามหนกัแน่นมัน่คงและเสมอตน้เสมอปลาย รูจ้กัยอมรบัความสามารถของผูอ้ื่น มคีวาม 
คดิรเิริม่สรา้งสรรค ์รูจ้กัใชป้ระโยชน์จากการท างานหนกัเพราะการท างานบ่อย ๆ ท าใหเ้กดิความ
เชีย่วชาญและสามารถท างานไดร้วดเรว็ขึน้ อกีทัง้รูจ้กัเรยีนรูเ้พื่อสรา้งขดีความสามารถใหก้บัตนเอง 
และน าไปปฏบิตัเิพื่อประโยชน์แก่ตนเองและหน่วยงาน ตลอดจนใหฝึ้กเปลีย่นค าวจิารณ์เป็นค าแนะน า 
  สรปุไดว้่าหลกัการพฒันาตนเองนัน้ ใหค้วามส าคญัทีก่ารเริม่ตน้พฒันาตนเองดว้ยตนเอง 
ก่อน โดยอาศยัแรงจงูใจในการเรยีนรูส้ ิง่ใหม ่ๆ เพื่อก่อใหเ้กดิการพฒันาในทุก ๆ ดา้น ทัง้ดา้นรา่งกาย 
อารมณ์ สงัคม และสตปิญัญา ซึง่จะเป็นการพฒันาตนเองใหเ้ป็นทัง้คนเก่งและคนดต่ีอสงัคม 
 3.6 อปุสรรคในการพฒันาตนเอง 
  ในการพฒันาตนเองนัน้ สิง่ทีจ่ะมสี่วนปิดกัน้ไมใ่หเ้กดิการเรยีนรูแ้ละเป็นอุปสรรคในการ 
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พฒันาตนเอง มดีงัต่อไปนี้ (ไพศาล ไกรสทิธิ.์  2541: 24) 
  3.6.1 การรบัรู ้การทีไ่มส่ามารถมองเหน็ปญัหาหรอืโอกาสทีจ่ะพฒันา เป็นอุปสรรคใน
การพฒันาตนเอง 
  3.6.2 วฒันธรรม การถูกวางเงือ่นไขจากบรรทดัฐานทางวฒันธรรม ท าใหไ้มส่ามารถ
บอกไดถ้งึความดเีลว ความถูกผดิ 
  3.6.3 อารมณ์ ความรูส้กึไม่ปลอดภยัในบางสถานการณ์ ท าใหไ้มส่ามารถปฏบิตัติาม
ความคดิและความเชื่อของตนได ้ผลกค็อืไมอ่าจเริม่การพฒันาตนเองหรอืไมส่ามารถท าใหก้ารพฒันา
ตนเองกา้วหน้าต่อไปได้  
  3.6.4 สตปิญัญา การขาดทกัษะในการเรยีนรูท้ีถู่กตอ้ง ขาดสมรรถนะทางสมอง หรอื
ขาดประสบการณ์ในการแก้ปญัหา ตลอดจนการขาดวธิกีารแกไ้ขสถานการณ์ไดอ้ย่างถูกตอ้ง จะเป็น 
อุปสรรคต่อการพฒันาตนเอง 
  3.6.5 การแสดงออก การขาดทกัษะในการสื่อสาร ท าใหไ้มส่ามารถสรา้งความสมัพนัธ์
กบัคนอื่นไดอ้ย่างเหมาะสม 
  นอกจากนี้ อาภรณ์ ภู่วทิยพนัธุ ์(2551: 91) กล่าวว่า การทีบุ่คลากรในองคก์ารไมใ่ส่ใจ
ในการพฒันาตนเองนัน้ สามารถแกไ้ขไดจ้ากการมรีะบบการพฒันาบุคลากรทีช่ดัเจน ซึง่จะเหน็ 
ไดว้่าความส าเรจ็ขององคก์ารจะขึน้อยูก่บัระบบการพฒันา วธิกีารจงูใจ และตวับุคลากรขององคก์าร 
หากองคก์ารมบีุคลากรทีด่ ีมคีุณภาพ เป็นบุคลากรทีม่ฝีีมอืการท างานทีด่มีาก แต่องคก์ารไม่มรีะบบ
การพฒันาและวธิกีารจงูใจบุคลากรเหล่านัน้ ผลลพัธท์ีจ่ะเกดิขึน้ตามมากค็อื ความรูส้กึเบื่อหน่าย ไมม่ี
แรงจงูใจในการท างาน และไมส่นใจทีจ่ะเรยีนรูแ้ละสรา้งผลงานใหเ้กดิขึน้ 
  สรปุไดว้่าอุปสรรคในการพฒันาตนเองนัน้ นอกจากจะเกดิขึน้จากตวับุคคลเอง ทีเ่กดิ
จากการรบัรูท้ ีม่ปีญัหา การถูกวางเงือ่นไขจากบรรทดัฐานทางวฒันธรรม ความรูส้กึไมป่ลอดภยัใน
บางสถานการณ์ การขาดทกัษะในการเรยีนรูท้ีถู่กตอ้ง ตลอดจนการขาดทกัษะในการสื่อสาร ท าใหไ้ม่
สามารถสรา้งความสมัพนัธก์บัคนอื่นไดอ้ย่างเหมาะสมแลว้ ในแงม่มุของบุคลากรในองคก์าร อุปสรรค
ในการพฒันาตนเองของบุคลากรยงัขึน้อยูก่บัองคก์ารทีไ่มม่รีะบบการพฒันาและวธิกีารจงูใจ จงึเป็น
การปิดกัน้การเรยีนรูท้ีจ่ะพฒันาตนเองของบุคลากรในองคก์าร 
 3.7 องคป์ระกอบในการพฒันาตนเอง 
  หลกัธรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นสิง่ทีเ่กือ้กูลการประพฤตปิฏบิตั ิเพื่อการพฒันา
ตนเองโดยแทจ้รงิ เพราะถา้บุคคลท าสิง่ใดเป็นเหตุปจัจยั ผลกย็อ่มเกดิตามเหตุและปจัจยันัน้ ดงันัน้
ตนเองจงึเป็นศูนยก์ลางของการกระท าอนัจะน าไปสู่ผลตามเหตุ และเป็นปจัจยัทีส่นับสนุนใหเ้กดิการ
กระท านัน้ ๆ (แสวง สาระสทิธิ.์  2535: 17) ซึง่องคป์ระกอบในการพฒันาตนเอง 7 ประการ ทีม่สี่วน
สนบัสนุนใหก้ารพฒันาตนเองเป็นไปโดยสะดวก ตามหลกัธรรมทางพระพุทธศาสนา มดีงันี้  
(พระธรรมปิฎก.  2546: 88-111) 
  3.7.1 มกีลัยาณมติร คอื การรูจ้กัเลอืกหาแหล่งความรูแ้ละแบบอยา่งทีด่ ีแสดงถงึการ
รูจ้กัถอืเอาประโยชน์จากสงัคมหรอืจากการรว่มสงัคมกบัผูอ้ื่น การรูจ้กัท าใหส้ภาพแวดลอ้มทางสงัคม
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อ านวยประโยชน์เกือ้กูลแก่การพฒันาตนเอง และแปลไดอ้กีความหมายว่า ความเป็นกลัยาณมติร คอื
พฒันาตนดว้ยการหมัน่ค านึงพจิารณาถงึประโยชน์สุขของสงัคม และการกระท าต่าง ๆ ทีเ่ป็นการ 
เกือ้กูลต่อผูอ้ื่น  
  3.7.2 มวีนิัย คอื การจดัระเบยีบชวีติและระเบยีบการอยูร่ว่มกบัผูอ้ื่นใหเ้รยีบรอ้ย ซึง่ 
ความมวีนิยันัน้ มคีวามมุง่หมายเพื่อใหช้วีตินี้มโีอกาสทีจ่ะพฒันาตวัเองไดเ้ตม็ที ่พรอ้มทีจ่ะใชป้ระโยชน์ 
จากสิง่ทัง้หลายไดเ้ตม็ที ่เมื่อจดัระเบยีบชวีติและสงัคมใหด้แีลว้ จะเป็นการเอือ้โอกาสในการทีจ่ะพฒันา
ชวีติ พฒันาสงัคมต่อไปได ้
  3.7.3 มแีรงจงูใจ คอื มคีวามใฝรู่ใ้ฝส่รา้งสรรค ์ซึง่ความใฝรู่เ้ป็นความตอ้งการความจรงิ  
ส่วนใฝส่รา้งสรรคค์อืความต้องการท าสิง่ทีด่งีามใหเ้กดิขึน้ นอกจากนี้แรงจงูใจทีด่ยีงัมอีกีความหมาย
คอื ตอ้งการใหส้ิง่ทัง้หลายดงีาม ใหส้ิง่ทัง้หลายอยูใ่นภาวะทีด่ทีีสุ่ดของมนั ตอ้งการใหช้วีติของตนเป็น
ชวีติทีด่งีาม มสีุขภาพด ีมคีุณค่า ตอ้งการใหค้รอบครวัมคีวามสุข ความตอ้งการภาวะทีด่งีามเช่นน้ีจะ
น าไปสู่การทีต่อ้งท าใหค้วามดงีามหรอืสิง่ดงีามนัน้เกดิขึน้ จงึท าใหม้คีวามตอ้งการทีจ่ะสรา้งสรรค์
เพื่อใหค้วามดงีามนัน้ส าเรจ็ผลขึน้มา ทัง้ในแง่ของการสรา้งเสรมิความดงีามในตนเอง และในแงข่อง
การสรา้งสรรคป์ระโยชน์สุขแก่ผูอ้ื่นและสงัคม 
  3.7.4 มคีวามมุง่มัน่พฒันาตนใหเ้ตม็ศกัยภาพ เพราะว่ามนุษยม์ศีกัยภาพ ซึง่จะตอ้งฝึก
ตอ้งพฒันาขึน้มา จงึเป็นเครื่องเตอืนใจท าใหต้อ้งมจีติส านึกในการทีจ่ะพฒันาศกัยภาพของตน โดย
เตอืนตวัเองอยูเ่สมอว่า จะตอ้งพฒันาศกัยภาพของตนใหเ้ตม็ที ่เริม่ตัง้แต่ตอ้งมคีวามเชื่อในศกัยภาพ 
ทีฝึ่กไดแ้ละมจีติส านึกในการพฒันาตนเองอยูเ่สมอ 
  3.7.5 ปรบัทศันคตแิละค่านิยมใหส้มแนวเหตุผล เพราะมนุษยเ์มือ่ไปเกีย่วขอ้งกบัสิง่ 
ทัง้หลาย เริม่ตัง้แต่รบัประสบการณ์ กจ็ะมที่าทต่ีอสิง่นัน้อยา่งใดอยา่งหนึ่ง แลว้กม็ทีศันคติและค่านิยม
เกดิขึน้ ซึง่มอีทิธพิลอยา่งยิง่ต่อการด าเนินชวีติ ทศันคตแิละค่านิยมนี้จะท าใหป้ฏบิตัแิละเกีย่วขอ้งกบั
สิง่ทัง้หลาย ตลอดจนด าเนินชวีติอยูใ่นโลกตามวถิกี าหนดของมนัเป็นส่วนใหญ่ เพราะฉะนัน้ทศันคติ
และค่านิยมจงึเป็นสิง่ทีส่ าคญัยิง่ทีจ่ะตอ้งท าใหถู้กตอ้งและมผีลด ีดงันัน้การทีจ่ะพฒันาตนได ้จงึตอ้งมี
ท่าทต่ีอสิง่ทัง้หลายถูกตอ้ง ถา้ตัง้ท่าทไีดถู้กตอ้งจนมทีศันคตแิห่งการเรยีนรู ้กระบวนการคดิกจ็ะ
เปลีย่นแนวใหม ่การรบัรูก้จ็ะไม่มปีญัหา มกีารรบัรูอ้ย่างเป็นกลาง ช่วยใหรู้ใ้หเ้ขา้ใจขอ้เทจ็จรงิ และ
เลอืกรบัรูเ้ฉพาะความรูท้ีจ่ะน าไปใชป้ระโยชน์ไดเ้ท่านัน้ ซึง่ความเชื่อหรอืค่านิยมทีถู่กตอ้ง คอืค่านิยม
ทีเ่ป็นเหตุเป็นผล เป็นเรือ่งในกระบวนการของการมองตามเหตุปจัจยั การมคีวามเชื่อว่าสิง่ทัง้หลาย
เป็นไปตามเหตุปจัจยั ค่านิยมต่าง ๆ ทีส่อดคลอ้งกบัหลกัการน้ีจะมลีกัษณะของการสรา้งสรรคแ์ละ
การผลติ เพราะเป็นการมองตามเหตุปจัจยัซึง่เป็นเรือ่งของความเป็นเหตุเป็นผล เพราะฉะนัน้ ท่าท ี 
ทศันคต ิหลกัความเชื่อ และค่านิยมต่าง ๆ จงึตอ้งจดัวางใหถู้กตอ้งสอดคลอ้งกบัความจรงิ เมือ่จดัวาง 
หรอืปรบัทศันคตแิละค่านิยมไดถู้กตอ้งแลว้ กระบวนการพฒันากย็ิง่กา้วหน้าไดด้ี 
  3.7.6 ตัง้ตนอยูใ่นความไมป่ระมาท  ความเขา้ใจในหลกัความเปลีย่นแปลงและมจีติส านึก
ในความเปลีย่นแปลง ยอ่มท าใหเ้กดิจติส านึกต่อกาลเวลา ท าใหเ้หน็ความส าคญัของกาลเวลา แลว้กม็ี
ความไม่ประมาท เรง่รดัท าการทีค่วรท า โดยเฉพาะการพฒันาตนเองนัน้เป็นสิง่ทีต่อ้งเรง่ท า  
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เพราะฉะนัน้ผูท้ีรู่จ้กัด าเนินชวีติกจ็ะเรง่รดัพฒันาตนเอง โดยใชค้วามไมป่ระมาทเป็นตวัเรง่คอยกระตุน้ 
  3.7.7 การท าโยนิโสนมสกิารใหถ้งึพรอ้ม คอืการฝึกใชค้วามคดิ ใหรู้จ้กัคดิอยา่งถูกวธิ ี 
คดิอยา่งมรีะเบยีบ รูจ้กัคดิวเิคราะหไ์มม่องเหน็สิง่ต่างๆ อยา่งผวิเผนิ ฉลาดคดิแยบคาย ใหไ้ดป้ระโยชน์
และความจรงิ สามารถแกป้ญัหาและพึง่พาตนไดด้ว้ยความรูค้ดิ 
  สรปุไดว้่าองคป์ระกอบในการพฒันาตนเอง ไดแ้ก่ ความเป็นกลัยาณมติร มวีนิยัในการ
จดัระเบยีบชวีติและระเบยีบการอยู่รว่มกบัผูอ้ื่นใหเ้รยีบรอ้ย มแีรงจงูใจใฝรู่ใ้ฝส่รา้งสรรค ์มคีวามมุง่มัน่
พฒันาตนเองใหเ้ตม็ศกัยภาพ มทีศันคตแิห่งการเรยีนรูท้ีส่ามารถปรบัทศันคตแิละค่านิยมไดถู้กตอ้ง 
ตัง้ตนอยูใ่นความไมป่ระมาทโดยทีม่จีติส านึกในความเปลีย่นแปลง ตลอดจนการฝึกใชค้วามคดิใหรู้จ้กั 
คดิอยา่งถูกวธิ ีคดิอยา่งมรีะเบยีบ รูจ้กัคดิวเิคราะหใ์หไ้ดป้ระโยชน์และสามารถแกป้ญัหาได ้
 3.8 ขัน้ตอนในการพฒันาตนเอง 
  ในการทีจ่ะบรรลุเป้าหมายส่วนบุคคลนัน้ ขัน้ตอนในการพฒันาตนเองทีส่ าคญั คอื การ
ตรวจสอบตนเองและการรบัขอ้มลูป้อนกลบัจากคนอื่นเพื่อก าหนดเป้าหมาย ตลอดจนการวเิคราะห์
องคป์ระกอบทีส่นบัสนุนหรอืเป็นอุปสรรคต่อการด าเนินการตามแผนของตนเอง ซึง่ขัน้ตอนในการ
พฒันาตนเองมดีงันี้ (ไพศาล ไกรสทิธิ.์  2541: 26)  
  3.8.1 วเิคราะหต์นเอง บุคคลทีพ่ฒันาตนเองได ้จะตอ้งรูจ้กัตนเองเสยีก่อน ตอ้งคน้หา 
เอกลกัษณ์ของตนเองใหพ้บ ยอมรบัตนเองตามสภาพความเป็นจรงิ รูส้ถานภาพของตนเอง ตลอดจน
วเิคราะหว์่าตนเองไดแ้สดงบทบาทสอดคลอ้งกบัสถานภาพหรอืไมเ่พยีงใด การวเิคราะห์ตนเองอาจจะ 
เริม่ดว้ยการศกึษาและประเมนิตนเอง เพื่อทราบถงึรปูร่างหน้าตา สุขภาพ สตปิญัญา ความสามารถ 
พเิศษ ฐานะทางเศรษฐกจิ สงัคม ตลอดจนกริยิาท่าทาง เป็นขัน้ของการท าความรูจ้กักบัตนเอง  
  3.8.2 วางแผนเพื่อการพฒันาตนเอง การวางแผนเป็นเรื่องจ าเป็นส าหรบัการพฒันา 
ตนเอง เพราะจะช่วยใหท้ราบแนวทาง วธิกีาร และเป้าหมายของการพฒันาทีช่ดัเจน การพฒันาตนเอง 
ทีข่าดการวางแผน จะท าใหก้ารพฒันาด าเนินไปโดยขาดทศิทาง และอาจประสบความลม้เหลวในทีสุ่ด 
  3.8.3 พฒันาตนเอง ในการพฒันาตนเองจ าแนกเป็น 2 ดา้น คอื 
   3.8.3.1 การพฒันาตนเองดา้นรปูธรรม คอื พฒันาในส่วนทีส่ามารถสมัผสัไดด้ว้ย 
อวยัวะสมัผสั เช่น การแต่งกาย กริยิามารยาท ซึง่ท าไดด้ว้ยการฝึกฝน ทัง้กาย วาจา ภาษา ท่าทาง 
อยา่งสม ่าเสมอจนเป็นนิสยั 
   3.8.3.2 การพฒันาตนเองดา้นนามธรรม คอื การพฒันาดา้นจติใจ ใหเ้ป็นคนทีม่ ี
จติใจด ีมปีญัญา มหีตูากวา้งไกล ทนักบัการเปลีย่นแปลง ซึง่เจา้พระยาเสดจ็สุเรนทราธบิด ี 
(พรรณทพิย ์ศริวิรรณบุศย.์  2550: 30-31; อา้งองิจาก เจา้พระยาเสดจ็สุเรนทราธบิด.ี  2519: 2-3)  
ระบุว่าลกัษณะของผูม้จีติใจด ีไดแ้ก่ ไมป่ล่อยใจใหฟุ้้งซ่าน ก าเรบิ หยิง่ยโส ไมบ่นัดาลโทสะใหเ้สยี
กริยิา รูจ้กัเกรงใจคน รูจ้กังานเป็นอย่างด ีเป็นผูม้อีธัยาศยัด ีเป็นผูต้รงต่อเวลา เป็นผูร้กัษาระเบยีบ 
ไมเ่ป็นผูด้งึดนัในสิง่ทีผ่ดิ มจีติใจโอบออ้มอาร ีไม่ซ ้าเตมิหรอือาฆาตจองเวร ไมม่จีติใจรษิยา มคีวาม
เหนี่ยวรัง้ใจตนเอง และรูจ้กัละอายต่อบาป  
   พรรณทพิย ์ศริวิรรณบุศย ์(2550: 31) ไดก้ล่าวเพิม่เตมิว่า ลกัษณะของผูม้จีติใจด ี
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ดงักล่าวนัน้ ตอ้งอาศยักระบวนการฝึกฝนและอบรมบ่มนิสยัเป็นระยะเวลานานตัง้แต่เยาวว์ยั แต่การ
พฒันาตนเองทางนามธรรมหรอืทางจติใจนัน้อาจท าได ้ถา้บุคคลนัน้มคีวามตัง้ใจจรงิทีจ่ะพฒันา และ
ถา้บุคคลนัน้สามารถมองตนเองตามความเป็นจรงิได ้มองเหน็จดุบกพรอ่งของตนเอง การฝึกจติใจให้
เยอืกเยน็รบัเหตุผลนัน้ ทางพุทธศาสนาไดใ้หก้ารสนบัสนุนและมหีนทางทีจ่ะปฏบิตัไิดอ้ยูแ่ลว้ ในกรณี
ทีบุ่คคลไมม่จีติใจทีเ่ขม้แขง็พอทีจ่ะฝึกจติดว้ยตนเองได ้ในทางของนกัจติวทิยาพฤตกิรรมนิยม กม็ี
วธิกีารฝึกจติเพื่อขจดัพฤตกิรรมทีไ่มต่อ้งการไดเ้ช่นกนั และนกัพฤตกิรรมนิยมเชื่อว่าการขจดั
พฤตกิรรมภายนอกอนัเป็นรปูธรรมทีไ่มด่อียา่งสม ่าเสมอนัน้ จะน ามาซึง่การขจดัสิง่ทีไ่มด่หีรอื 
อกุศลจติดว้ย เช่น ถา้เราเกยีจครา้นไมส่ามารถท างานใหเ้สรจ็ตามก าหนดเวลาได ้เรากอ็าจลงโทษ
ตนเอง โดยการตดัการพกัผ่อนในฤดรูอ้นในปีนี้ออกไป เพื่อใหพ้ยายามท างานใหเ้สรจ็ตามเป้าหมาย 
เพื่อจะไดพ้กัผ่อนในฤดรูอ้นในปีต่อไปได ้ถา้การฝึกฝนเช่นนี้ท าโดยสม ่าเสมอ โดยไมพ่กัผ่อนก่อนงาน
ส าเรจ็ ความเกยีจครา้นจะถูกขจดัหมดไปได ้นอกจากนี้ กระบวนการฝึกพฒันาจติ หรอืพฒันาทาง
นามธรรมนัน้ เป็นกระบวนการทีล่ะเอยีดอ่อน ตอ้งอาศยัความตัง้ใจจรงิและความอุตสาหะในการ
กระท า นอกจากการพฒันานามธรรมในรปูของจติแลว้ ยงัมกีารพฒันานามธรรมในรปูของปญัญา  
ซึง่บุคคลสามารถพฒันาไดด้ว้ยการสรา้งเสรมิทกัษะในการคดิ ไม่ปล่อยใหส้มองว่างเปล่า ศกึษาปญัหา 
ต่าง ๆ และสภาพการณ์ต่าง ๆ รอบตวัเสมอ ฝึกใหต้นเองเป็นคนหกูวา้ง ตากวา้ง มคีวามสนใจกวา้ง 
คดิและวเิคราะหป์ญัหาต่าง ๆ รอบตนเอง เพราะปญัญานัน้เป็นสิง่ทีต่อ้งใชจ้งึจะงอกงาม ถา้เกบ็ไวใ้ช้
นานเท่าไร ความเสื่อมโทรมกจ็ะเกดิขึน้มากเท่านัน้ 
  สรปุว่าขัน้ตอนในการพฒันาตนเองทีส่ าคญั คอื การวเิคราะหต์นเอง โดยเริม่จาก
การศกึษาและประเมนิตนเอง เพราะการพฒันาตนเองจะตอ้งเริม่ดว้ยการรูจ้กัตนเอง รูจ้กัวางแผนเพื่อ
การพฒันาตนเอง และการพฒันาตนเองจ าแนกเป็น 2 ดา้น คอื การพฒันาตนเองดา้นรปูธรรม ทีเ่ป็น
การพฒันาในส่วนทีส่ามารถสมัผสัไดด้ว้ยอวยัวะสมัผสั และการพฒันาตนเองดา้นนามธรรม คอื การ
พฒันาดา้นจติใจใหเ้ป็นคนทีม่จีติใจด ี
 3.9 การพฒันาตนเองตามแนวพทุธศาสตร ์
  อาร ีวชิาชยั (2549: 88-89) ไดก้ล่าวไวว้่า ผูท้ีฝึ่กตนหรอืพฒันาตนเองไดแ้ลว้นัน้ ชวีติ
ของผูน้ัน้จะเป็นชวีติทีม่คีุณค่า มคีวามหมาย เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ต่อครอบครวั ต่อสงัคม ต่อ
ประเทศชาต ิและต่อโลกเป็นอนัมาก ยิง่พฒันาไดม้ากเท่าใด คุณค่าของตนเองกจ็ะเพิม่มากขึน้เป็น
เงาตามตวั ซึง่ชวีตินัน้มคี่ากว่าสิง่ใดและชวีติของบุคคลแต่ละคนจะมคีุณค่าอย่างแทจ้รงินัน้ จะตอ้ง
เป็นชวีติทีม่กีารศกึษาหรอืไดร้บัการพฒันา ชวีติทีพ่ฒันาไดน้้อยก็จะมคีุณค่าน้อย ถา้พฒันาไดม้าก 
กจ็ะมคีุณค่ามาก ถา้ไมพ่ฒันาเลย ปล่อยชวีติใหเ้ลื่อนลอย ลุ่มหลงไปตามอ านาจของกเิลสฝา่ยต ่า 
ทีช่กัน าไป ชวีตินัน้กจ็ะไรส้าระแก่นสาร ไรคุ้ณค่า ไรค้วามหมาย ดงันัน้การพฒันาชวีติจงึเป็นเรือ่ง
ส าคญัและจ าเป็นอย่างยิง่ส าหรบับุคคลทุกคนผูห้วงัความสุขความเจรญิแก่ตนและสงัคม เพราะชวีติที่
ไดร้บัการพฒันาดแีลว้นัน้ เป็นชวีติทีม่คีุณค่าประเสรฐิ เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ต่อสงัคม และต่อโลก
เป็นอยา่งมาก 
  ในทางพระพุทธศาสนานัน้ การพฒันาชวีติอยา่งถูกตอ้งกค็อืการท าใหช้วีติด าเนินไปใน 
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วถิทีีถู่กตอ้งทีจ่ะน าเขา้สู่จดุมุง่หมายของชวีติ ซึง่กค็อือสิรภาพ หรอืภาวะไรป้ญัหา ไรทุ้กข ์ไม่มคีวาม
ขาดแคลน เป็นชวีติทีม่คีวามเตม็ในตวัของมนัเอง วถิชีวีติทีถู่กตอ้งดงีามหรอืทีเ่รยีกว่ามรรคนัน้ เป็น
หลกัธรรมทีคู่่กนักบัสกิขา มรรคนัน้เป็นวถิชีวีติทีด่งีาม แต่การทีจ่ะท าใหช้วีติด าเนินไปในวถิทีีถู่กตอ้ง
ดงีามนัน้ได ้กต็อ้งมกีารฝึกหดัหรอืฝึกฝน ซึง่การฝึกหดัฝึกฝนใหช้วีติด าเนินไปในวถิทีีถู่กตอ้งดงีาม
นัน้เรยีกว่าสกิขา สกิขาเป็นภาษาบาล ีส่วนภาษาไทยเรยีกว่าศกึษา เพราะฉะนัน้การศกึษากค็อืการ
ฝึกฝนใหช้วีติด าเนินไปในวถิทีีถู่กตอ้งดงีาม (พระธรรมปิฎก.  2544: 2-4)  
  องคป์ระกอบของมรรคทัง้ 8    าง     ก      า      (       )     า   ก ปปะ 
(  าร    )     า า า ( า า   )     าก      ะ (กระ  า   ) สมัมาอาชวีะ (เลีย้งชพีชอบ) 
สมัมาวายามะ (พยายามชอบ) สมัมาสต ิ(ระลกึชอบ) และ สมัมาสมาธ ิ(จติมัน่ชอบ) ซึง่ผูป้ฏบิตัธิรรม 
กต็อ้งใชอ้งคท์ัง้ 8 ของมรรคประกอบกนัโ   ล   และเพื่อใหม้องเหน็เป็นหมวดหมู่ จงึไดจ้ดัประเภท
ขององคป์ระกอบทัง้ 8     รร  ร  ก  า ขนัธ ์หรอื ธรรมขนัธ ์แปลว่าหมวดธรรม หรอืกองธรรม  
ม ี3        ร   3  รร           ก    ล        า         ละป    า       ร   ร  ก  า      า   ล   า   
ป    า โ         า า า     าก      ะ และสมัมาอาชวีะ เขา้เป็นหมวดศลี จดัสมัมาวายามะ 
สมัมาสต ิและสมัมาสมาธ ิเขา้เป็นหมวดสมาธ ิจดั    า      และ    า   ก ปปะ เขา้เป็นหมวดปญัญา 
ซึง่การจดัแบบธรรมขนัธ ์3 นี้ เป็นการจดัหมวดหมูต่ามสภาวะทีเ่ป็นธรรมประเภทเดยีวกนั ส่วนในทาง
ปฏบิตัคิอืการใชง้าน กไ็ดจ้ดัตามแนวเดยีวกนัน้ี เรยีกว่า สกิขา 3 หรอื ไตรสกิขา ไดแ้ก่ อธศิลีสกิขา 
(ศลี) อธจิติตสกิขา (สมาธ)ิ และอธปิญัญาสกิขา (ปญัญา) การจดัเป็นไตรสกิขานี้มุง่ใหเ้หน็ล าดบั 
ในกระบวนการปฏบิตัหิรอืใชง้านจรงิ ไตรสกิขาเป็นขอ้ปฏบิตัทิีเ่ป็นหลกัส าหรบัฝึกอบรมกาย วาจา 
จติใจ และปญัญา ใหเ้จรญิงอกงามยิง่ขึน้ไปจนบรรลุจุดหมายสงูสุด (พระธรรมปิฎก.  2541: 601-603)  
  มรรคมคีวามหมายครอบคลุมธรรมภาคปฏบิตัทิัง้หมดในพระพุทธศาสนา ครอบคลุม 
ค าว่าจรยิธรรมทัง้หมด หรอืเป็นระบบจรยิธรรมทัง้หมด ครอบคลุมการด าเนินชวีติทีถู่กตอ้งดงีาม
ทัง้หมด และในบรรดาหมวดธรรม ชุดธรรม หรอืระบบการปฏบิตัทิีจ่ดัรปูออกมาจากองคม์รรคทัง้หมด
นัน้ หมวดธรรมหรอืระบบปฏบิตัทิีถ่อืไดว้่าเป็นระบบกลาง หรอืเป็นพืน้ฐาน กวา้งขวางครอบคลุม และ
ใชเ้ป็นมาตรฐานของการปฏบิตัมิากทีสุ่ด กค็อืระบบทีเ่รยีกว่า สกิขา 3  ร     ร  ก า ดงันัน้เมือ่ฝึก
ตามไตรสกิขา มรรคกเ็กดิมขีึน้ดว้ย เท่ากบัว่าการฝึกไตรสกิขากเ็พื่อใหม้รรคเกดิขึน้ เนื้อหาสาระของ
มรรคและไตรสกิขากค็อือนัเดยีวกนันัน่เอง ฝึกอนัใดกไ็ดอ้นันัน้ หรอืฝึกสิง่ใดสิง่นัน้กเ็จรญิงอกงามขึน้ 
และการฝึกหรอืการศกึษานัน้กไ็มแ่ยกจากการด าเนินชวีติ แต่อยูด่ว้ยกนักบัการด าเนินชวีติ  
(พระธรรมปิฎก.  2541: 914) 
  การฝึกฝนและพฒันามนุษยต์ามหลกัไตรสกิขา เพื่อใหด้ าเนินชวีติไดถู้กตอ้งตามหลกั
ไตรสกิขา มสีาระส าคญัดงันี้ (พระธรรมปิฎก.  2541: 914-915) 
  3.9.1 อธศิลีสกิขา (ศลี) คอื การฝึกความประพฤตสิุจรติทางกาย วาจา และอาชวีะ ไดแ้ก่ 
การรวมองคม์รรคขอ้     า า า     าก      ะ และสมัมาอาชวีะ เขา้มา ซึง่กค็อืการด ารงตนดว้ยดี
ในสงัคม รกัษาระเบยีบวนิัย ปฏบิตัหิน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบทางสงัคมใหถู้กตอ้ง มคีวามสมัพนัธ์
ทางสงัคมทีด่งีามเกือ้กูลเป็นประโยชน์ ช่วยรกัษาและส่งเสรมิสภาพแวดลอ้ม โดยเฉพาะในทางสงัคม 
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ใหอ้ยูใ่นภาวะเอือ้อ านวยแก่การทีทุ่ก ๆ คนจะสามารถด าเนินชวีติทีด่งีามหรอืปฏบิตัติามมรรคกนัได้
ดว้ยด ี
   การประพฤตปิฏบิตัฝึิกหดัพฒันาชวีติตามหลกัการหรอืตามกรอบของศลีนัน้ แบ่ง
การปฏบิตัอิอกเป็น 2 ส่วน คอื (อาร ีวชิาชยั.  2549: 94-95) 
   3.9.1.1 การปฏบิตัพิฒันาตนใหด้ าเนินไปตามกรอบหรอืระบบของศลีธรรมพืน้ฐาน 
5 ประการ ทีเ่รยีกเป็นภาษาบาลวี่า เบญจศลี เบญจธรรม อนัเป็นหลกัปฏบิตัพิืน้ฐานในการอยูร่ว่มกนั
ของบุคคลในสงัคม โดยการประพฤตปิฏบิตัแิละพฒันากาย วาจา ของตนใหม้คีวามเรยีบรอ้ยเป็นปกต ิ
มรีะเบยีบวนิยั มศีลิปะในการด าเนินชวีติ คอื รูจ้กัใชก้าย วาจา ในทางสรา้งสรรค ์ไม่เบยีดเบยีนตนเอง  
และผูอ้ื่นใหไ้ดร้บัความล าบากเดอืดรอ้นเสยีหายในเรือ่งพืน้ฐานทีส่ าคญัเกีย่วกบัชวีติ 5 ประการ ไดแ้ก่  
ไมท่ ารา้ยเบยีดเบยีนกนัในเรือ่งร่างกายและชวีติ ไมเ่บยีดเบยีนกนัในเรือ่งทรพัยส์นิ ไมเ่บยีดเบยีนกนัใน
เรือ่งคู่ครอง ไมเ่บยีดเบยีนกนัดว้ยวาจาหรอืค าพดู ไมเ่บยีดเบยีนสตปิญัญาของตนดว้ยสุราเมรยัและสิง่ 
เสพตดิทัง้หลาย นอกจากนี้จะตอ้งปฏบิตัใินหลกัคุณธรรมพืน้ฐานอกี 5 ประการควบคู่กนัไปดว้ย เพื่อ
ช่วยเหลอืเกือ้กูลกนัในการอยูร่ว่มกนัในสงัคม ไดแ้ก่ มเีมตตากรณุา คอื มคีวามรกัและปรารถนาดต่ีอ 
ผูอ้ื่น มสีมัมาอาชวีะ คอื มคีวามเพยีร เลีย้งชวีติในทางสุจรติ มกีามสงัวร คอื การส ารวมหรอืระมดัระวงั 
ในเรือ่งกาม มสีจัจะ คอื พดูแต่ค าสตัย ์ค าจรงิ และมสีต ิคอื ไมป่ระมาทในการท า การพดู และการคดิ 
   3.9.1.2 การฝึกหดัพฒันาควบคุมตนเองในทางกาย ทางวาจา ตามขอ้ก าหนด ตาม
กฎ ระเบยีบ หรอืบทบญัญตัต่ิาง ๆ ทางสงัคม ตลอดจนขอ้ก าหนดกฎเกณฑท์ีต่นเองก าหนดขึน้มา 
เพื่อประพฤตปิฏบิตัฝึิกหดัพฒันาตนเองใหเ้จรญิก้าวหน้าต่อไป  
   ศลีทัง้สองส่วนดงักล่าวนี้เป็นหลกัการส าหรบัปฏบิตั ิฝึกหดั อบรม หรอืเป็นเครือ่งมอื
ส าหรบัพฒันาควบคุมกาย วาจา ใหม้คีวามประพฤตดิ ีมรีะเบยีบเรยีบรอ้ย และมคีวามสมัพนัธ ์
อนัถูกตอ้งดงีามในการอยู่รว่มกนัในสงัคม ตลอดจนเป็นพืน้ฐานในการพฒันาควบคุมจติใจของตนตาม
หลกัการของอธจิติตสกิขาต่อไป กายกบัใจนี้มคีวามสมัพนัธก์นั ถา้ควบคุมกายไดด้กีจ็ะควบคุมจติ 
ไดง้า่ย ถา้ควบคุมจติใจไดก้จ็ะควบคุมกายวาจาไดง้า่ยและไดด้เีช่นเดยีวกนั ดงันัน้การฝึกหดัพฒันา
ควบคุมรกัษาพฤตกิรรมทางกาย ทางวาจา ใหม้รีะเบยีบเรยีบรอ้ยเป็นปกต ิและมคีวามสมัพนัธอ์นัดี 
ในการอยู่รว่มกนัในสงัคมตามหลกัการของศลีในขัน้พืน้ฐานทัง้สองดา้นดงักล่าว กายวาจาทีพ่ฒันา 
ดแีลว้กจ็ะเป็นฐานในการพฒันาจติใจและปญัญาใหเ้จรญิกา้วหน้าต่อไป 
  3.9.2 อธจิติตสกิขา (สมาธ)ิ คอื การฝึกปรอืในดา้นคุณภาพและสมรรถภาพของจติ 
ไดแ้ก่ การรวมองคม์รรคขอ้ สมัมาวายามะ สมัมาสต ิและสมัมาสมาธ ิเขา้มา ซึง่กค็อืการฝึกใหม้จีติใจ
เขม้แขง็ มัน่คงแน่วแน่ ควบคุมตนไดด้ ีมสีมาธ ิมกี าลงัใจสงู ใหเ้ป็นจติทีส่งบ ผ่องใส เป็นสุข บรสิุทธิ ์
ปราศจากสิง่รบกวนหรอืท าใหเ้ศรา้หมอง อยูใ่นสภาพเหมาะแก่การใชง้านมากทีสุ่ด โดยเฉพาะการใช้
ปญัญาอยา่งลกึซึง้ และตรงตามความเป็นจรงิ (พระธรรมปิฎก.  2541: 915)   
   การพฒันาจติใจเป็นเรือ่งส าคญัเช่นเดยีวกนักบัการพฒันารา่งกาย ทัง้สองดา้นนี้ 
จงึตอ้งพฒันาใหเ้กดิสมดุล ใหเ้จรญิงอกงามก้าวหน้าไปพรอ้ม ๆ กนั โดยเฉพาะในดา้นจติใจนัน้ยิง่เป็น
ความจ าเป็นส าคญัเรง่ด่วนมากกว่าร่างกายและวตัถุภายนอก เพราะพุทธธรรมถอืว่าใจเป็นนาย  
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กายเป็นบ่าว ทุกสิง่ทุกอยา่งมาจากใจหรอืส าเรจ็ดว้ยใจ ถา้หากใจไดร้บัการฝึกฝนอบรม ไดร้บัการ
ฝึกหดัพฒันาใหส้มบูรณ์เขม้แขง็มัน่คงดแีลว้ การพฒันารา่งกายและวตัถุภายนอก กไ็มใ่ช่เรือ่งยาก 
อะไร พระพุทธศาสนาจงึมองการพฒันาฝึกฝนอบรมจติใจว่าเป็นเรือ่งส าคญั เป็นเรือ่งใหญ่และมคีวาม
จ าเป็นเรง่ด่วน ทีจ่ะตอ้งพฒันาใหเ้จรญิกา้วหน้าทนัยคุทนัสมยัอยูเ่สมอ ใหท้นัต่อการเจรญิทางรา่งกาย
และวตัถุภายนอกทีก่ าลงัเปลีย่นแปลงก้าวหน้าไปอยา่งรวดเรว็ ถา้หากบุคคลพฒันาจติใจของตนให้
เจรญิเท่าทนัร่างกายและโลกแห่งวตัถุภายนอก รูแ้จง้เหน็ชดัตามความเป็นจรงิของโลกและตามความ 
เป็นจรงิของชวีติแลว้ ความทุกขห์รอืปญัหาของชวีติทัง้ทางร่างกายและจติใจของบุคคลนัน้ กจ็ะ 
บรรเทาเบาบางและลดน้อยลง จนกระทัง่หมดสิน้ไปในทีสุ่ด นอกจากนี้การพฒันาทางดา้นจติใจตาม
หลกัพุทธธรรมนัน้ จะตอ้งปฏบิตัหิรอืพฒันาดว้ยหลกัจติตภาวนาหรอืหลกัสมถะภาวนาหรอืสมาธิ
ภาวนา คอื หลกัการหรอืวธิกีารท าจติใจใหส้งบ ตัง้มัน่เป็นสมาธอิยูใ่นอารมณ์เดยีวหรอือยูใ่นเรือ่งเดยีว  
เป็นหลกัปฏบิตัหิรอืเครือ่งมอืส าหรบัฝึกหดัพฒันาอบรมจติใจ ใหม้คีุณธรรมต่าง ๆ ใหม้คีวามสงบ 
ตัง้มัน่ มพีลงัเขม้แขง็ จติใจทีม่คีวามสงบตัง้มัน่เป็นสมาธ ิจะเป็นจติใจทีม่พีลงัเขม้แขง็ดว้ยคุณธรรม  
มคีวามสามารถในการท า การพดู การคดิ และเป็นจติใจทีม่คีวามสุข สงบ จงึเป็นการพฒันาจติใจให้
มัน่คง หนกัแน่น มพีลงัควรแก่การท างาน มคีวามเขม้แขง็ดว้ยคุณธรรม มคีวามเมตตา ความกตญัญู
กตเวท ีและมสีต ิสมาธ ิเป็นตน้ (อาร ีวชิาชยั.  2549: 95-96) 
  3.9.3 อธปิญัญาสกิขา (ปญัญา) คอื การฝึกปรอืปญัญาใหเ้กดิความรูค้วามเขา้ใจ 
สิง่ทัง้หลายตามความเป็นจรงิจนถงึความหลุดพน้ มจีติใจเป็นอสิระ ผ่องใส เบกิบานโดยสมบรูณ์ ไดแ้ก่ 
การรวมองคม์รรคขอ้     า      และ    า   ก ปปะ เขา้มา ซึง่กค็อืการฝึกอบรมใหเ้กดิปญัญาบรสิุทธิ ์
ทีรู่แ้จง้ชดัตรงตามสภาพความเป็นจรงิ ไมเ่ป็นความรูค้วามคดิความเขา้ใจทีถู่กบดิเบอืนเคลอืบคลุม 
ยอ้มส ีอ าพราง หรอืพร่ามวั เป็นตน้ เพราะอทิธพิลของกเิลสมอีวชิชาและตณัหาเป็นผูน้ าทีค่รอบง าจติ 
การฝึกปญัญาเช่นน้ีตอ้งอาศยัการฝึกจติใหบ้รสิุทธิผ์่องใสเป็นพืน้ฐาน แต่ในเวลาเดยีวกนั เมือ่ปญัญาที่
บรสิุทธิร์ูเ้หน็ตามเป็นจรงิน้ีเกดิขึน้แลว้ กก็ลบัช่วยใหจ้ตินัน้สงบ มัน่คง บรสิุทธิ ์ผ่องใสอยา่งแน่นอน 
ยิง่ขึน้ และส่งผลออกไปในการด าเนินชวีติคอื ท าใหว้างใจ วางท่าท ีมคีวามสมัพนัธ์กบัสิง่ทัง้หลาย 
อยา่งถูกตอ้ง และใชป้ญัญาทีบ่รสิุทธิ ์ไมเ่อนเอยีง ไมม่กีเิลสแอบแฝง คดิพจิารณาแกไ้ขปญัหาต่าง ๆ 
ท ากจิทัง้หลายในทางทีเ่ป็นไปเพื่อประโยชน์สุขอย่างแทจ้รงิ (พระธรรมปิฎก.  2541: 915) 
   การพฒันาฝึกฝนอบรมใหป้ญัญาเจรญิงอกงามขึน้นัน้ เป็นเรือ่งส าคญัและจ าเป็น
อยา่งยิง่ในชวีติของมนุษยท์ุกคน เพราะชวีติของบุคคลจะอยูร่อดปลอดภยัและเจรญิกา้วหน้าหรอื
พฒันาไปไดแ้ค่ไหนนัน้ ขึน้อยูก่บัปญัญาทัง้สิน้ ปญัญาเท่านัน้ทีจ่ะแก้ปญัหาหรอืว่าดบัทุกขใ์หแ้ก่ชวีติ
ไดห้มดสิน้ พระพุทธองคจ์งึทรงตรสัสัง่สอนเน้นหนกัในเรือ่งปญัญา จนท าใหพ้ระพุทธศาสนามี
ลกัษณะเด่นเป็นอตัตลกัษณ์ คอื เป็นศาสนาแห่งปญัญา บุคคลจะแกป้ญัหาและพฒันาชวีติไดด้ว้ย
ปญัญา จะท าลายกเิลส ตณัหา อุปาทาน และอวชิชาทัง้ปวงไดด้ว้ยปญัญา ดงันัน้ปญัญาจงึเป็น
เป้าหมายทีส่ าคญัทีสุ่ดในพระพุทธศาสนาทัง้ในดา้นการศกึษาและการปฏบิตั ิซึง่ปญัญาในพระพุทธ 
ศาสนานัน้มอียูห่ลายระดบัคอื สุตามยปญัญา คอื ปญัญาทีเ่กดิจากการฟงั การอ่าน จนิตามยปญัญา 
คอื ปญัญาทีเ่กดิจากการคดิ และภาวนามยปญัญา คอื ปญัญาทีเ่กดิจากการภาวนาหรอืการฝึกหดั



