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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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บทที่ 1
บทนำ
ภูมิหลัง
จากสภาวะการเปลีย่ นแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ส่งผลให้ในปจั จุบนั องค์การต่าง ๆ หันมาให้ความสนใจกับทรัพยากรการบริหารในเรือ่ งทุนมนุษย์
มากยิง่ ขึน้ จนทาให้เกิดการค้นคว้าในวิทยาการใหม่ ๆ และศึกษาหาองค์ความรูเ้ กี่ยวกับการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ให้มคี วามทันสมัยมากยิง่ ขึน้ เมือ่ มีการนาเอาเทคโนโลยีทท่ี นั สมัยต่าง ๆ เข้ามาใช้
ในองค์การ ก็ยงิ่ ทาให้ตอ้ งมีการปรับกระบวนทัศน์ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้สามารถนาทุนที่
อยูใ่ นตัวของมนุษย์มาก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์การให้ได้มากทีส่ ุดเท่าทีจ่ ะสามารถทาได้ (วิเชียร
วิทยอุดม. 2552: คานา) การบริหารทรัพยากรมนุษย์เพื่อให้บรรลุตามนโยบายและวัตถุประสงค์ของ
องค์การนัน้ แนวความคิด และการดาเนินงาน รวมทัง้ วิธกี ารอันเหมาะสม จะช่วยสร้างสรรค์ให้คนมี
ความรู้ ความสามารถ และมีขวัญกาลังใจในการทางาน เพื่อให้เกิดผลงานสูงสุด การพัฒนาบุคลากร
จึงเป็ นสิง่ จาเป็ น ทีจ่ ะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้ทนั ต่อการเปลีย่ นแปลงของสภาพแวดล้อมในปจั จุบนั
ไม่ว่าจะเป็ นทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์ (2545: คานา) ได้ให้ความเห็นว่า การจัดการทรัพยากรมนุษย์ เป็น
การสร้างความพร้อมให้กบั บุคลากรในการนาความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ทไ่ี ด้รบั ไปประยุกต์ใช้
ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการปฏิบตั งิ าน โดยเฉพาะในสถานการณ์ปจั จุบนั ทีท่ รัพยากรมนุษย์
ได้รบั การยอมรับว่าเป็นหัวใจสาคัญต่อความสาเร็จของประเทศ และมีความสาคัญต่ อเนื่องลงมาถึง
ระดับองค์การ ถ้าองค์การใดมีบุคลากรทีม่ คี วามพร้อมและมีความเต็มใจทีจ่ ะปฏิบตั งิ านอย่างเต็ม
กาลังความสามารถ หน่วยงานนัน้ ย่อมมีโอกาสทีจ่ ะประสบความสาเร็จและเจริญเติบโตสูง ในทาง
ตรงกันข้ามถ้าหน่วยงานใดขาดทรัพยากรมนุษย์ทม่ี ปี ระสิทธิภาพ หน่วยงานนัน้ ก็ม โี อกาสพลาดพลัง้
และล่มสลาย ซึง่ ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์ (2545: 18-28) ได้ให้ความเห็นเพิม่ เติมว่า งานทรัพยากร
มนุษย์ทม่ี ปี ระสิทธิภาพจะมีส่วนช่วยให้สมาชิกในองค์การมีความเข้าใจในวัตถุประสงค์ขององค์การ
มีความสามัคคี และร่วมแรงร่วมใจในการทางานอย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้องค์การสามารถ
เจริญเติบโตได้อย่างต่อเนื่องและมันคง
่ ซึง่ การทางานอย่างมีจดุ มุง่ หมายและความเข้าใจร่วมกันย่อม
ส่งผลให้เกิดการใช้ทรัพยากรภายในองค์การอย่างเหมาะสม เมือ่ หลายองค์การสามารถใช้ทรัพยากร
ของตนได้อย่างเต็มความสามารถก็จะมีส่วนช่วยทาให้เกิดประสิทธิภาพในการผลิตสินค้าและการ
ให้บริการแก่สงั คม ทาให้สมาชิกในสังคมสามารถบริโภคสินค้าและบริการทีม่ มี าตรฐานสูง ส่งเสริมให้
มีคุณภาพชีวติ ทีด่ ขี น้ึ ตลอดจนเสริมสร้างศักยภาพให้สงั คมสามารถแข่งขันกับสังคมอื่นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และจากการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ อย่างรวดเร็วและต่อเนื่องของสภาพแวดล้อมทาง
ธุรกิจนี้ ส่งผลให้การจัดโครงสร้างองค์การของหน่วยงานทรัพยากรมนุษย์ตอ้ งพิจารณาความสัมพันธ์
ระหว่างปจั จัยแต่ละด้านอย่างรอบคอบ เพื่อให้หน่วยงานทรัพยากรมนุษย์สามารถตอบสนองต่อ
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ความต้องการด้านทรัพยากรมนุษย์ขององค์การได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนช่วย
ให้สมาชิกขององค์การสามารถปฏิบตั งิ านและดารงชีวติ ได้อย่างมีความสุขในสังคม ดังนัน้ จะเห็นได้
ว่าการจัดการทรัพยากรมนุ ษย์นบั ว่ามีส่วนช่วยในการสร้างความมันคงให้
่
แก่สงั คมทัง้ ทางตรงและ
ทางอ้อม
การฝึกอบรมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การก็นบั เป็ นกระบวนการทีส่ าคัญของ
การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ทัง้ นี้เพราะการฝึกอบรมเป็นกระบวนการทีเ่ ป็ นระบบในการให้
การศึกษาในระยะสัน้ แก่บุคลากรขององค์การในด้านความรู้ ด้านเทคนิค และเกิดทักษะหรือความ
ชานาญงาน เพื่อบรรลุวตั ถุประสงค์ทก่ี าหนดไว้ (นพ ศรีบุญนาค. 2546: 41) นอกจากนี้ ประเวศน์
มหารัตน์สกุล (2544: คานิยม) ได้กล่าวไว้อกี ว่า การศึกษาและการฝึกอบรมสัมมนาจะเป็ นการ
เสริมสร้างความรูแ้ ละทักษะอันเป็นความสามารถพืน้ ฐานทีค่ าดว่าบุคลากรขององค์การจะทางานได้
แต่จะทางานได้ดหี รือไม่ เป็ นอีกเรือ่ งหนึ่ง การทางานได้ดยี งั ขึน้ อยูก่ บั องค์ประกอบอื่นอีกหลาย
ประการ เช่น ความมุง่ มัน่ ความตัง้ ใจ และการสนับสนุ นจากผูบ้ งั คับบัญชา นอกจากนี้การเรียนรูด้ ว้ ย
ตนเองก็เป็นมาตรการทีเ่ ป็นประโยชน์อย่างใหญ่หลวงต่อการยกระดับคุณภาพของบุคลากรใน
องค์การ และการเรียนรูด้ ว้ ยตนเองยังเป็นการเสริมศักยภาพของการศึกษา การฝึกอบรมสัมมนาได้
เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตามการสร้างบรรยากาศให้บุคลากรเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง ต้องมีกลวิธใี นการ
บริหารจัดการทีด่ ดี ว้ ย ซึง่ เครือ่ งมือทีช่ ่วยกระตุน้ ให้บุคลากรพัฒนาตนเองอยูต่ ลอดเวลา คือ ระบบ
การประเมินผลการปฏิบตั งิ านทีม่ คี รบทัง้ มิตขิ องการกาหนดเป้าหมาย การวางแผน การควบคุม
ติดตามความสาเร็จของงาน รวมทัง้ การให้รางวัลตอบแทน หากองค์การสามารถประยุกต์ให้แบบ
ประเมินผลการปฏิบตั งิ านให้มลี กั ษณะดังกล่าวข้างต้น สิง่ ทีจ่ ะเกิดตามมาคือกระบวนการเรียนรูแ้ ละ
พัฒนาตนเองของบุคลากรจะเกิดขึน้ อย่างต่อเนื่อง และท้ายทีส่ ุดจะทาให้การศึกษาและการฝึกอบรม
สัมมนาสัมฤทธิ ์ผลเป็นรูปธรรมมากขึน้ กว่าทีเ่ ป็นอยู่
เจษฎา นกน้อย (2552: 295) กล่าวว่า จากการทีท่ รัพยากรมนุษย์เป็ นปจั จัยสาคัญในการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ถ้าทรัพยากรมนุ ษย์หรือประชากรของประเทศมีคุณภาพ คือ
มีความรูค้ วามสามารถ ขยันขันแข็ง มีสุขภาพดี มีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีวจิ ารณญาณในการ
ปรับเปลีย่ นสิง่ ต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์แล้ว ก็จะส่งผลให้การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศเจริญก้าวหน้าไปได้อย่างรวดเร็ว สอดคล้องกับแนวคิดของ บุญคง หันจางสิทธิ ์ (2549:
4) ทีก่ ล่าวไว้ว่า หากสังคมใดใช้ทรัพยากรทีม่ คี ่าในการฝึกอบรมและให้การศึกษา ทาให้คนมีความรู้
ความสามารถ ความชานาญ และคุณธรรมอื่น ๆ ดังกล่าวมากเท่าไร ความเป็นทรัพยากรมนุษย์ของ
คนในสังคมนัน้ ย่อมจะมีมากเท่านัน้ และคนทีม่ คี ุณสมบัตดิ ี ๆ เช่นนี้ จะสามารถผลิตสินค้าและ
บริการให้แก่สงั คมอย่างมีประสิทธิภาพ และจะเป็นคนทีส่ ร้างแต่ความสุขความเจริญให้แก่สงั คม
ภาพรวมของการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่
1–7 สรุปได้ว่า “เศรษฐกิจดี สังคมมีปญั หา การพัฒนาไม่ยงยื
ั ่ น” ทาให้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 ได้ปรับแนวคิดการพัฒนาประเทศใหม่จากเดิมทีใ่ ห้ความสาคัญกับการ
พัฒนาเศรษฐกิจเป็นประเด็นหลัก มาเป็ นการให้ความสาคัญกับการพัฒนาคนและสังคมไปพร้อมกัน
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จึงเป็ นจุดเริม่ ต้นของแนวคิดการพัฒนาทีม่ ี “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” โดยให้เศรษฐกิจเป็น
เครือ่ งมือในการพัฒนาคนให้มคี ุณภาพชีวติ ทีด่ ขี น้ึ และเปลีย่ นวิธกี ารพัฒนาเป็ นแบบองค์รวมทีเ่ ชื่อม
โยงมิตเิ ศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้อมเข้าด้วยกันอย่างสมดุล ในขณะทีแ่ ผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 ได้อญ
ั เชิญหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญานาทางใน
การพัฒนาและบริหารประเทศ โดยให้ความสาคัญกับการพัฒนาทีส่ มดุล ทัง้ ด้านสังคม เศรษฐกิจ
และสิง่ แวดล้อม มีเป้าหมายหลักเพื่อยกระดับคุณภาพชีวติ ของคนไทยสู่ความอยูด่ มี สี ุข พร้อมทัง้ ยึด
หลักทางสายกลาง เพื่อให้ประเทศรอดพ้นจากวิกฤต สามารถดารงอยูไ่ ด้อย่างมันคง
่ มีคุณภาพและ
ยังยื
่ น ควบคู่ไปกับปรับเปลีย่ นกระบวนการวางแผนจากการดาเนินการ “โดยราชการเพื่อประชาชน”
เป็นการมี “ประชาชนเข้าร่วม” ให้คนเป็นผูต้ ดั สินใจหรือกาหนดทิศทางการพัฒนาทีค่ านึงถึงความ
พอประมาณ ความมีเหตุมผี ล และสร้างภูมคิ ุม้ กันทีด่ ี เพื่อพร้อมรับความเสีย่ งบนฐานของความรอบรู้
ความรอบคอบ ความเพียร และคุณธรรม จนกระทังแผนพั
่
ฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่
10 ยังคงน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็ นปรัชญานาทางในการพัฒนาและบริหาร
ประเทศ ให้ความสาคัญกับการพัฒนาอย่างสมดุล การอยูร่ ว่ มกันด้วยสันติสุขในสังคม และการอยู่
ร่วมกันระหว่างคนกับทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมอย่างยังยื
่ น ดังนัน้ การพัฒนาประเทศใน
ระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555–2559) จึงมีแนวคิดทีม่ คี วาม
ต่อเนื่องจากแนวคิดของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8-10 โดยยังคงยึดหลัก
“ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และ “คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา” รวมทัง้ “สร้างสมดุลการ
พัฒนา” ในทุกมิติ และขับเคลื่อนให้บงั เกิดผลในทางปฏิบตั ทิ ช่ี ดั เจนยิง่ ขึน้ ในทุกระดับ เพื่อให้การ
พัฒนาและบริหารประเทศเป็นไปบนทางสายกลาง เชื่อมโยงทุกมิตขิ องการพัฒนาอย่างบูรณาการ
ทัง้ คน สังคม เศรษฐกิจ สิง่ แวดล้อม และการเมือง ซึง่ วัตถุประสงค์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 นอกเหนือจากเพื่อเสริมสร้างสังคมทีเ่ ป็ นธรรมและเป็ นสังคมสันติสุข เพื่อ
พัฒนาเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างมีเสถียรภาพ คุณภาพ และยังยื
่ น ตลอดจนเพื่อบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมให้เพียงพอต่อการรักษาสมดุลของระบบนิเวศแล้ว ยังมี
วัตถุประสงค์ทส่ี าคัญอีกประการคือเพื่อพัฒนาคนไทยทุกกลุ่มวัยอย่างเป็นองค์รวมทัง้ ทางกาย ใจ
สติปญั ญา อารมณ์ คุณธรรม จริยธรรม และสถาบันทางสังคมมีบทบาทหลักในการพัฒนาคนให้ม ี
คุณภาพ (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. 2555: ออนไลน์)
การรวมกลุ่มเศรษฐกิจทีส่ าคัญต่อประเทศไทยในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 11 ได้แก่ การรวมกลุ่มในภูมภิ าคเอเชีย ภายใต้กรอบการค้าเสรีของอาเซียนกับจีน
ญีป่ นุ่ และอินเดีย และการเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558 ซึง่ ประเทศไทยต้องมีการเตรียมความ
พร้อมในหลายด้าน อาทิ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ทัง้ ทางด้านการศึกษา ทักษะด้านภาษา และ
ทักษะฝีมอื แรงงาน ซึง่ การสร้างความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เป็นการพัฒนาความ
ร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชนทีม่ ศี กั ยภาพในการพัฒนาบุคลากรในทุกภาคส่วน
เศรษฐกิจ เสริมสร้างความเข้มแข็งให้สถาบันการศึกษาทัง้ ของรัฐและเอกชนให้มมี าตรฐาน เป็นที่
ยอมรับในระดับสากล ยกระดับทักษะฝีมอื แรงงาน กาหนดมาตรฐานขัน้ พืน้ ฐานของคุณภาพสินค้า
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และบริการ ทีเ่ ป็ นการป้องกันสินค้าและบริการนาเข้าทีไ่ ม่ได้คุณภาพทัง้ ในประเทศไทยและประเทศ
เพื่อนบ้าน (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. 2555: ออนไลน์)
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นสถาบันการศึกษาชัน้ นาที่
ผลิตบุคลากรเพื่อตอบสนองความต้องการของธุรกิจของประเทศมาอย่างยาวนาน ตลอดการ
ดาเนินงานทีผ่ ่านมา คณะฯ มีการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้มคี วามเป็นสากลเทียบเท่า
มหาวิทยาลัยชัน้ นาของโลก พัฒนานิสติ พัฒนาคณาจารย์ และส่งเสริมให้คณาจารย์สร้างสรรค์
ผลงานทางวิชาการ ตลอดจนการจัดโครงสร้างพืน้ ฐานทางการศึกษาเพื่อวางรากฐานทีม่ นคงส
ั ่ าหรับ
การเจริญก้าวหน้าต่อไป โดยมีวสิ ยั ทัศน์คอื คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีเป็นเสาหลักแห่ง
แผ่นดินด้านการศึกษาทางธุรกิจ (Pillar of the Kingdom in Business Education) ซึง่ ภายใต้ความ
แข็งแกร่งของความร่วมมือระหว่างคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีกบั องค์กรธุรกิจภายนอก
คณะฯ มีภารกิจหลักในการจัดการเรียนการสอนทีม่ คี ุณภาพสูงให้นิสติ รวมถึงเตรียมความพร้อมให้
นิสติ ในการเข้าสู่โลกธุรกิจแห่งนวัตกรรม และก้าวสู่ความเป็นผูน้ าอย่างมีประสิทธิภาพ โดยทาง
คณะฯ เน้นสร้างสรรค์การวิจยั เชิงวิชาการในศาสตร์ดา้ นธุรกิจ เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนการ
สอนและบริการทางวิชาการทีม่ คี ุณภาพสูงสาหรับทุกกลุ่มทีเ่ กีย่ วข้อง อันจะนาไปสู่การพัฒนาที่
ยังยื
่ นของสังคมไทย (คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2555:
ออนไลน์) จากภารกิจหลักดังกล่าว ต้องอาศัยความมุง่ มันของคณาจารย์
่
นิสติ ปจั จุบนั ศิษย์เก่า และ
บุคลากรของคณะฯ ทีจ่ ะทาให้คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สามารถ
เป็นผูน้ าในสังคมโลก ในฐานะสถาบันการศึกษาทางการบริหารธุรกิจชัน้ นา อันเป็ นทีย่ อมรับในระดับ
นานาชาติ และเป็นสถานศึกษาทางด้านบริหารธุรกิจทีม่ นี วัตกรรมได้รบั การยอมรับในระดับโลก
ด้วยเหตุน้เี อง จะเห็นได้ว่าบุคลากรของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มีบทบาทสาคัญไม่น้อยไปกว่าคณาจารย์ นิสติ ปจั จุบนั และศิษย์เก่า ทีจ่ ะดาเนินภารกิจตาม
เป้าหมายดังกล่าว เมือ่ ความต้องการพัฒนาตนเองของบุคลากรสายปฏิบตั กิ าร คณะพาณิชยศาสตร์
และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็ นทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม
และสติปญั ญา ได้รบั การตอบสนองจากผูบ้ ริหารของคณะฯ ก็จะทาให้บุคลากรมีขวัญและกาลังใจใน
การทางาน รูส้ กึ ถึงคุณค่าของตนเองทีม่ ตี ่อองค์การ
ความสาคัญของการพัฒนาตนเองทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปญั ญา ของ
บุคลากรในองค์การนัน้ ซึง่ ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2535: 93) กล่าวถึงด้านร่างกายว่า สุขภาพ
อนามัยในเรือ่ งของอาหารการกิน สุขลักษณะในการดารงชีวติ ประจาวัน มีส่วนทาให้บุคลากรมีความ
แข็งแรงแตกต่างกัน เช่น คนทีด่ ่มื เหล้าเป็ นประจา ร่างกายย่อมทรุดโทรม การทางานมีประสิทธิภาพ
ต่า ขาดความเอาใจใส่ต่องานเท่าทีค่ วร คนทีข่ าดแคลนกินไม่อมิ่ ก็ยอ่ มทางานได้ไม่ดี เป็นต้น และ
มนทกาน ไชยกุมาร (2552: 116) กล่าวว่า บุคลากรในองค์การ จะต้องเกีย่ วข้องกับ 3 ปจั จัยหลัก
ในการทางาน ได้แก่ ปจั จัยทางกายภาพ เช่น ขนาดพืน้ ทีข่ องสานักงาน เฟอร์นิเจอร์ และอุปกรณ์ใน
สานักงาน รวมทัง้ ท่าทางในการทางานของบุคลากร เป็ นต้น ปจั จัยทางสภาพแวดล้อมในการทางาน
เช่น แสงสว่าง คุณภาพของอากาศและเสียง เป็นต้น และปจั จัยทางสภาพจิตใจและสังคม เช่น
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ภาระงาน และระยะเวลาพักทีไ่ ด้รบั รวมทัง้ ความเครียดในการทางาน เป็ นต้น ดังนัน้ การทางานทีม่ ี
ประสิทธิภาพจึงขึน้ อยูก่ บั สุขภาพและความสะดวกสบายของผูป้ ฏิบตั งิ านในขณะทางาน ซึง่ เกิดจาก
ความสมดุลระหว่างปจั จัยแวดล้อมในการทางานกับตัวของบุคลากรเอง ส่วน สมิท อาชวนิจกุล
(2543: 20) กล่าวถึงด้านอารมณ์ว่า การฝึกควบคุมอารมณ์ของตนเอง การฝึกให้จติ ใจสงบ เมือ่ มี
สิง่ เร้าต่าง ๆ มากระทบ ไม่ว่าจะเป็นในทางดีหรือทางร้าย เช่น เมือ่ ได้ลาภ ยศ สุข สรรเสริญ ก็ไม่
ดีใจมากจนจิตใจพองโตด้วยความปลาบปลืม้ หรือเมือ่ เสื่อมลาภ เสื่อมยศ ทุกข์ ถูกนินทาว่าร้าย ก็ไม่
เสียใจ ไม่ตกใจ และไม่คบั แค้นใจจนจิตใจห่อเหีย่ ว เป็นต้น เหล่านี้ลว้ นส่งผลให้เป็นคนทีม่ สี ุขภาพจิต
ดีเยีย่ มและมีกาลังกายกาลังใจแข็งแรง สุขภาพทัง้ กายและใจก็จะเป็นปกติอยูต่ ลอดเวลา ในขณะที่
อุษณีย์ อนุรทุ ธ์วงศ์ (โพธิสุข) (2545: 120) กล่าวถึงด้านสังคมว่า ทักษะทางสังคมเป็ นทักษะสาคัญ
ทีท่ าให้คนประสบความสาเร็จในชีวติ ทักษะทางสังคมจึงเป็นคุณลักษณะสาคัญอย่างหนึ่งของความ
สามารถในเรือ่ งความฉลาดทางอารมณ์ของมนุษย์ อีกทัง้ ทักษะทางสังคมเป็ นความสามารถทีท่ าให้
รูจ้ กั เข้าใจความรูส้ กึ ความต้องการทางจิตใจ หรือความต้องการต่าง ๆ ของบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องด้วย
รวมทัง้ รูจ้ กั ทีจ่ ะสร้างสายสัมพันธ์ให้มนคง
ั ่ ด้วยความรักความเอาใจใส่ เอื้ออาทรอย่างต่อเนื่อง รูจ้ กั ที่
จะแสดงออกอย่างเหมาะสมต่อสถานการณ์ต่าง ๆ นอกจากนี้ จารุนันท์ อิทธิอาวัชกุล (2553: 136139) ยังกล่าวถึงด้านสติปญั ญาว่า ความปรารถนาของคนทางานประการหนึ่ง คือ การได้เลื่อนระดับ
หรือเลื่อนตาแหน่ ง คนเก่ง ๆ ในองค์การจึงพยายามทุ่มเทสติปญั ญา ความรู้ ความสามารถ และแสดง
ผลงานของตนให้เป็ นทีป่ ระจักษ์ โดยต่างมุง่ หวังว่า ผูบ้ ริหารระดับสูงจะพิจารณาให้ได้รบั ตาแหน่งที่
ใหญ่โตขึน้ มีอานาจหน้าทีม่ ากขึน้ ซึง่ ปจั จัยด้านคุณลักษณะและความสามารถทีอ่ งค์การระบุไว้ และ
ปจั จัยด้านความเหมาะสมในเรือ่ งของการพัฒนาตนเองอยูเ่ สมอ ทัง้ ด้านความรู้ ความสามารถ และ
บุคลิกภาพ โดยเฉพาะการควบคุมอารมณ์ตนเองนัน้ เป็ นประการสาคัญทีส่ ามารถกาหนดได้ว่าจะ
ได้รบั การพิจารณาให้ได้รบั การเลื่อนระดับหรือเลื่อนตาแหน่งหรือไม่
ดังนัน้ เมือ่ ความต้องการพัฒนาตนเองทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปญั ญา ของ
บุคลากรในองค์การได้รบั การตอบสนอง จะส่งผลให้เกิดความยินดีในการเพิม่ ระดับความพยายามทีจ่ ะ
ช่วยผลักดันให้องค์การสามารถบรรลุเป้าหมายได้ดขี น้ึ ความเข้าใจในเรือ่ งระดับความต้องการของ
บุคลากร ทาให้รกู้ ลยุทธ์และกลวิธใี นการตอบสนองความต้องการในแต่ละระดับได้ถูกต้อง ซึง่ จะมีผล
โดยตรงกับการจูงใจทีส่ อดคล้องกับการตอบสนองความต้องการของบุคลากร เป็นการเสนอทีจ่ ะได้รบั
การตอบสนองด้วยการทางานทีด่ ขี น้ึ ความเข้าใจเรือ่ งความต้องการในด้านอานาจ ความสาเร็จ หรือ
ความสัมพันธ์ทางสังคม ทาให้รพู้ ฤติกรรมการทางาน และแนวทางในการปรับพฤติกรรม นอกจากนี้
ความเข้าใจปจั จัยภายนอกและปจั จัยภายในของการทางาน จะทาให้ทราบถึงผลกระทบจากปจั จัย
ภายนอกทีเ่ ป็ นสิง่ แวดล้อม และปจั จัยภายในทีเ่ กี่ยวข้องกับงานโดยตรง (ฟรานเซสโก; และ โกลด์.
2549: 212)
จากการทีผ่ วู้ จิ ยั ได้ทาการสารวจข้อมูลเบือ้ งต้นเกี่ยวกับความต้องการพัฒนาตนเองของ
บุคลากรสายปฏิบตั กิ าร คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยการ
สัมภาษณ์บุคลากรสายปฏิบตั กิ าร ได้ให้ความคิดเห็นในด้านต่าง ๆ ดังนี้
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ด้านร่างกาย พบว่า มีความต้องการให้คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ให้การสนับสนุน
อุปกรณ์กฬี า เพื่อให้บุคลากรสายปฏิบตั กิ ารทีม่ คี วามสามารถทางกีฬาหรือมีความสนใจอยากเล่น
กีฬา ได้ทาการฝึกซ้อม เพราะนอกจากจะได้ประโยชน์จากการเล่นกีฬาทีท่ าให้สุขภาพร่างกาย
แข็งแรงแล้ว ยังเป็ นการเตรียมความพร้อมในการเป็ นตัวแทนของบุคลากรคณะพาณิชยศาสตร์และ
การบัญชี เข้าแข่งขันกีฬาบุคลากรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึง่ มีการจัดแข่งขันเป็นประจาทุกปี
(ธรรมนูญ นพประเสริฐ. 2555: สัมภาษณ์) และ บงกช จราวิวฒ
ั น์ (2555: สัมภาษณ์) ได้ให้ความ
เห็นว่า ต้องการให้คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จัดอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารเกี่ยวกับวิธกี ารรักษา
โรคออฟฟิศซินโดรม (Office Syndrome) ทีม่ สี าเหตุมาจากการนังเขี
่ ยนหนังสือ นังตรวจสอบ
่
เอกสาร และการนังใช้
่ เครือ่ งคอมพิวเตอร์ในการทางานเป็นเวลานาน ๆ โดยต้องการทราบวิธที า
กายภาพบาบัดอย่างถูกวิธเี พื่อรักษาอาการในเบือ้ งต้น ตลอดจนต้องการทราบเคล็ดลับในการดูแล
รักษาสุขภาพเพื่อป้องกันโรคออฟฟิศซินโดรม นอกจากนี้ ศิรจิ นั ทร์ ดิษฐครบุร ี (2555: สัมภาษณ์)
มีความต้องการพัฒนาตนเองด้านร่างกายในเรือ่ งของบุคลิกภาพ โดยให้ความเห็นว่า บุคลากรควรมี
ชุดเครือ่ งแบบการแต่งกายเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน เนื่องจากบุคลากรสายปฏิบตั กิ ารทุกหน่วย
งานในคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จาเป็นต้องติดต่อกับบุคคลภายนอกเป็ นจานวนมาก การที่
บุคลากรมีมาตรฐานการแต่งกายรูปแบบเดียวกัน จะเป็ นการสร้างภาพลักษณ์ให้แก่คณะพาณิชย
ศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ด้านอารมณ์ พบว่า กิจกรรมทีค่ ณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จัดเป็ นประจาอยูแ่ ล้ว คือ
กิจกรรมไหว้พระ 9 วัด ซึง่ เป็นกิจกรรมทีด่ ี แต่อยากให้เพิม่ หลักสูตรเสริมสร้างขวัญและกาลังใจใน
การปฏิบตั งิ าน การสร้างแรงบันดาลใจในการทางาน การทางานเป็นทีม โดยเฉพาะเรือ่ งของกาลังใจ
หรือแรงบันดาลใจนัน้ สาคัญมาก ถ้าได้รหู้ ลักการสร้างกาลังใจจะช่วยให้การทางานมีประสิทธิภาพ
มากยิง่ ขึน้ (บงกช จราวิวฒ
ั น์. 2555: สัมภาษณ์) และ ศิรจิ นั ทร์ ดิษฐครบุร ี (2555: สัมภาษณ์) ได้ให้
ความเห็นว่า ต้องการให้คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จัดกิจกรรมทางด้านพัฒนาจิตใจและ
อารมณ์เป็นประจา ทัง้ ภายในและภายนอกสถานทีท่ างาน และต้องการเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา
ทุกครัง้ เมือ่ มีโอกาส นอกจากนี้ ธรรมนูญ นพประเสริฐ (2555: สัมภาษณ์) ต้องการให้ผบู้ ริหารให้
ความสาคัญกับบุคลากรสายปฏิบตั กิ ารทีไ่ ด้ประกอบคุณงามความดี เช่น การเก็บสิง่ ของมีค่าและได้
ส่งคืนให้เจ้าของ และการทีบ่ ุคลากรสายปฏิบตั กิ ารได้รบั การคัดเลือกจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ให้ได้รบั รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรดีเด่นตามสายการปฏิบตั งิ าน เป็ นต้น โดยต้องการให้
ผูบ้ ริหารจัดกิจกรรมเพื่อยกย่องชมเชย มอบโล่รางวัลเพื่อเสริมสร้างขวัญและกาลังใจให้แก่บุคลากร
ทีม่ ผี ลงานเป็ นทีป่ ระจักษ์ มีความมุง่ มัน่ ทุ่มเท เสียสละ ประพฤติตนเป็ นแบบอย่างทีด่ ี และทาคุณ
ประโยชน์ให้แก่หน่วยงานทัง้ ภายในและภายนอกคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
ด้านสังคม พบว่า มีความต้องการให้คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มีกจิ กรรมเชื่อม
สัมพันธไมตรีระหว่างบุคลากรสายปฏิบตั กิ าร เนื่องจากการทางานต้องติดต่อประสานงานเป็นประจา
ทุกวัน การได้มกี จิ กรรมสร้างความสัมพันธ์จะช่วยให้การประสานงานเรือ่ งต่าง ๆ ราบรืน่ ไปได้ดว้ ยดี
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(บงกช จราวิวฒ
ั น์. 2555: สัมภาษณ์) เช่นเดียวกับ ศิรจิ นั ทร์ ดิษฐครบุร ี (2555: สัมภาษณ์) และ
ธรรมนูญ นพประเสริฐ (2555: สัมภาษณ์) ทีไ่ ด้ให้ความเห็นว่า ต้องการให้คณะพาณิชยศาสตร์และ
การบัญชี จัดกิจกรรมทีม่ สี ่วนช่วยส่งเสริมการทางานเป็ นทีม และช่วยพัฒนามนุษยสัมพันธ์ในการ
ทางานร่วมกับผูอ้ ่นื
ด้านสติปญั ญา พบว่า มีความต้องการให้คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จัดการอบรม
หลักสูตรเพิม่ พูนความรูใ้ นการทางาน เช่น อบรมการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการติดต่อสื่อสาร อบรม
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทจ่ี าเป็นในการทางาน ตลอดจนอบรมการบารุงรักษาเครือ่ งคอมพิวเตอร์
เครือ่ งพิมพ์ เบือ้ งต้นแบบง่ายๆ เพื่อยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์สานักงานประเภทนี้ โดยสามารถ
แก้ปญั หาง่ายๆ ในเบือ้ งต้นได้เอง เป็นต้น (บงกช จราวิวฒ
ั น์. 2555: สัมภาษณ์) สอดคล้องกับความ
ต้องการของ ธรรมนูญ นพประเสริฐ (2555: สัมภาษณ์) และ ศิรจิ นั ทร์ ดิษฐครบุร ี (2555: สัมภาษณ์)
ทีม่ คี วามต้องการเข้าอบรมโครงการต่าง ๆ ทีม่ สี ่วนช่วยให้มคี วามรูค้ วามสามารถในการปฏิบตั งิ าน
มากขึน้ โดยเฉพาะโครงการอบรมการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการติดต่อสื่อสาร และโครงการอบรม
เกีย่ วกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และยินดีเข้าร่วมโครงการอบรมเพิม่ พูนความรูท้ ุกครัง้ เมือ่ มีโอกาส
ดังนัน้ จะเห็นได้ว่า บุคลากรสายปฏิบตั กิ ารของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีความต้องการให้ผบู้ ริหารให้การสนับสนุ นเรือ่ งความต้องการพัฒนา
ตนเองในทุก ๆ ด้าน เท่าทีจ่ ะสามารถจัดฝึกอบรมและพัฒนาได้ โดยอยากให้ผบู้ ริหารเห็นความ
สาคัญของความต้องการพัฒนาตนเองของบุคลากรสายปฏิบตั กิ าร และต้องการได้รบั การตอบสนอง
ความต้องการดังกล่าวจากผูบ้ ริหารของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จากสภาพปญั หาทีพ่ บดังกล่าวข้างต้น ผูว้ จิ ยั จึงมีความสนใจทีจ่ ะทาการศึกษาความ
ต้องการพัฒนาตนเองของบุคลากรสายปฏิบตั กิ าร คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย เพื่อนาผลการวิจยั ไปเป็ นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาบุคลากรสายปฏิบตั กิ าร
ให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ าน ด้วยเหตุทบ่ี ุคลากรสายปฏิบตั กิ ารของคณะพาณิชยศาสตร์
และการบัญชี เป็นกาลังสาคัญควบคู่ไปกับคณาจารย์ นิสติ และศิษย์เก่าของคณะฯ ทีม่ สี ่วนช่วย
ผลักดันให้การดาเนินงานของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี บรรลุเป้าหมายทีต่ งั ้ ไว้ ดังนัน้ การ
พัฒนาบุคลากรสายปฏิบตั กิ ารให้มคี วามรูค้ วามสามารถ มีทกั ษะ ประสบการณ์ มีคุณธรรม จริยธรรม
มีทศั นคติทเ่ี หมาะสมกับการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องแต่ละบุคคล สามารถก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ หน่วยงาน
ต่าง ๆ และมีความสาคัญต่อการพัฒนาคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ให้กา้ วหน้ายิง่ ขึน้ ไป
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ควำมมุ่งหมำยของกำรวิ จยั
1. เพื่อศึกษาความต้องการพัฒนาตนเองของบุคลากรสายปฏิบตั กิ าร คณะพาณิชยศาสตร์
และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม ด้านสติปญั ญา และ
โดยรวมทุกด้าน
2. เพื่อเปรียบเทียบความต้องการพัฒนาตนเองของบุคลากรสายปฏิบตั กิ าร คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยรวมและเป็นรายด้าน จาแนกตามเพศ วุฒกิ าร
ศึกษา และประสบการณ์ในการปฏิบตั งิ าน

ควำมสำคัญของกำรวิ จยั
ผลการวิจยั ในครัง้ นี้จะเป็ นประโยชน์ต่อคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องกับการปฏิบตั งิ านของบุคลากรสายปฏิบตั กิ าร เพื่อทราบ
ความต้องการพัฒนาตนเองของบุคลากรสายปฏิบตั กิ าร ตลอดจนทราบแนวทางในการพัฒนาทักษะ
ในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็ นทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะด้านภาษา ตลอดจนทักษะที่
จาเป็ นต่อการปฏิบตั งิ าน เพื่อปรับปรุงสิง่ ทีบ่ กพร่องของบุคลากรสายปฏิบตั กิ าร เพื่อให้ได้บุคลากร
สายปฏิบตั กิ ารทีม่ คี ุณภาพและเพิม่ ประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ าน อีกทัง้ ทาให้การกาหนดโครงการ
เพิม่ พูนทักษะและการจัดกิจกรรมต่าง ๆ มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการพัฒนา
ตนเองของบุคลากรสายปฏิบตั กิ าร คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป

ขอบเขตของกำรวิ จยั
ประชำกรที่ ใช้ในกำรวิ จยั
ประชากร ได้แก่ บุคลากรสายปฏิบตั กิ าร คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย ข้าราชการ จานวน 6 คน ลูกจ้างประจา จานวน 30 คน
พนักงานมหาวิทยาลัย จานวน 144 คน รวมทัง้ สิน้ 180 คน
ตัวแปรที่ศึกษำ
1. ตัวแปรอิสระ แบ่งเป็นดังนี้
1.1 เพศ
1.1.1 ชาย
1.1.2 หญิง
1.2 วุฒกิ ารศึกษา
1.2.1 ต่ากว่าปริญญาตรี
1.2.2 ปริญญาตรี
1.2.3 สูงกว่าปริญญาตรี

9
1.3 ประสบการณ์ในการปฏิบตั งิ าน (เศษของปีถา้ เกิน 6 เดือน ให้นบั เป็น 1 ปี)
1.3.1 น้อยกว่า 6 ปี
1.3.2 6 – 24 ปี
1.3.3 มากกว่า 24 ปีขน้ึ ไป
2. ตัวแปรตาม ได้แก่ ความต้องการพัฒนาตนเองของบุคลากรสายปฏิบตั กิ าร 4 ด้าน
ได้แก่ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม และด้านสติปญั ญา

นิ ยำมศัพท์เฉพำะ
1. ควำมต้องกำรพัฒนำตนเอง หมายถึง ความประสงค์ของบุคลากรสายปฏิบตั กิ าร
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ตอ้ งการปรับปรุง เปลีย่ นแปลง
พฤติกรรมของตนเองตามศักยภาพ ให้ดขี น้ึ ทัง้ ทางร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปญั ญา เพื่อ
ตอบสนองความต้องการหรือเป้าหมายทีต่ งั ้ ไว้ และเพื่อให้ตนเองเป็นสมาชิกทีม่ ปี ระสิทธิภาพของ
สังคม เป็นประโยชน์ต่อผูอ้ ่นื ตลอดจนเพื่อการดารงชีวติ อย่างสันติสุขของตน ซึง่ แบ่งเป็น 4 ด้าน
ดังนี้
1.1 การพัฒนาตนเองด้านร่างกาย หมายถึง การให้ความสาคัญกับการดูแลร่างกาย
ของตนเองให้สมบูรณ์แข็งแรงด้วยการออกกาลังกายอย่างเหมาะสม บริโภคอาหารตามหลัก
โภชนาการ การใฝร่ ใู้ นเรือ่ งของการดูแลสุขภาพร่างกาย ตลอดจนการพัฒนาบุคลิกภาพให้เป็ นที่
ยอมรับของสังคม
1.2 การพัฒนาตนเองด้านอารมณ์ หมายถึง การให้ความสาคัญกับความสามารถใน
การควบคุมอารมณ์ การปฏิบตั ธิ รรม รักษาศีล การเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาจิตใจและอารมณ์ การใฝร่ ู้
ในเรือ่ งการของพัฒนาฝึกฝนตนเองให้มคี ุณธรรมและจริยธรรม เพื่อให้สามารถอยูร่ ่วมกันได้ในสังคม
1.3 การพัฒนาตนเองด้านสังคม หมายถึง การให้ความสาคัญกับการอยูร่ ว่ มกันใน
สังคม การพัฒนาการทางานเป็นทีม การพัฒนาตนเองให้มมี นุษยสัมพันธ์ การรูจ้ กั วิเคราะห์
ข้อบกพร่องของตนเองและการยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล ตลอดจนการสร้างการยอมรับ
และยกย่องจากสังคม
1.4 การพัฒนาตนเองด้านสติปญั ญา หมายถึง การให้ความสาคัญกับการเพิม่ พูนทักษะ
ความรู้ และประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ ตามความถนัดและความต้องการของบุคลากร รวมทัง้ ความ
ต้องการเป็นส่วนหนึ่งของการกาหนดกิจกรรมทีเ่ กี่ยวกับการเพิม่ พูนทักษะ ความรู้ และประสบการณ์
เพื่อให้เป็นบุคลากรทีม่ คี ุณภาพต่อองค์การ นามาซึง่ ความสาเร็จในหน้าทีก่ ารงานและความสาเร็จใน
ชีวติ
2. บุคลำกรสำยปฏิ บตั ิ กำร หมายถึง บุคลากรสายปฏิบตั กิ ารของคณะพาณิชยศาสตร์
และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทีป่ ฏิบตั งิ านเกี่ยวกับการบริการวิชาการ การบริการ
การเรียนการสอน และการบริหารงานทัวไป
่ ซึง่ ปฏิบตั งิ านประจาฝา่ ย ภาควิชา หลักสูตร สานัก และ
ศูนย์ต่าง ๆ ได้แก่ ข้าราชการ ลูกจ้างประจา และพนักงานมหาวิทยาลัย
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3. วุฒิกำรศึกษำ หมายถึง ระดับการศึกษาของบุคลากรผูป้ ฏิบตั งิ านเกี่ยวกับการบริการ
วิชาการ การบริการการเรียนการสอน และการบริหารงานทัวไป
่ ในคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยแบ่งเป็ นต่ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรี
4. ประสบกำรณ์ ในกำรปฏิ บตั ิ งำน หมายถึง ระยะเวลาทีบ่ ุคลากรผูป้ ฏิบตั งิ านเกีย่ วกับ
การบริการวิชาการ การบริการการเรียนการสอน และการบริหารงานทัวไป
่ ในคณะพาณิชยศาสตร์
และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทีเ่ ริม่ บรรจุเข้าทางานจนถึงช่วงเวลาของการศึกษาค้นคว้า
เพื่อการทาวิจยั โดยแบ่งเป็ นช่วงเวลาตัง้ แต่ น้อยกว่า 6 ปี 6 – 24 ปี และ มากกว่า 24 ปีขน้ึ ไป

สมมุติฐำนในกำรวิ จยั
1. บุคลากรสายปฏิบตั กิ ารชายและหญิง มีความต้องการพัฒนาตนเองโดยรวมและเป็ น
รายด้านแตกต่างกัน
2. บุคลากรสายปฏิบตั กิ ารทีม่ วี ุฒกิ ารศึกษาแตกต่างกัน มีความต้องการพัฒนาตนเอง
โดยรวมและเป็นรายด้านแตกต่างกัน
3. บุคลากรสายปฏิบตั กิ ารทีม่ ปี ระสบการณ์ในการปฏิบตั งิ านแตกต่างกัน มีความต้องการ
พัฒนาตนเองโดยรวมและเป็ นรายด้านแตกต่างกัน

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
ในการวิจยั ครัง้ นี้ ผู้วจิ ยั ได้ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับความต้องการพัฒนา
ตนเองของบุคลากรสายปฏิบตั กิ าร คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ
ได้นาเสนอตามสาระ ดังนี้
1. แนวคิดเกีย่ วกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
2. แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับความต้องการและแรงจูงใจ
3. แนวคิดเกีย่ วกับการพัฒนาตนเอง
4. การพัฒนาด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม และด้านสติปญั ญา
5. การพัฒนาบุคลากรของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6. ตัวแปรทีม่ อี ทิ ธิพลต่อความต้องการพัฒนาตนเอง
7. เอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้อง