44 

พฒันาตามหลกัไตรสกิขา ปญัญาในระดบัสุดทา้ยคอืภาวนามยปญัญาน้ีเป็นปญัญาระดบัสงูสุด ทีเ่ป็น
เป้าหมายของการศกึษาและการปฏบิตัใินพระพุทธศาสนา อยา่งไรกต็ามการพฒันาชวีติตามหลกั
ไตรสกิขานัน้ จะตอ้งพฒันาไปพรอ้ม ๆ กนัอยา่งมสีมดุล หรอือยา่งมบีูรณาการ เพราะธรรมทุกอย่าง
ตอ้งองิอาศยักนัเกือ้กูลกนัจงึจะเกดิขึน้ ศลี สมาธ ิปญัญาน้ี กย็อ่มเกี่ยวขอ้งสมัพนัธเ์กือ้กูลกนั จะขาด
อยา่งใดอยา่งหนึ่งไมไ่ด ้เพราะจะท าใหไ้มส่มบูรณ์ ทุกขอ้ตอ้งองิอาศยัและเกือ้กูลกนัและปฏบิตัไิป
พรอ้มกนัใหเ้ป็นองคร์วม ดงันัน้ ไตรสกิขาจงึตอ้งพฒันาไปพรอ้มกนัทัง้ 3 ส่วน บุคคลพฒันาชวีติของ
ตนใหส้มบรูณ์ครบถว้นไดต้ามหลกัไตรสกิขา คอื ศลี สมาธ ิปญัญา ชวีติของผูน้ัน้กจ็ะประสบแต่ความ 
สุขส าเรจ็ในชวีติทุกระดบัอย่างแน่นอน (อาร ีวชิาชยั.  2549: 97-100) 
  ตามหลกันกัวชิาการสมยัใหม ่หรอืตามหลกัวชิาการศกึษาสายตะวนัตก อธศิลีสกิขา 
(ศลี) อธจิติตสกิขา (สมาธ)ิ และอธปิญัญาสกิขา (ปญัญา) กค็รอบคลุมถงึการท าใหเ้กดิพฒันาการทาง
สงัคม พฒันาการทางอารมณ์ และพฒันาการทางปญัญา ตามล าดบั แต่จะแตกต่างกนัโดยขอบเขต
ของความหมาย และไตรสกิขานัน้มจีดุหมายทีช่ดัเจนตามแนวของพุทธธรรม เป็นการฝึกฝนอบรม
บุคคลใหม้วีนิยั ใหง้อกงามทางอารมณ์ และใหง้อกงามทางพุทธปิญัญา ไตรสกิขานี้เกีย่วเนื่องกนัและ
ช่วยเสรมิกนั ซึง่ตามหลกัพฒันาการอยา่งสมยัใหมก่ไ็ม่อาจปฏเิสธได้ เช่น ความรู ้เหตุผล ยอ่มช่วย
ความเจรญิทางอารมณ์ และช่วยเสรมิการปฏบิตัติามวนิัย ตลอดถงึความรบัผดิชอบและความสมัพนัธ์
ในทางสงัคม ดงันัน้การฝึกฝนอบรมตามหลกัไตรสกิขา หรอืการใหเ้กดิพฒันาการทัง้ 3 อยา่ง จงึตอ้ง
ด าเนินคู่เคยีงกนัไป (พระธรรมปิฎก.  2541: 915-916) 
  ซึง่จากการศกึษาวจิยัของ พระจริวฒัน์ อุตฺตมเมธ ี(วุฒพิงศ)์ (2553: 121) ทีไ่ดศ้กึษา
วเิคราะหก์ารศกึษาเพื่อพฒันาตนตามทศันะของพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยตฺุโต) พบว่า การพฒันา
ตนในพระพุทธศาสนาใชห้ลกัภาวนา 4     กา  า  า   ล า  า      า  า  ละป    า า  า 
ไ    า ร   ร     การ    า   โ  ร  ร   การ  ก   ป    า     เ ราะ        การ       ล   
    กรร   า      ก า การ    า   า     ระ     า  า    จงึ ป  การ  ก       ล           
     า ป  การ  า       ล       า    รร  ละ ร   รร   ละ               ก ็    ะ   ล     า  
 า ร า กา      กรร   ร  การประ    ป       ป   ป               า   ป  การ  ก      ล  ากก  ล  
และ ก    า   กล                     ลา  
  สรปุไดว้่าการพฒันาตนเองตามแนวพุทธศาสตร ์เป็นการพฒันาทีเ่ริม่ตน้จากการพฒันา
กาย และพฒันาจติ โดยเฉพาะในดา้นจติใจนัน้เป็นความจ าเป็นส าคญัเรง่ด่วนมากกว่า เพราะในทาง
พระพุทธศาสนามองการพฒันาฝึกฝนอบรมจติใจว่าเป็นเรือ่งส าคญั เป็นเรือ่งใหญ่และมคีวามจ าเป็น
เรง่ด่วน ทีจ่ะตอ้งพฒันาใหเ้จรญิก้าวหน้าทนัยคุทนัสมยัอยูเ่สมอ การพฒันาจติอย่างต่อเนื่อง สม ่าเสมอ
ตลอดเวลา จะเป็นการท าจติใหส้ะอาด สงบ ซึง่ตามหลกัของไตรสกิขา ไดแ้ก่ ศลี สมาธ ิปญัญา ซึง่ศลี
เป็นการพฒันาทางดา้นพฤตกิรรม ส่วนสมาธเิป็นการพฒันาทางดา้นจติใจ และปญัญาเป็นการพฒันา
ดา้นวุฒปิญัญาและทศันคตทิีถู่กตอ้ง    
 จากแนวคดิเกีย่วกบัการพฒันาตนเองทัง้หมดทีก่ล่าวมาขา้งตน้ สรุปไดว้่า การพฒันาตนเอง
มคีวามจ าเป็นส าหรบับุคคลทีต่อ้งการประสบความส าเรจ็ในชวีติ ซึง่การพฒันาตนเองเป็นการปรบัปรงุ 
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เปลีย่นแปลงพฤตกิรรม เพื่อสนองความตอ้งการหรอืเป้าหมายทีต่นเองไดก้ าหนดไว ้ดงันัน้การพฒันา
ตนเองทัง้ในดา้นร่างกาย อารมณ์ สงัคม และสตปิญัญา จะท าใหด้ ารงชวีติประจ าวนัไดอ้ยา่งมคีวามสุข 
และสามารถอยู่รว่มกนัไดใ้นสงัคม ซึง่รวมถงึชวีติการท างานของบุคคลนัน้ ๆ ในองคก์าร การทีอ่งคก์าร
ใหก้ารสนับสนุนทีจ่ะพฒันาบุคลากรในหน่วยงาน เพื่อใหเ้กดิการพฒันาตนเองในทุก ๆ ดา้นดงักล่าว 
เมือ่บุคลากรในองคก์ารไดร้บัการตอบสนองความตอ้งการในการพฒันาตนเองแลว้ กจ็ะท าใหบุ้คลากรมี
คุณภาพมากขึน้ มคีวามรูค้วามสามารถมากขึน้ มคีุณธรรมจรยิธรรม สามารถปฏบิตังิานไดอ้ย่างมี
ประสทิธภิาพและประสทิธผิลมากขึน้ กจ็ะส่งผลถงึความส าเรจ็ขององคก์ารเช่นกนั เพราะบุคลากรเป็น
ทุนมนุษยท์ีเ่ป็นปจัจยัส าคญัในการด าเนินงานขององคก์าร 
 