1. แนวคิ ดเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
1.1 ความหมายของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ทรัพยากรมนุษย์ คือ มนุษย์ทม่ี คี ่าเป็นบ่อเกิดแห่งทรัพย์และความมังคั
่ งของสั
่
งคมและ
ประเทศชาติ เป็นทรัพยากรทีม่ คี ่าเหนือกว่าทรัพยากรหรือปจั จัยการผลิตอื่นใด มีบทบาททัง้ ในด้าน
การผลิตและด้านการบริโภค (บุญคง หันจางสิทธิ ์. 2549: 455) ทรัพยากรมนุษย์เป็นองค์ประกอบ
หรือปจั จัยทีม่ คี วามสาคัญโดยพืน้ ฐานประการหนึ่งในการกาหนดประสิทธิภาพหรือความสาเร็จของ
องค์การ เนื่องจากทรัพยากรมนุษย์มคี วามสามารถในการเรียนรู้ สร้างสรรค์ และดูดซับความรู้
เทคโนโลยีดา้ นต่าง ๆ ทีแ่ ฝงอยูใ่ นเครือ่ งจักร อุปกรณ์ สารสนเทศ และการบริหารจัดการองค์การด้าน
ต่าง ๆ เข้ามาสังสมไว้
่
ในตัวของบุคลากรแต่ละคน นอกจากนี้ทรัพยากรมนุษย์ยงั มีความสามารถทีจ่ ะ
ดัดแปลงและเพิม่ พูนทักษะ ความรูค้ วามสามารถด้านต่าง ๆ เพิม่ ขึน้ ได้ตามขีดความสามารถในการ
เรียนรูแ้ ละดูดซับของแต่ละคนบนพืน้ ฐานของการศึกษาและการได้รบั การกระตุน้ ส่งเสริมของแต่ละคน
และจากการทีท่ รัพยากรมนุ ษย์เป็น “สิง่ ” ทีม่ ชี วี ติ จิตใจ มีอารมณ์ ความรูส้ กึ นึกคิดในสภาพทีต่ ่าง ๆ
กัน ทีอ่ าจส่งผลกระทบต่อองค์การได้ทงั ้ ในเชิงบวกและเชิงลบ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ
จึงเป็ นภารกิจทีม่ คี วามสาคัญต่อระดับความเติบโต ก้าวหน้า และความสาเร็จขององค์การ และต่อ
ทรัพยากรมนุษย์เองในฐานะของความเป็ น “มนุษย์” ทีม่ ชี วี ติ จิตใจ ดังนัน้ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
จึงเป็ นเรือ่ งทีต่ อ้ งพิจารณา หรือทาความเข้าใจ ทัง้ ในด้านการบริหารธุรกิจและด้านสังคมประกอบกัน
ซึง่ ในเรือ่ งนี้มแี นวความคิดเกีย่ วกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในแง่มมุ ต่าง ๆ ทีม่ ที งั ้ ความคล้ายคลึง
และแตกต่างกันแล้วแต่มมุ มองทีแ่ ต่ละคนมีอยู่ (สุปราณี ศรีฉตั ราภิมขุ ; และคนอื่นๆ. 2544: 49)
เวอเทอร์ (สุปราณี ศรีฉตั ราภิมขุ ; และคนอื่นๆ. 2544: 50; อ้างอิงจาก Werther.
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1939: unpaged) กล่าวว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นงานในระยะยาว ในขณะทีก่ ารฝึกอบรมเป็น
งานทีเ่ ฉพาะเจาะจง การพัฒนาบุคลากรในปจั จุบนั เพื่อลดอัตราการจ้างบุคลากรใหม่ขององค์การ การที่
องค์การเปิดโอกาสโดยมีการดาเนินงานด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เช่น การเลื่อนตาแหน่ง การ
โยกย้ายงาน ผลทีไ่ ด้รบั จากการพัฒนาทีด่ แี ล้วจะทาให้บุคลากรเห็นว่างานเหล่านี้เป็ นอาชีพ ไม่ใช่เป็น
เพียงแต่งานเท่านัน้ และยังทาให้บุคลากรมีความรูส้ กึ ผูกพันกับองค์การเป็นอย่างมาก นอกจากนี้
องค์การขนาดใหญ่มกั จะได้รบั ผลกระทบจากสิง่ ท้าทายเฉพาะหน้าหลายประการ เช่น การทีบ่ ุคลากร
มีความล้าสมัย เนื่องจากขาดความรูท้ กั ษะทีช่ ่วยให้ประสบความสาเร็จในการปฏิบตั งิ านอันอาจเป็ น
เพราะความเปลีย่ นแปลงหลาย ๆ อย่าง โดยเฉพาะการเปลีย่ นแปลงทางเทคโนโลยี
กิลเลียน (สุปราณี ศรีฉตั ราภิมขุ ; และคนอื่นๆ. 2544: 50; อ้างอิงจาก Killian. 1984:
unpaged) ได้ให้ความหมายของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ โดยมีความ
เห็นว่า เนื่องจากมนุ ษย์เป็ นปจั จัยการผลิตชนิดหนึ่ง ดังนัน้ การพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ในทัศนะนี้
จึงหมายถึงการวางแผนล่วงหน้าเกีย่ วกับบุคลากรขององค์การเป็ นรายบุคคล เพื่อให้บุคคลมีความ
พร้อมทีจ่ ะทางานในหน้าทีข่ องตนเองให้ได้ผลดีต่อองค์การมากทีส่ ุด ความพร้อมหมายถึง องค์การ
จะต้องดูแลให้บุคคลมีกาลังกาย กาลังใจ สติปญั ญา ความรู้ ความสามารถ และการทุ่มเทพลังทีม่ อี ยู่
ให้กบั งานในหน้าทีข่ องตนจนได้รบั ผลสาเร็จมากทีส่ ุด ผลของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จะช่วยให้
องค์การได้รบั ผลตอบแทนทีเ่ ท่ากันหรือมากกว่าทีล่ งทุนไป การทีจ่ ะให้บุคลากรทางานได้ดนี นั ้ องค์การ
จาเป็ นจะต้องสร้างเงือ่ นไขให้เกิดการอานวยความสะดวกต่อการทางานด้วย ซึง่ เปรียบเสมือนการ
ตอบแทนซึง่ กันและกัน
ส่วนความหมายของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของ โบวิน และ ฮาร์ว่ี (นงนุช
วงษ์สุวรรณ. 2546: 5; อ้างอิงจาก Bowin; & Harvey. 2001: 6) หมายถึง กิจกรรมในการพัฒนา
จูงใจการปฏิบตั งิ านของบุคลากรภายในองค์การให้อยูใ่ นระดับสูง รวมทัง้ การหลอมรวมความต้องการ
ของบุคคลแต่ละคนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ
สาหรับ เวอเนอร์ และ ดีไซมอน (อนิวชั แก้วจานงค์. 2552: 139; อ้างอิงจาก Werner;
& DeSimone. 2006: 5) ได้ให้ความหมายของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ไว้ว่า การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ เป็ นการจัดระบบและการวางแผนออกแบบกิจกรรม เพื่อการเตรียมการให้สมาชิกในองค์การได้
โอกาสในการเรียนรูท้ จ่ี าเป็ นต่อทักษะการทางานทัง้ ในปจั จุบนั และอนาคต
ในขณะที่ วุทธิศกั ดิ ์ โภชนุกูล (2550: ออนไลน์) กล่าวว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
หมายถึง การพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติ และทักษะการทางานของบุคลากรในตาแหน่งใด
ตาแหน่งหนึ่งในองค์การ ให้สามารถทางานบรรลุผลงานตรงตามมาตรฐานผลงานหรือความคาดหวังที่
องค์การมีต่อตาแหน่งงานนัน้ ๆ หรือความหมายในวงกว้างหมายถึง การพัฒนาสมรรถนะ
(Competency) ของบุคลากรให้ทางานได้ตามมาตรฐานผลงานของตาแหน่งงานนัน้ ๆ
นอกจากนี้ อนิวชั แก้วจานงค์ (2552: 140) ได้ให้ความหมายของการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ ว่าหมายถึง การดาเนินกิจกรรมเพื่อก่อให้เกิดการเรียนรูใ้ นด้านต่าง ๆ เพื่อเพิม่ ความรู้ ความ
สามารถ ประสบการณ์ และทักษะฝีมอื โดยทาให้การปฏิบตั งิ านมีประสิทธิภาพเพิม่ ขึน้ และเพื่อเตรียม
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ความพร้อมของบุคลากรให้สามารถปฏิบตั งิ านในอนาคตได้ องค์การสมัยใหม่ในปจั จุบนั จึงให้ความ
สาคัญกับกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มากขึน้ เนื่องจากองค์การมองบุคลากรเป็นทรัพย์สนิ ที่
มีค่าหรือทีเ่ รียกว่ามีสภาพเป็น “ทุนมนุษย์ (Human Capital)” นันเอง
่
ซึง่ แนวคิดนี้สอดคล้องกับ
วิเชียร วิทยอุดม (2552: 1) ทีก่ ล่าวถึงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ไว้ว่า การพัฒนาในด้านต่าง ๆ ของ
องค์การเป็นเรือ่ งทีจ่ าเป็ น แต่การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นสิง่ ทีม่ คี วามจาเป็ นมากกว่า แต่นนก็
ั่
ขึน้ อยูก่ บั การให้ความสาคัญของแต่ละองค์การ เพราะทรัพยากรมนุษย์หรือทรัพยากรบุคคลนัน้ เป็น
ทรัพยากรทีม่ คี ่ามากทีส่ ุดและถือว่าเป็นการลงทุนทีต่ อ้ งได้ประโยชน์คุม้ ค่ามากทีส่ ุดในแต่ละองค์การ
ดังนัน้ ทรัพยากรมนุษย์ทด่ี มี คี ุณค่านัน้ ต้องมีลกั ษณะทีอ่ าจกล่าวได้คอื มีองค์ความรู้ มีทกั ษะหรือความ
ชานาญ และมีความสามารถให้สมกับการลงทุนทีค่ ุม้ ค่าขององค์การ ซึง่ ในเรือ่ งนี้จาเป็นจะต้องหาทาง
พัฒนาในตัวบุคคลแต่ละบุคคล โดยนาเอาความรูค้ วามสามารถของตนเองทีม่ อี ยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์
กับองค์การได้มากทีส่ ุด อันจะส่งผลต่อความสาเร็จขององค์การ
สรุปได้ว่าการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คือ การพัฒนาเพื่อให้บุคลากรมีทกั ษะความรู้
ความสามารถ ความเข้าใจ ประสบการณ์ และทัศนคติทเ่ี หมาะสมในการปฏิบตั งิ าน เป็นการ
เตรียมการให้บุคลากรในองค์การได้โอกาสในการเรียนรูท้ จ่ี าเป็นต่อทักษะการทางานทัง้ ในปจั จุบนั
และอนาคต เพื่อให้การปฏิบตั งิ านมีประสิทธิภาพเพิม่ ขึน้ ตลอดจนการรักษาทรัพยากรมนุษย์ทม่ี ี
คุณค่าไว้กบั องค์การ ซึง่ จะส่งผลต่อความเจริญเติบโตและส่งผลต่อการดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ
ให้บรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมายขององค์การ สร้างความพึงพอใจให้กบั ผูป้ ฏิบตั งิ านและก่อให้เกิด
ประโยชน์สงู สุดต่อส่วนรวม
1.2 เป้ าหมายของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มเี ป้าหมายเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพด้านผลผลิตของ
บุคลากร เพื่อเพิม่ ผลกาไรให้แก่องค์การ และช่วยพัฒนาทักษะในการทางานตามความถนัดและความ
สนใจของบุคลากรทุกระดับให้ทนั สมัยควบคู่ไปกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทเ่ี ปลีย่ นไป อีกทัง้
เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้กา้ วหน้าและให้สามารถดารงตาแหน่งทีส่ งู ขึน้ ในสายงาน โดยการ
สนับสนุ นและส่งเสริมให้บุคลากรทีม่ คี วามสามารถได้พฒ
ั นาให้มคี วามรูใ้ นงานสูงขึน้ ตามขีดศักยภาพ
สูงสุดทีม่ อี ยู่ ตลอดจนให้มที ศั นคติทเ่ี อือ้ อานวยต่อการไปปฏิบตั งิ านในตาแหน่งทีส่ งู ขึน้ กว่าเดิม
(สมศรี เพชรโชติ. 2553: ออนไลน์) ซึง่ วุทธิศกั ดิ ์ โภชนุกูล (2550: ออนไลน์) ได้สรุปเป้าหมายของ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ไว้ดงั นี้
1.2.1 เป้าหมายขององค์การ
1.2.1.1 เพื่อสอนวิธปี ฏิบตั งิ านทีด่ ที ส่ี ุด
1.2.1.2 เพื่อพัฒนาการปฏิบตั งิ านให้ได้ผลสูงสุด
1.2.1.3 เพื่อลดความสิน้ เปลืองและป้องกันอุบตั เิ หตุในองค์การ
1.2.1.4 เพื่อจัดวางมาตรฐานในการปฏิบตั งิ าน
1.2.1.5 เพื่อพัฒนาฝีมอื ในการปฏิบตั งิ านของบุคลากร
1.2.1.6 เพื่อความก้าวหน้าของงานและการขยายตัวขององค์การ
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1.2.2 เป้าหมายของบุคลากร
1.2.2.1 เพื่อความก้าวหน้า
1.2.2.2 เพื่อเรียนรูง้ าน
1.2.2.3 เพื่อปรับปรุงสภาพการทางาน
1.2.2.4 เพื่อเสริมสร้างขวัญกาลังใจในการทางาน
1.2.2.5 เพื่อเข้าใจนโยบายและเป้าหมายขององค์การ
1.2.2.6 เพื่อความพึงพอใจในการปฏิบตั งิ าน
สรุปได้ว่าเป้าหมายของการพัฒนาทรัพยากรณ์มนุ ษย์นนั ้ จาแนกได้เป็ น 2 ด้าน คือ
เป้าหมายของบุคลากรทีส่ ่งผลดีต่อตัวบุคลากรเอง เพือ่ ให้บุคลากรได้ปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ทางานได้อย่างเหมาะสมกับบทบาทหน้าทีท่ ไ่ี ด้รบั มอบหมาย อันจะส่งผลถึงโอกาสก้าวหน้าใน
ตาแหน่ งหน้าทีก่ ารงานทีส่ งู ขึน้ และเป้าหมายขององค์การ เพื่อพัฒนาทักษะในการปฏิบตั งิ านของ
บุคลากร ตามความถนัดและความสนใจของบุคลากรทุกระดับ ให้ทนั สมัยควบคู่ไปกับความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยีทเ่ี ปลีย่ นไป ซึง่ จะส่งผลถึงผลผลิตและบรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์การ
1.3 ความสาคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นบั ว่าเป็ นงานทีม่ คี วามสาคัญยิง่ สาหรับองค์การยุคปจั จุบนั
การก้าวต่อไปในอนาคตขององค์การใด ๆ ล้วนต้องอาศัยงานด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็ น
รากฐานทัง้ สิน้ องค์การในยุคโลกาภิวตั น์ได้จดั สรรงบประมาณจานวนมากไปกับการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ (พยอม วงศ์สารศรี. 2545: 156) และ อนิวชั แก้วจานงค์ (2552: 140) ได้กล่าวถึงความสาคัญ
ของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ไว้ว่า ทุกคนย่อมต้องการพัฒนาตนเองไปในแนวทางทีส่ อดคล้องกับ
ความต้องการขององค์การ เนื่องจากทุกคนต้องการความมันคง
่ ความปลอดภัย และความก้าวหน้าใน
ตาแหน่งหน้าทีก่ ารงาน ดังนัน้ เพื่อให้ได้มาซึง่ ความต้องการของตนเองก็ยอ่ มต้องเรียนรู้ ศึกษาหา
ประสบการณ์และฝึกอบรมให้มากขึน้ เพื่อให้สามารถปฏิบตั งิ านในปจั จุบนั ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
เป็นการเตรียมความพร้อมของตนเองเพื่อก้าวสู่ตาแหน่งงานทีส่ ูงขึน้ หรือการได้รบั งานในหน้าทีแ่ ละ
ความรับผิดชอบทีม่ ากขึน้ ตามลาดับในอนาคต การจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
จึงเป็ นความหวังของบุคลากรทุกคนในองค์การ
สาหรับ นงนุช วงษ์สุวรรณ (2546: 206) ได้กล่าวว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็น
กิจกรรมสาคัญขององค์การทีจ่ งู ใจและนาศักยภาพของบุคลากรมาทางานให้เกิดประโยชน์สงู สุ ดต่อ
องค์การ เกิดความรูส้ กึ ทีด่ ี รัก และถือว่าเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ ทุ่มเทกาลังกายและกาลังใจ พัฒนา
งาน เพื่อสร้างความก้าวหน้าและความมันคงให้
่
กบั องค์การ ซึง่ ความสาคัญของการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ สรุปได้ดงั นี้ (นงนุ ช วงษ์สุวรรณ. 2546: 8-9)
1.3.1 ช่วยให้บุคลากรในองค์การได้พฒ
ั นาตนเอง นาศักยภาพทีม่ อี อกมาใช้ในการ
ปฏิบตั งิ านได้อย่างเต็มที่ มีความสุขจากการทางาน มีความก้าวหน้าในการทางาน พัฒนางานอย่าง
ต่อเนื่อง และเนื่องจากมีความสาเร็จจากการทางาน ก็จะทาให้บุคลากรรักงาน รักองค์การ ทาให้งาน
ขององค์การในภาพรวมเกิดความมันคงและบรรลุ
่
เป้าหมาย
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1.3.2 ช่วยพัฒนาองค์การ องค์การประกอบด้วยบุคลากร เมือ่ ระบบการบริหารองค์การ
เป็นไปได้ดว้ ยดี บุคลากรก้าวหน้า ประสบความสาเร็จ องค์การย่อมเจริญก้าวหน้า มีความมันคง
่
สามารถขยายงานให้กว้างขวางออกไป
1.3.3 ช่วยพัฒนาระบบสังคมและประเทศชาติ ในสังคมประกอบด้วยองค์การต่าง ๆ ทัง้
ภาครัฐบาลและภาคเอกชน เมือ่ องค์การมันคงก้
่ าวหน้าก็ส่งผลกระทบต่อสังคมให้ก้าวหน้าตามไปด้วย
เพราะบุคคลในสังคมมีอาชีพ มีรายได้ จะช่วยพัฒนาระบบสังคมพืน้ ฐานซึง่ ก็คอื ครอบครัวให้มนคง
ั่
และขยายไปสู่ระบบสังคมชุมชนทีก่ ว้างออกไป จนเน้นความเจริญก้าวหน้าของประเทศชาติ
ซึง่ หมายถึงว่า ความเจริญมังคั
่ งของประเทศชาติ
่
เกิดจากบุคคลในชาติมคี ุณภาพ โดยอาศัยระบบการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่องจากความสามารถส่วนบุคคล ระบบครอบครัว ระบบการทางานในองค์การ
ทีเ่ กีย่ วพันกับระบบการบริหารทีด่ ขี องผูท้ ร่ี บั ผิดชอบระดับต่าง ๆ
จะเห็นได้ว่าการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มคี วามสาคัญต่อองค์การเป็นอย่างมาก เมือ่
บุคลากรซึง่ เป็นทรัพยากรมนุษย์ขององค์การได้รบั การพัฒนา ก็จะส่งผลให้เป็ นบุคลากรทีม่ คี ุณภาพ
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทางาน สอดคล้องกับทิศทางการดาเนินงานขององค์การให้
บรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมาย และยังส่งผลต่อระบบสังคมและประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าต่อไป
1.4 รูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การนัน้ จาเป็ นต้องศึกษารูปแบบทีเ่ หมาะสมกับ
สถานการณ์ขององค์การ เนื่องจากรูปแบบการพัฒนาย่อมแตกต่างกันตามปญั หาทีเ่ กิดของแต่ละ
องค์การและแต่ละความต้องการของบุคคลทีจ่ ะพัฒนาตนเอง ดังนัน้ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
จึงเป็ นการทาให้มนุษย์มคี ุณภาพยิง่ ขึน้ ด้วยวิธกี ารต่าง ๆ เช่น การฝึกอบรม (Training) การสัมมนา
(Seminar) การศึกษา (Education) การพัฒนาพนักงาน (Employee Development) การพัฒนาอาชีพ
(Career Development) และการพัฒนาตนเอง (Self Development) เป็นต้น ซึง่ รูปแบบการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์เหล่านี้จะช่วยพัฒนาการเรียนรู้ ให้เป็นการเรียนรูท้ ม่ี งุ่ เพื่องานในอนาคต และการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ไม่ใช่ผลรวมกิจกรรมขององค์การ แต่เป็นการใช้ประโยชน์ทงั ้ หมดเพื่อการ
พัฒนาให้ทรัพยากรมนุษย์มคี ุณภาพ ให้เกิดความสาเร็จในระดับทีส่ งู ขึน้ ของแต่ละคน และก่อให้เกิด
ประสิทธิผลต่อองค์การ (กัญญามน อินหว่าง. 2554: ออนไลน์) ซึง่ คุณภาพของทรัพยากรมนุษย์จะ
ถูกพัฒนามาจากสิง่ ต่าง ๆ ดังนี้
1.4.1 สถาบันครอบครัว (Family) เป็นสถาบันขัน้ พืน้ ฐานทีม่ บี ทบาทสาคัญทัง้ ทาง
เศรษฐกิจและทางสังคม ข้อสาคัญคือ สถาบันครอบครัวเป็นสถาบันทางสังคมทีม่ รี ะเบียบแบบแผน
และมีลาดับชัน้ ทีเ่ ห็นได้ชดั จากผูท้ เ่ี ป็ นบิดา มารดา และบุตร จะมีหน้าทีค่ วามรับผิดชอบต่อกันและกัน
อย่างมีลาดับชัน้ ซึง่ มีจารีตประเพณีและความเชื่อต่อกัน สถาบันครอบครัวมีส่วนอบรมสังสอนสมาชิ
่
ก
ของครอบครัวให้เป็นคนรักการทางาน มีความรับผิดชอบ ขยันขันแข็งและเข้ารับการศึกษา การอบรม
และฝึกอาชีพ ตลอดจนมีความซื่อสัตย์สุจริตอันเป็นคุณสมบัตทิ ด่ี ใี ห้ตดิ ตัวไปตลอดชีวติ (ชวลิต สละ.
2551: 50-51)
1.4.2 การศึกษา (Education) ซึง่ การศึกษาในความหมายอย่างกว้างหมายถึง
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กระบวนการเรียนรูท้ ุกรูปแบบตัง้ แต่เกิดจนตาย เป็นกระบวนการของชีวติ รวมทัง้ การหาความรูแ้ ละ
ประสบการณ์ทุกอย่างทีไ่ ด้รบั ตัง้ แต่วยั ทารก วัยเด็ก วัยรุน่ วัยหนุ่ มสาว วัยผูใ้ หญ่ และวัยชรา
โดยอาศัยสื่อการศึกษา คือ บ้าน โรงเรียน วัด สังคม และสิง่ แวดล้อม การศึกษาจึงหมายถึง
ประสบการณ์รวมทีบ่ ุคคลได้รบั ทัง้ ในและนอกโรงเรียนและสถาบันการศึกษา และได้สะสมมาตลอดชีวติ
การศึกษาในกรณีน้คี อื ชีวติ (Education is life) ในขณะทีก่ ารศึกษาในความหมายอย่างแคบหมายถึง
การเรียนการสอนในโรงเรียน วิทยาลัย และมหาวิทยาลัยเท่านัน้ การศึกษาจะเริม่ เมื่อบุคคลเข้าศึกษา
ในโรงเรียนและสถานศึกษา จะสิน้ สุดเมือ่ ออกจากโรงเรียนและสถาบันการศึกษา กรณีน้มี กั จะเป็น
การศึกษาทีพ่ ่อแม่ ผูป้ กครอง ครู และอาจารย์ ได้เตรียมการจัดการเรียนการสอนไว้พร้อม เพื่อให้ผเู้ ข้า
ศึกษาได้มคี วามรู้ ความสามารถ เพื่อจะดารงชีวติ อยูใ่ นสังคมอย่างมีสวัสดิภาพ และเพื่ออนุรกั ษ์มรดก
ทางวัฒนธรรมของชาติดว้ ย ซึง่ ประเภทการศึกษาแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ (บุญคง หันจางสิทธิ ์.
2549: 27-30)
1.4.2.1 การศึกษาในระบบหรือการศึกษาทีม่ รี ปู แบบ (Formal Education) เป็น
การศึกษาทีจ่ ดั ขึน้ ในสถานศึกษาต่าง ๆ เช่น ในโรงเรียน วิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัย มีการจัดชัน้
เรียน กาหนดหลักสูตรและจานวนปีทเ่ี รียน และกาหนดหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ไว้อย่างแน่นอน มีอุปกรณ์
การเรียนการสอน อาคารสถานที่ บุคลากร จานวนครูและอาจารย์
1.4.2.2 การศึกษานอกระบบหรือการศึกษาทีไ่ ม่มรี ปู แบบ (Non-Formal
Education) เป็นการศึกษาทีจ่ ดั ตามความต้องการของประชาชนทีไ่ ม่มโี อกาสได้รบั การศึกษาในระดับ
โรงเรียน หรืออาจเคยได้รบั การศึกษาในระดับโรงเรียนมาบ้าง แต่มเี หตุจาเป็ นต้องออกจากโรงเรียน
ก่อนสาเร็จการศึกษา จึงมีความต้องการเข้ามาศึกษาหาความรูเ้ พิม่ เติม
1.4.2.3 การศึกษาอย่างไม่เป็นทางการหรือจะเรียกว่าการศึกษาตลอดชีวติ
(Informal Education หรือ Lifelong Education) เป็นการเรียนรูด้ ว้ ยตนเองในชีวติ ประจาวัน เรียนรู้
จากประสบการณ์และสิง่ แวดล้อมรอบตัว เป็นการเรียนรูต้ ลอดชีวติ เป็ นการศึกษาทีใ่ ห้ทศั นคติ
ค่านิยม ทักษะ ความรูโ้ ดยตรงจากประสบการณ์และสิง่ แวดล้อม เช่น ความรูแ้ ละสิง่ แวดล้อม
เป็นความรูแ้ ละประสบการณ์ทไ่ี ด้จากการประกอบอาชีพต่าง ๆ
จะเห็นได้ว่าการศึกษาทุกประเภทมีความสาคัญเป็ นอย่างยิง่ ต่อการพัฒนาคุณภาพ
ทรัพยากรมนุษย์
1.4.3 การฝึกอบรม (Training) คือ กรรมวิธที จ่ี ะเพิม่ พูนสมรรถภาพในการทางานของ
บุคลากรให้พฒ
ั นาในด้านความคิด การกระทา ความสามารถ ความรู้ ความชานาญ และทัศนคติ
ต่าง ๆ โดยมีจดุ มุง่ หมายทีจ่ ะยกระดับประสิทธิภาพการทางานและการผลิตในปจั จุบนั และอนาคต
ดังนัน้ คุณภาพทรัพยากรมนุ ษย์จงึ เกิดจากการฝึกอบรม ซึง่ เบคเคอร์ (บุญคง หันจางสิทธิ ์. 2549:
30-31; อ้างอิงจาก Becker. 1964: 8-28) ได้วเิ คราะห์ถงึ บทบาทของการฝึกอบรมและแบ่งการ
ฝึกอบรมออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ การฝึกอบรมทัวไป
่ (General Training) และการฝึกอบรม
เฉพาะอย่าง (Specific Training)
1.4.3.1 การฝึกอบรมทัวไป
่ (General Training) เป็นการฝึกอบรมทีม่ ไิ ด้เจาะจง
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งานใดงานหนึ่งโดยเฉพาะ เป็นการฝึกอบรมเพื่อจะสร้างเสริมความรูก้ ว้าง ๆ และเป็ นการสร้าง
ประสบการณ์สาหรับงานทัว่ ๆ ไป ผูร้ บั การฝึกอบรมหรือบุคลากรสามารถนาเอาความรูน้ นั ้ ๆ ไปใช้
เป็นประโยชน์แก่ตนเองได้ และสามารถจะนาไปใช้ในการทางานในหน่วยงานอื่น ๆ ได้อกี ด้วย ไม่เป็น
ประโยชน์เฉพาะองค์การหรือหน่วยงานของตนเองเท่านัน้
1.4.3.2 การฝึกอบรมเฉพาะ (Specific Training) เป็นการฝึกอบรมทีจ่ าเป็ นสาหรับ
งานใดงานหนึ่งโดยเฉพาะขององค์การหรือของหน่วยงาน โดยปกติการฝึกอบรมประเภทนี้จะเป็น
ประโยชน์ต่อผูบ้ ริหารองค์การยิง่ กว่าตัวบุคลากรเอง เพราะงานดังกล่าวนี้อาจจะมีลกั ษณะเฉพาะ และ
ใช้อยูใ่ นองค์การหรือหน่วยงานนัน้ เท่านัน้ ถ้าบุคลากรย้ายไปทางานกับองค์การอื่น ก็แทบจะไม่ได้ใช้
ประโยชน์กบั ความรูแ้ ละความชานาญทีไ่ ด้ฝึกอบรมมา การฝึกอบรมประเภทนี้มกั จะเป็นการฝึกอบรม
เกีย่ วกับงานช่างเฉพาะอย่าง เป็นต้น
1.4.4 การมีสุขภาพอนามัยและโภชนาการทีด่ ี (Health and Nutrition) การมีรา่ งกาย
แข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ คือ การมีชวี ติ อยูท่ ่ามกลางสิง่ แวดล้อมทีด่ ที งั ้ ในทีอ่ ยู่อาศัย
ในทีท่ างาน และในชุมชน ได้บริโภคอาหารทีม่ ปี ริมาณเพียงพอและมีคุณค่าทางโภชนาการ ได้รจู้ กั
รักษาสุขภาพและป้องกันโรค ได้ออกกาลังกายทีเ่ หมาะสม ได้รบั การพักผ่อนเพียงพอในแต่ละวัน และ
ในแต่ละช่วงเวลาของการทางานในหนึ่งปี นอกจากนี้การมีสภาพจิตใจทีเ่ ข้มแข็งมันคง
่ ก็ขน้ึ อยูก่ บั การ
ได้รบั การฝึกความอดทน ผจญต่อความยากลาบากมาชัวระยะเวลาหนึ
่
่ง โดยรูจ้ กั จุดมุง่ หมายในชีวติ
ทีต่ อ้ งกระทาเช่นนัน้ และการมีสุขภาพจิตทีส่ มบูรณ์มนคงไม่
ั่
อ่อนไหวตามกระแสข่าว ไม่เชื่อคนง่าย
ไม่ปล่อยให้ถูกชักจูงไปในทางทีผ่ ดิ รวมทัง้ การได้อยูท่ ่ามกลางสิง่ แวดล้อมทีด่ ี มีบรรยากาศทีอ่ บอุ่นใน
ครอบครัวและในทีท่ างาน ก็ยอ่ มจะช่วยส่งเสริมให้บุคคลมีจติ ใจทีเ่ ข้มแข็งและมันคงด้
่ วย (ชวลิต สละ.
2551: 52)
1.4.5 การอพยพ (Migration) ในมุมมองของนักเศรษฐศาสตร์ การอพยพเป็นการเพิม่
คุณภาพทรัพยากรมนุษย์ โดยมีความเห็นว่า การอพยพหรือการย้ายถิน่ เป็ นการลงทุนในทุนมนุษย์
รูปแบบหนึ่ง เนื่องจากผูย้ า้ ยถิน่ จะมีค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งทีเ่ กีย่ วข้องกับการย้ายถิน่ ทัง้ ในรูปทีเ่ ป็ น
ตัวเงิน เช่น ค่าพาหนะเดินทาง หรือค่าอาหารและทีพ่ กั เป็นต้น ส่วนทีไ่ ม่เป็นตัวเงิน เช่น ต้นทุนทาง
จิตใจในการทีจ่ ะต้องปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนบ้านและสิง่ แวดล้อมใหม่ ๆ ในขณะเดียวกันผูย้ า้ ยถิน่
ก็หวังผลประโยชน์ทค่ี าดว่าจะเกิดขึน้ ต้องสูงกว่าผลประโยชน์ทไ่ี ด้รบั จากท้องถิน่ เดิม จึงเท่ากับเป็ น
การเพิม่ ประสิทธิภาพในการผลิตของทุนมนุษย์ และถ้าหากการย้ายถิน่ ไปเพื่อการศึกษา การอบรม
และการฝึกอาชีพ หรือเพิม่ พูนทักษะบางอย่าง ซึง่ ไม่มบี ริการดังกล่าวในท้องถิน่ เดิม ก็นบั ว่าเป็นการ
ลงทุน 2 ประการ คือ เป็นการลงทุนในการย้ายถิน่ และเป็นการลงทุนด้านการศึกษา การอบรม การ
ฝึกอาชีพ หรือเพิม่ พูนทักษะบางอย่างดังกล่าวด้วย (ชวลิต สละ. 2551: 53; อ้างอิงจาก เทียนฉาย
กีระนันทน์. 2506: 260-272)
1.4.6 ข่าวสารเกีย่ วกับตลาดแรงงาน (Job-Market Information) กล่าวคือ ข่าวสาร
เกีย่ วกับตลาดงาน เช่น ตาแหน่งงานว่าง (Job Vacancies) คุณสมบัตแิ รงงานทีต่ อ้ งการ (Labour
Qualification) และแหล่งทีต่ อ้ งการแรงงาน (Employment Location) ข่าวสารดังกล่าวนี้มปี ระโยชน์

18
มากสาหรับนายจ้างและลูกจ้าง การจะได้ขา่ วสารเช่นนี้จะต้องมีการเสาะแสวงหาและเสียค่าใช้จ่าย
ซึง่ โดยปกติรฐั บาลจะเป็นผูใ้ ห้บริการข่าวสารนี้และตัง้ เป็ นศูนย์บริการหางาน จะช่วยลดเวลาและ
ค่าใช้จ่ายในการหางาน (Job Search) และช่วยลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการหาแรงงานของนายจ้าง
ด้วย ทาให้ตลาดแรงงานมีประสิทธิภาพมากขึน้ ลดการว่างงานและเพิม่ การจ้างงาน เมือ่ แรงงานหา
งานได้เร็วย่อมมีรายได้และเวลาในการหาประสบการณ์มากขึน้ กว่าปกติ ข่าวสารข้อมูลเกีย่ วกับตลาด
งานจึงช่วยในการเพิม่ ความรู้ เพิม่ รายได้ และลดรายจ่ายในการหางานของแรงงานด้วย ดังนัน้
คุณภาพทรัพยากรมนุษย์จงึ เกิดจากข่าวสารเกีย่ วกับตลาดแรงงาน เช่นกัน (บุญคง หันจางสิทธิ ์.
2549: 33-34)
1.4.7 ประสบการณ์ในการทางาน (Work Experience) เพราะคุณภาพทรัพยากรมนุ ษย์
เกิดจากประสบการณ์ในการทางาน เนื่องจากบุคคลทีไ่ ด้ลงทุนในการศึกษาตัง้ แต่ตน้ จนจบ
มหาวิทยาลัย ย่อมต้องการทีจ่ ะได้งานทา สมกับความรูท้ ต่ี นได้เรียนมา การทางานเป็นการนาเอา
ความรูท้ ไ่ี ด้ศกึ ษาเล่าเรียนมา เอามาใช้ในทางปฏิบตั ิ เป็ นการฝึกฝนจากของจริง (On-the-Job
Training) การทางานในหน้าทีจ่ ะเป็ นการเพิม่ ประสบการณ์ในการทางาน (Work Experience) ทาให้
เกิดความชานาญ (Dexterity) ล้วนเป็นการเพิม่ พูนคุณค่าในตัวทรัพยากรมนุษย์ จึงมักจะมีคากล่าวที่
แสดงให้เห็นความสาคัญของประสบการณ์ทว่ี ่า “บุคคลจะมีคุณค่าสูงสุดเมือ่ ถึงวันก่อนทีจ่ ะ
เกษียณอายุ” ซึง่ ก็หมายความว่า เขาได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ในการทางานมาสูงทีส่ ุดจนถึงวันนัน้
(บุญคง หันจางสิทธิ ์. 2549: 34)
1.4.8 สภาพแวดล้อม (Environment) คุณภาพทรัพยากรมนุษย์ขน้ึ อยูก่ บั สภาพ
แวดล้อม กล่าวคือ สิง่ แวดล้อมมีผลกระทบต่อพฤติกรรมของมนุษย์ตงั ้ แต่อยูใ่ นครรภ์มารดาจนกระทัง่
ถึงวันตาย ในปจั จุบนั ภัยอันตรายทีไ่ ม่มใี ครคาดคิดมาก่อนกาลังคืบคลานเข้ามาครอบคลุมประเทศ
ต่าง ๆ ทัวโลก
่
ซึง่ เป็นผลสืบเนื่องจากการขยายตัวอย่างรวดเร็วของประชากรโลก และการนาเอา
วิทยาการใหม่ ๆ มาใช้พฒ
ั นาความเป็นอยูข่ องมนุษย์ โดยในบางครัง้ ไม่ได้คานึงถึงผลกระทบทีจ่ ะ
เกิดขึน้ สภาพแวดล้อมของประเทศต่าง ๆ หรือของโลกได้เลวร้ายลงตามลาดับ อันสืบเนื่องมาจาก
อากาศเป็ นพิษ อากาศบริสุทธิ ์สาหรับมนุษย์หายใจในปจั จุบนั นี้กไ็ ม่บริสุทธิ ์ โดยเฉพาะในเมือง
ใหญ่ ๆ ซึง่ เป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของมนุษย์ทม่ี องไม่เห็น ทาให้เกิดโรคต่าง ๆ ได้ เป็นต้น
(บุญคง หันจางสิทธิ ์. 2549: 34-35)
จากรูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ทีเ่ ริม่ ต้นจากสถาบันครอบครัว การศึกษา
การฝึกอบรม การมีสุขภาพอนามัยและหลักโภชนาการทีด่ ี ประสบการณ์ในการทางาน ตลอดจน
สภาพแวดล้อม เหล่านี้ลว้ นเป็ นปจั จัยให้เป็ นทรัพยากรมนุษย์ทม่ี คี ุณภาพ นอกจากนี้ปญั หาทีเ่ กิดขึน้
ของแต่ละองค์การส่งผลให้รปู แบบในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของแต่ละองค์การแตกต่างกัน และ
แตกต่างกันตามความต้องการของบุคคลทีจ่ ะพัฒนาตนเอง ดังนัน้ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ใน
องค์การ เช่น การฝึกอบรม การสัมมนา การศึกษา การพัฒนาพนักงาน การพัฒนาอาชีพ และการ
พัฒนาตนเอง เป็นต้น จะช่วยพัฒนาให้เกิดทักษะและสามารถปฏิบตั งิ านได้อย่างมีคุณภาพตามที่
องค์การต้องการ

19
1.5 หลักการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นการนาศักยภาพของแต่ละบุคคลมาใช้ในการปฏิบตั งิ าน
ให้เกิดประโยชน์สงู สุด และสร้างให้แต่ละบุคคลเกิดทัศนคติทด่ี ตี ่อองค์การ ตลอดจนเกิดความตระหนัก
ในคุณค่าของตนเอง เพื่อนร่วมงาน และองค์การ (ประชา ตันเสนีย.์ 2552: ออนไลน์) และ นงนุช
วงษ์สุวรรณ (2546: 175) กล่าวเพิม่ เติมว่า บุคลากรในองค์การย่อมแตกต่างกันตามลักษณะเพศ อายุ
ลักษณะนิสยั ความมุง่ มันในการท
่
างาน และความสามารถในการปฏิบตั งิ าน จึงเป็ นปจั จัยทีจ่ ะต้อง
พิจารณาให้รอบคอบว่าองค์การมีความจาเป็นอย่างไร จะพิจารณาอย่างไรว่าบุคลากรแต่ละคน
มีความจาเป็นมากน้อยเพียงใดทีต่ อ้ งได้รบั การพัฒนาความรูค้ วามสามารถ และต้องพัฒนาอีกเท่าไร
ความสามารถเดิมหรือศักยภาพมีระดับใด และต้องการพัฒนาไปสู่ระดับใด และทีส่ าคัญคือจะใช้วธิ กี าร
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างไรจึงจะมีประสิทธิภาพสูงสุดและคุม้ ค่าทีส่ ุด ซึง่ ประชา ตันเสนีย์ (2552:
ออนไลน์) และ นงนุช วงษ์สุวรรณ (2546: 175) ได้กล่าวถึงหลักการสาคัญในการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ไว้ตรงกัน ดังนี้
1.5.1 มนุษย์ทุกคนมีศกั ยภาพทีส่ ามารถพัฒนาให้เพิม่ พูนขึน้ ได้ ทัง้ ด้านความรู้ ด้าน
ทักษะและเจตคติ ถ้าหากมีแรงจูงใจทีด่ พี อ
1.5.2 การพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ควรเป็ นกระบวนการต่อเนื่อง ตัง้ แต่การสรรหา
การคัดเลือก นามาสู่การพัฒนาในระบบขององค์การ
1.5.3 วิธกี ารในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มหี ลายวิธ ี จะต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับ
ลักษณะขององค์การและบุคลากร
1.5.4 จัดให้มรี ะบบการประเมินการพัฒนาความสามารถของบุคลากรเป็ นระยะ ๆ เพื่อ
ช่วยแก้ไขบุคลากรบางกลุ่มให้พฒ
ั นาความสามารถเพิม่ ขึน้ และในขณะเดียวกันก็สนับสนุนให้ผมู้ ขี ดี
ความสามารถสูงได้กา้ วหน้าไปสู่ตาแหน่งใหม่ทต่ี อ้ งใช้ความสามารถสูงขึน้
1.5.5 องค์การจะต้องจัดระบบทะเบียนบุคลากรให้เป็ นปจั จุบนั ทีส่ ามารถตรวจสอบ
ความก้าวหน้าได้เป็ นรายบุคคล
1.5.6 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จะต้องทาทุกด้าน คือ ด้านสุขภาพอนามัย ด้าน
ความรูค้ วามสามารถ ด้านจิตใจ หรือด้านคุณธรรมให้มคี วบคู่กนั ไป
1.5.7 องค์การจะต้องคานึงถึงความมันคงและความก้
่
าวหน้าของบุคลากรทุกคนใน
องค์การ ควบคู่กบั ความก้าวหน้าขององค์การ องค์การจะอยูไ่ ม่ได้ถา้ หากขาดบุคลากรทีม่ กี าลังกาย
กาลังใจ และสติปญั ญาทุ่มเทให้กบั องค์การ
จากหลักการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ดงั กล่าว จะเห็นได้ว่าบุคลากรในองค์การถึงแม้จะ
แตกต่างกันตามลักษณะเพศ อายุ ลักษณะนิสยั ความมุ่งมันในการท
่
างาน และความสามารถในการ
ปฏิบตั งิ าน แต่บุคลากรทุกคนมีศกั ยภาพทีจ่ ะสามารถพัฒนาให้เพิม่ พูนขึน้ ได้ ทัง้ ด้านทักษะความรู้
ความสามารถ ด้านสุขภาพอนามัย ด้านจิตใจ ซึง่ องค์การต้องให้ความสาคัญกับการพัฒนาทรัพยากร
มนุ ษย์ในทุกด้าน เพื่อให้บุคลากรมีกาลังกาย กาลังใจ สติปญั ญา และทุ่มเทให้กบั องค์การ ตลอดจน
องค์การจะต้องคานึงถึงความมันคงและความก้
่
าวหน้าของบุคลากรทุกคนในองค์การ
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2. แนวคิ ดและทฤษฎีเกี่ยวกับความต้องการและแรงจูงใจ
บุคคลล้วนมีแรงจูงใจในการกระทาการต่าง ๆ แต่แรงจูงใจของแต่ละคนอาจมากหรือน้อย
แตกต่างกันแล้วแต่สถานการณ์ การจูงใจจึงเป็ นผลของความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและสถานการณ์
มิได้เป็ นคุณลักษณะเฉพาะของบุคคล (ร็อบบินส์; และ โคลเทอร์. 2551: 209) ซึง่ หลักการบริหารการ
จัดการดัง้ เดิมในยุคต้น ๆ อานาจการบริหารการตัดสินใจอยูท่ ผ่ี นู้ าหรือผูบ้ ริหาร หรือบุคคลใดบุคคล
หนึ่งโดยเฉพาะ แต่ต่อมาแนวคิดนี้เริม่ เปลีย่ นแปลงไป โดยให้ผปู้ ฏิบตั งิ านทุกคนมีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็น และให้ความสาคัญต่อการบริหารการจัดการแบบมีส่วนร่วม โดยเฉพาะแนวคิดเกีย่ วกับ
การสร้างแรงจูงใจ หรือกระตุน้ ให้บุคลากรได้แสดงความรู้ ความสามารถ ในการปฏิบตั งิ านให้บรรลุ
วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์การด้วยความเต็มใจ (สุรพันธ์ ฉันทแดนสุวรรณ. 2550: 101)
แม้ว่าการจูงใจอาจจะไม่ใช่ปจั จัยพืน้ ฐานทัง้ หมดของความตัง้ ใจและความมุง่ มันในการ
่
ทางานของบุคลากรในองค์การก็ตาม แต่กค็ งไม่มใี ครปฏิเสธว่าการจูงใจเป็ นปจั จัยสาคัญทีม่ อี ทิ ธิพล
ต่อการปฏิบตั งิ านของคนในองค์การ โดยแนวคิดพืน้ ฐานแล้วการปฏิบตั งิ านของคนจะขึน้ อยูก่ บั
องค์ประกอบสาคัญ 3 ประการคือ ความสามารถในการปฏิบตั งิ าน (Capacity to perform) โอกาสทีจ่ ะ
ได้ลงมือปฏิบตั ิ (Opportunity to perform) และความยินดีทจ่ี ะปฏิบตั ิ (Willingness to perform)
(สมาน อัศวภูม.ิ 2551: 225; อ้างอิงจาก Ivancevich; & Matteson. 1999: 146)
สรุปได้ว่า แรงจูงใจไม่ได้เป็ นคุณลักษณะเฉพาะของแต่ละบุคคล และแรงจูงใจของแต่ละ
บุคคลอาจมีไม่เท่ากัน ซึง่ จะมีมากหรือน้อยขึน้ อยูก่ บั สถานการณ์ อีกทัง้ แรงจูงใจยังเป็นปจั จัยสาคัญที่
มีอทิ ธิพลต่อการปฏิบตั งิ านของบุคลากรในองค์การ เพราะช่วยกระตุน้ ให้บุคลากรได้แสดงความรู้
ความสามารถ ในการปฏิบตั งิ านให้บรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์การ
2.1 ความหมายของแรงจูงใจ
นักวิชาการได้ให้ความหมายของแรงจูงใจหรือสิง่ จูงใจไว้มากมาย พอจะสรุปได้ดงั นี้
เทอรี่ (สุรพันธ์ ฉันทแดนสุวรรณ. 2550: 102; อ้างอิงจาก Terry. 1968: unpaged)
กล่าวไว้ว่า สิง่ จูงใจหมายถึง สิง่ ทีก่ ระตุน้ ให้มกี ารกระทา หรือสิง่ จูงใจหมายถึง สิง่ ทีม่ แี นวโน้มทีจ่ ะ
กระตุน้ ให้เกิดมีการกระทา ซึง่ สอดคล้องกับ เวฮริช และ คูนซ์ (สุรพันธ์ ฉันทแดนสุวรรณ. 2550: 101;
อ้างอิงจาก Weihrich; & Koontz. 1993: unpaged) ทีก่ ล่าวไว้ว่า แรงจูงใจหมายถึง แรงผลักดันจาก
ความต้องการ และความคาดหวังต่าง ๆ ของมนุษย์ ให้แสดงออกซึง่ พฤติกรรมตามทีต่ อ้ งการ
อรุณ รักธรรม (สุรพันธ์ ฉันทแดนสุวรรณ. 2550: 102; อ้างอิงจาก อรุณ รักธรรม.
2532: ไม่ปรากฏเลขหน้า) และ วิกรณ์ รักษ์ปวงชน (2551: 211) ได้ให้ความหมายของแรงจูงใจใน
ลักษณะเดียวกัน คือ แรงขับหรือแรงผลักดันจากภายใน ทีท่ าหน้าทีเ่ ร้าหรือกระตุน้ ให้แสดงพฤติกรรม
อย่างใดอย่างหนึ่งออกมา ซึง่ สอดคล้องกับการให้ความหมายของแรงจูงใจของ เทอรี่ เวฮริช และ คูนซ์
เช่นกัน
ในส่วนของ ลักขณา สริวฒ
ั น์ (2549: 74) ได้ให้ความหมายของแรงจูงใจไว้ว่า แรงจูงใจ
หมายถึง พฤติกรรมทีถ่ ูกกระตุน้ โดยแรงขับของแต่ละบุคคลเพื่อสู่จดุ หมายปลายทางอย่างใดอย่าง
หนึ่ง และร่างกายอาจจะสมประสงค์ในความปรารถนาอันเกิดจากแรงขับนัน้ ๆ ได้ และยังได้กล่าว