4. การพฒันาด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสงัคม และด้านสติปัญญา 
 จากพฒันาการของสงัคมในดา้นต่าง ๆ รวมทัง้ความเจรญิทางดา้นเทคโนโลย ีท าใหก้ารมอง
สุขภาพไดถู้กเปลีย่นแปลงจากเดมิ คอื “ความคดิทีว่่าสุขภาพดกีค็อืการมชีวีติรอด” มาเป็น “การมอีสิระ
จากโรคภยัไขเ้จบ็” และหลงัจากนัน้ไดม้าสู่แนวคดิทีเ่น้นความสามารถของบุคคลทีจ่ะปฏบิตักิจิกรรม
ประจ าวนั และปจัจบุนัไดเ้น้นแนวคดิเกีย่วกบัการมคีวามสุข คอืการมคีวามสมบูรณ์ทางดา้นสงัคม 
อารมณ์ และคุณภาพชวีติ ซึง่องคก์ารอนามยัโลกไดใ้หค้ าจ ากดัความของค าว่าสุขภาพ ไวว้่าเป็น 
“สภาวะของความสมบรูณ์ทางร่างกาย จติใจ และสงัคม ไมใ่ช่เพยีงแต่ความปราศจากโรค หรอื 
ทุพพลภาพเท่านัน้” (Health is a state of complete physical, mental and social well-being and 
not merely the absence of disease or infirmity.) (ประภาเพญ็ สุวรรณ.  2537: 2; อา้งองิจาก World 
Health Organization.  1958: 459) ต่อมาในทีป่ระชุมสมชัชาองคก์ารอนามยัโลก เมือ่เดอืนพฤษภาคม 
พ.ศ. 2541 (ค.ศ.1998) ไดม้มีตใิหเ้พิม่ค าว่า “Spiritual well-being” หรอืสุขภาวะทางจติวญิญาณเขา้ไป
ในค าจ ากดัความของสุขภาพ ดงันัน้ปจัจบุนัค าว่า “สุขภาพ” มไิดห้มายถงึเฉพาะสุขภาพกายและ
สุขภาพจติเท่านัน้ แต่ยงัหมายรวมถงึสุขภาพสงัคม และสุขภาพศลีธรรมอกีดว้ย ซึง่สุขภาพดเีป็นสิง่ที่
มนุษยต์อ้งแสวงหามาใหไ้ดใ้นชวีติ โดยการใชค้วามพากเพยีรพยายามของตวัเอง แต่ละคนตอ้ง
พยายามฝา่ฟนัอยา่งหนกัเพื่อใหม้สีุขภาพด ีเมือ่มนุษยม์สีุขภาพดแีลว้ ควรรกัษาสุขภาพของตนเอาไว ้
เพราะว่าถา้ปราศจากสุขภาพดแีลว้ มนุษยก์ไ็มส่ามารถท างานเพื่อพฒันาตวัเองและสงัคมไดอ้ย่าง
เตม็ที ่(มานพ นกัการเรยีน.  2553: ออนไลน์) นอกจากนี้ พระราชบญัญตัสิุขภาพแห่งชาต ิพ.ศ. 2550 
มาตรา 3 ซึง่ในพระราชบญัญตันิี้ ค าว่า “สขุภาพ” หมายความว่า ภาวะของมนุษยท์ีส่มบูรณ์ทัง้ทางกาย 
ทางจติ ทางปญัญา และทางสงัคม เชื่อมโยงกนัเป็นองคร์วมอยา่งสมดุล (ส านกังานคณะกรรมการ
กฤษฎกีา.  2555: ออนไลน์) 
 นกัจติวทิยาตะวนัตกยคุใหม่ทีเ่รยีกตนเองว่าเป็นกลุ่มจติวทิยาเชงิบวก ไดใ้หค้วามส าคญักบั
การพฒันาคนใหเ้ป็นผูม้พีืน้ฐานมาจากคุณลกัษณะภายในดา้นบวกทีเ่ป็นความเขม้แขง็และมัน่คงในใจ 
ทัง้น้ีคุณลกัษณะดงักล่าว ไดแ้ก่ การพลกิปญัหาใหเ้ป็นโอกาส การยอมรบัทัง้ขอ้ดแีละขอ้เสยีของตนเอง 
การมคีวามสมัพนัธก์บัผูอ้ื่นอยา่งอบอุ่นและไวเ้นื้อเชื่อใจ การมอีสิระทีจ่ะเลอืกและกระท าสิ่งต่าง ๆ ดว้ย
ตนเอง การมุง่พฒันาตนเองอยูเ่สมอ และการใชช้วีติอยา่งมคีวามหมายและมเีป้าหมาย (อรญัญา  
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ตุย้คมัภรี.์  2553: 80) และในทางพระพุทธศาสนามศีพัทท์ีใ่ชส้ าหรบัการพฒันาคนโดยเฉพาะคอืค าว่า 
“ภาวนา” ซึง่แปลว่า “การฝึกอบรม” หรอืท าใหเ้จรญิ การพฒันาคนนัน้ไมใ่ช่พฒันาแต่เพยีงจติใจเท่านัน้ 
จะเหน็ไดว้่าในพระพุทธศาสนา การภาวนามทีัง้หมด 4 ดา้น คอื พฒันาดา้นกาย เรยีกว่า “กายภาวนา” 
พฒันาดา้นจติ เรยีกว่า “จติภาวนา” พฒันาดา้นศลี เรยีกว่า “ศลีภาวนา” และพฒันาดา้นปญัญา 
เรยีกว่า “ปญัญาภาวนา” ซึง่เรือ่งของการภาวนานี้ใกลเ้คยีงกบัการพฒันา 4   า      การการ  ก า
สมยัใหม ่คอื การพฒันาดา้นร่างกาย (Physical Development) การพฒันาดา้นอารมณ์ (Emotional 
Development) การพฒันาดา้นสงัคม (Social Development) และการพฒันาดา้นสตปิญัญา 
(Intellectual Development) (พระธรรมปิฎก.  2546: 142-143)   
 การพฒันาบุคลากรในรปูแบบของการเขา้รบัการฝึกอบรม มวีตัถุประสงคเ์พื่อการเรยีนรูท้ี่ 
ถูกตอ้ง (Jobs Learning) เพื่อการเพิม่พูนความรู ้(Know-How) เพื่อการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม 
(Behavior Changing) และเพื่อการพฒันาองคก์าร (Organization Development) (อนิวชั แกว้จ านงค.์  
2552: 153) ในขณะที ่พลนัเกทท ์(นงนุช วงษ์สุวรรณ.  2546: 184-185; อา้งองิจาก Plunkett.  1992: 
407-409) ไดก้ล่าวถงึวตัถุประสงคข์องการฝึกอบรมทีส่อดคลอ้งกบั กุลยา ตนัตผิลาชวีะ (2537: 23-24) 
โดยไดก้ล่าวว่า การฝึกอบรมเป็นกจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัการปรบัปรุงการท างานของบุคลากรเพื่อใหม้ี
เจตคต ิความรู ้และทกัษะทีเ่พิม่ขึน้ ซึง่มรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 
 ในดา้นเจตคต ิ(Attitude) เป็นสิง่จ าเป็นทีต่อ้งสรา้งใหเ้กดิขึน้ในทางสรา้งสรรค ์ภายหลงัการ
ฝึกอบรม เจตคตจิะสรา้งขึน้จากการเลยีนแบบจากตวัอยา่งทีด่ ีและเจตคตเิกดิจากการฝึกอบรม 
บุคลากรจะเรยีนรูก้ารเปลีย่นแปลงเจตคตจิากการสงัเกตในสิง่ทีท่ า ถา้พดูถงึความปลอดภยัในการ
ท างานเมือ่ผูฝึ้กอบรมปฏบิตัติวัขณะนัน้ไมแ่สดงถงึความระมดัระวงัในความปลอดภยัแลว้ ผูเ้ขา้รบั
การฝึกอบรมกจ็ะไมเ่กดิเจตคตทิีด่ไีด้ การสรา้งเจตคตทิีด่ทีีสุ่ดคอืจะตอ้งช่วยผูเ้ข้ารบัการฝึกอบรมได้
มองเหน็ว่าเกีย่วขอ้งกบังานและความปลอดภยัอยา่งไรต่อบุคลากร 
 ในดา้นความรู ้(Knowledge) ความรูเ้ป็นส่วนของขอ้เทจ็จรงิ ความคดิรวบยอด และวธิกีาร
ทีช่่วยใหม้องเหน็ว่าจะตอ้งท าอยา่งไรและท าไม ถา้ผูฝึ้กอบรมสามารถเขา้ใจงานทัง้หมดและเขา้ใจ
ความสมัพนัธท์ีเ่กีย่วขอ้งกบังานได้ กจ็ะมโีอกาสดทีีจ่ะท างานไดส้ าเรจ็ จะตอ้งเขา้ใจหลกัการหรอื
ทฤษฎทีีใ่ชใ้นการท างานก่อนทีจ่ะสามารถท างานไดเ้หมาะสมกบังานของตน สามารถเปลีย่นแปลง
หลกัการหรอืทฤษฎไีปสู่การปฏบิตัโิดยผ่านกระบวนการฝึกอบรม การรูว้่าควรท าอะไรเป็นสิง่จ าเป็น 
แต่การทีส่ามารถประยกุตค์วามรูไ้ดถ้อืว่าเป็นสิง่ส าคญัทีสุ่ด 
 ในดา้นทกัษะ (Skills) เมือ่ประยกุตค์วามรูไ้ปใชจ้ะตอ้งแสดงออกถงึทกัษะในดา้นต่าง ๆ 
อาจเป็นทกัษะในดา้นเทคนิค ทกัษะในดา้นมนุษยสมัพนัธ ์หรอืทกัษะในดา้นความคดิรวบยอด ทกัษะ
ในดา้นเทคนิคเกีย่วขอ้งกบังานทีต่อ้งใชก้ าลงักาย ซึง่ขึน้อยูก่บัว่า รูว้่าจะท าอะไร ท าไม และอยา่งไร 
โดยใชเ้ครือ่งช่วยสนบัสนุนรวมไปถงึเครือ่งจกัรกลและอุปกรณ์ต่าง ๆ ดว้ย ทกัษะในดา้นความคดิ 
รวบยอด เกีย่วขอ้งกบักระบวนการทางสมองทีใ่ชใ้นการแกป้ญัหา การเรยีนรู ้และการตดิต่อสื่อสาร 
ทางทีด่ทีีสุ่ดในการสอนทกัษะคอืใหผู้เ้ขา้รบัการฝึกอบรมไดป้ฏบิตัจิรงิใหม้ากทีสุ่ดเท่าทีจ่ะท าได ้ 
การปฏบิตัซิ ้า ๆ คอืหวัใจส าคญัของการฝึกทกัษะ ซึง่ในการฝึกทกัษะนัน้ ความส าเรจ็เบือ้งตน้ถอืว่า 
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เป็นสิง่จ าเป็น ดงันัน้ในระหว่างการฝึกทกัษะทีม่ผีูน้ิเทศกอ์ยา่งใกลช้ดิเพื่อคอยแกไ้ขขอ้บกพรอ่งและ
สรา้งความมัน่ใจใหก้บัผูฝึ้กทกัษะก่อนการฝึกอบรม อาจจะตอ้งส ารวจประสบการณ์เบือ้งตน้ก่อน
ปฏบิตังิาน เพื่อจะไดค้ดัเลอืกวธิกีารฝึกทกัษะทีเ่หมาะสม และอาจตอ้งเสยีเวลาทบทวนการฝึกทกัษะ
เพิม่เตมิ ถา้หากพบว่ามทีกัษะบางประการทีต่อ้งเพิม่เตมิ ซึง่จะเหน็ไดว้่า แนวคดิทีใ่ห้ผูเ้ขา้รบัการ
ฝึกอบรม ไดป้ฏบิตัจิรงิใหม้ากทีสุ่ดเท่าทีจ่ะท าไดเ้ป็นวธิทีีด่ทีีสุ่ดนี้ สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ จริประภา 
อคัรบวร (2554: 43) ทีก่ล่าวถงึการไดร้บัมอบหมายใหป้ฏบิตังิานจรงิเป็นวธิกีารพฒันาทีย่อมรบัใน
ปจัจบุนัว่าไดผ้ลมากทีสุ่ดเช่นกนั  
 ในขณะที ่รอ็บบนิส;์ และ โคลเทอร ์(2551: 153) และ อนิวชั แกว้จ านงค ์(2552: 157-160) 
ไดก้ล่าวถงึประเภทของการฝึกอบรมทีต่รงกนั คอื การฝึกอบรมขณะท างาน (On the Job Training) 
และการฝึกอบรมนอกเวลาท างาน (Off the Job Training) นอกจากนี้ กุลยา ตนัตผิลาชวีะ (2537: 
18-26) ไดก้ล่าวไวว้่า การฝึกอบรมมหีลากหลายชนิดหลากหลายประเภท และมชีื่อเรยีกต่าง ๆ กนั 
ขึน้อยูก่บัประเดน็สาระ วธิกีาร หรอืระยะเวลา ซึง่ในการจ าแนกประเภทของการฝึกอบรมตามทศิทาง
ของประเดน็การฝึกอบรม ไดแ้ก่ จ าแนกตามจดุประสงคข์องการฝึกอบรม จ าแนกตามเวลาของการ
ฝึกอบรม จ าแนกตามวธิกีารฝึกอบรม จ าแนกตามบรกิารการฝึกอบรม และจ าแนกตามสาระของการ
ฝึกอบรม 
 การฝึกอบรมนับว่าเป็นงานส าคญัทีผู่บ้รหิารส่วนใหญ่ตอ้งใหค้วามสนใจเป็นอย่างยิง่ ทัง้นี้
เพื่อใหเ้ป็นหนทางทีอ่งคก์ารสามารถบรรลุวตัถุประสงคไ์ดด้ขีึน้ดว้ยกจิกรรมทางดา้นการฝึกอบรมนี้ 
บุคลากรเก่ากจ็ะมโีอกาสไดร้บัความรูค้วามสามารถทีด่ตีลอดเวลา ตามทนักบัการเปลีย่นแปลงและ
ความกา้วหน้าใหม ่ๆ เช่นเดยีวกนักบับุคลากรใหมก่จ็ะมโีอกาสไดร้บัการฝึกฝนและพฒันายิง่ขึน้ 
(ธงชยั สนัตวิงษ์.  2535: 164) นอกจากนี้ จารุนนัท ์อทิธอิาวชักุล (2553: 225) กล่าวว่า หากองคก์าร
ห่วงใยและค านึงถงึสุขภาพจติใจในการท างานของบุคลากรดว้ย จะยิง่เพิม่ความรูส้กึผกูพนัมากขึน้ 
ดงันัน้การสอดส่องดแูลและส่งเสรมิใหบุ้คลากรมชีวีติการท างาน โดยทีส่ามารถจดัสรรเวลาของงาน 
ชวีติครอบครวั และทรพัยากรต่าง ๆ ไดอ้ยา่งสมดุล จงึเป็นเรือ่งทีอ่งคก์ารควรด าเนินการ 
 4.1 การพฒันาด้านร่างกาย (Physical Development)  
  จริประภา อคัรบวร (2554: 44-46) กล่าวว่า การพฒันาความสามารถดา้นร่างกายที่
สมบรูณ์นัน้ มาจากการกนิอาหารทีเ่หมาะสม ปราศจากสารเคม ีหรอืสิง่ทีเ่ป็นอนัตรายต่อรา่งกาย  
การออกก าลงักาย ความสมดุลในการท างานและพกัผ่อน การรกัษาน ้าหนกัตวัอยา่งเหมาะสม และ
การพฒันาสุขนิสยัทีด่ต่ีอชวีติ การพฒันาดา้นรา่งกายนี้เป็นเรือ่งทีส่ าคญัมากในการจดัท าแผนการ
พฒันาตนเองของผูบ้รหิารองคก์าร ซึง่บุคลากรทัว่ไปในองคก์ารปจัจุบนัจะเหน็การเป็นโรคออฟฟิศ
ซนิโดรม (Office Syndrome) คอืเป็นโรคของคนท างานในส านกังาน ซึง่โรคนี้มสีาเหตุมาจากสภาพ 
แวดลอ้มในสถานทีท่ างานทีไ่มเ่หมาะสม คนท างานในปจัจุบนัส่วนมากจะนัง่อยูท่ีโ่ต๊ะ ท างานหน้าจอ
คอมพวิเตอร ์นัง่เขยีนหนงัสอืรายงาน ตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ โดยมกีารใชเ้ครือ่งคอมพวิเตอรใ์น
การท างานเป็นเวลานาน ๆ และไมม่กีารเปลีย่นอริยิาบถของร่างกายใหม้กีารเคลื่อนไหวบา้ง ท าให้
อวยัวะของรา่งกายส่วนต่าง ๆ เช่น ไหล่ ตน้คอ บ่า แขน ขอ้มอื เอว หลงั ฯลฯ เกดิอาการปวด
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เมือ่ยลา้ ซึง่อาการของโรคออฟฟิศซนิโดรมน้ี อาจก่อใหเ้กดิความทรมานอย่างรุนแรงได ้หากไมไ่ดร้บั
การดแูลรกัษา และดว้ยปญัหาน้ีทวคีวามรุนแรงขึน้ในทีท่ างานหลายแห่งทัว่โลก ท าใหห้ลายองคก์าร 
ตอ้งมาศกึษาเรือ่ง “Ergonomic” หรอืศาสตรท์ีว่่าดว้ยการศกึษาถงึความสมัพนัธข์องคนกบังานทีท่ าอยู ่
เพื่อหาความสมัพนัธอ์นัเหมาะสมระหว่างสรรีะของมนุษย ์ท่าทางขณะปฏบิตังิาน สภาพแวดลอ้มของ
การท างาน และอุปกรณ์เครื่องมอืส านกังาน ซึง่เป็นสิง่ทีป่ฏเิสธไมไ่ดว้่า ประสทิธภิาพในการท างาน
ขึน้อยูก่บัความสะดวกสบายของบุคลากรขณะท างาน ถา้ละเลยเรือ่งความสะดวกสบายของบุคลากร
ขณะท างาน นอกจากจะส่งผลใหป้ระสทิธภิาพการท างานต ่ากว่าเกณฑม์าตรฐานแลว้ ยงัน ามาซึง่ความ
เจบ็ปว่ยทีเ่กดิสะสมต่อเน่ืองมาอย่างชา้ ๆ โดยทีไ่ม่ทนัสงัเกตเหน็ ดงันัน้การส ารวจผงัพืน้ทีใ่ชส้อย และ
อุปกรณ์ส านกังาน เพื่อการปรบัปรงุการจดัวางพืน้ทีใ่ชส้อยใหเ้หมาะสมเป็นเรือ่งทีส่ าคญัมากต่อการ
ท างาน และยงัมปีจัจยัหลกั ๆ อกีบางประการทีผู่ใ้ชค้อมพวิเตอรต์อ้งปรบัปรงุ ไดแ้ก่ การปรบัเปลีย่น
พฤตกิรรมท่าทางขณะปฏบิตังิาน ตลอดจนใชอุ้ปกรณ์ส านกังานใหถู้กตอ้งตามหลกัการของศาสตร ์
ทีว่่าดว้ยการศกึษาถงึความสมัพนัธข์องคนกบังานทีท่ าอยู่ (Ergonomic) 
  อรญัญา ตุย้ค าภรี ์(2553: 80-81) ไดก้ล่าวถงึความสุขทีท่ าใหม้นุษยม์สีุขภาพทีด่ไีวว้่า  
จากการศกึษาคน้ควา้ของนักจติวทิยา ในช่วงทศวรรษทีผ่่านมาพบว่า ความสุขท าใหม้นุษยม์สีุขภาพด ี
ตวัอยา่งเช่น แครอล รฟิ (Carol Ryff) จากมหาวทิยาลยัวสิคอนซนิ-เมดสินั (University of Wisconsin– 
Madison) นกัจติวทิยาชาวอเมรกินั ไดศ้กึษาความเกีย่วขอ้งกนัของผลการตรวจสุขภาพและความสุข 
ผลการวจิยัพบว่า กลุ่มคนทีม่จีดุหมายในชวีติสงู จะมรีะดบัไขมนัชนิดด ี(HDL)      า   า    ก   รา  
      า          ล         และ     ก า    า      กลุ่มคนทีม่คีวามสามารถในการจดัการกบั
สภาพแวดลอ้มภายนอกไดด้ ีมสีมัพนัธภาพเชงิบวกกบัผูอ้ื่น มรีะดบัการยอมรบัตนเองสงู จะมไีกลโค 
ไซแลท ฮโีมโกลบนิ ชนิดเอ (Glycosylated Hemoglobin-HbA1c) ทีเ่ป็นค่าชีว้ดัโรคเบาหวานว่าอยูใ่น
ระดบัต ่า ซึง่หมายถงึการมสีุขภาพรา่งกายทีด่ ีนอกจากนี้ งานวจิยัศกึษาคนทีม่คีวามสุขกบัการนอน
หลบั ในระยะก่อนถงึการนอนในระดบัผ่อนคลายทีสุ่ดทีเ่รยีกว่า ระยะเรม็-สลปี (REM sleep) กล า     
เป  ระ ะ   การ    ะ  การ  ล        ร     ล ก า อุณหภมูขิองรา่งกาย ความดนัเลอืด ชพีจร และ
การหายใจไมค่งที ่ความตงึตวัของกลา้มเนื้อลดลง มกีารเคลื่อนไหวของรา่งกายเพิม่ขึน้ เป็นการนอน
หลบัทีม่กีารรูต้วั หรอืมลีกัษะเหมอืนตอนก าลงัตื่น ผลการวจิยัพบว่า กลุ่มคนทีม่คีวามสามารถในการ
จดัการกบัสภาพแวดลอ้มไดด้ ีมกัจะมชี่วงระยะเรม็- ล ป ทีย่าวนานกว่า และนอนหลบังา่ยกว่า หรอื
สามารถเขา้สู่ระยะเรม็- ล ป     ร  ก  า ส่วนงานวจิยัของฟรายดแ์มนและคณะ (Friedman; et al.  n.d.: 
unpaged) ระบุกลุ่มหญงิสงูอายทุีม่คีวามสมัพนัธก์บัผูอ้ื่นในระดบัไมด่ ีและนอนหลบัยาก จะมรีะดบั
สารเคมใีนร่างกายทีช่ื่อ อนิเตอรล์วิคนิ 6 (Interleukin 6) สงู ซึง่มผีลท าใหรู้ส้กึเมือ่ยลา้งา่ย และหยดุ
การใชก้ลา้มเนื้อหรอืการเคลื่อนไหว ซึง่จะเหน็ไดว้่าความสุขมคีวามเชื่อมโยงกบัการท างานของสาร 
ต่าง ๆ ในรา่งกาย และส่งผลต่อสุขภาพโดยตรง ดงัทีป่รชัญาเมธขีองจนีเสนอว่า การมคีวามสุข
หมายถงึ การมอีายยุนืยาว ความรุง่เรอืงของสุขภาพ ความไม่มโีรค ความสงบ การรูส้กึผ่อนคลายจาก
ความเครยีด และความวติกกงัวล สิง่เหล่านี้นบัว่าเป็นสิง่ทีม่คีุณค่าทีสุ่ดส าหรบัชวีติ 
  ระพ ีสาครกิ (2552: 236) ไดก้ล่าวถงึเรือ่งการออกก าลงักายเพื่อส่งเสรมิใหม้สีุขภาพ 
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ทีด่ไีวว้่า การออกก าลงักายควรจะมรีากฐานอยูใ่นจติใจของทุกคน หลงัจากทีแ่ตกกิง่กา้นสาขามาเป็น
การกฬีา หลายคนเชื่อว่าการกฬีาคอืการออกก าลงักาย หากรากฐานจติใจสามารถหยัง่รูค้วามจรงิ  
ยอ่มเขา้ใจไดว้่า การออกก าลงักายคอืส่วนหน่ึงซึง่ผสมผสานอยูใ่นภาพรวมของการด าเนินชวีติ อนัควร
จะมวีถิทีางมุง่สู่การสรา้งสรรค์รว่มกบัการใชป้ระโยชน์ นอกจากนี้ จนิตนา สุจจานันท ์(2554: 51) 
ไดก้ล่าวถงึการมสีุขภาพดไีวว้่า คนทีม่สีุขภาพดลีดการแพรก่ระจายของโรคตดิต่อ จะท าใหค้นในสงัคม
มสีุขภาพดไีปดว้ย และคนทีม่สีุขภาพดจีะขาดงานน้อย ซึง่จะไปช่วยเพิม่ผลผลติใหก้บัเพื่อนรว่มงาน 
นอกจากนี้คนทีม่สีุขภาพดกีจ็ะใชบ้รกิารทางดา้นสุขภาพน้อย จงึเป็นการลดการใชจ้่ายของรฐับาล 
ซึง่อาจน าไปสู่การลดภาษไีด ้
  สรปุไดว้่าการพฒันาดา้นรา่งกายเป็นการใหค้วามส าคญักบัสุขภาพ โดยการบรโิภค
อาหารตามหลกัโภชนาการ พกัผ่อนอยา่งเพยีงพอและออกก าลงัเป็นประจ า เพื่อสุขภาพรา่งกายที่
แขง็แรงสมบรูณ์ เพราะสุขภาพร่างกายมผีลต่อการปฏบิตังิานของบุคลากรในองคก์าร  
 4.2 การพฒันาด้านอารมณ์ (Emotional Development) 
   อารมณ์ของมนุษยน์ัน้จะเกดิขึน้ เมือ่สต ิ(Conciousness)     า าร            ละ 
 าร              า    อยูก่บัแต่ละบุคคล ซึง่สิง่ทีก่่อใหเ้กดิอารมณ์ ไดแ้ก่ การคาดหวงั (Expectation) 
  า   าก       ลา (Time Limitation) และความเมือ่ยลา้อ่อนเพลยีทางรา่งกายและจติใจ (สุเมธ 
แสงนิ่มนวล.  2540: 72-73) เมือ่ไมส่ามารถควบคุมอารมณ์ไดจ้นเกดิความหยาบคาย ซึง่ผลกระทบ
จากความหยาบคายนัน้ ครสิตนิ เอม็ เพยีรส์นั (Christine M. Pearson) คณะบรหิารธุรกจิ คนีัน- 
แฟลคเลอร ์มหาวทิยาลยันอรธ์แคโรไลนา (Kenan-Flagler Business School, University of North 
Carolina) ไดก้ล่าวว่า พฤตกิรรมหยาบคายและไม่มมีารยาทในทีท่ างาน อาจเป็นอนัตรายมากกว่าที่
ผูบ้รหิารจะคาดคดิ ผลกระทบอยา่งน้อย ๆ ไดแ้ก่ การเสยีเวลาท างานและขาดประสทิธภิาพ เพราะมวั
แต่กงัวลคอยระวงัทีจ่ะหลกีเลีย่งผูแ้สดงความหยาบคาย ลดความรูส้กึผกูพนักบัองคก์าร ลดความ
พยายามในการท างาน ท างานน้อยลง และกล็าออกในทีสุ่ด (เครวทิซ;์ และ ชเูบริต์.  2546: 122) ซึง่
อาจกล่าวไดว้่าอารมณ์ ความรูส้กึ มบีทบาทส าคญัในการพฒันาสมัพนัธภาพและในการตดิต่อสมัพนัธ์ 
ซึง่กนัและกนั อกีทัง้ยงัมสี่วนเกีย่วขอ้งในการตดัสนิใจ การแกไ้ขปญัหาต่าง ๆ และในการน าสตปิญัญา 
ความเฉลยีวฉลาดมาใชเ้พื่อบรรลุเป้าหมายทีเ่ราตอ้งการ ซึง่การทีจ่ะกระท าเช่นน้ีไดน้ัน้ การมคีวาม
ฉลาดทางอารมณ์ (Emotional Intelligence) หรอืทีรู่จ้กักนัอยา่งแพรห่ลายว่า EQ (Emotional 
Quotient) จงึเป็นคุณสมบตัหิลกัประการหน่ึงทีส่ าคญั และน่าสนใจอย่างยิง่ในยคุปจัจบุนัน้ี (พรรณราย 
ทรพัยะประภา.  2548: 158) ซึง่ โกลแมน (พรรณราย ทรพัยะประภา.  2548: 155-157; อา้งองิจาก 
Goleman.  1998: 26-27) ไดก้ล่าวว่าการทีจ่ะน าแนวคดิเกีย่วกบัความฉลาดทางอารมณ์ไปประยกุตใ์น
การปฏบิตังิานในองคก์ารต่าง ๆ หรอืไปประยกุตใ์นการบรหิารบุคคลนัน้ มปีระเดน็ทีค่วรจะน าไป
พจิารณาคอื ความฉลาดทางอารมณ์ในการท างานประกอบดว้ยองคป์ระกอบส าคญั 2 ดา้น ไดแ้ก่ 
ความสามารถทางดา้นส่วนตวั (Personal Competence) และความสามารถทางดา้นสงัคม (Social 
Competence) 
  นอกจากนี้ จริประภา อคัรบวร (2554: 49) ไดก้ล่าวถงึการพฒันาดา้นอารมณ์ไวว้่า การ 
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พฒันาดา้นอารมณ์เป็นการพฒันาเพื่อใหเ้กดิสมดุลของอารมณ์ตนเองกบัสถานการณ์แวดลอ้มและกบั 
ผูอ้ื่น รวมถงึความสามารถในการตระหนกั ยอมรบั และแสดงออกอารมณ์ของตนเองไดอ้ยา่งเหมาะสม 
นอกจากนี้เป็นความสามารถในการตระหนกั ตอบสนองต่ออารมณ์อื่นอย่างเหมาะสม และดว้ยความ
เคารพ ซึง่การวางแผนการพฒันาตนเองดา้นอารมณ์เป็นการพฒันาเพื่อมุ่งหวงัผลคอื การเปลีย่นแปลง
พฤตกิรรม การแสดงออกของอารมณ์ไดอ้ย่างเหมาะสม ซึง่การพฒันานี้ควรจดัท าเมือ่ผูว้างแผนการ
พฒันา ตระหนกัและยอมรบัว่าตนเองมปีญัหาในดา้นน้ี ในปจัจบุนัมแีนวทางการพฒันาอารมณ์ 2      
 ล ก      ก าล   ป          ดงันี้ (จริประภา อคัรบวร.  2554: 50) 
  4.2.1 การรบัค าปรกึษา (Counseling) ส าหรบักรณทีีม่ปีญัหาทางอารมณ์อย่างมาก เป็น
กระบวนการทางจติวทิยาทีม่จีดุมุง่หมายเพื่อใหผู้ม้าขอค าปรกึษาไดใ้ชค้วามสามารถทีม่อียูน่ัน้ ในการ
จดัการกบัปญัหาของเขาได ้สามารถตดัสนิใจแกป้ญัหาไดด้ว้ยตวัของเขาเอง โดยกระบวนการให้
ค าปรกึษานี้จะเน้นการใชค้ าถาม (Questioning)  ละการ ะ    กล   (Reflection) เ          ร   การ 
ปร ก า  ป                 ะปร   ปล        กรร          โ  การปร   ปล        ะ   ร   การ 
    า  ล  ระ ะ  ลา              ร   การปร ก า   ร   การ    า  า  าร        การ      ก 
        ร  การ  า า       
  4.2.2 การโคช้ (Coaching) ส าหรบัปญัหาทางอารมณ์ทีม่ผีลต่อการบงัคบับญัชา หรอื
ภาวะผูน้ า เป็นกระบวนการทีรู่จ้กักนัดใีนวงการกฬีา เพื่อใชใ้นการพฒันาทัง้ทกัษะและอารมณ์ แต่ใน 
ปจัจบุนัมกีารใชก้ารโคช้อยา่งมากในองคก์าร เพื่อพฒันาบุคลากรในหลาย ๆ ระดบั หากเป็นการพฒันา 
บุคลากรระดบัปฏบิตังิาน ส่วนใหญ่เป็นการโคช้เพื่อใหท้ างาน และสามารถปรบัตวักบัการท างาน  
โดยมกีารพฒันากลุ่มหวัหน้างานใหม้าเป็นโคช้ ส่วนการโคช้ของบุคลากรในระดบับรหิาร มกัเป็นการ 
โคช้ดา้นการพฒันาภาวะผูน้ า ทีเ่รยีกกนัว่า “Executive Coach” คอื เป็นการจา้งโคช้มอือาชพีจาก
ภายนอกมาเป็นผูใ้หค้ าแนะน าอย่างเป็นระบบ ซึง่การโคช้ส่วนใหญ่มวีตัถุประสงคเ์พื่อการพฒันา
ศกัยภาพและการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม  
  สรปุไดว้่าการพฒันาดา้นอารมณ์ เป็นการสรา้งเสรมิสุขภาพจติทีด่ ีใหรู้จ้กัควบคุม
อารมณ์ เพราะอารมณ์ของมนุษยน์ัน้จะเกดิขึน้เมือ่    า าร       สต ิ    ละ าร              า 
    อยูก่บัแต่ละบุคคล โดยสิง่ทีก่่อใหเ้กดิอารมณ์ ไดแ้ก่ การคาดหวงั   า   าก       ลา และความ
เมือ่ยลา้อ่อนเพลยีทางร่างกายและจติใจ ซึง่ในปจัจบุนัมแีนวทางการพฒันาอารมณ์ 2     ทีเ่ป็นทีน่ิยม 
คอื การรบัค าปรกึษา และการโคช้เพื่อพฒันาทัง้ทกัษะและอารมณ์ 
 4.3 การพฒันาด้านสงัคม (Social Development) 
  การพฒันาดา้นสงัคม หมายถงึ ความสามารถในการแสดงออกซึง่บทบาททางสงัคมได้
อยา่งเหมาะสม ไมรู่ส้กึขดัเขนิ รวมถงึความสามารถในการพฒันาสมัพนัธภาพกบัผูอ้ื่น สามารถสรา้ง
เครอืขา่ย ใหค้วามเคารพต่อความเชื่อ ความคดิเหน็ทีแ่ตกต่าง ไมว่่าบทบาทนัน้จะเป็นบทบาทของ
บุตร ผูป้กครอง คู่สมรส เพื่อน คนรว่มงาน เพื่อนบา้น และสมาชกิของประเทศ ซึง่การพฒันาดา้น
สงัคมน้ี ในปจัจบุนัหลายองคก์ารมกีารส่งบุคลากรเขา้รบัการอบรมเรือ่งบุคลกิภาพ การเขา้สงัคม 
เพื่อใหเ้กดิความมัน่ใจในการตดิต่อสื่อสารกบัผูอ้ื่นทีเ่พิง่รูจ้กั เพราะมผีลต่อการท างานรว่มกบั 
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บุคคลอื่นอยา่งมาก โดยเฉพาะในสงัคมไทย ซึง่การมสีมัพนัธภาพทีด่ ีมเีครอืข่าย มกัเป็นส่วนหนึ่ง
ของความส าเรจ็ของงาน หากพจิารณาเรือ่งนี้อย่างเป็นทางการจะเรยีกกนัว่า “การขดัเกลาทางสงัคม  
(Socialization)” ทีเ่รยีกกนัมาตัง้แต่ยคุกรกี โดยมเีพลโต้ (Plato) เป็นผูบ้ญัญตัคิ านัน้ ไดส้ะทอ้นให้
เหน็ว่า การเรยีนรูท้างสงัคมของมนุษยไ์ดม้าจากครอบครวั ครบูาอาจารย ์และสิง่แวดลอ้ม จนมาสู่ 
ยคุนี้เกดิเป็นกระบวนการอบรมสัง่สอนทางสงัคมใหผู้ท้ีจ่ะเป็นสมาชกิของสงัคมไดเ้รยีนรูแ้ละรบัเอา
ระเบยีบ วธิกีาร กฎเกณฑ ์ไปประพฤตปิฏบิตั ิซึง่ค่านิยมต่าง ๆ นี้ ไดถู้กก าหนดไวเ้ป็นระเบยีบ 
แบบแผน เป็นประเพณปีฏบิตั ิทีส่มาชกิของสงัคมจะต้องผ่านกระบวนการขดัเกลาทางสงัคมตลอด
ชวีติ ไมว่่าโดยทางตรงหรอืทางออ้ม ดงันัน้เมือ่บุคลากรเริม่ตน้การท างานในองคก์าร กระบวนการ 
ขดัเกลาทางสงัคมนี้จงึเป็นเรือ่งทีผู่บ้รหิารทรพัยากรมนุษยม์กัใหค้วามส าคญัอยา่งมาก ซึง่ถูกบรรจอุยู่
ในหลกัสตูรการปฐมนิเทศ แต่เมือ่บุคลากรเตบิโตในองคก์าร ท างานในระดบัสงูขึน้ไป ผูบ้รหิารหลาย
องคก์ารกลบัมองขา้มเรือ่งนี้ไป ทัง้ทีก่ารพฒันาเพื่อเขา้สู่สงัคมยิง่มคีวามส าคญัมากขึน้ตามระดบั
ต าแหน่งทีส่งูขึน้ในองคก์าร หากผูบ้รหิารหรอืบุคลากรในองคก์ารท าการจดัท าแผนการพฒันาส่วน
บุคคล บางครัง้อาจเป็นเรือ่งทีค่วรอยูใ่นแผนการพฒันาด้วย เช่น การเขา้เรยีนหลกัสูตรการพฒันา
บุคลกิภาพ หรอืการออกงานสงัคมเพื่อท าการฝึกการเขา้สงัคม โดยมเีพื่อนคู่ห ู(Buddy)     ะ    ป   
โ    (Coach)  ร          า  ะ  า ป า          ก   (จริประภา อคัรบวร.  2554: 46-47) 
  นอกจากนี้ พรรณราย ทรพัยะประภา (2548: 44-47) ไดก้ล่าวว่า มนุษยสมัพนัธเ์ป็นเรือ่ง
ทีเ่กีย่วกบัความสมัพนัธร์ะหว่างกนัและกนัของบุคคลทีอ่ยูร่ว่มกนั ไมว่่าจะในชวีติส่วนตวั ในชวีติการ 
ท างาน และในชวีติสงัคมทัว่ไป เป็นเรือ่งส าคญัอนัเป็นพืน้ฐานในการท าความเขา้ใจซึง่กนัและกนั 
ในความตอ้งการทางดา้นต่าง ๆ ไมว่่าจะเป็นทางดา้นร่างกาย จติใจ อารมณ์ และสงัคม พรอ้มทัง้ตอบ 
สนองความตอ้งการต่าง ๆ ดงักล่าวใหก้นัและกนัอย่างเหมาะสม และอย่างน่าพงึพอใจดว้ยกนัทัง้สอง
ฝา่ย ซึง่ส่งผลใหก้ารใชช้วีติรว่มกนัไมว่่าจะเป็นระยะเวลาอนัสัน้หรอืระยะเวลาอนัยาวนาน และใน
บทบาทหน้าทีต่่าง ๆ ของแต่ละคนด าเนินไปอย่างมคีวามสุข มคีวามรกั ความเอือ้อาทร และช่วยเหลอื
เกือ้กูลกนัตามควรแก่อตัภาพ บุคคลทีม่มีนุษยสมัพนัธด์คีอืบุคคลทีม่สีุขภาพจติด ีและในสถานทีใ่ด 
กต็ามถา้มบีุคคลทีม่สีุขภาพจติดเีป็นส่วนมาก สถานทีน่ัน้จะมคีวามสุข บุคคลในสถานทีน่ัน้มคีวามสุข
กายและสบายใจ เมือ่มคีวามสบายใจ การปฏบิตังิานกจ็ะราบรื่น ถา้ทุก ๆ คนในองคก์ารไดห้นัมา 
เอาใจใส่ในเรือ่งมนุษยสมัพนัธใ์นแงมุ่มต่าง ๆ แลว้ จะช่วยใหอ้งคก์ารนัน้สามารถประสบผลส าเรจ็ตาม
วตัถุประสงคท์ีไ่ดต้ัง้ไว ้หรอือยา่งน้อยกช่็วยลดปญัหาต่าง ๆ ลงไดต้ามสมควร ดงันัน้มนุษยสมัพนัธด์ี
จงึเป็นเรือ่งทีม่คีวามส าคญัอยา่งยิง่ทีทุ่ก ๆ คนควรท าความเขา้ใจและฝึกตนใหเ้ป็นบุคคลทีม่ ี
มนุษยสมัพนัธด์อียูเ่สมอ ซึง่จะช่วยใหป้รบัตวัไดด้ไีมว่่าจะอยูก่บัใคร อยูท่ีใ่ด หรอืในสถานการณ์ใด 
  สรปุไดว้่าการพฒันาดา้นสงัคม เป็นการสรา้งการยอมรบัและยกยอ่งจากสงัคม อนัไดแ้ก่ 
การเขา้รว่มกจิกรรมต่าง ๆ ซึง่กระบวนการขดัเกลาทางสงัคมเป็นเรือ่งทีผู่บ้รหิารทรพัยากรมนุษยม์กั
ใหค้วามส าคญัอย่างมาก หากองคก์ารมกีารส่งบุคลากรเขา้รบัการอบรมเรือ่งบุคลกิภาพ การเขา้สงัคม 
เพื่อใหเ้กดิความมัน่ใจในการตดิต่อสื่อสารกบับุคคลอื่นทีเ่พิง่รูจ้กั จะส่งผลต่อการท างานรว่มกบั 
บุคคลอื่น ท าใหม้สีมัพนัธภาพทีด่ ีมเีครอืขา่ย และเป็นส่วนหน่ึงของความส าเรจ็ของงาน 
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 4.4 การพฒันาด้านสติปัญญา (Intellectual Development) 
  ปญัญาเป็นความสามารถในการคดิ ตัง้ค าถาม และการประเมนิ เพื่อทีจ่ะน ามาซึง่ 
องคค์วามรู ้สามารถประมวลและใชข้อ้มลู เพื่อทีจ่ะสรา้งสรรคใ์หไ้ดค้วามคดิใหม ่ๆ ซึง่การพฒันาดา้น
ปญัญาจะท าใหค้นมคีวามสามารถทีจ่ะเรยีนรูจ้ากประสบการณ์ชวีติ สามารถท าการตดัสนิใจ แกป้ญัหา 
และหลุดพน้จากความยากล าบากได ้การพฒันาดา้นน้ีจงึเป็นทีน่ิยมมากทีสุ่ดในบรรดารปูแบบการ
พฒันาทรพัยากรมนุษย ์เช่น การศกึษาเพิม่เตมิ การเขา้รบัการฝึกอบรม อย่างไรกต็ามวธิกีารพฒันาที่
ยอมรบัในปจัจบุนัว่าไดผ้ลมากทีสุ่ด คอืการไดร้บัมอบหมายใหป้ฏบิตังิานจรงิ (Project Assignment) 
    ะ  า   เกดิการ ร    ร     ก  ป    า า  า  ละกลา  ป  ประสบการณ์ทีส่ าคญั (จริประภา  
อคัรบวร.  2554: 43) ซึง่การพฒันาปญัญา จะตอ้งไดค้วามคดิขัน้สงัเคราะห ์มคีวามคดิรเิริม่สรา้งสรรค์
ใหม ่ๆ ถงึจะท าใหก้ารพฒันาปญัญาเจรญิงอกงามได ้และการพฒันาปญัญาทีไ่ดผ้ล คอื เขา้ใจความ 
หมาย จบัประเดน็จบัสาระได ้มองเหน็จดุของปญัหา สื่อสารถ่ายทอดได ้ตลอดจนน าความรูน้ัน้มาใช้
ประโยชน์ไดถู้กเรือ่งทนัเวลาทนัเหตุการณ์ (พระธรรมปิฎก.  2546: 50; 2546: 76-77) นอกจากนี้ การ
ฝึกอบรมในเรือ่งทกัษะของบุคลากร ดา้น Problem Solving Skill คอื การฝึกอบรมใหบุ้คลากรรูจ้กัการ
แกไ้ขปญัหาต่าง ๆ ฝึกใหรู้จ้กัตรรกะหรอืรูจ้กัเหตุรูจ้กัผล (Logical) รูจ้กัวเิคราะหป์ญัหา ทกัษะในการ
คน้หาปญัหาต่าง ๆ ทีเ่ป็นสมมตทิีแ่ทจ้รงิของปญัหา ทางเลอืกต่าง ๆ ในการแกไ้ขปญัหา วเิคราะห์
ทางเลอืกแต่ละทางเลอืก และการตดัสนิใจเลอืกวธิ ีการแกไ้ขปญัหาทีด่ทีีสุ่ด ซึง่ รอ็บบนิส์; และ  
โคลเทอร ์(2551: 152-153) ไดก้ล่าวไวน้ัน้ เป็นการพฒันาดา้นสตปิญัญา เช่นเดยีวกนักบัที ่จริประภา 
อคัรบวร (2554: 43) และ พระธรรมปิฎก (2546: 76-77) ไดก้ล่าวไวเ้ช่นกนั 
  ตามมาตรา 15     ระรา        การ  ก า     า    . . 2542    ระ       า 
การ   การ  ก า   3 ร ป        การ  ก า  ระ   การศกึษานอกระบบ และการศกึษาตามอธัยาศยั 
ซึง่ทัง้ 3 ร ป           ประก     การ  ก า ล        และในแผนการศกึษา ศาสนา ศลิปะ และ
วฒันธรรมแห่งชาต ิ(พ.ศ. 2545-2559) ยงัไดร้ะบุไวใ้นวตัถุประสงคข์องแผนเกี่ยวกบัการศกึษาตลอด
ชวีติว่า เพื่อพฒันาคนอย่างรอบดา้นและสมดุล เพื่อเป็นฐานหลกัของการพฒันา โดยมุง่หมายใหทุ้กคน
ไดเ้ขา้ถงึบรกิารทางการศกึษาตัง้แต่แรกเกดิจนตลอดชวีติ เพื่อพฒันาตามความสามารถและโอกาส 
ในการเรยีนรู ้ซึง่การศกึษาตลอดชวีติเป็นการศกึษาทีบุ่คคลไดร้บัตลอดชวีติตัง้แต่เกดิจนตาย เป็นการ 
ศกึษาทีเ่กีย่วขอ้งกบัวถิชีวีติทัง้ดา้นสงัคม สิง่แวดล้อม ศาสนา เศรษฐกจิ การเมอืง เพื่อพฒันาบุคคลให้
มคีวามรู ้ทกัษะ และประสบการณ์ สามารถปรบัตวักบัสงัคมทีเ่ปลีย่นแปลงไดทุ้กช่วงชวีติ ดงันัน้ปจัจยั
ส าคญัทีท่ าใหต้อ้งมกีารศกึษาตลอดชวีติ คอื ความเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ในตวับุคคล ความเปลีย่น 
แปลงทีเ่กดิขึน้มทีัง้ทางดา้นรา่งกาย อารมณ์ สงัคม สตปิญัญา บทบาทและหน้าทีข่องบุคคล รวมทัง้
ความเจรญิกา้วหน้าทางวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีทีท่ าใหว้ถิชีวีติเปลีย่นแปลงไป ความเจรญิ 
กา้วหน้าเหล่านี้ ท าใหค้นตอ้งการความรูใ้หม ่ๆ เพื่อจะไดป้รบัตวัไดอ้ยา่งเหมาะสม การเรยีนรูต้ลอด
ชวีติจงึเป็นสิง่จ าเป็นเพื่อช่วยใหค้นไดร้บัความรูใ้หม ่ๆ และทนัสมยัอยูต่ลอดเวลา นอกจากนี้ความ
เปลีย่นแปลงทางดา้นเศรษฐกจิและอาชพีการงาน คนจงึจ าเป็นตอ้งพฒันาตนเองใหม้คีวามสามารถ
เพิม่ขึน้ การเปลีย่นแปลงต่าง ๆ ทีเ่กดิขึน้จงึเป็นความจ าเป็นทีค่นตอ้งเรยีนรูอ้ย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนา 
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และเพิม่คุณค่าใหก้บัตนเอง (จนิตนา สุจจานนัท.์  2554: 213-215) 
  สรปุไดว้่าการพฒันาดา้นสตปิญัญา เป็นการเพิม่ทกัษะทางดา้นความรูใ้หก้บัตนเอง  
โดยการเขา้รบัการอบรมเพื่อเพิม่พนูความรู ้ทกัษะและประสบการณ์ในดา้นต่าง ๆ ซึง่การพฒันาดา้น 
ปญัญา จะท าใหบุ้คคลมคีวามสามารถทีจ่ะเรยีนรูจ้ากประสบการณ์ชวีติ สามารถท าการตดัสนิใจ  
แกป้ญัหา และหลุดพน้จากความยากล าบากได ้และการพฒันาดา้นปญัญาจะตอ้งไดค้วามคดิขัน้
สงัเคราะห ์มคีวามคดิรเิริม่สรา้งสรรคใ์หม ่ๆ ถงึจะท าใหก้ารพฒันาปญัญาเจรญิงอกงามได ้
 
5. การพฒันาบคุลากรของคณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัชี  
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 โครงสรา้งการบรหิารงานของคณะพาณชิยศาสตรแ์ละการบญัช ีจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
สายปฏบิตักิาร มหีน่วยงานการเจา้หน้าทีส่งักดัฝา่ยบรหิาร ดแูลงานบุคลากร หน้าทีง่านและขอบเขต
งานหลกั ๆ ของหน่วยงานการเจา้หน้าที ่ประกอบไปดว้ย ด าเนินการดา้นการรบัสมคัรสอบคดัเลอืก
บุคคลเพื่อปฏบิตังิานตามหน่วยงานต่าง ๆ ด าเนินการเรือ่งการประเมนิการปฏบิตังิานเพื่อทดลองการ
ท างาน การปรบัเงนิเดอืน การต่อสญัญาของบุคลากร ด าเนินการเรือ่งการลาทุกประเภทของบุคลากร 
ด าเนินการเรือ่งสวสัดกิารต่าง ๆ ของบุคลากร ด าเนินการเรือ่งระบบฐานขอ้มลูของบุคลากรในระบบ 
SAP ด าเนินการเรือ่งการขอพระราชทานเครือ่งราชอสิรยิาภรณ์ใหบุ้คลากร ด าเนินการเรือ่งการขอ
ก าหนดต าแหน่งผลงานทางวชิาการใหค้ณาจารย ์ตลอดจนด าเนินการเรือ่งการจดัการฝึกอบรมเพื่อ
พฒันาบุคลากร และส่งบุคลากรเขา้รบัการฝึกอบรมจากหน่วยงานภายนอก (คณะพาณชิยศาสตรแ์ละ
การบญัช ีจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั.  2554?: 67) 
 กจิกรรมทีห่น่วยการเจา้หน้าทีไ่ดด้ าเนินการจดัใหแ้ก่บุคลากรเป็นประจ าทุกปี ไดแ้ก่  
ด าเนินการจดับรกิารตรวจสุขภาพประจ าปีของบุคลากร จดัโครงการสมัมนาประจ าปีของบุคลากร และ
จดัโครงการทศันศกึษาศาสนสถานศลิปวฒันธรรม ท าบุญไหวพ้ระ 9 วดั นอกจากนี้ผลการด าเนินงาน 
ทีส่ าคญัในปี 2554 ทีผ่่านมา ไดแ้ก่ การจดัโครงการสมัมนาสายปฏบิตักิารคณะพาณิชยศาสตรแ์ละการ
บญัช ีหลกัสตูร CEO (Competent Efficient Officer) จ านวน 2 รุน่ ใหแ้ก่เจา้หน้าทีส่ านกังานทุก
หน่วยงาน และโครงการสมัมนาปฏบิตักิารหลกัสตูรการเพิม่ประสทิธภิาพในการท างานของกลุ่มนกัการ
ภารโรง ยามรกัษาการณ์ พนกังานขบัรถยนต ์พนกังานโรเนียว คนสวน และช่างไฟฟ้า ซึง่ความส าเรจ็
ทีโ่ดดเด่นและเป็นความภาคภมูใิจของหน่วยงานการเจา้หน้าทีส่งักดัฝา่ยบรหิาร คอืการด าเนินการจดั
โครงการสมัมนาสายปฏบิตักิาร เพื่อพฒันาบุคลากรสายปฏบิตักิารใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจหลกัการ
บรหิาร เพื่อน าไปใชใ้นการปฏบิตังิาน เพื่อพฒันาศกัยภาพและความสามารถในการปฏบิตังิานของ
บุคลากร และเพื่อพฒันาแนวคดิอยา่งเป็นระบบ มคีวามคดิรเิริม่สรา้งสรรคภ์ายใตคุ้ณธรรม จรยิธรรม 
และการก ากบักจิการทีด่ ีอกีทัง้ไดส้อดแทรกการจดักจิกรรม Walk Rally และการ ร า     า       
   ลากร     ะ า     า  ร  ละการ      จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั        ทีไ่ดเ้ขา้รว่มกจิกรรม
ดงักล่าว มคีวามรกั มคีวามสามคัคกีนัมากขึน้ และเหน็พอ้งตอ้งกนัว่าสมควรใหจ้ดัโครงการสมัมนาและ
กจิกรรมในลกัษณะดงักล่าวเป็นประจ าทุกปี (คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัช ีจฬุาลงกรณ์ 
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มหาวทิยาลยั.  2554?: 68)  
 ในปี 2550 คณะพาณชิยศาสตรแ์ละการบญัช ีจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ไดบ้รรจลุกูจา้ง
ชัว่คราวของคณะพาณชิยศาสตรแ์ละการบญัช ีทีม่ผีลการท างานด ีและท างานมาเป็นระยะเวลา
พอสมควร ใหเ้ขา้เป็นพนกังานมหาวทิยาลยั จ านวน 40 คน ซึง่ถอืเป็นการพฒันาก้าวใหญ่ของคณะ
พาณชิยศาสตรแ์ละการบญัช ีทีใ่หค้วามส าคญักบัขวญัก าลงัใจของบุคลากรเป็นส าคญั  
(คณะพาณชิยศาสตรแ์ละการบญัช ีจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั.  2554?: 11)  
 นอกจากนี้ คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัช ีไดจ้ดัส่งพนกังานมหาวทิยาลยัสายปฏบิตักิาร
ทีเ่ป็นบุคลากรใหม ่เขา้รว่มโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม ่ซึง่จดัโดยฝ่ายพฒันาบุคลากร ส านกั
บรหิารทรพัยากรมนุษย ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ตามมตทิีป่ระชุมคณบดคีรัง้ที่ 33/2534 เมือ่วนัที ่18 
กนัยายน 2534 ทีก่ าหนดใหบุ้คลากรใหมต่อ้งผ่านการปฐมนิเทศก่อนทีจ่ะรบัการประเมนิผลการทดลอง
ปฏบิตังิาน เพื่อใหบุ้คลากรใหมไ่ดร้บัแนวทางทีถู่กตอ้งในการปฏบิตังิาน และมคีวามสุขความส าเรจ็ 
ในการท างาน มแีนวคดิและหลกัในการบรหิารจดัการ พฒันา ปรบัปรุงกระบวนงานและคุณภาพในการ
ท างาน ไดเ้รยีนรูแ้ละพฒันาตนเองให้มคีวามเป็นผูน้ าและผูต้ามในการท างานเป็นทมี รูจ้กัและมเีพื่อน
รว่มงานทีด่ ีและมกีารตดิต่อระหว่างกนัอยา่งต่อเนื่อง ส่งผลใหเ้กดิการประสานงานทีด่ต่ีอการปฏบิตัิ 
งาน มคีวามผกูพนักบัมหาวทิยาลยัมากขึน้ และพรอ้มจะทุ่มเทความรูค้วามสามารถใหก้บังานทีป่ฏบิตัิ
อยา่งมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล ไดต้ระหนกัและมจีติส านึกในการใหบ้รกิาร รูจ้กับทบาทและหน้าที่
ของตน (ส านกับรหิารทรพัยากรมนุษย ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั.  2555: ออนไลน์) 
 
6. ตวัแปรท่ีมีอิทธิพลต่อความต้องการพฒันาตนเอง 
 6.1 เพศ 
  ในเรือ่งความแตกต่างทางเพศนัน้ รตัตกิรณ์ จงวศิาล (2550: 44) ไดก้ล่าวถงึความ
แตกต่างทางเพศไวว้่า ลกัษณะของเพศชายและเพศหญงิ โดยทัว่ไปมกัจะมคีวามแตกต่างกนั เช่น เพศ
ชายมกัจะมรีปูรา่งแขง็แรง สมบรูณ์ มพีละก าลงักายมาก มคีวามมัน่คงทางอารมณ์ มกีารใชเ้หตุผล
มากกว่าความรูส้กึ มคีวามกลา้หาญและเดด็เดีย่วในการตดัสนิใจ เป็นตน้ ส่วนเพศหญงิมกัจะมรีปูรา่ง
เลก็ มพีละก าลงักายน้อย มคีวามละเอยีด มคีวามอ่อนไหวทางดา้นอารมณ์ ความรูส้กึ และจติใจ การ
ตดัสนิใจมกัไมค่่อยเดด็เดีย่ว เป็นตน้ ซึง่สอดคลอ้งกบั ปรยีาพร วงศอ์นุตรโรจน์ (2535: 92) ทีก่ล่าวว่า 
เพศชายและเพศหญงิ มลีกัษณะประจ าเพศในด้านรปูร่างแตกต่างกนัไป ความแตกต่างทางเพศ ท าให้
ลกัษณะงานและความสนใจดา้นงานแตกต่างกนัไปดว้ย เพราะการศกึษาอบรมทีแ่ตกต่างกนัระหว่าง
เพศ ท าใหบ้ทบาทของเพศแตกต่างกนัไปในสงัคม และจากการศกึษางานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้งในปจัจยัดา้น
เพศ ดงัที ่นิธวิด ีเขยีวจนี (2554: 123) ไดศ้กึษาเรือ่งความตอ้งการพฒันาตนเองของพนกังานเทศบาล 
สงักดักรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่ จงัหวดัพทัลุง พบว่า พนกังานเทศบาลทัง้ชายและหญงิ มคีวาม
ตอ้งการพฒันาตนเองแตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ดงันัน้จะเหน็ไดว้่าเพศเป็น 
ตวัแปรทีม่อีทิธพิลต่อความต้องการพฒันาตนเอง ดงัค ากล่าวของ จริประภา อคัรบวร (2554: 37) ทีไ่ด้
กล่าวว่า ความเท่าเทยีมกนัในการท างานของเพศชายและเพศหญงิ ยงัคงเป็นประเดน็ทีม่อียูใ่นองคก์าร
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ตัง้แต่อดตีจนถงึปจัจบุนั ซึง่กรมสุขภาพจติเคยน าเสนอบทความเกี่ยวกบัเพศชายและเพศหญงิมคีวาม
แตกต่างกนัทีน่อกเหนือจากสรรีะรา่งกายแลว้ ในเรือ่งความแตกต่างในเชงิวธิคีดิกม็คีวามแตกต่างกนั 
นอกจากนี้ยงัมกีารศกึษาเพื่อยนืยนัความแตกต่างกนัในเชงิความสามารถของสมองอกีดว้ย เช่น เพศ
หญงิมคีวามสามารถดา้นภาษาสงูกว่าเพศชาย ส่วนเพศชายมทีกัษะทางคณติศาสตรด์กีว่าเพศหญงิ 
เป็นตน้ 
 6.2 วฒิุการศึกษา 
  จากการเปรยีบเทยีบความต้องการพฒันาตนเองของบุคลากรมหาวทิยาลยัราชภฏัชยัภูม ิ
ซึง่เป็นงานวจิยัของ ทศพร พสีะระ (2554: 95) ทีไ่ดศ้กึษาเรือ่งความตอ้งการพฒันาตนเองของบุคลากร
มหาวทิยาลยัราชภฏัชยัภูม ิพบว่า บุคลากรทีม่รีะดบัการศกึษาต่างกนั มคีวามตอ้งการพฒันาตนเองใน
ภาพรวมและรายดา้นแตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 เช่นเดยีวกนักบังานวจิยัของ 
ธดิารตัน์ เนียมกสพิงษ์ (2549: 155) ทีไ่ดศ้กึษาเรือ่งความตอ้งการพฒันาตนเองของขา้ราชการ
กรมการขนส่งทางบก พบว่า ขา้ราชการกรมการขนส่งทางบกทีม่วีุฒกิารศกึษาต่างกนั มคีวามตอ้งการ
พฒันาตนเองในภาพรวมและรายดา้นแตกต่างกนัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 และตรงกบั
งานวจิยัของ อรสิา เหรยีญบุญยงค ์(2549: 92-93) ทีไ่ดศ้กึษาเรือ่งความตอ้งการพฒันาตนเองของ
ขา้ราชการส านกังบประมาณ พบว่า ขา้ราชการส านกังบประมาณทีม่รีะดบัการศกึษาต่างกนั มคีวาม 
ตอ้งการพฒันาตนเองแตกต่างกนั รวมทัง้งานวจิยัของ สุวรยี ์ไชยวงศ ์(2552: 119) ทีไ่ดศ้กึษาเรือ่ง
ความตอ้งการในการพฒันาตนเองของบุคลากรทีใ่หบ้รกิารกบัเดก็พกิารในสถานสงเคราะหเ์ดก็พกิาร 
สงักดักรมพฒันาสงัคมและสวสัดกิาร กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์พบว่า 
บุคลากรทีม่รีะดบัการศกึษาต่างกนั มคีวามตอ้งการในการพฒันาตนเองดา้นความรูแ้ละดา้นทกัษะ
แตกต่างกนั 
 6.3 ประสบการณ์ในการปฏิบติังาน 
  จากการศกึษาเปรยีบเทยีบความแตกต่างความตอ้งการพฒันาตนเองของบุคลากรใน
สถานศกึษาขัน้พืน้ฐานจงัหวดัรอ้ยเอด็ ซึง่เป็นงานวจิยัของ จกัรพงษ์ ไชยวงศ ์(2550: 97) ทีไ่ดศ้กึษา
ความตอ้งการพฒันาตนเองของบุคลากรในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานจงัหวดัรอ้ยเอด็ จ าแนกตาม
ประสบการณ์ พบว่า บุคลากรในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานจงัหวดัรอ้ยเอด็ ทัง้ 3 กล   ประ  การ    
ม ี า     การ    า       า การ  ก า     ละ  า การ  ก  ร   ตกต่างกนัอยา่งมนีัยส าคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั .05 เช่นเดยีวกนักบังานวจิยัของ อมรรตัน์ ปกัโคทานงั (2548: 121) ทีไ่ดศ้กึษาเรือ่ง
ความตอ้งการพฒันาตนเองของบุคลากรสายสนับสนุนวชิาการ มหาวทิยาลยัมหดิล วทิยาเขตศาลายา 
พบว่า บุคลากรสายสนับสนุนวชิาการ มหาวทิยาลยัมหดิล วทิยาเขตศาลายา ทีม่รีะยะเวลาในการ
ท างานต่างกนั มคีวามตอ้งการพฒันาตนเองในภาพรวม ดา้นการศกึษาต่อ และดา้นการฝึกอบรม 
แตกต่างกนัอยา่งมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 และตรงกบังานวจิยัของ ทศพร พสีะระ (2554: 100) 
ทีไ่ดศ้กึษาเรือ่งความตอ้งการพฒันาตนเองของบุคลากรมหาวทิยาลยัราชภฏัชยัภูม ิพบว่า บุคลากร
มหาวทิยาลยัราชภฏัชยัภูม ิทีม่ปีระสบการณ์ในการท างานต่างกนั มคีวามตอ้งการพฒันาตนเองใน
ภาพรวม ดา้นการศกึษาต่อ และดา้นการฝึกอบรม แตกต่างกนัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
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รวมทัง้งานวจิยัของ ธดิารตัน์ เนียมกสพิงษ์ (2549: 157) ทีไ่ดศ้กึษาเรือ่งความตอ้งการพฒันาตนเอง
ของขา้ราชการกรมการขนส่งทางบก พบว่า ขา้ราชการกรมการขนส่งทางบกทีม่ปีระสบการณ์ในการ
ท างานต่างกนั มคีวามตอ้งการพฒันาตนเองในภาพรวมและรายดา้นแตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั .05  
    
7. เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 ธดิารตัน์ เนียมกสพิงษ์ (2549: 134-136) ไดศ้กึษาเรือ่งความตอ้งการพฒันาตนเองของ
ขา้ราชการกรมการขนส่งทางบก พบว่า ขา้ราชการกรมการขนส่งทางบกมคีวามตอ้งการพฒันาตนเอง
ดา้นจติใจอยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ ไดแ้ก่ ตอ้งการเป็นผูท้ีส่ามารถควบคุมอารมณ์ และมสีตอิยู่เสมอ ตอ้ง 
การเขา้รว่มกจิกรรมทางศาสนาเมือ่มโีอกาส ตอ้งการใหค้วามช่วยเหลอืผูร้ว่มงานตามความสามารถ
ของตนเองดว้ยความเตม็ใจ ตอ้งการรกัษาศลีและปฏบิตัธิรรมอย่างสม ่าเสมอ และตอ้งการผ่อนคลาย
ความตงึเครยีดภายหลงัการปฏบิตังิาน อกีทัง้ตอ้งการใหผู้บ้รหิารจดักจิกรรมทางดา้นพฒันาจติใจ 
ตอ้งการฝึกตนเองใหม้จีติใจสงบ มัน่คง มสีมาธแิละมจีติใจทีเ่ขม้แขง็ มคีวามเชื่อมัน่ในตนเอง ตอ้งการ
พฒันาจติใจเป็นประจ า เช่น การนัง่สมาธ ิการสวดมนต ์การฟงัธรรม ไหวพ้ระ เป็นต้น นอกจากน้ียงั
ตอ้งการใหผู้เ้ชีย่วชาญมาใหค้วามรูเ้กี่ยวกบัการพฒันาดา้นจติใจและอารมณ์ ตอ้งการเป็นผูท้ีย่อมรบั
ความจรงิ ยอมรบัขอ้บกพร่องทัง้ของตนเองและผูอ้ื่นได ้อกีทัง้ยงัตอ้งการศกึษาเอกสารเกีย่วกบัการ
พฒันาจติใจและอารมณ์ ในส่วนของดา้นรา่งกาย ขา้ราชการกรมการขนส่งทางบก มคีวามตอ้งการ
พฒันาตนเองดา้นร่างกาย โดยตอ้งการใหม้กีารตรวจสุขภาพรา่งกายประจ าปี ตอ้งการใหผู้เ้ชีย่วชาญ
มาใหค้วามรูเ้กี่ยวกบัการออกก าลงักาย และการดแูลสุขภาพอย่างถูกตอ้ง ตอ้งการมเีวลาออกก าลงักาย
อยา่งสม ่าเสมอและเพยีงพอ ตอ้งการใหผู้บ้รหิารเหน็ความส าคญัของการพฒันาดา้นร่างกาย ตลอดจน
ตอ้งการศกึษาหาความรูจ้ากเอกสารเกีย่วกบัสุขภาพและอนามยั ตอ้งการบรโิภคอาหารโดยค านึงถงึ
คุณค่าทางโภชนาการ ในขณะทีด่า้นสงัคม ขา้ราชการกรมการขนส่งทางบก ตอ้งการปฏบิตัแิละพฒันา
ตนเองโดยตัง้มัน่อยูใ่นคุณธรรม จรยิธรรม และค่านิยมทีด่งีามของสงัคม ตอ้งการพฒันามนุษยสมัพนัธ์
ในการท างานรว่มกบัผูอ้ื่น ตอ้งการและมคีวามเตม็ใจในการท างานเป็นทมี ตอ้งการพฒันาการท างาน
เป็นทมีใหม้ปีระสทิธภิาพ ตอ้งการวางแผนปรบัปรงุตนเองอยา่งมรีะเบยีบและปฏบิตัติามแผน ตอ้งการ
ปรบัปรงุบุคลกิภาพของตนเองใหเ้ป็นทีต่อ้งการของสงัคม นอกจากน้ีดา้นสตปิญัญาและความเฉลยีว
ฉลาดทางอารมณ์ ขา้ราชการกรมการขนส่งทางบก ตอ้งการศกึษาหาความรูแ้ละใฝรู่ต้ลอดเวลา 
ตอ้งการการสนบัสนุนและเขา้รบัการฝึกอบรมเกี่ยวกบัการเพิม่พนูทกัษะในการปฏบิตังิาน ตอ้งการ
ปฏบิตังิานทีไ่ดร้บัมอบหมายดว้ยความเตม็ใจ เตม็ความสามารถ เตม็เวลา และตอ้งการใหม้ี
ผูเ้ชีย่วชาญมาใหค้วามรูเ้กี่ยวกบัการพฒันาความเฉลยีวฉลาดทางอารมณ์ ทีส่่งต่อการปฏบิตังิานและ
การด ารงชวีติ อกีทัง้ยงัตอ้งการสรา้งมนุษยสมัพนัธท์ีด่รีะหว่างเพื่อนรว่มงาน เป็นต้น  
 ซึง่ความตอ้งการพฒันาตนเองดา้นสตปิญัญาและความเฉลยีวฉลาดทางอารมณ์น้ี 
สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ อมรรตัน์ ปกัโคทานงั (2548: 122-123) ทีไ่ดศ้กึษาเรื่องความตอ้งการ
พฒันาตนเองของบุคลากรสายสนับสนุนวชิาการ มหาวทิยาลยัมหดิล วทิยาเขตศาลายา พบว่า 
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บุคลากรสายสนับสนุนวชิาการ มหาวทิยาลยัมหดิล วทิยาเขตศาลายา มคีวามตอ้งการพฒันาตนเอง
ใหม้ศีกัยภาพในการท างานสงูขึน้ ตอ้งการพฒันาความคดิรเิริม่สรา้งสรรค ์และเรยีนรูเ้ทคโนโลยทีี่
ทนัสมยั ตอ้งการพฒันาวุฒภิาวะทางอารมณ์ ตอ้งการฝึกฝนตนเองใหท้นัต่อการเปลีย่นแปลงต่าง ๆ 
อยูเ่สมอ ตลอดจนตอ้งการฝึกฝนตนเองใหอ้ดทนต่อการท างานเพื่อความส าเรจ็ อกีทัง้ยงัตอ้งการ
บรหิารเวลาในการท างานใหเ้ป็นระบบยิง่ขึน้ และตอ้งการเรยีนรูง้านในหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ  
อนัเน่ืองมาจากการท างานในปจัจบุนั ระบบราชการมกีารปฏริปู มกีารพฒันาเพื่อใหม้คีวามทดัเทยีม
กบัภาคเอกชน ดงันัน้บุคลากรจงึตอ้งมกีารพฒันาตนเอง พฒันาดา้นการปฏบิตังิานเพื่อตนเองจะไดม้ี
ศกัยภาพในการท างานสงูขึน้ นอกจากนี้ ทพิวรรณ เจรญิผล (2542: 108) ทีศ่กึษาเรือ่งความตอ้งการ
และการไดร้บัการตอบสนองความตอ้งการในการพฒันาบุคลากรของขา้ราชการสายสนบัสนุนวชิาการ
ของมหาวทิยาลยับรูพา พบว่า ขา้ราชการสายสนับสนุนวชิาการของมหาวทิยาลยับูรพามคีวาม
ตอ้งการในการพฒันาความรู ้ความสามารถของตนเอง และทกัษะในการปฏบิตังิาน เพื่อใหท้นัต่อ
สภาวะการเปลีย่นแปลง ทัง้ยงัจะเป็นการช่วยเสรมิความสามารถในการปฏบิตังิาน และการท างาน
เป็นกลุ่ม ซึง่ผลการวจิยักส็อดคลอ้งกบั ธดิารตัน์ เนียมกสพิงษ์ (2549: 134-136) และ อมรรตัน์  
ปกัโคทานงั (2548: 122-123) เช่นกนั 
 จากงานวจิยัของ สุนทร ใหมย่ะ (2552: 90) ทีศ่กึษาเรื่องความตอ้งการพฒันาตนเองของ
บุคลากรในสถานศกึษาเอกชนสงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาจงัหวดัอุตรดติถ ์เขต 1 พบว่า ในดา้น
สุขภาพนัน้ รายการทีบุ่คลากรในสถานศกึษาเอกชนมคีวามตอ้งการพฒันาตนเองมากทีสุ่ดคอืความ 
สามารถในการดแูลและตรวจสอบสุขภาพของตนเอง เพราะบุคลากรจ านวนมากใชเ้วลาในการ
ปฏบิตังิานมากกว่าทีจ่ะดแูลตนเอง นอกจากนี้บุคลากรในสถานศกึษาเอกชนยงัมคีวามตอ้งการพฒันา
ตนเองในดา้นการรูจ้กัควบคุมอารมณ์ตนเอง การเสรมิสรา้งสุขภาพจติ และการผ่อนคลายความเครยีด 
ทีเ่กดิจากการท างาน ซึง่ประเดน็ปญัหาเกีย่วกบัสุขภาพในงานวจิยัของ สุวรยี ์ไชยวงศ ์(2552: 117) ที่
ไดศ้กึษาเรือ่งความตอ้งการในการพฒันาตนเองของบุคลากรทีใ่หบ้รกิารกบัเดก็พกิารในสถานสงเคราะห์
เดก็พกิาร สงักดักรมพฒันาสงัคมและสวสัดกิาร กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์  
กพ็บว่า บุคลากรผูป้ฏบิตังิานประสบปญัหาสุขภาพ โดยมอีาการปวดตามขอ้ ปวดหลงั หรอืปวดเมือ่ย 
ตามร่างกายเป็นประจ า รองลงมาเป็นปญัหาเกีย่วกบัระบบทางเดนิหายใจ ตลอดจนไมม่เีวลาพกัผ่อน
อยา่งเพยีงพอในแต่ละวนั และมปีญัหาสุขภาพอื่น ๆ ทีเ่ป็นอุปสรรคต่อการปฏบิตังิานเช่นกนั 
 นอกจากนี้จากงานวจิยัของ นพมาศ ทะมาตร ์(2551: 113) ทีไ่ดศ้กึษาเรือ่งการปฏบิตังิาน
และความตอ้งการพฒันาตนเองของบุคลากรสงักดักองนโยบายและแผน มหาวทิยาลยัราชภฏัในเขต
ภาคเหนือ ไดส้รุปผลการวเิคราะหค์วามตอ้งการพฒันาตนเองของบุคลากรสงักดักองนโยบายและ
แผนโดยภาพรวมมคีวามตอ้งการพฒันาตนเองดา้นบุคลกิภาพอยูใ่นระดบัมาก ซึง่สอดคลอ้งกบั
งานวจิยัของ วศิรตุา ทองแกมแกว้ (2552: 94) ทีไ่ดศ้กึษาเรือ่งปจัจยัทีส่่งผลต่อการพฒันาตนเองของ
บุคลากรสายวชิาการ กรณศีกึษามหาวทิยาลยัทกัษณิ กพ็บว่า บุคลากรสายวชิาการ มหาวทิยาลยั
ทกัษณิ มคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัการพฒันาตนเองตามองคป์ระกอบของการพฒันาตนเองในทกัษะดา้น 
บุคลกิภาพอยูใ่นระดบัมากเช่นกนั รวมทัง้งานวจิยัของ สุนทร ใหม่ยะ (2552: 89) ทีไ่ดศ้กึษาเรือ่งความ 
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ตอ้งการพฒันาตนเองของบุคลากรในสถานศกึษาเอกชนสงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาจงัหวดั
อุตรดติถ ์เขต 1 พบว่า ในดา้นบุคลกิภาพนัน้ รายการทีบุ่คลากรในสถานศกึษาเอกชนมคีวามตอ้งการ
พฒันาตนเองมากทีสุ่ดคอืความสามารถในการคดิวเิคราะห ์แกป้ญัหา และผลการศกึษายงัพบว่า 
บุคลากรมคีวามตอ้งการพฒันาตนเองในดา้นการสรา้งความมัน่ใจในกระบวนการท างานของตนเอง  
การสรา้งมนุษยสมัพนัธก์บัผูอ้ื่น การพฒันาความมัน่ใจในตนเอง และกลา้แสดงออกอยา่งเหมาะสม 
 ส่วนงานวจิยัของ ธญัญาพนัธ ์สทิธพิงษ์ (2553: 99) ทีไ่ดศ้กึษาความตอ้งการพฒันาตนเอง
ของบุคลากรสงักดัองคก์ารบรหิารส่วนต าบลจงัหวดัตาก ในดา้นศลีธรรม คุณธรรม และจรยิธรรม 
พบว่า บุคลากรมคีวามตอ้งการพฒันาดา้นศลีธรรม คุณธรรม และจรยิธรรมโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 
ในขณะทีง่านวจิยัของ จกัรพงษ์ ไชยวงศ ์(2550: 95-96) ทีไ่ดศ้กึษาความตอ้งการพฒันาตนเองของ
บุคลากรในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานจงัหวดัรอ้ยเอด็ พบว่า บุคลากรในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานจงัหวดั
รอ้ยเอด็ มคีวามตอ้งการพฒันาตนเองดา้นการพฒันาโดยการเรยีนรูด้ว้ยตวัเอง โดยรวมอยูใ่นระดบั
มาก แต่เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ กลบัพบว่า ในเรือ่งของการพฒันาทางดา้นร่างกายและจติใจโดยการ
เจรญิสมาธภิาวนา เพื่อฝึกฝน ขดัเกลาจติใจ เสรมิสรา้งคุณธรรม จรยิธรรมนัน้ มคี่าเฉลีย่ต ่าสุด 
 และจากผลการวเิคราะหอ์ทิธพิลของปจัจยัส่วนบุคคลและปจัจยัจงูใจทีส่่งผลต่อการพฒันา
ตนเองของบุคลากรบรษิทั โชตวิฒัน์อุตสาหกรรมการผลติ จ ากดั ซึง่เป็นงานวจิยัของ บวรวชิ  
นนทะวงษ์ (2553: 106) ทีไ่ดศ้กึษาเรือ่งอทิธพิลของปจัจยัส่วนบุคคลและปจัจยัจงูใจทีส่่งผลต่อการ
พฒันาตนเองของบุคลากรบรษิทั โชตวิฒัน์อุตสาหกรรมการผลติ จ ากดั พบว่า ค่าตอบแทนทีเ่ป็น
ธรรม นโยบายการบรหิารงานขององคก์าร ความมัน่คงในงาน ระดบัการศกึษา เครือ่งอ านวยความ
สะดวกในการท างาน และอายขุองบุคลากร สามารถรว่มกนัพยากรณ์ความตอ้งการพฒันาตนเองของ
บุคลากรบรษิทั โชตวิฒัน์อุตสาหกรรมการผลติ จ ากดั ทัง้น้ีอาจเน่ืองมาจากบุคลากรเป็นปจัจยัส าคญั
ในการขบัเคลื่อนไปสู่ความส าเรจ็ขององคก์าร ดงันัน้ เพื่อเป็นการเพิม่ประสทิธภิาพและประสทิธผิล
ของงาน บุคลากรควรไดร้บัค่าตอบแทนทีเ่ป็นธรรมอยา่งเพยีงพอในการด ารงชพี ซึง่การไดร้บั
ผลตอบแทนในการท างานทีเ่ป็นทีพ่งึพอใจ จะท าใหบุ้คลากรเกดิการพฒันาตนเองในการท างานใหด้ี
ยิง่ขึน้ดว้ย 
 จากการศกึษาวจิยัของ พระจริวฒัน์ อุตฺตมเมธ ี(วุฒพิงศ)์ (2553: 120-121) ทีไ่ดศ้กึษา 
วเิคราะหก์ารศกึษาเพื่อพฒันาตนตามทศันะของพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยตฺุโต) ท าใหท้ราบไดว้่า 
การศกึษาในพระพุทธศาสนาเป็นเรือ่งของการศกึษาตลอดชวีติ หรอืการมชีวีติทีเ่ป็นอยูเ่พื่อการศกึษา 
มนุษยจ์ะบรรลุเป้าหมายของตวัเอง ยอ่มเกดิจากการศกึษา ซึง่หลกัการศกึษาในพระพุทธศาสนา คอื  
ไตรสกิขา หรอื ศลี สมาธ ิปญัญา มจีดุมุง่หมายสงูสุดทีค่วามเป็นพระอรหนัต ์นอกจากน้ีการศกึษายงั
เป็นเครือ่งวดัและเป็นตวับ่งชีค้วามส าเรจ็ของมนุษย ์ไดพ้ฒันามนุษยใ์หม้คีวามรู ้ความสามารถ ความ 
คดิความอ่าน ความประพฤตทิีด่งีาม ซึง่การศกึษานัน้ไดเ้ขา้มาช่วยในการฝึกฝนอบรมพฒันาคนให้
เกดิความดงีาม ความเจรญิทางดา้นจติใจเป็นส่วนส าคญั และการศกึษาทีส่งัคมไทยปจัจบุนัควรไดร้บั 
คอื การศกึษาทีเ่ป็นกระบวนการพฒันาคนใหเ้ป็นคนด ีมศีลีธรรม มหีลกัในการด าเนินชวีติทีถู่กตอ้ง
และมคีวามสุข ตลอดจนใชช้วีติอยูใ่นสงัคมไดอ้ยา่งพอเหมาะพอดกีบัสถานภาพของตวัเอง ไมท่ะเยอ 
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ทะยานจนเกนิขอบเขตความสามารถของตน จนเป็นเหตุใหเ้กดิความประพฤตมิชิอบธรรมขึน้ และ
เมือ่ไดร้บัการศกึษาทีเ่ป็นไปเพื่อการพฒันาตนเองแลว้ เป็นมนุษยท์ี่สมบูรณ์ เป็นทีพ่ึง่พงิใหแ้ก่สงัคม
ได ้กช็่วยกนัพฒันาสงัคมใหม้คีวามเจรญิก้าวหน้า จงึกล่าวไดว้่า การศกึษาไดม้คีวามส าคญัในการที่
จะพฒันาคน พฒันาเศรษฐกจิ พฒันาประเทศชาต ิใหม้คีวามเจรญิรุง่เรอืง มคีวามกา้วหน้ายิง่ ๆ ขึน้
ไป ซึง่การพฒันาตนนัน้ ในพระพุทธศาสนาไดใ้หค้วามส าคญัเป็นอย่างมาก เพราะความประเสรฐิของ
มนุษยอ์ยู่ทีก่ารฝึกฝนพฒันาตน ถา้ไมพ่ฒันาแลว้มนุษยไ์มป่ระเสรฐิ และมนุษยน์ัน้เมื่อพฒันาตนแลว้
สามารถเขา้ถงึอสิรภาพและความสุขไดจ้รงิ เช่น พระพุทธเจา้ เป็นตน้ จงึเป็นขอ้ยนืยนัไดว้่า มนุษย์
เป็นสตัวท์ีพ่ฒันาไดจ้ากการฝึก ซึง่การพฒันาตนในพระพุทธศาสนาใชห้ลกัภาวนา 4     กา  า  า 
  ล า  า      า  า  ละป    า า  า      า ร   ร     การ    า   โ  ร  ร   การ  ก   ป   
  า    เ ราะ       ป       การ       ล      กรร   า      ก า การ    า   า     ระ     
 า  า     ป  การ  ก       ล                า ป  การ  า       ล       า    รร  ละ ร   รร  
 ละ                ก      ะ   ล     า  า ร า กา      กรร  ร  การประ    ป       ป   ป    
            า   ป  การ  ก      ล  ากก  ล  ละ ก    า   กล                     ลา   
 สรปุไดว้่าบุคลากรของทุกองคก์ารต่างตอ้งการพฒันาตนเองในทุก ๆ ดา้น เท่าทีจ่ะสามารถ
ฝึกอบรมและพฒันาได ้โดยอยากใหผู้บ้รหิารเหน็ความส าคญัของความตอ้งการพฒันาตนเองของ
บุคลากร และตอ้งการไดร้บัการตอบสนองความตอ้งการดงักล่าวจากผูบ้รหิารขององคก์าร  ความ
ตอ้งการพฒันาตนเองของบุคลากรนัน้ ตอ้งการพฒันาในทุก ๆ ดา้น ประกอบกนั ไมว่่าจะเป็น 
ทางดา้นรา่งกาย อารมณ์ สงัคม และสตปิญัญา 



บทท่ี 3 
วิธีด ำเนินกำรวิจยั 

 
 ในการวจิยัครัง้นี้ ผูว้จิยัไดด้ าเนินการตามขัน้ตอน ดงันี้ การก าหนดประชากรและการเลอืก
กลุ่มตวัอยา่ง การสรา้งเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั การเกบ็รวบรวมขอ้มลู การจดักระท าขอ้มลู การ
วเิคราะหข์อ้มลู และสถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู  
 
กำรก ำหนดประชำกรและกำรเลือกกลุ่มตวัอย่ำง 
 ประชำกร 
  ประชากร ไดแ้ก่ บุคลากรสายปฏบิตักิาร คณะพาณชิยศาสตรแ์ละการบญัช ีจฬุาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั ประกอบดว้ย ขา้ราชการ จ านวน 6 คน ลกูจา้งประจ า จ านวน 30 คน และพนกังาน
มหาวทิยาลยั จ านวน 144 คน รวมทัง้สิน้ 180 คน 
 กำรเลือกกลุ่มตวัอย่ำง 
  กลุ่มตวัอยา่ง ใชป้ระชากรทัง้หมด จ านวน 180 คน เป็นกลุ่มตวัอยา่งในการศกึษาครัง้นี้ 
 
กำรสร้ำงเคร่ืองมือท่ีใช้ในกำรวิจยั 
 ขัน้ตอนในกำรสร้ำงเครื่องมือ 
  1. ศกึษาเอกสาร งานวจิยั แนวคดิทฤษฎ ีทีเ่กีย่วกบัการพฒันาตนเอง 
  2. ศกึษาวธิกีารสรา้งแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั ตามแบบของ 
ไลเคริท์ (Likert’s Scale)  
  3. สมัภาษณ์บุคลากรสายปฏบิตักิารของคณะพาณชิยศาสตรแ์ละการบญัช ีจฬุาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั เกีย่วกบัความตอ้งการพฒันาตนเอง เพื่อเป็นแนวทางในการสรา้งแบบสอบถาม 
  4. น าขอ้มลูทีไ่ดจ้ากขอ้ 1 2 และ 3 มาสรา้งแบบสอบถามทีเ่กีย่วกบัความตอ้งการพฒันา
ตนเองใน 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นร่างกาย ดา้นอารมณ์ ดา้นสงัคม และดา้นสตปิญัญา 
  5. น าแบบสอบถามทีส่รา้งเสรจ็แลว้ เสนอต่ออาจารยท์ีป่รกึษาปรญิญานิพนธ ์เพื่อ
ตรวจสอบ เสนอแนะ และปรบัปรงุแกไ้ข 
  6. น าแบบสอบถามทีส่รา้งและผ่านการพจิารณาจากอาจารยท์ีป่รกึษาปรญิญานิพนธแ์ลว้
ไปตรวจสอบความเทีย่งตรงเชงิพนิิจ (Face Validity) โดยผูเ้ชีย่วชาญจ านวน 3 ท่าน แลว้น าผลการ
ตรวจสอบของผูเ้ชีย่วชาญมาหาค่าความสอดคลอ้งระหว่างขอ้ค าถามกบัวตัถุประสงค ์(Index of Item-
Objective Congruence: IOC) ขอ้ค าถามทีใ่ชไ้ดค้อืขอ้ทีม่คี่า IOC ตัง้แต่ 0.5 ขึน้ไป 
  7. น าแบบสอบถามทีป่รบัปรงุแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ชีย่วชาญ เสนอต่ออาจารย์ 
ทีป่รกึษาปรญิญานิพนธ ์เพื่อพจิารณาตรวจสอบอกีครัง้ใหส้มบรูณ์ก่อนการน าไปทดลองใช ้(Try out)  
  8. น าแบบสอบถามทีแ่กไ้ขปรบัปรงุแลว้ ไปทดลองใช ้(Try out) กบับุคลากรจ านวน 50 
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คน เพื่อน าขอ้มลูทีไ่ดม้าวเิคราะหห์าค่าอ านาจจ าแนกของแบบสอบถามเป็นรายขอ้ โดยใชว้ธิจีดัแบ่ง
รอ้ยละ 25 ของกลุ่มสงู และกลุ่มต ่า โดยใชก้ารทดสอบท ี(t-test) เลอืกเฉพาะค าถามทีม่คี่าอ านาจ
จ าแนกสงู คอื มคี่า t มากกว่า 1.75 ขึน้ไป (Ferguson.  1981: 180) ไวเ้ป็นเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั 
  9. วเิคราะหห์าค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) จากแบบสอบถามทีผ่่านการคดัเลอืก โดยใช้
วธิกีารหาค่าสมัประสทิธิแ์อลฟ่า (Alpha-Coefficient) โดยใชส้ตูรของครอนบาค (Cronbach.  1990: 
169) ไดค้่าความเชื่อมัน่ของแบบสอบถามทัง้ฉบบัเท่ากบั .97  
 
ลกัษณะของแบบสอบถำม 
 แบบสอบถามทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้เป็นแบบสอบถามเพื่อส ารวจความคดิเหน็เกีย่วกบัความ
ตอ้งการพฒันาตนเองของบุคลากรสายปฏบิตักิาร คณะพาณชิยศาสตรแ์ละการบญัช ีจฬุาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั แบ่งเป็น 2 ตอน คอื 
  ตอนที ่1 แบบสอบถามขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
  ตอนที ่2 แบบสอบถามเกี่ยวกบัความตอ้งการพฒันาตนเองของบุคลากรสายปฏบิตักิาร 
คณะพาณชิยศาสตรแ์ละการบญัช ีจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วน 
ประมาณค่า 5 ระดบัตามแบบของไลเคริท์ (Likert.  1932: 1-55) ส ารวจระดบัความตอ้งการทีเ่กีย่วกบั
การพฒันาตนเอง 4 ดา้น คอื ดา้นรา่งกาย ดา้นอารมณ์ ดา้นสงัคม และดา้นสตปิญัญา โดยในตอนทา้ย
ของแบบสอบถามในแต่ละดา้น จะมแีบบสอบถามปลายเปิด เพื่อใหผู้ต้อบไดแ้สดงความคดิเหน็และ
ขอ้เสนอแนะเพิม่เตมิ 
 ผูว้จิยัก าหนดค่าน ้าหนกัคะแนนของตวัเลอืกในแบบสอบถาม ดงันี้ 
  คะแนน 5 หมายถงึ ผูต้อบมคีวามตอ้งการพฒันาตนเองในเรือ่งดงักล่าวมากทีสุ่ด 
  คะแนน 4 หมายถงึ ผูต้อบมคีวามตอ้งการพฒันาตนเองในเรือ่งดงักล่าวมาก 
  คะแนน 3 หมายถงึ ผูต้อบมคีวามตอ้งการพฒันาตนเองในเรือ่งดงักล่าวปานกลาง 
  คะแนน 2 หมายถงึ ผูต้อบมคีวามตอ้งการพฒันาตนเองในเรือ่งดงักล่าวน้อย 
  คะแนน 1 หมายถงึ ผูต้อบมคีวามตอ้งการพฒันาตนเองในเรือ่งดงักล่าวน้อยทีสุ่ด 
 ผูว้จิยัไดก้ าหนดเกณฑใ์นการแปลความหมายค่าเฉลีย่น ้าหนกัค าตอบ ดงันี้ 
  ค่าเฉลีย่ 4.51–5.00 หมายถงึ ผูต้อบมคีวามตอ้งการพฒันาในเรือ่งดงักล่าวมากทีสุ่ด 
  ค่าเฉลีย่ 3.51–4.50 หมายถงึ ผูต้อบมคีวามตอ้งการพฒันาในเรือ่งดงักล่าวมาก 
  ค่าเฉลีย่ 2.51–3.50 หมายถงึ ผูต้อบมคีวามตอ้งการพฒันาในเรือ่งดงักล่าวปานกลาง 
  ค่าเฉลีย่ 1.51–2.50 หมายถงึ ผูต้อบมคีวามตอ้งการพฒันาในเรือ่งดงักล่าวน้อย 
  ค่าเฉลีย่ 1.00–1.50 หมายถงึ ผูต้อบมคีวามตอ้งการพฒันาในเรือ่งดงักล่าวน้อยทีสุ่ด 
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กำรเกบ็รวบรวมข้อมลู 
 ผูว้จิยัด าเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มลูตามขัน้ตอน ดงันี้ 
  1. ขอหนงัสอืแนะน าตวัจากบณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ส่งถงึคณบดี
คณะพาณชิยศาสตรแ์ละการบญัช ีจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั เพื่อขอความอนุเคราะหใ์นการแจกแบบ 
สอบถามและการเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
  2. น าหนงัสอืแนะน าตวัพรอ้มแบบสอบถาม จ านวน 180 ฉบบั ไปท าการเกบ็ขอ้มลูกบั
บุคลากรสายปฏบิตักิารของคณะพาณชิยศาสตรแ์ละการบญัช ีจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
  3. น าแบบสอบถามกลบัมาตรวจสอบความสมบูรณ์ โดยแบบสอบถามทีแ่จกมจี านวน 
180 ฉบบั แต่แบบสอบถามทีไ่ดร้บัคนืและมคีวามสมบรูณ์มจี านวน 176 ฉบบั คดิเป็นรอ้ยละ 97.78  
และไดน้ าแบบสอบถามไปวเิคราะหข์อ้มลูต่อไป 
 
กำรจดักระท ำข้อมลู 
 ผูว้จิยัด าเนินการดงันี้ 
  1. น าแบบสอบถามทีไ่ดร้บักลบัคนืมาตรวจสอบใหค้ะแนนตามค่าน ้าหนกัคะแนนทีก่ าหนด 
  2. น าแบบสอบถามมาวเิคราะหค์่าสถติต่ิาง ๆ โดยใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอรส์ าเรจ็รปู 
  
กำรวิเครำะหข้์อมลูและสถิติท่ีใช้ในกำรวิเครำะหข้์อมลู 
 กำรวิเครำะหข้์อมลู 
  ผูว้จิยัด าเนินการดงันี้ 

  1. ตามความมุ่งหมายของการวจิยัขอ้ที ่1 เพื่อศกึษาความตอ้งการพฒันาตนเองของ
บุคลากรสายปฏบิตักิาร คณะพาณชิยศาสตรแ์ละการบญัช ีจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ดา้นร่างกาย ดา้น
อารมณ์ ดา้นสงัคม ดา้นสตปิญัญา และโดยรวมทุกดา้น โดยหาค่าเฉลีย่ (Mean) และค่าความเบีย่งเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation)  