21
เพิม่ เติมไว้อกี ว่า การทีน่ กั จิตวิทยาให้ความสนใจกับแรงจูงใจ ขึน้ อยูก่ บั ปรัชญาและความเชื่อเกีย่ วกับ
มนุษย์ โดยมีแนวคิดว่าแรงจูงใจภายนอกเป็ นสิง่ เร้า อันได้แก่ ตัวเสริมแรงหรือสิง่ จูงใจต่าง ๆ ทีท่ าให้
บุคคลเกิดความพึงพอใจ มีบทบาทในการเป็ นตัวกระตุ้นให้คนแสดงพฤติกรรมออกมาได้ ส่วน
แรงจูงใจภายในเป็นแรงขับทีเ่ กิดจากภายในตัวบุคคลเอง
ในขณะที่ สันติ บุญภิรมย์ (2552: 252) ได้สรุปความหมายของการจูงใจไว้ว่า การจูงใจ
เป็นแรงขับอย่างหนึ่ง ทีม่ อี ทิ ธิพลทาให้บุคคลได้ใช้พลังงานของตนทีม่ อี ยู่ แสดงพฤติกรรมอย่างใด
อย่างหนึ่งออกมา เพื่อนาไปสู่เป้าหมายทีต่ อ้ งการอันเป็ นจุดมุง่ หมายปลายทาง ซึง่ สอดคล้องกับการให้
ความหมายแรงจูงใจของ ลักขณา สริวฒ
ั น์ เช่นกัน
นอกจากนี้ ร็อบบินส์ (สมาน อัศวภูม.ิ 2551: 225; อ้างอิงจาก Robbins. 1996: 212213) ได้นิยามคาว่าการจูงใจหรือ Motivation คือ ความยินดีทใ่ี ช้ความพยายามสูงสุดในการปฏิบตั งิ าน
สู่การบรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์การ โดยมีเงือ่ นไขในการตอบสนองความต้องการของบุคคลด้วย
จากความหมายของแรงจูงใจดังกล่าวข้างต้น สามารถสรุปได้ว่าแรงจูงใจหมายถึง
แรงผลักดันจากความต้องการและความคาดหวังต่าง ๆ ของแต่ละบุคคลทีก่ ระตุน้ ให้เกิดการกระทา
เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ตามทีต่ อ้ งการ
2.2 ประเภทของแรงจูงใจ
ประเภทของแรงจูงใจ จาแนกได้เป็น ประเภทของแรงจูงใจแบ่งตามเหตุผลของเบือ้ งหลัง
ในการแสดงออกของพฤติกรรม และประเภทของแรงจูงใจแบ่งตามทีม่ าของแรงจูงใจ (ดารงศักดิ ์
ชัยสนิท; และ ประสาน หอมพูล. 2544: 111)
2.2.1 ประเภทของแรงจูงใจแบ่งตามเหตุผลของเบือ้ งหลังในการแสดงออกของพฤติกรรม
แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ (สุรพันธ์ ฉันทแดนสุวรรณ. 2550: 102)
2.2.1.1 แรงจูงใจภายใน (Intrinsic Motive) หมายถึง สภาวะของมนุษย์ทม่ี ี
ความต้องการเป็นพืน้ ฐานอยูใ่ นใจของตนเองอยูแ่ ล้ว โดยไม่ตอ้ งมีสงิ่ เร้าหรือสิง่ กระตุน้ ซึง่ แรงจูงใจ
ประเภทนี้ ได้แก่
2.2.1.1.1 ความต้องการ ซึง่ ทุกคนมีความต้องการและความต้องการภายในนี้
จะเป็ นแรงขับให้เกิดพฤติกรรมเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
2.2.1.1.2 ความสนใจพิเศษ มนุษย์ถ้าเกิดความสนใจสิง่ ใดเป็นพิเศษ จะมีความ
ตัง้ ใจในการทางานให้สาเร็จ
2.2.1.1.3 ทัศนคติ กล่าวคือ ความรูส้ กึ นึกคิดของมนุษย์ต่อสิง่ หนึ่งสิง่ ใด จะเป็ น
ตัวกระตุน้ ให้มนุษย์แสดงพฤติกรรมนัน้ เช่น ทัศนคติทด่ี หี รือไม่ดยี อ่ มมีผลต่อพฤติกรรม
2.2.1.2 แรงจูงใจภายนอก (Extrinsic Motive) หมายถึง สภาวะของมนุษย์ทไ่ี ด้รบั
การกระตุน้ หรือสิง่ เร้าจากภายนอก เพื่อนาไปสู่การแสดงพฤติกรรมตามจุดมุง่ หมายของผูก้ ระตุน้ หรือ
ผูเ้ ร้า
2.2.2 ประเภทของแรงจูงใจแบ่งตามทีม่ าของแรงจูงใจ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
(ลักขณา สริวฒ
ั น์. 2549: 75)
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2.2.2.1 แรงจูงใจทางกายภาพ (Physiological Motive) ซึง่ เป็นผลมาจากความ
ต้องการทีส่ าคัญ ๆ ได้แก่ ความหิว ความกระหาย และความต้องการทางเพศ
2.2.2.2 แรงจูงใจทางจิตใจ (Physiological Motivation) ซึง่ เกิดจากความต้องการ
พืน้ ฐานทางจิตใจ เช่น ความรัก ความอบอุ่น และเกิดจากการถูกสิง่ เร้าในสังคมมากระตุน้ โดยมีการ
แบ่งออกเป็น 7 ชนิด คือ การรับรูส้ งิ่ ล่อใจ ความอยากรูอ้ ยากเห็น แรงจูงใจใฝส่ มั ฤทธิ ์ ความต้องการ
เพื่อนฝูง ความก้าวร้าว ความต้องการมีอานาจ และความต้องการอิสระ
สรุปได้ว่า ประเภทของแรงจูงใจนัน้ เมือ่ แบ่งตามเหตุผลของเบื้องหลังในการแสดงออก
ตามพฤติกรรม สามารถแบ่งประเภทของแรงจูงใจออกเป็น 2 ประเภท คือ แรงจูงใจภายในและ
แรงจูงใจภายนอก ซึง่ แรงจูงใจภายใน หมายถึง ความต้องการพืน้ ฐานของมนุษย์ ได้แก่ ความ
ต้องการ ความสนใจพิเศษ และทัศนคติ ส่วนแรงจูงใจภายนอก หมายถึง การแสดงพฤติกรรมของ
มนุษย์ทไ่ี ด้รบั การกระตุ้นหรือสิง่ เร้าจากภายนอก นอกจากนี้ เมือ่ แบ่งประเภทของแรงจูงใจโดยการ
แบ่งตามทีม่ าของแรงจูงใจ จะสามารถแบ่งประเภทของแรงจูงใจออกเป็น 2 ประเภท คือ แรงจูงใจทาง
กายภาพ และแรงจูงใจทางจิตใจ ซึง่ แรงจูงใจทางกายภาพ ได้แก่ ความหิว ความกระหาย และความ
ต้องการทางเพศ ส่วนแรงจูงใจทางจิตใจ ได้แก่ การรับรูส้ งิ่ ล่อใจ ความอยากรูอ้ ยากเห็น แรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิ ์ ความต้องการเพื่อนฝูง ความก้าวร้าว ความต้องการมีอานาจ และความต้องการอิสระ
2.3 ทฤษฎีความต้องการและแรงจูงใจ
นักวิชาการทีม่ ชี ่อื เสียงในเรื่องทีเ่ กีย่ วข้องกับทฤษฎีการจูงใจมนุษย์ ได้ศกึ ษาแรงจูงใจ
มนุ ษย์หรือความต้องการของมนุ ษย์ว่ามีรปู แบบอย่างไร ปจั จัยการจูงใจทีม่ อี ทิ ธิพลต่อมนุษย์ ไม่ว่าจะ
เป็ นปจั จัยจูงใจหรือปจั จัยบารุงรักษา และทัศนคติของผูบ้ ริหารทีม่ ตี ่อบุคคลในองค์การ ซึง่ สิง่ เหล่านี้
เป็นเรือ่ งทีน่ กั บริหารต้องให้ความสนใจ เพื่อทีจ่ ะได้ตอบสนองต่อความต้องการของมนุษย์ในองค์การ
ได้เป็นอย่างดี และนาไปสู่ผลสาเร็จทางการบริหาร (สุรพันธ์ ฉันทแดนสุวรรณ. 2550: 103) ซึง่ ทฤษฎี
เกีย่ วกับความต้องการและแรงจูงใจดังกล่าว มีดงั นี้
2.3.1 ทฤษฎีความต้องการของมนุษย์ในทัศนะของอับราฮัม มาสโลว์ (Abraham
Maslow)
มาสโลว์ มองว่ามนุษย์แต่ละคนมีศกั ยภาพมากพอทีจ่ ะชีน้ าตัวเอง มนุษย์ไม่อยูน่ ิ่ง
แต่จะเปลีย่ นแปลงไปตามสถานการณ์ต่าง ๆ ทีแ่ วดล้อม และแสวงหาความต้องการทีจ่ ะเข้าใจตนเอง
ยอมรับตนเองทัง้ ในส่วนดี ส่วนบกพร่อง รูจ้ กั จุดอ่อน และความสามารถของตนเอง (ลักขณา สริวฒ
ั น์.
2549: 150) ซึง่ ทฤษฎีความต้องการของมาสโลว์ มีดงั นี้ (นงนุช วงษ์สุวรรณ. 2546: 213)
2.3.1.1 ความต้องการขัน้ พืน้ ฐาน (Basic Needs) เป็นความต้องการทางร่างกาย
เพื่อการดารงชีวติ ของมนุษย์ เช่น ความต้องการอาหาร น้า อากาศ เครือ่ งนุ่งห่ม ยารักษาโรค เป็ นต้น
ซึง่ การได้งานทาและมีรายได้ทเ่ี หมาะสม ก็จะสามารถตอบสนองความต้องการในขัน้ นี้ได้
2.3.1.2 ความต้องการความมันคงปลอดภั
่
ย (Security and Safety Needs) เป็น
ความต้องการอันดับถัดไปของมนุษย์ ซึง่ มนุษย์ตอ้ งการมีความมันคงทางด้
่
านการเงิน ด้านการทางาน
และมีความปลอดภัยทัง้ ของตนเอง ครอบครัว และทรัพย์สนิ เป็นต้น
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2.3.1.3 ความต้องการทางสังคม (Social Needs) เป็นความต้องการการอยู่รว่ มกัน
ในสังคม ต้องการความรัก และการได้มสี ่วนร่วมในกลุ่ม
2.3.1.4 ความต้องการการยอมรับ (Esteem Needs) เป็นความต้องการการยอมรับ
ทัง้ จากบุคคลอื่นและยอมรับตนเอง ซึง่ เกีย่ วกับความมันใจในเรื
่
อ่ งความรู้ ความสามารถ อันเป็นที่
ยอมรับและยกย่องจากบุคคลทัวไป
่
2.3.1.5 ความต้องการความสาเร็จสมหวังในชีวติ (Self-Actualization Needs) เป็น
ความต้องการสูงสุดของมนุ ษย์ ต้องการความสาเร็จในทุกสิง่ ทุกอย่างตามความนึกคิดของแต่ละคน
ทีต่ อ้ งการพัฒนาตนเองให้กา้ วหน้ายิง่ ขึน้
2.3.2 ทฤษฎีสองปจั จัยของเฟรเดอริค เฮิรซ์ เบิรก์ (Frederick Herzberg)
เฮิรซ์ เบิรก์ ได้วจิ ยั และได้สรุปทฤษฎีสองปจั จัย โดยกล่าวถึงปจั จัยการจูงใจที่
กระตุน้ ให้ผปู้ ฏิบตั งิ าน ทางานด้วยความพึงพอใจทีเ่ รียกว่า Motivators และปจั จัยทีเ่ ป็นตัวขัดขวาง
ความพึงพอใจทีเ่ รียกว่า Hygiene Maintenance หรือทีเ่ รียกว่า Motivation and Maintenance
Theory กล่าวคือ การทีบ่ ุคคลพอใจในการทางานไม่ได้หมายความว่า เขาต้องการแรงจูงใจเสมอไป
แต่แรงจูงใจจะทาให้คนทางานอย่างมีประสิทธิภาพ ซึง่ ปจั จัยทีก่ ่อให้เกิดแรงจูงใจในการทางาน
เรียกว่า ปจั จัยจูงใจ (Motivators Factors) ส่วนปจั จัยทีก่ ่อให้เกิดความพึงพอใจเรียกว่า ปจั จัยบารุง
รักษา (Hygiene หรือ Maintenance Factors) ซึง่ ทัง้ สองปจั จัยนี้มคี วามแตกต่างดังนี้ (สุรพันธ์
ฉันทแดนสุวรรณ. 2550: 104-105)
2.3.2.1 ปจั จัยจูงใจ (Motivators Factors) ปจั จัยนี้เป็ นแรงกระตุ้นให้เกิดความ
พึงพอใจในการปฏิบตั งิ านหรือทางานอย่างมีความสุข มีประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ าน ปจั จัยนี้
เกีย่ วข้องกับงาน ซึง่ ได้แก่ความสาเร็จในการทางาน ลักษณะของงานทีท่ า ความรับผิดชอบในงาน
ความก้าวหน้าในหน้าทีก่ ารงาน และการได้รบั ยกย่องในผลงาน
2.3.2.2 ปจั จัยบารุงรักษา (Hygiene หรือ Maintenance Factors) ปจั จัยนี้ไม่ใช่
ปจั จัยทีจ่ ะทาให้ผลผลิตเพิม่ ขึน้ และไม่ใช่ปจั จัยจูงใจในการเพิม่ ผลผลิต แต่เป็นปจั จัยเบือ้ งต้นเท่านัน้
ถ้าองค์การใดไม่มปี จั จัยนี้จะก่อให้เกิดความไม่พอใจในการทางาน แต่ถา้ จัดให้มปี จั จัยนี้อย่างเพียงพอ
ก็จะทาให้เกิดความพอใจเท่านัน้ มิได้เป็ นการจูงใจให้เกิดประสิทธิภาพในการทางาน ปจั จัยเหล่านี้
ได้แก่ สภาพแวดล้อมในการทางาน ซึง่ ประกอบไปด้วยค่าจ้าง เงินเดือน ความมันคงในงาน
่
สถานภาพในการทางาน สภาพการทางาน นโยบาย ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และการควบคุมดูแล
ปจั จัยทัง้ สองด้านนี้เป็ นสิง่ ทีบ่ ุคคลต้องการ เพราะเป็นแรงจูงใจในการทางาน
ซึง่ ปจั จัยจูงใจเป็ นองค์ประกอบสาคัญทีท่ าให้คนเกิดความสุขในการทางาน และเมือ่ บุคคลได้รบั การ
ตอบสนองด้วยปจั จัยด้านนี้แล้ว ผลทีต่ ามมาก็คอื คนจะเกิดความพึงพอใจในงาน ส่วนปจั จัยบารุง
รักษา ทาหน้าทีเ่ ป็ นตัวป้องกันมิให้บุคคลเกิดความไม่เป็นสุขหรือความไม่พงึ พอใจในงาน เมือ่ ใดที่
บุคคลได้รบั การตอบสนองปจั จัยด้านนี้อย่างเพียงพอแล้ว ความไม่พงึ พอใจในงานจะหมดไป แต่ไม่ได้
หมายความว่าความพึงพอใจในงานจะเกิดขึน้ เพราะปจั จัยบารุงรักษาเป็นเพียงตัวป้องกันมิให้เกิด
ความไม่พงึ พอใจ แต่ความพึงพอใจจะเกิดขึน้ ต่อเมือ่ ปจั จัยจูงใจได้รบั การตอบสนอง (ดารงศักดิ ์
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ชัยสนิท; และ ประสาน หอมพูล. 2544: 109)
ทฤษฎีเกีย่ วกับแรงจูงใจมีทงั ้ ความคล้ายคลึงและแตกต่างกัน ซึง่ ทฤษฎีของมาสโลว์
และทฤษฎีของเฮิรซ์ เบิรก์ อยูบ่ นรากฐานเดียวกัน คือ แรงจูงใจเกิดจากความต้องการภายในตัวบุคคล
แต่โดยวิธศี กึ ษาทีแ่ ตกต่างกัน กล่าวคือ มาสโลว์เสนอทฤษฎีบนพืน้ ฐานของวิชาจิตวิทยา
ส่วนเฮิรซ์ เบิรก์ เสนอทฤษฎีโดยการสารวจทัศนคติของบุคคลทีม่ ตี ่องาน เพื่อค้นหาว่าในสภาพอย่างไร
ผูป้ ฏิบตั งิ านจึงจะมีแรงจูงใจในการปฏิบตั งิ าน (อัมพิกา ไกรฤทธิ ์. 2532: 50)
2.3.3 ทฤษฎีการจูงใจของดักลาส แมคเกรเกอร์ (Douglas McGregor)
แมคเกรเกอร์ กล่าวว่า การจูงใจจะเกิดขึน้ ย่อมอยูก่ บั ทัศนคติของผูบ้ ริหาร หรือผูน้ า
ทีจ่ ะมีต่อผูใ้ ต้บงั คับบัญชา และแมคเกรเกอร์ยงั ได้ตงั ้ สมมติฐานเกีย่ วกับคนออกเป็น 2 แบบ คือ
คนแบบทฤษฎี X และคนแบบทฤษฎี Y ซึง่ ในความเป็ นจริงโดยธรรมชาติแล้ว มนุ ษย์ทุกคนมักจะมี
ลักษณะตามทฤษฎี X และทฤษฎี Y ผสมผสานกันในตัวคน ๆ เดียวกันเสมอ ซึง่ อาจมีสดั ส่วนไม่
เท่ากัน ขึน้ อยูก่ บั ปจั จัยการเลีย้ งดู การศึกษา ประสบการณ์ และปจั จัยแวดล้อมอื่น ๆ ในสังคม โดย
สามารถเปรียบเทียบคนแบบทฤษฎี X และคนแบบทฤษฎี Y ได้ดงั นี้ (สุรพันธ์ ฉันทแดนสุวรรณ.
2550: 106-107)
2.3.3.1 ลักษณะของคนแบบทฤษฎี X คือ มนุษย์โดยทัวไปมั
่ กจะไม่ชอบทางาน
และพยายามหลีกเลีย่ ง มนุ ษย์ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยทะเยอทะยาน ขาดความรับผิดชอบ ชอบการบังคับ
ลงโทษ และการควบคุม มักต่อต้านการเปลีย่ นแปลงอยูเ่ สมอ เห็นแก่ตวั ไม่ฉลาด และเฉื่อยชา
2.3.3.2 ลักษณะของคนแบบทฤษฎี Y คือ มนุษย์จะมีการทางานตามธรรมชาติ
ไม่หลีกเลีย่ งการทางาน การควบคุมมิใช่วธิ เี ดียวทีจ่ ะทาให้งานบรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์การ มนุษย์
มีจติ สานึกในการควบคุมตนเองได้ มนุ ษย์มคี วามทะเยอทะยานใฝส่ าเร็จและพัฒนาตนเองได้ มนุษย์ม ี
ความคิดริเริม่ ในการแก้ไขปญั หาได้ และมีความเฉลียวฉลาด
2.3.4 ทฤษฎี ERG ของเคลย์ตนั อัลเดอเฟอร์ (Clayton Alderfer)
อัลเดอเฟอร์ ได้นาพืน้ ฐานความรูจ้ ากทฤษฎีของมาสโลว์ และเฮิรซ์ เบิรก์ มาสร้าง
รูปแบบการจูงใจขึน้ ใหม่ทค่ี ล้ายคลึงกัน โดยแบ่งความต้องการของมนุษย์ออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ คือ
(วิโรจน์ สารรัตนะ. 2545: 98-99; อ้างอิงจาก Luthans. 1981: unpaged)
2.3.4.1 ความต้องการอยู่รอด (E-Existence) เป็นความต้องการทางร่างกาย สิง่ ของ
เครือ่ งใช้ต่าง ๆ เช่น อาหาร ทีอ่ ยูอ่ าศัย เป็นต้น หรือในองค์การก็เป็น ค่าจ้าง โบนัส ผลประโยชน์
ตอบแทน สภาพการทางานทีด่ ี และสัญญาว่าจ้าง เป็ นต้น
2.3.4.2 ความต้องการความสัมพันธ์ (R-Relatedness) เป็นความต้องการความ
สัมพันธ์ทม่ี ตี ่อกันกับบุคคลในองค์การ เป็ นความต้องการทุกชนิดในเชิงมนุษย์สมั พันธ์
2.3.4.3 ความต้องการก้าวหน้าและเติบโต (G-Growth) เป็นความต้องการเกีย่ วกับ
การพัฒนา การเปลีย่ นแปลงสภาพ และการเติบโตก้าวหน้าของบุคลากร ความอยากเป็นผูร้ เิ ริม่
บุกเบิก มีขอบเขตอานาจขยายกว้างออกไป การพัฒนาเติบโตด้วยความรูค้ วามสามารถในองค์การ
ก็เป็นความต้องการความรับผิดชอบเพิม่ การทากิจกรรมใหม่ทม่ี โี อกาสใช้ความรูค้ วามสามารถใหม่
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และการมีโอกาสสัมผัสงานใหม่หลายด้านมากขึน้
ทฤษฎี ERG มีสมมติฐานทีส่ าคัญ 3 ประการ ทีม่ สี ่วนคล้ายคลึงและแตกต่างจาก
ทฤษฎีของมาสโลว์คอื ประการแรก หากความต้องการระดับใดได้รบั การตอบสนองน้อย
ความต้องการประเภทนัน้ จะมีอยูส่ งู เช่น หากเงินเดือนมีน้อยความต้องการด้านนี้จะสูง เป็นต้น
ประการทีส่ อง หากความต้องการประเภททีอ่ ยูต่ ่ากว่าได้รบั การตอบสนองมากพอแล้ว จะทาให้ความ
ต้องการประเภททีอ่ ยูส่ งู ขึน้ ไปมีมากยิง่ ขึน้ เช่น ได้รบั ค่าจ้างมากพอแล้ว ก็จะต้องการความยอมรับ
จากเพื่อนร่วมงานมากขึน้ เป็นต้น ประการทีส่ าม หากความต้องการประเภททีอ่ ยูส่ งู มีอุปสรรคติดขัด
ได้รบั การตอบสนองน้อยก็จะทาให้ความต้องการประเภททีต่ ่ากว่าลงไปมีความสาคัญมากขึน้ เช่น
ไม่มโี อกาสเปลีย่ นงานใหม่ทท่ี า้ ทายมากขึน้ ได้ ก็จะหันมาสนใจและต้องการความสัมพันธ์กบั เพื่อน
ร่วมงานมากขึน้ เป็นต้น จากสมมติฐานนี้จะเห็นได้ว่า สองประการแรกคล้ายคลึงกับทฤษฎีของ
มาสโลว์ แต่ประการทีส่ ามแตกต่างกัน กล่าวคือ มาสโลว์เน้นการได้รบั การตอบสนองเป็นขัน้ ๆ และ
ก้าวหน้าเรือ่ ยไป แต่อลั เดอเฟอร์สามารถจะถอยหลังได้ โดยความต้องการใดไม่ได้รบั การตอบสนอง
ก็จะย้อนกลับไปหาความต้องการระดับต่ ากว่าทันที
นอกจากทฤษฎีเกีย่ วกับความต้องการและจูงใจของมาสโลว์ เฮิรซ์ เบิรก์ และ
แมคเกรเกอร์ ทีเ่ ป็ นทฤษฎีการจูงใจแบบดัง้ เดิม และทฤษฎีของอัลเดอเฟอร์แล้ว ยังมีทฤษฎีจงู ใจ
ร่วมสมัย (Contemporary Theories of Motivation) ทีน่ ่ าสนใจอีก 6 ทฤษฎี ถึงแม้ว่าจะไม่เป็ นทีร่ จู้ กั
อย่างกว้างขวางเท่ากับทฤษฎีการจูงใจแบบดัง้ เดิม แต่ทุกทฤษฎีจงู ใจร่วมสมัย ล้วนมีงานวิจยั
จานวนมากสนับสนุ น (ร็อบบินส์; และ โคลเทอร์. 2551: 213-214) ซึง่ ทฤษฎีจงู ใจร่วมสมัย มีดงั นี้
2.3.5 ทฤษฎีการจูงใจของเดวิด ซี แมคเคลแลนด์ (David C. McClelland)
ทฤษฎี Three-Needs Theory ของ แมคเคลแลนด์ ศึกษาพบว่า การจูงใจของ
บุคลากรเป็ นผลมาจากความต้องการ 3 ประเภท ได้แก่ (นงนุช วงษ์สุวรรณ. 2546: 214)
2.3.5.1 ความต้องการผูกพัน (Need for Affiliation) บุคคลประเภทนี้จะคานึงถึง
การมีมนุษยสัมพันธ์มากกว่าความสาเร็จของงาน
2.3.5.2 ความต้องการมีอานาจ (Need for Power) บุคคลประเภทนี้จะใช้อานาจให้
ผูอ้ ่นื ปฏิบตั ติ าม มากกว่าการคานึงถึงความสาเร็จของงาน
2.3.5.3 ความต้องการความสาเร็จ (Need for Achievement) บุคคลประเภทนี้จะมี
ความปรารถนาทีจ่ ะทาให้งานสาเร็จ
ซึง่ มนุษย์ทุกคนมีความต้องการทัง้ 3 ประเภท แต่จะมีมากน้อยแตกต่างกัน แต่ถา้
ผูใ้ ดมีความต้องการความสาเร็จสูงกว่าประเภทอื่น จะเป็ นประโยชน์มากต่อองค์การ
2.3.6 ทฤษฎีของเอ็ดวิน เอ ล็อค และ เกรย์ พี ลาแธม (Edwin A. Locke และ Gray
P. Latham)
เอ็ดวิน เอ ล็อค และ เกรย์ พี ลาแธม เจ้าของทฤษฎี Goal Setting อธิบายว่า
การกาหนดเป้าหมายในการทางาน โดยเฉพาะเป้าหมายทีเ่ ฉพาะเจาะจง (Specific Goal) และมีความ
ยากลาบาก หรือมีความท้าทายทีจ่ ะทาได้ (Difficult of Challenging Goal) จะกระตุน้ ให้เกิดความ
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พยายามและความมุง่ มันเพิ
่ ม่ ขึน้ แก่บุคลากร และจะส่งผลให้ผลการปฏิบตั งิ านของบุคลากรสูงกว่าการ
กาหนดเป้าหมายทัว่ ๆ ไป ซึง่ องค์ประกอบทีจ่ ะทาให้ Goal Setting Theory ประสบความสาเร็จ
ได้ผลงานทีม่ ปี ระสิทธิผลสูง ประกอบไปด้วย 3 ส่วน คือ (ร็อบบินส์; และ โคลเทอร์. 2551: 215-216)
2.3.6.1 Goal Commitment คือ เป้าหมายซึง่ ต้องเป็นทีย่ อมรับจากผูป้ ฏิบตั ิ
ซึง่ ผูบ้ ริหารควรประกาศให้เป็นทีร่ บั ทราบโดยทัวกั
่ น (Goal are Public) และบุคลากรผูป้ ฏิบตั งิ าน
เป็นกลุ่มทีเ่ ชื่อว่าผลสาเร็จของงานเกิดจากการกระทาของตน (Internal Locus of Control) หรือเป็น
เป้าหมายทีผ่ ปู้ ฏิบตั เิ ป็ นผูก้ าหนดขึน้ เอง (Self-Set Goal) หรือมีส่วนร่วมในการกาหนด
2.3.6.2 Adequate Self-Efficacy คือ ความเชื่อมันของผู
่
ป้ ฏิบตั งิ านว่าตนมีความ
สามารถทีจ่ ะทางานนัน้ ให้สาเร็จได้ โดยผูบ้ ริหารจะต้องเสริมสร้างความเชื่อมันดั
่ งกล่าวเพื่อให้การ
ปฏิบตั งิ านไปสู่เป้าหมายและความสาเร็จ
2.3.6.3 National Culture คือ วัฒนธรรมประจาชาติของผูป้ ฏิบตั งิ าน ทฤษฎี Goal
Setting เหมาะทีจ่ ะใช้กบั ผูป้ ฏิบตั งิ านทีม่ วี ฒ
ั นธรรมทีเ่ ปิดโอกาสให้บุคลากรมีความคิดและการทางาน
ทีม่ คี วามเป็ นอิสระ เคารพเหตุผล ผูบ้ ริหารและผูใ้ ต้บงั คับบัญชาต่างรับฟงั ความคิดเห็น และร่วมกัน
กาหนดเป้าหมายและวิธกี ารปฏิบตั ิ รวมทัง้ การควบคุม (หลักการบริหารแบบ Management by
Objectives หรือ MBO นับว่าเป็นรูปแบบหนึ่งของ Goal Setting Theory)
2.3.7 ทฤษฎีเสริมแรงจูงใจของเบอร์รสั เฟรเดอริค สกินเนอร์ (Burrhus Frederic
Skinner)
ทฤษฎีเสริมแรงจูงใจของสกินเนอร์ (Skinner’s Reinforcement Theory) มีแนวคิด
เกีย่ วกับการเสริมแรงว่าเป็ นการวางเงือ่ นไข และการให้รางวัลอาจเป็ นรูปของเงินเดือน ค่าจ้าง หรือ
ค่าตอบแทนอื่น อีกทัง้ เป็ นสิง่ กระตุน้ ให้มนุษย์เลือกใช้พฤติกรรมทีเ่ ป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน ซึง่
สามารถกาหนดการเสริมแรงได้ ดังนี้ (ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์. 2535: 140-141)
2.3.7.1 การกาหนดความต่อเนื่อง เป็นการให้รางวัลทุกครัง้ ทีพ่ ฤติกรรมอันพึง
ปรารถนาเกิดขึน้
2.3.7.2 การกาหนดเป็ นครัง้ คราว เป็นการให้รางวัลตามกาหนดช่วงเวลา
2.3.8 ทฤษฎีการออกแบบงานเพื่อการจูงใจ (Designing Motivation Jobs)
เนื่องจากผูบ้ ริหารต้องการจูงใจบุคลากรในการทางาน การออกแบบงาน (Job
Design) ในลักษณะต่าง ๆ เพื่อจูงใจบุคลากรให้ทางานอย่างมีประสิทธิผลจึงมีมากมายหลายแบบ ดังนี้
(ร็อบบินส์; และ โคลเทอร์. 2551: 216-218)
2.3.8.1 Job Enlargement คือ การขยายหรือเพิม่ ขอบเขตงาน (Job Scope) ใน
แนวระนาบ (Horizontal) ซึง่ ก็คอื การเพิม่ จานวนงานทีบ่ ุคลากรต้องรับผิดชอบ ทาให้บุคลากรมีงาน
มากขึน้ และต้องมีความรูใ้ นงานทีร่ บั ผิดชอบเพิม่ ขึน้ ด้วย โดยความลึกของงานยังเท่าเดิม
2.3.8.2 Job Enrichment คือ การออกแบบงานให้เพิม่ ขึน้ ในทางดิง่ (Vertical) โดย
การเพิม่ ความลึกของงาน (Job Dept) หรือเพิม่ ความรับผิดชอบของบุคลากรให้มากขึน้ เช่น เดิมเคย
รับผิดชอบงานบางส่วน ก็เพิม่ ความรับผิดชอบให้จนงานนัน้ สาเร็จทัง้ กระบวนการ เช่น จากการ
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วางแผน (Planning) จนถึงการควบคุม (Controlling) โดยปริมาณหรือจานวนงาน (Job Scope)
ยังเท่าเดิม
2.3.8.3 Job Characteristics Model (JCM) คือ กรอบหรือแนวทางทีใ่ ช้สาหรับการ
วิเคราะห์และออกแบบงาน โดยระบุลกั ษณะพืน้ ฐาน 5 ประการของงาน ได้แก่
2.3.8.3.1 Skill Variety ทักษะทีต่ อ้ งใช้ในการทางานนัน้ งานบางอย่าง
ใช้ผปู้ ฏิบตั ทิ ม่ี ที กั ษะอย่างเดียว แต่บางอย่างต้องใช้ผมู้ ที กั ษะหลากหลายร่วมกัน
2.3.8.3.2 Task Identity งานบางอย่างต้องการให้ทาแค่บางส่วน แต่บางอย่าง
ต้องการให้เสร็จมากส่วน หรือบางอย่างต้องการให้เสร็จสมบูรณ์เลย
2.3.8.3.3 Task Significance ระดับมากน้อยของผลกระทบของงานนัน้ ทีจ่ ะมี
ต่อบุคลากรคนอื่น ๆ และต่องานอื่น ๆ
2.3.8.3.4 Autonomy ระดับความมีอสิ ระและการใช้ดุลยพินิจของผูป้ ฏิบตั งิ าน
นัน้ มีมากหรือน้อย
2.3.8.3.5 Feedback ระดับของข้อมูลย้อนกลับ คือข้อมูลเกีย่ วกับผลสาเร็จของ
งาน หรือความมีประสิทธิภาพมากน้อยของงาน ผูป้ ฏิบตั มิ โี อกาสทราบมากน้อยเพียงใด
ในแง่ของการจูงใจ ผูป้ ฏิบตั งิ านจะรูส้ กึ ว่าตนได้รบั ความพอใจเสมือนกับได้รบั ผล
ตอบแทนทางใจ (Internal Reward) จากภาวะทางจิต (Psychological States) คือรูส้ กึ ว่างานของตน
มีความสาคัญ รูส้ กึ ว่าตนได้รบั มอบความรับผิดชอบโดยตรงเต็มที่ และรูผ้ ลการปฏิบตั งิ านของตน
2.3.9 ทฤษฎีความเสมอภาคของ เจ สเตซี่ อดัมส์ (J. Stacey Adams)
อดัมส์ ผูเ้ ป็นเจ้าของทฤษฎีความเสมอภาค (Equity Theory) อธิบายว่า โดยปกติ
ผูป้ ฏิบตั งิ านจะรับรูค้ วามสัมพันธ์ระหว่างผลตอบแทนทีเ่ ขาได้รบั จากการทางาน (Outcomes) กับสิง่ ที่
ทุ่มเทให้กบั การทางาน (Inputs) และจะเปรียบเทียบอัตราส่วน Inputs-Outcomes ของตนกับ
ผูป้ ฏิบตั งิ านคนอื่น หากอัตราส่วนของบุคลากรคนนัน้ เท่ากับอัตราส่วนของบุคลากรคนอื่น ๆ เขาจะมี
ความรูส้ กึ ว่าเกิดความเท่าเทียมหรือความยุตธิ รรม แต่หากอัตราส่วนไม่เท่ากัน ความไม่ยตุ ธิ รรมใน
ความรูส้ กึ ของบุคลากรคนนัน้ ก็จะเกิดขึน้ ซึง่ อาจเป็นกรณีของการได้ผลตอบแทนต่ากว่าคนอื่น
(Under-Rewarded) หรือได้ผลตอบแทนสูงกว่าคนอื่น (Over-Rewarded) เมือ่ เกิดความไม่ยตุ ธิ รรม
บุคลากรก็จะต้องมีปฏิกริ ยิ าหรือมีพฤติกรรมเป็ นการตอบโต้ ซึง่ อาจเป็ นไปได้หลายลักษณะ ดังนี้
(ร็อบบินส์; และ โคลเทอร์. 2551: 219-220)
2.3.9.1 ปรับเปลีย่ น Inputs เช่น ขยันมากขึน้ หรือขยันน้อยลง หรือปรับเปลีย่ น
Outcomes ของตนเองหรือของคนอื่น เช่น เรียกร้องค่าตอบแทนเพิม่ ขึน้ หรือเรียกร้องให้ลด
ค่าตอบแทนของคนอื่น
2.3.9.2 มีพฤติกรรมทีจ่ ะชักนาให้คนอื่นเปลีย่ น Inputs หรือ Outcomes
2.3.9.3 มีพฤติกรรมทีจ่ ะเปลีย่ น Inputs หรือ Outcomes ของตนเอง
2.3.9.4 เปลีย่ นคนทีจ่ ะเปรียบเทียบ Inputs หรือ Outcomes
2.3.9.5 ลาออกจากงาน เนื่องจากเกิดความรูส้ กึ ว่าไม่ยตุ ธิ รรม
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โดยสรุปแล้ว ผลทีต่ ามมาของความรูส้ กึ ว่าเกิดความไม่ยตุ ธิ รรม อาจเป็ นการลดหรือ
เพิม่ ประสิทธิภาพการทางาน หรือลดหรือเพิม่ คุณภาพงาน หรือเพิม่ การขาดงาน หรือการลาออกจาก
งานก็ได้
2.3.10 ทฤษฎีความคาดหวังของวิคเตอร์ วรูม (Victor Vroom)
วรูม เป็นผูเ้ สนอทฤษฎีความคาดหวัง (Expectancy Theory) ซึง่ เป็นทฤษฎีท่ี
เสนอว่า แต่ละบุคคลจะเกีย่ วข้องกับการตัดสินใจในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับงาน โดยถือเกณฑ์ความ
สามารถ ประสบการณ์ในการทางาน และการได้รบั รางวัล ทฤษฎีความคาดหวังนี้ถอื ว่า ความเชื่อถือ
ของบุคคลจะนาไปสู่การเกิดผลลัพธ์อย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อจะทาให้เกิดพฤติกรรม ซึง่ จะนาไปสู่การ
บรรลุจดุ มุ่งหมาย และเลือกพฤติกรรมทีค่ าดว่าจะประสบความสาเร็จสูงสุด สิง่ สาคัญสาหรับทฤษฎี
ความคาดหวังก็คอื ความเข้าใจในเป้าหมายส่วนบุคคล และการมุง่ ทีค่ วามสัมพันธ์ 3 ประการ ได้แก่
(วรารัตน์ สุวรรณไตรย์. 2554: ออนไลน์)
2.3.10.1 Effort-Performance Relationship คือ ความสัมพันธ์ระหว่างความ
พยายามกับการปฏิบตั งิ าน ซึง่ เป็นการใช้ความพยายามของบุคคลทีจ่ ะนาไปสู่การปฏิบตั งิ าน
2.3.10.2 Performance-Reward Relationship คือ ความสัมพันธ์ระหว่างการ
ปฏิบตั งิ านกับรางวัล ซึง่ บุคคลมีความเชื่อว่าการทางานในระดับในระดับหนึ่งจะนาไปสู่การบรรลุ
ผลลัพธ์ทต่ี อ้ งการ
2.3.10.3 Reward-Personal Goals Relationship คือ ความสัมพันธ์ระหว่างรางวัล
กับเป้าหมายส่วนบุคคล ซึง่ แสดงถึงความสามารถในการปฏิบตั งิ านว่าขึน้ อยูก่ บั สิง่ ทีใ่ ห้การสนับสนุ น
การนาทฤษฎีความคาดหวังของวรูม มาประยุกต์ใช้นนั ้ สามารถพบได้ทวไป
ั ่ โดยที่
ผูบ้ ริหารขององค์การจะกระตุน้ บุคลากรด้วยวิธตี ่างๆ เพื่อให้บุคลากรเกิดความเชื่อมันในตั
่ วเอง และ
ผูบ้ ริหารขององค์การยังเชื่อมันต่
่ อไปได้ว่า หากบุคลากรคนนัน้ ได้พยายามอย่างเต็มทีแ่ ล้ว ย่อมจะ
สร้างผลงานทีน่ ่าพอใจได้อย่างแน่ นอน หากผลงานของบุคลากรผูน้ ัน้ ดีถงึ ระดับทีก่ าหนดแล้ว
บุคลากรคนนัน้ จะได้รบั การเลื่อนขัน้ และได้รบั รางวัลเป็นลาดับต่อไป
สรุปได้ว่า มีทฤษฎีทเ่ี กีย่ วกับความต้องการและแรงจูงใจมากมายหลายทฤษฎี ทีเ่ ป็ น
ทฤษฎีจงู ใจแบบดัง้ เดิม เช่น ทฤษฎีลาดับขัน้ ตอนความต้องการของมาสโลว์ ทีป่ ระกอบไปด้วย ความ
ต้องการขัน้ พืน้ ฐาน ซึง่ เป็นความต้องการทางร่างกาย ความต้องการความมันคงปลอดภั
่
ย ความ
ต้องการทางสังคม ความต้องการการยอมรับ และความต้องการความสาเร็จสมหวังในชีวติ ซึง่ ลาดับ
ขัน้ ตอนของความต้องการถูกจัดเรียงไว้ตามลาดับ โดยทีม่ นุษย์แต่ละคนจะมีความต้องการตอบสนอง
ความต้องการของตนเอง และมีความต้องการมากน้อยไม่เท่ากัน ส่วนทฤษฎีสองปจั จัยของเฮิรซ์ เบิรก์
ได้แก่ ปจั จัยจูงใจ ซึง่ เป็ นปจั จัยทีเ่ กี่ยวข้องกับตัวงาน ความสาเร็จก้าวหน้าในงาน และปจั จัย
บารุงรักษา เป็ นปจั จัยทีเ่ กีย่ วข้องกับสิง่ แวดล้อมในการทางาน สาหรับทฤษฎีของแมคเกรเกอร์ ได้
ตัง้ สมมติฐานเกีย่ วกับคนออกเป็น 2 แบบ คือ คนแบบทฤษฎี X ทีม่ กั จะไม่ชอบทางาน พยายาม
หลีกเลีย่ งงาน ขาดความรับผิดชอบ และคนแบบทฤษฎี Y คือ จะไม่หลีกเลีย่ งงาน มีจติ สานึกในการ
ควบคุมตนเองได้ มีความทะเยอทะยานและพัฒนาตนเองได้ ในขณะที่ ทฤษฎี ERG ของอัลเดอเฟอร์
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เป็นการนาพืน้ ฐานความรูจ้ ากทฤษฎีของมาสโลว์ และเฮิรซ์ เบิรก์ มาสร้างรูปแบบการจูงใจขึน้ ใหม่ท่ี
คล้ายคลึงกัน ได้แก่ ความต้องการการอยูร่ อด ความต้องการความสัมพันธ์ และความต้องการ
ก้าวหน้าเติบโต
นอกจากทฤษฎีการจูงใจแบบดัง้ เดิมแล้ว ยังมีทฤษฎีจงู ใจร่วมสมัย ซึง่ อาจจะไม่เป็ น ที่
รูจ้ กั อย่างกว้างขวาง แต่ทุกทฤษฎีจงู ใจร่วมสมัยล้วนมีงานวิจยั จานวนมากสนับสนุน ได้แก่ ทฤษฎี
Three-Needs Theory ของแมคเคลแลนด์ ประกอบด้วย ความต้องการผูกพัน ความต้องการมีอานาจ
และความต้องการความสาเร็จ ส่วนทฤษฎี Goal Setting ของ เอ็ดวิน เอ ล็อค และ เกรย์ พี ลาแธม
ซึง่ องค์ประกอบทีจ่ ะทาให้ทฤษฎี Goal Setting ประสบความสาเร็จ คือ เป้าหมายทีเ่ ป็นทีย่ อมรับจาก
ผูป้ ฏิบตั ิ ความเชื่อมันของผู
่
ป้ ฏิบตั งิ านว่ามีความสามารถทีจ่ ะทางานนัน้ ให้สาเร็จได้ และวัฒนธรรม
ประจาชาติของผูป้ ฏิบตั งิ าน สาหรับทฤษฎีเสริมแรงจูงใจของสกินเนอร์ เป็นการวางเงือ่ นไข อาจอยูใ่ น
รูปของเงินเดือน ค่าตอบแทนอื่น และเป็นสิง่ กระตุน้ ให้บุคลากรเลือกใช้พฤติกรรมทีป่ ระโยชน์ต่อ
องค์การ ในขณะทีท่ ฤษฎีการออกแบบงานเพื่อการจูงใจ ได้แก่ การเพิม่ จานวนงานทีบ่ ุคลากรต้อง
รับผิดชอบ การเพิม่ ความรับผิดชอบของบุคลากรให้มากขึน้ จนงานนัน้ สาเร็จทัง้ กระบวนการ โดย
ปริมาณหรือจานวนงานยังเท่าเดิม และการระบุลกั ษณะพืน้ ฐานของงานให้เป็ นแนวทางทีใ่ ช้สาหรับ
การวิเคราะห์และออกแบบงาน อีกทัง้ ทฤษฎีความเสมอภาคของ เจ สเตซี่ อดัมส์ เป็ นความสัมพันธ์
ระหว่างผลตอบแทนทีผ่ ปู้ ฏิบตั งิ านได้รบั จากการทางาน กับสิง่ ทีท่ ุ่มเทให้กบั การทางาน และจะ
เปรียบเทียบอัตราส่วนของตนเองกับผูป้ ฏิบตั งิ านคนอื่น นอกจากนี้ ทฤษฎีความคาดหวังของวรูม ซึง่
เป็นทฤษฎีทเ่ี ป็นทีร่ จู้ กั และยอมรับกันอย่างกว้างขวางในการจูงใจบุคลากร มีตวั แปร 3 ตัว คือ
ความสัมพันธ์ระหว่างความพยายามกับการปฏิบตั งิ าน ความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบตั งิ านกับรางวัล
และความสัมพันธ์ระหว่างรางวัลกับเป้าหมายส่วนบุคคล
จากทฤษฎีแรงจูงใจทัง้ หมดทีก่ ล่าวมา เป็ นประเด็นสาคัญทีผ่ บู้ ริหารองค์การยุคใหม่ควร
ต้องเข้าใจ และนาทฤษฎีแรงจูงใจทีส่ าคัญและน่าสนใจมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับองค์การ เนื่องจาก
บุคลากรในองค์การแต่ละคนล้วนมีความแตกต่างกันแล้วแต่สถานการณ์ ทัง้ ความต้องการ ความสนใจ
ความสามารถพิเศษ บุคลิกภาพ อารมณ์ สังคม และสติปญั ญา และจากการทีผ่ บู้ ริหารมีหน้าทีจ่ งู ใจ
บุคลากรในองค์การทีม่ วี ตั ถุประสงค์หรือความต้องการส่วนบุคคลของบุคลากรสอดคล้องกับเป้าหมาย
ขององค์การ จนส่งผลให้องค์การบรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมาย บุคลากรก็จะได้รบั การตอบสนองความ
ต้องการส่วนบุคคลด้วย
2.4 องค์ประกอบในการทางานตามทฤษฎีแรงจูงใจ
ภารดี อนันต์นาวี (2552: 132-133) ได้กล่าวถึงแรงจูงใจกับการทางานไว้ว่า แรงจูงใจ
เป็นตัวกระตุน้ (Drives) ตัวกาหนดทิศทางของพฤติกรรมและช่วยให้พฤติกรรมการทางานทีเ่ หมาะสม
คงสภาพอยูไ่ ด้ ซึง่ ทฤษฎีแรงจูงใจต่าง ๆ กล่าวถึงองค์ประกอบทีส่ าคัญในการทางานของบุคคล
3 ประการ ดังนี้
2.4.1 คุณลักษณะของเอกัตบุคคล (Individual Characteristics) เป็นลักษณะเฉพาะ
ของบุคคลแต่ละคนซึง่ ไม่เหมือนกัน ในการทางานแต่ละบุคคลจะนาคุณลักษณะเฉพาะของตนเข้าไป
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ในหน่วยงาน หรือในสถานการณ์การทางาน และเป็ นตัวกาหนดว่าบุคคลทางานเป็นอย่างไร โดยมี
ทฤษฎีแรงจูงใจของวิคเตอร์ วรูม (Victor Vroom) ทีเ่ กีย่ วข้องกับลักษณะเฉพาะของบุคคลในการ
ทางาน 3 ประการ คือ
2.4.1.1 ความสนใจ (Interests) เป็นตัวกาหนดทิศทางของพฤติกรรมในการทางาน
ของบุคคล คนทีท่ างานด้วยความสนใจในงานนัน้ มักจะตัง้ ใจและเสียสละในการทางานมากเป็นแรงจูงใจ
ภายใน แม้จะมีสงิ่ อื่น ๆ มาดึงดูดใจก็จะไม่ยอมเปลีย่ นแปลงความสนใจง่าย ๆ
2.4.1.2 เจตคติ (Attitudes) ได้แก่ เจตคติต่อตนเอง ต่องาน และต่อสภาพการณ์
ในการทางาน เจตคติเป็นตัวแปรทีส่ าคัญตัวแปรหนึ่งต่อแรงจูงใจในการทางาน ถ้าบุคคลมีเจตคติหรือ
ความรูส้ กึ ทีไ่ ม่ดตี ่องาน ต่อหัวหน้างาน หรือต่อสภาพการทางาน บุคคลนัน้ ก็จะขาดแรงจูงใจในการ
ทางาน หรือแม้แต่เจตคติต่อตนเองในลักษณะทีเ่ ป็นมโนทัศน์ต่อตนเอง (Self-image) เช่น ตนเอง
คิดว่าตนเองเป็นบุคคลทีข่ าดความรูค้ วามสามารถ ทางานไม่ค่อยประสบผลสาเร็จ ก็มกั จะไม่ค่อย
ทุ่มเทให้กบั งานมากนัก เพราะไม่มนใจในตนเอง
ั่
ผลก็คอื งานทีท่ าออกมาไม่ค่อยดีเท่าทีค่ วร
ในลักษณะเช่นนี้ ผูบ้ ริหารหรือหัวหน้างานสามารถช่วยให้ผใู้ ต้บงั คับบัญชาปรับมโนทัศน์ต่อตนเองได้
คือต้องพยายามให้ความสาคัญกับบุคคลนัน้ และพยายามกระตุน้ ให้รวู้ ่าทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของ
องค์การ และช่วยให้งานขององค์การบรรลุเป้าหมาย
2.4.1.3 ความต้องการ (Needs) ความต้องการเป็ นตัวกระตุน้ ให้บุคคลทางาน
เพื่อให้ประสบผลสาเร็จ และสนองตอบความอยากของบุคคลแต่ละคนทัง้ ในระดับพืน้ ฐานและระดับสูง
เป็นตัวแปรทีส่ าคัญยิง่ ในการแสดงพฤติกรรมในการทางาน ทฤษฎีทเ่ี กี่ยวข้อง ได้แก่ ทฤษฎีของ
อับราฮัม มาสโลว์ (Abraham Maslow) และ เดวิด ซี แมคเคลแลนด์ (David C. McClelland)
2.4.2 ลักษณะของงาน (Job Characteristics) มีความสาคัญในการทางาน ประกอบด้วย
ตัวงานและสิง่ ทีเ่ กีย่ วข้องกับงาน เช่น ภารกิจของคนทางาน ความสาคัญของงาน การกาหนดงานให้ทา
และผลทีไ่ ด้รบั จากการทางาน จะเป็ นตัวกระตุน้ หรือส่งผลให้การทางานของแต่ละบุคคลในหน่วยงาน
มีความต้องการหรือไม่ตอ้ งการทางานนัน้ ๆ ต่อไป เช่น งานทีท่ าเหมาะกับความรูค้ วามสามารถของ
บุคคลหรือไม่ ทาให้มผี ลต่อความต้องการหรือแรงจูงใจในการทางานของบุคคลด้วย
2.4.3 สภาพแวดล้อมในการทางาน (Work Environment) เป็นลักษณะธรรมชาติของ
องค์การ หรือสภาพการณ์ต่าง ๆ ในการทางาน ประกอบด้วย สภาพแวดล้อมการทางาน 2 ประการ
ได้แก่
2.4.3.1 สภาพแวดล้อมบุคคล เป็นสภาพแวดล้อมทีพ่ บเห็นอยูเ่ ป็ นประจา เช่น
เพื่อนร่วมงานมีผลต่อการทางานทัง้ ในกระบวนการทางานและผลทีอ่ อกมา จะทาให้งานทีท่ าออกมา
ในสภาพทีด่ หี รือไม่ดี ตรงตามวัตถุประสงค์ และหัวหน้างานหรือผูบ้ งั คับบัญชาจะเป็ นผูค้ วบคุมให้งาน
เป็ นไปตามเป้าหมาย ให้คุณให้โทษ ดูแลการทางานของผูใ้ ต้บงั คับบัญชาโดยตรง และลักษณะความ
เป็ นผูน้ าของหัวหน้างาน ก็มอี ทิ ธิพลต่อความสามารถและเสรีภาพในการทางานให้บรรลุเป้าหมาย
ของหน่วยงานอีกด้วย
2.4.3.2 สภาพแวดล้อมทัวไป
่ เป็นสภาพแวดล้อมทีเ่ กิดจากการดาเนินงานของ
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องค์การ (Organizational Action) ได้แก่ ระบบหรือวิธกี ารให้ความดีความชอบ บรรยากาศในองค์การ
ซึง่ มีความสาคัญต่อกระบวนการทางานและแรงจูงใจในการทางานของแต่ละบุคคล
นอกจากนี้ ภารดี อนันต์นาวี (2552: 136) ยังได้กล่าวเพิม่ เติมไว้อกี ว่า แรงจูงใจมีความ
สัมพันธ์กบั ความต้องการอย่างแยกไม่ออก และต่างก็เป็นตัวเร่งทีส่ าคัญให้คนทางานอย่างมีทศิ ทาง
และมีเป้าหมาย มีทฤษฎีแรงจูงใจและความต้องการเป็นจานวนมากทีพ่ ยายามอธิบายเพื่อค้นหา
คาตอบว่าแรงจูงใจมีกาเนิดมาอย่างไร อะไรเป็นตัวผลักดันให้เกิดแรงจูงใจในมนุษย์ ส่วนในแง่การ
ทางาน บางทฤษฎีกพ็ ยายามอธิบายถึงสภาพแวดล้อมในการทางานด้วยว่า มีส่วนกระตุน้ หรือผลักดัน
ให้มนุษย์ทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพียงใด สิง่ แวดล้อมทีส่ าคัญในหน่วยงานหรือในองค์การก็คอื
องค์การเอง ระบบต่าง ๆ ในหน่วยงาน ผูร้ ว่ มงานและหัวหน้างาน หรือผูบ้ ริหาร เป็นต้น เมื่อพิจารณา
ถึงสิง่ แวดล้อมแล้ว ตัวผูบ้ ริหารเองจะต้องคานึงถึงวิธกี ารหรือเทคนิคทีช่ ่วยให้ลกู น้องหรือผูใ้ ต้บงั คับ
บัญชาได้ทางานอย่างเต็มที่ นันก็
่ คอื การใช้วธิ กี ารสร้างมนุษยสัมพันธ์โดยการจูงใจให้คนทางานมี
เจตคติทด่ี ตี ่อหน่วยงาน และมีความพึงพอใจในผลสาเร็จของงาน แรงจูงใจจึงนับว่ามีความสาคัญต่อ
การบริหารงานและผูบ้ ริหารอย่างยิง่
ในขณะที่ ดารงศักดิ ์ ชัยสนิท; และ ประสาน หอมพูล (2544: 112) กล่าวว่า องค์ประกอบ
ทีส่ าคัญในการจูงใจ ประกอบด้วย ผูร้ บั การจูงใจ วิธกี ารจูงใจ และเป้าหมายของการจูงใจ ซึง่ ผูร้ บั การ
จูงใจอาจเป็ นบุคคลหรือกลุ่มเป้าหมายทีผ่ จู้ งู ใจต้องการจะใช้วธิ กี ารจูงใจต่าง ๆ ทีเ่ ป็นกระบวนการ
อันเป็ นทัง้ ศาสตร์และศิลป์ เพราะวิธกี ารจูงใจเป็ นปจั จัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการตัดสินใจของผูถ้ ูกจูงใจ
ให้คล้อยตามและปฏิบตั จิ นบรรลุเป้าหมายของการจูงใจทีผ่ จู้ งู ใจหวังจะให้เกิดขึน้ แก่ผถู้ ูกจูงใจ
สรุปได้ว่า องค์ประกอบในการทางานตามทฤษฎีแรงจูงใจ ประกอบด้วย คุณลักษณะ
เฉพาะของบุคคล ซึง่ มีความสนใจในงานทีท่ า มีเจตคติทด่ี ตี ่อตนเอง ต่องาน ต่อสภาพการณ์ในการ
ทางาน มีความต้องการเป็นตัวกระตุน้ ให้ทางานเพื่อประสบความสาเร็จ รวมทัง้ ลักษณะของงานและ
สภาพแวดล้อมในการทางาน ล้วนเป็นองค์ประกอบทีส่ าคัญทีม่ ผี ลต่อกระบวนการทางานและแรงจูงใจ
ในการทางานของแต่ละบุคคล