  2. ตามความมุ่งหมายของการวจิยัขอ้ที ่2 เพื่อเปรยีบเทยีบความตอ้งการพฒันา
ตนเองของบุคลากรสายปฏบิตักิาร คณะพาณชิยศาสตรแ์ละการบญัช ีจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ดา้น
รา่งกาย ดา้นอารมณ์ ดา้นสงัคม ดา้นสตปิญัญา และโดยรวมทุกดา้น จ าแนกตามเพศ โดยใชก้าร
ทดสอบท ี(t-test) ส่วนตวัแปรวุฒกิารศกึษา และประสบการณ์ในการปฏบิตังิาน ใชก้ารวเิคราะหค์วาม
แปรปรวนแบบทางเดยีว (One Way Analysis of Variance) ในกรณทีีพ่บความแตกต่างอยา่งม ี
นยัส าคญัทางสถติ ิจงึท าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ โดยวธิกีารของเชฟเฟ่ (Scheffe’s test)  
   3. สรปุความคดิเหน็ และขอ้เสนอแนะจากแบบสอบถามปลายเปิด โดยน าเสนอผลสรปุ
ในเชงิบรรยาย เพื่อใชใ้นการประกอบการอภปิรายผลการวจิยั 
 สถิติท่ีใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมลู 
  1. สถติพิืน้ฐาน 
   1.1 ค่าความถี่ (Frequency) 
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   1.2 ค่ารอ้ยละ (Percentage) 
   1.3 ค่าเฉลีย่ (Mean) 
   1.4 ค่าความเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
  2. สถติทิีใ่ชใ้นการหาคุณภาพของแบบสอบถาม 
   2.1 หาค่าอ านาจจ าแนกของแบบสอบถามเป็นรายขอ้ โดยใชก้ารทดสอบท ี
เปรยีบเทยีบความแตกต่างระหว่างกลุ่มสงูและกลุ่มต ่า    
   2.2 หาค่าความเชื่อมัน่ของแบบสอบถาม โดยใชว้ธิหีาค่าความสอดคลอ้งภายใน
แบบสมัประสทิธิแ์อลฟ่า (Alpha-Coefficient) 
  3. สถติทิีใ่ชใ้นการทดสอบสมมตฐิาน (ชศูร ีวงศร์ตันะ.  2549: 79) 
   3.1 การทดสอบความแตกต่างของกลุ่มตวัอยา่ง 2 กลุ่ม โดยใชก้ารทดสอบท ี(t-test) 
   3.2 การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ของกลุ่มตวัอยา่งมากกว่า 2 กลุ่ม โดย
การวเิคราะหค์่าความแปรปรวนแบบทางเดยีว (One-way Analysis of Variance) (Ferguson.  1981: 
190-299) และในกรณทีีพ่บความแตกต่างอยา่งมนียัส าคญัทางสถติ ิจงึท าการทดสอบความแตกต่าง
เป็นรายคู่โดยวธิกีารของเชฟเฟ่ (Scheffe’s method) (Ferguson.  1981: 308) 
 



บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะหข้์อมูล 

 
 การวจิยัครัง้นี้มจีดุมุง่หมายเพื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบความตอ้งการพฒันาตนเองของ
บุคลากรสายปฏบิตักิาร คณะพาณชิยศาสตรแ์ละการบญัช ีจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั เพื่อใหก้ารแปล
ความหมายของขอ้มลูเป็นทีเ่ขา้ใจตรงกนั ผูว้จิยัจงึไดก้ าหนดสญัลกัษณ์และอกัษรย่อทีใ่ชใ้นการ
วเิคราะหข์อ้มลู ดงันี้  
 
สญัลกัษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะหข้์อมลู 
 n  แทน จ านวนคนในกลุ่มตวัอยา่ง 
 x̄   แทน ค่าคะแนนเฉลีย่ 
 S.D. แทน ค่าความเบีย่งเบนมาตรฐาน 
 t  แทน ค่าทีใ่ชพ้จิารณาใน t – distribution 
 F  แทน ค่าทีใ่ชพ้จิารณาใน F – distribution 
 SS  แทน ผลบวกของค่าความเบีย่งเบนมาตรฐานยกก าลงัสอง (Sum of Squares) 
 MS  แทน ค่าคะแนนเฉลีย่ของผลบวกก าลงัสองของคะแนน (Mean Squares) 
 df  แทน ระดบัชัน้แห่งความอสิระ (Degrees of Freedom) 
 p  แทน ความน่าจะเป็นทีส่ถติทิีใ่ชท้ดสอบจะตกอยูใ่นช่วงปฏเิสธสมมตฐิาน 
 *  แทน มนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
การเสนอผลการวิเคราะหข้์อมลู 
 ตอนท่ี 1 ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม วเิคราะหโ์ดยการแจกแจงความถีแ่ละหาค่า 
รอ้ยละ 
 ตอนท่ี 2 การศกึษาความตอ้งการพฒันาตนเองของบุคลากรสายปฏบิตักิาร คณะพาณชิย- 
ศาสตรแ์ละการบญัช ีจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ดา้นร่างกาย ดา้นอารมณ์ ดา้นสงัคม ดา้นสตปิญัญา 
โดยรวมและเป็นรายดา้น โดยวเิคราะหห์าค่าคะแนนเฉลีย่ (Mean) และค่าความเบีย่งเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation)  
 ตอนท่ี 3 การเปรยีบเทยีบความตอ้งการพฒันาตนเองของบุคลากรสายปฏบิตักิาร คณะ
พาณชิยศาสตรแ์ละการบญัช ีจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั โดยรวมและเป็นรายดา้น จ าแนกตามเพศ 
วเิคราะหข์อ้มลูโดยการทดสอบท ี(t-test) ส าหรบัการจ าแนกตามวุฒกิารศกึษา และประสบการณ์ในการ
ปฏบิตังิาน ใชก้ารวเิคราะหค์วามแปรปรวนแบบทางเดยีว (One Way Analysis of Variance) เมือ่พบ
ความแตกต่างอยา่งมนียัส าคญัทางสถติจิงึท าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ โดยวธิกีารของเชฟเฟ่ 
(Scheffe’s method) 
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 ตอนท่ี 4 การสรปุความตอ้งการและขอ้เสนอแนะเพิม่เตมิจากแบบสอบถามปลายเปิด 
เกีย่วกบัความตอ้งการพฒันาตนเองของบุคลากรสายปฏบิตักิาร คณะพาณชิยศาสตรแ์ละการบญัช ี
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  
 
ผลการวิเคราะหข้์อมลู 
 ตอนที ่1 ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม วเิคราะหโ์ดยการแจกแจงความถีแ่ละหาค่า 
รอ้ยละ ดงัแสดงในตาราง 1 
 
ตาราง 1 จ านวนและค่ารอ้ยละของกลุ่มตวัอยา่ง จ าแนกตามตวัแปรอสิระ 
 

ตวัแปรอสิระ 
จ านวน (คน) 

n = 176 รอ้ยละ 
1. เพศ       
 1.1 ชาย   46  26.1  
 1.2 หญงิ   130  73.9  

รวม  176  100.0  
2. วุฒกิารศกึษา       
 2.1 ต ่ากว่าปรญิญาตร ี   57  32.4  
 2.2 ปรญิญาตร ี   94  53.4  
 2.3 สงูกว่าปรญิญาตร ี   25  14.2  

รวม  176  100.0  
3. ประสบการณ์ในการปฏบิตังิาน       
 3.1 น้อยกว่า 6 ปี  40  22.7  
 3.2 6 – 24 ปี  94  53.4  
 3.3 มากกว่า 24 ปีขึน้ไป  42  23.9  

รวม  176  100.0  
  
 จากตาราง 1 แสดงว่ากลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นบุคลากรสายปฏบิตักิารเพศหญงิ จ านวน  
130 คน (รอ้ยละ 73.9) บุคลากรสายปฏบิตักิารเพศชาย จ านวน 46 คน (รอ้ยละ 26.1) เมือ่พจิารณา 
วุฒกิารศกึษาส่วนใหญ่มวีุฒกิารศกึษาปรญิญาตร ีจ านวน 94 คน (รอ้ยละ 53.4) มวีุฒกิารศกึษาต ่ากว่า
ปรญิญาตร ีจ านวน 57 คน (รอ้ยละ 32.4) มวีุฒกิารศกึษาสงูกว่าปรญิญาตร ีจ านวน 25 คน (รอ้ยละ 
14.2) และบุคลากรสายปฏบิตักิารส่วนใหญ่มปีระสบการณ์ในการปฏบิตังิานในคณะพาณชิยศาสตรแ์ละ
การบญัช ีจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 6 – 24 ปี จ านวน 94 คน (รอ้ยละ 53.4) น้อยกว่า 6 ปี จ านวน 40 
คน (รอ้ยละ 22.7) และมากกว่า 24 ปีขึน้ไป จ านวน 42 คน (รอ้ยละ 23.9) 
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 ตอนที ่2 การศกึษาความตอ้งการพฒันาตนเองของบุคลากรสายปฏบิตักิาร คณะพาณชิย- 
ศาสตรแ์ละการบญัช ีจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ดา้นร่างกาย ดา้นอารมณ์ ดา้นสงัคม ดา้นสตปิญัญา 
โดยรวมและเป็นรายดา้น โดยวเิคราะหห์าค่าคะแนนเฉลีย่ (Mean) และค่าความเบีย่งเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) ดงัแสดงในตาราง 2 – 9 
 
ตาราง 2 ค่าคะแนนเฉลีย่และค่าความเบีย่งเบนมาตรฐานของความตอ้งการพฒันาตนเองของบุคลากร 
     สายปฏบิตักิาร คณะพาณชิยศาสตรแ์ละการบญัช ีจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  
     โดยรวมและเป็นรายดา้น 
 

ความตอ้งการพฒันาตนเอง 
บุคลากรสายปฏบิตักิาร (n = 176) 

ระดบัความตอ้งการ 
x̄  S.D. 

1. ดา้นรา่งกาย 3.94 0.56 มาก 
2. ดา้นอารมณ์ 3.86 0.58 มาก 
3. ดา้นสงัคม 3.94 0.57 มาก 
4. ดา้นสตปิญัญา 3.97 0.62 มาก 

รวม 3.93 0.50 มาก 
 
 จากตาราง 2 แสดงว่าบุคลากรสายปฏบิตักิาร คณะพาณชิยศาสตรแ์ละการบญัช ีจุฬาลงกรณ์ 
มหาวทิยาลยั มคีวามตอ้งการพฒันาตนเองโดยรวมและเป็นรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก  
 
ตาราง 3 ค่าคะแนนเฉลีย่และค่าความเบีย่งเบนมาตรฐานของความตอ้งการพฒันาตนเองของบุคลากร 
     สายปฏบิตักิาร คณะพาณชิยศาสตรแ์ละการบญัช ีจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ดา้นร่างกาย  
     เป็นรายขอ้ 
 

ขอ้ 
ความตอ้งการพฒันาตนเอง บุคลากรสายปฏบิตักิาร (n = 176) ระดบั 

ความตอ้งการ ดา้นรา่งกาย x̄         S.D. 
1. ตอ้งการออกก าลงักายอย่างสม ่าเสมอ 

เพื่อบรหิารรา่งกายใหม้สีุขภาพแขง็แรง 
3.97  0.81  มาก 

2. ตอ้งการบรหิารเวลาเพื่อใหม้เีวลา 
ออกก าลงักายอยา่งเพยีงพอ 

3.91  0.78  มาก 

3. ตอ้งการเขา้รว่มโครงการพฒันาสมรรถ 
ภาพทางกาย ดว้ยการออกก าลงักาย เช่น 
เล่นโยคะ หรอื เตน้แอโรบคิ เป็นตน้ 

3.58  0.94  มาก 
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ตาราง 3 (ต่อ) 
 

ขอ้ 
ความตอ้งการพฒันาตนเอง บุคลากรสายปฏบิตักิาร (n = 176) ระดบั 

ความตอ้งการ ดา้นรา่งกาย x̄         S.D. 
4. ตอ้งการบรโิภคอาหารทีส่ะอาด 

ถูกสุขลกัษณะ โดยค านึงถงึคุณค่าทาง
อาหารตามหลกัโภชนาการ 

4.27  0.71  มาก 

5. ตอ้งการรบัประทานอาหารเสรมิเพื่อบ ารงุ
สุขภาพ 

3.66  0.97  มาก 

6. ตอ้งการศกึษาหาความรูด้ว้ยตนเองจาก
เอกสารทีเ่กีย่วกบัการดแูลสุขภาพและ
อนามยั 

3.69  0.77  มาก 

7. ตอ้งการใหผู้เ้ชีย่วชาญมาบรรยาย 
ใหค้วามรูใ้นเรือ่งการดแูลสุขภาพอย่าง
ถูกตอ้ง 

3.77  0.85  มาก 

8. ตอ้งการใหม้กีารตรวจสุขภาพรา่งกาย
ประจ าปี โดยแพทยผ์ูเ้ชีย่วชาญ 

4.41  0.64  มาก 

9. ตอ้งการพฒันาบุคลกิภาพทางดา้น
รา่งกาย เช่น การแต่งกาย การวางตวั 
การพดูจา การเคลื่อนไหวรา่งกายต่าง ๆ 
ไมว่่าจะเป็นการเดนิ การยนื การนัง่ 
ใหเ้หมาะสม ฯลฯ 

4.05  0.84  มาก 

10. ตอ้งการใหผู้บ้รหิารเหน็ความส าคญัของ
การพฒันาตนเองดา้นร่างกาย โดยการ
สนบัสนุนใหม้กีารจดักจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัการบรหิารรา่งกายและสรา้งเสรมิ
สมรรถภาพทางกาย 

4.13  0.80  มาก 

รวม 3.94  0.56  มาก 
 
 จากตาราง 3 แสดงว่าบุคลากรสายปฏบิตักิาร คณะพาณชิยศาสตรแ์ละการบญัช ีจุฬาลงกรณ์ 
มหาวทิยาลยั มคีวามตอ้งการพฒันาตนเองดา้นร่างกายโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก และเมือ่พจิารณาเป็น
รายขอ้ พบว่า ทุกขอ้มคีวามตอ้งการพฒันาอยูใ่นระดบัมาก 
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ตาราง 4 ค่าคะแนนเฉลีย่และค่าความเบีย่งเบนมาตรฐานของความตอ้งการพฒันาตนเองของบุคลากร 
     สายปฏบิตักิาร คณะพาณชิยศาสตรแ์ละการบญัช ีจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ดา้นอารมณ์  
     เป็นรายขอ้ 
 

ขอ้ 
ความตอ้งการพฒันาตนเอง บุคลากรสายปฏบิตักิาร (n = 176) ระดบั 

ความตอ้งการ ดา้นอารมณ์ x̄         S.D. 
11. ตอ้งการศกึษาหาความรูด้ว้ยตนเองจาก

เอกสารทีเ่กีย่วกบัการพฒันาดา้นจติใจ
และอารมณ์ 

3.68  0.75  มาก 

12. ตอ้งการรกัษาศลีใหส้ม ่าเสมอ 3.80  0.80  มาก 
13. ตอ้งการพฒันาจติใจและอารมณ์เป็น

ประจ า เช่น การไหวพ้ระ การนัง่สมาธ ิ
การสวดมนต ์การฟงัธรรม เป็นตน้ 

3.87  0.79  มาก 

14. ตอ้งการเขา้รว่มกจิกรรมทางศาสนาเมือ่มี
โอกาส 

3.81  0.83  มาก 

15. ตอ้งการฝึกฝนตนเองใหม้จีติใจสงบมัน่คง  
เพื่อสามารถควบคุมอารมณ์ และมสีตอิยู่
เสมอ 

3.95  0.79  มาก 

16. ตอ้งการเป็นผูท้ีย่อมรบัความจรงิ คอื
ยอมรบัขอ้บกพรอ่งทัง้ของตนเองและ
ผูอ้ื่นได ้

3.96  0.78  มาก 

17. ตอ้งการท ากจิกรรมผ่อนคลายความ 
ตงึเครยีดภายหลงัการปฏบิตังิาน เช่น 
เล่นดนตร ีเล่นกฬีา ชมภาพยนตร ์ 
เขา้รว่มกจิกรรมสงัสรรค ์เป็นตน้ 

3.92  0.74  มาก 

18. ตอ้งการใหผู้เ้ชีย่วชาญมาใหค้วามรู้
เกีย่วกบัการพฒันาดา้นจติใจและอารมณ์ 

3.70  0.80  มาก 

19. ตอ้งการใหผู้บ้รหิารเหน็ความส าคญัของ
การพฒันาตนเองดา้นอารมณ์ โดยการจดั
กจิกรรมทางดา้นการพฒันาจติใจและ
อารมณ์ เช่น กจิกรรมไหวพ้ระ 9 วดั 
กจิกรรมจติอาสา เป็นตน้ 

4.02  0.89  มาก 

รวม 3.86  0.58  มาก 
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 จากตาราง 4 แสดงว่าบุคลากรสายปฏบิตักิาร คณะพาณชิยศาสตรแ์ละการบญัช ีจุฬาลงกรณ์ 
มหาวทิยาลยั มคีวามตอ้งการพฒันาตนเองดา้นอารมณ์โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก และเมือ่พจิารณาเป็น
รายขอ้ พบว่า ทุกขอ้มคีวามตอ้งการพฒันาอยูใ่นระดบัมาก 
 
ตาราง 5 ค่าคะแนนเฉลีย่และค่าความเบีย่งเบนมาตรฐานของความตอ้งการพฒันาตนเองของบุคลากร 
     สายปฏบิตักิาร คณะพาณชิยศาสตรแ์ละการบญัช ีจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ดา้นสงัคม 
     เป็นรายขอ้ 
 

ขอ้ 
ความตอ้งการพฒันาตนเอง บุคลากรสายปฏบิตักิาร (n = 176) ระดบั 

ความตอ้งการ ดา้นสงัคม x̄         S.D. 
20. ตอ้งการใหค้วามช่วยเหลอืผูร้ว่มงาน 

ตามความสามารถของตนเอง 
3.97  0.69  มาก 

21. ตอ้งการสรา้งบรรยากาศในการท างาน
รว่มกนักบัผูร้ว่มงานในหน่วยงาน 

4.06  0.69  มาก 

22. ตอ้งการปรบัปรงุและพฒันาการท างาน
เป็นทมีใหม้ปีระสทิธภิาพ 

4.13  0.73  มาก 

23. ตอ้งการพฒันามนุษยสมัพนัธใ์นการ
ท างานรว่มกบัผูอ้ื่น 

3.99  0.73  มาก 

24. ตอ้งการปฏบิตังิานดว้ยความเสยีสละ  
เพื่อประโยชน์ส่วนรวมอยูเ่สมอ 

3.99  0.74  มาก 

25. ตอ้งการเขา้รว่มกจิกรรมส่วนรวมเมือ่มี
โอกาส 

3.95  0.72  มาก 

26. ตอ้งการวเิคราะหข์อ้บกพรอ่งของตนเอง
อยูเ่สมอ 

4.01  0.76  มาก 

27. ตอ้งการค านึงถงึความแตกต่างระหว่าง
บุคคลอยูเ่สมอ 

3.81  0.77  มาก 

28. ตอ้งการไดร้บัการยกยอ่ง ชมเชย ในกรณี
ทีส่ามารถปฏบิตังิานไดป้ระสบผลส าเรจ็ 
หรอืท าคุณประโยชน์ใหแ้ก่หน่วยงาน 

3.54  0.89  มาก 

29. ตอ้งการพฒันาตนเองโดยตัง้มัน่อยูใ่น
คุณธรรม จรยิธรรม และค่านิยมทีด่งีาม
ของสงัคม 

4.01  0.77  มาก 
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ตาราง 5 (ต่อ) 
 

ขอ้ 
ความตอ้งการพฒันาตนเอง บุคลากรสายปฏบิตักิาร (n = 176) ระดบั 

ความตอ้งการ ดา้นสงัคม x̄         S.D. 
30. ตอ้งการใหม้ชีุดเครือ่งแบบการแต่งกาย

ใหเ้ป็นมาตรฐานเดยีวกนัทุกหน่วยงาน 
เพื่อสรา้งภาพลกัษณ์ใหแ้ก่คณะ
พาณชิยศาสตรแ์ละการบญัช ีจฬุาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 

3.86  1.11  มาก 

31. ตอ้งการใหผู้บ้รหิารเหน็ความส าคญัของ
การพฒันาตนเองดา้นสงัคม โดยการจดั
กจิกรรมทีเ่กีย่วกบัการอยูร่ว่มกนัในสงัคม 
เช่น กจิกรรมเพื่อการละลายพฤตกิรรม 
กจิกรรมสรา้งเสรมิการท างานเป็นทมี  
เป็นตน้ 

4.01  0.94  มาก 

รวม 3.94  0.57  มาก 
 
 จากตาราง 5 แสดงว่าบุคลากรสายปฏบิตักิาร คณะพาณชิยศาสตรแ์ละการบญัช ีจุฬาลงกรณ์ 
มหาวทิยาลยั มคีวามตอ้งการพฒันาตนเองดา้นสงัคมโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก และเมือ่พจิารณาเป็นราย
ขอ้ พบว่า ทุกขอ้มคีวามตอ้งการพฒันาอยูใ่นระดบัมาก 
 
ตาราง 6 ค่าคะแนนเฉลีย่และค่าความเบีย่งเบนมาตรฐานของความตอ้งการพฒันาตนเองของบุคลากร 
     สายปฏบิตักิาร คณะพาณชิยศาสตรแ์ละการบญัช ีจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ดา้นสตปิญัญา 
     เป็นรายขอ้ 
 

ขอ้ 
ความตอ้งการพฒันาตนเอง บุคลากรสายปฏบิตักิาร (n = 176) ระดบั 

ความตอ้งการ ดา้นสตปิญัญา x̄         S.D. 
32. ตอ้งการปรบัปรงุพฒันาตนเองใหเ้ป็นไป

ตามแผนทีว่างไว ้
3.94  0.69  มาก 

33. ตอ้งการพฒันาความรูค้วามสามารถตลอด 
เวลา โดยการอ่านหนังสอื และเรยีนรูเ้พิม่ 
เตมิบนอนิเทอรเ์น็ต หรอืแหล่งเรยีนรูอ้ื่น ๆ 

4.10  0.70  มาก 

34. ตอ้งการมกีจิกรรมการแลกเปลีย่นเรยีนรู้ 
ซึง่กนัและกนั ระหว่างเพื่อนรว่มงาน 

3.94  0.77  มาก 
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ตาราง 6 (ต่อ) 
 

ขอ้ 
ความตอ้งการพฒันาตนเอง บุคลากรสายปฏบิตักิาร (n = 176) ระดบั 

ความตอ้งการ ดา้นสตปิญัญา x̄         S.D. 
35. ตอ้งการเขา้รบัการพฒันาและฝึกอบรมใน

หลกัสตูรทีเ่กีย่วขอ้งกบังานในหน้าทีค่วาม
รบัผดิชอบ 

4.03  0.79  มาก 

36. ตอ้งการเขา้รบัการพฒันาและฝึกอบรมใน
หลกัสตูรทีเ่กีย่วขอ้งกบังานในหน่วยงานที่
สงักดั 

3.97  0.82  มาก 

37. ตอ้งการเขา้รบัการพฒันาและฝึกอบรมใน
หลกัสตูรทีต่นเองสนใจ แมจ้ะไมเ่กีย่วขอ้ง
กบังานในหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ หรอืงาน
ในหน่วยงานทีส่งักดั เพื่อเพิม่พนูความรู ้

3.88  0.82  มาก 

38. ตอ้งการเขา้รบัการพฒันาและฝึกอบรม
ทกัษะทางดา้นภาษาต่างประเทศ เพื่อ
เพิม่พนูความรู ้

3.97  0.82  มาก 

39. ตอ้งการเขา้รบัการพฒันาและฝึกอบรม
ทกัษะการใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอร ์
ต่าง ๆ เพื่อใหก้ารปฏบิตังิาน  
มปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ 

4.03  0.82  มาก 

40. ตอ้งการเขา้รบัการพฒันาและฝึกอบรม 
โดยใหห้น่วยงานภายในเป็นผูจ้ดัโครงการ
อบรม 

3.87  0.90  มาก 

41. ตอ้งการเขา้รบัการพฒันาและฝึกอบรม 
โดยใหห้น่วยงานภายนอกเป็นผูจ้ดั
โครงการอบรม 

3.77  0.88  มาก 

42. ตอ้งการใหห้น่วยงานส ารวจความ
ตอ้งการในการพฒันาและฝึกอบรมของ
บุคลากร ในเรือ่งทีส่นใจ 

4.02  0.77  มาก 

43. ตอ้งการพฒันาตนเองดา้นสตปิญัญา ใหม้ี
ความรูค้วามสามารถยิง่ขึน้  

4.13  0.71  มาก 

44. ตอ้งการไดร้บัโอกาสพฒันาตนเองดา้น
สตปิญัญาอยา่งทดัเทยีมกบัผูอ้ื่น 

4.06  0.77  มาก 
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ตาราง 6 (ต่อ) 
 

ขอ้ 
ความตอ้งการพฒันาตนเอง บุคลากรสายปฏบิตักิาร (n = 176) ระดบั 

ความตอ้งการ ดา้นสตปิญัญา x̄         S.D. 
45. ผูบ้รหิารควรส่งเสรมิบุคลากรใหไ้ดม้โีอกาส

พฒันาตนเองดา้นสตปิญัญาอยา่งต่อเน่ือง 
4.10  0.75  มาก 

46. ตอ้งการไดร้บัขา่วสารประชาสมัพนัธ์
เกีย่วกบัโครงการฝึกอบรมต่าง ๆ อยา่ง
ทัว่ถงึ 

4.03  0.77  มาก 

47. ตอ้งการไปศกึษาดงูานนอกหน่วยงานที่
ตรงกบัลกัษณะงานทีต่นเองปฏบิตัอิยูใ่น
ปจัจบุนั 

4.05  0.81  มาก 

48. ตอ้งการมสี่วนรว่มในการเลอืกสถานทีท่ี่
เหมาะสมในการจดัการพฒันาและ
ฝึกอบรมต่าง ๆ  

3.78  0.84  มาก 

49. ตอ้งการมสี่วนรว่มในการเลอืกหวัขอ้ที่
เหมาะสมส าหรบัการเขา้รบัการพฒันาและ
ฝึกอบรม 

3.87  0.84  มาก 

50. ตอ้งการการก าหนดระยะเวลาของโครงการ
พฒันาและฝึกอบรมทีเ่หมาะสม เพื่อใหไ้ด้
ประโยชน์สงูสุดกบัผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม
และหน่วยงาน 

3.91  0.83  มาก 

รวม 3.97  0.62  มาก 
 
 จากตาราง 6 แสดงว่าบุคลากรสายปฏบิตักิาร คณะพาณชิยศาสตรแ์ละการบญัช ีจุฬาลงกรณ์ 
มหาวทิยาลยั มคีวามตอ้งการพฒันาตนเองดา้นสตปิญัญาโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก และเมือ่พจิารณาเป็น
รายขอ้ พบว่า ทุกขอ้มคีวามตอ้งการพฒันาอยูใ่นระดบัมาก 
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ตาราง 7 ค่าคะแนนเฉลีย่และค่าความเบีย่งเบนมาตรฐานของความตอ้งการพฒันาตนเองของบุคลากร 
     สายปฏบิตักิาร คณะพาณชิยศาสตรแ์ละการบญัช ีจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  
     โดยรวมและเป็นรายดา้น จ าแนกตามเพศ 
      

ความตอ้งการพฒันาตนเอง 
เพศชาย (n = 46) เพศหญงิ (n = 130) 

x̄  S.D. ระดบั x̄  S.D. ระดบั 
1. ดา้นรา่งกาย  4.07   0.49  มาก  3.90   0.57  มาก 
2. ดา้นอารมณ์  3.94   0.52  มาก  3.82   0.60  มาก 
3. ดา้นสงัคม  4.03   0.52  มาก  3.91   0.59  มาก 
4. ดา้นสตปิญัญา  4.09   0.56  มาก  3.93   0.64  มาก 

รวมทุกดา้น  4.03   0.44  มาก  3.89   0.51  มาก 
 
 จากตาราง 7 แสดงว่าบุคลากรสายปฏบิตักิาร คณะพาณชิยศาสตรแ์ละการบญัช ีจุฬาลงกรณ์ 
มหาวทิยาลยั เพศชายและเพศหญงิ มคีวามตอ้งการพฒันาตนเองโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก และเมือ่
พจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า ทัง้เพศชายและเพศหญงิ มคีวามตอ้งการพฒันาทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก 
 
ตาราง 8 ค่าคะแนนเฉลีย่และค่าความเบีย่งเบนมาตรฐานของความตอ้งการพฒันาตนเองของบุคลากร 
     สายปฏบิตักิาร คณะพาณชิยศาสตรแ์ละการบญัช ีจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  
     โดยรวมและเป็นรายดา้น จ าแนกตามวุฒกิารศกึษา 
 

ความตอ้งการพฒันาตนเอง 

วุฒกิารศกึษา 
ต ่ากว่าปรญิญาตร ี ปรญิญาตร ี สงูกว่าปรญิญาตร ี

(n = 57) (n = 94) (n = 25) 
x̄  S.D. ระดบั x̄  S.D. ระดบั x̄  S.D. ระดบั 

1. ดา้นรา่งกาย 4.13 0.54 มาก 3.88 0.54 มาก 3.76 0.58 มาก 
2. ดา้นอารมณ์ 4.05 0.60 มาก 3.80 0.54 มาก 3.60 0.59 มาก 
3. ดา้นสงัคม 4.12 0.59 มาก 3.86 0.53 มาก 3.86 0.60 มาก 
4. ดา้นสตปิญัญา 4.03 0.65 มาก 3.94 0.60 มาก 3.94 0.64 มาก 

รวมทุกดา้น 4.08 0.52 มาก 3.87 0.46 มาก 3.79 0.54 มาก 
 
 จากตาราง 8 แสดงว่าบุคลากรสายปฏบิตักิาร คณะพาณชิยศาสตรแ์ละการบญัช ีจุฬาลงกรณ์ 
มหาวทิยาลยั ทีม่วีุฒกิารศกึษาต ่ากว่าปรญิญาตร ีปรญิญาตร ีและสงูกว่าปรญิญาตร ีมีความตอ้งการ
พฒันาตนเองโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก และเมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า ทุกกลุ่มมคีวามตอ้งการ
พฒันาทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก 
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ตาราง 9 ค่าคะแนนเฉลีย่และค่าความเบีย่งเบนมาตรฐานของความตอ้งการพฒันาตนเองของบุคลากร 
     สายปฏบิตักิาร คณะพาณชิยศาสตรแ์ละการบญัช ีจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  
     โดยรวมและเป็นรายดา้น จ าแนกตามประสบการณ์ในการปฏบิตังิาน 
 

ความตอ้งการพฒันาตนเอง 

ประสบการณ์ในการปฏบิตังิาน 
น้อยกว่า 6 ปี 6 – 24 ปี มากกว่า 24 ปีขึน้ไป 
(n = 40) (n = 94) (n = 42) 

x̄  S.D. ระดบั x̄  S.D. ระดบั x̄  S.D. ระดบั 
1. ดา้นรา่งกาย 4.08 0.57 มาก 3.89 0.54 มาก 3.94 0.57 มาก 
2. ดา้นอารมณ์ 3.97 0.55 มาก 3.75 0.55 มาก 3.99 0.64 มาก 
3. ดา้นสงัคม 4.05 0.58 มาก 3.88 0.57 มาก 3.98 0.56 มาก 
4. ดา้นสตปิญัญา 4.23 0.60 มาก 3.91 0.60 มาก 3.86 0.65 มาก 

รวมทุกดา้น 4.08 0.49 มาก 3.86 0.47 มาก 3.94 0.54 มาก 
 
 จากตาราง 9 แสดงว่าบุคลากรสายปฏบิตักิาร คณะพาณชิยศาสตรแ์ละการบญัช ีจุฬาลงกรณ์ 
มหาวทิยาลยั ทีม่ปีระสบการณ์ในการปฏบิตังิานน้อยกว่า 6 ปี ระหว่าง 6 – 24 ปี และมากกว่า 24 ปี 
ขึน้ไป มคีวามตอ้งการพฒันาตนเองโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก และเมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า  
ทุกกลุ่มมคีวามตอ้งการพฒันาทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก 
 
 ตอนที ่3 การเปรยีบเทยีบความตอ้งการพฒันาตนเองของบุคลากรสายปฏบิตักิาร คณะ
พาณชิยศาสตรแ์ละการบญัช ีจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั โดยรวมและเป็นรายดา้น จ าแนกตามเพศ 
วเิคราะหข์อ้มลูโดยการทดสอบท ี(t-test) ส าหรบัการจ าแนกตามวุฒกิารศกึษา และประสบการณ์ในการ
ปฏบิตังิาน ใชก้ารวเิคราะหค์วามแปรปรวนแบบทางเดยีว (One Way Analysis of Variance) เมือ่พบ
ความแตกต่างอยา่งมนียัส าคญัทางสถติจิงึท าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ โดยวธิกีารของเชฟเฟ่ 
(Scheffe’s method) ดงัแสดงในตาราง 10 - 17 
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ตาราง 10 การเปรยีบเทยีบความตอ้งการพฒันาตนเองของบุคลากรสายปฏบิตักิาร คณะพาณชิยศาสตร ์
     และการบญัช ีจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั โดยรวมและเป็นรายดา้น จ าแนกตามเพศ 
 

ความตอ้งการพฒันาตนเอง 
เพศชาย (n = 46) เพศหญงิ (n = 130) 

t p 
x̄  S.D. x̄  S.D. 