3. แนวคิ ดเกี่ยวกับการพัฒนาตนเอง
3.1 แนวคิ ดพื้นฐานของการพัฒนาตนเอง
แสวง สาระสิทธิ ์ (2535: คานา) ได้กล่าวไว้ว่า การพัฒนาตนเองนับเป็นกลยุทธ์ทส่ี าคัญ
เพราะเป็ นจุดเริม่ ต้นของการพัฒนาสังคมและประเทศชาติต่อไป หากประชากรของประเทศใดมี
คุณภาพก็หมายถึงว่า ประเทศนัน้ ได้พฒ
ั นาแล้ว เพราะคนทีพ่ ฒ
ั นาตนเองแล้วเป็นลักษณะของคนทีม่ ี
คุณภาพ ดังนัน้ ในปจั จุบนั มักจะได้พบคาแนะนาในการดาเนินชีวติ ให้มคี วามสุข หรือการทางานให้
ประสบผลสาเร็จในลักษณะของตาราจิตวิทยาในการดารงชีวติ ประจาวันมากมาย เป็นเพราะคนมี
ความสนใจในเรือ่ งการพัฒนาตนเองมากขึน้ อันเป็ นผลสืบเนื่องมาจากการเปลีย่ นแปลงทางสังคม
เศรษฐกิจและการเมือง สาหรับนักจิตวิทยาต่างก็ยอมรับว่ามนุษย์มพี ลังและความสามารถในตัว ซึง่
เป็นสิง่ ทีส่ ามารถพัฒนาปรับปรุงให้บรรลุถงึ ขีดสูงสุดของการพัฒนาตนเองได้ มีคนเป็ นจานวนมากที่
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ไม่ค่อยสนใจในพลังและความสามารถของตนเอง และไม่ได้นามาพัฒนาให้เกิดประโยชน์สงู สุดในชีวติ
ทัง้ พลังทางกายและพลังทางจิตใจ แม้ระบบการศึกษาปจั จุบนั ทีม่ งุ่ หวังให้ผเู้ รียนได้พฒ
ั นาตนเองเพื่อ
มีพลังทางกายและพลังทางจิตใจ ฉะนัน้ การพัฒนาตนเองด้วยการพัฒนากายและพัฒนาจิตใจจึงเป็ น
สิง่ ทีจ่ าเป็นสาหรับทุกคน เพราะผูท้ ไ่ี ด้ฝึกฝนตนเองหรือพัฒนาตนเองแล้ว นับเป็นผูป้ ระเสริฐอย่าง
แท้จริง สมดังพุทธภาษิตว่า “ทนฺ โต เสฏฺโฐ มนุสฺเสสุ” (ผูฝ้ ึกฝนดีแล้วประเสริฐสุดในมนุษย์ทงั ้ หลาย)
ซึง่ การพัฒนาตนเองนัน้ จะต้องกระทาควบคู่กนั ไปทัง้ การพัฒนากายและพัฒนาจิตใจ โดยการสารวจ
และทาความเข้าใจตนเองตามความเป็นจริง เมือ่ พบข้อบกพร่อง ก็ตอ้ งพยายามปรับปรุงแก้ไขอย่าง
สม่าเสมอและต่อเนื่อง ประการสาคัญก็คอื การพัฒนาตนเองนัน้ จะต้องกระทาด้วยตนเองเท่านัน้ และ
ทุกคนสามารถนาหลักการและวิธกี ารไปปฏิบตั ไิ ด้ทนั ทีตามความต้องการ การปฏิบตั ทิ ถ่ี ูกต้องและ
จริงจังตามแนวปฏิบตั ขิ องการพัฒนาตนเอง จะนาไปสู่ความสาเร็จและรุง่ โรจน์ในชีวติ ด้วยการมี
บุคลิกภาพทีส่ มบูรณ์ได้
การพัฒนาตนเองโดยใช้แนวพุทธ เป็นการบริหารจิตเพื่อการรูแ้ จ้ง เห็นจริง เข้าใจโลก
เข้าใจชีวติ มองโลกตามทีเ่ ป็ นจริง เห็นสัจธรรมแห่งชีวติ หากบุคคลมีการพัฒนาจิตอย่างต่อเนื่อง
สม่าเสมอตลอดเวลา จะเป็ นการทาจิตให้สะอาด สงบ สว่าง ซึง่ ได้แก่ ศีล สมาธิ ปญั ญา ตามหลักของ
ไตรสิกขานัน่ เอง ซึง่ พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่า “ผูท้ ไ่ี ด้พฒ
ั นาตนมาแล้ว ทัง้ ทางพฤติกรรม ทางสภาพจิต
และทางวุฒปิ ญั ญา พร้อมทัง้ มีความพยายามสูงเท่านัน้ จึงจะสามารถแก้ปญั หาได้” ฉะนัน้ ถ้าบุคคล
ยังไม่ได้พฒ
ั นาตนเองให้เหมาะสม เมือ่ เกิดปญั หา การแก้ปญั หาต่าง ๆ ย่อมจะไม่มปี ระสิทธิภาพ
(ทองทิพภา วิรยิ ะพันธุ.์ 2546: 145)
สรุปได้ว่า แนวความคิดพืน้ ฐานเกี่ยวกับการพัฒนาตนเอง ให้ความสาคัญกับการพัฒนา
กาย พัฒนาจิตใจ และพัฒนาปญั ญา หรือตามหลักของไตรสิกขาในทางพระพุทธศาสนา เป็นการฝึก
พัฒนาศีล สมาธิ ปญั ญา เพราะมนุษย์มศี กั ยภาพในการพัฒนาตนเอง และในการอยู่รว่ มกันกับผูอ้ ่นื ใน
สังคม มนุษย์ควรพัฒนาตนเองทัง้ ภายในและภายนอก ซึง่ บุคคลทีพ่ ฒ
ั นาตนเองแล้วจะเป็นประชากร
ของประเทศทีม่ คี ุณภาพ การพัฒนาตนเองจึงนับเป็นกลยุทธ์ทส่ี าคัญเพราะเป็นจุดเริม่ ต้นของการ
พัฒนาสังคมและประเทศชาติ
3.2 ความหมายของการพัฒนาตนเอง
พิสทิ ธิ ์ สารวิจติ ร (2523: 109) ได้กล่าวไว้ว่า การพัฒนาตนเอง หมายถึง วิธกี ารพัฒนา
ปลูกสร้างคุณสมบัติ คุณธรรม นิสยั เจตคติ ความสามารถ ความชานาญ ความคิด ความรู้ ความเข้าใจ
ให้เกิดขึน้ ในตนเอง เพื่อช่วยให้ตนเองเป็นบุคคลทีม่ คี วามสุข ความเจริญ ความสมบูรณ์ และเป็น
ประโยชน์แก่ตนเอง สังคม ประเทศชาติ และหน่วยงานอย่างสอดคล้องเหมาะสมกับความถนัด ความ
สนใจ ศักยภาพ และความสามารถของตนเอง โดยมีหลักการของการพัฒนาตนเองคือ การพัฒนา
ตนเองควรจัดเป็นกระบวนการระยะยาวติดต่อกัน ควรเกิดขึน้ และริเริม่ ขึน้ ในตัวบุคคลเอง สิง่ แวดล้อม
ภายนอกควรเป็ นเพียงอุปกรณ์ประกอบส่งเสริมการพัฒนาตนเองเท่านัน้ และการพัฒนาตนเองควรยึด
ตามความต้องการและจุดมุง่ หมายแห่งชีวติ ของบุคคลเป็ นแกนกลาง การพัฒนานัน้ จึงจะมีประสิทธิภาพ
และก่อให้เกิดผลประโยชน์คุม้ ค่ากับเวลา แรงงาน ทรัพยากร และความพยายามทีใ่ ช้ไปในการพัฒนา
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ตนเอง และเหตุผลของการพัฒนาตนเองนัน้ การพัฒนาตนเองเป็นงานยากและสลับซับซ้อน อีกทัง้
มนุษย์ชอบอิสรภาพไม่ชอบการบังคับและการควบคุม และมนุษย์เป็นผูม้ จี ุดมุง่ หมายและความต้องการ
อันเป็ นแรงกระตุ้นให้เกิดการกระทาต่าง ๆ สาหรับ แสวง สาระสิทธิ ์ (2535: 2) ได้กล่าวว่า การพัฒนา
ตนเอง หมายถึง การนาเอาศักยภาพของตนเองทีม่ อี ยู่มาปรับปรุงเปลีย่ นแปลงให้ดขี น้ึ เจริญงอกงาม
ขึน้ ในทุก ๆ ด้าน โดยการกระทาของตนเอง
ในขณะที่ เพดเลอร์ และ บอยเดล (ไพศาล ไกรสิทธิ ์. 2541: 20; อ้างอิงจาก Pedler; &
Boydell. 1981: 7) ได้ให้ความหมายของการพัฒนาตนเองไว้ว่า เป็นการพัฒนาตนและโดยตน ซึง่
สอดคล้องกับแนวคิดของ ฟ็อกซ์ (ไพศาล ไกรสิทธิ ์. 2541: 21; อ้างอิงจาก Fox. 1990: 27) ทีไ่ ด้
กล่าวไว้ว่า การพัฒนาตนเองเป็นการพัฒนาส่วนบุคคล ผูพ้ ฒ
ั นาเป็นผูร้ บั ผิดชอบการเรียนรูข้ องตน
เป็ นเบือ้ งต้น ตลอดจนการเลือกวิธกี ารทีไ่ ปสู่เป้าหมายนัน้ การพัฒนาตนเองเน้นการมีอานาจเหนือ
ตนด้วยตน และการพัฒนาตนเองเป็นกระบวนการของจิตวิทยากลุ่มมนุษยนิยม เพื่อเพิม่ สมรรถนะ
และความตัง้ ใจทีจ่ ะควบคุม และความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ต่าง ๆ ด้วยตนเอง เป็ นการเรียนรูด้ ว้ ย
ตนเอง ส่วนแนวคิดของ ไพศาล ไกรสิทธิ ์ (2541: 20-21) ได้กล่าวไว้ว่า การพัฒนาตนเองเป็นการ
พัฒนาบุคคล ซึง่ แตกต่างไปจากการพัฒนาองค์การหรือธุรกิจ เป็นการพัฒนาทีเ่ ป็นการริเริม่ ด้วย
ตนเอง ซึง่ จะต้องทาด้วยตนเอง เป็นความรับผิดชอบของผูพ้ ฒ
ั นา ผูพ้ ฒ
ั นามีอสิ ระและมีความ
รับผิดชอบทีจ่ ะเลือกว่าจะพัฒนาอะไร เมือ่ ไร และอย่างไร โดยรับผิดชอบต่อผลทีต่ ามมาจากการ
ตัดสินใจเหล่านัน้
การพัฒนาตนเองในทางจิตวิทยาหมายถึง การพัฒนาความคิดรวบยอดเกีย่ วกับตน
ภาพลักษณ์แห่งตน และการพัฒนาการรูค้ ุณค่าแห่งตน ซึง่ ทัศนะของนักจิตวิทยา คาร์ล จี จุง (Carl G.
Jung) คือการพัฒนาศักยภาพของตนให้ถงึ จุดสูงสุด เพื่อการเข้าใจตนและเพื่อการมีชวี ติ ทีส่ มบูรณ์
ในขณะทีท่ ศั นะของนักจิตวิทยา อัลเฟรด แอดเลอร์ (Alfred Adler) คือการสร้างแผนชีวติ เพื่อไปสู่ความ
เด่น อันเป็นการสร้างความอิม่ ใจให้กบั ตนเอง ซึง่ เป็ นสาระสาคัญของชีวติ (ไพศาล ไกรสิทธิ ์. 2541:
109-110)
นอกจากนี้ในทางพุทธศาสนา ความหมายของการพัฒนาตนเองหรือการพัฒนาชีวติ คือ
การเปลีย่ นแปลงชีวติ ให้มคี วามเจริญงอกงาม ให้เกิดความดีความงาม ความจริงแก่ตนเอง การจะให้
เกิดความดีความงาม ความจริงของชีวติ ต้องยึดหลักเสมอว่า การจะคิดอะไร การจะพูดอะไร การจะ
ทาอะไร ต้องไม่ทาให้เกิดความเดือดร้อนแก่ตนเองและคนอื่น สังคม และประเทศชาติ นอกจากนี้ การ
บริหารชีวติ ของตนให้เป็ นคนคุณภาพนัน้ คนคุณภาพคือคนทีม่ คี ุณธรรมเป็นตัวนา ตามด้วย
คุณประโยชน์ คุณสมบัติ คุณลักษณะ คุณวุฒ ิ ช่วยเหลือสังคม เน้นถือประโยชน์ส่วนรวมมากกว่า
ประโยชน์ส่วนตน ญาติพน่ี ้องและพวกพ้องของตน อีกทัง้ ต้องมีความซื่อสัตย์ จงรักภักดี เป็นหลัก
ประจาใจ เป็นหลักปฏิบตั ิ ซึง่ การบริหารชีวติ โดยรวมอันเป็นองค์ประกอบสาคัญ ปฏิบตั เิ ป็นนิจ จนเป็ น
กิจนิสยั ประจาตัว คือ การบริหารกาย การบริหารจิตใจ การบริหารเวลาให้เป็ นปกตินิสยั ประจาวัน (วีระ
อาพันสุข. 2550: 54) ซึง่ สอดคล้องกับแนวคิดของ อารี วิชาชัย (2549: 87) ทีก่ ล่าวว่า การพัฒนาชีวติ
หมายถึง การพัฒนาหรือการทาความเจริญงอกงามให้แก่ชวี ติ การทาให้ชวี ติ ดาเนินไปในทางทีถ่ ูกต้อง
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ดีงาม จนชีวติ นัน้ สามารถบรรลุเป้าหมายต่าง ๆ ทุกระดับตามศักยภาพแห่งการฝึกหัดพัฒนานัน้ ได้
จากความหมายของการพัฒนาตนเองดังกล่าว สรุปได้ว่าการพัฒนาตนเองหมายถึง
การพัฒนาตนเองด้วยตนเองตามศักยภาพ ทัง้ ทางร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปญั ญา เพื่อตอบ
สนองความต้องการ แรงจูงใจ หรือเป้าหมายทีต่ นเองได้ตงั ้ ไว้ และเพื่อให้สามารถดารงชีวติ ในสังคม
ได้อย่างมีความสุขและมีประสิทธิภาพต่อองค์การ
3.3 เป้ าหมายของการพัฒนาตนเอง
การพัฒนาตนเองมีเป้าหมายเพื่อการดารงชีวติ อยูอ่ ย่างถูกต้องเหมาะสมและรุง่ โรจน์
มีบุคลิกภาพทีส่ มบูรณ์ มีสติปญั ญาทีส่ ามารถคิดหาแนวทางดาเนินชีวติ อย่างอิสระ สามารถดาเนิน
กิจกรรมอันเป็นประโยชน์ทงั ้ แก่ตนและสังคม มีความรักและเมตตาต่อผูอ้ ่นื รูจ้ กั คบหากัลยาณมิตร
มีแนวคิดทีถ่ ูกต้อง ตลอดจนเพื่อดารงชีวติ และประกอบกิจการงานด้วยความไม่ประมาท (แสวง
สาระสิทธิ ์. 2535: 3-4)
ส่วน ทองทิพภา วิรยิ ะพันธุ์ (2546: 154) กล่าวว่า เป้าหมายในการพัฒนาตนเอง
ก็เพื่อให้ตนเองเป็นสุข ซึง่ จะต้องเอาชนะความรูส้ กึ ทีเ่ ป็ นมลทินหรือความรูส้ กึ มัวหมอง ทีท่ าให้จติ ใจ
ขุน่ มัวหมองเศร้าให้ได้เสียก่อน เพราะถ้าบุคคลสามารถเอาชนะความรูส้ กึ เหล่านี้ได้ ก็จะสามารถอยู่
ร่วมกับผูอ้ ่นื ได้ดี และยังสามารถนาไปประยุกต์ใช้เป็ นแนวทางในการสร้างความสัมพันธ์อนั ยังยื
่ นกับ
ผูอ้ ่นื ได้ดว้ ย
นอกจากนี้ ไพศาล ไกรสิทธิ ์ (2541: 347) ได้กล่าวว่า การกาหนดเป้าหมายของการ
พัฒนาตนเอง เพื่อจะได้กา้ วไปสู่ความปรารถนาอันสูงสุดและยิง่ ใหญ่ บุคคลจะต้องเริม่ ด้วยการกาหนด
เป้าหมาย ซึง่ เป้าหมายทีด่ จี ะต้องมีลกั ษณะเฉพาะ และมีความชัดเจน สาหรับเป้าหมายสาคัญของการ
พัฒนาตนเองทีค่ วรจะมีในชีวติ มี 6 ประการ ดังนี้
3.3.1 เป้าหมายเกีย่ วกับงาน
3.3.2 เป้าหมายเกีย่ วกับการเงิน
3.3.3 เป้าหมายเกีย่ วกับสุขภาพกาย
3.3.4 เป้าหมายเกีย่ วกับสุขภาพจิต
3.3.5 เป้าหมายเกีย่ วกับครอบครัว
3.3.6 เป้าหมายเกีย่ วกับสุขภาวะทางปญั ญา
สรุปได้ว่า เป้าหมายของการพัฒนาตนเองนัน้ ก็เพื่อการดารงชีวติ อย่างถูกต้อง
เหมาะสม หรือเป็ นคนทีส่ มบูรณ์แบบตามหลักพระพุทธศาสนา และเพื่อให้ประสบความสาเร็จในชีวติ
สามารถดารงชีวติ อยูใ่ นสังคมด้วยความสุข มีบุคลิกภาพทีส่ มบูรณ์ มีสติปญั ญา มีแนวคิดทีถ่ ูกต้อง
และประสบความสาเร็จในหน้าทีก่ ารงาน
3.4 ความสาคัญของการพัฒนาตนเอง
ไพศาล ไกรสิทธิ ์ (2541: 3) ได้กล่าวถึงความสาคัญของการพัฒนาตนเองไว้ว่า การ
พัฒนาตนเอง มีความจาเป็ นสาหรับมนุษย์ทุกคนทีต่ อ้ งการความก้าวหน้า มีตาแหน่งสูงขึน้ ทางานมี
ประสิทธิภาพมากขึน้ มีความพึงพอใจทีจ่ ะทางานมากขึน้ มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตสมบูรณ์
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การพัฒนาตนเองมีความจาเป็นสาหรับทุก ๆ คนทีต่ อ้ งการความสาเร็จในทุก ๆ ด้าน บุคคลทีไ่ ม่รจู้ กั
พัฒนาตนเอง จะเป็ นผูท้ ไ่ี ม่ประสบความสาเร็จในชีวติ นอกจากนี้ ไพศาล ไกรสิทธิ ์ (2541: 21-22)
ได้กล่าวเพิม่ เติมถึงเหตุผลของการพัฒนาตนเอง ดังนี้
3.4.1 มีพฤติกรรมหลายอย่างทีไ่ ม่สามารถปรับพฤติกรรมโดยบุคคลอื่นได้งา่ ย ๆ
ยกเว้นตนเอง เช่น ปฏิกริ ยิ าทางอารมณ์
3.4.2 พฤติกรรมทีม่ ปี ญั หา เป็นพฤติกรรมทีส่ มั พันธ์อย่างใกล้ชดิ กับการมีปฏิกริ ยิ าต่อ
ตนเอง ซึง่ เป็ นกิจกรรมทางสมอง เช่น การคิด การใฝฝ่ นั จินตนาการ หรือการวางแผน
3.4.3 การเปลีย่ นพฤติกรรมเป็นเรือ่ งยาก และไม่มคี วามสุข การรับความช่วยเหลือจาก
คนอื่น ทาให้เกิดแรงจูงใจไม่เพียงพอทีจ่ ะเปลีย่ น
3.4.4 การเปลีย่ นแปลงพฤติกรรม ไม่ใช่เพียงแต่การทาให้พฤติกรรมทีม่ ปี ญั หาหมดไป
หรือทาให้สถานการณ์บางอย่างหมดไป แต่เพื่อประโยชน์ในการจัดการกับปญั หาทีจ่ ะเกิดขึน้ ใน
อนาคตให้มปี ระสิทธิภาพมากกว่าในอดีตอีกด้วย การรับผิดชอบต่อการเปลีย่ นแปลงจะต้องเป็นของ
ตนเองด้วยการสร้างแรงจูงใจทีเ่ ข้มแข็ง เพื่อให้เกิดการพัฒนาตนเอง เกิดพฤติกรรมใหม่
การพัฒนาตนเอง จึงเป็ นการกระทาทีจ่ าเป็ นในยุคปจั จุบนั ทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงอย่าง
รวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิง่ การเปลีย่ นแปลงทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทาให้บุคคลทีห่ วัง
ความก้าวหน้า จะต้องพัฒนาตนเองเพื่อให้ทนั ต่อการเปลีย่ นแปลงเหล่านี้ มิฉะนัน้ จะเป็นคนทีม่ คี วามรู้
และทักษะทีล่ า้ สมัย กลายเป็ นคนไร้ค่า ไร้ประโยชน์ ไม่สามารถดารงชีวติ อยูใ่ นสังคมได้อย่างเป็ นสุข
ในขณะที่ ณรงค์วทิ ย์ แสนทอง (2550: 100) กล่าวว่า การช่วยให้บุคลากรเห็นความ
สาคัญของการพัฒนาตนเอง จะทาให้สามารถวางแผนชีวติ และบริหารชีวติ ตนเองได้ อีกทัง้ ยังช่วย
สร้างทัศนคติเชิงบวกต่อการทางาน และเพิม่ ประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ าน นอกจากนี้ บุญเชิด
หนูอมิ่ (2547: 34) ได้กล่าวไว้อกี ว่า การพัฒนาตนเองจะเป็นหนทางหนึ่งทีน่ าไปสู่การพัฒนาองค์การ
สรุปได้ว่าการพัฒนาตนเองมีความสาคัญต่อตัวบุคลากรเองและต่อองค์การ การได้รบั
การพัฒนาทัง้ ทางร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปญั ญา จะทาให้บุคลากรดารงชีวติ อยูใ่ นสังคมได้
อย่างเป็ นสุข เป็นบุคลากรทีม่ คี ุณภาพต่อสังคม และประสบความสาเร็จในหน้าทีก่ ารงาน
เป็นบุคลากรทีม่ ปี ระสิทธิภาพต่อองค์การ
3.5 หลักการพัฒนาตนเอง
หลักการพัฒนาตนเอง ไม่ว่าจะเป็ นการศึกษาประวัตบิ ุคคลสาคัญ การทาความเข้าใจกับ
กระบวนการของชีวติ และทราบความเป็ นไปของวัยต่าง ๆ ของชีวติ ทราบสภาพของตนเอง ทราบ
สิง่ แวดล้อม ทราบสิง่ ต่าง ๆ ทีต่ นอาจจะต้องพบเห็นในชีวติ และรูล้ ่ทู างแก้ปญั หาต่าง ๆ ในชีวติ
การศึกษาหาความรูใ้ ส่ตนอยูเ่ ป็นนิจ รูจ้ กั กระตุน้ ใจตนเองให้มคี วามเข้มแข็ง พากเพียรต่อสู้ สร้างความ
ดีงามแห่งอุดมคติของตน เป็ นต้น เหล่านี้ลว้ นเป็ นหลักการทีบ่ ุคคลควรยึดถือปฏิบตั ใิ นการพัฒนาตนเอง
(พิสทิ ธิ ์ สารวิจติ ร. 2523: 50-51) ซึง่ จารุนันท์ อิทธิอาวัชกุล (2553: 143-144) ได้สรุปหลักการพัฒนา
ตนเอง ดังนี้
3.5.1 ตัง้ เป้าหมายและกาหนดความตัง้ ใจไว้ให้มนั ่ โดยต้องศึกษาโอกาสความก้าวหน้า
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ในองค์การ ว่ามีเส้นทางในการเติบโตไปได้อย่างไรบ้าง อาจรวมทัง้ หาบุคคลต้นแบบในองค์การไว้เป็น
แรงบันดาลใจ และเป็ นแนวทางทีจ่ ะกาหนดจุดมุง่ หมายในเส้นทางอาชีพของตน การตัง้ เป้าหมายและ
การรักษาความทะเยอทะยานอย่างเหมาะสม
3.5.2 พัฒนาตนเองให้เป็ นทัง้ คนเก่งและคนดี การพัฒนาตนเองให้เก่ง สามารถทาได้
หลายวิธ ี แต่จะได้ผลดีและเร็วกว่าหากไม่รอการพัฒนาจากการฝึกอบรมขององค์การหรือจากการสอน
งานของหัวหน้างานเพียงอย่างเดียว ต้องพยายามศึกษาหาความรูเ้ พิม่ เติม โดยเฉพาะทีจ่ ะสามารถ
นามาใช้ในการสร้างผลงานให้โดดเด่น งานทุกงานไม่ว่าจะงานเล็กหรืองานใหญ่ หากผูเ้ ป็นเจ้าของ
เนื้องาน มีความคิดริเริม่ สร้างสรรค์ หาความรูม้ าต่อยอดและนาไปปรับปรุงพัฒนา งานก็จะมีคุณค่าและ
มีความสาคัญได้ การขันอาสาไปเป็ นคณะทางานในโครงการต่าง ๆ ก็ทาให้มคี วามรอบรูม้ ากขึน้
การแสดงความเต็มใจในการรับผิดชอบงานทีส่ งู ขึน้ เท่ากับสร้างโอกาสในการพัฒนาฝีมอื ของตนเอง
ซึง่ เป็นการสะสมทุนความรูค้ วามสามารถ และยังเป็ นการพัฒนาความเป็นคนดี เป็ นทีร่ จู้ กั ยอมรับจาก
กลุ่มต่าง ๆ มากขึน้ ด้วย
3.5.3 รูจ้ กั ทาการตลาดผลงานของตนเองอย่างเหมาะสม ควรรวบรวมผลงานของตนเอง
ไว้อย่างชัดเจน อาจจะจัดเป็ นบทสรุปการเรียนรู้ แนวปฏิบตั ติ ่าง ๆ แล้วนาไปส่งมอบให้หวั หน้า เพื่อ
ขอรับคาแนะนาเพิม่ เติม และอาจนาไปใช้เป็ นมาตรฐานการทางานในหน่วยงานของตน รวมทัง้ สามารถ
นาเสนอส่งเข้ารับรางวัลด้านความคิดสร้างสรรค์ หรือการปรับปรุงงานขององค์การได้ หรือนาผลงานไป
บรรจุเป็ นความรูใ้ นระบบการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ขององค์การ เป็นต้น
3.5.4 สอบถามข้อมูลรายละเอียดเรือ่ งเส้นทางก้าวหน้าในสายวิชาชีพ โดยปรึกษากับ
ทางฝา่ ยบริหารทรัพยากรมนุ ษย์ เพื่อเตรียมตัวได้อย่างถูกต้อง และสามารถนาไปหารือกับ
หัวหน้างาน เพื่อขอโอกาสไปหมุนเวียนเรียนงานบางด้าน ทีช่ ่วยส่งเสริมให้สามารถเดินไปตาม
เส้นทางความก้าวหน้าตามทีต่ นเองคาดหวัง
นอกจากนี้ หลักการพัฒนาตนเองตามแนวคิดของ บุญเชิด หนูอมิ่ (2547: 34) ให้ความ
สาคัญกับการสร้างบุคลิกภายนอกให้กบั ตนเอง เช่น การแต่งกาย และการสร้างบุคลิกภายในตนเอง
ซึง่ เป็นสิง่ ทีอ่ ยูใ่ นความคิดและจิตใจทีเ่ กิดจากการอบรมสังสอน
่
มีความสามารถทีจ่ ะช่วยเหลือ
เมือ่ ผูอ้ ่นื ต้องการหรือร้องขอ มีความซื่อสัตย์และจริงใจ รูจ้ กั การวางแผนและการดาเนินการอย่างเป็ น
ขัน้ ตอน มีความหนักแน่นมันคงและเสมอต้
่
นเสมอปลาย รูจ้ กั ยอมรับความสามารถของผูอ้ ่นื มีความ
คิดริเริม่ สร้างสรรค์ รูจ้ กั ใช้ประโยชน์จากการทางานหนักเพราะการทางานบ่อย ๆ ทาให้เกิดความ
เชีย่ วชาญและสามารถทางานได้รวดเร็วขึน้ อีกทัง้ รูจ้ กั เรียนรูเ้ พื่อสร้างขีดความสามารถให้กบั ตนเอง
และนาไปปฏิบตั เิ พื่อประโยชน์แก่ตนเองและหน่วยงาน ตลอดจนให้ฝึกเปลีย่ นคาวิจารณ์เป็ นคาแนะนา
สรุปได้ว่าหลักการพัฒนาตนเองนัน้ ให้ความสาคัญทีก่ ารเริม่ ต้นพัฒนาตนเองด้วยตนเอง
ก่อน โดยอาศัยแรงจูงใจในการเรียนรูส้ งิ่ ใหม่ ๆ เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาในทุก ๆ ด้าน ทัง้ ด้านร่างกาย
อารมณ์ สังคม และสติปญั ญา ซึง่ จะเป็ นการพัฒนาตนเองให้เป็นทัง้ คนเก่งและคนดีต่อสังคม
3.6 อุปสรรคในการพัฒนาตนเอง
ในการพัฒนาตนเองนัน้ สิง่ ทีจ่ ะมีส่วนปิดกัน้ ไม่ให้เกิดการเรียนรูแ้ ละเป็ นอุปสรรคในการ
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พัฒนาตนเอง มีดงั ต่อไปนี้ (ไพศาล ไกรสิทธิ ์. 2541: 24)
3.6.1 การรับรู้ การทีไ่ ม่สามารถมองเห็นปญั หาหรือโอกาสทีจ่ ะพัฒนา เป็ นอุปสรรคใน
การพัฒนาตนเอง
3.6.2 วัฒนธรรม การถูกวางเงือ่ นไขจากบรรทัดฐานทางวัฒนธรรม ทาให้ไม่สามารถ
บอกได้ถงึ ความดีเลว ความถูกผิด
3.6.3 อารมณ์ ความรูส้ กึ ไม่ปลอดภัยในบางสถานการณ์ ทาให้ไม่สามารถปฏิบตั ติ าม
ความคิดและความเชื่อของตนได้ ผลก็คอื ไม่อาจเริม่ การพัฒนาตนเองหรือ ไม่สามารถทาให้การพัฒนา
ตนเองก้าวหน้าต่อไปได้
3.6.4 สติปญั ญา การขาดทักษะในการเรียนรูท้ ถ่ี ูกต้อง ขาดสมรรถนะทางสมอง หรือ
ขาดประสบการณ์ในการแก้ปญั หา ตลอดจนการขาดวิธกี ารแก้ไขสถานการณ์ได้อย่างถูกต้อง จะเป็น
อุปสรรคต่อการพัฒนาตนเอง
3.6.5 การแสดงออก การขาดทักษะในการสื่อสาร ทาให้ไม่สามารถสร้างความสัมพันธ์
กับคนอื่นได้อย่างเหมาะสม
นอกจากนี้ อาภรณ์ ภู่วทิ ยพันธุ์ (2551: 91) กล่าวว่า การทีบ่ ุคลากรในองค์การไม่ใส่ใจ
ในการพัฒนาตนเองนัน้ สามารถแก้ไขได้จากการมีระบบการพัฒนาบุคลากรทีช่ ดั เจน ซึง่ จะเห็น
ได้ว่าความสาเร็จขององค์การจะขึน้ อยูก่ บั ระบบการพัฒนา วิธกี ารจูงใจ และตัวบุคลากรขององค์การ
หากองค์การมีบุคลากรทีด่ ี มีคุณภาพ เป็นบุคลากรทีม่ ฝี ีมอื การทางานทีด่ มี าก แต่องค์การไม่มรี ะบบ
การพัฒนาและวิธกี ารจูงใจบุคลากรเหล่านัน้ ผลลัพธ์ทจ่ี ะเกิดขึน้ ตามมาก็คอื ความรูส้ กึ เบื่อหน่าย ไม่ม ี
แรงจูงใจในการทางาน และไม่สนใจทีจ่ ะเรียนรูแ้ ละสร้างผลงานให้เกิดขึน้
สรุปได้ว่าอุปสรรคในการพัฒนาตนเองนัน้ นอกจากจะเกิดขึน้ จากตัวบุคคลเอง ทีเ่ กิด
จากการรับรูท้ ม่ี ปี ญั หา การถูกวางเงือ่ นไขจากบรรทัดฐานทางวัฒนธรรม ความรูส้ กึ ไม่ปลอดภัยใน
บางสถานการณ์ การขาดทักษะในการเรียนรูท้ ถ่ี ูกต้อง ตลอดจนการขาดทักษะในการสื่อสาร ทาให้ไม่
สามารถสร้างความสัมพันธ์กบั คนอื่นได้อย่างเหมาะสมแล้ว ในแง่มมุ ของบุคลากรในองค์การ อุปสรรค
ในการพัฒนาตนเองของบุคลากรยังขึน้ อยูก่ บั องค์การทีไ่ ม่มรี ะบบการพัฒนาและวิธกี ารจูงใจ จึงเป็น
การปิดกัน้ การเรียนรูท้ จ่ี ะพัฒนาตนเองของบุคลากรในองค์การ
3.7 องค์ประกอบในการพัฒนาตนเอง
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเป็ นสิง่ ทีเ่ กือ้ กูลการประพฤติปฏิบตั ิ เพื่อการพัฒนา
ตนเองโดยแท้จริง เพราะถ้าบุคคลทาสิง่ ใดเป็นเหตุปจั จัย ผลก็ยอ่ มเกิดตามเหตุและปจั จัยนัน้ ดังนัน้
ตนเองจึงเป็นศูนย์กลางของการกระทาอันจะนาไปสู่ผลตามเหตุ และเป็นปจั จัยทีส่ นับสนุนให้เกิดการ
กระทานัน้ ๆ (แสวง สาระสิทธิ ์. 2535: 17) ซึง่ องค์ประกอบในการพัฒนาตนเอง 7 ประการ ทีม่ สี ่วน
สนับสนุ นให้การพัฒนาตนเองเป็นไปโดยสะดวก ตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา มีดงั นี้
(พระธรรมปิฎก. 2546: 88-111)
3.7.1 มีกลั ยาณมิตร คือ การรูจ้ กั เลือกหาแหล่งความรูแ้ ละแบบอย่างทีด่ ี แสดงถึงการ
รูจ้ กั ถือเอาประโยชน์จากสังคมหรือจากการร่วมสังคมกับผูอ้ ่นื การรูจ้ กั ทาให้สภาพแวดล้อมทางสังคม

38
อานวยประโยชน์เกือ้ กูลแก่การพัฒนาตนเอง และแปลได้อกี ความหมายว่า ความเป็ นกัลยาณมิตร คือ
พัฒนาตนด้วยการหมันค
่ านึงพิจารณาถึงประโยชน์สุขของสังคม และการกระทาต่าง ๆ ทีเ่ ป็นการ
เกือ้ กูลต่อผูอ้ ่นื
3.7.2 มีวนิ ัย คือ การจัดระเบียบชีวติ และระเบียบการอยูร่ ว่ มกับผูอ้ ่นื ให้เรียบร้อย ซึง่
ความมีวนิ ยั นัน้ มีความมุง่ หมายเพื่อให้ชวี ติ นี้มโี อกาสทีจ่ ะพัฒนาตัวเองได้เต็มที่ พร้อมทีจ่ ะใช้ประโยชน์
จากสิง่ ทัง้ หลายได้เต็มที่ เมื่อจัดระเบียบชีวติ และสังคมให้ดแี ล้ว จะเป็นการเอือ้ โอกาสในการทีจ่ ะพัฒนา
ชีวติ พัฒนาสังคมต่อไปได้
3.7.3 มีแรงจูงใจ คือ มีความใฝร่ ใู้ ฝส่ ร้างสรรค์ ซึง่ ความใฝร่ เู้ ป็นความต้องการความจริง
ส่วนใฝส่ ร้างสรรค์คอื ความต้องการทาสิง่ ทีด่ งี ามให้เกิดขึน้ นอกจากนี้แรงจูงใจทีด่ ยี งั มีอกี ความหมาย
คือ ต้องการให้สงิ่ ทัง้ หลายดีงาม ให้สงิ่ ทัง้ หลายอยูใ่ นภาวะทีด่ ที ส่ี ุดของมัน ต้องการให้ชวี ติ ของตนเป็น
ชีวติ ทีด่ งี าม มีสุขภาพดี มีคุณค่า ต้องการให้ครอบครัวมีความสุข ความต้องการภาวะทีด่ งี ามเช่นนี้จะ
นาไปสู่การทีต่ อ้ งทาให้ความดีงามหรือสิง่ ดีงามนัน้ เกิดขึน้ จึงทาให้มคี วามต้องการทีจ่ ะสร้างสรรค์
เพื่อให้ความดีงามนัน้ สาเร็จผลขึน้ มา ทัง้ ในแง่ของการสร้างเสริมความดีงามในตนเอง และในแง่ของ
การสร้างสรรค์ประโยชน์สุขแก่ผอู้ ่นื และสังคม
3.7.4 มีความมุง่ มันพั
่ ฒนาตนให้เต็มศักยภาพ เพราะว่ามนุษย์มศี กั ยภาพ ซึง่ จะต้องฝึก
ต้องพัฒนาขึน้ มา จึงเป็นเครื่องเตือนใจทาให้ตอ้ งมีจติ สานึกในการทีจ่ ะพัฒนาศักยภาพของตน โดย
เตือนตัวเองอยูเ่ สมอว่า จะต้องพัฒนาศักยภาพของตนให้เต็มที่ เริม่ ตัง้ แต่ตอ้ งมีความเชื่อในศักยภาพ
ทีฝ่ ึกได้และมีจติ สานึกในการพัฒนาตนเองอยูเ่ สมอ
3.7.5 ปรับทัศนคติและค่านิยมให้สมแนวเหตุผล เพราะมนุษย์เมือ่ ไปเกีย่ วข้องกับสิง่
ทัง้ หลาย เริม่ ตัง้ แต่รบั ประสบการณ์ ก็จะมีท่าทีต่อสิง่ นัน้ อย่างใดอย่างหนึ่ง แล้วก็มที ศั นคติและค่านิยม
เกิดขึน้ ซึง่ มีอทิ ธิพลอย่างยิง่ ต่อการดาเนินชีวติ ทัศนคติและค่านิยมนี้จะทาให้ปฏิบตั แิ ละเกีย่ วข้องกับ
สิง่ ทัง้ หลาย ตลอดจนดาเนินชีวติ อยูใ่ นโลกตามวิถกี าหนดของมันเป็นส่วนใหญ่ เพราะฉะนัน้ ทัศนคติ
และค่านิยมจึงเป็ นสิง่ ทีส่ าคัญยิง่ ทีจ่ ะต้องทาให้ถูกต้องและมีผลดี ดังนัน้ การทีจ่ ะพัฒนาตนได้ จึงต้องมี
ท่าทีต่อสิง่ ทัง้ หลายถูกต้อง ถ้าตัง้ ท่าทีได้ถูกต้องจนมีทศั นคติแห่งการเรียนรู้ กระบวนการคิดก็จะ
เปลีย่ นแนวใหม่ การรับรูก้ จ็ ะไม่มปี ญั หา มีการรับรูอ้ ย่างเป็นกลาง ช่วยให้รใู้ ห้เข้าใจข้อเท็จจริง และ
เลือกรับรูเ้ ฉพาะความรูท้ จ่ี ะนาไปใช้ประโยชน์ได้เท่านัน้ ซึง่ ความเชื่อหรือค่านิยมทีถ่ ูกต้อง คือค่านิยม
ทีเ่ ป็ นเหตุเป็ นผล เป็ นเรือ่ งในกระบวนการของการมองตามเหตุปจั จัย การมีความเชื่อว่าสิง่ ทัง้ หลาย
เป็ นไปตามเหตุปจั จัย ค่านิยมต่าง ๆ ทีส่ อดคล้องกับหลักการนี้จะมีลกั ษณะของการสร้างสรรค์และ
การผลิต เพราะเป็ นการมองตามเหตุปจั จัยซึง่ เป็นเรือ่ งของความเป็นเหตุเป็ นผล เพราะฉะนัน้ ท่าที
ทัศนคติ หลักความเชื่อ และค่านิยมต่าง ๆ จึงต้องจัดวางให้ถูกต้องสอดคล้องกับความจริง เมือ่ จัดวาง
หรือปรับทัศนคติและค่านิยมได้ถูกต้องแล้ว กระบวนการพัฒนาก็ยงิ่ ก้าวหน้าได้ดี
3.7.6 ตัง้ ตนอยูใ่ นความไม่ประมาท ความเข้าใจในหลักความเปลีย่ นแปลงและมีจติ สานึก
ในความเปลีย่ นแปลง ย่อมทาให้เกิดจิตสานึกต่อกาลเวลา ทาให้เห็นความสาคัญของกาลเวลา แล้วก็ม ี
ความไม่ประมาท เร่งรัดทาการทีค่ วรทา โดยเฉพาะการพัฒนาตนเองนัน้ เป็นสิง่ ทีต่ อ้ งเร่งทา
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เพราะฉะนัน้ ผูท้ ร่ี จู้ กั ดาเนินชีวติ ก็จะเร่งรัดพัฒนาตนเอง โดยใช้ความไม่ประมาทเป็ นตัวเร่งคอยกระตุน้
3.7.7 การทาโยนิโสนมสิการให้ถงึ พร้อม คือการฝึกใช้ความคิด ให้รจู้ กั คิดอย่างถูกวิธ ี
คิดอย่างมีระเบียบ รูจ้ กั คิดวิเคราะห์ไม่มองเห็นสิง่ ต่างๆ อย่างผิวเผิน ฉลาดคิดแยบคาย ให้ได้ประโยชน์
และความจริง สามารถแก้ปญั หาและพึง่ พาตนได้ดว้ ยความรูค้ ดิ
สรุปได้ว่าองค์ประกอบในการพัฒนาตนเอง ได้แก่ ความเป็นกัลยาณมิตร มีวนิ ยั ในการ
จัดระเบียบชีวติ และระเบียบการอยู่รว่ มกับผูอ้ ่นื ให้เรียบร้อย มีแรงจูงใจใฝร่ ใู้ ฝส่ ร้างสรรค์ มีความมุง่ มัน่
พัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพ มีทศั นคติแห่งการเรียนรูท้ ส่ี ามารถปรับทัศนคติและค่านิยมได้ถูกต้อง
ตัง้ ตนอยูใ่ นความไม่ประมาทโดยทีม่ จี ติ สานึกในความเปลีย่ นแปลง ตลอดจนการฝึกใช้ความคิดให้รจู้ กั
คิดอย่างถูกวิธ ี คิดอย่างมีระเบียบ รูจ้ กั คิดวิเคราะห์ให้ได้ประโยชน์และสามารถแก้ปญั หาได้
3.8 ขัน้ ตอนในการพัฒนาตนเอง
ในการทีจ่ ะบรรลุเป้าหมายส่วนบุคคลนัน้ ขัน้ ตอนในการพัฒนาตนเองทีส่ าคัญ คือ การ
ตรวจสอบตนเองและการรับข้อมูลป้อนกลับจากคนอื่นเพื่อกาหนดเป้าหมาย ตลอดจนการวิเคราะห์
องค์ประกอบทีส่ นับสนุ นหรือเป็นอุปสรรคต่อการดาเนินการตามแผนของตนเอง ซึง่ ขัน้ ตอนในการ
พัฒนาตนเองมีดงั นี้ (ไพศาล ไกรสิทธิ ์. 2541: 26)
3.8.1 วิเคราะห์ตนเอง บุคคลทีพ่ ฒ
ั นาตนเองได้ จะต้องรูจ้ กั ตนเองเสียก่อน ต้องค้นหา
เอกลักษณ์ของตนเองให้พบ ยอมรับตนเองตามสภาพความเป็ นจริง รูส้ ถานภาพของตนเอง ตลอดจน
วิเคราะห์ว่าตนเองได้แสดงบทบาทสอดคล้องกับสถานภาพหรือไม่เพียงใด การวิเคราะห์ตนเองอาจจะ
เริม่ ด้วยการศึกษาและประเมินตนเอง เพื่อทราบถึงรูปร่างหน้าตา สุขภาพ สติปญั ญา ความสามารถ
พิเศษ ฐานะทางเศรษฐกิจ สังคม ตลอดจนกิรยิ าท่าทาง เป็นขัน้ ของการทาความรูจ้ กั กับตนเอง
3.8.2 วางแผนเพื่อการพัฒนาตนเอง การวางแผนเป็ นเรื่องจาเป็ นสาหรับการพัฒนา
ตนเอง เพราะจะช่วยให้ทราบแนวทาง วิธกี าร และเป้าหมายของการพัฒนาทีช่ ดั เจน การพัฒนาตนเอง
ทีข่ าดการวางแผน จะทาให้การพัฒนาดาเนินไปโดยขาดทิศทาง และอาจประสบความล้มเหลวในทีส่ ุด
3.8.3 พัฒนาตนเอง ในการพัฒนาตนเองจาแนกเป็น 2 ด้าน คือ
3.8.3.1 การพัฒนาตนเองด้านรูปธรรม คือ พัฒนาในส่วนทีส่ ามารถสัมผัสได้ดว้ ย
อวัยวะสัมผัส เช่น การแต่งกาย กิรยิ ามารยาท ซึง่ ทาได้ดว้ ยการฝึกฝน ทัง้ กาย วาจา ภาษา ท่าทาง
อย่างสม่าเสมอจนเป็ นนิสยั
3.8.3.2 การพัฒนาตนเองด้านนามธรรม คือ การพัฒนาด้านจิตใจ ให้เป็นคนทีม่ ี
จิตใจดี มีปญั ญา มีหตู ากว้างไกล ทันกับการเปลีย่ นแปลง ซึง่ เจ้าพระยาเสด็จสุเรนทราธิบดี
(พรรณทิพย์ ศิรวิ รรณบุศย์. 2550: 30-31; อ้างอิงจาก เจ้าพระยาเสด็จสุเรนทราธิบดี. 2519: 2-3)
ระบุว่าลักษณะของผูม้ จี ติ ใจดี ได้แก่ ไม่ปล่อยใจให้ฟ้ ุงซ่าน กาเริบ หยิง่ ยโส ไม่บนั ดาลโทสะให้เสีย
กิรยิ า รูจ้ กั เกรงใจคน รูจ้ กั งานเป็นอย่างดี เป็นผูม้ อี ธั ยาศัยดี เป็นผูต้ รงต่อเวลา เป็นผูร้ กั ษาระเบียบ
ไม่เป็นผูด้ งึ ดันในสิง่ ทีผ่ ดิ มีจติ ใจโอบอ้อมอารี ไม่ซ้าเติมหรืออาฆาตจองเวร ไม่มจี ติ ใจริษยา มีความ
เหนี่ยวรัง้ ใจตนเอง และรูจ้ กั ละอายต่อบาป
พรรณทิพย์ ศิรวิ รรณบุศย์ (2550: 31) ได้กล่าวเพิม่ เติมว่า ลักษณะของผูม้ จี ติ ใจดี
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ดังกล่าวนัน้ ต้องอาศัยกระบวนการฝึกฝนและอบรมบ่มนิสยั เป็นระยะเวลานานตัง้ แต่เยาว์วยั แต่การ
พัฒนาตนเองทางนามธรรมหรือทางจิตใจนัน้ อาจทาได้ ถ้าบุคคลนัน้ มีความตัง้ ใจจริงทีจ่ ะพัฒนา และ
ถ้าบุคคลนัน้ สามารถมองตนเองตามความเป็นจริงได้ มองเห็นจุดบกพร่องของตนเอง การฝึกจิตใจให้
เยือกเย็นรับเหตุผลนัน้ ทางพุทธศาสนาได้ให้การสนับสนุนและมีหนทางทีจ่ ะปฏิบตั ไิ ด้อยูแ่ ล้ว ในกรณี
ทีบ่ ุคคลไม่มจี ติ ใจทีเ่ ข้มแข็งพอทีจ่ ะฝึกจิตด้วยตนเองได้ ในทางของนักจิตวิทยาพฤติกรรมนิยม ก็ม ี
วิธกี ารฝึกจิตเพื่อขจัดพฤติกรรมทีไ่ ม่ตอ้ งการได้เช่นกัน และนักพฤติกรรมนิยมเชื่อว่าการขจัด
พฤติกรรมภายนอกอันเป็ นรูปธรรมทีไ่ ม่ดอี ย่างสม่าเสมอนัน้ จะนามาซึง่ การขจัดสิง่ ทีไ่ ม่ดหี รือ
อกุศลจิตด้วย เช่น ถ้าเราเกียจคร้านไม่สามารถทางานให้เสร็จตามกาหนดเวลาได้ เราก็อาจลงโทษ
ตนเอง โดยการตัดการพักผ่อนในฤดูรอ้ นในปีน้อี อกไป เพื่อให้พยายามทางานให้เสร็จตามเป้าหมาย
เพื่อจะได้พกั ผ่อนในฤดูรอ้ นในปีต่อไปได้ ถ้าการฝึกฝนเช่นนี้ทาโดยสม่าเสมอ โดยไม่พกั ผ่อนก่อนงาน
สาเร็จ ความเกียจคร้านจะถูกขจัดหมดไปได้ นอกจากนี้ กระบวนการฝึกพัฒนาจิต หรือพัฒนาทาง
นามธรรมนัน้ เป็ นกระบวนการทีล่ ะเอียดอ่อน ต้องอาศัยความตัง้ ใจจริงและความอุตสาหะในการ
กระทา นอกจากการพัฒนานามธรรมในรูปของจิตแล้ว ยังมีการพัฒนานามธรรมในรูปของปญั ญา
ซึง่ บุคคลสามารถพัฒนาได้ดว้ ยการสร้างเสริมทักษะในการคิด ไม่ปล่อยให้สมองว่างเปล่า ศึกษาปญั หา
ต่าง ๆ และสภาพการณ์ต่าง ๆ รอบตัวเสมอ ฝึกให้ตนเองเป็นคนหูกว้าง ตากว้าง มีความสนใจกว้าง
คิดและวิเคราะห์ปญั หาต่าง ๆ รอบตนเอง เพราะปญั ญานัน้ เป็ นสิง่ ทีต่ อ้ งใช้จงึ จะงอกงาม ถ้าเก็บไว้ใช้
นานเท่าไร ความเสื่อมโทรมก็จะเกิดขึน้ มากเท่านัน้
สรุปว่าขัน้ ตอนในการพัฒนาตนเองทีส่ าคัญ คือ การวิเคราะห์ตนเอง โดยเริม่ จาก
การศึกษาและประเมินตนเอง เพราะการพัฒนาตนเองจะต้องเริม่ ด้วยการรูจ้ กั ตนเอง รูจ้ กั วางแผนเพื่อ
การพัฒนาตนเอง และการพัฒนาตนเองจาแนกเป็น 2 ด้าน คือ การพัฒนาตนเองด้านรูปธรรม ทีเ่ ป็ น
การพัฒนาในส่วนทีส่ ามารถสัมผัสได้ดว้ ยอวัยวะสัมผัส และการพัฒนาตนเองด้านนามธรรม คือ การ
พัฒนาด้านจิตใจให้เป็นคนทีม่ จี ติ ใจดี
3.9 การพัฒนาตนเองตามแนวพุทธศาสตร์
อารี วิชาชัย (2549: 88-89) ได้กล่าวไว้ว่า ผูท้ ฝ่ี ึกตนหรือพัฒนาตนเองได้แล้วนัน้ ชีวติ
ของผูน้ นั ้ จะเป็ นชีวติ ทีม่ คี ุณค่า มีความหมาย เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ต่อครอบครัว ต่อสังคม ต่อ
ประเทศชาติ และต่อโลกเป็นอันมาก ยิง่ พัฒนาได้มากเท่าใด คุณค่าของตนเองก็จะเพิม่ มากขึน้ เป็น
เงาตามตัว ซึง่ ชีวติ นัน้ มีค่ากว่าสิง่ ใดและชีวติ ของบุคคลแต่ละคนจะมีคุณค่าอย่างแท้จริงนัน้ จะต้อง
เป็นชีวติ ทีม่ กี ารศึกษาหรือได้รบั การพัฒนา ชีวติ ทีพ่ ฒ
ั นาได้น้อยก็จะมีคุณค่าน้อย ถ้าพัฒนาได้มาก
ก็จะมีคุณค่ามาก ถ้าไม่พฒ
ั นาเลย ปล่อยชีวติ ให้เลื่อนลอย ลุ่มหลงไปตามอานาจของกิเลสฝา่ ยต่า
ทีช่ กั นาไป ชีวติ นัน้ ก็จะไร้สาระแก่นสาร ไร้คุณค่า ไร้ความหมาย ดังนัน้ การพัฒนาชีวติ จึงเป็นเรือ่ ง
สาคัญและจาเป็นอย่างยิง่ สาหรับบุคคลทุกคนผูห้ วังความสุขความเจริญแก่ตนและสังคม เพราะชีวติ ที่
ได้รบั การพัฒนาดีแล้วนัน้ เป็นชีวติ ทีม่ คี ุณค่าประเสริฐ เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ต่อสังคม และต่อโลก
เป็นอย่างมาก
ในทางพระพุทธศาสนานัน้ การพัฒนาชีวติ อย่างถูกต้องก็คอื การทาให้ชวี ติ ดาเนินไปใน
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วิถที ถ่ี ูกต้องทีจ่ ะนาเข้าสู่จดุ มุง่ หมายของชีวติ ซึง่ ก็คอื อิสรภาพ หรือภาวะไร้ปญั หา ไร้ทุกข์ ไม่มคี วาม
ขาดแคลน เป็ นชีวติ ทีม่ คี วามเต็มในตัวของมันเอง วิถชี วี ติ ทีถ่ ูกต้องดีงามหรือทีเ่ รียกว่ามรรคนัน้ เป็น
หลักธรรมทีค่ ่กู นั กับสิกขา มรรคนัน้ เป็ นวิถชี วี ติ ทีด่ งี าม แต่การทีจ่ ะทาให้ชวี ติ ดาเนินไปในวิถที ถ่ี ูกต้อง
ดีงามนัน้ ได้ ก็ตอ้ งมีการฝึกหัดหรือฝึกฝน ซึง่ การฝึกหัดฝึกฝนให้ชวี ติ ดาเนินไปในวิถที ถ่ี ูกต้องดีงาม
นัน้ เรียกว่าสิกขา สิกขาเป็นภาษาบาลี ส่วนภาษาไทยเรียกว่าศึกษา เพราะฉะนัน้ การศึกษาก็คอื การ
ฝึกฝนให้ชวี ติ ดาเนินไปในวิถที ถ่ี ูกต้องดีงาม (พระธรรมปิฎก. 2544: 2-4)
องค์ประกอบของมรรคทัง้ 8 าง ก า
(
) า กปปะ
( าร ) า า า ( า า ) าก
ะ (กระ า ) สัมมาอาชีวะ (เลีย้ งชีพชอบ)
สัมมาวายามะ (พยายามชอบ) สัมมาสติ (ระลึกชอบ) และ สัมมาสมาธิ (จิตมันชอบ)
่
ซึง่ ผูป้ ฏิบตั ธิ รรม
ก็ตอ้ งใช้องค์ทงั ้ 8 ของมรรคประกอบกันโ ล และเพื่อให้มองเห็นเป็นหมวดหมู่ จึงได้จดั ประเภท
ขององค์ประกอบทัง้ 8
รร ร ก า ขันธ์ หรือ ธรรมขันธ์ แปลว่าหมวดธรรม หรือกองธรรม
มี 3
ร 3 รร
ก ล
า
ละป า
ร ร กา
า ล า
ป าโ
า า า าก
ะ และสัมมาอาชีวะ เข้าเป็ นหมวดศีล จัดสัมมาวายามะ
สัมมาสติ และสัมมาสมาธิ เข้าเป็ นหมวดสมาธิ จัด า และ า กปปะ เข้าเป็ นหมวดปญั ญา
ซึง่ การจัดแบบธรรมขันธ์ 3 นี้ เป็นการจัดหมวดหมูต่ ามสภาวะทีเ่ ป็นธรรมประเภทเดียวกัน ส่วนในทาง
ปฏิบตั คิ อื การใช้งาน ก็ได้จดั ตามแนวเดียวกันนี้ เรียกว่า สิกขา 3 หรือ ไตรสิกขา ได้แก่ อธิศลี สิกขา
(ศีล) อธิจติ ตสิกขา (สมาธิ) และอธิปญั ญาสิกขา (ปญั ญา) การจัดเป็ นไตรสิกขานี้มงุ่ ให้เห็นลาดับ
ในกระบวนการปฏิบตั หิ รือใช้งานจริง ไตรสิกขาเป็ นข้อปฏิบตั ทิ เ่ี ป็ นหลักสาหรับฝึกอบรมกาย วาจา
จิตใจ และปญั ญา ให้เจริญงอกงามยิง่ ขึน้ ไปจนบรรลุจุดหมายสูงสุด (พระธรรมปิฎก. 2541: 601-603)
มรรคมีความหมายครอบคลุมธรรมภาคปฏิบตั ทิ งั ้ หมดในพระพุทธศาสนา ครอบคลุม
คาว่าจริยธรรมทัง้ หมด หรือเป็นระบบจริยธรรมทัง้ หมด ครอบคลุมการดาเนินชีวติ ทีถ่ ูกต้องดีงาม
ทัง้ หมด และในบรรดาหมวดธรรม ชุดธรรม หรือระบบการปฏิบตั ทิ จ่ี ดั รูปออกมาจากองค์มรรคทัง้ หมด
นัน้ หมวดธรรมหรือระบบปฏิบตั ทิ ถ่ี อื ได้ว่าเป็นระบบกลาง หรือเป็นพืน้ ฐาน กว้างขวางครอบคลุม และ
ใช้เป็นมาตรฐานของการปฏิบตั มิ ากทีส่ ุด ก็คอื ระบบทีเ่ รียกว่า สิกขา 3 ร ร ก า ดังนัน้ เมือ่ ฝึก
ตามไตรสิกขา มรรคก็เกิดมีขน้ึ ด้วย เท่ากับว่าการฝึกไตรสิกขาก็เพื่อให้มรรคเกิดขึน้ เนื้อหาสาระของ
มรรคและไตรสิกขาก็คอื อันเดียวกันนัน่ เอง ฝึกอันใดก็ได้อนั นัน้ หรือฝึกสิง่ ใดสิง่ นัน้ ก็เจริญงอกงามขึน้
และการฝึกหรือการศึกษานัน้ ก็ไม่แยกจากการดาเนินชีวติ แต่อยูด่ ว้ ยกันกับการดาเนินชีวติ
(พระธรรมปิฎก. 2541: 914)
การฝึกฝนและพัฒนามนุษย์ตามหลักไตรสิกขา เพื่อให้ดาเนินชีวติ ได้ถูกต้องตามหลัก
ไตรสิกขา มีสาระสาคัญดังนี้ (พระธรรมปิฎก. 2541: 914-915)
3.9.1 อธิศลี สิกขา (ศีล) คือ การฝึกความประพฤติสุจริตทางกาย วาจา และอาชีวะ ได้แก่
การรวมองค์มรรคข้อ า า า าก
ะ และสัมมาอาชีวะ เข้ามา ซึง่ ก็คอื การดารงตนด้วยดี
ในสังคม รักษาระเบียบวินัย ปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ละความรับผิดชอบทางสังคมให้ถูกต้อง มีความสัมพันธ์
ทางสังคมทีด่ งี ามเกือ้ กูลเป็นประโยชน์ ช่วยรักษาและส่งเสริมสภาพแวดล้อม โดยเฉพาะในทางสังคม
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ให้อยูใ่ นภาวะเอือ้ อานวยแก่การทีท่ ุก ๆ คนจะสามารถดาเนินชีวติ ทีด่ งี ามหรือปฏิบตั ติ ามมรรคกันได้
ด้วยดี
การประพฤติปฏิบตั ฝิ ึกหัดพัฒนาชีวติ ตามหลักการหรือตามกรอบของศีลนัน้ แบ่ง
การปฏิบตั อิ อกเป็น 2 ส่วน คือ (อารี วิชาชัย. 2549: 94-95)
3.9.1.1 การปฏิบตั พิ ฒ
ั นาตนให้ดาเนินไปตามกรอบหรือระบบของศีลธรรมพืน้ ฐาน
5 ประการ ทีเ่ รียกเป็ นภาษาบาลีว่า เบญจศีล เบญจธรรม อันเป็นหลักปฏิบตั พิ น้ื ฐานในการอยูร่ ว่ มกัน
ของบุคคลในสังคม โดยการประพฤติปฏิบตั แิ ละพัฒนากาย วาจา ของตนให้มคี วามเรียบร้อยเป็ นปกติ
มีระเบียบวินยั มีศลิ ปะในการดาเนินชีวติ คือ รูจ้ กั ใช้กาย วาจา ในทางสร้างสรรค์ ไม่เบียดเบียนตนเอง
และผูอ้ ่นื ให้ได้รบั ความลาบากเดือดร้อนเสียหายในเรือ่ งพืน้ ฐานทีส่ าคัญเกีย่ วกับชีวติ 5 ประการ ได้แก่
ไม่ทาร้ายเบียดเบียนกันในเรือ่ งร่างกายและชีวติ ไม่เบียดเบียนกันในเรือ่ งทรัพย์สนิ ไม่เบียดเบียนกันใน
เรือ่ งคู่ครอง ไม่เบียดเบียนกันด้วยวาจาหรือคาพูด ไม่เบียดเบียนสติปญั ญาของตนด้วยสุราเมรัยและสิง่
เสพติดทัง้ หลาย นอกจากนี้จะต้องปฏิบตั ใิ นหลักคุณธรรมพืน้ ฐานอีก 5 ประการควบคู่กนั ไปด้วย เพื่อ
ช่วยเหลือเกือ้ กูลกันในการอยูร่ ว่ มกันในสังคม ได้แก่ มีเมตตากรุณา คือ มีความรักและปรารถนาดีต่อ
ผูอ้ ่นื มีสมั มาอาชีวะ คือ มีความเพียร เลีย้ งชีวติ ในทางสุจริต มีกามสังวร คือ การสารวมหรือระมัดระวัง
ในเรือ่ งกาม มีสจั จะ คือ พูดแต่คาสัตย์ คาจริง และมีสติ คือ ไม่ประมาทในการทา การพูด และการคิด
3.9.1.2 การฝึกหัดพัฒนาควบคุมตนเองในทางกาย ทางวาจา ตามข้อกาหนด ตาม
กฎ ระเบียบ หรือบทบัญญัตติ ่าง ๆ ทางสังคม ตลอดจนข้อกาหนดกฎเกณฑ์ทต่ี นเองกาหนดขึน้ มา
เพื่อประพฤติปฏิบตั ฝิ ึกหัดพัฒนาตนเองให้เจริญก้าวหน้าต่อไป
ศีลทัง้ สองส่วนดังกล่าวนี้เป็ นหลักการสาหรับปฏิบตั ิ ฝึกหัด อบรม หรือเป็ นเครือ่ งมือ
สาหรับพัฒนาควบคุมกาย วาจา ให้มคี วามประพฤติดี มีระเบียบเรียบร้อย และมีความสัมพันธ์
อันถูกต้องดีงามในการอยู่รว่ มกันในสังคม ตลอดจนเป็ นพืน้ ฐานในการพัฒนาควบคุมจิตใจของตนตาม
หลักการของอธิจติ ตสิกขาต่อไป กายกับใจนี้มคี วามสัมพันธ์กนั ถ้าควบคุมกายได้ดกี จ็ ะควบคุมจิต
ได้งา่ ย ถ้าควบคุมจิตใจได้กจ็ ะควบคุมกายวาจาได้งา่ ยและได้ดเี ช่นเดียวกัน ดังนัน้ การฝึกหัดพัฒนา
ควบคุมรักษาพฤติกรรมทางกาย ทางวาจา ให้มรี ะเบียบเรียบร้อยเป็ นปกติ และมีความสัมพันธ์อนั ดี
ในการอยู่รว่ มกันในสังคมตามหลักการของศีลในขัน้ พืน้ ฐานทัง้ สองด้านดังกล่าว กายวาจาทีพ่ ฒ
ั นา
ดีแล้วก็จะเป็ นฐานในการพัฒนาจิตใจและปญั ญาให้เจริญก้าวหน้าต่อไป
3.9.2 อธิจติ ตสิกขา (สมาธิ) คือ การฝึกปรือในด้านคุณภาพและสมรรถภาพของจิต
ได้แก่ การรวมองค์มรรคข้อ สัมมาวายามะ สัมมาสติ และสัมมาสมาธิ เข้ามา ซึง่ ก็คอื การฝึกให้มจี ติ ใจ
เข้มแข็ง มันคงแน่
่
วแน่ ควบคุมตนได้ดี มีสมาธิ มีกาลังใจสูง ให้เป็นจิตทีส่ งบ ผ่องใส เป็นสุข บริสุทธิ ์
ปราศจากสิง่ รบกวนหรือทาให้เศร้าหมอง อยูใ่ นสภาพเหมาะแก่การใช้งานมากทีส่ ุด โดยเฉพาะการใช้
ปญั ญาอย่างลึกซึง้ และตรงตามความเป็ นจริง (พระธรรมปิฎก. 2541: 915)
การพัฒนาจิตใจเป็นเรือ่ งสาคัญเช่นเดียวกันกับการพัฒนาร่างกาย ทัง้ สองด้านนี้
จึงต้องพัฒนาให้เกิดสมดุล ให้เจริญงอกงามก้าวหน้าไปพร้อม ๆ กัน โดยเฉพาะในด้านจิตใจนัน้ ยิง่ เป็น
ความจาเป็ นสาคัญเร่งด่วนมากกว่าร่างกายและวัตถุภายนอก เพราะพุทธธรรมถือว่าใจเป็นนาย
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กายเป็ นบ่าว ทุกสิง่ ทุกอย่างมาจากใจหรือสาเร็จด้วยใจ ถ้าหากใจได้รบั การฝึกฝนอบรม ได้รบั การ
ฝึกหัดพัฒนาให้สมบูรณ์เข้มแข็งมันคงดี
่ แล้ว การพัฒนาร่างกายและวัตถุภายนอก ก็ไม่ใช่เรือ่ งยาก
อะไร พระพุทธศาสนาจึงมองการพัฒนาฝึกฝนอบรมจิตใจว่าเป็ นเรือ่ งสาคัญ เป็ นเรือ่ งใหญ่และมีความ
จาเป็ นเร่งด่วน ทีจ่ ะต้องพัฒนาให้เจริญก้าวหน้าทันยุคทันสมัยอยูเ่ สมอ ให้ทนั ต่อการเจริญทางร่างกาย
และวัตถุภายนอกทีก่ าลังเปลีย่ นแปลงก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว ถ้าหากบุคคลพัฒนาจิตใจของตนให้
เจริญเท่าทันร่างกายและโลกแห่งวัตถุภายนอก รูแ้ จ้งเห็นชัดตามความเป็นจริงของโลกและตามความ
เป็ นจริงของชีวติ แล้ว ความทุกข์หรือปญั หาของชีวติ ทัง้ ทางร่างกายและจิตใจของบุคคลนัน้ ก็จะ
บรรเทาเบาบางและลดน้อยลง จนกระทังหมดสิ
่
น้ ไปในทีส่ ุด นอกจากนี้การพัฒนาทางด้านจิตใจตาม
หลักพุทธธรรมนัน้ จะต้องปฏิบตั หิ รือพัฒนาด้วยหลักจิตตภาวนาหรือหลักสมถะภาวนาหรือสมาธิ
ภาวนา คือ หลักการหรือวิธกี ารทาจิตใจให้สงบ ตัง้ มันเป็
่ นสมาธิอยูใ่ นอารมณ์เดียวหรืออยูใ่ นเรือ่ งเดียว
เป็นหลักปฏิบตั หิ รือเครือ่ งมือสาหรับฝึกหัดพัฒนาอบรมจิตใจ ให้มคี ุณธรรมต่าง ๆ ให้มคี วามสงบ
ตัง้ มัน่ มีพลังเข้มแข็ง จิตใจทีม่ คี วามสงบตัง้ มันเป็
่ นสมาธิ จะเป็นจิตใจทีม่ พี ลังเข้มแข็งด้วยคุณธรรม
มีความสามารถในการทา การพูด การคิด และเป็นจิตใจทีม่ คี วามสุข สงบ จึงเป็นการพัฒนาจิตใจให้
มันคง
่ หนักแน่น มีพลังควรแก่การทางาน มีความเข้มแข็งด้วยคุณธรรม มีความเมตตา ความกตัญญู
กตเวที และมีสติ สมาธิ เป็นต้น (อารี วิชาชัย. 2549: 95-96)
3.9.3 อธิปญั ญาสิกขา (ปญั ญา) คือ การฝึกปรือปญั ญาให้เกิดความรูค้ วามเข้าใจ
สิง่ ทัง้ หลายตามความเป็ นจริงจนถึงความหลุดพ้น มีจติ ใจเป็นอิสระ ผ่องใส เบิกบานโดยสมบูรณ์ ได้แก่
การรวมองค์มรรคข้อ า และ า กปปะ เข้ามา ซึง่ ก็คอื การฝึกอบรมให้เกิดปญั ญาบริสุทธิ ์
ทีร่ แู้ จ้งชัดตรงตามสภาพความเป็ นจริง ไม่เป็นความรูค้ วามคิดความเข้าใจทีถ่ ูกบิดเบือนเคลือบคลุม
ย้อมสี อาพราง หรือพร่ามัว เป็นต้น เพราะอิทธิพลของกิเลสมีอวิชชาและตัณหาเป็นผูน้ าทีค่ รอบงาจิต
การฝึกปญั ญาเช่นนี้ตอ้ งอาศัยการฝึกจิตให้บริสุทธิ ์ผ่องใสเป็นพืน้ ฐาน แต่ในเวลาเดียวกัน เมือ่ ปญั ญาที่
บริสุทธิ ์รูเ้ ห็นตามเป็ นจริงนี้เกิดขึน้ แล้ว ก็กลับช่วยให้จติ นัน้ สงบ มันคง
่ บริสุทธิ ์ ผ่องใสอย่างแน่ นอน
ยิง่ ขึน้ และส่งผลออกไปในการดาเนินชีวติ คือ ทาให้วางใจ วางท่าที มีความสัมพันธ์กบั สิง่ ทัง้ หลาย
อย่างถูกต้อง และใช้ปญั ญาทีบ่ ริสุทธิ ์ ไม่เอนเอียง ไม่มกี เิ ลสแอบแฝง คิดพิจารณาแก้ไขปญั หาต่าง ๆ
ทากิจทัง้ หลายในทางทีเ่ ป็นไปเพื่อประโยชน์สุขอย่างแท้จริง (พระธรรมปิฎก. 2541: 915)
การพัฒนาฝึกฝนอบรมให้ปญั ญาเจริญงอกงามขึน้ นัน้ เป็นเรือ่ งสาคัญและจาเป็น
อย่างยิง่ ในชีวติ ของมนุษย์ทุกคน เพราะชีวติ ของบุคคลจะอยูร่ อดปลอดภัยและเจริญก้าวหน้าหรือ
พัฒนาไปได้แค่ไหนนัน้ ขึน้ อยูก่ บั ปญั ญาทัง้ สิน้ ปญั ญาเท่านัน้ ทีจ่ ะแก้ปญั หาหรือว่าดับทุกข์ให้แก่ชวี ติ
ได้หมดสิน้ พระพุทธองค์จงึ ทรงตรัสสังสอนเน้
่
นหนักในเรือ่ งปญั ญา จนทาให้พระพุทธศาสนามี
ลักษณะเด่นเป็ นอัตตลักษณ์ คือ เป็ นศาสนาแห่งปญั ญา บุคคลจะแก้ปญั หาและพัฒนาชีวติ ได้ดว้ ย
ปญั ญา จะทาลายกิเลส ตัณหา อุปาทาน และอวิชชาทัง้ ปวงได้ดว้ ยปญั ญา ดังนัน้ ปญั ญาจึงเป็ น
เป้าหมายทีส่ าคัญทีส่ ุดในพระพุทธศาสนาทัง้ ในด้านการศึกษาและการปฏิบตั ิ ซึง่ ปญั ญาในพระพุทธ
ศาสนานัน้ มีอยูห่ ลายระดับคือ สุตามยปญั ญา คือ ปญั ญาทีเ่ กิดจากการฟงั การอ่าน จินตามยปญั ญา
คือ ปญั ญาทีเ่ กิดจากการคิด และภาวนามยปญั ญา คือ ปญั ญาทีเ่ กิดจากการภาวนาหรือการฝึกหัด
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พัฒนาตามหลักไตรสิกขา ปญั ญาในระดับสุดท้ายคือภาวนามยปญั ญานี้เป็ นปญั ญาระดับสูงสุด ทีเ่ ป็น
เป้าหมายของการศึกษาและการปฏิบตั ใิ นพระพุทธศาสนา อย่างไรก็ตามการพัฒนาชีวติ ตามหลัก
ไตรสิกขานัน้ จะต้องพัฒนาไปพร้อม ๆ กันอย่างมีสมดุล หรืออย่างมีบูรณาการ เพราะธรรมทุกอย่าง
ต้องอิงอาศัยกันเกือ้ กูลกันจึงจะเกิดขึน้ ศีล สมาธิ ปญั ญานี้ ก็ยอ่ มเกี่ยวข้องสัมพันธ์เกือ้ กูลกัน จะขาด
อย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้ เพราะจะทาให้ไม่สมบูรณ์ ทุกข้อต้องอิงอาศัยและเกือ้ กูลกันและปฏิบตั ไิ ป
พร้อมกันให้เป็นองค์รวม ดังนัน้ ไตรสิกขาจึงต้องพัฒนาไปพร้อมกันทัง้ 3 ส่วน บุคคลพัฒนาชีวติ ของ
ตนให้สมบูรณ์ครบถ้วนได้ตามหลักไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปญั ญา ชีวติ ของผูน้ นั ้ ก็จะประสบแต่ความ
สุขสาเร็จในชีวติ ทุกระดับอย่างแน่ นอน (อารี วิชาชัย. 2549: 97-100)
ตามหลักนักวิชาการสมัยใหม่ หรือตามหลักวิชาการศึกษาสายตะวันตก อธิศลี สิกขา
(ศีล) อธิจติ ตสิกขา (สมาธิ) และอธิปญั ญาสิกขา (ปญั ญา) ก็ครอบคลุมถึงการทาให้เกิดพัฒนาการทาง
สังคม พัฒนาการทางอารมณ์ และพัฒนาการทางปญั ญา ตามลาดับ แต่จะแตกต่างกันโดยขอบเขต
ของความหมาย และไตรสิกขานัน้ มีจดุ หมายทีช่ ดั เจนตามแนวของพุทธธรรม เป็ นการฝึกฝนอบรม
บุคคลให้มวี นิ ยั ให้งอกงามทางอารมณ์ และให้งอกงามทางพุทธิปญั ญา ไตรสิกขานี้เกีย่ วเนื่องกันและ
ช่วยเสริมกัน ซึง่ ตามหลักพัฒนาการอย่างสมัยใหม่กไ็ ม่อาจปฏิเสธได้ เช่น ความรู้ เหตุผล ย่อมช่วย
ความเจริญทางอารมณ์ และช่วยเสริมการปฏิบตั ติ ามวินัย ตลอดถึงความรับผิดชอบและความสัมพันธ์
ในทางสังคม ดังนัน้ การฝึกฝนอบรมตามหลักไตรสิกขา หรือการให้เกิดพัฒนาการทัง้ 3 อย่าง จึงต้อง
ดาเนินคู่เคียงกันไป (พระธรรมปิฎก. 2541: 915-916)
ซึง่ จากการศึกษาวิจยั ของ พระจิรวัฒน์ อุตฺตมเมธี (วุฒพิ งศ์) (2553: 121) ทีไ่ ด้ศกึ ษา
วิเคราะห์การศึกษาเพื่อพัฒนาตนตามทัศนะของพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) พบว่า การพัฒนา
ตนในพระพุทธศาสนาใช้หลักภาวนา 4 กา า า ล า า
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สรุปได้ว่าการพัฒนาตนเองตามแนวพุทธศาสตร์ เป็นการพัฒนาทีเ่ ริม่ ต้นจากการพัฒนา
กาย และพัฒนาจิต โดยเฉพาะในด้านจิตใจนัน้ เป็นความจาเป็ นสาคัญเร่งด่วนมากกว่า เพราะในทาง
พระพุทธศาสนามองการพัฒนาฝึกฝนอบรมจิตใจว่าเป็ นเรือ่ งสาคัญ เป็นเรือ่ งใหญ่และมีความจาเป็น
เร่งด่วน ทีจ่ ะต้องพัฒนาให้เจริญก้าวหน้าทันยุคทันสมัยอยูเ่ สมอ การพัฒนาจิตอย่างต่อเนื่อง สม่าเสมอ
ตลอดเวลา จะเป็ นการทาจิตให้สะอาด สงบ ซึง่ ตามหลักของไตรสิกขา ได้แก่ ศีล สมาธิ ปญั ญา ซึง่ ศีล
เป็ นการพัฒนาทางด้านพฤติกรรม ส่วนสมาธิเป็ นการพัฒนาทางด้านจิตใจ และปญั ญาเป็นการพัฒนา
ด้านวุฒปิ ญั ญาและทัศนคติทถ่ี ูกต้อง
จากแนวคิดเกีย่ วกับการพัฒนาตนเองทัง้ หมดทีก่ ล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า การพัฒนาตนเอง
มีความจาเป็นสาหรับบุคคลทีต่ อ้ งการประสบความสาเร็จในชีวติ ซึง่ การพัฒนาตนเองเป็นการปรับปรุง
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เปลีย่ นแปลงพฤติกรรม เพื่อสนองความต้องการหรือเป้าหมายทีต่ นเองได้กาหนดไว้ ดังนัน้ การพัฒนา
ตนเองทัง้ ในด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปญั ญา จะทาให้ดารงชีวติ ประจาวันได้อย่างมีความสุข
และสามารถอยู่รว่ มกันได้ในสังคม ซึง่ รวมถึงชีวติ การทางานของบุคคลนัน้ ๆ ในองค์การ การทีอ่ งค์การ
ให้การสนับสนุ นทีจ่ ะพัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน เพื่อให้เกิดการพัฒนาตนเองในทุก ๆ ด้านดังกล่าว
เมือ่ บุคลากรในองค์การได้รบั การตอบสนองความต้องการในการพัฒนาตนเองแล้ว ก็จะทาให้บุคลากรมี
คุณภาพมากขึน้ มีความรูค้ วามสามารถมากขึน้ มีคุณธรรมจริยธรรม สามารถปฏิบตั งิ านได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึน้ ก็จะส่งผลถึงความสาเร็จขององค์การเช่นกัน เพราะบุคลากรเป็น
ทุนมนุ ษย์ทเ่ี ป็ นปจั จัยสาคัญในการดาเนินงานขององค์การ

4. การพัฒนาด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม และด้านสติ ปัญญา
จากพัฒนาการของสังคมในด้านต่าง ๆ รวมทัง้ ความเจริญทางด้านเทคโนโลยี ทาให้การมอง
สุขภาพได้ถูกเปลีย่ นแปลงจากเดิม คือ “ความคิดทีว่ ่าสุขภาพดีกค็ อื การมีชวี ติ รอด” มาเป็ น “การมีอสิ ระ
จากโรคภัยไข้เจ็บ” และหลังจากนัน้ ได้มาสู่แนวคิดทีเ่ น้นความสามารถของบุคคลทีจ่ ะปฏิบตั กิ จิ กรรม
ประจาวัน และปจั จุบนั ได้เน้นแนวคิดเกีย่ วกับการมีความสุข คือการมีความสมบูรณ์ทางด้านสังคม
อารมณ์ และคุณภาพชีวติ ซึง่ องค์การอนามัยโลกได้ให้คาจากัดความของคาว่าสุขภาพ ไว้ว่าเป็น
“สภาวะของความสมบูรณ์ทางร่างกาย จิตใจ และสังคม ไม่ใช่เพียงแต่ความปราศจากโรค หรือ
ทุพพลภาพเท่านัน้ ” (Health is a state of complete physical, mental and social well-being and
not merely the absence of disease or infirmity.) (ประภาเพ็ญ สุวรรณ. 2537: 2; อ้างอิงจาก World
Health Organization. 1958: 459) ต่อมาในทีป่ ระชุมสมัชชาองค์การอนามัยโลก เมือ่ เดือนพฤษภาคม
พ.ศ. 2541 (ค.ศ.1998) ได้มมี ติให้เพิม่ คาว่า “Spiritual well-being” หรือสุขภาวะทางจิตวิญญาณเข้าไป
ในคาจากัดความของสุขภาพ ดังนัน้ ปจั จุบนั คาว่า “สุขภาพ” มิได้หมายถึงเฉพาะสุขภาพกายและ
สุขภาพจิตเท่านัน้ แต่ยงั หมายรวมถึงสุขภาพสังคม และสุขภาพศีลธรรมอีกด้วย ซึง่ สุขภาพดีเป็นสิง่ ที่
มนุษย์ตอ้ งแสวงหามาให้ได้ในชีวติ โดยการใช้ความพากเพียรพยายามของตัวเอง แต่ละคนต้อง
พยายามฝา่ ฟนั อย่างหนักเพื่อให้มสี ุขภาพดี เมือ่ มนุษย์มสี ุขภาพดีแล้ว ควรรักษาสุขภาพของตนเอาไว้
เพราะว่าถ้าปราศจากสุขภาพดีแล้ว มนุษย์กไ็ ม่สามารถทางานเพื่อพัฒนาตัวเองและสังคมได้อย่าง
เต็มที่ (มานพ นักการเรียน. 2553: ออนไลน์) นอกจากนี้ พระราชบัญญัตสิ ุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550
มาตรา 3 ซึง่ ในพระราชบัญญัตนิ ้ี คาว่า “สุขภาพ” หมายความว่า ภาวะของมนุษย์ทส่ี มบูรณ์ทงั ้ ทางกาย
ทางจิต ทางปญั ญา และทางสังคม เชื่อมโยงกันเป็ นองค์รวมอย่างสมดุล (สานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา. 2555: ออนไลน์)
นักจิตวิทยาตะวันตกยุคใหม่ทเ่ี รียกตนเองว่าเป็นกลุ่มจิตวิทยาเชิงบวก ได้ให้ความสาคัญกับ
การพัฒนาคนให้เป็ นผูม้ พี น้ื ฐานมาจากคุณลักษณะภายในด้านบวกทีเ่ ป็ นความเข้มแข็งและมันคงในใจ
่
ทัง้ นี้คุณลักษณะดังกล่าว ได้แก่ การพลิกปญั หาให้เป็นโอกาส การยอมรับทัง้ ข้อดีและข้อเสียของตนเอง
การมีความสัมพันธ์กบั ผูอ้ ่นื อย่างอบอุ่นและไว้เนื้อเชื่อใจ การมีอสิ ระทีจ่ ะเลือกและกระทาสิ่งต่าง ๆ ด้วย
ตนเอง การมุง่ พัฒนาตนเองอยูเ่ สมอ และการใช้ชวี ติ อย่างมีความหมายและมีเป้าหมาย (อรัญญา
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ตุย้ คัมภีร.์ 2553: 80) และในทางพระพุทธศาสนามีศพั ท์ทใ่ี ช้สาหรับการพัฒนาคนโดยเฉพาะคือคาว่า
“ภาวนา” ซึง่ แปลว่า “การฝึกอบรม” หรือทาให้เจริญ การพัฒนาคนนัน้ ไม่ใช่พฒ
ั นาแต่เพียงจิตใจเท่านัน้
จะเห็นได้ว่าในพระพุทธศาสนา การภาวนามีทงั ้ หมด 4 ด้าน คือ พัฒนาด้านกาย เรียกว่า “กายภาวนา”
พัฒนาด้านจิต เรียกว่า “จิตภาวนา” พัฒนาด้านศีล เรียกว่า “ศีลภาวนา” และพัฒนาด้านปญั ญา
เรียกว่า “ปญั ญาภาวนา” ซึง่ เรือ่ งของการภาวนานี้ใกล้เคียงกับการพัฒนา 4 า
การการ ก า
สมัยใหม่ คือ การพัฒนาด้านร่างกาย (Physical Development) การพัฒนาด้านอารมณ์ (Emotional
Development) การพัฒนาด้านสังคม (Social Development) และการพัฒนาด้านสติปญั ญา
(Intellectual Development) (พระธรรมปิฎก. 2546: 142-143)
การพัฒนาบุคลากรในรูปแบบของการเข้ารับการฝึกอบรม มีวตั ถุประสงค์เพื่อการเรียนรูท้ ่ี
ถูกต้อง (Jobs Learning) เพื่อการเพิม่ พูนความรู้ (Know-How) เพื่อการปรับเปลีย่ นพฤติกรรม
(Behavior Changing) และเพื่อการพัฒนาองค์การ (Organization Development) (อนิวชั แก้วจานงค์.
2552: 153) ในขณะที่ พลันเกทท์ (นงนุ ช วงษ์สุวรรณ. 2546: 184-185; อ้างอิงจาก Plunkett. 1992:
407-409) ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมทีส่ อดคล้องกับ กุลยา ตันติผลาชีวะ (2537: 23-24)
โดยได้กล่าวว่า การฝึกอบรมเป็นกิจกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับการปรับปรุงการทางานของบุคลากรเพื่อให้ม ี
เจตคติ ความรู้ และทักษะทีเ่ พิม่ ขึน้ ซึง่ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ในด้านเจตคติ (Attitude) เป็นสิง่ จาเป็ นทีต่ อ้ งสร้างให้เกิดขึน้ ในทางสร้างสรรค์ ภายหลังการ
ฝึกอบรม เจตคติจะสร้างขึน้ จากการเลียนแบบจากตัวอย่างทีด่ ี และเจตคติเกิดจากการฝึกอบรม
บุคลากรจะเรียนรูก้ ารเปลีย่ นแปลงเจตคติจากการสังเกตในสิง่ ทีท่ า ถ้าพูดถึงความปลอดภัยในการ
ทางานเมือ่ ผูฝ้ ึกอบรมปฏิบตั ติ วั ขณะนัน้ ไม่แสดงถึงความระมัดระวังในความปลอดภัยแล้ว ผูเ้ ข้ารับ
การฝึกอบรมก็จะไม่เกิดเจตคติทด่ี ไี ด้ การสร้างเจตคติทด่ี ที ส่ี ุดคือจะต้องช่วยผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรมได้
มองเห็นว่าเกีย่ วข้องกับงานและความปลอดภัยอย่างไรต่อบุคลากร
ในด้านความรู้ (Knowledge) ความรูเ้ ป็ นส่วนของข้อเท็จจริง ความคิดรวบยอด และวิธกี าร
ทีช่ ่วยให้มองเห็นว่าจะต้องทาอย่างไรและทาไม ถ้าผูฝ้ ึกอบรมสามารถเข้าใจงานทัง้ หมดและเข้าใจ
ความสัมพันธ์ทเ่ี กีย่ วข้องกับงานได้ ก็จะมีโอกาสดีทจ่ี ะทางานได้สาเร็จ จะต้องเข้าใจหลักการหรือ
ทฤษฎีทใ่ี ช้ในการทางานก่อนทีจ่ ะสามารถทางานได้เหมาะสมกับงานของตน สามารถเปลีย่ นแปลง
หลักการหรือทฤษฎีไปสู่การปฏิบตั โิ ดยผ่านกระบวนการฝึกอบรม การรูว้ ่าควรทาอะไรเป็นสิง่ จาเป็น
แต่การทีส่ ามารถประยุกต์ความรูไ้ ด้ถอื ว่าเป็ นสิง่ สาคัญทีส่ ุด
ในด้านทักษะ (Skills) เมือ่ ประยุกต์ความรูไ้ ปใช้จะต้องแสดงออกถึงทักษะในด้านต่าง ๆ
อาจเป็ นทักษะในด้านเทคนิค ทักษะในด้านมนุษยสัมพันธ์ หรือทักษะในด้านความคิดรวบยอด ทักษะ
ในด้านเทคนิคเกีย่ วข้องกับงานทีต่ อ้ งใช้กาลังกาย ซึง่ ขึน้ อยูก่ บั ว่า รูว้ ่าจะทาอะไร ทาไม และอย่างไร
โดยใช้เครือ่ งช่วยสนับสนุนรวมไปถึงเครือ่ งจักรกลและอุปกรณ์ต่าง ๆ ด้วย ทักษะในด้านความคิด
รวบยอด เกีย่ วข้องกับกระบวนการทางสมองทีใ่ ช้ในการแก้ปญั หา การเรียนรู้ และการติดต่อสื่อสาร
ทางทีด่ ที ส่ี ุดในการสอนทักษะคือให้ผเู้ ข้ารับการฝึกอบรมได้ปฏิบตั จิ ริงให้มากทีส่ ุดเท่าทีจ่ ะทาได้
การปฏิบตั ซิ ้า ๆ คือหัวใจสาคัญของการฝึกทักษะ ซึง่ ในการฝึกทักษะนัน้ ความสาเร็จเบือ้ งต้นถือว่า
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เป็นสิง่ จาเป็ น ดังนัน้ ในระหว่างการฝึกทักษะทีม่ ผี นู้ ิเทศก์อย่างใกล้ชดิ เพื่อคอยแก้ไขข้อบกพร่องและ
สร้างความมันใจให้
่
กบั ผูฝ้ ึกทักษะก่อนการฝึกอบรม อาจจะต้องสารวจประสบการณ์เบือ้ งต้นก่อน
ปฏิบตั งิ าน เพื่อจะได้คดั เลือกวิธกี ารฝึกทักษะทีเ่ หมาะสม และอาจต้องเสียเวลาทบทวนการฝึกทักษะ
เพิม่ เติม ถ้าหากพบว่ามีทกั ษะบางประการทีต่ อ้ งเพิม่ เติม ซึง่ จะเห็นได้ว่า แนวคิดทีใ่ ห้ผเู้ ข้ารับการ
ฝึกอบรม ได้ปฏิบตั จิ ริงให้มากทีส่ ุดเท่าทีจ่ ะทาได้เป็ นวิธที ด่ี ที ส่ี ุดนี้ สอดคล้องกับแนวคิดของ จิรประภา
อัครบวร (2554: 43) ทีก่ ล่าวถึงการได้รบั มอบหมายให้ปฏิบตั งิ านจริงเป็นวิธกี ารพัฒนาทีย่ อมรับใน
ปจั จุบนั ว่าได้ผลมากทีส่ ุดเช่นกัน
ในขณะที่ ร็อบบินส์; และ โคลเทอร์ (2551: 153) และ อนิวชั แก้วจานงค์ (2552: 157-160)
ได้กล่าวถึงประเภทของการฝึกอบรมทีต่ รงกัน คือ การฝึกอบรมขณะทางาน (On the Job Training)
และการฝึกอบรมนอกเวลาทางาน (Off the Job Training) นอกจากนี้ กุลยา ตันติผลาชีวะ (2537:
18-26) ได้กล่าวไว้ว่า การฝึกอบรมมีหลากหลายชนิดหลากหลายประเภท และมีช่อื เรียกต่าง ๆ กัน
ขึน้ อยูก่ บั ประเด็นสาระ วิธกี าร หรือระยะเวลา ซึง่ ในการจาแนกประเภทของการฝึกอบรมตามทิศทาง
ของประเด็นการฝึกอบรม ได้แก่ จาแนกตามจุดประสงค์ของการฝึกอบรม จาแนกตามเวลาของการ
ฝึกอบรม จาแนกตามวิธกี ารฝึ กอบรม จาแนกตามบริการการฝึกอบรม และจาแนกตามสาระของการ
ฝึกอบรม
การฝึกอบรมนับว่าเป็ นงานสาคัญทีผ่ บู้ ริหารส่วนใหญ่ตอ้ งให้ความสนใจเป็นอย่างยิง่ ทัง้ นี้
เพื่อให้เป็นหนทางทีอ่ งค์การสามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ได้ดขี น้ึ ด้วยกิจกรรมทางด้านการฝึกอบรมนี้
บุคลากรเก่าก็จะมีโอกาสได้รบั ความรูค้ วามสามารถทีด่ ตี ลอดเวลา ตามทันกับการเปลีย่ นแปลงและ
ความก้าวหน้าใหม่ ๆ เช่นเดียวกันกับบุคลากรใหม่กจ็ ะมีโอกาสได้รบั การฝึกฝนและพัฒนายิง่ ขึน้
(ธงชัย สันติวงษ์. 2535: 164) นอกจากนี้ จารุนนั ท์ อิทธิอาวัชกุล (2553: 225) กล่าวว่า หากองค์การ
ห่วงใยและคานึงถึงสุขภาพจิตใจในการทางานของบุคลากรด้วย จะยิง่ เพิม่ ความรูส้ กึ ผูกพันมากขึน้
ดังนัน้ การสอดส่องดูแลและส่งเสริมให้บุคลากรมีชวี ติ การทางาน โดยทีส่ ามารถจัดสรรเวลาของงาน
ชีวติ ครอบครัว และทรัพยากรต่าง ๆ ได้อย่างสมดุล จึงเป็นเรือ่ งทีอ่ งค์การควรดาเนินการ
4.1 การพัฒนาด้านร่างกาย (Physical Development)
จิรประภา อัครบวร (2554: 44-46) กล่าวว่า การพัฒนาความสามารถด้านร่างกายที่
สมบูรณ์นนั ้ มาจากการกินอาหารทีเ่ หมาะสม ปราศจากสารเคมี หรือสิง่ ทีเ่ ป็นอันตรายต่อร่างกาย
การออกกาลังกาย ความสมดุลในการทางานและพักผ่อน การรักษาน้ าหนักตัวอย่างเหมาะสม และ
การพัฒนาสุขนิสยั ทีด่ ตี ่อชีวติ การพัฒนาด้านร่างกายนี้เป็นเรือ่ งทีส่ าคัญมากในการจัดทาแผนการ
พัฒนาตนเองของผูบ้ ริหารองค์การ ซึง่ บุคลากรทัวไปในองค์
่
การปจั จุบนั จะเห็นการเป็นโรคออฟฟิศ
ซินโดรม (Office Syndrome) คือเป็นโรคของคนทางานในสานักงาน ซึง่ โรคนี้มสี าเหตุมาจากสภาพ
แวดล้อมในสถานทีท่ างานทีไ่ ม่เหมาะสม คนทางานในปจั จุบนั ส่วนมากจะนังอยู
่ ท่ โ่ี ต๊ะ ทางานหน้าจอ
คอมพิวเตอร์ นังเขี
่ ยนหนังสือรายงาน ตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ โดยมีการใช้เครือ่ งคอมพิวเตอร์ใน
การทางานเป็ นเวลานาน ๆ และไม่มกี ารเปลีย่ นอิรยิ าบถของร่างกายให้มกี ารเคลื่อนไหวบ้าง ทาให้
อวัยวะของร่างกายส่วนต่าง ๆ เช่น ไหล่ ต้นคอ บ่า แขน ข้อมือ เอว หลัง ฯลฯ เกิดอาการปวด
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เมือ่ ยล้า ซึง่ อาการของโรคออฟฟิศซินโดรมนี้ อาจก่อให้เกิดความทรมานอย่างรุนแรงได้ หากไม่ได้รบั
การดูแลรักษา และด้วยปญั หานี้ทวีความรุนแรงขึน้ ในทีท่ างานหลายแห่งทัวโลก
่
ทาให้หลายองค์การ
ต้องมาศึกษาเรือ่ ง “Ergonomic” หรือศาสตร์ทว่ี ่าด้วยการศึกษาถึงความสัมพันธ์ของคนกับงานทีท่ าอยู่
เพื่อหาความสัมพันธ์อนั เหมาะสมระหว่างสรีระของมนุษย์ ท่าทางขณะปฏิบตั งิ าน สภาพแวดล้อมของ
การทางาน และอุปกรณ์เครื่องมือสานักงาน ซึง่ เป็นสิง่ ทีป่ ฏิเสธไม่ได้ว่า ประสิทธิภาพในการทางาน
ขึน้ อยูก่ บั ความสะดวกสบายของบุคลากรขณะทางาน ถ้าละเลยเรือ่ งความสะดวกสบายของบุคลากร
ขณะทางาน นอกจากจะส่งผลให้ประสิทธิภาพการทางานต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานแล้ว ยังนามาซึง่ ความ
เจ็บปว่ ยทีเ่ กิดสะสมต่อเนื่องมาอย่างช้า ๆ โดยทีไ่ ม่ทนั สังเกตเห็น ดังนัน้ การสารวจผังพืน้ ทีใ่ ช้สอย และ
อุปกรณ์สานักงาน เพื่อการปรับปรุงการจัดวางพืน้ ทีใ่ ช้สอยให้เหมาะสมเป็ นเรือ่ งทีส่ าคัญมากต่อการ
ทางาน และยังมีปจั จัยหลัก ๆ อีกบางประการทีผ่ ใู้ ช้คอมพิวเตอร์ตอ้ งปรับปรุง ได้แก่ การปรับเปลีย่ น
พฤติกรรมท่าทางขณะปฏิบตั งิ าน ตลอดจนใช้อุปกรณ์สานักงานให้ถูกต้องตามหลักการของศาสตร์
ทีว่ ่าด้วยการศึกษาถึงความสัมพันธ์ของคนกับงานทีท่ าอยู่ (Ergonomic)
อรัญญา ตุย้ คาภีร์ (2553: 80-81) ได้กล่าวถึงความสุขทีท่ าให้มนุษย์มสี ุขภาพทีด่ ไี ว้ว่า
จากการศึกษาค้นคว้าของนักจิตวิทยา ในช่วงทศวรรษทีผ่ ่านมาพบว่า ความสุขทาให้มนุษย์มสี ุขภาพดี
ตัวอย่างเช่น แครอล ริฟ (Carol Ryff) จากมหาวิทยาลัยวิสคอนซิน-เมดิสนั (University of Wisconsin–
Madison) นักจิตวิทยาชาวอเมริกนั ได้ศกึ ษาความเกีย่ วข้องกันของผลการตรวจสุขภาพและความสุข
ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มคนทีม่ จี ดุ หมายในชีวติ สูง จะมีระดับไขมันชนิดดี (HDL) า า ก รา
า
ล
และ
ก า า กลุ่มคนทีม่ คี วามสามารถในการจัดการกับ
สภาพแวดล้อมภายนอกได้ดี มีสมั พันธภาพเชิงบวกกับผูอ้ ่นื มีระดับการยอมรับตนเองสูง จะมีไกลโค
ไซแลท ฮีโมโกลบิน ชนิดเอ (Glycosylated Hemoglobin-HbA1c) ทีเ่ ป็นค่าชีว้ ดั โรคเบาหวานว่าอยูใ่ น
ระดับต่ า ซึง่ หมายถึงการมีสุขภาพร่างกายทีด่ ี นอกจากนี้ งานวิจยั ศึกษาคนทีม่ คี วามสุขกับการนอน
หลับ ในระยะก่อนถึงการนอนในระดับผ่อนคลายทีส่ ุดทีเ่ รียกว่า ระยะเร็ม-สลีป (REM sleep) กลา
เป ระ ะ การ
ะ การ ล
ร ลก า อุณหภูมขิ องร่างกาย ความดันเลือด ชีพจร และ
การหายใจไม่คงที่ ความตึงตัวของกล้ามเนื้อลดลง มีการเคลื่อนไหวของร่างกายเพิม่ ขึน้ เป็ นการนอน
หลับทีม่ กี ารรูต้ วั หรือมีลกั ษะเหมือนตอนกาลังตื่น ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มคนทีม่ คี วามสามารถในการ
จัดการกับสภาพแวดล้อมได้ดี มักจะมีช่วงระยะเร็ม- ลป ทีย่ าวนานกว่า และนอนหลับง่ายกว่า หรือ
สามารถเข้าสู่ระยะเร็ม- ลป ร ก า ส่วนงานวิจยั ของฟรายด์แมนและคณะ (Friedman; et al. n.d.:
unpaged) ระบุกลุ่มหญิงสูงอายุทม่ี คี วามสัมพันธ์กบั ผูอ้ ่ืนในระดับไม่ดี และนอนหลับยาก จะมีระดับ
สารเคมีในร่างกายทีช่ ่อื อินเตอร์ลวิ คิน 6 (Interleukin 6) สูง ซึง่ มีผลทาให้รสู้ กึ เมือ่ ยล้าง่าย และหยุด
การใช้กล้ามเนื้อหรือการเคลื่อนไหว ซึง่ จะเห็นได้ว่าความสุขมีความเชื่อมโยงกับการทางานของสาร
ต่าง ๆ ในร่างกาย และส่งผลต่อสุขภาพโดยตรง ดังทีป่ รัชญาเมธีของจีนเสนอว่า การมีความสุข
หมายถึง การมีอายุยนื ยาว ความรุง่ เรืองของสุขภาพ ความไม่มโี รค ความสงบ การรูส้ กึ ผ่อนคลายจาก
ความเครียด และความวิตกกังวล สิง่ เหล่านี้นบั ว่าเป็ นสิง่ ทีม่ คี ุณค่าทีส่ ุดสาหรับชีวติ
ระพี สาคริก (2552: 236) ได้กล่าวถึงเรือ่ งการออกกาลังกายเพื่อส่งเสริมให้มสี ุขภาพ
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ทีด่ ไี ว้ว่า การออกกาลังกายควรจะมีรากฐานอยูใ่ นจิตใจของทุกคน หลังจากทีแ่ ตกกิง่ ก้านสาขามาเป็น
การกีฬา หลายคนเชื่อว่าการกีฬาคือการออกกาลังกาย หากรากฐานจิตใจสามารถหยังรู
่ ค้ วามจริง
ย่อมเข้าใจได้ว่า การออกกาลังกายคือส่วนหนึ่งซึง่ ผสมผสานอยูใ่ นภาพรวมของการดาเนินชีวติ อันควร
จะมีวถิ ที างมุง่ สู่การสร้างสรรค์รว่ มกับการใช้ประโยชน์ นอกจากนี้ จินตนา สุจจานันท์ (2554: 51)
ได้กล่าวถึงการมีสุขภาพดีไว้ว่า คนทีม่ สี ุขภาพดีลดการแพร่กระจายของโรคติดต่อ จะทาให้คนในสังคม
มีสุขภาพดีไปด้วย และคนทีม่ สี ุขภาพดีจะขาดงานน้อย ซึง่ จะไปช่วยเพิม่ ผลผลิตให้กบั เพื่อนร่วมงาน
นอกจากนี้คนทีม่ สี ุขภาพดีกจ็ ะใช้บริการทางด้านสุขภาพน้อย จึงเป็ นการลดการใช้จ่ายของรัฐบาล
ซึง่ อาจนาไปสู่การลดภาษีได้
สรุปได้ว่าการพัฒนาด้านร่างกายเป็ นการให้ความสาคัญกับสุขภาพ โดยการบริโภค
อาหารตามหลักโภชนาการ พักผ่อนอย่างเพียงพอและออกกาลังเป็นประจา เพื่อสุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบูรณ์ เพราะสุขภาพร่างกายมีผลต่อการปฏิบตั งิ านของบุคลากรในองค์การ
4.2 การพัฒนาด้านอารมณ์ (Emotional Development)
อารมณ์ของมนุษย์นนั ้ จะเกิดขึน้ เมือ่ สติ (Conciousness) า าร
ละ
าร
า อยูก่ บั แต่ละบุคคล ซึง่ สิง่ ทีก่ ่อให้เกิดอารมณ์ ได้แก่ การคาดหวัง (Expectation)
า าก
ลา (Time Limitation) และความเมือ่ ยล้าอ่อนเพลียทางร่างกายและจิตใจ (สุเมธ
แสงนิ่มนวล. 2540: 72-73) เมือ่ ไม่สามารถควบคุมอารมณ์ได้จนเกิดความหยาบคาย ซึง่ ผลกระทบ
จากความหยาบคายนัน้ คริสติน เอ็ม เพียร์สนั (Christine M. Pearson) คณะบริหารธุรกิจ คีนันแฟลคเลอร์ มหาวิทยาลัยนอร์ธแคโรไลนา (Kenan-Flagler Business School, University of North
Carolina) ได้กล่าวว่า พฤติกรรมหยาบคายและไม่มมี ารยาทในทีท่ างาน อาจเป็ นอันตรายมากกว่าที่
ผูบ้ ริหารจะคาดคิด ผลกระทบอย่างน้อย ๆ ได้แก่ การเสียเวลาทางานและขาดประสิทธิภาพ เพราะมัว
แต่กงั วลคอยระวังทีจ่ ะหลีกเลีย่ งผูแ้ สดงความหยาบคาย ลดความรูส้ กึ ผูกพันกับองค์การ ลดความ
พยายามในการทางาน ทางานน้อยลง และก็ลาออกในทีส่ ุด (เครวิทซ์; และ ชูเบิรต์ . 2546: 122) ซึง่
อาจกล่าวได้ว่าอารมณ์ ความรูส้ กึ มีบทบาทสาคัญในการพัฒนาสัมพันธภาพและในการติดต่อสัมพันธ์
ซึง่ กันและกัน อีกทัง้ ยังมีส่วนเกีย่ วข้องในการตัดสินใจ การแก้ไขปญั หาต่าง ๆ และในการนาสติปญั ญา
ความเฉลียวฉลาดมาใช้เพื่อบรรลุเป้าหมายทีเ่ ราต้องการ ซึง่ การทีจ่ ะกระทาเช่นนี้ได้นนั ้ การมีความ
ฉลาดทางอารมณ์ (Emotional Intelligence) หรือทีร่ จู้ กั กันอย่างแพร่หลายว่า EQ (Emotional
Quotient) จึงเป็ นคุณสมบัตหิ ลักประการหนึ่งทีส่ าคัญ และน่าสนใจอย่างยิง่ ในยุคปจั จุบนั นี้ (พรรณราย
ทรัพยะประภา. 2548: 158) ซึง่ โกลแมน (พรรณราย ทรัพยะประภา. 2548: 155-157; อ้างอิงจาก
Goleman. 1998: 26-27) ได้กล่าวว่าการทีจ่ ะนาแนวคิดเกีย่ วกับความฉลาดทางอารมณ์ไปประยุกต์ใน
การปฏิบตั งิ านในองค์การต่าง ๆ หรือไปประยุกต์ในการบริหารบุคคลนัน้ มีประเด็นทีค่ วรจะนาไป
พิจารณาคือ ความฉลาดทางอารมณ์ในการทางานประกอบด้วยองค์ประกอบสาคัญ 2 ด้าน ได้แก่
ความสามารถทางด้านส่วนตัว (Personal Competence) และความสามารถทางด้านสังคม (Social
Competence)
นอกจากนี้ จิรประภา อัครบวร (2554: 49) ได้กล่าวถึงการพัฒนาด้านอารมณ์ไว้ว่า การ
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พัฒนาด้านอารมณ์เป็นการพัฒนาเพื่อให้เกิดสมดุลของอารมณ์ตนเองกับสถานการณ์แวดล้อมและกับ
ผูอ้ ่นื รวมถึงความสามารถในการตระหนัก ยอมรับ และแสดงออกอารมณ์ของตนเองได้อย่างเหมาะสม
นอกจากนี้เป็ นความสามารถในการตระหนัก ตอบสนองต่ออารมณ์อ่นื อย่างเหมาะสม และด้วยความ
เคารพ ซึง่ การวางแผนการพัฒนาตนเองด้านอารมณ์เป็ นการพัฒนาเพื่อมุ่งหวังผลคือ การเปลีย่ นแปลง
พฤติกรรม การแสดงออกของอารมณ์ได้อย่างเหมาะสม ซึง่ การพัฒนานี้ควรจัดทาเมือ่ ผูว้ างแผนการ
พัฒนา ตระหนักและยอมรับว่าตนเองมีปญั หาในด้านนี้ ในปจั จุบนั มีแนวทางการพัฒนาอารมณ์ 2
ลก กาล ป
ดังนี้ (จิรประภา อัครบวร. 2554: 50)
4.2.1 การรับคาปรึกษา (Counseling) สาหรับกรณีทม่ี ปี ญั หาทางอารมณ์อย่างมาก เป็น
กระบวนการทางจิตวิทยาทีม่ จี ดุ มุง่ หมายเพื่อให้ผมู้ าขอคาปรึกษาได้ใช้ความสามารถทีม่ อี ยูน่ นั ้ ในการ
จัดการกับปญั หาของเขาได้ สามารถตัดสินใจแก้ปญั หาได้ดว้ ยตัวของเขาเอง โดยกระบวนการให้
คาปรึกษานี้จะเน้นการใช้คาถาม (Questioning) ละการ ะ กล (Reflection) เ
ร การ
ปรก า ป
ะปร ปล
กรร
โ การปร ปล
ะ ร การ
า ล ระ ะ ลา
ร การปรก า ร การ า า าร
การ
ก
ร การ า า
4.2.2 การโค้ช (Coaching) สาหรับปญั หาทางอารมณ์ทม่ี ผี ลต่อการบังคับบัญชา หรือ
ภาวะผูน้ า เป็ นกระบวนการทีร่ จู้ กั กันดีในวงการกีฬา เพื่อใช้ในการพัฒนาทัง้ ทักษะและอารมณ์ แต่ใน
ปจั จุบนั มีการใช้การโค้ชอย่างมากในองค์การ เพื่อพัฒนาบุคลากรในหลาย ๆ ระดับ หากเป็นการพัฒนา
บุคลากรระดับปฏิบตั งิ าน ส่วนใหญ่เป็นการโค้ชเพื่อให้ทางาน และสามารถปรับตัวกับการทางาน
โดยมีการพัฒนากลุ่มหัวหน้างานให้มาเป็ นโค้ช ส่วนการโค้ชของบุคลากรในระดับบริหาร มักเป็นการ
โค้ชด้านการพัฒนาภาวะผูน้ า ทีเ่ รียกกันว่า “Executive Coach” คือ เป็นการจ้างโค้ชมืออาชีพจาก
ภายนอกมาเป็ นผูใ้ ห้คาแนะนาอย่างเป็ นระบบ ซึง่ การโค้ชส่วนใหญ่มวี ตั ถุประสงค์เพื่อการพัฒนา
ศักยภาพและการปรับเปลีย่ นพฤติกรรม
สรุปได้ว่าการพัฒนาด้านอารมณ์ เป็ นการสร้างเสริมสุขภาพจิตทีด่ ี ให้รจู้ กั ควบคุม
อารมณ์ เพราะอารมณ์ของมนุษย์นนั ้ จะเกิดขึน้ เมือ่
า าร
สติ ละ าร
า
อยูก่ บั แต่ละบุคคล โดยสิง่ ทีก่ ่อให้เกิดอารมณ์ ได้แก่ การคาดหวัง า าก
ลา และความ
เมือ่ ยล้าอ่อนเพลียทางร่างกายและจิตใจ ซึง่ ในปจั จุบนั มีแนวทางการพัฒนาอารมณ์ 2 ทีเ่ ป็นทีน่ ิยม
คือ การรับคาปรึกษา และการโค้ชเพื่อพัฒนาทัง้ ทักษะและอารมณ์
4.3 การพัฒนาด้านสังคม (Social Development)
การพัฒนาด้านสังคม หมายถึง ความสามารถในการแสดงออกซึง่ บทบาททางสังคมได้
อย่างเหมาะสม ไม่รสู้ กึ ขัดเขิน รวมถึงความสามารถในการพัฒนาสัมพันธภาพกับผูอ้ ่นื สามารถสร้าง
เครือข่าย ให้ความเคารพต่อความเชื่อ ความคิดเห็นทีแ่ ตกต่าง ไม่ว่าบทบาทนัน้ จะเป็ นบทบาทของ
บุตร ผูป้ กครอง คู่สมรส เพื่อน คนร่วมงาน เพื่อนบ้าน และสมาชิกของประเทศ ซึง่ การพัฒนาด้าน
สังคมนี้ ในปจั จุบนั หลายองค์การมีการส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเรือ่ งบุคลิกภาพ การเข้าสังคม
เพื่อให้เกิดความมันใจในการติ
่
ดต่อสื่อสารกับผูอ้ ่นื ทีเ่ พิง่ รูจ้ กั เพราะมีผลต่อการทางานร่วมกับ
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บุคคลอื่นอย่างมาก โดยเฉพาะในสังคมไทย ซึง่ การมีสมั พันธภาพทีด่ ี มีเครือข่าย มักเป็นส่วนหนึ่ง
ของความสาเร็จของงาน หากพิจารณาเรือ่ งนี้อย่างเป็ นทางการจะเรียกกันว่า “การขัดเกลาทางสังคม
(Socialization)” ทีเ่ รียกกันมาตัง้ แต่ยคุ กรีก โดยมีเพลโต้ (Plato) เป็นผูบ้ ญ
ั ญัตคิ านัน้ ได้สะท้อนให้
เห็นว่า การเรียนรูท้ างสังคมของมนุษย์ได้มาจากครอบครัว ครูบาอาจารย์ และสิง่ แวดล้อม จนมาสู่
ยุคนี้เกิดเป็ นกระบวนการอบรมสังสอนทางสั
่
งคมให้ผทู้ จ่ี ะเป็ นสมาชิกของสังคมได้เรียนรูแ้ ละรับเอา
ระเบียบ วิธกี าร กฎเกณฑ์ ไปประพฤติปฏิบตั ิ ซึง่ ค่านิยมต่าง ๆ นี้ ได้ถูกกาหนดไว้เป็นระเบียบ
แบบแผน เป็ นประเพณีปฏิบตั ิ ทีส่ มาชิกของสังคมจะต้องผ่านกระบวนการขัดเกลาทางสังคมตลอด
ชีวติ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ดังนัน้ เมือ่ บุคลากรเริม่ ต้นการทางานในองค์การ กระบวนการ
ขัดเกลาทางสังคมนี้จงึ เป็นเรือ่ งทีผ่ บู้ ริหารทรัพยากรมนุ ษย์มกั ให้ความสาคัญอย่างมาก ซึง่ ถูกบรรจุอยู่
ในหลักสูตรการปฐมนิเทศ แต่เมือ่ บุคลากรเติบโตในองค์การ ทางานในระดับสูงขึน้ ไป ผูบ้ ริหารหลาย
องค์การกลับมองข้ามเรือ่ งนี้ไป ทัง้ ทีก่ ารพัฒนาเพื่อเข้าสู่สงั คมยิง่ มีความสาคัญมากขึน้ ตามระดับ
ตาแหน่งทีส่ งู ขึน้ ในองค์การ หากผูบ้ ริหารหรือบุคลากรในองค์การทาการจัดทาแผนการพัฒนาส่วน
บุคคล บางครัง้ อาจเป็นเรือ่ งทีค่ วรอยูใ่ นแผนการพัฒนาด้วย เช่น การเข้าเรียนหลักสูตรการพัฒนา
บุคลิกภาพ หรือการออกงานสังคมเพื่อทาการฝึกการเข้าสังคม โดยมีเพื่อนคู่หู (Buddy) ะ ป
โ (Coach) ร
า ะ าปา
ก (จิรประภา อัครบวร. 2554: 46-47)
นอกจากนี้ พรรณราย ทรัพยะประภา (2548: 44-47) ได้กล่าวว่า มนุษยสัมพันธ์เป็ นเรือ่ ง
ทีเ่ กีย่ วกับความสัมพันธ์ระหว่างกันและกันของบุคคลทีอ่ ยูร่ ว่ มกัน ไม่ว่าจะในชีวติ ส่วนตัว ในชีวติ การ
ทางาน และในชีวติ สังคมทัวไป
่ เป็นเรือ่ งสาคัญอันเป็นพืน้ ฐานในการทาความเข้าใจซึง่ กันและกัน
ในความต้องการทางด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็ นทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม พร้อมทัง้ ตอบ
สนองความต้องการต่าง ๆ ดังกล่าวให้กนั และกันอย่างเหมาะสม และอย่างน่ าพึงพอใจด้วยกันทัง้ สอง
ฝา่ ย ซึง่ ส่งผลให้การใช้ชวี ติ ร่วมกันไม่ว่าจะเป็ นระยะเวลาอันสัน้ หรือระยะเวลาอันยาวนาน และใน
บทบาทหน้าทีต่ ่าง ๆ ของแต่ละคนดาเนินไปอย่างมีความสุข มีความรัก ความเอือ้ อาทร และช่วยเหลือ
เกือ้ กูลกันตามควรแก่อตั ภาพ บุคคลทีม่ มี นุษยสัมพันธ์ดคี อื บุคคลทีม่ สี ุขภาพจิตดี และในสถานทีใ่ ด
ก็ตามถ้ามีบุคคลทีม่ สี ุขภาพจิตดีเป็นส่วนมาก สถานทีน่ นั ้ จะมีความสุข บุคคลในสถานทีน่ นั ้ มีความสุข
กายและสบายใจ เมือ่ มีความสบายใจ การปฏิบตั งิ านก็จะราบรื่น ถ้าทุก ๆ คนในองค์การได้หนั มา
เอาใจใส่ในเรือ่ งมนุษยสัมพันธ์ในแง่มุมต่าง ๆ แล้ว จะช่วยให้องค์การนัน้ สามารถประสบผลสาเร็จตาม
วัตถุประสงค์ทไ่ี ด้ตงั ้ ไว้ หรืออย่างน้อยก็ช่วยลดปญั หาต่าง ๆ ลงได้ตามสมควร ดังนัน้ มนุษยสัมพันธ์ดี
จึงเป็ นเรือ่ งทีม่ คี วามสาคัญอย่างยิง่ ทีท่ ุก ๆ คนควรทาความเข้าใจและฝึกตนให้เป็นบุคคลทีม่ ี
มนุษยสัมพันธ์ดอี ยูเ่ สมอ ซึง่ จะช่วยให้ปรับตัวได้ดไี ม่ว่าจะอยูก่ บั ใคร อยูท่ ใ่ี ด หรือในสถานการณ์ใด
สรุปได้ว่าการพัฒนาด้านสังคม เป็นการสร้างการยอมรับและยกย่องจากสังคม อันได้แก่
การเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ซึง่ กระบวนการขัดเกลาทางสังคมเป็นเรือ่ งทีผ่ บู้ ริหารทรัพยากรมนุษย์มกั
ให้ความสาคัญอย่างมาก หากองค์การมีการส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเรือ่ งบุคลิกภาพ การเข้าสังคม
เพื่อให้เกิดความมันใจในการติ
่
ดต่อสื่อสารกับบุคคลอื่นทีเ่ พิง่ รูจ้ กั จะส่งผลต่อการทางานร่วมกับ
บุคคลอื่น ทาให้มสี มั พันธภาพทีด่ ี มีเครือข่าย และเป็นส่วนหนึ่งของความสาเร็จของงาน
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4.4 การพัฒนาด้านสติ ปัญญา (Intellectual Development)
ปญั ญาเป็ นความสามารถในการคิด ตัง้ คาถาม และการประเมิน เพื่อทีจ่ ะนามาซึง่
องค์ความรู้ สามารถประมวลและใช้ขอ้ มูล เพื่อทีจ่ ะสร้างสรรค์ให้ได้ความคิดใหม่ ๆ ซึง่ การพัฒนาด้าน
ปญั ญาจะทาให้คนมีความสามารถทีจ่ ะเรียนรูจ้ ากประสบการณ์ชวี ติ สามารถทาการตัดสินใจ แก้ปญั หา
และหลุดพ้นจากความยากลาบากได้ การพัฒนาด้านนี้จงึ เป็นทีน่ ิยมมากทีส่ ุดในบรรดารูปแบบการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เช่น การศึกษาเพิม่ เติม การเข้ารับการฝึกอบรม อย่างไรก็ตามวิธกี ารพัฒนาที่
ยอมรับในปจั จุบนั ว่าได้ผลมากทีส่ ุด คือการได้รบั มอบหมายให้ปฏิบตั งิ านจริง (Project Assignment)
ะ า เกิดการ ร ร ก ป า า า ละกลา ป ประสบการณ์ทส่ี าคัญ (จิรประภา
อัครบวร. 2554: 43) ซึง่ การพัฒนาปญั ญา จะต้องได้ความคิดขัน้ สังเคราะห์ มีความคิดริเริม่ สร้างสรรค์
ใหม่ ๆ ถึงจะทาให้การพัฒนาปญั ญาเจริญงอกงามได้ และการพัฒนาปญั ญาทีไ่ ด้ผล คือ เข้าใจความ
หมาย จับประเด็นจับสาระได้ มองเห็นจุดของปญั หา สื่อสารถ่ายทอดได้ ตลอดจนนาความรูน้ นั ้ มาใช้
ประโยชน์ได้ถูกเรือ่ งทันเวลาทันเหตุการณ์ (พระธรรมปิฎก. 2546: 50; 2546: 76-77) นอกจากนี้ การ
ฝึกอบรมในเรือ่ งทักษะของบุคลากร ด้าน Problem Solving Skill คือ การฝึกอบรมให้บุคลากรรูจ้ กั การ
แก้ไขปญั หาต่าง ๆ ฝึกให้รจู้ กั ตรรกะหรือรูจ้ กั เหตุรจู้ กั ผล (Logical) รูจ้ กั วิเคราะห์ปญั หา ทักษะในการ
ค้นหาปญั หาต่าง ๆ ทีเ่ ป็ นสมมติทแ่ี ท้จริงของปญั หา ทางเลือกต่าง ๆ ในการแก้ไขปญั หา วิเคราะห์
ทางเลือกแต่ละทางเลือก และการตัดสินใจเลือกวิธ ี การแก้ไขปญั หาทีด่ ที ส่ี ุด ซึง่ ร็อบบินส์; และ
โคลเทอร์ (2551: 152-153) ได้กล่าวไว้นนั ้ เป็นการพัฒนาด้านสติปญั ญา เช่นเดียวกันกับที่ จิรประภา
อัครบวร (2554: 43) และ พระธรรมปิฎก (2546: 76-77) ได้กล่าวไว้เช่นกัน
ตามมาตรา 15
ระรา
การ ก า
า . . 2542 ระ า
การ การ ก า 3 รป
การ ก า ระ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
ซึง่ ทัง้ 3 รป
ประก
การ ก า ล
และในแผนการศึกษา ศาสนา ศิลปะ และ
วัฒนธรรมแห่งชาติ (พ.ศ. 2545-2559) ยังได้ระบุไว้ในวัตถุประสงค์ของแผนเกี่ยวกับการศึกษาตลอด
ชีวติ ว่า เพื่อพัฒนาคนอย่างรอบด้านและสมดุล เพื่อเป็นฐานหลักของการพัฒนา โดยมุง่ หมายให้ทุกคน
ได้เข้าถึงบริการทางการศึกษาตัง้ แต่แรกเกิดจนตลอดชีวติ เพื่อพัฒนาตามความสามารถและโอกาส
ในการเรียนรู้ ซึง่ การศึกษาตลอดชีวติ เป็นการศึกษาทีบ่ ุคคลได้รบั ตลอดชีวติ ตัง้ แต่เกิดจนตาย เป็นการ
ศึกษาทีเ่ กีย่ วข้องกับวิถชี วี ติ ทัง้ ด้านสังคม สิง่ แวดล้อม ศาสนา เศรษฐกิจ การเมือง เพื่อพัฒนาบุคคลให้
มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ สามารถปรับตัวกับสังคมทีเ่ ปลีย่ นแปลงได้ทุกช่วงชีวติ ดังนัน้ ปจั จัย
สาคัญทีท่ าให้ตอ้ งมีการศึกษาตลอดชีวติ คือ ความเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ ในตัวบุคคล ความเปลีย่ น
แปลงทีเ่ กิดขึน้ มีทงั ้ ทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปญั ญา บทบาทและหน้าทีข่ องบุคคล รวมทัง้
ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทีท่ าให้วถิ ชี วี ติ เปลีย่ นแปลงไป ความเจริญ
ก้าวหน้าเหล่านี้ ทาให้คนต้องการความรูใ้ หม่ ๆ เพื่อจะได้ปรับตัวได้อย่างเหมาะสม การเรียนรูต้ ลอด
ชีวติ จึงเป็นสิง่ จาเป็นเพื่อช่วยให้คนได้รบั ความรูใ้ หม่ ๆ และทันสมัยอยูต่ ลอดเวลา นอกจากนี้ความ
เปลีย่ นแปลงทางด้านเศรษฐกิจและอาชีพการงาน คนจึงจาเป็ นต้องพัฒนาตนเองให้มคี วามสามารถ
เพิม่ ขึน้ การเปลีย่ นแปลงต่าง ๆ ทีเ่ กิดขึน้ จึงเป็ นความจาเป็นทีค่ นต้องเรียนรูอ้ ย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนา
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และเพิม่ คุณค่าให้กบั ตนเอง (จินตนา สุจจานันท์. 2554: 213-215)
สรุปได้ว่าการพัฒนาด้านสติปญั ญา เป็นการเพิม่ ทักษะทางด้านความรูใ้ ห้กบั ตนเอง
โดยการเข้ารับการอบรมเพื่อเพิม่ พูนความรู้ ทักษะและประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ ซึง่ การพัฒนาด้าน
ปญั ญา จะทาให้บุคคลมีความสามารถทีจ่ ะเรียนรูจ้ ากประสบการณ์ชวี ติ สามารถทาการตัดสินใจ
แก้ปญั หา และหลุดพ้นจากความยากลาบากได้ และการพัฒนาด้านปญั ญาจะต้องได้ความคิดขัน้
สังเคราะห์ มีความคิดริเริม่ สร้างสรรค์ใหม่ ๆ ถึงจะทาให้การพัฒนาปญั ญาเจริญงอกงามได้