1. ดา้นรา่งกาย 4.07 0.49 3.90 0.57 1.79 0.075 
2. ดา้นอารมณ์ 3.94 0.52 3.82 0.60 1.20 0.233 
3. ดา้นสงัคม 4.03 0.52 3.91 0.59 1.15 0.250 
4. ดา้นสตปิญัญา 4.09 0.56 3.93 0.64 1.55 0.123 

รวมทุกดา้น 4.03 0.44 3.89 0.51 1.67 0.098 
 
 จากตาราง 10 แสดงว่าบุคลากรสายปฏบิตักิาร คณะพาณชิยศาสตรแ์ละการบญัช ีจุฬาลงกรณ์  
มหาวทิยาลยั เพศชายและเพศหญงิ มคีวามตอ้งการพฒันาตนเองโดยรวมและเป็นรายดา้น  
ไมแ่ตกต่างกนั 
 
ตาราง 11 การเปรยีบเทยีบความตอ้งการพฒันาตนเองของบุคลากรสายปฏบิตักิาร คณะพาณชิยศาสตร ์ 
     และการบญัช ีจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั โดยรวมและเป็นรายดา้น จ าแนกตามวุฒกิารศกึษา 
 
ความตอ้งการพฒันาตนเอง แหล่งความแปรปรวน     df  SS MS F p 
1. ดา้นรา่งกาย ระหว่างกลุ่ม 2 3.16 1.58 5.38 0.005 
 ภายในกลุ่ม 173 50.91 0.29   
 รวม 175 54.07    
2. ดา้นอารมณ์ ระหว่างกลุ่ม 2 4.14 2.07 6.46 0.002 
 ภายในกลุ่ม 173 55.47 0.32   
 รวม 175 59.61    
3. ดา้นสงัคม ระหว่างกลุ่ม 2 2.49 1.25 3.94 0.021 
 ภายในกลุ่ม 173 54.72 0.32   
 รวม 175 57.21    
4. ดา้นสตปิญัญา ระหว่างกลุ่ม 2 0.35 0.18 0.45 0.639 
 ภายในกลุ่ม 173 67.45 0.39   
 รวม 175 67.80    

รวม ระหว่างกลุ่ม 2 2.15 1.08 4.50 0.012 
 ภายในกลุ่ม 173 41.42 0.24   
 รวม 175 43.57    
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 จากตาราง 11 แสดงว่าบุคลากรสายปฏบิตักิาร คณะพาณชิยศาสตรแ์ละการบญัช ีจุฬาลงกรณ์ 
มหาวทิยาลยั ทีม่วีุฒกิารศกึษาต่างกนั มคีวามตอ้งการพฒันาตนเองดา้นร่างกาย ดา้นอารมณ์ ดา้นสงัคม 
และโดยรวมทุกดา้น แตกต่างกนัอยา่งมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ยกเวน้ความต้องการพฒันาตนเอง 
ดา้นสตปิญัญา ทีไ่ดพ้บว่า ไมแ่ตกต่างกนั 
 เมือ่พบความแตกต่างอย่างมนีัยส าคญัทางสถติจิงึท าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ โดย
วธิกีารของเชฟเฟ่ ดงัแสดงในตาราง 12 - 15 
 
ตาราง 12 การทดสอบความแตกต่างของความตอ้งการพฒันาตนเองของบุคลากรสายปฏบิตักิาร  
     คณะพาณชิยศาสตรแ์ละการบญัช ีจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั โดยรวม จ าแนกตามวุฒกิารศกึษา 
     เป็นรายคู่ 
      

โดยรวม x̄  
ต ่ากว่าปรญิญาตร ี ปรญิญาตร ี สงูกว่าปรญิญาตร ี

4.08 3.87 3.79 
ต ่ากว่าปรญิญาตร ี 4.08  * * 
ปรญิญาตร ี 3.87    
สงูกว่าปรญิญาตร ี 3.79    
 
 จากตาราง 12 แสดงว่าบุคลากรสายปฏบิตักิาร คณะพาณชิยศาสตรแ์ละการบญัช ีจุฬาลงกรณ์ 
มหาวทิยาลยั ทีม่วีุฒกิารศกึษาต ่ากว่าปรญิญาตร ีมคีวามตอ้งการพฒันาตนเองโดยรวมแตกต่างกบั
บุคลากรสายปฏบิตักิารทีม่วีุฒกิารศกึษาปรญิญาตร ีและสงูกว่าปรญิญาตร ีอยา่งมนีัยส าคญัทางสถติทิี่
ระดบั .05 ส าหรบัคู่อื่น ๆ ไมพ่บความแตกต่าง 
 
ตาราง 13 การทดสอบความแตกต่างของความตอ้งการพฒันาตนเองของบุคลากรสายปฏบิตักิาร  
     คณะพาณชิยศาสตรแ์ละการบญัช ีจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ดา้นร่างกาย จ าแนกตามวุฒกิารศกึษา 
     เป็นรายคู่ 
 

ดา้นรา่งกาย x̄  
ต ่ากว่าปรญิญาตร ี ปรญิญาตร ี สงูกว่าปรญิญาตร ี

4.13 3.88 3.76 
ต ่ากว่าปรญิญาตร ี 4.13  * * 
ปรญิญาตร ี 3.88    
สงูกว่าปรญิญาตร ี 3.76    
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 จากตาราง 13 แสดงว่าบุคลากรสายปฏบิตักิาร คณะพาณชิยศาสตรแ์ละการบญัช ีจุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั ทีม่วีุฒกิารศกึษาต ่ากว่าปรญิญาตร ีมคีวามตอ้งการพฒันาตนเองดา้นรา่งกายแตกต่างกบั
บุคลากรสายปฏบิตักิารทีม่วีุฒกิารศกึษาปรญิญาตร ีและสงูกว่าปรญิญาตร ีอยา่งมนีัยส าคญัทางสถติทิี่
ระดบั .05 ส าหรบัคู่อื่น ๆ ไมพ่บความแตกต่าง 
 
ตาราง 14 การทดสอบความแตกต่างของความตอ้งการพฒันาตนเองของบุคลากรสายปฏบิตักิาร  
     คณะพาณชิยศาสตรแ์ละการบญัช ีจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ดา้นอารมณ์ จ าแนกตามวุฒกิารศกึษา 
     เป็นรายคู่ 
 

ดา้นอารมณ์ x̄  
ต ่ากว่าปรญิญาตร ี ปรญิญาตร ี สงูกว่าปรญิญาตร ี

4.05 3.80 3.60 
ต ่ากว่าปรญิญาตร ี 4.05  * * 
ปรญิญาตร ี 3.80    
สงูกว่าปรญิญาตร ี 3.60    
 
 จากตาราง 14 แสดงว่าบุคลากรสายปฏบิตักิาร คณะพาณชิยศาสตรแ์ละการบญัช ีจุฬาลงกรณ์ 
มหาวทิยาลยั ทีม่วีุฒกิารศกึษาต ่ากว่าปรญิญาตร ีมคีวามตอ้งการพฒันาตนเองดา้นอารมณ์แตกต่างกบั
บุคลากรสายปฏบิตักิารทีม่วีุฒกิารศกึษาปรญิญาตร ีและสงูกว่าปรญิญาตร ีอยา่งมนีัยส าคญัทางสถติทิี่
ระดบั .05 ส าหรบัคู่อื่น ๆ ไมพ่บความแตกต่าง 
 
ตาราง 15 การทดสอบความแตกต่างของความตอ้งการพฒันาตนเองของบุคลากรสายปฏบิตักิาร  
     คณะพาณชิยศาสตรแ์ละการบญัช ีจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ดา้นสงัคม จ าแนกตามวุฒกิารศกึษา 
     เป็นรายคู่ 
 

ดา้นสงัคม x̄  
ต ่ากว่าปรญิญาตร ี ปรญิญาตร ี สงูกว่าปรญิญาตร ี

4.12 3.86 3.86 
ต ่ากว่าปรญิญาตร ี 4.12  *  
ปรญิญาตร ี 3.86    
สงูกว่าปรญิญาตร ี 3.86    
 
 จากตาราง 15 แสดงว่าบุคลากรสายปฏบิตักิาร คณะพาณชิยศาสตรแ์ละการบญัช ีจุฬาลงกรณ์ 
มหาวทิยาลยั ทีม่วีุฒกิารศกึษาต ่ากว่าปรญิญาตร ีมคีวามตอ้งการพฒันาตนเองดา้นสงัคมแตกต่างกบั
บุคลากรสายปฏบิตักิารทีม่วีุฒกิารศกึษาปรญิญาตร ีอยา่งมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ส าหรบัคู่อื่น ๆ 
ไมพ่บความแตกต่าง 
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ตาราง 16 การเปรยีบเทยีบความตอ้งการพฒันาตนเองของบุคลากรสายปฏบิตักิาร คณะพาณชิยศาสตร ์ 
     และการบญัช ีจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั โดยรวมและเป็นรายดา้น จ าแนกตามประสบการณ์ในการ 
     ปฏบิตังิาน 
 
ความตอ้งการพฒันาตนเอง แหล่งความแปรปรวน     df  SS MS F p 
1. ดา้นรา่งกาย ระหว่างกลุ่ม 2 1.05 0.53 1.71 0.183 
 ภายในกลุ่ม 173 53.02 0.31   
 รวม 175 54.07    
2. ดา้นอารมณ์ ระหว่างกลุ่ม 2 2.41 1.20 3.64 0.028 
 ภายในกลุ่ม 173 57.20 0.33   
 รวม 175 59.61    
3. ดา้นสงัคม ระหว่างกลุ่ม 2 0.82 0.41 1.26 0.286 
 ภายในกลุ่ม 173 56.39 0.33   
 รวม 175 57.21    
4. ดา้นสตปิญัญา ระหว่างกลุ่ม 2 3.51 1.75 4.72 0.010 
 ภายในกลุ่ม 173 64.29 0.37   
 รวม 175 67.80    

รวม ระหว่างกลุ่ม 2 1.42 0.71 2.93 0.056 
 ภายในกลุ่ม 173 42.15 0.24   
 รวม 175 43.57    
 
 จากตาราง 16 แสดงว่าบุคลากรสายปฏบิตักิาร คณะพาณชิยศาสตรแ์ละการบญัช ีจุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั ทีม่ปีระสบการณ์ในการปฏบิตังิานต่างกนั มคีวามตอ้งการพฒันาตนเองดา้นร่างกาย ดา้น
สงัคม และโดยรวมทุกดา้นไมแ่ตกต่างกนั ส่วนความตอ้งการพฒันาตนเองดา้นอารมณ์ และดา้น
สตปิญัญา แตกต่างกนัอยา่งมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  
  เมือ่พบความแตกต่างอย่างมนีัยส าคญัทางสถติจิงึท าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ 
โดยวธิกีารของเชฟเฟ่ พบว่า ดา้นอารมณ์ ไม่มคีู่ใดแตกต่างกนัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติ ิทัง้นี้อาจเนื่อง 
มาจากความแปรปรวนของกลุ่มตวัอยา่งทีเ่กดิจากกระบวนการสุ่มไม่มากพอทีจ่ะท าใหแ้ตกต่างอยา่งมี
นยัส าคญักเ็ป็นได ้ส่วนดา้นสตปิญัญา ไดท้ าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยวธิกีารของเชฟเฟ่ 
ดงัแสดงในตาราง 17 
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ตาราง 17 การทดสอบความแตกต่างของความตอ้งการพฒันาตนเองของบุคลากรสายปฏบิตักิาร  
     คณะพาณชิยศาสตรแ์ละการบญัช ีจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ดา้นสตปิญัญา จ าแนกตาม 
     ประสบการณ์ในการปฏบิตังิาน เป็นรายคู่ 
 

ดา้นสตปิญัญา x̄  
น้อยกว่า 6 ปี 6 – 24 ปี มากกว่า 24 ปีขึน้ไป 

4.23 3.91 3.86 
น้อยกว่า 6 ปี 4.23  * * 
6 – 24 ปี 3.91    
มากกว่า 24 ปีขึน้ไป 3.86    
 
 จากตาราง 17 แสดงว่าบุคลากรสายปฏบิตักิาร คณะพาณชิยศาสตรแ์ละการบญัช ีจุฬาลงกรณ์ 
มหาวทิยาลยั ทีม่ปีระสบการณ์ในการปฏบิตังิานน้อยกว่า 6 ปี มคีวามตอ้งการพฒันาตนเองดา้น
สตปิญัญาแตกต่างกบับุคลากรสายปฏบิตักิารทีม่ปีระสบการณ์ในการปฏบิตังิาน 6 – 24 ปี และมากกว่า 
24 ปีขึน้ไป อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ส าหรบัคู่อื่น ๆ ไมพ่บความแตกต่าง 
 
 ตอนที ่4 ความตอ้งการและขอ้เสนอแนะเพิม่เตมิเกีย่วกบัความตอ้งการพฒันาตนเองของ
บุคลากรสายปฏบิตักิาร คณะพาณชิยศาสตรแ์ละการบญัช ีจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ดา้นร่างกาย  
ดา้นอารมณ์ ดา้นสงัคม และดา้นสตปิญัญา จากแบบสอบถามปลายเปิด โดยวธิกีารแจกแจงความถี ่ 
ดงัแสดงในตาราง 18 
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ตาราง 18 ค่าความถีข่องความตอ้งการและขอ้เสนอแนะเพิม่เตมิเกีย่วกบัความตอ้งการพฒันาตนเอง 
     ของบุคลากรสายปฏบิตักิาร คณะพาณชิยศาสตรแ์ละการบญัช ีจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  
     ดา้นรา่งกาย ดา้นอารมณ์ ดา้นสงัคม และดา้นสตปิญัญา จากแบบสอบถามปลายเปิด 
 

ความตอ้งการและขอ้เสนอแนะเพิม่เตมิ 
ความถีข่อง 
ค าตอบ (f) 

ด้านร่างกาย    
1. อยากใหจ้ดักฬีาภายในเพื่อเชื่อมสมัพนัธไมตรรีะหว่างนิสติ อาจารย ์และบุคลากร

ของคณะพาณชิยศาสตรแ์ละการบญัช ีจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 14  

2. ควรจดัใหม้สีถานทีอ่อกก าลงักายพรอ้มทัง้อุปกรณ์การออกก าลงักาย 
ภายในคณะพาณชิยศาสตรแ์ละการบญัช ีจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
และจดัสรรเวลาการเขา้ใชง้านอยา่งเหมาะสม ระหว่างนิสติ อาจารย ์และบุคลากร 

 12  

3. ควรจดัโครงการรณรงคใ์หม้กีารออกก าลงักายอยา่งสม ่าเสมอ และมกีฬีาใหเ้ลอืก
หลากหลายประเภท 

 5  

4. อยากไดร้บัการสนบัสนุนจากหน่วยงานทีส่งักดั ในการเขา้รว่มโครงการพฒันา
สมรรถภาพทางกายดว้ยการออกก าลงักาย 

 5  

5. ควรจดัใหม้กีารตรวจร่างกายประจ าปีโดยละเอยีดมากกว่าเดมิ  3  
ด้านอารมณ์    
1. ควรจดัใหม้โีครงการบรรยายธรรมะ ส่งเสรมิคุณธรรมและจรยิธรรม  

ภายในคณะพาณชิยศาสตรแ์ละการบญัช ีจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 6  

2. อยากใหม้สีถานทีใ่นการปฏบิตัธิรรม ไหวพ้ระ สวดมนต์ นัง่สมาธ ิหรอืหอ้ง
ละหมาด ภายในคณะพาณชิยศาสตรแ์ละการบญัช ีจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 4  

3. ควรจดัใหม้โีครงการศกึษา ปฏบิตัธิรรม และเขา้รว่มกจิกรรมทางศาสนา 
นอกสถานที ่

 4  

4. ควรจดัใหม้กีจิกรรมสนัทนาการทีป่ระกอบไปดว้ยสาระและความบนัเทงิ  
เพื่อผ่อนคลายอารมณ์ 

 4  

ด้านสงัคม    
1. ควรจดัใหม้กีจิกรรมการอยูร่่วมกนัอยา่งต่อเนื่อง เพื่อสรา้งสมัพนัธใ์นระยะยาว   5  
2. ตอ้งการใหผู้บ้รหิารใหค้วามส าคญักบัความทุ่มเทในการปฏบิตังิานของบุคลากร 

โดยการใหร้างวลัหรอืสิง่ตอบแทน เพื่อสรา้งขวญัและก าลงัใจในการปฏบิตังิาน 
 4  

3. อยากใหม้กีองทุนช่วยเหลอืบุคลากรหรอืบุคคลในครอบครวัทีป่ระสบปญัหา หรอื
เจบ็ปว่ยและตอ้งใชเ้วลารกัษาระยะยาว  

 2  
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ตาราง 18 (ต่อ) 
 

ความตอ้งการและขอ้เสนอแนะเพิม่เตมิ 
ความถีข่อง 
ค าตอบ (f) 

ด้านสติปัญญา    
1. ควรส่งเสรมิใหบุ้คลากรไดเ้ขา้รว่มโครงการพฒันาศกัยภาพ โดยเฉพาะทกัษะการ

ใชภ้าษาต่างประเทศ ซึง่เป็นเรือ่งทีจ่ าเป็นและเร่งด่วน ทีค่วรไดร้บัการสนบัสนุน
อยา่งจรงิจงั เพื่อเป็นการเตรยีมตวัเขา้สู่ประชาคมอาเซยีน 

 8  

2. ควรก าหนดนโยบายและเป้าหมายอยา่งชดัเจนและต่อเน่ือง ส าหรบัโครงการ
พฒันาและฝึกอบรม โดยแบ่งระดบัตามความสามารถของบุคลากร เพื่อใหก้าร
พฒันาและฝึกอบรมมปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ 

 7  

3. อยากใหบุ้คลากรไดร้บัการสนบัสนุนในการลาศกึษาต่อ หรอืไดร้บัการสนบัสนุน
เกีย่วกบัค่าใชจ้่ายในการศกึษาต่อ  

 4  

4. ควรเปิดโอกาสใหบุ้คลากรของแต่ละหน่วยงาน ไดพ้ฒันาศกัยภาพทางความคดิ 
โดยการสนบัสนุนใหเ้สนอแผนพฒันาศกัยภาพของหน่วยงาน ทีผ่่านกระบวนการ
คดิคน้ ไตรต่รอง อยา่งเป็นระบบ เพื่อความสะดวก รวดเรว็ และแมน่ย า ใหแ้ก่
ผูร้บับรกิารทีม่าตดิต่อประสานงาน 

 2  

 
 จากตาราง 18 แสดงว่าบุคลากรสายปฏบิตักิาร คณะพาณชิยศาสตรแ์ละการบญัช ีจฬุาลงกรณ์  
มหาวทิยาลยั มคีวามตอ้งการและขอ้เสนอแนะเพิม่เตมิในดา้นต่าง ๆ ดงันี้ ดา้นรา่งกาย ควรจดัใหม้กีาร
ตรวจร่างกายประจ าปีโดยละเอยีดกว่าปกตทิีเ่คยจดัใหม้กีารตรวจ และควรจดัใหม้สีถานทีอ่อกก าลงักาย
พรอ้มทัง้อุปกรณ์การออกก าลงักายภายในคณะพาณชิยศาสตรแ์ละการบญัช ีจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
โดยใหม้กีารจดัสรรเวลาการเขา้ใชง้านอย่างเหมาะสม ระหว่างนิสติ อาจารย ์และบุคลากร อกีทัง้ควรจดั
โครงการรณรงคใ์หม้กีารออกก าลงักายอย่างสม ่าเสมอ มกีฬีาหลายประเภทใหเ้ลอืก และอยากไดร้บัการ
สนบัสนุนจากหน่วยงานทีส่งักดั ในการเขา้รว่มโครงการพฒันาสมรรถภาพทางกายดว้ยการออกก าลงั
กาย นอกจากนี้อยากใหม้กีารจดักฬีาภายในเพื่อเชื่อมสมัพนัธไมตรรีะหว่างนิสติ อาจารย ์และบุคลากร
ของคณะพาณชิยศาสตรแ์ละการบญัช ีจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ดา้นอารมณ์ ควรจดัใหม้โีครงการ
บรรยายธรรมะ ส่งเสรมิคุณธรรมและจรยิธรรม และอยากใหม้สีถานทีใ่นการปฏบิตัธิรรม ไหวพ้ระ  
สวดมนต ์นัง่สมาธ ิหรอืหอ้งละหมาด ภายในคณะพาณชิยศาสตรแ์ละการบญัช ีจฬุาลงกรณ์ 
มหาวทิยาลยั รวมทัง้ควรจดัใหม้โีครงการศกึษา ปฏบิตัธิรรม การเขา้รว่มกจิกรรมทางศาสนานอก
สถานที ่นอกจากนี้ควรจดัใหม้กีจิกรรมสนัทนาการทีป่ระกอบไปดว้ยสาระและความบนัเทงิ เพื่อผ่อน
คลายอารมณ์ ดา้นสงัคม ควรจดัใหม้กีจิกรรมการอยู่รว่มกนัอยา่งต่อเนื่อง เพื่อสรา้งสมัพนัธใ์นระยะยาว 
และตอ้งการใหผู้บ้รหิารใหค้วามส าคญักบัความทุ่มเทในการปฏบิตังิานของบุคลากร โดยการใหร้างวลั
หรอืสิง่ตอบแทน เพื่อสรา้งขวญัและก าลงัใจในการปฏบิตังิาน รวมทัง้อยากใหม้กีองทุนช่วยเหลอืบุคลากร



82 

หรอืบุคคลในครอบครวัทีป่ระสบปญัหา หรอืเจบ็ปว่ยและตอ้งใชเ้วลารกัษาระยะยาว ดา้นสตปิญัญา ควร
ส่งเสรมิใหบุ้คลากรไดเ้ขา้รว่มโครงการพฒันาศกัยภาพ โดยเฉพาะทกัษะการใชภ้าษาต่างประเทศ ซึง่
เป็นเรือ่งทีจ่ าเป็นและเรง่ด่วน ทีค่วรไดร้บัการสนบัสนุนอยา่งจรงิจงั เพื่อเป็นการเตรยีมตวัเขา้สู่ 
ประชาคมอาเซยีน และอยากใหก้ าหนดนโยบายและเป้าหมายอยา่งชดัเจนและต่อเน่ือง ส าหรบัโครงการ
พฒันาและฝึกอบรม โดยแบ่งระดบัตามความสามารถของบุคลากร เพื่อใหก้ารพฒันาและฝึกอบรมมี
ประสทิธภิาพยิง่ขึน้ และอยากใหบุ้คลากรไดร้บัการสนับสนุนในการลาศกึษาต่อ หรอืไดร้บัการสนับสนุน
เกีย่วกบัค่าใชจ้่ายในการศกึษาต่อ นอกจากนี้ควรเปิดโอกาสใหบุ้คลากรของแต่ละหน่วยงาน ไดพ้ฒันา
ศกัยภาพทางความคดิ โดยการสนับสนุนใหเ้สนอแผนพฒันาศกัยภาพของหน่วยงาน ทีผ่่านกระบวนการ
คดิคน้ ไตรต่รอง อยา่งเป็นระบบ เพื่อความสะดวก รวดเรว็ และแมน่ย า ใหแ้ก่ผูร้บับรกิารทีม่าตดิต่อ
ประสานงาน 
 
 



บทท่ี 5 
สรปุ อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
ความมุ่งหมายของการวิจยั 

1. เพื่อศกึษาความตอ้งการพฒันาตนเองของบุคลากรสายปฏบิตักิาร คณะพาณิชยศาสตร์
และการบญัช ีจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ดา้นร่างกาย ดา้นอารมณ์ ดา้นสงัคม ดา้นสตปิญัญา และ
โดยรวมทุกดา้น 

2. เพื่อเปรยีบเทยีบความต้องการพฒันาตนเองของบุคลากรสายปฏบิตักิาร คณะพาณชิย- 
ศาสตรแ์ละการบญัช ีจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั โดยรวมและเป็นรายดา้น จ าแนกตามเพศ วุฒกิาร 
ศกึษา และประสบการณ์ในการปฏบิตังิาน 
 
วิธีด าเนินการวิจยั 
 1. กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นงานวจิยันี้ ไดแ้ก่ บุคลากรสายปฏบิตักิาร คณะพาณชิยศาสตรแ์ละการ
บญัช ีจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ประกอบดว้ย ขา้ราชการ จ านวน 6 คน ลกูจา้งประจ า จ านวน 29 คน 
และพนกังานมหาวทิยาลยั จ านวน 141 คน รวมทัง้สิน้ 176 คน คดิเป็นรอ้ยละ 97.78 ของประชากร
ทัง้หมด จ านวน 180 คน 
 2. เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลูเป็นแบบสอบถามความตอ้งการพฒันาตนเองของ
บุคลากรสายปฏบิตักิาร คณะพาณชิยศาสตรแ์ละการบญัช ีจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 4 ดา้น คอื  
ดา้นรา่งกาย ดา้นอารมณ์ ดา้นสงัคม และดา้นสตปิญัญา ทัง้หมด 50 ขอ้ แบบสอบถามมลีกัษณะเป็น
แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั (Rating Scale) และในตอนทา้ยของแบบสอบถามแต่ละดา้นเป็น 
แบบสอบถามปลายเปิด เพื่อใหผู้ต้อบไดแ้สดงความคดิเหน็และขอ้เสนอแนะเพิม่เตมิ โดยแบบสอบถาม 
มคี่าความเชื่อมัน่ (Reliability) ทัง้ฉบบัเท่ากบั .97 
 
การวิเคราะหข้์อมลู 
 การวเิคราะหข์อ้มลูผูว้จิยัไดด้ าเนินการตามขัน้ตอน ดงันี้ 
 1. ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม วเิคราะหโ์ดยการแจกแจงความถีแ่ละหาค่ารอ้ยละ 
 2. ศกึษาความตอ้งการพฒันาตนเองของบุคลากรสายปฏบิตักิาร คณะพาณชิยศาสตรแ์ละ
การบญัช ีจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ดา้นรา่งกาย ดา้นอารมณ์ ดา้นสงัคม ดา้นสตปิญัญา โดยรวมและ
เป็นรายดา้น โดยการหาค่าคะแนนเฉลีย่ (Mean) และคา่ความเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation)  
 3. เปรยีบเทยีบความตอ้งการพฒันาตนเองของบุคลากรสายปฏบิตักิาร คณะพาณิชยศาสตร์
และการบญัช ีจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั โดยรวมและเป็นรายดา้น จ าแนกตามเพศ วเิคราะหข์อ้มลูโดย 
การทดสอบท ี(t-test) ส าหรบัการจ าแนกตามวุฒกิารศกึษา และประสบการณ์ในการปฏบิตังิาน  
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วเิคราะหค์วามแปรปรวนแบบทางเดยีว (One Way Analysis of Variance) ในกรณทีีพ่บความแตกต่าง 
อยา่งมนียัส าคญัทางสถติจิงึท าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ โดยวธิกีารของเชฟเฟ่ (Scheffe’s 
test) 
 
สรปุผลการวิจยั 
 1. บุคลากรสายปฏบิตักิาร คณะพาณชิยศาสตรแ์ละการบญัช ีจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  
มคีวามตอ้งการพฒันาตนเองโดยรวมและเป็นรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก 
 2. บุคลากรสายปฏบิตักิาร คณะพาณชิยศาสตรแ์ละการบญัช ีจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  
เพศชายและเพศหญงิ มคีวามตอ้งการพฒันาตนเองโดยรวมและเป็นรายดา้นไมแ่ตกต่างกนั 
 3. บุคลากรสายปฏบิตักิาร คณะพาณชิยศาสตรแ์ละการบญัช ีจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  
ทีม่วีุฒกิารศกึษาต่างกนั มคีวามตอ้งการพฒันาตนเองโดยรวมและเป็นรายดา้นแตกต่างกนัอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถติ ิยกเวน้ดา้นสตปิญัญาทีไ่มพ่บความแตกต่าง 
 4. บุคลากรสายปฏบิตักิาร คณะพาณชิยศาสตรแ์ละการบญัช ีจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  
ทีม่ปีระสบการณ์ในการปฏบิตังิานต่างกนั มคีวามตอ้งการพฒันาตนเองโดยรวมและเป็นรายดา้น 
ไมแ่ตกต่างกนั ยกเวน้ดา้นสตปิญัญาทีแ่ตกต่างกนัอยา่งมนีัยส าคญัทางสถติ ิ
 
การอภิปรายผล 
 1. การศกึษาความตอ้งการพฒันาตนเองของบุคลากรสายปฏบิตักิาร คณะพาณิชยศาสตร์
และการบญัช ีจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ดา้นร่างกาย ดา้นอารมณ์ ดา้นสงัคม และดา้นสตปิญัญา 
พบว่า มคีวามตอ้งการพฒันาตนเองโดยรวมและเป็นรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก ผูว้จิยัขออภปิรายผลเป็น
รายดา้น ดงันี้ 
  1.1 บุคลากรสายปฏบิตักิาร คณะพาณชิยศาสตรแ์ละการบญัช ีจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
มคีวามตอ้งการพฒันาตนเองดา้นรา่งกายอยูใ่นระดบัมาก ทัง้นี้อาจเนื่องมาจากบุคลากรทุกคนตอ้งการม ี
สุขภาพด ีตอ้งการมรีา่งกายทีส่มบูรณ์แขง็แรง ตอ้งการพฒันาความสามารถดา้นร่างกายดว้ยการออก
ก าลงักายอย่างสม ่าเสมอ ตอ้งการบรโิภคอาหารทีส่ะอาดถูกสุขลกัษณะโดยค านึงถงึคุณค่าทางอาหาร
ตามหลกัโภชนาการ ตอ้งการเขา้รบัการตรวจสุขภาพร่างกายทุกปีหรอืเป็นประจ า ตลอดจนตอ้งการ
พฒันาบุคลกิภาพทางกาย การเคลื่อนไหวรา่งกายต่าง ๆ เพราะส่งผลต่อการด ารงชวีติประจ าวนัของ
บุคลากรสายปฏบิตักิาร และส่งผลต่อการปฏบิตังิานในคณะพาณชิยศาสตรแ์ละการบญัช ีจฬุาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั เพื่อทีจ่ะปฏบิตังิานในหน้าทีไ่ดอ้ยา่งเตม็ความสามารถและท าใหง้านมปีระสทิธภิาพ ดงัที ่
ปรยีาพร วงศอ์นุตรโรจน์ (2535: 93) กล่าวว่า สุขภาพอนามยัในเรือ่งของอาหารการกนิ สุขลกัษณะใน
การด ารงชวีติประจ าวนั มสี่วนท าใหบุ้คลากรมคีวามแขง็แรงแตกต่างกนั เช่น คนทีด่ื่มเหลา้เป็นประจ า 
รา่งกายยอ่มทรดุโทรม การท างานมปีระสทิธภิาพต ่า ขาดความเอาใจใส่ต่องานเท่าทีค่วร เป็นตน้  
ซึง่สอดคลอ้งกบั จนิตนา สุจจานนัท ์(2554: 51) ทีไ่ดก้ลา่วถงึการมสีุขภาพดไีวว้่า คนทีม่สีุขภาพดจีะ 
ลดการแพรก่ระจายของโรคตดิต่อ ท าใหค้นในสงัคมมสีุขภาพดไีปดว้ย และคนทีม่สีุขภาพดจีะขาดงาน 
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น้อย เป็นการช่วยเพิม่ผลผลติใหก้บัเพื่อนรว่มงาน และสอดคลอ้งกบั ชวลติ สละ (2551: 52) ทีก่ล่าวว่า 
การมรี่างกายแขง็แรงปราศจากโรคภยัไขเ้จบ็ คอื การมชีวีติอยูท่่ามกลางสิง่แวดลอ้มที่ดทีัง้ในทีอ่ยูอ่าศยั 
ในทีท่ างานและในชุมชน ไดบ้รโิภคอาหารทีม่ปีรมิาณเพยีงพอและมคีุณค่าทางโภชนาการ ไดรู้จ้กัรกัษา
สุขภาพและป้องกนัโรค ไดอ้อกก าลงักายทีเ่หมาะสม ไดร้บัการพกัผ่อนเพยีงพอในแต่ละวนัและในแต่ละ
ช่วงเวลาของการท างานในหนึ่งปี ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ธดิารตัน์ เนียมกสพิงษ์ (2549: 89) ทีไ่ด้
ศกึษาเรือ่งความตอ้งการพฒันาตนเองของขา้ราชการกรมการขนส่งทางบก พบว่า ขา้ราชการกรมการ
ขนส่งทางบก มคีวามตอ้งการพฒันาตนเองดา้นรา่งกายอยูใ่นระดบัมาก และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ 
สุนทร ใหม่ยะ (2552: 52) ทีไ่ดศ้กึษาเรือ่งความตอ้งการพฒันาตนเองของบุคลากรในสถานศกึษาเอกชน
สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาจงัหวดัอุตรดติถ ์เขต 1 พบว่า บุคลากรในสถานศกึษาเอกชน  
มคีวามตอ้งการพฒันาตนเองดา้นสุขภาพอยูใ่นระดบัมาก และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ นิธวิด ีเขยีวจนี 
(2554: 126) ทีไ่ดศ้กึษาเรือ่งความตอ้งการพฒันาตนเองของพนกังานเทศบาล สงักดักรมส่งเสรมิการ
ปกครองทอ้งถิน่ จงัหวดัพทัลุง พบว่า พนกังานเทศบาลมคีวามตอ้งการพฒันาตนเองดา้นสุขภาพอยูใ่น
ระดบัมาก และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ รตันาภรณ์ คชมะเรงิ (2550: 103) ทีไ่ดศ้กึษาเรือ่งความ
ตอ้งการพฒันาตนเองของพนกังานส่วนต าบลในเขตจงัหวดัสระบุร ีพบว่า พนกังานส่วนต าบลในเขต
จงัหวดัสระบุร ีมคีวามตอ้งการพฒันาดา้นสุขภาพอยูใ่นระดบัมาก 
  1.2 บุคลากรสายปฏบิตักิาร คณะพาณชิยศาสตรแ์ละการบญัช ีจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
มคีวามตอ้งการพฒันาตนเองดา้นอารมณ์อยูใ่นระดบัมาก ทัง้นี้อาจเนื่องมาจากบุคลากรสายปฏบิตักิาร
เหน็ความส าคญัของการไดพ้ฒันาจติใจและอารมณ์เป็นประจ า จากการไดเ้ขา้รว่มกจิกรรมทางศาสนา
เมือ่มโีอกาส ตลอดจนการไดท้ ากจิกรรมเพื่อผ่อนคลายความตงึเครยีดภายหลงัปฏบิตังิานเป็นประจ า 
การไดฝึ้กควบคุมอารมณ์ของตนเอง ฝึกจติใจใหส้งบ มสีมาธ ิมคีวามฉลาดทางอารมณ์ หรอืมคีวาม 
สามารถทางอารมณ์ในการด าเนินชวีติอยา่งสรา้งสรรค์ และบุคลากรสายปฏบิตักิารต้องการพฒันา
ตนเองดา้นอารมณ์ใหส้ามารถอยูร่ว่มกนัไดอ้ย่างมคีวามสุข ดงัที ่พรรณราย ทรพัยะประภา (2548: 
158) กล่าวว่า อารมณ์ ความรูส้กึ มบีทบาทส าคญัในการพฒันาสมัพนัธภาพและในการตดิต่อสมัพนัธ์
ซึง่กนัและกนั อกีทัง้ยงัมสี่วนเกีย่วขอ้งในการตดัสนิใจ การแกไ้ขปญัหาต่าง ๆ และในการน าสตปิญัญา 
ความเฉลยีวฉลาดมาใชเ้พื่อบรรลุเป้าหมายทีต่อ้งการ ซึง่สอดคลอ้งกบั จริประภา อคัรบวร (2554: 49) 
ทีไ่ดก้ล่าวว่า การพฒันาดา้นอารมณ์เป็นการพฒันาเพื่อใหเ้กดิสมดุลของอารมณ์ตนเองกบัสถานการณ์
แวดลอ้มและกบัผูอ้ื่น รวมถงึความสามารถในการตระหนกั ยอมรบั และแสดงออกอารมณ์ของตนเอง
ไดอ้ยา่งเหมาะสม และสอดคลอ้งกบั อาร ีวชิาชยั (2549: 95-96) ทีก่ล่าวว่า การพฒันาจติใจเป็นเรือ่ง
ส าคญัเช่นเดยีวกนักบัการพฒันาร่างกาย ทัง้สองดา้นน้ีจงึตอ้งพฒันาใหเ้กดิสมดุล ใหเ้จรญิงอกงาม
กา้วหน้าไปพรอ้ม ๆ กนั ถา้หากบุคคลพฒันาจติใจของตนใหเ้จรญิเท่าทนัร่างกายและโลกแห่งวตัถุ
ภายนอก รูแ้จง้เหน็ชดัตามความเป็นจรงิของโลกและตามความเป็นจรงิของชวีติแลว้ ความทุกขห์รอื
ปญัหาของชวีติทัง้ทางรา่งกายและจติใจของบุคคลนัน้ กจ็ะบรรเทาเบาบางและลดน้อยลง จนกระทัง่
หมดสิน้ไปในทีสุ่ด จติใจทีม่คีวามสงบตัง้มัน่เป็นสมาธ ิจะเป็นจติใจทีม่พีลงัเขม้แขง็ดว้ยคุณธรรม  
มคีวามสามารถในการกระท า การพดู การคดิ และเป็นจติใจทีม่คีวามสุข สงบ จงึเป็นการพฒันาจติใจ 
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ใหม้ัน่คง หนกัแน่น มพีลงัควรแก่การท างาน ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ธดิารตัน์ เนียมกสพิงษ์ 
(2549: 87) ทีไ่ดศ้กึษาเรือ่งความตอ้งการพฒันาตนเองของขา้ราชการกรมการขนส่งทางบก พบว่า 
ขา้ราชการกรมการขนส่งทางบกมคีวามตอ้งการพฒันาตนเองดา้นจติใจอยูใ่นระดบัมาก และสอดคลอ้ง
กบังานวจิยัของ ธญัญาพนัธ ์สทิธพิงษ์ (2553: 99) ทีไ่ดศ้กึษาเรือ่งความตอ้งการพฒันาตนเองของ
บุคลากรสงักดัองคก์ารบรหิารส่วนต าบล จงัหวดัตาก พบว่า บุคลากรมคีวามตอ้งการพฒันาดา้น
ศลีธรรม คุณธรรม และจรยิธรรม โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ จกัรพงษ์ 
ไชยวงศ ์(2550: 92-96) ทีไ่ดศ้กึษาความตอ้งการพฒันาตนเองของบุคลากรในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน
จงัหวดัรอ้ยเอด็ พบว่า บุคลากรในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานจงัหวดัรอ้ยเอด็ มคีวามตอ้งการพฒันาตนเอง
ดา้นการพฒันาโดยการเรยีนรูด้ว้ยตวัเอง โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก และเมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า 
บุคลากรในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานจงัหวดัรอ้ยเอด็ มคีวามตอ้งการพฒันาตนเองทางดา้นรา่งกายและ
จติใจ โดยการเจรญิสมาธ ิภาวนา เพื่อฝึกฝน ขดัเกลาจติใจ เสรมิสรา้งคุณธรรม จรยิธรรม อยูใ่นระดบั
มาก และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ นิธวิด ีเขยีวจนี (2554: 126) ทีไ่ดศ้กึษาเรือ่งความตอ้งการพฒันา
ตนเองของพนกังานเทศบาล สงักดักรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่ จงัหวดัพทัลุง พบว่า พนกังาน
เทศบาลมคีวามตอ้งการพฒันาตนเองดา้นจรยิธรรมและจติวญิญาณอยูใ่นระดบัมาก และสอดคลอ้งกบั
งานวจิยัของ รตันาภรณ์ คชมะเรงิ (2550: 103) ทีไ่ดศ้กึษาเรือ่งความตอ้งการพฒันาตนเองของ
พนกังานส่วนต าบลในเขตจงัหวดัสระบุร ีพบว่า พนกังานส่วนต าบลในเขตจงัหวดัสระบุร ีมคีวาม
ตอ้งการพฒันาดา้นจรยิธรรมและจติวญิญาณอยูใ่นระดบัมาก 
  1.3 บุคลากรสายปฏบิตักิาร คณะพาณชิยศาสตรแ์ละการบญัช ีจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
มคีวามตอ้งการพฒันาตนเองดา้นสงัคมอยูใ่นระดบัมาก ทัง้นี้อาจเนื่องมาจากบุคลากรสายปฏบิตักิารมี
ความตอ้งการด ารงชวีติอยูใ่นสงัคมอย่างมคีวามสุข ดว้ยการพฒันามนุษยสมัพนัธใ์นการท างานรว่มกบั
ผูอ้ื่น โดยการจดัระเบยีบชวีติและระเบยีบการอยูร่ว่มกบัผูอ้ื่นใหเ้รยีบรอ้ย ใหค้วามช่วยเหลอืซึง่กนัและ
กนั ตอ้งการสรา้งบรรยากาศในการท างานรว่มกนั ตอ้งการปฏบิตังิานดว้ยความเสยีสละเพื่อประโยชน์
ส่วนรวม ตอ้งการเป็นทีย่อมรบัและยกยอ่งจากสงัคม ตลอดจนตอ้งการสรา้งสรรคป์ระโยชน์สุขแก่ผูอ้ื่น
และสงัคม เพราะมผีลต่อการท างานรว่มกนัของบุคลากรสายปฏบิตักิารและเป็นส่วนหน่ึงของความ 
ส าเรจ็ของงาน ดงัที ่อุษณยี ์อนุรทุธว์งศ ์(โพธสิุข) (2545: 120) กล่าวว่า ทกัษะทางสงัคมเป็นทกัษะ
ส าคญัทีท่ าใหค้นประสบความส าเรจ็ในชวีติ เป็นคุณลกัษณะส าคญัอยา่งหนึ่งของความสามารถในเรือ่ง
ความฉลาดทางอารมณ์ของมนุษย ์อกีทัง้เป็นความสามารถทีท่ าใหรู้จ้กั เขา้ใจความรูส้กึ ความตอ้งการ
ทางจติใจ หรอืความตอ้งการต่าง ๆ ของบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งด้วย รวมทัง้รูจ้กัทีจ่ะสรา้งสายสมัพนัธใ์ห้
มัน่คง ดว้ยความรกัความเอาใจใส่ เอือ้อาทรอยา่งต่อเนื่อง รูจ้กัทีจ่ะแสดงออกอยา่งเหมาะสมต่อ
สถานการณ์ต่าง ๆ ซึง่สอดคลอ้งกบั พรรณราย ทรพัยะประภา (2548: 44-47) ทีไ่ดก้ล่าวว่า มนุษย-
สมัพนัธเ์ป็นเรือ่งทีเ่กีย่วกบัความสมัพนัธ์ระหว่างกนัและกนัของบุคคลทีอ่ยู่รว่มกนั ไมว่่าจะในชวีติ
ส่วนตวั ในชวีติการท างาน และในชวีติสงัคมทัว่ไป เป็นเรือ่งส าคญัอนัเป็นพืน้ฐานในการท าความเขา้ใจ
ซึง่กนัและกนั ในความตอ้งการทางดา้นต่าง ๆ ไมว่่าจะเป็นทางดา้นรา่งกาย จติใจ อารมณ์ และสงัคม 
พรอ้มทัง้ตอบสนองความตอ้งการต่าง ๆ ดงักล่าวใหก้นัและกนัอยา่งเหมาะสม ซึง่ส่งผลต่อการใชช้วีติ 