5. การพัฒนาบุคลากรของคณะพาณิ ชยศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์ มหาวิ ทยาลัย
โครงสร้างการบริหารงานของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สายปฏิบตั กิ าร มีหน่ วยงานการเจ้าหน้าทีส่ งั กัดฝา่ ยบริหาร ดูแลงานบุคลากร หน้าทีง่ านและขอบเขต
งานหลัก ๆ ของหน่วยงานการเจ้าหน้าที่ ประกอบไปด้วย ดาเนินการด้านการรับสมัครสอบคัดเลือก
บุคคลเพื่อปฏิบตั งิ านตามหน่วยงานต่าง ๆ ดาเนินการเรือ่ งการประเมินการปฏิบตั งิ านเพื่อทดลองการ
ทางาน การปรับเงินเดือน การต่อสัญญาของบุคลากร ดาเนินการเรือ่ งการลาทุกประเภทของบุคลากร
ดาเนินการเรือ่ งสวัสดิการต่าง ๆ ของบุคลากร ดาเนินการเรือ่ งระบบฐานข้อมูลของบุคลากรในระบบ
SAP ดาเนินการเรือ่ งการขอพระราชทานเครือ่ งราชอิสริยาภรณ์ให้บุคลากร ดาเนินการเรือ่ งการขอ
กาหนดตาแหน่งผลงานทางวิชาการให้คณาจารย์ ตลอดจนดาเนินการเรือ่ งการจัดการฝึกอบรมเพื่อ
พัฒนาบุคลากร และส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมจากหน่วยงานภายนอก (คณะพาณิชยศาสตร์และ
การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2554?: 67)
กิจกรรมทีห่ น่วยการเจ้าหน้าทีไ่ ด้ดาเนินการจัดให้แก่บุคลากรเป็ นประจาทุกปี ได้แก่
ดาเนินการจัดบริการตรวจสุขภาพประจาปีของบุคลากร จัดโครงการสัมมนาประจาปีของบุคลากร และ
จัดโครงการทัศนศึกษาศาสนสถานศิลปวัฒนธรรม ทาบุญไหว้พระ 9 วัด นอกจากนี้ผลการดาเนินงาน
ทีส่ าคัญในปี 2554 ทีผ่ ่านมา ได้แก่ การจัดโครงการสัมมนาสายปฏิบตั กิ ารคณะพาณิชยศาสตร์และการ
บัญชี หลักสูตร CEO (Competent Efficient Officer) จานวน 2 รุน่ ให้แก่เจ้าหน้าทีส่ านักงานทุก
หน่วยงาน และโครงการสัมมนาปฏิบตั กิ ารหลักสูตรการเพิม่ ประสิทธิภาพในการทางานของกลุ่มนักการ
ภารโรง ยามรักษาการณ์ พนักงานขับรถยนต์ พนักงานโรเนียว คนสวน และช่างไฟฟ้า ซึง่ ความสาเร็จ
ทีโ่ ดดเด่นและเป็ นความภาคภูมใิ จของหน่วยงานการเจ้าหน้าทีส่ งั กัดฝา่ ยบริหาร คือการดาเนินการจัด
โครงการสัมมนาสายปฏิบตั กิ าร เพื่อพัฒนาบุคลากรสายปฏิบตั กิ ารให้มคี วามรู้ ความเข้าใจหลักการ
บริหาร เพื่อนาไปใช้ในการปฏิบตั งิ าน เพื่อพัฒนาศักยภาพและความสามารถในการปฏิบตั งิ านของ
บุคลากร และเพื่อพัฒนาแนวคิดอย่างเป็นระบบ มีความคิดริเริม่ สร้างสรรค์ภายใต้คุณธรรม จริยธรรม
และการกากับกิจการทีด่ ี อีกทัง้ ได้สอดแทรกการจัดกิจกรรม Walk Rally และการ รา
า
ลากร
ะ า
า ร ละการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทีไ่ ด้เข้าร่วมกิจกรรม
ดังกล่าว มีความรัก มีความสามัคคีกนั มากขึน้ และเห็นพ้องต้องกันว่าสมควรให้จดั โครงการสัมมนาและ
กิจกรรมในลักษณะดังกล่าวเป็นประจาทุกปี (คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์
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มหาวิทยาลัย. 2554?: 68)
ในปี 2550 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้บรรจุลกู จ้าง
ชัวคราวของคณะพาณิ
่
ชยศาสตร์และการบัญชี ทีม่ ผี ลการทางานดี และทางานมาเป็ นระยะเวลา
พอสมควร ให้เข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จานวน 40 คน ซึง่ ถือเป็นการพัฒนาก้าวใหญ่ของคณะ
พาณิชยศาสตร์และการบัญชี ทีใ่ ห้ความสาคัญกับขวัญกาลังใจของบุคลากรเป็ นสาคัญ
(คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2554?: 11)
นอกจากนี้ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ได้จดั ส่งพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบตั กิ าร
ทีเ่ ป็ นบุคลากรใหม่ เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ซึง่ จัดโดยฝ่ายพัฒนาบุคลากร สานัก
บริหารทรัพยากรมนุษย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตามมติทป่ี ระชุมคณบดีครัง้ ที่ 33/2534 เมือ่ วันที่ 18
กันยายน 2534 ทีก่ าหนดให้บุคลากรใหม่ตอ้ งผ่านการปฐมนิเทศก่อนทีจ่ ะรับการประเมินผลการทดลอง
ปฏิบตั งิ าน เพื่อให้บุคลากรใหม่ได้รบั แนวทางทีถ่ ูกต้องในการปฏิบตั งิ าน และมีความสุขความสาเร็จ
ในการทางาน มีแนวคิดและหลักในการบริหารจัดการ พัฒนา ปรับปรุงกระบวนงานและคุณภาพในการ
ทางาน ได้เรียนรูแ้ ละพัฒนาตนเองให้มคี วามเป็ นผูน้ าและผูต้ ามในการทางานเป็นทีม รูจ้ กั และมีเพื่อน
ร่วมงานทีด่ ี และมีการติดต่อระหว่างกันอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เกิดการประสานงานทีด่ ตี ่อการปฏิบตั ิ
งาน มีความผูกพันกับมหาวิทยาลัยมากขึน้ และพร้อมจะทุ่มเทความรูค้ วามสามารถให้กบั งานทีป่ ฏิบตั ิ
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ได้ตระหนักและมีจติ สานึกในการให้บริการ รูจ้ กั บทบาทและหน้าที่
ของตน (สานักบริหารทรัพยากรมนุษย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2555: ออนไลน์)

6. ตัวแปรที่มีอิทธิ พลต่อความต้องการพัฒนาตนเอง
6.1 เพศ
ในเรือ่ งความแตกต่างทางเพศนัน้ รัตติกรณ์ จงวิศาล (2550: 44) ได้กล่าวถึงความ
แตกต่างทางเพศไว้ว่า ลักษณะของเพศชายและเพศหญิง โดยทัวไปมั
่ กจะมีความแตกต่างกัน เช่น เพศ
ชายมักจะมีรปู ร่างแข็งแรง สมบูรณ์ มีพละกาลังกายมาก มีความมันคงทางอารมณ์
่
มีการใช้เหตุผล
มากกว่าความรูส้ กึ มีความกล้าหาญและเด็ดเดีย่ วในการตัดสินใจ เป็นต้น ส่วนเพศหญิงมักจะมีรปู ร่าง
เล็ก มีพละกาลังกายน้อย มีความละเอียด มีความอ่อนไหวทางด้านอารมณ์ ความรูส้ กึ และจิตใจ การ
ตัดสินใจมักไม่ค่อยเด็ดเดีย่ ว เป็นต้น ซึง่ สอดคล้องกับ ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2535: 92) ทีก่ ล่าวว่า
เพศชายและเพศหญิง มีลกั ษณะประจาเพศในด้านรูปร่างแตกต่างกันไป ความแตกต่างทางเพศ ทาให้
ลักษณะงานและความสนใจด้านงานแตกต่างกันไปด้วย เพราะการศึกษาอบรมทีแ่ ตกต่างกันระหว่าง
เพศ ทาให้บทบาทของเพศแตกต่างกันไปในสังคม และจากการศึกษางานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้องในปจั จัยด้าน
เพศ ดังที่ นิธวิ ดี เขียวจีน (2554: 123) ได้ศกึ ษาเรือ่ งความต้องการพัฒนาตนเองของพนักงานเทศบาล
สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ จังหวัดพัทลุง พบว่า พนักงานเทศบาลทัง้ ชายและหญิง มีความ
ต้องการพัฒนาตนเองแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 ดังนัน้ จะเห็นได้ว่าเพศเป็น
ตัวแปรทีม่ อี ทิ ธิพลต่อความต้องการพัฒนาตนเอง ดังคากล่าวของ จิรประภา อัครบวร (2554: 37) ทีไ่ ด้
กล่าวว่า ความเท่าเทียมกันในการทางานของเพศชายและเพศหญิง ยังคงเป็นประเด็นทีม่ อี ยูใ่ นองค์การ
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ตัง้ แต่อดีตจนถึงปจั จุบนั ซึง่ กรมสุขภาพจิตเคยนาเสนอบทความเกี่ยวกับเพศชายและเพศหญิงมีความ
แตกต่างกันทีน่ อกเหนือจากสรีระร่างกายแล้ว ในเรือ่ งความแตกต่างในเชิงวิธคี ดิ ก็มคี วามแตกต่างกัน
นอกจากนี้ยงั มีการศึกษาเพื่อยืนยันความแตกต่างกันในเชิงความสามารถของสมองอีกด้วย เช่น เพศ
หญิงมีความสามารถด้านภาษาสูงกว่าเพศชาย ส่วนเพศชายมีทกั ษะทางคณิตศาสตร์ดกี ว่าเพศหญิง
เป็นต้น
6.2 วุฒิการศึกษา
จากการเปรียบเทียบความต้องการพัฒนาตนเองของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูม ิ
ซึง่ เป็นงานวิจยั ของ ทศพร พีสะระ (2554: 95) ทีไ่ ด้ศกึ ษาเรือ่ งความต้องการพัฒนาตนเองของบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูม ิ พบว่า บุคลากรทีม่ รี ะดับการศึกษาต่างกัน มีความต้องการพัฒนาตนเองใน
ภาพรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 เช่นเดียวกันกับงานวิจยั ของ
ธิดารัตน์ เนียมกสิพงษ์ (2549: 155) ทีไ่ ด้ศกึ ษาเรือ่ งความต้องการพัฒนาตนเองของข้าราชการ
กรมการขนส่งทางบก พบว่า ข้าราชการกรมการขนส่งทางบกทีม่ วี ุฒกิ ารศึกษาต่างกัน มีความต้องการ
พัฒนาตนเองในภาพรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 และตรงกับ
งานวิจยั ของ อริสา เหรียญบุญยงค์ (2549: 92-93) ทีไ่ ด้ศกึ ษาเรือ่ งความต้องการพัฒนาตนเองของ
ข้าราชการสานักงบประมาณ พบว่า ข้าราชการสานักงบประมาณทีม่ รี ะดับการศึกษาต่างกัน มีความ
ต้องการพัฒนาตนเองแตกต่างกัน รวมทัง้ งานวิจยั ของ สุวรีย์ ไชยวงศ์ (2552: 119) ทีไ่ ด้ศกึ ษาเรือ่ ง
ความต้องการในการพัฒนาตนเองของบุคลากรทีใ่ ห้บริการกับเด็กพิการในสถานสงเคราะห์เด็กพิการ
สังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุ
่
ษย์ พบว่า
บุคลากรทีม่ รี ะดับการศึกษาต่างกัน มีความต้องการในการพัฒนาตนเองด้านความรูแ้ ละด้านทักษะ
แตกต่างกัน
6.3 ประสบการณ์ ในการปฏิ บตั ิ งาน
จากการศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างความต้องการพัฒนาตนเองของบุคลากรใน
สถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานจังหวัดร้อยเอ็ด ซึง่ เป็นงานวิจยั ของ จักรพงษ์ ไชยวงศ์ (2550: 97) ทีไ่ ด้ศกึ ษา
ความต้องการพัฒนาตนเองของบุคลากรในสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานจังหวัดร้อยเอ็ด จาแนกตาม
ประสบการณ์ พบว่า บุคลากรในสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานจังหวัดร้อยเอ็ด ทัง้ 3 กล ประ การ
มี า
การ า
า การ ก า ละ า การ ก ร ตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 เช่นเดียวกันกับงานวิจยั ของ อมรรัตน์ ปกั โคทานัง (2548: 121) ทีไ่ ด้ศกึ ษาเรือ่ ง
ความต้องการพัฒนาตนเองของบุคลากรสายสนับสนุ นวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา
พบว่า บุคลากรสายสนับสนุ นวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา ทีม่ รี ะยะเวลาในการ
ทางานต่างกัน มีความต้องการพัฒนาตนเองในภาพรวม ด้านการศึกษาต่อ และด้านการฝึกอบรม
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 และตรงกับงานวิจยั ของ ทศพร พีสะระ (2554: 100)
ทีไ่ ด้ศกึ ษาเรือ่ งความต้องการพัฒนาตนเองของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูม ิ พบว่า บุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูม ิ ทีม่ ปี ระสบการณ์ในการทางานต่างกัน มีความต้องการพัฒนาตนเองใน
ภาพรวม ด้านการศึกษาต่อ และด้านการฝึกอบรม แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
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รวมทัง้ งานวิจยั ของ ธิดารัตน์ เนียมกสิพงษ์ (2549: 157) ทีไ่ ด้ศกึ ษาเรือ่ งความต้องการพัฒนาตนเอง
ของข้าราชการกรมการขนส่งทางบก พบว่า ข้าราชการกรมการขนส่งทางบกทีม่ ปี ระสบการณ์ในการ
ทางานต่างกัน มีความต้องการพัฒนาตนเองในภาพรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิตทิ ร่ี ะดับ .05

7. เอกสารและงานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
ธิดารัตน์ เนียมกสิพงษ์ (2549: 134-136) ได้ศกึ ษาเรือ่ งความต้องการพัฒนาตนเองของ
ข้าราชการกรมการขนส่งทางบก พบว่า ข้าราชการกรมการขนส่งทางบกมีความต้องการพัฒนาตนเอง
ด้านจิตใจอยูใ่ นระดับมากทุกข้อ ได้แก่ ต้องการเป็นผูท้ ส่ี ามารถควบคุมอารมณ์ และมีสติอยู่เสมอ ต้อง
การเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาเมือ่ มีโอกาส ต้องการให้ความช่วยเหลือผูร้ ว่ มงานตามความสามารถ
ของตนเองด้วยความเต็มใจ ต้องการรักษาศีลและปฏิบตั ธิ รรมอย่างสม่าเสมอ และต้องการผ่อนคลาย
ความตึงเครียดภายหลังการปฏิบตั งิ าน อีกทัง้ ต้องการให้ผบู้ ริหารจัดกิจกรรมทางด้านพัฒนาจิตใจ
ต้องการฝึกตนเองให้มจี ติ ใจสงบ มันคง
่ มีสมาธิและมีจติ ใจทีเ่ ข้มแข็ง มีความเชื่อมันในตนเอง
่
ต้องการ
พัฒนาจิตใจเป็ นประจา เช่น การนังสมาธิ
่
การสวดมนต์ การฟงั ธรรม ไหว้พระ เป็นต้น นอกจากนี้ยงั
ต้องการให้ผเู้ ชีย่ วชาญมาให้ความรูเ้ กี่ยวกับการพัฒนาด้านจิตใจและอารมณ์ ต้องการเป็นผูท้ ย่ี อมรับ
ความจริง ยอมรับข้อบกพร่องทัง้ ของตนเองและผูอ้ ่นื ได้ อีกทัง้ ยังต้องการศึกษาเอกสารเกีย่ วกับการ
พัฒนาจิตใจและอารมณ์ ในส่วนของด้านร่างกาย ข้าราชการกรมการขนส่งทางบก มีความต้องการ
พัฒนาตนเองด้านร่างกาย โดยต้องการให้มกี ารตรวจสุขภาพร่างกายประจาปี ต้องการให้ผเู้ ชีย่ วชาญ
มาให้ความรูเ้ กี่ยวกับการออกกาลังกาย และการดูแลสุขภาพอย่างถูกต้อง ต้องการมีเวลาออกกาลังกาย
อย่างสม่าเสมอและเพียงพอ ต้องการให้ผบู้ ริหารเห็นความสาคัญของการพัฒนาด้านร่างกาย ตลอดจน
ต้องการศึกษาหาความรูจ้ ากเอกสารเกีย่ วกับสุขภาพและอนามัย ต้องการบริโภคอาหารโดยคานึงถึง
คุณค่าทางโภชนาการ ในขณะทีด่ า้ นสังคม ข้าราชการกรมการขนส่งทางบก ต้องการปฏิบตั แิ ละพัฒนา
ตนเองโดยตัง้ มันอยู
่ ใ่ นคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมทีด่ งี ามของสังคม ต้องการพัฒนามนุษยสัมพันธ์
ในการทางานร่วมกับผูอ้ ่นื ต้องการและมีความเต็มใจในการทางานเป็ นทีม ต้องการพัฒนาการทางาน
เป็นทีมให้มปี ระสิทธิภาพ ต้องการวางแผนปรับปรุงตนเองอย่างมีระเบียบและปฏิบตั ติ ามแผน ต้องการ
ปรับปรุงบุคลิกภาพของตนเองให้เป็ นทีต่ อ้ งการของสังคม นอกจากนี้ดา้ นสติปญั ญาและความเฉลียว
ฉลาดทางอารมณ์ ข้าราชการกรมการขนส่งทางบก ต้องการศึกษาหาความรูแ้ ละใฝร่ ตู้ ลอดเวลา
ต้องการการสนับสนุนและเข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการเพิม่ พูนทักษะในการปฏิบตั งิ าน ต้องการ
ปฏิบตั งิ านทีไ่ ด้รบั มอบหมายด้วยความเต็มใจ เต็มความสามารถ เต็มเวลา และต้องการให้ม ี
ผูเ้ ชีย่ วชาญมาให้ความรูเ้ กี่ยวกับการพัฒนาความเฉลียวฉลาดทางอารมณ์ ทีส่ ่งต่อการปฏิบตั งิ านและ
การดารงชีวติ อีกทัง้ ยังต้องการสร้างมนุษยสัมพันธ์ทด่ี รี ะหว่างเพื่อนร่วมงาน เป็นต้น
ซึง่ ความต้องการพัฒนาตนเองด้านสติปญั ญาและความเฉลียวฉลาดทางอารมณ์น้ี
สอดคล้องกับผลการวิจยั ของ อมรรัตน์ ปกั โคทานัง (2548: 122-123) ทีไ่ ด้ศกึ ษาเรื่องความต้องการ
พัฒนาตนเองของบุคลากรสายสนับสนุ นวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา พบว่า
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บุคลากรสายสนับสนุ นวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา มีความต้องการพัฒนาตนเอง
ให้มศี กั ยภาพในการทางานสูงขึน้ ต้องการพัฒนาความคิดริเริม่ สร้างสรรค์ และเรียนรูเ้ ทคโนโลยีท่ี
ทันสมัย ต้องการพัฒนาวุฒภิ าวะทางอารมณ์ ต้องการฝึกฝนตนเองให้ทนั ต่อการเปลีย่ นแปลงต่าง ๆ
อยูเ่ สมอ ตลอดจนต้องการฝึกฝนตนเองให้อดทนต่อการทางานเพื่อความสาเร็จ อีกทัง้ ยังต้องการ
บริหารเวลาในการทางานให้เป็นระบบยิง่ ขึน้ และต้องการเรียนรูง้ านในหน้าทีค่ วามรับ ผิดชอบ
อันเนื่องมาจากการทางานในปจั จุบนั ระบบราชการมีการปฏิรปู มีการพัฒนาเพื่อให้มคี วามทัดเทียม
กับภาคเอกชน ดังนัน้ บุคลากรจึงต้องมีการพัฒนาตนเอง พัฒนาด้านการปฏิบตั งิ านเพื่อตนเองจะได้ม ี
ศักยภาพในการทางานสูงขึน้ นอกจากนี้ ทิพวรรณ เจริญผล (2542: 108) ทีศ่ กึ ษาเรือ่ งความต้องการ
และการได้รบั การตอบสนองความต้องการในการพัฒนาบุคลากรของข้าราชการสายสนับสนุ นวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยบูรพา พบว่า ข้าราชการสายสนับสนุ นวิชาการของมหาวิทยาลัยบูรพามีความ
ต้องการในการพัฒนาความรู้ ความสามารถของตนเอง และทักษะในการปฏิบตั งิ าน เพื่อให้ทนั ต่อ
สภาวะการเปลีย่ นแปลง ทัง้ ยังจะเป็นการช่วยเสริมความสามารถในการปฏิบตั งิ าน และการทางาน
เป็นกลุ่ม ซึง่ ผลการวิจยั ก็สอดคล้องกับ ธิดารัตน์ เนียมกสิพงษ์ (2549: 134-136) และ อมรรัตน์
ปกั โคทานัง (2548: 122-123) เช่นกัน
จากงานวิจยั ของ สุนทร ใหม่ยะ (2552: 90) ทีศ่ กึ ษาเรื่องความต้องการพัฒนาตนเองของ
บุคลากรในสถานศึกษาเอกชนสังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์ เขต 1 พบว่า ในด้าน
สุขภาพนัน้ รายการทีบ่ ุคลากรในสถานศึกษาเอกชนมีความต้องการพัฒนาตนเองมากทีส่ ุดคือความ
สามารถในการดูแลและตรวจสอบสุขภาพของตนเอง เพราะบุคลากรจานวนมากใช้เวลาในการ
ปฏิบตั งิ านมากกว่าทีจ่ ะดูแลตนเอง นอกจากนี้บุคลากรในสถานศึกษาเอกชนยังมีความต้องการพัฒนา
ตนเองในด้านการรูจ้ กั ควบคุมอารมณ์ตนเอง การเสริมสร้างสุขภาพจิต และการผ่อนคลายความเครียด
ทีเ่ กิดจากการทางาน ซึง่ ประเด็นปญั หาเกีย่ วกับสุขภาพในงานวิจยั ของ สุวรีย์ ไชยวงศ์ (2552: 117) ที่
ได้ศกึ ษาเรือ่ งความต้องการในการพัฒนาตนเองของบุคลากรทีใ่ ห้บริการกับเด็กพิการในสถานสงเคราะห์
เด็กพิการ สังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุ
่
ษย์
ก็พบว่า บุคลากรผูป้ ฏิบตั งิ านประสบปญั หาสุขภาพ โดยมีอาการปวดตามข้อ ปวดหลัง หรือปวดเมือ่ ย
ตามร่างกายเป็ นประจา รองลงมาเป็ นปญั หาเกีย่ วกับระบบทางเดินหายใจ ตลอดจนไม่มเี วลาพักผ่อน
อย่างเพียงพอในแต่ละวัน และมีปญั หาสุขภาพอื่น ๆ ทีเ่ ป็นอุปสรรคต่อการปฏิบตั งิ านเช่นกัน
นอกจากนี้จากงานวิจยั ของ นพมาศ ทะมาตร์ (2551: 113) ทีไ่ ด้ศกึ ษาเรือ่ งการปฏิบตั งิ าน
และความต้องการพัฒนาตนเองของบุคลากรสังกัดกองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขต
ภาคเหนือ ได้สรุปผลการวิเคราะห์ความต้องการพัฒนาตนเองของบุคลากรสังกัดกองนโยบายและ
แผนโดยภาพรวมมีความต้องการพัฒนาตนเองด้านบุคลิกภาพอยูใ่ นระดับมาก ซึง่ สอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ วิศรุตา ทองแกมแก้ว (2552: 94) ทีไ่ ด้ศกึ ษาเรือ่ งปจั จัยทีส่ ่งผลต่อการพัฒนาตนเองของ
บุคลากรสายวิชาการ กรณีศกึ ษามหาวิทยาลัยทักษิณ ก็พบว่า บุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัย
ทักษิณ มีความคิดเห็นเกีย่ วกับการพัฒนาตนเองตามองค์ประกอบของการพัฒนาตนเองในทักษะด้าน
บุคลิกภาพอยูใ่ นระดับมากเช่นกัน รวมทัง้ งานวิจยั ของ สุนทร ใหม่ยะ (2552: 89) ทีไ่ ด้ศกึ ษาเรือ่ งความ
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ต้องการพัฒนาตนเองของบุคลากรในสถานศึกษาเอกชนสังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาจังหวัด
อุตรดิตถ์ เขต 1 พบว่า ในด้านบุคลิกภาพนัน้ รายการทีบ่ ุคลากรในสถานศึกษาเอกชนมีความต้องการ
พัฒนาตนเองมากทีส่ ุดคือความสามารถในการคิดวิเคราะห์ แก้ปญั หา และผลการศึกษายังพบว่า
บุคลากรมีความต้องการพัฒนาตนเองในด้านการสร้างความมันใจในกระบวนการท
่
างานของตนเอง
การสร้างมนุษยสัมพันธ์กบั ผูอ้ ่นื การพัฒนาความมันใจในตนเอง
่
และกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม
ส่วนงานวิจยั ของ ธัญญาพันธ์ สิทธิพงษ์ (2553: 99) ทีไ่ ด้ศกึ ษาความต้องการพัฒนาตนเอง
ของบุคลากรสังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลจังหวัดตาก ในด้านศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรม
พบว่า บุคลากรมีความต้องการพัฒนาด้านศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรมโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก
ในขณะทีง่ านวิจยั ของ จักรพงษ์ ไชยวงศ์ (2550: 95-96) ทีไ่ ด้ศกึ ษาความต้องการพัฒนาตนเองของ
บุคลากรในสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานจังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า บุคลากรในสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานจังหวัด
ร้อยเอ็ด มีความต้องการพัฒนาตนเองด้านการพัฒนาโดยการเรียนรูด้ ว้ ยตัวเอง โดยรวมอยูใ่ นระดับ
มาก แต่เมือ่ พิจารณาเป็ นรายข้อ กลับพบว่า ในเรือ่ งของการพัฒนาทางด้านร่างกายและจิตใจโดยการ
เจริญสมาธิภาวนา เพื่อฝึกฝน ขัดเกลาจิตใจ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมนัน้ มีค่าเฉลีย่ ต่าสุด
และจากผลการวิเคราะห์อทิ ธิพลของปจั จัยส่วนบุคคลและปจั จัยจูงใจทีส่ ่งผลต่อการพัฒนา
ตนเองของบุคลากรบริษทั โชติวฒ
ั น์อุตสาหกรรมการผลิต จากัด ซึง่ เป็ นงานวิจยั ของ บวรวิช
นนทะวงษ์ (2553: 106) ทีไ่ ด้ศกึ ษาเรือ่ งอิทธิพลของปจั จัยส่วนบุคคลและปจั จัยจูงใจทีส่ ่งผลต่อการ
พัฒนาตนเองของบุคลากรบริษทั โชติวฒ
ั น์อุตสาหกรรมการผลิต จากัด พบว่า ค่าตอบแทนทีเ่ ป็ น
ธรรม นโยบายการบริหารงานขององค์การ ความมันคงในงาน
่
ระดับการศึกษา เครือ่ งอานวยความ
สะดวกในการทางาน และอายุของบุคลากร สามารถร่วมกันพยากรณ์ความต้องการพัฒนาตนเองของ
บุคลากรบริษทั โชติวฒ
ั น์อุตสาหกรรมการผลิต จากัด ทัง้ นี้อาจเนื่องมาจากบุคลากรเป็นปจั จัยสาคัญ
ในการขับเคลื่อนไปสู่ความสาเร็จขององค์การ ดังนัน้ เพื่อเป็นการเพิม่ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของงาน บุคลากรควรได้รบั ค่าตอบแทนทีเ่ ป็นธรรมอย่างเพียงพอในการดารงชีพ ซึง่ การได้รบั
ผลตอบแทนในการทางานทีเ่ ป็นทีพ่ งึ พอใจ จะทาให้บุคลากรเกิดการพัฒนาตนเองในการทางานให้ดี
ยิง่ ขึน้ ด้วย
จากการศึกษาวิจยั ของ พระจิรวัฒน์ อุตฺตมเมธี (วุฒพิ งศ์) (2553: 120-121) ทีไ่ ด้ศกึ ษา
วิเคราะห์การศึกษาเพื่อพัฒนาตนตามทัศนะของพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) ทาให้ทราบได้ว่า
การศึกษาในพระพุทธศาสนาเป็นเรือ่ งของการศึกษาตลอดชีวติ หรือการมีชวี ติ ทีเ่ ป็ นอยูเ่ พื่อการศึกษา
มนุ ษย์จะบรรลุเป้าหมายของตัวเอง ย่อมเกิดจากการศึกษา ซึง่ หลักการศึกษาในพระพุทธศาสนา คือ
ไตรสิกขา หรือ ศีล สมาธิ ปญั ญา มีจดุ มุง่ หมายสูงสุดทีค่ วามเป็ นพระอรหันต์ นอกจากนี้การศึกษายัง
เป็นเครือ่ งวัดและเป็ นตัวบ่งชีค้ วามสาเร็จของมนุษย์ ได้พฒ
ั นามนุษย์ให้มคี วามรู้ ความสามารถ ความ
คิดความอ่าน ความประพฤติทด่ี งี าม ซึง่ การศึกษานัน้ ได้เข้ามาช่วยในการฝึกฝนอบรมพัฒนาคนให้
เกิดความดีงาม ความเจริญทางด้านจิตใจเป็ นส่วนสาคัญ และการศึกษาทีส่ งั คมไทยปจั จุบนั ควรได้รบั
คือ การศึกษาทีเ่ ป็นกระบวนการพัฒนาคนให้เป็นคนดี มีศลี ธรรม มีหลักในการดาเนินชีวติ ทีถ่ ูกต้อง
และมีความสุข ตลอดจนใช้ชวี ติ อยูใ่ นสังคมได้อย่างพอเหมาะพอดีกบั สถานภาพของตัวเอง ไม่ทะเยอ

59
ทะยานจนเกินขอบเขตความสามารถของตน จนเป็นเหตุให้เกิดความประพฤติมชิ อบธรรมขึน้ และ
เมือ่ ได้รบั การศึกษาทีเ่ ป็นไปเพื่อการพัฒนาตนเองแล้ว เป็นมนุษย์ท่สี มบูรณ์ เป็นทีพ่ ง่ึ พิงให้แก่สงั คม
ได้ ก็ช่วยกันพัฒนาสังคมให้มคี วามเจริญก้าวหน้า จึงกล่าวได้ว่า การศึกษาได้มคี วามสาคัญในการที่
จะพัฒนาคน พัฒนาเศรษฐกิจ พัฒนาประเทศชาติ ให้มคี วามเจริญรุง่ เรือง มีความก้าวหน้ายิง่ ๆ ขึน้
ไป ซึง่ การพัฒนาตนนัน้ ในพระพุทธศาสนาได้ให้ความสาคัญเป็นอย่างมาก เพราะความประเสริฐของ
มนุษย์อยู่ทก่ี ารฝึกฝนพัฒนาตน ถ้าไม่พฒ
ั นาแล้วมนุ ษย์ไม่ประเสริฐ และมนุษย์นนั ้ เมื่อพัฒนาตนแล้ว
สามารถเข้าถึงอิสรภาพและความสุขได้จริง เช่น พระพุทธเจ้า เป็ นต้น จึงเป็ นข้อยืนยันได้ว่า มนุษย์
เป็นสัตว์ทพ่ี ฒ
ั นาได้จากการฝึก ซึง่ การพัฒนาตนในพระพุทธศาสนาใช้หลักภาวนา 4 กา า า
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สรุปได้ว่าบุคลากรของทุกองค์การต่างต้องการพัฒนาตนเองในทุก ๆ ด้าน เท่าทีจ่ ะสามารถ
ฝึกอบรมและพัฒนาได้ โดยอยากให้ผบู้ ริหารเห็นความสาคัญของความต้องการพัฒนาตนเองของ
บุคลากร และต้องการได้รบั การตอบสนองความต้องการดังกล่าวจากผูบ้ ริหารขององค์การ ความ
ต้องการพัฒนาตนเองของบุคลากรนัน้ ต้องการพัฒนาในทุก ๆ ด้าน ประกอบกัน ไม่ว่าจะเป็ น
ทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปญั ญา

บทที่ 3
วิธีดำเนินกำรวิจยั
ในการวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการตามขัน้ ตอน ดังนี้ การกาหนดประชากรและการเลือก
กลุ่มตัวอย่าง การสร้างเครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั การเก็บรวบรวมข้อมูล การจัดกระทาข้อมูล การ
วิเคราะห์ขอ้ มูล และสถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล

กำรกำหนดประชำกรและกำรเลือกกลุ่มตัวอย่ำง
ประชำกร
ประชากร ได้แก่ บุคลากรสายปฏิบตั กิ าร คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย ข้าราชการ จานวน 6 คน ลูกจ้างประจา จานวน 30 คน และพนักงาน
มหาวิทยาลัย จานวน 144 คน รวมทัง้ สิน้ 180 คน
กำรเลือกกลุ่มตัวอย่ำง
กลุ่มตัวอย่าง ใช้ประชากรทัง้ หมด จานวน 180 คน เป็นกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครัง้ นี้

กำรสร้ำงเครื่องมือที่ใช้ในกำรวิ จยั
ขัน้ ตอนในกำรสร้ำงเครื่องมือ
1. ศึกษาเอกสาร งานวิจยั แนวคิดทฤษฎี ทีเ่ กีย่ วกับการพัฒนาตนเอง
2. ศึกษาวิธกี ารสร้างแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ตามแบบของ
ไลเคิรท์ (Likert’s Scale)
3. สัมภาษณ์บุคลากรสายปฏิบตั กิ ารของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย เกีย่ วกับความต้องการพัฒนาตนเอง เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม
4. นาข้อมูลทีไ่ ด้จากข้อ 1 2 และ 3 มาสร้างแบบสอบถามทีเ่ กีย่ วกับความต้องการพัฒนา
ตนเองใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม และด้านสติปญั ญา
5. นาแบบสอบถามทีส่ ร้างเสร็จแล้ว เสนอต่ออาจารย์ทป่ี รึกษาปริญญานิพนธ์ เพื่อ
ตรวจสอบ เสนอแนะ และปรับปรุงแก้ไข
6. นาแบบสอบถามทีส่ ร้างและผ่านการพิจารณาจากอาจารย์ทป่ี รึกษาปริญญานิพนธ์แล้ว
ไปตรวจสอบความเทีย่ งตรงเชิงพินิจ (Face Validity) โดยผูเ้ ชีย่ วชาญจานวน 3 ท่าน แล้วนาผลการ
ตรวจสอบของผูเ้ ชีย่ วชาญมาหาค่าความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับวัตถุประสงค์ (Index of ItemObjective Congruence: IOC) ข้อคาถามทีใ่ ช้ได้คอื ข้อทีม่ คี ่า IOC ตัง้ แต่ 0.5 ขึน้ ไป
7. นาแบบสอบถามทีป่ รับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผูเ้ ชีย่ วชาญ เสนอต่ออาจารย์
ทีป่ รึกษาปริญญานิพนธ์ เพื่อพิจารณาตรวจสอบอีกครัง้ ให้สมบูรณ์ก่อนการนาไปทดลองใช้ (Try out)
8. นาแบบสอบถามทีแ่ ก้ไขปรับปรุงแล้ว ไปทดลองใช้ (Try out) กับบุคลากรจานวน 50
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คน เพื่อนาข้อมูลทีไ่ ด้มาวิเคราะห์หาค่าอานาจจาแนกของแบบสอบถามเป็นรายข้อ โดยใช้วธิ จี ดั แบ่ง
ร้อยละ 25 ของกลุ่มสูง และกลุ่มต่า โดยใช้การทดสอบที (t-test) เลือกเฉพาะคาถามทีม่ คี ่าอานาจ
จาแนกสูง คือ มีค่า t มากกว่า 1.75 ขึน้ ไป (Ferguson. 1981: 180) ไว้เป็นเครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั
9. วิเคราะห์หาค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) จากแบบสอบถามทีผ่ ่านการคัดเลือก โดยใช้
วิธกี ารหาค่าสัมประสิทธิ ์แอลฟ่า (Alpha-Coefficient) โดยใช้สตู รของครอนบาค (Cronbach. 1990:
169) ได้ค่าความเชื่อมันของแบบสอบถามทั
่
ง้ ฉบับเท่ากับ .97

ลักษณะของแบบสอบถำม
แบบสอบถามทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้เป็นแบบสอบถามเพื่อสารวจความคิดเห็นเกีย่ วกับความ
ต้องการพัฒนาตนเองของบุคลากรสายปฏิบตั กิ าร คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย แบ่งเป็น 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทัวไปของผู
่
ต้ อบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความต้องการพัฒนาตนเองของบุคลากรสายปฏิบตั กิ าร
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับตามแบบของไลเคิรท์ (Likert. 1932: 1-55) สารวจระดับความต้องการทีเ่ กีย่ วกับ
การพัฒนาตนเอง 4 ด้าน คือ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม และด้านสติปญั ญา โดยในตอนท้าย
ของแบบสอบถามในแต่ละด้าน จะมีแบบสอบถามปลายเปิด เพื่อให้ผตู้ อบได้แสดงความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะเพิม่ เติม
ผูว้ จิ ยั กาหนดค่าน้าหนักคะแนนของตัวเลือกในแบบสอบถาม ดังนี้
คะแนน 5 หมายถึง ผูต้ อบมีความต้องการพัฒนาตนเองในเรือ่ งดังกล่าวมากทีส่ ุด
คะแนน 4 หมายถึง ผูต้ อบมีความต้องการพัฒนาตนเองในเรือ่ งดังกล่าวมาก
คะแนน 3 หมายถึง ผูต้ อบมีความต้องการพัฒนาตนเองในเรือ่ งดังกล่าวปานกลาง
คะแนน 2 หมายถึง ผูต้ อบมีความต้องการพัฒนาตนเองในเรือ่ งดังกล่าวน้อย
คะแนน 1 หมายถึง ผูต้ อบมีความต้องการพัฒนาตนเองในเรือ่ งดังกล่าวน้อยทีส่ ุด
ผูว้ จิ ยั ได้กาหนดเกณฑ์ในการแปลความหมายค่าเฉลีย่ น้ าหนักคาตอบ ดังนี้
ค่าเฉลีย่ 4.51–5.00 หมายถึง ผูต้ อบมีความต้องการพัฒนาในเรือ่ งดังกล่าวมากทีส่ ุด
ค่าเฉลีย่ 3.51–4.50 หมายถึง ผูต้ อบมีความต้องการพัฒนาในเรือ่ งดังกล่าวมาก
ค่าเฉลีย่ 2.51–3.50 หมายถึง ผูต้ อบมีความต้องการพัฒนาในเรือ่ งดังกล่าวปานกลาง
ค่าเฉลีย่ 1.51–2.50 หมายถึง ผูต้ อบมีความต้องการพัฒนาในเรือ่ งดังกล่าวน้อย
ค่าเฉลีย่ 1.00–1.50 หมายถึง ผูต้ อบมีความต้องการพัฒนาในเรือ่ งดังกล่าวน้อยทีส่ ุด
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กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขัน้ ตอน ดังนี้
1. ขอหนังสือแนะนาตัวจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ส่งถึงคณบดี
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการแจกแบบ
สอบถามและการเก็บรวบรวมข้อมูล
2. นาหนังสือแนะนาตัวพร้อมแบบสอบถาม จานวน 180 ฉบับ ไปทาการเก็บข้อมูลกับ
บุคลากรสายปฏิบตั กิ ารของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3. นาแบบสอบถามกลับมาตรวจสอบความสมบูรณ์ โดยแบบสอบถามทีแ่ จกมีจานวน
180 ฉบับ แต่แบบสอบถามทีไ่ ด้รบั คืนและมีความสมบูรณ์มจี านวน 176 ฉบับ คิดเป็ นร้อยละ 97.78
และได้นาแบบสอบถามไปวิเคราะห์ขอ้ มูลต่อไป

กำรจัดกระทำข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ดาเนินการดังนี้
1. นาแบบสอบถามทีไ่ ด้รบั กลับคืนมาตรวจสอบให้คะแนนตามค่าน้ าหนักคะแนนทีก่ าหนด
2. นาแบบสอบถามมาวิเคราะห์ค่าสถิตติ ่าง ๆ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูป

กำรวิ เครำะห์ข้อมูลและสถิ ติที่ใช้ในกำรวิ เครำะห์ข้อมูล
กำรวิ เครำะห์ข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ดาเนินการดังนี้
1. ตามความมุ่งหมายของการวิจยั ข้อที่ 1 เพื่อศึกษาความต้องการพัฒนาตนเองของ
บุคลากรสายปฏิบตั กิ าร คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด้านร่างกาย ด้าน
อารมณ์ ด้านสังคม ด้านสติปญั ญา และโดยรวมทุกด้าน โดยหาค่าเฉลีย่ (Mean) และค่าความเบีย่ งเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation)
2. ตามความมุ่งหมายของการวิจยั ข้อที่ 2 เพื่อเปรียบเทียบความต้องการพัฒนา
ตนเองของบุคลากรสายปฏิบตั กิ าร คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด้าน
ร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม ด้านสติปญั ญา และโดยรวมทุกด้าน จาแนกตามเพศ โดยใช้การ
ทดสอบที (t-test) ส่วนตัวแปรวุฒกิ ารศึกษา และประสบการณ์ในการปฏิบตั งิ าน ใช้การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนแบบทางเดียว (One Way Analysis of Variance) ในกรณีทพ่ี บความแตกต่างอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ จึงทาการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ โดยวิธกี ารของเชฟเฟ่ (Scheffe’s test)
3. สรุปความคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากแบบสอบถามปลายเปิด โดยนาเสนอผลสรุป
ในเชิงบรรยาย เพื่อใช้ในการประกอบการอภิปรายผลการวิจยั
สถิ ติที่ใช้ในกำรวิ เครำะห์ข้อมูล
1. สถิตพิ น้ื ฐาน
1.1 ค่าความถี่ (Frequency)
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1.2 ค่าร้อยละ (Percentage)
1.3 ค่าเฉลีย่ (Mean)
1.4 ค่าความเบีย่ งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
2. สถิตทิ ใ่ี ช้ในการหาคุณภาพของแบบสอบถาม
2.1 หาค่าอานาจจาแนกของแบบสอบถามเป็นรายข้อ โดยใช้การทดสอบที
เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างกลุ่มสูงและกลุ่มต่า
2.2 หาค่าความเชื่อมันของแบบสอบถาม
่
โดยใช้วธิ หี าค่าความสอดคล้องภายใน
แบบสัมประสิทธิ ์แอลฟ่า (Alpha-Coefficient)
3. สถิตทิ ใ่ี ช้ในการทดสอบสมมติฐาน (ชูศรี วงศ์รตั นะ. 2549: 79)
3.1 การทดสอบความแตกต่างของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม โดยใช้การทดสอบที (t-test)
3.2 การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ ของกลุ่มตัวอย่างมากกว่า 2 กลุ่ม โดย
การวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way Analysis of Variance) (Ferguson. 1981:
190-299) และในกรณีทพ่ี บความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ จึงทาการทดสอบความแตกต่าง
เป็ นรายคู่โดยวิธกี ารของเชฟเฟ่ (Scheffe’s method) (Ferguson. 1981: 308)

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจยั ครัง้ นี้มจี ดุ มุง่ หมายเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความต้องการพัฒนาตนเองของ
บุคลากรสายปฏิบตั กิ าร คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อให้การแปล
ความหมายของข้อมูลเป็ นทีเ่ ข้าใจตรงกัน ผูว้ จิ ยั จึงได้กาหนดสัญลักษณ์ และอักษรย่อทีใ่ ช้ในการ
วิเคราะห์ขอ้ มูล ดังนี้

สัญลักษณ์ ที่ใช้ในการวิ เคราะห์ข้อมูล
n
xˉ
S.D.
t
F
SS
MS
df
p
*

แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน

จานวนคนในกลุ่มตัวอย่าง
ค่าคะแนนเฉลีย่
ค่าความเบีย่ งเบนมาตรฐาน
ค่าทีใ่ ช้พจิ ารณาใน t – distribution
ค่าทีใ่ ช้พจิ ารณาใน F – distribution
ผลบวกของค่าความเบีย่ งเบนมาตรฐานยกกาลังสอง (Sum of Squares)
ค่าคะแนนเฉลีย่ ของผลบวกกาลังสองของคะแนน (Mean Squares)
ระดับชัน้ แห่งความอิสระ (Degrees of Freedom)
ความน่ าจะเป็ นทีส่ ถิตทิ ใ่ี ช้ทดสอบจะตกอยูใ่ นช่วงปฏิเสธสมมติฐาน
มีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05

การเสนอผลการวิ เคราะห์ข้อมูล
ตอนที่ 1 ข้อมูลทัวไปของผู
่
ต้ อบแบบสอบถาม วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถีแ่ ละหาค่า
ร้อยละ
ตอนที่ 2 การศึกษาความต้องการพัฒนาตนเองของบุคลากรสายปฏิบตั กิ าร คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม ด้านสติปญั ญา
โดยรวมและเป็นรายด้าน โดยวิเคราะห์หาค่าคะแนนเฉลีย่ (Mean) และค่าความเบีย่ งเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation)
ตอนที่ 3 การเปรียบเทียบความต้องการพัฒนาตนเองของบุคลากรสายปฏิบตั กิ าร คณะ
พาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยรวมและเป็นรายด้าน จาแนกตามเพศ
วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการทดสอบที (t-test) สาหรับการจาแนกตามวุฒกิ ารศึกษา และประสบการณ์ในการ
ปฏิบตั งิ าน ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One Way Analysis of Variance) เมือ่ พบ
ความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตจิ งึ ทาการทดสอบความแตกต่างเป็ นรายคู่ โดยวิธกี ารของเชฟเฟ่
(Scheffe’s method)
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ตอนที่ 4 การสรุปความต้องการและข้อเสนอแนะเพิม่ เติมจากแบบสอบถามปลายเปิด
เกีย่ วกับความต้องการพัฒนาตนเองของบุคลากรสายปฏิบตั กิ าร คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผลการวิ เคราะห์ข้อมูล
ตอนที่ 1 ข้อมูลทัวไปของผู
่
ต้ อบแบบสอบถาม วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถีแ่ ละหาค่า
ร้อยละ ดังแสดงในตาราง 1
ตาราง 1 จานวนและค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามตัวแปรอิสระ
ตัวแปรอิสระ

จานวน (คน)
n = 176
ร้อยละ

1. เพศ
1.1 ชาย
1.2 หญิง
รวม

46
130
176

26.1
73.9
100.0

รวม

57
94
25
176

32.4
53.4
14.2
100.0

รวม

40
94
42
176

22.7
53.4
23.9
100.0

2. วุฒกิ ารศึกษา
2.1 ต่ากว่าปริญญาตรี
2.2 ปริญญาตรี
2.3 สูงกว่าปริญญาตรี
3. ประสบการณ์ในการปฏิบตั งิ าน
3.1 น้อยกว่า 6 ปี
3.2 6 – 24 ปี
3.3 มากกว่า 24 ปีขน้ึ ไป

จากตาราง 1 แสดงว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นบุคลากรสายปฏิบตั กิ ารเพศหญิง จานวน
130 คน (ร้อยละ 73.9) บุคลากรสายปฏิบตั กิ ารเพศชาย จานวน 46 คน (ร้อยละ 26.1) เมือ่ พิจารณา
วุฒกิ ารศึกษาส่วนใหญ่มวี ุฒกิ ารศึกษาปริญญาตรี จานวน 94 คน (ร้อยละ 53.4) มีวุฒกิ ารศึกษาต่ากว่า
ปริญญาตรี จานวน 57 คน (ร้อยละ 32.4) มีวุฒกิ ารศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี จานวน 25 คน (ร้อยละ
14.2) และบุคลากรสายปฏิบตั กิ ารส่วนใหญ่มปี ระสบการณ์ในการปฏิบตั งิ านในคณะพาณิชยศาสตร์และ
การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 6 – 24 ปี จานวน 94 คน (ร้อยละ 53.4) น้อยกว่า 6 ปี จานวน 40
คน (ร้อยละ 22.7) และมากกว่า 24 ปีขน้ึ ไป จานวน 42 คน (ร้อยละ 23.9)
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ตอนที่ 2 การศึกษาความต้องการพัฒนาตนเองของบุคลากรสายปฏิบตั กิ าร คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม ด้านสติปญั ญา
โดยรวมและเป็นรายด้าน โดยวิเคราะห์หาค่าคะแนนเฉลีย่ (Mean) และค่าความเบีย่ งเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation) ดังแสดงในตาราง 2 – 9
ตาราง 2 ค่าคะแนนเฉลีย่ และค่าความเบีย่ งเบนมาตรฐานของความต้องการพัฒนาตนเองของบุคลากร
สายปฏิบตั กิ าร คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โดยรวมและเป็ นรายด้าน
ความต้องการพัฒนาตนเอง
1. ด้านร่างกาย
2. ด้านอารมณ์
3. ด้านสังคม
4. ด้านสติปญั ญา
รวม

บุคลากรสายปฏิบตั กิ าร (n = 176)
ระดับความต้องการ
S.D.
xˉ
3.94
0.56
มาก
3.86
0.58
มาก
3.94
0.57
มาก
3.97
0.62
มาก
3.93
0.50
มาก

จากตาราง 2 แสดงว่าบุคลากรสายปฏิบตั กิ าร คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย มีความต้องการพัฒนาตนเองโดยรวมและเป็นรายด้านอยูใ่ นระดับมาก
ตาราง 3 ค่าคะแนนเฉลีย่ และค่าความเบีย่ งเบนมาตรฐานของความต้องการพัฒนาตนเองของบุคลากร
สายปฏิบตั กิ าร คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด้านร่างกาย
เป็นรายข้อ
ความต้องการพัฒนาตนเอง
บุคลากรสายปฏิบตั กิ าร (n = 176)
ระดับ
ด้านร่างกาย
S.D.
ความต้องการ
xˉ
1. ต้องการออกกาลังกายอย่างสม่าเสมอ
3.97
0.81
มาก
เพื่อบริหารร่างกายให้มสี ุขภาพแข็งแรง
2. ต้องการบริหารเวลาเพื่อให้มเี วลา
3.91
0.78
มาก
ออกกาลังกายอย่างเพียงพอ
3. ต้องการเข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรถ
3.58
0.94
มาก
ภาพทางกาย ด้วยการออกกาลังกาย เช่น
เล่นโยคะ หรือ เต้นแอโรบิค เป็นต้น

ข้อ
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ตาราง 3 (ต่อ)
ข้อ
4.

5.
6.

7.

8.
9.

10.

ความต้องการพัฒนาตนเอง
บุคลากรสายปฏิบตั กิ าร (n = 176)
ระดับ
ด้านร่างกาย
S.D.
ความต้องการ
xˉ
ต้องการบริโภคอาหารทีส่ ะอาด
4.27
0.71
มาก
ถูกสุขลักษณะ โดยคานึงถึงคุณค่าทาง
อาหารตามหลักโภชนาการ
ต้องการรับประทานอาหารเสริมเพื่อบารุง
3.66
0.97
มาก
สุขภาพ
ต้องการศึกษาหาความรูด้ ว้ ยตนเองจาก
3.69
0.77
มาก
เอกสารทีเ่ กีย่ วกับการดูแลสุขภาพและ
อนามัย
ต้องการให้ผเู้ ชีย่ วชาญมาบรรยาย
3.77
0.85
มาก
ให้ความรูใ้ นเรือ่ งการดูแลสุขภาพอย่าง
ถูกต้อง
ต้องการให้มกี ารตรวจสุขภาพร่างกาย
4.41
0.64
มาก
ประจาปี โดยแพทย์ผเู้ ชีย่ วชาญ
ต้องการพัฒนาบุคลิกภาพทางด้าน
4.05
0.84
มาก
ร่างกาย เช่น การแต่งกาย การวางตัว
การพูดจา การเคลื่อนไหวร่างกายต่าง ๆ
ไม่ว่าจะเป็ นการเดิน การยืน การนัง่
ให้เหมาะสม ฯลฯ
ต้องการให้ผบู้ ริหารเห็นความสาคัญของ
4.13
0.80
มาก
การพัฒนาตนเองด้านร่างกาย โดยการ
สนับสนุ นให้มกี ารจัดกิจกรรมทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการบริหารร่างกายและสร้างเสริม
สมรรถภาพทางกาย
รวม
3.94
0.56
มาก

จากตาราง 3 แสดงว่าบุคลากรสายปฏิบตั กิ าร คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย มีความต้องการพัฒนาตนเองด้านร่างกายโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก และเมือ่ พิจารณาเป็ น
รายข้อ พบว่า ทุกข้อมีความต้องการพัฒนาอยูใ่ นระดับมาก
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ตาราง 4 ค่าคะแนนเฉลีย่ และค่าความเบีย่ งเบนมาตรฐานของความต้องการพัฒนาตนเองของบุคลากร
สายปฏิบตั กิ าร คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด้านอารมณ์
เป็นรายข้อ
ข้อ
11.

12.
13.

14.
15.

16.

17.

18.
19.

ความต้องการพัฒนาตนเอง
บุคลากรสายปฏิบตั กิ าร (n = 176)
ระดับ
ด้านอารมณ์
S.D.
ความต้องการ
xˉ
ต้องการศึกษาหาความรูด้ ว้ ยตนเองจาก
3.68
0.75
มาก
เอกสารทีเ่ กีย่ วกับการพัฒนาด้านจิตใจ
และอารมณ์
ต้องการรักษาศีลให้สม่าเสมอ
3.80
0.80
มาก
ต้องการพัฒนาจิตใจและอารมณ์เป็ น
3.87
0.79
มาก
ประจา เช่น การไหว้พระ การนังสมาธิ
่
การสวดมนต์ การฟงั ธรรม เป็ นต้น
ต้องการเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาเมือ่ มี
3.81
0.83
มาก
โอกาส
ต้องการฝึกฝนตนเองให้มจี ติ ใจสงบมันคง
่
3.95
0.79
มาก
เพื่อสามารถควบคุมอารมณ์ และมีสติอยู่
เสมอ
ต้องการเป็นผูท้ ย่ี อมรับความจริง คือ
3.96
0.78
มาก
ยอมรับข้อบกพร่องทัง้ ของตนเองและ
ผูอ้ ่นื ได้
ต้องการทากิจกรรมผ่อนคลายความ
3.92
0.74
มาก
ตึงเครียดภายหลังการปฏิบตั งิ าน เช่น
เล่นดนตรี เล่นกีฬา ชมภาพยนตร์
เข้าร่วมกิจกรรมสังสรรค์ เป็นต้น
ต้องการให้ผเู้ ชีย่ วชาญมาให้ความรู้
3.70
0.80
มาก
เกีย่ วกับการพัฒนาด้านจิตใจและอารมณ์
ต้องการให้ผบู้ ริหารเห็นความสาคัญของ
4.02
0.89
มาก
การพัฒนาตนเองด้านอารมณ์ โดยการจัด
กิจกรรมทางด้านการพัฒนาจิตใจและ
อารมณ์ เช่น กิจกรรมไหว้พระ 9 วัด
กิจกรรมจิตอาสา เป็ นต้น
รวม
3.86
0.58
มาก
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จากตาราง 4 แสดงว่าบุคลากรสายปฏิบตั กิ าร คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย มีความต้องการพัฒนาตนเองด้านอารมณ์โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก และเมือ่ พิจารณาเป็ น
รายข้อ พบว่า ทุกข้อมีความต้องการพัฒนาอยูใ่ นระดับมาก
ตาราง 5 ค่าคะแนนเฉลีย่ และค่าความเบีย่ งเบนมาตรฐานของความต้องการพัฒนาตนเองของบุคลากร
สายปฏิบตั กิ าร คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด้านสังคม
เป็นรายข้อ
ข้อ
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

29.

ความต้องการพัฒนาตนเอง
บุคลากรสายปฏิบตั กิ าร (n = 176)
ระดับ
ด้านสังคม
S.D.
ความต้องการ
xˉ
ต้องการให้ความช่วยเหลือผูร้ ว่ มงาน
3.97
0.69
มาก
ตามความสามารถของตนเอง
ต้องการสร้างบรรยากาศในการทางาน
4.06
0.69
มาก
ร่วมกันกับผูร้ ว่ มงานในหน่วยงาน
ต้องการปรับปรุงและพัฒนาการทางาน
4.13
0.73
มาก
เป็นทีมให้มปี ระสิทธิภาพ
ต้องการพัฒนามนุษยสัมพันธ์ในการ
3.99
0.73
มาก
ทางานร่วมกับผูอ้ ่นื
ต้องการปฏิบตั งิ านด้วยความเสียสละ
3.99
0.74
มาก
เพื่อประโยชน์ส่วนรวมอยูเ่ สมอ
ต้องการเข้าร่วมกิจกรรมส่วนรวมเมือ่ มี
3.95
0.72
มาก
โอกาส
ต้องการวิเคราะห์ขอ้ บกพร่องของตนเอง
4.01
0.76
มาก
อยูเ่ สมอ
ต้องการคานึงถึงความแตกต่างระหว่าง
3.81
0.77
มาก
บุคคลอยูเ่ สมอ
ต้องการได้รบั การยกย่อง ชมเชย ในกรณี
3.54
0.89
มาก
ทีส่ ามารถปฏิบตั งิ านได้ประสบผลสาเร็จ
หรือทาคุณประโยชน์ให้แก่หน่วยงาน
ต้องการพัฒนาตนเองโดยตัง้ มันอยู
่ ใ่ น
4.01
0.77
มาก
คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมทีด่ งี าม
ของสังคม
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ตาราง 5 (ต่อ)
ความต้องการพัฒนาตนเอง
บุคลากรสายปฏิบตั กิ าร (n = 176)
ระดับ
ด้านสังคม
S.D.
ความต้องการ
xˉ
30. ต้องการให้มชี ุดเครือ่ งแบบการแต่งกาย
3.86
1.11
มาก
ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทุกหน่วยงาน
เพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้แก่คณะ
พาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
31. ต้องการให้ผบู้ ริหารเห็นความสาคัญของ
4.01
0.94
มาก
การพัฒนาตนเองด้านสังคม โดยการจัด
กิจกรรมทีเ่ กีย่ วกับการอยูร่ ว่ มกันในสังคม
เช่น กิจกรรมเพื่อการละลายพฤติกรรม
กิจกรรมสร้างเสริมการทางานเป็นทีม
เป็นต้น
รวม
3.94
0.57
มาก
ข้อ

จากตาราง 5 แสดงว่าบุคลากรสายปฏิบตั กิ าร คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย มีความต้องการพัฒนาตนเองด้านสังคมโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก และเมือ่ พิจารณาเป็นราย
ข้อ พบว่า ทุกข้อมีความต้องการพัฒนาอยูใ่ นระดับมาก
ตาราง 6 ค่าคะแนนเฉลีย่ และค่าความเบีย่ งเบนมาตรฐานของความต้องการพัฒนาตนเองของบุคลากร
สายปฏิบตั กิ าร คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด้านสติปญั ญา
เป็นรายข้อ
ความต้องการพัฒนาตนเอง
บุคลากรสายปฏิบตั กิ าร (n = 176)
ระดับ
ด้านสติปญั ญา
S.D.
ความต้องการ
xˉ
32. ต้องการปรับปรุงพัฒนาตนเองให้เป็นไป
3.94
0.69
มาก
ตามแผนทีว่ างไว้
33. ต้องการพัฒนาความรูค้ วามสามารถตลอด
4.10
0.70
มาก
เวลา โดยการอ่านหนังสือ และเรียนรูเ้ พิม่
เติมบนอินเทอร์เน็ต หรือแหล่งเรียนรูอ้ ่นื ๆ
34. ต้องการมีกจิ กรรมการแลกเปลีย่ นเรียนรู้
3.94
0.77
มาก
ซึง่ กันและกัน ระหว่างเพื่อนร่วมงาน
ข้อ
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ตาราง 6 (ต่อ)
ข้อ
35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.
44.

ความต้องการพัฒนาตนเอง
บุคลากรสายปฏิบตั กิ าร (n = 176)
ระดับ
ด้านสติปญั ญา
S.D.
ความต้องการ
xˉ
ต้องการเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมใน
4.03
0.79
มาก
หลักสูตรทีเ่ กีย่ วข้องกับงานในหน้าทีค่ วาม
รับผิดชอบ
ต้องการเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมใน
3.97
0.82
มาก
หลักสูตรทีเ่ กีย่ วข้องกับงานในหน่วยงานที่
สังกัด
ต้องการเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมใน
3.88
0.82
มาก
หลักสูตรทีต่ นเองสนใจ แม้จะไม่เกีย่ วข้อง
กับงานในหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ หรืองาน
ในหน่วยงานทีส่ งั กัด เพื่อเพิม่ พูนความรู้
ต้องการเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรม
3.97
0.82
มาก
ทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศ เพื่อ
เพิม่ พูนความรู้
ต้องการเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรม
4.03
0.82
มาก
ทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ต่าง ๆ เพื่อให้การปฏิบตั งิ าน
มีประสิทธิภาพยิง่ ขึน้
ต้องการเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรม
3.87
0.90
มาก
โดยให้หน่วยงานภายในเป็นผูจ้ ดั โครงการ
อบรม
ต้องการเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรม
3.77
0.88
มาก
โดยให้หน่วยงานภายนอกเป็นผูจ้ ดั
โครงการอบรม
ต้องการให้หน่วยงานสารวจความ
4.02
0.77
มาก
ต้องการในการพัฒนาและฝึกอบรมของ
บุคลากร ในเรือ่ งทีส่ นใจ
ต้องการพัฒนาตนเองด้านสติปญั ญา ให้ม ี
4.13
0.71
มาก
ความรูค้ วามสามารถยิง่ ขึน้
ต้องการได้รบั โอกาสพัฒนาตนเองด้าน
4.06
0.77
มาก
สติปญั ญาอย่างทัดเทียมกับผูอ้ ่นื
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ตาราง 6 (ต่อ)
ข้อ
45.
46.

47.

48.

49.

50.

ความต้องการพัฒนาตนเอง
บุคลากรสายปฏิบตั กิ าร (n = 176)
ระดับ
ด้านสติปญั ญา
S.D.
ความต้องการ
xˉ
ผูบ้ ริหารควรส่งเสริมบุคลากรให้ได้มโี อกาส
4.10
0.75
มาก
พัฒนาตนเองด้านสติปญั ญาอย่างต่อเนื่อง
ต้องการได้รบั ข่าวสารประชาสัมพันธ์
4.03
0.77
มาก
เกีย่ วกับโครงการฝึกอบรมต่าง ๆ อย่าง
ทัวถึ
่ ง
ต้องการไปศึกษาดูงานนอกหน่วยงานที่
4.05
0.81
มาก
ตรงกับลักษณะงานทีต่ นเองปฏิบตั อิ ยูใ่ น
ปจั จุบนั
ต้องการมีส่วนร่วมในการเลือกสถานทีท่ ่ี
3.78
0.84
มาก
เหมาะสมในการจัดการพัฒนาและ
ฝึกอบรมต่าง ๆ
ต้องการมีส่วนร่วมในการเลือกหัวข้อที่
3.87
0.84
มาก
เหมาะสมสาหรับการเข้ารับการพัฒนาและ
ฝึกอบรม
ต้องการการกาหนดระยะเวลาของโครงการ
3.91
0.83
มาก
พัฒนาและฝึกอบรมทีเ่ หมาะสม เพื่อให้ได้
ประโยชน์สงู สุดกับผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรม
และหน่วยงาน
รวม
3.97
0.62
มาก

จากตาราง 6 แสดงว่าบุคลากรสายปฏิบตั กิ าร คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย มีความต้องการพัฒนาตนเองด้านสติปญั ญาโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก และเมือ่ พิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่า ทุกข้อมีความต้องการพัฒนาอยูใ่ นระดับมาก
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ตาราง 7 ค่าคะแนนเฉลีย่ และค่าความเบีย่ งเบนมาตรฐานของความต้องการพัฒนาตนเองของบุคลากร
สายปฏิบตั กิ าร คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โดยรวมและเป็ นรายด้าน จาแนกตามเพศ
ความต้องการพัฒนาตนเอง
1. ด้านร่างกาย
2. ด้านอารมณ์
3. ด้านสังคม
4. ด้านสติปญั ญา
รวมทุกด้าน

เพศชาย (n = 46)
S.D.
xˉ
4.07
0.49
3.94
0.52
4.03
0.52
4.09
0.56
4.03
0.44

ระดับ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

เพศหญิง (n = 130)
S.D. ระดับ
xˉ
3.90
0.57
มาก
3.82
0.60
มาก
3.91
0.59
มาก
3.93
0.64
มาก
3.89
0.51
มาก

จากตาราง 7 แสดงว่าบุคลากรสายปฏิบตั กิ าร คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย เพศชายและเพศหญิง มีความต้องการพัฒนาตนเองโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก และเมือ่
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทัง้ เพศชายและเพศหญิง มีความต้องการพัฒนาทุกด้านอยูใ่ นระดับมาก
ตาราง 8 ค่าคะแนนเฉลีย่ และค่าความเบีย่ งเบนมาตรฐานของความต้องการพัฒนาตนเองของบุคลากร
สายปฏิบตั กิ าร คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โดยรวมและเป็ นรายด้าน จาแนกตามวุฒกิ ารศึกษา

ความต้องการพัฒนาตนเอง
1. ด้านร่างกาย
2. ด้านอารมณ์
3. ด้านสังคม
4. ด้านสติปญั ญา
รวมทุกด้าน

ต่ากว่าปริญญาตรี
(n = 57)
xˉ S.D. ระดับ
4.13 0.54 มาก
4.05 0.60 มาก
4.12 0.59 มาก
4.03 0.65 มาก
4.08 0.52 มาก

วุฒกิ ารศึกษา
ปริญญาตรี
(n = 94)
xˉ S.D. ระดับ
3.88 0.54 มาก
3.80 0.54 มาก
3.86 0.53 มาก
3.94 0.60 มาก
3.87 0.46 มาก

สูงกว่าปริญญาตรี
(n = 25)
xˉ S.D. ระดับ
3.76 0.58 มาก
3.60 0.59 มาก
3.86 0.60 มาก
3.94 0.64 มาก
3.79 0.54 มาก

จากตาราง 8 แสดงว่าบุคลากรสายปฏิบตั กิ าร คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ทีม่ วี ุฒกิ ารศึกษาต่ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรี มีความต้องการ
พัฒนาตนเองโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก และเมือ่ พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกกลุ่มมีความต้องการ
พัฒนาทุกด้านอยูใ่ นระดับมาก
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ตาราง 9 ค่าคะแนนเฉลีย่ และค่าความเบีย่ งเบนมาตรฐานของความต้องการพัฒนาตนเองของบุคลากร
สายปฏิบตั กิ าร คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โดยรวมและเป็ นรายด้าน จาแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบตั งิ าน

ความต้องการพัฒนาตนเอง
1. ด้านร่างกาย
2. ด้านอารมณ์
3. ด้านสังคม
4. ด้านสติปญั ญา
รวมทุกด้าน

ประสบการณ์ในการปฏิบตั งิ าน
น้อยกว่า 6 ปี
6 – 24 ปี
มากกว่า 24 ปีขน้ึ ไป
(n = 40)
(n = 94)
(n = 42)
xˉ S.D. ระดับ xˉ S.D. ระดับ xˉ S.D. ระดับ
4.08 0.57 มาก 3.89 0.54 มาก 3.94 0.57 มาก
3.97 0.55 มาก 3.75 0.55 มาก 3.99 0.64 มาก
4.05 0.58 มาก 3.88 0.57 มาก 3.98 0.56 มาก
4.23 0.60 มาก 3.91 0.60 มาก 3.86 0.65 มาก
4.08 0.49 มาก 3.86 0.47 มาก 3.94 0.54 มาก

จากตาราง 9 แสดงว่าบุคลากรสายปฏิบตั กิ าร คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ทีม่ ปี ระสบการณ์ในการปฏิบตั งิ านน้อยกว่า 6 ปี ระหว่าง 6 – 24 ปี และมากกว่า 24 ปี
ขึน้ ไป มีความต้องการพัฒนาตนเองโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก และเมือ่ พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า
ทุกกลุ่มมีความต้องการพัฒนาทุกด้านอยูใ่ นระดับมาก
ตอนที่ 3 การเปรียบเทียบความต้องการพัฒนาตนเองของบุคลากรสายปฏิบตั กิ าร คณะ
พาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยรวมและเป็นรายด้าน จาแนกตามเพศ
วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการทดสอบที (t-test) สาหรับการจาแนกตามวุฒกิ ารศึกษา และประสบการณ์ในการ
ปฏิบตั งิ าน ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One Way Analysis of Variance) เมือ่ พบ
ความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตจิ งึ ทาการทดสอบความแตกต่างเป็ นรายคู่ โดยวิธกี ารของเชฟเฟ่
(Scheffe’s method) ดังแสดงในตาราง 10 - 17
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ตาราง 10 การเปรียบเทียบความต้องการพัฒนาตนเองของบุคลากรสายปฏิบตั กิ าร คณะพาณิชยศาสตร์
และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยรวมและเป็นรายด้าน จาแนกตามเพศ
ความต้องการพัฒนาตนเอง
1. ด้านร่างกาย
2. ด้านอารมณ์
3. ด้านสังคม
4. ด้านสติปญั ญา
รวมทุกด้าน

เพศชาย (n = 46)
S.D.
xˉ
4.07
0.49
3.94
0.52
4.03
0.52
4.09
0.56
4.03
0.44

เพศหญิง (n = 130)
S.D.
xˉ
3.90
0.57
3.82
0.60
3.91
0.59
3.93
0.64
3.89
0.51

t

p

1.79
1.20
1.15
1.55
1.67

0.075
0.233
0.250
0.123
0.098

จากตาราง 10 แสดงว่าบุคลากรสายปฏิบตั กิ าร คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย เพศชายและเพศหญิง มีความต้องการพัฒนาตนเองโดยรวมและเป็นรายด้าน
ไม่แตกต่างกัน
ตาราง 11 การเปรียบเทียบความต้องการพัฒนาตนเองของบุคลากรสายปฏิบตั กิ าร คณะพาณิชยศาสตร์
และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยรวมและเป็นรายด้าน จาแนกตามวุฒกิ ารศึกษา
ความต้องการพัฒนาตนเอง แหล่งความแปรปรวน
1. ด้านร่างกาย
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
2. ด้านอารมณ์
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
3. ด้านสังคม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
4. ด้านสติปญั ญา
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

df
2
173
175
2
173
175
2
173
175
2
173
175
2
173
175

SS
3.16
50.91
54.07
4.14
55.47
59.61
2.49
54.72
57.21
0.35
67.45
67.80
2.15
41.42
43.57

MS
1.58
0.29

F
5.38

p
0.005

2.07
0.32

6.46

0.002

1.25
0.32

3.94

0.021

0.18
0.39

0.45

0.639

1.08
0.24

4.50

0.012
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จากตาราง 11 แสดงว่าบุคลากรสายปฏิบตั กิ าร คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ทีม่ วี ุฒกิ ารศึกษาต่างกัน มีความต้องการพัฒนาตนเองด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม
และโดยรวมทุกด้าน แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 ยกเว้นความต้องการพัฒนาตนเอง
ด้านสติปญั ญา ทีไ่ ด้พบว่า ไม่แตกต่างกัน
เมือ่ พบความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตจิ งึ ทาการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ โดย
วิธกี ารของเชฟเฟ่ ดังแสดงในตาราง 12 - 15
ตาราง 12 การทดสอบความแตกต่างของความต้องการพัฒนาตนเองของบุคลากรสายปฏิบตั กิ าร
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยรวม จาแนกตามวุฒกิ ารศึกษา
เป็นรายคู่
โดยรวม

xˉ

ต่ากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี

4.08
3.87
3.79

ต่ากว่าปริญญาตรี
4.08

ปริญญาตรี
3.87
*

สูงกว่าปริญญาตรี
3.79
*

จากตาราง 12 แสดงว่าบุคลากรสายปฏิบตั กิ าร คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ทีม่ วี ุฒกิ ารศึกษาต่ากว่าปริญญาตรี มีความต้องการพัฒนาตนเองโดยรวมแตกต่างกับ
บุคลากรสายปฏิบตั กิ ารทีม่ วี ุฒกิ ารศึกษาปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรี อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่ี
ระดับ .05 สาหรับคู่อ่นื ๆ ไม่พบความแตกต่าง
ตาราง 13 การทดสอบความแตกต่างของความต้องการพัฒนาตนเองของบุคลากรสายปฏิบตั กิ าร
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด้านร่างกาย จาแนกตามวุฒกิ ารศึกษา
เป็นรายคู่
ด้านร่างกาย

xˉ

ต่ากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี

4.13
3.88
3.76

ต่ากว่าปริญญาตรี
4.13

ปริญญาตรี
3.88
*

สูงกว่าปริญญาตรี
3.76
*
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จากตาราง 13 แสดงว่าบุคลากรสายปฏิบตั กิ าร คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ทีม่ วี ุฒกิ ารศึกษาต่ากว่าปริญญาตรี มีความต้องการพัฒนาตนเองด้านร่างกายแตกต่างกับ
บุคลากรสายปฏิบตั กิ ารทีม่ วี ุฒกิ ารศึกษาปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรี อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่ี
ระดับ .05 สาหรับคู่อ่นื ๆ ไม่พบความแตกต่าง
ตาราง 14 การทดสอบความแตกต่างของความต้องการพัฒนาตนเองของบุคลากรสายปฏิบตั กิ าร
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด้านอารมณ์ จาแนกตามวุฒกิ ารศึกษา
เป็นรายคู่
ด้านอารมณ์

xˉ

ต่ากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี

4.05
3.80
3.60

ต่ากว่าปริญญาตรี
4.05

ปริญญาตรี
3.80
*

สูงกว่าปริญญาตรี
3.60
*

จากตาราง 14 แสดงว่าบุคลากรสายปฏิบตั กิ าร คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ทีม่ วี ุฒกิ ารศึกษาต่ากว่าปริญญาตรี มีความต้องการพัฒนาตนเองด้านอารมณ์แตกต่างกับ
บุคลากรสายปฏิบตั กิ ารทีม่ วี ุฒกิ ารศึกษาปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรี อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่ี
ระดับ .05 สาหรับคู่อ่นื ๆ ไม่พบความแตกต่าง
ตาราง 15 การทดสอบความแตกต่างของความต้องการพัฒนาตนเองของบุคลากรสายปฏิบตั กิ าร
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด้านสังคม จาแนกตามวุฒกิ ารศึกษา
เป็นรายคู่
ด้านสังคม

xˉ

ต่ากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี

4.12
3.86
3.86

ต่ากว่าปริญญาตรี
4.12

ปริญญาตรี
3.86
*

สูงกว่าปริญญาตรี
3.86

จากตาราง 15 แสดงว่าบุคลากรสายปฏิบตั กิ าร คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ทีม่ วี ุฒกิ ารศึกษาต่ากว่าปริญญาตรี มีความต้องการพัฒนาตนเองด้านสังคมแตกต่างกับ
บุคลากรสายปฏิบตั กิ ารทีม่ วี ุฒกิ ารศึกษาปริญญาตรี อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 สาหรับคู่อ่นื ๆ
ไม่พบความแตกต่าง
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ตาราง 16 การเปรียบเทียบความต้องการพัฒนาตนเองของบุคลากรสายปฏิบตั กิ าร คณะพาณิชยศาสตร์
และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยรวมและเป็นรายด้าน จาแนกตามประสบการณ์ในการ
ปฏิบตั งิ าน
ความต้องการพัฒนาตนเอง แหล่งความแปรปรวน
1. ด้านร่างกาย
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
2. ด้านอารมณ์
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
3. ด้านสังคม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
4. ด้านสติปญั ญา
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

df
2
173
175
2
173
175
2
173
175
2
173
175
2
173
175

SS
1.05
53.02
54.07
2.41
57.20
59.61
0.82
56.39
57.21
3.51
64.29
67.80
1.42
42.15
43.57

MS
0.53
0.31

F
1.71

p
0.183

1.20
0.33

3.64

0.028

0.41
0.33

1.26

0.286

1.75
0.37

4.72

0.010

0.71
0.24

2.93

0.056

จากตาราง 16 แสดงว่าบุคลากรสายปฏิบตั กิ าร คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ทีม่ ปี ระสบการณ์ในการปฏิบตั งิ านต่างกัน มีความต้องการพัฒนาตนเองด้านร่างกาย ด้าน
สังคม และโดยรวมทุกด้านไม่แตกต่างกัน ส่วนความต้องการพัฒนาตนเองด้านอารมณ์ และด้าน
สติปญั ญา แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
เมือ่ พบความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตจิ งึ ทาการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่
โดยวิธกี ารของเชฟเฟ่ พบว่า ด้านอารมณ์ ไม่มคี ่ใู ดแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ทัง้ นี้อาจเนื่อง
มาจากความแปรปรวนของกลุ่มตัวอย่างทีเ่ กิดจากกระบวนการสุ่มไม่มากพอทีจ่ ะทาให้แตกต่างอย่างมี
นัยสาคัญก็เป็ นได้ ส่วนด้านสติปญั ญา ได้ทาการทดสอบความแตกต่างเป็ นรายคู่โดยวิธกี ารของเชฟเฟ่
ดังแสดงในตาราง 17
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ตาราง 17 การทดสอบความแตกต่างของความต้องการพัฒนาตนเองของบุคลากรสายปฏิบตั กิ าร
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด้านสติปญั ญา จาแนกตาม
ประสบการณ์ในการปฏิบตั งิ าน เป็ นรายคู่
ด้านสติปญั ญา

xˉ

น้อยกว่า 6 ปี
6 – 24 ปี
มากกว่า 24 ปีขน้ึ ไป

4.23
3.91
3.86

น้อยกว่า 6 ปี
4.23

6 – 24 ปี
3.91
*

มากกว่า 24 ปีขน้ึ ไป
3.86
*

จากตาราง 17 แสดงว่าบุคลากรสายปฏิบตั กิ าร คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ทีม่ ปี ระสบการณ์ในการปฏิบตั งิ านน้อยกว่า 6 ปี มีความต้องการพัฒนาตนเองด้าน
สติปญั ญาแตกต่างกับบุคลากรสายปฏิบตั กิ ารทีม่ ปี ระสบการณ์ในการปฏิบตั งิ าน 6 – 24 ปี และมากกว่า
24 ปีขน้ึ ไป อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 สาหรับคู่อ่นื ๆ ไม่พบความแตกต่าง
ตอนที่ 4 ความต้องการและข้อเสนอแนะเพิม่ เติมเกีย่ วกับความต้องการพัฒนาตนเองของ
บุคลากรสายปฏิบตั กิ าร คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด้านร่างกาย
ด้านอารมณ์ ด้านสังคม และด้านสติปญั ญา จากแบบสอบถามปลายเปิด โดยวิธกี ารแจกแจงความถี่
ดังแสดงในตาราง 18
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ตาราง 18 ค่าความถีข่ องความต้องการและข้อเสนอแนะเพิม่ เติมเกีย่ วกับความต้องการพัฒนาตนเอง
ของบุคลากรสายปฏิบตั กิ าร คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม และด้านสติปญั ญา จากแบบสอบถามปลายเปิด
ความต้องการและข้อเสนอแนะเพิม่ เติม
ด้านร่างกาย
1. อยากให้จดั กีฬาภายในเพื่อเชื่อมสัมพันธไมตรีระหว่างนิสติ อาจารย์ และบุคลากร
ของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. ควรจัดให้มสี ถานทีอ่ อกกาลังกายพร้อมทัง้ อุปกรณ์การออกกาลังกาย
ภายในคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และจัดสรรเวลาการเข้าใช้งานอย่างเหมาะสม ระหว่างนิสติ อาจารย์ และบุคลากร
3. ควรจัดโครงการรณรงค์ให้มกี ารออกกาลังกายอย่างสม่าเสมอ และมีกฬี าให้เลือก
หลากหลายประเภท
4. อยากได้รบั การสนับสนุนจากหน่วยงานทีส่ งั กัด ในการเข้าร่วมโครงการพัฒนา
สมรรถภาพทางกายด้วยการออกกาลังกาย
5. ควรจัดให้มกี ารตรวจร่างกายประจาปีโดยละเอียดมากกว่าเดิม
ด้านอารมณ์
1. ควรจัดให้มโี ครงการบรรยายธรรมะ ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
ภายในคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. อยากให้มสี ถานทีใ่ นการปฏิบตั ธิ รรม ไหว้พระ สวดมนต์ นังสมาธิ
่
หรือห้อง
ละหมาด ภายในคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3. ควรจัดให้มโี ครงการศึกษา ปฏิบตั ธิ รรม และเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา
นอกสถานที่
4. ควรจัดให้มกี จิ กรรมสันทนาการทีป่ ระกอบไปด้วยสาระและความบันเทิง
เพื่อผ่อนคลายอารมณ์
ด้านสังคม
1. ควรจัดให้มกี จิ กรรมการอยูร่ ่วมกันอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างสัมพันธ์ในระยะยาว
2. ต้องการให้ผบู้ ริหารให้ความสาคัญกับความทุ่มเทในการปฏิบตั งิ านของบุคลากร
โดยการให้รางวัลหรือสิง่ ตอบแทน เพื่อสร้างขวัญและกาลังใจในการปฏิบตั งิ าน
3. อยากให้มกี องทุนช่วยเหลือบุคลากรหรือบุคคลในครอบครัวทีป่ ระสบปญั หา หรือ
เจ็บปว่ ยและต้องใช้เวลารักษาระยะยาว