87 

รว่มกนัไมว่่าจะเป็นระยะเวลาอนัสัน้หรอืระยะเวลาอนัยาวนาน และถา้ทุก ๆ คนในองคก์ารไดห้นัมา 
เอาใจใส่ในเรือ่งมนุษยสมัพนัธใ์นแงมุ่มต่าง ๆ แลว้ จะช่วยใหอ้งคก์ารนัน้สามารถประสบผลส าเรจ็ตาม
วตัถุประสงคท์ีไ่ดต้ัง้ไว ้หรอือยา่งน้อยกช่็วยลดปญัหาต่าง ๆ ไดต้ามสมควร ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยั
ของ ธดิารตัน์ เนียมกสพิงษ์ (2549: 135) ทีไ่ดศ้กึษาเรือ่งความตอ้งการพฒันาตนเองของขา้ราชการ
กรมการขนส่งทางบก พบว่า ขา้ราชการกรมการขนส่งทางบกมคีวามตอ้งการพฒันาตนเองดา้นสงัคม
อยูใ่นระดบัมาก คอื ตอ้งการปฏบิตัแิละพฒันาตนเองโดยตัง้มัน่อยูใ่นคุณธรรม จรยิธรรม และค่านิยมที่
ดงีามของสงัคม ตอ้งการพฒันามนุษยสมัพนัธใ์นการท างานรว่มกบัผูอ้ื่น ตอ้งการและมคีวามเตม็ใจใน
การท างานเป็นทมี ตอ้งการพฒันาการท างานเป็นทมีใหม้ปีระสทิธภิาพ ตอ้งการเขา้ร่วมกจิกรรม
ส่วนรวมดว้ยความเตม็ใจ ตอ้งการปรบัปรงุบุคลกิภาพของตนเองใหเ้ป็นทีต่อ้งการของสงัคม และ
ตอ้งการวเิคราะหข์อ้บกพรอ่งของตนเองและค านึงถงึความแตกต่างระหว่างบุคคล และสอดคลอ้งกบั
งานวจิยัของ สุนทร ใหมย่ะ (2552: 87-89) ทีไ่ดศ้กึษาเรื่องความตอ้งการพฒันาตนเองของบุคลากรใน
สถานศกึษาเอกชนสงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาจงัหวดัอุตรดติถ ์เขต 1 พบว่า บุคลากรในสถาน 
ศกึษาเอกชนมคีวามตอ้งการพฒันาตนเองดา้นบุคลกิภาพอยูใ่นระดบัมาก คอื บุคลากรในสถานศกึษา
เอกชนมคีวามตอ้งการพฒันาตนเองในดา้นการสรา้งความมัน่ใจในกระบวนการท างานของตนเอง การ
สรา้งมนุษยสมัพนัธก์บัผูอ้ื่น การพฒันาความมัน่ใจในตนเองและกลา้แสดงออกอยา่งเหมาะสม  
  1.4 บุคลากรสายปฏบิตักิาร คณะพาณชิยศาสตรแ์ละการบญัช ีจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
มคีวามตอ้งการพฒันาตนเองดา้นสตปิญัญาอยูใ่นระดบัมาก ทัง้น้ีอาจเน่ืองมาจากบุคลากรสาย
ปฏบิตักิารตอ้งการพฒันาความรูค้วามสามารถ ตอ้งการเรยีนรู้เพิม่เตมิเพื่อเพิม่ศกัยภาพของตนเอง  
ทัง้ทีเ่กีย่วกบังานในหน้าทีค่วามรบัผดิชอบหรอืแมจ้ะไม่เกีย่วขอ้งกบังานในหน้าทีค่วามรบัผิดชอบกต็าม 
อกีทัง้เมือ่ไดร้บัการสนบัสนุนจากผูบ้รหิาร จงึมคีวามตอ้งการเขา้รว่มโครงการพฒันาและฝึกอบรมเพื่อ
เพิม่พนูศกัยภาพของตนเองทุกครัง้เมือ่มโีอกาส โดยเฉพาะเรือ่งทกัษะการใชภ้าษาต่างประเทศ 
บุคลากรสายปฏบิตักิารตอ้งการเรยีนรูเ้พิม่เตมิเพื่อเป็นการเตรยีมตวัเขา้สู่ประชาคมอาเซยีน นอกจากนี้
บุคลากรสายปฏบิตักิารยงัต้องการเรยีนรูเ้พิม่เตมิโดยการเดนิทางไปศึกษาดูงานหน่วยงานภายนอก 
เพื่อน าแนวปฏบิตัทิีด่มีาประยกุตใ์ชใ้นหน่วยงานของตนเอง ดงัที ่จริประภา อคัรบวร (2554: 43)  
กล่าวว่า ปญัญาเป็นความสามารถในการคดิ ตัง้ค าถาม และการประเมนิ เพื่อทีจ่ะน ามาซึง่องคค์วามรู ้
สามารถประมวลและใชข้อ้มลู เพื่อทีจ่ะสรา้งสรรคใ์หไ้ดค้วามคดิใหม ่ๆ ซึง่การพฒันาดา้นปญัญาจะท า
ใหค้นมคีวามสามารถทีจ่ะเรยีนรูจ้ากประสบการณ์ชวีติ สามารถท าการตดัสนิใจ แกป้ญัหา และหลุดพน้
จากความยากล าบากได ้การพฒันาดา้นนี้จงึเป็นทีน่ิยมมากทีสุ่ดในบรรดารปูแบบการพฒันาทรพัยากร
มนุษย ์เช่น การศกึษาเพิม่เตมิ การเขา้รบัการฝึกอบรม เป็นตน้ ซึง่สอดคลอ้งกบั อาร ีวชิาชยั (2549: 
97-100) ทีไ่ดก้ล่าวว่า การพฒันาฝึกฝนอบรมใหป้ญัญาเจรญิงอกงามขึน้นัน้ เป็นเรือ่งส าคญัและจ าเป็น
อยา่งยิง่ในชวีติของมนุษยท์ุกคน เพราะชวีติของบุคคลจะอยูร่อดปลอดภยัและเจรญิก้าวหน้าหรอืพฒันา
ไปไดแ้ค่ไหนนัน้ขึน้อยูก่บัปญัญาทัง้สิน้ ปญัญาเท่านัน้ทีจ่ะแกป้ญัหาหรอืว่าดบัทุกขใ์หแ้ก่ชวีติไดห้มดสิน้ 
ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ธดิารตัน์ เนียมกสพิงษ์ (2549: 91) ทีไ่ดศ้กึษาเรือ่งความตอ้งการพฒันา
ตนเองของขา้ราชการกรมการขนส่งทางบก พบว่า ขา้ราชการกรมการขนส่งทางบกมคีวามตอ้งการ
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พฒันาตนเองดา้นสตปิญัญาและความเฉลยีวฉลาดทางอารมณ์อยูใ่นระดบัมาก และสอดคลอ้งกบั
งานวจิยัของ อมรรตัน์ ปกัโคทานงั (2548: 93) ทีไ่ดศ้กึษาเรือ่งความตอ้งการพฒันาตนเองของบุคลากร
สายสนับสนุนวชิาการ มหาวทิยาลยัมหดิล วทิยาเขตศาลายา พบว่า บุคลากรสายสนบัสนุนวชิาการ 
มหาวทิยาลยัมหดิล วทิยาเขตศาลายา มคีวามตอ้งการพฒันาตนเองดา้นการศกึษาต่อ ดา้นการฝึก 
อบรม และดา้นการเรยีนรูด้ว้ยตนเองอยูใ่นระดบัมาก และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ทพิวรรณ เจรญิผล  
(2542: 107-108) ทีไ่ดศ้กึษาเรือ่งความตอ้งการและการไดร้บัการตอบสนองความต้องการในการพฒันา 
บุคลากรของขา้ราชการสายสนบัสนุนวชิาการของมหาวทิยาลยับรูพา พบว่า ขา้ราชการสายสนับสนุน
วชิาการของมหาวทิยาลยับูรพา มคีวามตอ้งการพฒันาดา้นการฝึกอบรม ดา้นการส่งเสรมิดา้นวชิาการ 
และดา้นการส่งไปศกึษาดงูานอยูใ่นระดบัมาก  

2. การเปรยีบเทยีบความตอ้งการพฒันาตนเองของบุคลากรสายปฏบิตักิาร คณะพาณชิย- 
ศาสตรแ์ละการบญัช ีจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั โดยรวมและเป็นรายดา้น ไดแ้ก่ ดา้นร่างกาย  
ดา้นอารมณ์ ดา้นสงัคม และดา้นสตปิญัญา จ าแนกตามเพศ วุฒกิารศกึษา และประสบการณ์ในการ
ปฏบิตังิาน 
  2.1 บุคลากรสายปฏบิตักิาร คณะพาณชิยศาสตรแ์ละการบญัช ีจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  
เพศชายและเพศหญงิ มคีวามตอ้งการพฒันาตนเองโดยรวมและเป็นรายดา้นไมแ่ตกต่างกนั ซึง่ไมเ่ป็น 
ไปตามสมมตฐิานการวจิยัทีต่ ัง้ไว ้ทัง้นี้อาจเนื่องมาจากบุคลากรสายปฏบิตักิารทัง้เพศชายและเพศหญงิ 
เหน็ความส าคญัของการพฒันาตนเองในทุก ๆ ดา้น ไมว่่าจะเป็นดา้นร่างกาย ดา้นอารมณ์ ดา้นสงัคม 
และดา้นสตปิญัญา และเหน็ความส าคญัของการพฒันาตนเองมากขึน้ โดยไมจ่ ากดัเพศชายหรอืเพศ
หญงิ อกีทัง้ตอ้งการใหผู้บ้รหิารเหน็ความส าคญัและใหก้ารสนับสนุนโอกาสในการพฒันาตนเอง และ
ตอ้งการไดร้บัการตอบสนองความตอ้งการเหล่านัน้ เท่าทีผู่บ้รหิารจะสามารถบรหิารจดัการเพื่อบุคลากร
สายปฏบิตักิารไดโ้ดยไม่มกีารแบ่งแยก ซึง่ความตอ้งการพฒันาตนเองนี้ บุคลากรสายปฏบิตักิารเพศชาย
และเพศหญงิ มคีวามตอ้งการพฒันาทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก เพื่อพฒันาตนเองใหม้ศีกัยภาพ และโอกาส
ต่าง ๆ ทีจ่ะเอือ้ใหบุ้คลากรสายปฏบิตักิารเพศชายและเพศหญงิไดพ้ฒันาตนเองนัน้ ไดเ้ปิดกวา้งส าหรบั
บุคลากรสายปฏบิตักิารทุกคนโดยไมจ่ ากดัเพศ การเขา้ร่วมโครงการพฒันาและฝึกอบรมต่าง ๆ ทีท่าง
คณะพาณชิยศาสตรแ์ละการบญัช ีจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ด าเนินการจดัใหห้รอืส่งบุคลากรสาย
ปฏบิตักิารเขา้รว่มโครงการพฒันาและฝึกอบรมของหน่วยงานภายนอก กใ็หบุ้คลากรสายปฏบิตักิารเพศ
ชายและเพศหญงิ มกีารเขา้รว่มในหลกัสตูรเดยีวกนั เนื้อหาสาระในการพฒันาและฝึกอบรมเหมอืนกนั 
วทิยากรทีด่ าเนินการบรรยายเป็นท่านเดยีวกนั ไดร้บัการวดัและประเมนิผลการเขา้ร่วมโครงการพฒันา
และฝึกอบรมดว้ยหลกัเกณฑเ์ดยีวกนั การเขา้รว่มกจิกรรมต่าง ๆ ไมไ่ดม้กีารแบ่งแยกระหว่างกจิกรรม
ของบุคลากรสายปฏบิตักิารเพศชายและกจิกรรมของบุคลากรสายปฏบิตักิารเพศหญงิ นอกจากนี้
สวสัดกิารหรอืวสัดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ทีเ่กีย่วกบัการปฏบิตังิานหรอืส่งผลต่อการพฒันาตนเองกไ็ดร้บั
เหมอืนกนั ดงันัน้จากการไดร้บัโอกาสทีเ่อื้อต่อการพฒันาตนเอง สทิธปิระโยชน์ ตลอดจนการทีค่วาม
ตอ้งการพฒันาตนเองไดร้บัการตอบสนอง จงึท าใหบุ้คลากรสายปฏบิตักิารเพศชายและเพศหญงิ มคีวาม
ตอ้งการพฒันาตนเองโดยรวมและในแต่ละดา้นไมแ่ตกต่างกนั เพศจงึไมใ่ช่ตวัแปรทีม่อีทิธพิลทีจ่ะส่งผล
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ต่อความตอ้งการพฒันาตนเองของบุคลากรสายปฏบิตักิาร คณะพาณชิยศาสตรแ์ละการบญัช ี
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ดงัที ่ทชิา ณ นคร (2547: 187) กล่าวว่า ผูช้ายกบัผูห้ญงิแตกต่างกนัเฉพาะ
เพศ ซึง่ถูกก าหนดโดยธรรมชาตเิท่านัน้ ส่วนบทบาทความเป็นผูช้ายและผูห้ญงินัน้ ก าหนดขึน้มา
ภายหลงั และขึน้อยูก่บัแบบแผนการปฏบิตั ิประเพณ ีวฒันธรรม ของสงัคมนัน้ ๆ จะก าหนดใหบ้ทบาท
ชายหญงิเป็นอย่างไร ฉะนัน้บทบาทชายหญงิจงึไมใ่ช่สิง่ตายตวัเช่นเดยีวกบัเพศ แต่เปลีย่นแปลงไดต้าม
ปจัจยัภายนอกหรอืสถานการณ์ใหม ่ๆ ซึง่สอดคลอ้งกบั จรรจา สุวรรณทตั (2535: 28) ทีไ่ดก้ล่าวว่า  
คนทีเ่กดิมาไมว่่าจะเป็นผูช้ายหรอืผูห้ญงิ สามารถเจรญิเตบิโตเป็นคนทีม่คีุณภาพ สามารถท าบทบาท
ของชายหญงิซึง่เสรมิกนัและประสานสอดคลอ้งกนัใหส้งัคมเจรญิก้าวหน้าต่อไปดว้ยด ีสงัคมไทยยงัคง 
ใชป้ระโยชน์ไดอ้ย่างมากจากแนวคดิส าคญัทีไ่ดต้ระหนักกนัมาโดยตลอดแลว้ว่า บทบาทชายหญงิไมใ่ช่ 
เป็นเรือ่งทีต่อ้งรณรงคต่์อตา้นกนัเพื่อพสิจูน์ว่าใครมโีอกาสหรอืมสีทิธมิากกว่าใคร เพราะผูช้ายและ
ผูห้ญงินบัตัง้แต่เกดิมา ต่างมหีน้าทีท่ีจ่ะตอ้งเรยีนรูแ้ละรูจ้กัพฒันาตนเองใหเ้ตม็ศกัยภาพ และส านึกใน
บทบาทรว่มกนัต่อการจรรโลงและการพฒันาสงัคมตลอดจนวฒันธรรมของตน ใหส้บืเนื่องต่อไปอยา่ง 
ไมต่ดิขดัทัง้ในปจัจุบนัและอนาคต ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ วศิรตุา ทองแกมแกว้ (2552: 75) ทีไ่ด้
ศกึษาเรือ่งปจัจยัทีส่่งผลต่อการพฒันาตนเองของบุคลากรสายวชิาการ กรณศีกึษามหาวทิยาลยัทกัษณิ 
พบว่า บุคลากรสายวชิาการ มหาวทิยาลยัทกัษณิ ทัง้ชายและหญงิ มคีวามคดิเหน็ต่อระดบัการพฒันา
ตนเองไมแ่ตกต่างกนั และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ นพมาศ ทะมาตร ์(2551: บทคดัยอ่) ทีไ่ดศ้กึษา
เรือ่งการปฏบิตังิานและความตอ้งการพฒันาตนเองของบุคลากรสงักดักองนโยบายและแผน 
มหาวทิยาลยัราชภฏัในเขตภาคเหนือ พบว่า บุคลากรสงักดักองนโยบายและแผนทัง้ชายและหญงิ  
มคีวามตอ้งการพฒันาตนเองไมแ่ตกต่างกนั และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ธดิารตัน์ เนียมกสพิงษ์  
(2549: 153) ทีไ่ดศ้กึษาเรือ่งความตอ้งการพฒันาตนเองของขา้ราชการกรมการขนส่งทางบก พบว่า 
ขา้ราชการกรมการขนส่งทางบกทัง้ชายและหญงิ มคีวามตอ้งการพฒันาตนเองในภาพรวมและรายดา้น
ไมแ่ตกต่างกนั และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ทศพร พสีะระ (2554: 90) ทีไ่ดศ้กึษาเรือ่งความตอ้งการ
พฒันาตนเองของบุคลากรมหาวทิยาลยัราชภฏัชยัภมู ิพบว่า บุคลากรมหาวทิยาลยัราชภฏัชยัภูม ิทัง้
ชายและหญงิ มคีวามตอ้งการพฒันาตนเองโดยภาพรวมและในแต่ละดา้นไมแ่ตกต่างกนั และสอดคลอ้ง
กบังานวจิยัของ รตันาภรณ์ คชมะเรงิ (2550: 72-75) ทีไ่ดศ้กึษาเรือ่งความตอ้งการพฒันาตนเองของ
พนกังานส่วนต าบลในเขตจงัหวดัสระบุร ีพบว่า พนกังานส่วนต าบลในเขตจงัหวดัสระบุร ีทัง้ชายและ
หญงิ มคีวามตอ้งการพฒันาตนเองในภาพรวมและในแต่ละดา้นไมแ่ตกต่างกนั และสอดคลอ้งกบังานวจิยั
ของ อรสิา เหรยีญบุญยงค ์(2549: 92-93) ทีไ่ดศ้กึษาเรื่องความตอ้งการพฒันาตนเองของขา้ราชการ
ส านกังบประมาณ พบว่า ขา้ราชการส านกังบประมาณ ทัง้ชายและหญงิ มคีวามตอ้งการพฒันาตนเอง 
ไมแ่ตกต่างกนั  
  2.2 บุคลากรสายปฏบิตักิาร คณะพาณชิยศาสตรแ์ละการบญัช ีจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
ทีม่วีุฒกิารศกึษาต่างกนั มคีวามตอ้งการพฒันาตนเองโดยรวม ดา้นรา่งกาย ดา้นอารมณ์ และดา้นสงัคม
แตกต่างกนัอยา่งมนีัยส าคญัทางสถติ ิซึง่เป็นไปตามสมมตฐิานการวจิยัทีต่ ัง้ไว ้โดยบุคลากรสายปฏบิตั ิ
การ ทีม่วีุฒกิารศกึษาต ่ากว่าปรญิญาตร ีมคีวามตอ้งการพฒันาตนเองโดยรวม ดา้นรา่งกาย และดา้น
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อารมณ์ แตกต่างกบับุคลากรสายปฏบิตักิารทีม่วีุฒกิารศกึษาปรญิญาตร ีและสงูกว่าปรญิญาตรี อกีทัง้
บุคลากรสายปฏบิตักิารทีม่วีุฒกิารศกึษาต ่ากว่าปรญิญาตร ีมคีวามตอ้งการพฒันาตนเองมากทีสุ่ด และ
บุคลากรสายปฏบิตักิารทีม่วีุฒกิารศกึษาสงูกว่าปรญิญาตร ีมคีวามตอ้งการพฒันาตนเองต ่าสุด ส่วนดา้น
สงัคมนัน้ บุคลากรสายปฏบิตักิารทีม่วีุฒกิารศกึษาต ่ากว่าปรญิญาตร ีมคีวามตอ้งการพฒันาตนเอง 
แตกต่างกบับุคลากรสายปฏบิตักิารทีม่วีุฒกิารศกึษาปรญิญาตร ีโดยทีบุ่คลากรสายปฏบิตักิารทีม่วีุฒิ
การศกึษาต ่ากว่าปรญิญาตร ีมคีวามตอ้งการพฒันาตนเองมากทีสุ่ด แสดงว่า วุฒกิารศกึษาเป็นตวัแปร
ส าคญัทีม่อีทิธพิลต่อความต้องการพฒันาตนเองของบุคลากรสายปฏบิตักิาร ทัง้นี้อาจเนื่องมาจาก
บุคลากรสายปฏบิตักิารทีม่วีุฒกิารศกึษาต ่ากว่าปรญิญาตร ีส่วนใหญ่มลีกัษณะภาระงาน ทีส่่งผลให้
โอกาสในการเขา้รว่มโครงการพฒันาและฝึกอบรม มน้ีอยกว่าบุคลากรสายปฏบิตักิารทีม่วีุฒกิารศกึษา
สงูกว่า จงึมคีวามตอ้งการพฒันาตนเอง โดยตอ้งการเขา้รว่มโครงการเพื่อพฒันาศกัยภาพของตนเอง 
ในเรือ่งของความคดิ การแสดงออกของพฤตกิรรม ใหอ้ยูใ่นสภาพสมบูรณ์พรอ้มทัง้ร่างกายและจติใจ 
ตลอดจนตอ้งการพฒันาบุคลกิภาพ และตอ้งการพฒันาการเขา้สงัคม การอยู่รว่มกนัในสงัคม และการ
ท างานเป็นทมี มากกว่าบุคลากรสายปฏบิตักิารทีม่วีุฒกิารศกึษาปรญิญาตร ีและสงูกว่าปรญิญาตร ี
อยา่งไรกต็าม เมือ่บุคลากรสายปฏบิตักิารทีม่วีุฒกิารศกึษาทุกระดบัการศกึษา เหน็ความส าคญัของการ
พฒันาศกัยภาพของตนเอง อกีทัง้ไดน้ าความรู ้ความสามารถทีไ่ดร้บัจากการพฒันาและฝึกอบรมดา้น
ต่าง ๆ มาประยกุตใ์ชใ้หเ้กดิประสทิธภิาพสงูสุดในการปฏบิตังิาน เมือ่บุคลากรสายปฏบิตักิารตอ้งการ
ไดร้บัการพจิารณาเลื่อนต าแหน่ง การพฒันาศกัยภาพของตนเองทุกดา้นใหเ้หมาะสมกบัระดบัต าแหน่ง
งานจงึเป็นเรือ่งทีส่ าคญั ดงัที ่จารนุันท ์อทิธอิาวชักุล (2553: 136-139) กล่าวว่า ความปรารถนาของ
คนท างานประการหน่ึง คอื การไดเ้ลื่อนระดบัหรอืเลื่อนต าแหน่ง คนเก่ง ๆ ในองคก์ารจงึพยายามทุ่มเท
สตปิญัญา ความรู ้ความสามารถ และแสดงผลงานของตนใหเ้ป็นทีป่ระจกัษ์ โดยต่างมุง่หวงัว่า ผูบ้รหิาร
จะพจิารณาใหไ้ดร้บัต าแหน่งทีใ่หญ่โตขึน้ มอี านาจหน้าทีม่ากขึน้ ซึง่ปจัจยัดา้นคุณลกัษณะและความ 
สามารถทีอ่งคก์ารระบุไว ้และปจัจยัดา้นความเหมาะสมในเรือ่งของการพฒันาตนเองอยูเ่สมอ ทัง้ดา้น
ความรู ้ความสามารถ และบุคลกิภาพ โดยเฉพาะการควบคุมอารมณ์ตนเองนัน้ เป็นประการส าคญัที่
สามารถก าหนดไดว้่าจะไดร้บัการพจิารณาใหไ้ดร้บัการเลื่อนระดบัหรอืเลื่อนต าแหน่งหรอืไม ่ซึง่ 
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ธดิารตัน์ เนียมกสพิงษ์ (2549: 114-117) ทีไ่ดศ้กึษาเรือ่งความตอ้งการ
พฒันาตนเองของขา้ราชการกรมการขนส่งทางบก พบว่า ขา้ราชการกรมการขนส่งทางบก ทีม่วีุฒิ
การศกึษาต่างกนั มคีวามต้องการพฒันาตนเองดา้นจติใจ ดา้นรา่งกาย และดา้นสงัคมแตกต่างกนั และ
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ พรทพิย ์ภู่ประดษิฐ ์(2545: 71) ทีไ่ดศ้กึษาความตอ้งการพฒันาตนเองของ
ขา้ราชการสงักดัส านกังานคณะกรรมการการศกึษาเอกชน พบว่า ขา้ราชการสงักดัส านกังานคณะ 
กรรมการการศกึษาเอกชน ทีม่วีุฒกิารศกึษาต่างกนั มคีวามตอ้งการพฒันาตนเองโดยการพฒันาดว้ย
ตนเองแตกต่างกนั 
   การทีบุ่คลากรสายปฏบิตักิาร คณะพาณชิยศาสตรแ์ละการบญัช ีจฬุาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั ทีม่วีุฒกิารศกึษาต่างกนั มคีวามตอ้งการพฒันาตนเองดา้นสตปิญัญาไมแ่ตกต่างกนั ทัง้นี้
อาจเนื่องมาจากบุคลากรสายปฏบิตักิารทีม่วีุฒกิารศกึษาต ่ากว่าปรญิญาตร ีระดบัปรญิญาตร ีและ 
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สงูกว่าปรญิญาตร ีต่างกม็คีวามตอ้งการพฒันาตนเองดา้นสตปิญัญาเพื่อพฒันาความรูค้วามสามารถ
ตลอดเวลาอยา่งต่อเนื่องและทดัเทยีมกบัผูอ้ื่น โดยตอ้งการไดร้บัข่าวสารประชาสมัพนัธเ์กีย่วกบั
โครงการพฒันาและฝึกอบรมต่าง ๆ อยา่งทัว่ถงึ ตอ้งการเขา้รบัการพฒันาและฝึกอบรมในหลกัสตูรที่
เกีย่วขอ้งกบังานในหน้าทีค่วามรบัผดิชอบหรอืหลกัสตูรทีส่นใจแมไ้มเ่กี่ยวขอ้งกบังานในหน้าทีค่วาม
รบัผดิชอบกต็าม ตอ้งการเพิม่พูนทกัษะและประสบการณ์เพื่อน ามาปรบัใชใ้หเ้ขา้กบัภาระงานทีไ่ดร้บั
มอบหมาย อกีทัง้บุคลากรสายปฏบิตัทิีม่วีุฒกิารศกึษาทุกระดบัการศกึษา ต่างกต็อ้งการไดร้บัโอกาส 
สทิธปิระโยชน์ หรอืสวสัดกิาร ทีพ่งึจะไดร้บัจากหน่วยงาน เมือ่คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัช ี
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั หรอืหน่วยงานภายนอก มกีารจดัโครงการพฒันาและฝึกอบรมในหลกัสตูรที่
สนใจ จงึตอ้งการเขา้รว่มโครงการทุกครัง้เมือ่มโีอกาส ดงัที ่พรรณทพิย ์ศริวิรรณบุศย ์(2550: 31) 
กล่าวว่า การพฒันาปญัญา ซึง่บุคคลสามารถพฒันาไดด้ว้ยการสรา้งเสรมิทกัษะในการคดิ ไม่ปล่อยให้
สมองว่างเปล่า ศกึษาปญัหาต่าง ๆ และสภาพการณ์ต่าง ๆ รอบตวัเสมอ ฝึกใหต้นเองเป็นคนหกูวา้ง 
ตากวา้ง มคีวามสนใจกวา้ง คดิและวเิคราะหป์ญัหาต่าง ๆ รอบตนเอง เพราะปญัญานัน้เป็นสิง่ทีต่อ้งใช้
จงึจะงอกงาม และจ าเป็นตอ้งพฒันาปญัญาเพื่อไมใ่หเ้กดิความเสื่อมโทรม ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยั
ของ อมรรตัน์ ปกัโคทานงั (2548: 107) ทีไ่ดศ้กึษาเรือ่งความตอ้งการพฒันาตนเองของบุคลากรสาย
สนบัสนุนวชิาการ มหาวทิยาลยัมหดิล วทิยาเขตศาลายา พบว่า บุคลากรสายสนบัสนุนวชิาการ 
มหาวทิยาลยัมหดิล วทิยาเขตศาลายา ทีม่รีะดบัการศกึษาต่างกนั มคีวามตอ้งการพฒันาตนเองดา้น
การศกึษาต่อ ดา้นการฝึกอบรม และดา้นการเรยีนรูด้ว้ยตนเองไมแ่ตกต่างกนั และสอดคลอ้งกบังาน 
วจิยัของ สุนทร ใหมย่ะ (2552: 70) ทีไ่ดศ้กึษาเรือ่งความตอ้งการพฒันาตนเองของบุคลากรในสถาน 
ศกึษาเอกชนสงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาจงัหวดัอุตรดติถ ์เขต 1 พบว่า บุคลากรในสถานศกึษา
เอกชน ทีม่วีุฒกิารศกึษาต่างกนั มคีวามตอ้งการพฒันาตนเองดา้นวชิาการไมแ่ตกต่างกนั และ
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ นพมาศ ทะมาตร ์(2551: บทคดัยอ่) ทีไ่ดศ้กึษาเรือ่งการปฏบิตังิานและ
ความตอ้งการพฒันาตนเองของบุคลากรสงักดักองนโยบายและแผน มหาวทิยาลยัราชภฏัในเขต
ภาคเหนือ พบว่า บุคลากรสงักดักองนโยบายและแผน ทีม่วีุฒกิารศกึษาต่างกนั โดยภาพรวมมคีวาม
ตอ้งการพฒันาตนเองไมแ่ตกต่างกนั และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ นิธวิด ีเขยีวจนี (2554: 104) ทีไ่ด้
ศกึษาเรือ่งความตอ้งการพฒันาตนเองของพนกังานเทศบาล สงักดักรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่ 
จงัหวดัพทัลุง พบว่า พนกังานเทศบาลทีม่รีะดบัการศกึษาต่างกนั มคีวามตอ้งการพฒันาตนเองดา้น
วชิาการไมแ่ตกต่างกนั และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ รตันาภรณ์ คชมะเรงิ (2550: 76) ทีไ่ดศ้กึษา
เรือ่งความตอ้งการพฒันาตนเองของพนกังานส่วนต าบลในเขตจงัหวดัสระบุร ีพบว่า พนกังานส่วน
ต าบลในเขตจงัหวดัสระบุร ีทีม่วีุฒกิารศกึษาต่างกนั มคีวามตอ้งการพฒันาตนเองดา้นวชิาการ 
ไมแ่ตกต่างกนั  

  2.3 บุคลากรสายปฏบิตักิาร คณะพาณชิยศาสตรแ์ละการบญัช ีจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
ทีม่ปีระสบการณ์ในการปฏบิตังิานต่างกนั มคีวามตอ้งการพฒันาตนเองโดยรวม ดา้นรา่งกาย ดา้น
อารมณ์ และดา้นสงัคมไมแ่ตกต่างกนั ซึง่ไมเ่ป็นไปตามสมมตฐิานการวจิยัทีต่ ัง้ไว้ ทัง้นี้อาจเนื่องมาจาก 
บุคลากรสายปฏบิตักิาร ทัง้ทีเ่ป็นขา้ราชการ ลกูจา้งประจ า และพนกังานมหาวทิยาลยั ทีม่ปีระสบการณ์ 
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ในการปฏบิตังิานต่างกนั ต่างกม็คีวามตอ้งการพฒันาตนเองเพื่อความกา้วหน้าในหน้าทีก่ารงาน จงึ
จ าเป็นตอ้งไดร้บัการพฒันาและฝึกอบรม โดยตอ้งการเขา้รว่มโครงการเพื่อพฒันาศกัยภาพของตนเอง 
ในเรือ่งของความคดิ การแสดงออกของพฤตกิรรม ใหอ้ยูใ่นสภาพสมบูรณ์พรอ้มทัง้ร่างกายและจติใจ 
ตลอดจนตอ้งการพฒันาบุคลกิภาพ และตอ้งการพฒันาการเขา้สงัคม การอยู่รว่มกนัในสงัคม และการ
ท างานเป็นทมีอยูต่ลอดเวลา เพราะส่งผลต่อคุณภาพชวีติและการท างาน ดงัที ่แสวง สาระสทิธิ ์(2535: 
3-4) กล่าวว่า การพฒันาตนเองมเีป้าหมายเพื่อการด ารงชวีติอยูอ่ยา่งถูกตอ้งเหมาะสมและรุง่โรจน์  
มบุีคลกิภาพทีส่มบรูณ์ มสีตปิญัญาทีส่ามารถคดิหาแนวทางด าเนินชวีติอยา่งอสิระ สามารถด าเนิน
กจิกรรมอนัเป็นประโยชน์ทัง้แก่ตนและสงัคม มคีวามรกัและเมตตาต่อผูอ้ื่น รูจ้กัคบหากลัยาณมติร  
มแีนวคดิทีถู่กตอ้ง ตลอดจนเพื่อด ารงชวีติและประกอบกจิการงานดว้ยความไม่ประมาท ซึง่สอดคลอ้ง
กบั ทองทพิภา วริยิะพนัธุ ์(2546: 154) ทีไ่ดก้ล่าวว่า เป้าหมายในการพฒันาตนเอง กเ็พื่อใหต้นเองเป็น
สุข ซึง่จะตอ้งเอาชนะความรูส้กึทีเ่ป็นมลทนิหรอืความรูส้กึมวัหมอง ทีท่ าใหจ้ติใจขุน่มวัหมองเศรา้ใหไ้ด้
เสยีก่อน เพราะถ้าบุคคลสามารถเอาชนะความรูส้กึเหล่านี้ได ้กจ็ะสามารถอยูร่ว่มกบัผูอ้ื่นไดด้ ีและยงั
สามารถน าไปประยกุตใ์ชเ้ป็นแนวทางในการสรา้งความสมัพนัธอ์นัยัง่ยนืกบัผูอ้ื่นไดด้ว้ย และสอดคลอ้ง
กบั ไพศาล ไกรสทิธิ ์(2541: 347) ทีก่ล่าวว่า เป้าหมายส าคญัของการพฒันาตนเองประกอบไปดว้ย 
เป้าหมายเกีย่วกบังาน การเงนิ สุขภาพกาย สุขภาพจติ ครอบครวั และสุขภาวะทางปญัญา ซึง่ 
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สุนทร ใหม่ยะ (2552: 78) ทีไ่ดศ้กึษาเรือ่งความตอ้งการพฒันาตนเองของ
บุคลากรในสถานศกึษาเอกชนสงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาจงัหวดัอุตรดติถ ์เขต 1 พบว่า 
บุคลากรในสถานศกึษาเอกชน ทีม่ปีระสบการณ์ในการปฏบิตังิานต่างกนั มคีวามต้องการพฒันาตนเอง
ดา้นบุคลกิภาพ และดา้นสุขภาพไมแ่ตกต่างกนั และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ นพมาศ ทะมาตร ์(2551: 
บทคดัยอ่) ทีไ่ดศ้กึษาเรือ่งการปฏบิตังิานและความตอ้งการพฒันาตนเองของบุคลากรสงักดักอง
นโยบายและแผน มหาวทิยาลยัราชภฏัในเขตภาคเหนือ พบว่า บุคลากรสงักดักองนโยบายและแผน ทีม่ ี
ระยะเวลาการปฏบิตังิานต่างกนั โดยภาพรวมมคีวามต้องการพฒันาตนเองไมแ่ตกต่างกนั และ
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ นิธวิด ีเขยีวจนี (2554: 105) ทีไ่ดศ้กึษาเรือ่งความตอ้งการพฒันาตนเองของ
พนกังานเทศบาล สงักดักรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่ จงัหวดัพทัลุง พบว่า พนักงานเทศบาลทีม่ ี
ประสบการณ์ในการท างานต่างกนั มคีวามตอ้งการพฒันาตนเองดา้นสุขภาพ และดา้นจรยิธรรมและจติ
วญิญาณไมแ่ตกต่างกนั และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ รตันาภรณ์ คชมะเรงิ (2550: 81-82) ทีไ่ดศ้กึษา
เรือ่งความตอ้งการพฒันาตนเองของพนกังานส่วนต าบลในเขตจงัหวดัสระบุร ีพบว่า พนกังานส่วนต าบล
ในเขตจงัหวดัสระบุร ีทีม่อีายรุาชการต่างกนั มคีวามตอ้งการพฒันาตนเองดา้นสุขภาพ และดา้น
จรยิธรรมและจติวญิญาณไม่แตกต่างกนั และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ธดิารตัน์ เนียมกสพิงษ์ (2549: 
128-130) ทีไ่ดศ้กึษาเรือ่งความตอ้งการพฒันาตนเองของขา้ราชการกรมการขนส่งทางบก พบว่า 
ขา้ราชการกรมการขนส่งทางบก ทีม่ปีระสบการณ์ในการท างานต่างกนั มคีวามตอ้งการพฒันาตนเอง
ดา้นรา่งกาย และดา้นสงัคมไมแ่ตกต่างกนั 
   การทีบุ่คลากรสายปฏบิตักิาร คณะพาณชิยศาสตรแ์ละการบญัช ีจฬุาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั ทีม่ปีระสบการณ์ในการปฏบิตังิานต่างกนั มคีวามตอ้งการพฒันาตนเองดา้นสตปิญัญา
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แตกต่างกนั โดยบุคลากรสายปฏบิตักิารทีม่ปีระสบการณ์ในการปฏบิตังิานน้อยกว่า 6 ปี มคีวามตอ้งการ
พฒันาตนเองดา้นสตปิญัญาแตกต่างกบับุคลากรสายปฏบิตักิารทีม่ปีระสบการณ์ในการปฏบิตังิาน  
6 – 24 ปี และมากกว่า 24 ปีขึน้ไป ซึง่บุคลากรสายปฏบิตักิารทีม่ปีระสบการณ์ในการปฏบิตังิาน 
น้อยกว่า 6 ปี มคีวามตอ้งการพฒันาตนเองดา้นสตปิญัญามากทีสุ่ด และบุคลากรสายปฏบิตักิารทีม่ ี
ประสบการณ์ในการปฏบิตังิานมากกว่า 24 ปีขึน้ไป มคีวามตอ้งการพฒันาตนเองดา้นสตปิญัญาต ่าสุด 
ทัง้นี้อาจเนื่องมาจากบุคลากรสายปฏบิตักิารทีม่ปีระสบการณ์ในการปฏบิตังิานน้อยกว่า 6 ปี ส่วนใหญ่
เป็นบุคลากรสายปฏบิตักิารทีเ่พิง่ส าเรจ็การศกึษา อยูใ่นวยัทีใ่ฝรู่ ้และมคีวามตอ้งการพฒันาตนเองทุก ๆ 
ดา้นตลอดเวลาอยา่งต่อเนื่องและทุกครัง้ทีม่โีอกาส เนื่องจากเหน็ความส าคญัของการพฒันาศกัยภาพ
ของตนเองใหท้นัต่อการเปลีย่นแปลงของสภาพแวดลอ้มในปจัจบุนั ไมว่่าจะเป็นทางดา้นเศรษฐกจิ 
สงัคม การเมอืง วทิยาศาสตร ์และเทคโนโลย ีส่วนบุคลากรสายปฏบิตักิารทีม่ปีระสบการณ์ในการ
ปฏบิตังิาน 6 – 24 ปี และมากกว่า 24 ปีขึน้ไป ส่วนใหญ่ไดผ้่านการเขา้รว่มโครงการพฒันาและ
ฝึกอบรมมามากตามล าดบัประสบการณ์ในการปฏบิตังิาน อกีทัง้ส่วนใหญ่มคีวามกา้วหน้าในหน้าทีก่าร
งาน และดว้ยภาระงานทีต่อ้งรบัผดิชอบมาก โอกาสในการเขา้รว่มโครงการพฒันาและฝึกอบรมกน้็อย 
ลงไปดว้ย ดงัที ่ไพศาล ไกรสทิธิ ์(2541: 3) กล่าวว่า การพฒันาตนเองเป็นการกระท าทีจ่ าเป็นในยคุ
ปจัจบุนั ทีม่กีารเปลีย่นแปลงอยา่งรวดเรว็ โดยเฉพาะอยา่งยิง่การเปลีย่นแปลงทางวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลย ีท าใหบุ้คคลทีห่วงัความกา้วหน้า จะตอ้งพฒันาตนเองเพื่อใหท้นัต่อการเปลีย่นแปลงเหล่านี้  
มฉิะนัน้จะเป็นคนทีม่คีวามรูแ้ละทกัษะทีล่า้สมยั กลายเป็นคนไรค้่า ไรป้ระโยชน์ ไมส่ามารถด ารงชวีติอยู่
ในสงัคมไดอ้ย่างเป็นสุข ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ อมรรตัน์ ปกัโคทานงั (2548: 109) ทีไ่ดศ้กึษา
เรือ่งความตอ้งการพฒันาตนเองของบุคลากรสายสนบัสนุนวชิาการ มหาวทิยาลยัมหดิล วทิยาเขต
ศาลายา พบว่า บุคลากรสายสนบัสนุนวชิาการ มหาวทิยาลยัมหดิล วทิยาเขตศาลายา ทีม่รีะยะเวลา 
ในการท างานต่างกนั มคีวามตอ้งการพฒันาตนเองดา้นการศกึษาต่อ และดา้นการฝึกอบรม แตกต่างกนั 
และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ จกัรพงษ์ ไชยวงศ ์(2550: บทคดัยอ่) ทีไ่ดศ้กึษาความตอ้งการพฒันา
ตนเองของบุคลากรในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานจงัหวดัรอ้ยเอด็ พบว่า บุคลากรในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน
จงัหวดัรอ้ยเอด็                                                                  
 ตกต่างกนั และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ทศพร พสีะระ (2554: 100) ทีไ่ดศ้กึษาเรือ่งความตอ้งการ
พฒันาตนเองของบุคลากรมหาวทิยาลยัราชภฏัชยัภมู ิพบว่า บุคลากรมหาวทิยาลยัราชภฏัชยัภูม ิทีม่ ี
ประสบการณ์ในการท างานต่างกนั มคีวามตอ้งการพฒันาตนเองในภาพรวม ดา้นการศกึษาต่อ และดา้น
การฝึกอบรมแตกต่างกนั และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ธดิารตัน์ เนียมกสพิงษ์ (2549: 129) ทีไ่ดศ้กึษา
เรือ่งความตอ้งการพฒันาตนเองของขา้ราชการกรมการขนส่งทางบก พบว่า ขา้ราชการกรมการขนส่ง
ทางบก ทีม่ปีระสบการณ์ในการท างานต่างกนั มคีวามต้องการพฒันาตนเองดา้นสตปิญัญาและความ
เฉลยีวฉลาดทางอารมณ์แตกต่างกนั และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ นชันก ทองเกดิ (2549: 115-116)  
ทีไ่ดศ้กึษาเรือ่งความตอ้งการพฒันาตนเองของขา้ราชการสงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
นครศรธีรรมราช เขต 4 พบว่า ขา้ราชการทีม่ปีระสบการณ์ในการท างานต่างกนั มคีวามตอ้งการพฒันา
ตนเองดา้นการศกึษาต่อ และดา้นการฝึกอบรมแตกต่างกนั 
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ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะทัว่ไป 
  จากการศกึษาความตอ้งการพฒันาตนเองของบุคลากรสายปฏบิตักิาร คณะพาณิชย- 
ศาสตรแ์ละการบญัช ีจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ผูว้จิยัขอเสนอแนะการน าผลการวจิยัไปใช ้ดงันี้ 
  1. ดา้นรา่งกาย จากผลการวจิยัพบว่า บุคลากรสายปฏบิตักิาร คณะพาณชิยศาสตรแ์ละ
การบญัช ีจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั มคีวามตอ้งการพฒันาตนเองดา้นรา่งกายอยูใ่นระดบัมาก และมี
ความตอ้งการใหผู้บ้รหิารเหน็ความส าคญัของการพฒันาตนเองดา้นร่างกาย เพราะรา่งกายทีส่มบูรณ์
แขง็แรง ยอ่มส่งผลต่อการปฏบิตังิานของบุคลากรสายปฏบิตักิาร ดงันัน้ผูบ้รหิารควรจดัสรรโครงการ
พฒันาสมรรถภาพทางกายดว้ยการออกก าลงักายในช่วงเวลาทีเ่หมาะสมอย่างต่อเนื่อง มกีฬีา
หลากหลายประเภทใหเ้ลอืก และหวัหน้าหน่วยงานทีส่งักดัใหก้ารสนับสนุน เพื่อเป็นสวสัดกิารใหแ้ก่
บุคลากรสายปฏบิตักิาร อกีทัง้สถานทีอ่อกก าลงักายภายในคณะพาณชิยศาสตรแ์ละการบญัช ีมจี านวน
จ ากดั ถงึแมว้่าทางจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั จะมศีูนยก์ฬีาแห่งจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ใหบ้รกิารแก่
นิสติ อาจารย ์บุคลากร และบุคคลทัว่ไปกต็าม แต่โอกาสการเขา้ใชบ้รกิารมน้ีอย เนื่องจากการเดนิทาง
ไมส่ะดวก ดงันัน้เมือ่สถานทีอ่อกก าลงักายภายในคณะพาณชิยศาสตรแ์ละการบญัช ีมจี านวนจ ากดั จงึ
ควรจดัสรรเวลาการเขา้ใชง้านอยา่งเหมาะสม ระหว่างนิสติ อาจารย ์และบุคลากร นอกจากนี้ควรจดั
กฬีาภายในเพื่อเชื่อมสมัพนัธไมตรรีะหว่างนิสติ อาจารย ์และบุคลากรของคณะพาณิชยศาสตรแ์ละการ
บญัช ีจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
  2. ดา้นอารมณ์ จากผลการวจิยัพบว่า บุคลากรสายปฏบิตักิาร คณะพาณิชยศาสตรแ์ละ
การบญัช ีจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั มคีวามตอ้งการพฒันาตนเองดา้นอารมณ์อยูใ่นระดบัมาก และจาก
ความตอ้งการและขอ้เสนอแนะเพิม่เตมิของบุคลากรสายปฏบิตักิาร คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัช ี
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ทีม่คีวามตอ้งการเขา้รว่มโครงการศกึษา ปฏบิตัธิรรม และการเขา้รว่ม
กจิกรรมทางศาสนานอกสถานที่ ดงันัน้ผูบ้รหิารควรจดัโครงการศกึษาและปฏบิตัธิรรมอย่างเป็น
รปูธรรม นอกเหนือจากกจิกรรมไหวพ้ระ 9 วดั ทีจ่ดัเป็นประจ าทุกปี เช่น จดัโครงการถอืศลีและปฏบิตัิ
ธรรมเป็นเวลา 3 วนั หรอื 7 วนั หรอื 10 วนั โดยไมถ่อืเป็นวนัลา เป็นตน้ เพื่อส่งเสรมิคุณธรรมและ
จรยิธรรม ดว้ยการเสรมิสรา้งพืน้ฐานจติใจของบุคลากรสายปฏบิตักิาร และเป็นบุคลากรสายปฏบิตักิาร
กลุ่มเป้าหมายทีจ่ะน าหลกัธรรมของศาสนามาปรบัใชใ้นวถิชีวีติของตน ตลอดจนน ามาปรบัใชใ้นการ
ท างาน นอกจากนี้ควรจดัใหม้กีจิกรรมสนัทนาการทีป่ระกอบไปดว้ยสาระและความบนัเทงิ เพื่อผ่อน
คลายอารมณ์ ทัง้ภายในและภายนอกคณะพาณชิยศาสตรแ์ละการบญัช ีจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  
  3. ดา้นสงัคม จากผลการวจิยัพบว่า บุคลากรสายปฏบิตักิาร คณะพาณชิยศาสตรแ์ละ
การบญัช ีจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั มคีวามตอ้งการพฒันาตนเองดา้นสงัคมอยูใ่นระดบัมาก ดงันัน้
ผูบ้รหิารควรจดัใหม้กีจิกรรมทีเ่กีย่วกบัการอยูร่ว่มกนัอย่างต่อเนื่อง เพื่อสรา้งความสมัพนัธใ์นระยะยาว 
เช่น จดักจิกรรมเพื่อการละลายพฤตกิรรม กจิกรรมสรา้งเสรมิการท างานเป็นทมี เป็นตน้ และผูบ้รหิาร
ควรใหค้วามส าคญักบัความทุ่มเทในการปฏบิตังิานของบุคลากร โดยการใหร้างวลัหรอืสิง่ตอบแทน 
เพื่อสรา้งขวญัและก าลงัใจในการปฏบิตังิาน รวมทัง้ควรจดัใหม้กีองทุนช่วยเหลอืบุคลากรหรอืบุคคล 
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ในครอบครวัทีป่ระสบปญัหา หรอืเจบ็ปว่ยและตอ้งใชเ้วลารกัษาระยะยาว เพื่อเป็นสวสัดกิารใหแ้ก่
บุคลากรสายปฏบิตักิาร คณะพาณชิยศาสตรแ์ละการบญัช ีจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
  4. ดา้นสตปิญัญา จากผลการวจิยัพบว่า บุคลากรสายปฏบิตักิาร คณะพาณชิยศาสตรแ์ละ
การบญัช ีจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั มคีวามตอ้งการพฒันาตนเองดา้นสตปิญัญาอยูใ่นระดบัมาก ดงันัน้
ผูบ้รหิารควรส่งเสรมิใหบุ้คลากรไดเ้ขา้รว่มโครงการพฒันาศกัยภาพ โดยเฉพาะทกัษะการใช้ภาษา 
องักฤษ ซึง่เป็นเรือ่งทีจ่ าเป็นและเรง่ด่วน ทีค่วรไดร้บัการสนับสนุนอยา่งจรงิจงั เพราะเป็นภาษาทีใ่ชก้นั
เป็นสากลในการเตรยีมตวัเขา้สู่ประชาคมอาเซยีน อกีทัง้ควรก าหนดนโยบายและเป้าหมายอย่างชดัเจน
ในการพฒันาตนเองดา้นสตปิญัญาของบุคลากรสายปฏบิตักิาร โดยการจดัโครงการพฒันาและฝึกอบรม
เพื่อพฒันาศกัยภาพการใชภ้าษาองักฤษ ตลอดจนโครงการพฒันาและฝึกอบรมเพื่อพฒันาศกัยภาพ
ดา้นสตปิญัญาในเรือ่งต่าง ๆ โดยแบ่งระดบัตามความสามารถของบุคลากรสายปฏบิตักิาร คณะ
พาณชิยศาสตรแ์ละการบญัช ีจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั เพื่อใหก้ารพฒันาและฝึกอบรมมปีระสทิธภิาพ
ยิง่ขึน้  
 ข้อเสนอแนะส าหรบัการท าวิจยัครัง้ต่อไป 
  1. ควรศกึษาปญัหาและอุปสรรคทีส่่งผลต่อการพฒันาตนเองของบุคลากรสายปฏบิตักิาร 
คณะพาณชิยศาสตรแ์ละการบญัช ีจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั เพื่อเปรยีบเทยีบหาขอ้บกพรอ่งและ 
หาทางแกไ้ขปญัหาและอุปสรรค 
  2. ควรศกึษาความตอ้งการพฒันาตนเองของบุคลากรสายวชิาการ คณะพาณิชยศาสตร์
และการบญัช ีจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ดา้นการศกึษาต่อ ดา้นการวจิยั และดา้นการฝึกอบรม  
เพื่อเป็นแนวทางในการจดัท าแผนการพฒันาตนเองของบุคลากรสายวชิาการใหเ้หมาะสมและมี
ประสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ 
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เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
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แบบสอบถามเพ่ือการวิจยั 
 

เรื่อง  ความต้องการพฒันาตนเองของบุคลากรสายปฏิบติัการ 
คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัชี จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  

 
ค าช้ีแจง 
 1.  แบบสอบถามเพื่อการวจิยัชุดนี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาความตอ้งการพฒันาตนเองของ 
  บุคลากรสายปฏบิตักิาร คณะพาณชิยศาสตรแ์ละการบญัช ีจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  
  ค าตอบของท่านจะไม่มผีลกระทบต่อการปฏบิตังิานของท่านแต่ประการใด จงึขอความ 
  กรณุาผูต้อบแบบสอบถามไดโ้ปรดตอบค าถาม โดยเลอืกค าตอบทีต่รงกบัความคดิเหน็ 
  ของท่านมากทีสุ่ด ซึง่จะเป็นประโยชน์ต่อการน าขอ้มลูไปใชใ้นการพฒันาตนเองของ 
  บุคลากรสายปฏบิตักิาร คณะพาณชิยศาสตรแ์ละการบญัช ีจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  
 2.  แบบสอบถามฉบบัน้ีแบ่งเป็น 2 ตอน คอื 
   ตอนที ่1  ขอ้มลูเกีย่วกบัผูต้อบแบบสอบถาม 
   ตอนที ่2  ความตอ้งการพฒันาตนเองของบุคลากรสายปฏบิตักิาร 
      คณะพาณชิยศาสตรแ์ละการบญัช ีจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
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ตอนท่ี 1  ข้อมลูเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม 
โปรดท าเครือ่งหมาย ลงในช่อง  หน้าขอ้ความทีเ่ป็นจรงิ 
  1. เพศ 
      ชาย 
      หญงิ 
  2. วุฒกิารศกึษา 
      ต ่ากว่าปรญิญาตร ี
      ปรญิญาตร ี
       สงูกว่าปรญิญาตร ี
  3. ประสบการณ์ในการปฏบิตังิาน (เศษของปีถา้เกนิ 6 เดอืน ใหน้บัเป็น 1 ปี) 
      น้อยกว่า 6 ปี  
       6 – 24 ปี  
       มากกว่า 24 ปีขึน้ไป  
  
ตอนท่ี 2  ความต้องการพฒันาตนเองของบคุลากรสายปฏิบติัการ 
  คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัชี จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
โปรดท าเครือ่งหมาย ลงในช่องระดบัของความตอ้งการพฒันาตนเองตามความคดิเหน็ของท่าน 
โดยผูว้จิยัก าหนดค่าน ้าหนกัคะแนนของตวัเลอืกในแบบสอบถาม ดงันี้ 
  คะแนน 5  หมายถงึ ผูต้อบมคีวามตอ้งการพฒันาตนเองในเรือ่งดงักล่าวมากทีสุ่ด 
  คะแนน 4  หมายถงึ ผูต้อบมคีวามตอ้งการพฒันาตนเองในเรือ่งดงักล่าวมาก 
  คะแนน 3 หมายถงึ ผูต้อบมคีวามตอ้งการพฒันาตนเองในเรือ่งดงักล่าวปานกลาง 
  คะแนน 2  หมายถงึ ผูต้อบมคีวามตอ้งการพฒันาตนเองในเรือ่งดงักล่าวน้อย 
  คะแนน 1 หมายถงึ ผูต้อบมคีวามตอ้งการพฒันาตนเองในเรือ่งดงักล่าวน้อยทีสุ่ด 
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ข้อ ความต้องการพฒันาตนเอง 
ระดบัความต้องการ 

มากท่ีสดุ 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยท่ีสดุ 
(1) 

 ด้านร่างกาย      
1 ตอ้งการออกก าลงักายอย่างสม ่าเสมอ 

เพื่อบรหิารรา่งกายใหม้สีุขภาพแขง็แรง  
     

2 ตอ้งการบรหิารเวลาเพื่อใหม้เีวลาออกก าลงักาย 
อยา่งเพยีงพอ 

     

3 ตอ้งการเขา้รว่มโครงการพฒันาสมรรถภาพ 
ทางกาย ดว้ยการออกก าลงักาย เช่น เล่นโยคะ 
หรอื เตน้แอโรบคิ เป็นตน้ 

     

4 ตอ้งการบรโิภคอาหารทีส่ะอาดถูกสุขลกัษณะ 
โดยค านึงถงึคุณค่าทางอาหารตามหลกั
โภชนาการ 

     

5 ตอ้งการรบัประทานอาหารเสรมิเพื่อบ ารงุสุขภาพ      
6 ตอ้งการศกึษาหาความรูด้ว้ยตนเองจากเอกสาร 

ทีเ่กีย่วกบัการดแูลสุขภาพและอนามยั 
     

7 ตอ้งการใหผู้เ้ชีย่วชาญมาบรรยายใหค้วามรู ้
ในเรือ่งการดแูลสุขภาพอยา่งถูกตอ้ง 

     

8 ตอ้งการใหม้กีารตรวจสุขภาพรา่งกายประจ าปี
โดยแพทยผ์ูเ้ชีย่วชาญ 

     

9 ตอ้งการพฒันาบุคลกิภาพทางดา้นร่างกาย เช่น  
การแต่งกาย การวางตวั การพดูจา  
การเคลื่อนไหวรา่งกายต่าง ๆ ไมว่่าจะเป็น 
การเดนิ การยนื การนัง่ใหเ้หมาะสม ฯลฯ 

     

10 ตอ้งการใหผู้บ้รหิารเหน็ความส าคญัของการพฒันา
ตนเองดา้นรา่งกาย โดยการสนบัสนุนใหม้กีารจดั
กจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารร่างกาย 
และสรา้งเสรมิสมรรถภาพทางกาย 
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ความคิดเหน็หรือข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเก่ียวกบัความต้องการพฒันาตนเอง  
ด้านร่างกาย 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

ข้อ ความต้องการพฒันาตนเอง 
ระดบัความต้องการ 

มากท่ีสดุ 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยท่ีสดุ 
(1) 

 ด้านอารมณ์      
11 ตอ้งการศกึษาหาความรูด้ว้ยตนเองจากเอกสาร 

ทีเ่กีย่วกบัการพฒันาดา้นจติใจและอารมณ์ 
     

12 ตอ้งการรกัษาศลีใหส้ม ่าเสมอ      
13 ตอ้งการพฒันาจติใจและอารมณ์เป็นประจ า เช่น 

การไหวพ้ระ การนัง่สมาธ ิการสวดมนต ์ 
การฟงัธรรม เป็นตน้  

     

14 ตอ้งการเขา้รว่มกจิกรรมทางศาสนาเมือ่มโีอกาส      
15 ตอ้งการฝึกฝนตนเองใหม้จีติใจสงบมัน่คง  

เพื่อสามารถควบคุมอารมณ์ และมสีตอิยูเ่สมอ 
     

16 ตอ้งการเป็นผูท้ีย่อมรบัความจรงิ  
คอืยอมรบัขอ้บกพรอ่งทัง้ของตนเองและผูอ้ื่นได้ 

     

17 ตอ้งการท ากจิกรรมผ่อนคลายความตงึเครยีด
ภายหลงัการปฏบิตังิาน เช่น เล่นดนตร ีเล่นกฬีา 
ชมภาพยนตร ์เขา้รว่มกจิกรรมสงัสรรค ์เป็นต้น 

     

18 ตอ้งการใหผู้เ้ชีย่วชาญมาใหค้วามรูเ้กี่ยวกบัการ
พฒันาดา้นจติใจและอารมณ์ 

     

19 ตอ้งการใหผู้บ้รหิารเหน็ความส าคญัของการ
พฒันาตนเองดา้นอารมณ์ โดยการจดักจิกรรม
ทางดา้นการพฒันาจติใจและอารมณ์ เช่น 
กจิกรรมไหวพ้ระ 9 วดั กจิกรรมจติอาสา เป็นตน้ 
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ความคิดเหน็หรือข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเก่ียวกบัความต้องการพฒันาตนเอง  
ด้านอารมณ์ 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

ข้อ ความต้องการพฒันาตนเอง 
ระดบัความต้องการ 

มากท่ีสดุ 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยท่ีสดุ 
(1) 

 ด้านสงัคม      
20 ตอ้งการใหค้วามช่วยเหลอืผูร้ว่มงาน 

ตามความสามารถของตนเอง 
     

21 ตอ้งการสรา้งบรรยากาศในการท างานรว่มกนักบั
ผูร้ว่มงานในหน่วยงาน 

     

22 ตอ้งการปรบัปรงุและพฒันาการท างานเป็นทมี 
ใหม้ปีระสทิธภิาพ 

     

23 ตอ้งการพฒันามนุษยสมัพนัธใ์นการท างาน
รว่มกบัผูอ้ื่น 

     

24 ตอ้งการปฏบิตังิานดว้ยความเสยีสละ  
เพื่อประโยชน์ส่วนรวมอยูเ่สมอ 

     

25 ตอ้งการเขา้รว่มกจิกรรมส่วนรวมเมือ่มโีอกาส      
26 ตอ้งการวเิคราะหข์อ้บกพรอ่งของตนเองอยูเ่สมอ      
27 ตอ้งการค านึงถงึความแตกต่างระหว่างบุคคล 

อยูเ่สมอ 
     

28 ตอ้งการไดร้บัการยกยอ่ง ชมเชย ในกรณทีี่
สามารถปฏบิตังิานไดป้ระสบผลส าเรจ็  
หรอืท าคุณประโยชน์ใหแ้ก่หน่วยงาน 

     

29 ตอ้งการพฒันาตนเองโดยตัง้มัน่อยูใ่นคุณธรรม 
จรยิธรรม และค่านิยมทีด่งีามของสงัคม 
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ความคิดเหน็หรือข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเก่ียวกบัความต้องการพฒันาตนเอง  
ด้านสงัคม 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

ข้อ ความต้องการพฒันาตนเอง 
ระดบัความต้องการ 

มากท่ีสดุ 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยท่ีสดุ 
(1) 

30 ตอ้งการใหม้ชีุดเครือ่งแบบการแต่งกายใหเ้ป็น
มาตรฐานเดยีวกนัทุกหน่วยงาน เพื่อสรา้ง
ภาพลกัษณ์ใหแ้ก่คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการ
บญัช ีจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

     

31 ตอ้งการใหผู้บ้รหิารเหน็ความส าคญัของการพฒันา
ตนเองดา้นสงัคม โดยการจดักจิกรรมทีเ่กีย่วกบั
การอยู่รว่มกนัในสงัคม เช่น กจิกรรมเพื่อการ
ละลายพฤตกิรรม กจิกรรมสรา้งเสรมิการท างาน
เป็นทมี เป็นตน้ 

     

ข้อ ความต้องการพฒันาตนเอง 
ระดบัความต้องการ 

มากท่ีสดุ 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยท่ีสดุ 
(1) 

 ด้านสติปัญญา      
32 ตอ้งการปรบัปรงุพฒันาตนเองใหเ้ป็นไปตามแผน

ทีว่างไว ้
     

33 ตอ้งการพฒันาความรูค้วามสามารถตลอดเวลา 
โดยการอ่านหนงัสอื และเรยีนรูเ้พิม่เตมิบน
อนิเทอรเ์น็ต หรอืแหล่งเรยีนรูอ้ื่น ๆ 

     

34 ตอ้งการมกีจิกรรมการแลกเปลีย่นเรยีนรู ้
ซึง่กนัและกนั ระหว่างเพื่อนรว่มงาน 
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ข้อ ความต้องการพฒันาตนเอง 
ระดบัความต้องการ 

มากท่ีสดุ 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยท่ีสดุ 
(1) 

35 ตอ้งการเขา้รบัการพฒันาและฝึกอบรมในหลกัสตูร
ทีเ่กีย่วขอ้งกบังานในหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ 

     

36 ตอ้งการเขา้รบัการพฒันาและฝึกอบรมในหลกัสตูร
ทีเ่กีย่วขอ้งกบังานในหน่วยงานทีส่งักดั 

     

37 ตอ้งการเขา้รบัการพฒันาและฝึกอบรมในหลกัสตูร
ทีต่นเองสนใจแมจ้ะไมเ่กี่ยวขอ้งกบังานในหน้าที่
ความรบัผดิชอบ หรอืงานในหน่วยงานทีส่งักดั 
เพื่อเพิม่พนูความรู ้

     

38 ตอ้งการเขา้รบัการพฒันาและฝึกอบรมทกัษะ
ทางดา้นภาษาต่างประเทศ เพื่อเพิม่พนูความรู ้

     

39 ตอ้งการเขา้รบัการพฒันาและฝึกอบรมทกัษะการ
ใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอรต่์าง ๆ เพื่อใหก้าร
ปฏบิตังิานมปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ 

     

40 ตอ้งการเขา้รบัการพฒันาและฝึกอบรม 
โดยใหห้น่วยงานภายในเป็นผูจ้ดัโครงการอบรม 

     

41 ตอ้งการเขา้รบัการพฒันาและฝึกอบรม 
โดยใหห้น่วยงานภายนอกเป็นผูจ้ดัโครงการอบรม 

     

42 ตอ้งการใหห้น่วยงานส ารวจความตอ้งการในการ
พฒันาและฝึกอบรมของบุคลากร ในเรือ่งทีส่นใจ 

     

43 ตอ้งการพฒันาตนเองดา้นสตปิญัญา ใหม้คีวามรู้
ความสามารถยิง่ขึน้  

     

44 ตอ้งการไดร้บัโอกาสพฒันาตนเองดา้นสตปิญัญา
อยา่งทดัเทยีมกบัผูอ้ื่น 

     

45 ผูบ้รหิารควรส่งเสรมิบุคลากรใหไ้ดม้โีอกาสพฒันา
ตนเองดา้นสตปิญัญาอยา่งต่อเน่ือง 

     

46 ตอ้งการไดร้บัขา่วสารประชาสมัพนัธเ์กีย่วกบั
โครงการฝึกอบรมต่าง ๆ อยา่งทัว่ถงึ 

     

47 ตอ้งการไปศกึษาดงูานนอกหน่วยงานทีต่รงกบั 
ลกัษณะงานทีต่นเองปฏบิตัอิยูใ่นปจัจบุนั 

     



113 

 
ความคิดเหน็หรือข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเก่ียวกบัความต้องการพฒันาตนเอง  
ด้านสติปัญญา 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อ ความต้องการพฒันาตนเอง 
ระดบัความต้องการ 

มากท่ีสดุ 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยท่ีสดุ 
(1) 

48 ตอ้งการมสี่วนรว่มในการเลอืกสถานที่ 
ทีเ่หมาะสมในการจดัการพฒันาและฝึกอบรม 
ต่าง ๆ  

     

49 ตอ้งการมสี่วนรว่มในการเลอืกหวัขอ้ทีเ่หมาะสม
ส าหรบัการเขา้รบัการพฒันาและฝึกอบรม 

     

50 ตอ้งการการก าหนดระยะเวลาของโครงการพฒันา
และฝึกอบรมทีเ่หมาะสม เพื่อใหไ้ดป้ระโยชน์
สงูสุดกบัผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมและหน่วยงาน 
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ภาคผนวก ข 
 

หนังสือขอความร่วมมือในการเกบ็รวบรวมข้อมูลเพ่ือการวิจยั 
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ภาคผนวก ค 
 

รายช่ือผู้เช่ียวชาญและหนังสือเชิญเป็นผูเ้ช่ียวชาญ 
ตรวจสอบคณุภาพของเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
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รายช่ือผู้เช่ียวชาญท่ีตรวจสอบความเท่ียงตรงของแบบสอบถาม 
 
1. ชื่อ-สกุล    อาจารย ์ดร.ราชนัย ์บุญธมิา    
    ต าแหน่ง    อาจารยป์ระจ า  
    สงักดั     ส านกัทดสอบทางการศกึษาและจติวทิยา มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
 
2. ชื่อ-สกุล    อาจารย ์ดร.จตุพล ยงศร   
    ต าแหน่ง    อาจารยป์ระจ า  
    สงักดั     สาขาวชิาการอุดมศกึษา คณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
 
3. ชื่อ-สกุล    อาจารยณ์รงคฤ์ทธิ ์อศัวเรอืงพภิพ  
    ต าแหน่ง    อาจารยป์ระจ า  
    สงักดั     ภาควชิาสถติ ิคณะพาณชิยศาสตรแ์ละการบญัช ีจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
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ภาคผนวก ง 
 

ค่าอ านาจจ าแนกรายข้อและค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามทัง้ฉบบั 
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การตรวจสอบคณุภาพของแบบสอบถาม 
 

1. ค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้ของแบบสอบถาม มดีงันี้ 
 
       ค่าอ านาจจ าแนก  ค่าอ านาจจ าแนก  ค่าอ านาจจ าแนก  ค่าอ านาจจ าแนก 
ขอ้ ของขอ้ค าถาม ขอ้ ของขอ้ค าถาม ขอ้ ของขอ้ค าถาม ขอ้ ของขอ้ค าถาม 
 ดา้นรา่งกาย  ดา้นอารมณ์  ดา้นสงัคม  ดา้นสตปิญัญา 
1.  9.268  11.  4.715  20.  6.633  32.  5.125  
2.  5.898  12.  7.699  21.     

12.894 
 33.  3.759  

3.  3.992  13.  16.319  22.  8.509  34.  7.713  
4.  2.542  14.  6.691  23.  9.610  35.  7.340  
5.  5.181  15.  14.892  24.  4.789  36.  8.691  
6.  5.543  16.  9.753  25.  5.215  37.  9.822  
7.  4.499  17.  4.722  26.  16.316  38.  5.753  
8.  2.726  18.  4.902  27.  11.000  39.  7.855  
9.  8.195  19.  8.485  28.  4.584  40.  8.812  

10.  8.482      29.  15.556  41.  3.994  
        30.  2.482  42.  9.837  
        31.  6.775  43.  7.092  
            44.  11.435  
            45.  8.750  
            46.  10.239  
            47.  14.049  
            48.  4.089  
            49.  7.844  
            50.  9.630  
 
2. ค่าความเชื่อมัน่ของแบบสอบถามทัง้ฉบบั α .97 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประวติัย่อผูวิ้จยั 
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ประวติัย่อผูวิ้จยั 
 
ชื่อ ชื่อสกุล       นางสาวสุนิษา กลงึพงษ์ 
วนัเดอืนปีเกดิ       20 ตุลาคม พ.ศ. 2522 
สถานทีเ่กดิ       25/2 หมู ่3 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรงุเทพมหานคร 
สถานทีอ่ยู่ปจัจบุนั     413 หมู ่3 ถนนพระรามที ่2 ซอย 28 แขวงบางมด เขตจอมทอง  
        กรงุเทพมหานคร 10150 
ต าแหน่งหน้าทีก่ารงานปจัจุบนั เจา้หน้าทีส่ านกังาน (ประชาสมัพนัธ)์ 
สถานทีท่ างานปจัจบุนั     คณะพาณชิยศาสตรแ์ละการบญัช ีจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
ประวตักิารศกึษา       
 พ.ศ. 2540     ประกาศนียบตัรวชิาชพี (ปวช.) สาขาวชิาการบญัช ี
        จาก วทิยาลยัพณชิยการเชตุพน 
 พ.ศ. 2542     ประกาศนียบตัรวชิาชพีชัน้สูง (ปวส.) สาขาวชิาการเงนิการธนาคาร 
        จาก สถาบนัเทคโนโลยรีาชมงคล วทิยาเขตเทคนิคกรงุเทพฯ 
 พ.ศ. 2544     บรหิารธุรกจิบณัฑติ (บธ.บ.) สาขาวชิาการเงนิ 
        จาก สถาบนัเทคโนโลยรีาชมงคล วทิยาเขตเทคนิคกรงุเทพฯ 
 พ.ศ. 2556     การศกึษามหาบณัฑติ (กศ.ม.) สาขาวชิาการอุดมศกึษา 
        จาก มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  
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