ความถีข่ อง
คาตอบ (f)
14
12

5
5
3
6
4
4
4

5
4
2
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ตาราง 18 (ต่อ)
ความต้องการและข้อเสนอแนะเพิม่ เติม
ด้านสติ ปัญญา
1. ควรส่งเสริมให้บุคลากรได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพ โดยเฉพาะทักษะการ
ใช้ภาษาต่างประเทศ ซึง่ เป็ นเรือ่ งทีจ่ าเป็ นและเร่งด่วน ทีค่ วรได้รบั การสนับสนุ น
อย่างจริงจัง เพื่อเป็นการเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
2. ควรกาหนดนโยบายและเป้าหมายอย่างชัดเจนและต่อเนื่อง สาหรับโครงการ
พัฒนาและฝึกอบรม โดยแบ่งระดับตามความสามารถของบุคลากร เพื่อให้การ
พัฒนาและฝึกอบรมมีประสิทธิภาพยิง่ ขึน้
3. อยากให้บุคลากรได้รบั การสนับสนุ นในการลาศึกษาต่อ หรือได้รบั การสนับสนุ น
เกีย่ วกับค่าใช้จ่ายในการศึกษาต่อ
4. ควรเปิดโอกาสให้บุคลากรของแต่ละหน่วยงาน ได้พฒ
ั นาศักยภาพทางความคิด
โดยการสนับสนุนให้เสนอแผนพัฒนาศักยภาพของหน่วยงาน ทีผ่ ่านกระบวนการ
คิดค้น ไตร่ตรอง อย่างเป็นระบบ เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และแม่นยา ให้แก่
ผูร้ บั บริการทีม่ าติดต่อประสานงาน

ความถีข่ อง
คาตอบ (f)
8

7

4
2

จากตาราง 18 แสดงว่าบุคลากรสายปฏิบตั กิ าร คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย มีความต้องการและข้อเสนอแนะเพิม่ เติมในด้านต่าง ๆ ดังนี้ ด้านร่างกาย ควรจัดให้มกี าร
ตรวจร่างกายประจาปี โดยละเอียดกว่าปกติทเ่ี คยจัดให้มกี ารตรวจ และควรจัดให้มสี ถานทีอ่ อกกาลังกาย
พร้อมทัง้ อุปกรณ์การออกกาลังกายภายในคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โดยให้มกี ารจัดสรรเวลาการเข้าใช้งานอย่างเหมาะสม ระหว่างนิสติ อาจารย์ และบุคลากร อีกทัง้ ควรจัด
โครงการรณรงค์ให้มกี ารออกกาลังกายอย่างสม่าเสมอ มีกฬี าหลายประเภทให้เลือก และอยากได้รบั การ
สนับสนุ นจากหน่วยงานทีส่ งั กัด ในการเข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรถภาพทางกายด้วยการออกกาลัง
กาย นอกจากนี้อยากให้มกี ารจัดกีฬาภายในเพื่อเชื่อมสัมพันธไมตรีระหว่างนิสติ อาจารย์ และบุคลากร
ของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด้านอารมณ์ ควรจัดให้มโี ครงการ
บรรยายธรรมะ ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม และอยากให้มสี ถานทีใ่ นการปฏิบตั ธิ รรม ไหว้พระ
สวดมนต์ นังสมาธิ
่
หรือห้องละหมาด ภายในคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย รวมทัง้ ควรจัดให้มโี ครงการศึกษา ปฏิบตั ธิ รรม การเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนานอก
สถานที่ นอกจากนี้ควรจัดให้มกี จิ กรรมสันทนาการทีป่ ระกอบไปด้วยสาระและความบันเทิง เพื่อผ่อน
คลายอารมณ์ ด้านสังคม ควรจัดให้มกี จิ กรรมการอยู่รว่ มกันอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างสัมพันธ์ในระยะยาว
และต้องการให้ผบู้ ริหารให้ความสาคัญกับความทุ่มเทในการปฏิบตั งิ านของบุคลากร โดยการให้รางวัล
หรือสิง่ ตอบแทน เพื่อสร้างขวัญและกาลังใจในการปฏิบตั งิ าน รวมทัง้ อยากให้มกี องทุนช่วยเหลือบุคลากร

82
หรือบุคคลในครอบครัวทีป่ ระสบปญั หา หรือเจ็บปว่ ยและต้องใช้เวลารักษาระยะยาว ด้านสติปญั ญา ควร
ส่งเสริมให้บุคลากรได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพ โดยเฉพาะทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ ซึง่
เป็นเรือ่ งทีจ่ าเป็นและเร่งด่วน ทีค่ วรได้รบั การสนับสนุนอย่างจริงจัง เพื่อเป็นการเตรียมตัวเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน และอยากให้กาหนดนโยบายและเป้าหมายอย่างชัดเจนและต่อเนื่อง สาหรับโครงการ
พัฒนาและฝึกอบรม โดยแบ่งระดับตามความสามารถของบุคลากร เพื่อให้การพัฒนาและฝึกอบรมมี
ประสิทธิภาพยิง่ ขึน้ และอยากให้บุคลากรได้รบั การสนับสนุนในการลาศึกษาต่อ หรือได้รบั การสนับสนุ น
เกีย่ วกับค่าใช้จ่ายในการศึกษาต่อ นอกจากนี้ควรเปิดโอกาสให้บุคลากรของแต่ละหน่วยงาน ได้พฒ
ั นา
ศักยภาพทางความคิด โดยการสนับสนุ นให้เสนอแผนพัฒนาศักยภาพของหน่วยงาน ทีผ่ ่านกระบวนการ
คิดค้น ไตร่ตรอง อย่างเป็นระบบ เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และแม่นยา ให้แก่ผรู้ บั บริการทีม่ าติดต่อ
ประสานงาน

บทที่ 5
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
ความมุ่งหมายของการวิ จยั
1. เพื่อศึกษาความต้องการพัฒนาตนเองของบุคลากรสายปฏิบตั กิ าร คณะพาณิชยศาสตร์
และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม ด้านสติปญั ญา และ
โดยรวมทุกด้าน
2. เพื่อเปรียบเทียบความต้องการพัฒนาตนเองของบุคลากรสายปฏิบตั กิ าร คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยรวมและเป็นรายด้าน จาแนกตามเพศ วุฒกิ าร
ศึกษา และประสบการณ์ในการปฏิบตั งิ าน

วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั
1. กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในงานวิจยั นี้ ได้แก่ บุคลากรสายปฏิบตั กิ าร คณะพาณิชยศาสตร์และการ
บัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย ข้าราชการ จานวน 6 คน ลูกจ้างประจา จานวน 29 คน
และพนักงานมหาวิทยาลัย จานวน 141 คน รวมทัง้ สิน้ 176 คน คิดเป็นร้อยละ 97.78 ของประชากร
ทัง้ หมด จานวน 180 คน
2. เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็ นแบบสอบถามความต้องการพัฒนาตนเองของ
บุคลากรสายปฏิบตั กิ าร คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 4 ด้าน คือ
ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม และด้านสติปญั ญา ทัง้ หมด 50 ข้อ แบบสอบถามมีลกั ษณะเป็ น
แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) และในตอนท้ายของแบบสอบถามแต่ละด้านเป็ น
แบบสอบถามปลายเปิด เพื่อให้ผตู้ อบได้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิม่ เติม โดยแบบสอบถาม
มีค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) ทัง้ ฉบับเท่ากับ .97

การวิ เคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการตามขัน้ ตอน ดังนี้
1. ข้อมูลทัวไปของผู
่
ต้ อบแบบสอบถาม วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถีแ่ ละหาค่าร้อยละ
2. ศึกษาความต้องการพัฒนาตนเองของบุคลากรสายปฏิบตั กิ าร คณะพาณิชยศาสตร์และ
การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม ด้านสติปญั ญา โดยรวมและ
เป็นรายด้าน โดยการหาค่าคะแนนเฉลีย่ (Mean) และค่าความเบีย่ งเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation)
3. เปรียบเทียบความต้องการพัฒนาตนเองของบุคลากรสายปฏิบตั กิ าร คณะพาณิชยศาสตร์
และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยรวมและเป็ นรายด้าน จาแนกตามเพศ วิเคราะห์ขอ้ มูลโดย
การทดสอบที (t-test) สาหรับการจาแนกตามวุฒกิ ารศึกษา และประสบการณ์ในการปฏิบตั งิ าน
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วิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One Way Analysis of Variance) ในกรณีทพ่ี บความแตกต่าง
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตจิ งึ ทาการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ โดยวิธกี ารของเชฟเฟ่ (Scheffe’s
test)

สรุปผลการวิ จยั
1. บุคลากรสายปฏิบตั กิ าร คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มีความต้องการพัฒนาตนเองโดยรวมและเป็ นรายด้านอยูใ่ นระดับมาก
2. บุคลากรสายปฏิบตั กิ าร คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เพศชายและเพศหญิง มีความต้องการพัฒนาตนเองโดยรวมและเป็ นรายด้านไม่แตกต่างกัน
3. บุคลากรสายปฏิบตั กิ าร คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทีม่ วี ุฒกิ ารศึกษาต่างกัน มีความต้องการพัฒนาตนเองโดยรวมและเป็นรายด้านแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ ยกเว้นด้านสติปญั ญาทีไ่ ม่พบความแตกต่าง
4. บุคลากรสายปฏิบตั กิ าร คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทีม่ ปี ระสบการณ์ในการปฏิบตั งิ านต่างกัน มีความต้องการพัฒนาตนเองโดยรวมและเป็นรายด้าน
ไม่แตกต่างกัน ยกเว้นด้านสติปญั ญาทีแ่ ตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ

การอภิ ปรายผล
1. การศึกษาความต้องการพัฒนาตนเองของบุคลากรสายปฏิบตั กิ าร คณะพาณิชยศาสตร์
และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม และด้านสติปญั ญา
พบว่า มีความต้องการพัฒนาตนเองโดยรวมและเป็ นรายด้านอยูใ่ นระดับมาก ผูว้ จิ ยั ขออภิปรายผลเป็น
รายด้าน ดังนี้
1.1 บุคลากรสายปฏิบตั กิ าร คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มีความต้องการพัฒนาตนเองด้านร่างกายอยูใ่ นระดับมาก ทัง้ นี้อาจเนื่องมาจากบุคลากรทุกคนต้องการมี
สุขภาพดี ต้องการมีรา่ งกายทีส่ มบูรณ์แข็งแรง ต้องการพัฒนาความสามารถด้านร่างกายด้วยการออก
กาลังกายอย่างสม่าเสมอ ต้องการบริโภคอาหารทีส่ ะอาดถูกสุขลักษณะโดยคานึงถึงคุณค่าทางอาหาร
ตามหลักโภชนาการ ต้องการเข้ารับการตรวจสุขภาพร่างกายทุกปีหรือเป็ นประจา ตลอดจนต้องการ
พัฒนาบุคลิกภาพทางกาย การเคลื่อนไหวร่างกายต่าง ๆ เพราะส่งผลต่อการดารงชีวติ ประจาวันของ
บุคลากรสายปฏิบตั กิ าร และส่งผลต่อการปฏิบตั งิ านในคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย เพื่อทีจ่ ะปฏิบตั งิ านในหน้าทีไ่ ด้อย่างเต็มความสามารถและทาให้งานมีประสิทธิภาพ ดังที่
ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2535: 93) กล่าวว่า สุขภาพอนามัยในเรือ่ งของอาหารการกิน สุขลักษณะใน
การดารงชีวติ ประจาวัน มีส่วนทาให้บุคลากรมีความแข็งแรงแตกต่างกัน เช่น คนทีด่ ่มื เหล้าเป็ นประจา
ร่างกายย่อมทรุดโทรม การทางานมีประสิทธิภาพต่า ขาดความเอาใจใส่ต่องานเท่าทีค่ วร เป็นต้น
ซึง่ สอดคล้องกับ จินตนา สุจจานันท์ (2554: 51) ทีไ่ ด้กล่าวถึงการมีสุขภาพดีไว้ว่า คนทีม่ สี ุขภาพดีจะ
ลดการแพร่กระจายของโรคติดต่อ ทาให้คนในสังคมมีสุขภาพดีไปด้วย และคนทีม่ สี ุขภาพดีจะขาดงาน
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น้อย เป็นการช่วยเพิม่ ผลผลิตให้กบั เพื่อนร่วมงาน และสอดคล้องกับ ชวลิต สละ (2551: 52) ทีก่ ล่าวว่า
การมีร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ คือ การมีชวี ติ อยูท่ ่ามกลางสิง่ แวดล้อมที่ดที งั ้ ในทีอ่ ยูอ่ าศัย
ในทีท่ างานและในชุมชน ได้บริโภคอาหารทีม่ ปี ริมาณเพียงพอและมีคุณค่าทางโภชนาการ ได้รจู้ กั รักษา
สุขภาพและป้องกันโรค ได้ออกกาลังกายทีเ่ หมาะสม ได้รบั การพักผ่อนเพียงพอในแต่ละวันและในแต่ละ
ช่วงเวลาของการทางานในหนึ่งปี ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ธิดารัตน์ เนียมกสิพงษ์ (2549: 89) ทีไ่ ด้
ศึกษาเรือ่ งความต้องการพัฒนาตนเองของข้าราชการกรมการขนส่งทางบก พบว่า ข้าราชการกรมการ
ขนส่งทางบก มีความต้องการพัฒนาตนเองด้านร่างกายอยูใ่ นระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ
สุนทร ใหม่ยะ (2552: 52) ทีไ่ ด้ศกึ ษาเรือ่ งความต้องการพัฒนาตนเองของบุคลากรในสถานศึกษาเอกชน
สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์ เขต 1 พบว่า บุคลากรในสถานศึกษาเอกชน
มีความต้องการพัฒนาตนเองด้านสุขภาพอยูใ่ นระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ นิธวิ ดี เขียวจีน
(2554: 126) ทีไ่ ด้ศกึ ษาเรือ่ งความต้องการพัฒนาตนเองของพนักงานเทศบาล สังกัดกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน่ จังหวัดพัทลุง พบว่า พนักงานเทศบาลมีความต้องการพัฒนาตนเองด้านสุขภาพอยูใ่ น
ระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ รัตนาภรณ์ คชมะเริง (2550: 103) ทีไ่ ด้ศกึ ษาเรือ่ งความ
ต้องการพัฒนาตนเองของพนักงานส่วนตาบลในเขตจังหวัดสระบุร ี พบว่า พนักงานส่วนตาบลในเขต
จังหวัดสระบุร ี มีความต้องการพัฒนาด้านสุขภาพอยูใ่ นระดับมาก
1.2 บุคลากรสายปฏิบตั กิ าร คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มีความต้องการพัฒนาตนเองด้านอารมณ์อยูใ่ นระดับมาก ทัง้ นี้อาจเนื่องมาจากบุคลากรสายปฏิบตั กิ าร
เห็นความสาคัญของการได้พฒ
ั นาจิตใจและอารมณ์เป็ นประจา จากการได้เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา
เมือ่ มีโอกาส ตลอดจนการได้ทากิจกรรมเพื่อผ่อนคลายความตึงเครียดภายหลังปฏิบตั งิ านเป็ นประจา
การได้ฝึกควบคุมอารมณ์ของตนเอง ฝึกจิตใจให้สงบ มีสมาธิ มีความฉลาดทางอารมณ์ หรือมีความ
สามารถทางอารมณ์ในการดาเนินชีวติ อย่างสร้างสรรค์ และบุคลากรสายปฏิบตั กิ ารต้องการพัฒนา
ตนเองด้านอารมณ์ให้สามารถอยูร่ ว่ มกันได้อย่างมีความสุข ดังที่ พรรณราย ทรัพยะประภา (2548:
158) กล่าวว่า อารมณ์ ความรูส้ กึ มีบทบาทสาคัญในการพัฒนาสัมพันธภาพและในการติดต่อสัมพันธ์
ซึง่ กันและกัน อีกทัง้ ยังมีส่วนเกีย่ วข้องในการตัดสินใจ การแก้ไขปญั หาต่าง ๆ และในการนาสติปญั ญา
ความเฉลียวฉลาดมาใช้เพื่อบรรลุเป้าหมายทีต่ อ้ งการ ซึง่ สอดคล้องกับ จิรประภา อัครบวร (2554: 49)
ทีไ่ ด้กล่าวว่า การพัฒนาด้านอารมณ์เป็ นการพัฒนาเพื่อให้เกิดสมดุลของอารมณ์ตนเองกับสถานการณ์
แวดล้อมและกับผูอ้ ่นื รวมถึงความสามารถในการตระหนัก ยอมรับ และแสดงออกอารมณ์ของตนเอง
ได้อย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับ อารี วิชาชัย (2549: 95-96) ทีก่ ล่าวว่า การพัฒนาจิตใจเป็นเรือ่ ง
สาคัญเช่นเดียวกันกับการพัฒนาร่างกาย ทัง้ สองด้านนี้จงึ ต้องพัฒนาให้เกิดสมดุล ให้เจริญงอกงาม
ก้าวหน้าไปพร้อม ๆ กัน ถ้าหากบุคคลพัฒนาจิตใจของตนให้เจริญเท่าทันร่างกายและโลกแห่งวัตถุ
ภายนอก รูแ้ จ้งเห็นชัดตามความเป็ นจริงของโลกและตามความเป็ นจริงของชีวติ แล้ว ความทุกข์หรือ
ปญั หาของชีวติ ทัง้ ทางร่างกายและจิตใจของบุคคลนัน้ ก็จะบรรเทาเบาบางและลดน้อยลง จนกระทัง่
หมดสิน้ ไปในทีส่ ุด จิตใจทีม่ คี วามสงบตัง้ มันเป็
่ นสมาธิ จะเป็นจิตใจทีม่ พี ลังเข้มแข็งด้วยคุณธรรม
มีความสามารถในการกระทา การพูด การคิด และเป็ นจิตใจทีม่ คี วามสุข สงบ จึงเป็ นการพัฒนาจิตใจ
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ให้มนคง
ั ่ หนักแน่น มีพลังควรแก่การทางาน ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ธิดารัตน์ เนียมกสิพงษ์
(2549: 87) ทีไ่ ด้ศกึ ษาเรือ่ งความต้องการพัฒนาตนเองของข้าราชการกรมการขนส่งทางบก พบว่า
ข้าราชการกรมการขนส่งทางบกมีความต้องการพัฒนาตนเองด้านจิตใจอยูใ่ นระดับมาก และสอดคล้อง
กับงานวิจยั ของ ธัญญาพันธ์ สิทธิพงษ์ (2553: 99) ทีไ่ ด้ศกึ ษาเรือ่ งความต้องการพัฒนาตนเองของ
บุคลากรสังกัดองค์การบริหารส่วนตาบล จังหวัดตาก พบว่า บุคลากรมีความต้องการพัฒนาด้าน
ศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรม โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ จักรพงษ์
ไชยวงศ์ (2550: 92-96) ทีไ่ ด้ศกึ ษาความต้องการพัฒนาตนเองของบุคลากรในสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า บุคลากรในสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานจังหวัดร้อยเอ็ด มีความต้องการพัฒนาตนเอง
ด้านการพัฒนาโดยการเรียนรูด้ ว้ ยตัวเอง โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก และเมือ่ พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า
บุคลากรในสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานจังหวัดร้อยเอ็ด มีความต้องการพัฒนาตนเองทางด้านร่างกายและ
จิตใจ โดยการเจริญสมาธิ ภาวนา เพื่อฝึกฝน ขัดเกลาจิตใจ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม อยูใ่ นระดับ
มาก และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ นิธวิ ดี เขียวจีน (2554: 126) ทีไ่ ด้ศกึ ษาเรือ่ งความต้องการพัฒนา
ตนเองของพนักงานเทศบาล สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ จังหวัดพัทลุง พบว่า พนักงาน
เทศบาลมีความต้องการพัฒนาตนเองด้านจริยธรรมและจิตวิญญาณอยูใ่ นระดับมาก และสอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ รัตนาภรณ์ คชมะเริง (2550: 103) ทีไ่ ด้ศกึ ษาเรือ่ งความต้องการพัฒนาตนเองของ
พนักงานส่วนตาบลในเขตจังหวัดสระบุร ี พบว่า พนักงานส่วนตาบลในเขตจังหวัดสระบุร ี มีความ
ต้องการพัฒนาด้านจริยธรรมและจิตวิญญาณอยูใ่ นระดับมาก
1.3 บุคลากรสายปฏิบตั กิ าร คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มีความต้องการพัฒนาตนเองด้านสังคมอยูใ่ นระดับมาก ทัง้ นี้อาจเนื่องมาจากบุคลากรสายปฏิบตั กิ ารมี
ความต้องการดารงชีวติ อยูใ่ นสังคมอย่างมีความสุข ด้วยการพัฒนามนุษยสัมพันธ์ในการทางานร่วมกับ
ผูอ้ ่นื โดยการจัดระเบียบชีวติ และระเบียบการอยูร่ ว่ มกับผูอ้ ่นื ให้เรียบร้อย ให้ความช่วยเหลือซึง่ กันและ
กัน ต้องการสร้างบรรยากาศในการทางานร่วมกัน ต้องการปฏิบตั งิ านด้วยความเสียสละเพื่อประโยชน์
ส่วนรวม ต้องการเป็ นทีย่ อมรับและยกย่องจากสังคม ตลอดจนต้องการสร้างสรรค์ประโยชน์สุขแก่ผอู้ ่นื
และสังคม เพราะมีผลต่อการทางานร่วมกันของบุคลากรสายปฏิบตั กิ ารและเป็นส่วนหนึ่งของความ
สาเร็จของงาน ดังที่ อุษณีย์ อนุรทุ ธ์วงศ์ (โพธิสุข) (2545: 120) กล่าวว่า ทักษะทางสังคมเป็นทักษะ
สาคัญทีท่ าให้คนประสบความสาเร็จในชีวติ เป็นคุณลักษณะสาคัญอย่างหนึ่งของความสามารถในเรือ่ ง
ความฉลาดทางอารมณ์ของมนุษย์ อีกทัง้ เป็ นความสามารถทีท่ าให้รจู้ กั เข้าใจความรูส้ กึ ความต้องการ
ทางจิตใจ หรือความต้องการต่าง ๆ ของบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องด้วย รวมทัง้ รูจ้ กั ทีจ่ ะสร้างสายสัมพันธ์ให้
มันคง
่ ด้วยความรักความเอาใจใส่ เอือ้ อาทรอย่างต่อเนื่อง รูจ้ กั ทีจ่ ะแสดงออกอย่างเหมาะสมต่อ
สถานการณ์ต่าง ๆ ซึง่ สอดคล้องกับ พรรณราย ทรัพยะประภา (2548: 44-47) ทีไ่ ด้กล่าวว่า มนุษยสัมพันธ์เป็ นเรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับความสัมพันธ์ระหว่างกันและกันของบุคคลทีอ่ ยู่รว่ มกัน ไม่ว่าจะในชีวติ
ส่วนตัว ในชีวติ การทางาน และในชีวติ สังคมทัวไป
่ เป็ นเรือ่ งสาคัญอันเป็นพืน้ ฐานในการทาความเข้าใจ
ซึง่ กันและกัน ในความต้องการทางด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม
พร้อมทัง้ ตอบสนองความต้องการต่าง ๆ ดังกล่าวให้กนั และกันอย่างเหมาะสม ซึง่ ส่งผลต่อการใช้ชวี ติ
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ร่วมกันไม่ว่าจะเป็ นระยะเวลาอันสัน้ หรือระยะเวลาอันยาวนาน และถ้าทุก ๆ คนในองค์การได้หนั มา
เอาใจใส่ในเรือ่ งมนุษยสัมพันธ์ในแง่มุมต่าง ๆ แล้ว จะช่วยให้องค์การนัน้ สามารถประสบผลสาเร็จตาม
วัตถุประสงค์ทไ่ี ด้ตงั ้ ไว้ หรืออย่างน้อยก็ช่วยลดปญั หาต่าง ๆ ได้ตามสมควร ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั
ของ ธิดารัตน์ เนียมกสิพงษ์ (2549: 135) ทีไ่ ด้ศกึ ษาเรือ่ งความต้องการพัฒนาตนเองของข้าราชการ
กรมการขนส่งทางบก พบว่า ข้าราชการกรมการขนส่งทางบกมีความต้องการพัฒนาตนเองด้านสังคม
อยูใ่ นระดับมาก คือ ต้องการปฏิบตั แิ ละพัฒนาตนเองโดยตัง้ มันอยู
่ ใ่ นคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่
ดีงามของสังคม ต้องการพัฒนามนุษยสัมพันธ์ในการทางานร่วมกับผูอ้ ่นื ต้องการและมีความเต็มใจใน
การทางานเป็ นทีม ต้องการพัฒนาการทางานเป็ นทีมให้มปี ระสิทธิภาพ ต้องการเข้าร่วมกิจกรรม
ส่วนรวมด้วยความเต็มใจ ต้องการปรับปรุงบุคลิกภาพของตนเองให้เป็นทีต่ อ้ งการของสังคม และ
ต้องการวิเคราะห์ขอ้ บกพร่องของตนเองและคานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล และสอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ สุนทร ใหม่ยะ (2552: 87-89) ทีไ่ ด้ศกึ ษาเรื่องความต้องการพัฒนาตนเองของบุคลากรใน
สถานศึกษาเอกชนสังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์ เขต 1 พบว่า บุคลากรในสถาน
ศึกษาเอกชนมีความต้องการพัฒนาตนเองด้านบุคลิกภาพอยูใ่ นระดับมาก คือ บุคลากรในสถานศึกษา
เอกชนมีความต้องการพัฒนาตนเองในด้านการสร้างความมันใจในกระบวนการท
่
างานของตนเอง การ
สร้างมนุษยสัมพันธ์กบั ผูอ้ ่นื การพัฒนาความมันใจในตนเองและกล้
่
าแสดงออกอย่างเหมาะสม
1.4 บุคลากรสายปฏิบตั กิ าร คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มีความต้องการพัฒนาตนเองด้านสติปญั ญาอยูใ่ นระดับมาก ทัง้ นี้อาจเนื่องมาจากบุคลากรสาย
ปฏิบตั กิ ารต้องการพัฒนาความรูค้ วามสามารถ ต้องการเรียนรู้เพิม่ เติมเพื่อเพิม่ ศักยภาพของตนเอง
ทัง้ ทีเ่ กีย่ วกับงานในหน้าทีค่ วามรับผิดชอบหรือแม้จะไม่เกีย่ วข้องกับงานในหน้าทีค่ วามรับผิดชอบก็ตาม
อีกทัง้ เมือ่ ได้รบั การสนับสนุ นจากผูบ้ ริหาร จึงมีความต้องการเข้าร่วมโครงการพัฒนาและฝึกอบรมเพื่อ
เพิม่ พูนศักยภาพของตนเองทุกครัง้ เมือ่ มีโอกาส โดยเฉพาะเรือ่ งทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ
บุคลากรสายปฏิบตั กิ ารต้องการเรียนรูเ้ พิม่ เติมเพื่อเป็นการเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน นอกจากนี้
บุคลากรสายปฏิบตั กิ ารยังต้องการเรียนรูเ้ พิม่ เติมโดยการเดินทางไปศึกษาดูงานหน่ วยงานภายนอก
เพื่อนาแนวปฏิบตั ทิ ด่ี มี าประยุกต์ใช้ในหน่วยงานของตนเอง ดังที่ จิรประภา อัครบวร (2554: 43)
กล่าวว่า ปญั ญาเป็ นความสามารถในการคิด ตัง้ คาถาม และการประเมิน เพื่อทีจ่ ะนามาซึง่ องค์ความรู้
สามารถประมวลและใช้ขอ้ มูล เพื่อทีจ่ ะสร้างสรรค์ให้ได้ความคิดใหม่ ๆ ซึง่ การพัฒนาด้านปญั ญาจะทา
ให้คนมีความสามารถทีจ่ ะเรียนรูจ้ ากประสบการณ์ชวี ติ สามารถทาการตัดสินใจ แก้ปญั หา และหลุดพ้น
จากความยากลาบากได้ การพัฒนาด้านนี้จงึ เป็นทีน่ ิยมมากทีส่ ุดในบรรดารูปแบบการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ เช่น การศึกษาเพิม่ เติม การเข้ารับการฝึ กอบรม เป็นต้น ซึง่ สอดคล้องกับ อารี วิชาชัย (2549:
97-100) ทีไ่ ด้กล่าวว่า การพัฒนาฝึกฝนอบรมให้ปญั ญาเจริญงอกงามขึน้ นัน้ เป็นเรือ่ งสาคัญและจาเป็น
อย่างยิง่ ในชีวติ ของมนุษย์ทุกคน เพราะชีวติ ของบุคคลจะอยูร่ อดปลอดภัยและเจริญก้าวหน้าหรือพัฒนา
ไปได้แค่ไหนนัน้ ขึน้ อยูก่ บั ปญั ญาทัง้ สิน้ ปญั ญาเท่านัน้ ทีจ่ ะแก้ปญั หาหรือว่าดับทุกข์ให้แก่ชวี ติ ได้หมดสิน้
ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ธิดารัตน์ เนียมกสิพงษ์ (2549: 91) ทีไ่ ด้ศกึ ษาเรือ่ งความต้องการพัฒนา
ตนเองของข้าราชการกรมการขนส่งทางบก พบว่า ข้าราชการกรมการขนส่งทางบกมีความต้องการ
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พัฒนาตนเองด้านสติปญั ญาและความเฉลียวฉลาดทางอารมณ์อยูใ่ นระดับมาก และสอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ อมรรัตน์ ปกั โคทานัง (2548: 93) ทีไ่ ด้ศกึ ษาเรือ่ งความต้องการพัฒนาตนเองของบุคลากร
สายสนับสนุ นวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา พบว่า บุคลากรสายสนับสนุ นวิชาการ
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา มีความต้องการพัฒนาตนเองด้านการศึกษาต่อ ด้านการฝึก
อบรม และด้านการเรียนรูด้ ว้ ยตนเองอยูใ่ นระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ทิพวรรณ เจริญผล
(2542: 107-108) ทีไ่ ด้ศกึ ษาเรือ่ งความต้องการและการได้รบั การตอบสนองความต้องการในการพัฒนา
บุคลากรของข้าราชการสายสนับสนุ นวิชาการของมหาวิทยาลัยบูรพา พบว่า ข้าราชการสายสนับสนุ น
วิชาการของมหาวิทยาลัยบูรพา มีความต้องการพัฒนาด้านการฝึกอบรม ด้านการส่งเสริมด้านวิชาการ
และด้านการส่งไปศึกษาดูงานอยูใ่ นระดับมาก
2. การเปรียบเทียบความต้องการพัฒนาตนเองของบุคลากรสายปฏิบตั กิ าร คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยรวมและเป็นรายด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย
ด้านอารมณ์ ด้านสังคม และด้านสติปญั ญา จาแนกตามเพศ วุฒกิ ารศึกษา และประสบการณ์ในการ
ปฏิบตั งิ าน
2.1 บุคลากรสายปฏิบตั กิ าร คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เพศชายและเพศหญิง มีความต้องการพัฒนาตนเองโดยรวมและเป็ นรายด้านไม่แตกต่างกัน ซึง่ ไม่เป็น
ไปตามสมมติฐานการวิจยั ทีต่ งั ้ ไว้ ทัง้ นี้อาจเนื่องมาจากบุคลากรสายปฏิบตั กิ ารทัง้ เพศชายและเพศหญิง
เห็นความสาคัญของการพัฒนาตนเองในทุก ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม
และด้านสติปญั ญา และเห็นความสาคัญของการพัฒนาตนเองมากขึน้ โดยไม่จากัดเพศชายหรือเพศ
หญิง อีกทัง้ ต้องการให้ผบู้ ริหารเห็นความสาคัญและให้การสนับสนุ นโอกาสในการพัฒนาตนเอง และ
ต้องการได้รบั การตอบสนองความต้องการเหล่านัน้ เท่าทีผ่ บู้ ริหารจะสามารถบริหารจัดการเพื่อบุคลากร
สายปฏิบตั กิ ารได้โดยไม่มกี ารแบ่งแยก ซึง่ ความต้องการพัฒนาตนเองนี้ บุคลากรสายปฏิบตั กิ ารเพศชาย
และเพศหญิง มีความต้องการพัฒนาทุกด้านอยูใ่ นระดับมาก เพื่อพัฒนาตนเองให้มศี กั ยภาพ และโอกาส
ต่าง ๆ ทีจ่ ะเอือ้ ให้บุคลากรสายปฏิบตั กิ ารเพศชายและเพศหญิงได้พฒ
ั นาตนเองนัน้ ได้เปิดกว้างสาหรับ
บุคลากรสายปฏิบตั กิ ารทุกคนโดยไม่จากัดเพศ การเข้าร่วมโครงการพัฒนาและฝึกอบรมต่าง ๆ ทีท่ าง
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดาเนินการจัดให้หรือส่งบุคลากรสาย
ปฏิบตั กิ ารเข้าร่วมโครงการพัฒนาและฝึกอบรมของหน่ วยงานภายนอก ก็ให้บุคลากรสายปฏิบตั กิ ารเพศ
ชายและเพศหญิง มีการเข้าร่วมในหลักสูตรเดียวกัน เนื้อหาสาระในการพัฒนาและฝึกอบรมเหมือนกัน
วิทยากรทีด่ าเนินการบรรยายเป็นท่านเดียวกัน ได้รบั การวัดและประเมินผลการเข้าร่วมโครงการพัฒนา
และฝึกอบรมด้วยหลักเกณฑ์เดียวกัน การเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ไม่ได้มกี ารแบ่งแยกระหว่างกิจกรรม
ของบุคลากรสายปฏิบตั กิ ารเพศชายและกิจกรรมของบุคลากรสายปฏิบตั กิ ารเพศหญิง นอกจากนี้
สวัสดิการหรือวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วกับการปฏิบตั งิ านหรือส่งผลต่อการพัฒนาตนเองก็ได้รบั
เหมือนกัน ดังนัน้ จากการได้รบั โอกาสทีเ่ อื้อต่อการพัฒนาตนเอง สิทธิประโยชน์ ตลอดจนการทีค่ วาม
ต้องการพัฒนาตนเองได้รบั การตอบสนอง จึงทาให้บุคลากรสายปฏิบตั กิ ารเพศชายและเพศหญิง มีความ
ต้องการพัฒนาตนเองโดยรวมและในแต่ละด้านไม่แตกต่างกัน เพศจึงไม่ใช่ตวั แปรทีม่ อี ทิ ธิพลทีจ่ ะส่งผล
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ต่อความต้องการพัฒนาตนเองของบุคลากรสายปฏิบตั กิ าร คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดังที่ ทิชา ณ นคร (2547: 187) กล่าวว่า ผูช้ ายกับผูห้ ญิงแตกต่างกันเฉพาะ
เพศ ซึง่ ถูกกาหนดโดยธรรมชาติเท่านัน้ ส่วนบทบาทความเป็ นผูช้ ายและผูห้ ญิงนัน้ กาหนดขึน้ มา
ภายหลัง และขึน้ อยูก่ บั แบบแผนการปฏิบตั ิ ประเพณี วัฒนธรรม ของสังคมนัน้ ๆ จะกาหนดให้บทบาท
ชายหญิงเป็นอย่างไร ฉะนัน้ บทบาทชายหญิงจึงไม่ใช่สงิ่ ตายตัวเช่นเดียวกับเพศ แต่เปลีย่ นแปลงได้ตาม
ปจั จัยภายนอกหรือสถานการณ์ใหม่ ๆ ซึง่ สอดคล้องกับ จรรจา สุวรรณทัต (2535: 28) ทีไ่ ด้กล่าวว่า
คนทีเ่ กิดมาไม่ว่าจะเป็ นผูช้ ายหรือผูห้ ญิง สามารถเจริญเติบโตเป็นคนทีม่ คี ุณภาพ สามารถทาบทบาท
ของชายหญิงซึง่ เสริมกันและประสานสอดคล้องกันให้สงั คมเจริญก้าวหน้าต่อไปด้วยดี สังคมไทยยังคง
ใช้ประโยชน์ได้อย่างมากจากแนวคิดสาคัญทีไ่ ด้ตระหนักกันมาโดยตลอดแล้วว่า บทบาทชายหญิงไม่ใช่
เป็นเรือ่ งทีต่ อ้ งรณรงค์ต่อต้านกันเพื่อพิสจู น์ว่าใครมีโอกาสหรือมีสทิ ธิมากกว่าใคร เพราะผูช้ ายและ
ผูห้ ญิงนับตัง้ แต่เกิดมา ต่างมีหน้าทีท่ จ่ี ะต้องเรียนรูแ้ ละรูจ้ กั พัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพ และสานึกใน
บทบาทร่วมกันต่อการจรรโลงและการพัฒนาสังคมตลอดจนวัฒนธรรมของตน ให้สบื เนื่องต่อไปอย่าง
ไม่ตดิ ขัดทัง้ ในปจั จุบนั และอนาคต ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ วิศรุตา ทองแกมแก้ว (2552: 75) ทีไ่ ด้
ศึกษาเรือ่ งปจั จัยทีส่ ่งผลต่อการพัฒนาตนเองของบุคลากรสายวิชาการ กรณีศกึ ษามหาวิทยาลัยทักษิณ
พบว่า บุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ ทัง้ ชายและหญิง มีความคิดเห็นต่อระดับการพัฒนา
ตนเองไม่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ นพมาศ ทะมาตร์ (2551: บทคัดย่อ) ทีไ่ ด้ศกึ ษา
เรือ่ งการปฏิบตั งิ านและความต้องการพัฒนาตนเองของบุคลากรสังกัดกองนโยบายและแผน
มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคเหนือ พบว่า บุคลากรสังกัดกองนโยบายและแผนทัง้ ชายและหญิง
มีความต้องการพัฒนาตนเองไม่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ธิดารัตน์ เนียมกสิพงษ์
(2549: 153) ทีไ่ ด้ศกึ ษาเรือ่ งความต้องการพัฒนาตนเองของข้าราชการกรมการขนส่งทางบก พบว่า
ข้าราชการกรมการขนส่งทางบกทัง้ ชายและหญิง มีความต้องการพัฒนาตนเองในภาพรวมและรายด้าน
ไม่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ทศพร พีสะระ (2554: 90) ทีไ่ ด้ศกึ ษาเรือ่ งความต้องการ
พัฒนาตนเองของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูม ิ พบว่า บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูม ิ ทัง้
ชายและหญิง มีความต้องการพัฒนาตนเองโดยภาพรวมและในแต่ละด้านไม่แตกต่างกัน และสอดคล้อง
กับงานวิจยั ของ รัตนาภรณ์ คชมะเริง (2550: 72-75) ทีไ่ ด้ศกึ ษาเรือ่ งความต้องการพัฒนาตนเองของ
พนักงานส่วนตาบลในเขตจังหวัดสระบุร ี พบว่า พนักงานส่วนตาบลในเขตจังหวัดสระบุร ี ทัง้ ชายและ
หญิง มีความต้องการพัฒนาตนเองในภาพรวมและในแต่ละด้านไม่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับงานวิจยั
ของ อริสา เหรียญบุญยงค์ (2549: 92-93) ทีไ่ ด้ศกึ ษาเรื่องความต้องการพัฒนาตนเองของข้าราชการ
สานักงบประมาณ พบว่า ข้าราชการสานักงบประมาณ ทัง้ ชายและหญิง มีความต้องการพัฒนาตนเอง
ไม่แตกต่างกัน
2.2 บุคลากรสายปฏิบตั กิ าร คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทีม่ วี ุฒกิ ารศึกษาต่างกัน มีความต้องการพัฒนาตนเองโดยรวม ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ และด้านสังคม
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ซึง่ เป็ นไปตามสมมติฐานการวิจยั ทีต่ งั ้ ไว้ โดยบุคลากรสายปฏิบตั ิ
การ ทีม่ วี ุฒกิ ารศึกษาต่ากว่าปริญญาตรี มีความต้องการพัฒนาตนเองโดยรวม ด้านร่างกาย และด้าน
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อารมณ์ แตกต่างกับบุคลากรสายปฏิบตั กิ ารทีม่ วี ุฒกิ ารศึกษาปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรี อีกทัง้
บุคลากรสายปฏิบตั กิ ารทีม่ วี ุฒกิ ารศึกษาต่ากว่าปริญญาตรี มีความต้องการพัฒนาตนเองมากทีส่ ุด และ
บุคลากรสายปฏิบตั กิ ารทีม่ วี ุฒกิ ารศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี มีความต้องการพัฒนาตนเองต่าสุด ส่วนด้าน
สังคมนัน้ บุคลากรสายปฏิบตั กิ ารทีม่ วี ุฒกิ ารศึกษาต่ากว่าปริญญาตรี มีความต้องการพัฒนาตนเอง
แตกต่างกับบุคลากรสายปฏิบตั กิ ารทีม่ วี ุฒกิ ารศึกษาปริญญาตรี โดยทีบ่ ุคลากรสายปฏิบตั กิ ารทีม่ วี ุฒ ิ
การศึกษาต่ากว่าปริญญาตรี มีความต้องการพัฒนาตนเองมากทีส่ ุด แสดงว่า วุฒกิ ารศึกษาเป็นตัวแปร
สาคัญทีม่ อี ทิ ธิพลต่อความต้องการพัฒนาตนเองของบุคลากรสายปฏิบตั กิ าร ทัง้ นี้อาจเนื่องมาจาก
บุคลากรสายปฏิบตั กิ ารทีม่ วี ุฒกิ ารศึกษาต่ากว่าปริญญาตรี ส่วนใหญ่มลี กั ษณะภาระงาน ทีส่ ่งผลให้
โอกาสในการเข้าร่วมโครงการพัฒนาและฝึกอบรม มีน้อยกว่าบุคลากรสายปฏิบตั กิ ารทีม่ วี ุฒกิ ารศึกษา
สูงกว่า จึงมีความต้องการพัฒนาตนเอง โดยต้องการเข้าร่วมโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเอง
ในเรือ่ งของความคิด การแสดงออกของพฤติกรรม ให้อยูใ่ นสภาพสมบูรณ์พร้อมทัง้ ร่างกายและจิตใจ
ตลอดจนต้องการพัฒนาบุคลิกภาพ และต้องการพัฒนาการเข้าสังคม การอยู่รว่ มกันในสังคม และการ
ทางานเป็ นทีม มากกว่าบุคลากรสายปฏิบตั กิ ารทีม่ วี ุฒกิ ารศึกษาปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรี
อย่างไรก็ตาม เมือ่ บุคลากรสายปฏิบตั กิ ารทีม่ วี ุฒกิ ารศึกษาทุกระดับการศึกษา เห็นความสาคัญของการ
พัฒนาศักยภาพของตนเอง อีกทัง้ ได้นาความรู้ ความสามารถทีไ่ ด้รบั จากการพัฒนาและฝึกอบรมด้าน
ต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการปฏิบตั งิ าน เมือ่ บุคลากรสายปฏิบตั กิ ารต้องการ
ได้รบั การพิจารณาเลื่อนตาแหน่ง การพัฒนาศักยภาพของตนเองทุกด้านให้เหมาะสมกับระดับตาแหน่ง
งานจึงเป็ นเรือ่ งทีส่ าคัญ ดังที่ จารุนันท์ อิทธิอาวัชกุล (2553: 136-139) กล่าวว่า ความปรารถนาของ
คนทางานประการหนึ่ง คือ การได้เลื่อนระดับหรือเลื่อนตาแหน่ง คนเก่ง ๆ ในองค์การจึงพยายามทุ่มเท
สติปญั ญา ความรู้ ความสามารถ และแสดงผลงานของตนให้เป็นทีป่ ระจักษ์ โดยต่างมุง่ หวังว่า ผูบ้ ริหาร
จะพิจารณาให้ได้รบั ตาแหน่ งทีใ่ หญ่โตขึน้ มีอานาจหน้าทีม่ ากขึน้ ซึง่ ปจั จัยด้านคุณลักษณะและความ
สามารถทีอ่ งค์การระบุไว้ และปจั จัยด้านความเหมาะสมในเรือ่ งของการพัฒนาตนเองอยูเ่ สมอ ทัง้ ด้าน
ความรู้ ความสามารถ และบุคลิกภาพ โดยเฉพาะการควบคุมอารมณ์ตนเองนัน้ เป็ นประการสาคัญที่
สามารถกาหนดได้ว่าจะได้รบั การพิจารณาให้ได้รบั การเลื่อนระดับหรือเลื่อนตาแหน่ งหรือไม่ ซึง่
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ธิดารัตน์ เนียมกสิพงษ์ (2549: 114-117) ทีไ่ ด้ศกึ ษาเรือ่ งความต้องการ
พัฒนาตนเองของข้าราชการกรมการขนส่งทางบก พบว่า ข้าราชการกรมการขนส่งทางบก ทีม่ วี ุฒ ิ
การศึกษาต่างกัน มีความต้องการพัฒนาตนเองด้านจิตใจ ด้านร่างกาย และด้านสังคมแตกต่างกัน และ
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ พรทิพย์ ภู่ประดิษฐ์ (2545: 71) ทีไ่ ด้ศกึ ษาความต้องการพัฒนาตนเองของ
ข้าราชการสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน พบว่า ข้าราชการสังกัดสานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาเอกชน ทีม่ วี ุฒกิ ารศึกษาต่างกัน มีความต้องการพัฒนาตนเองโดยการพัฒนาด้วย
ตนเองแตกต่างกัน
การทีบ่ ุคลากรสายปฏิบตั กิ าร คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ทีม่ วี ุฒกิ ารศึกษาต่างกัน มีความต้องการพัฒนาตนเองด้านสติปญั ญาไม่แตกต่างกัน ทัง้ นี้
อาจเนื่องมาจากบุคลากรสายปฏิบตั กิ ารทีม่ วี ุฒกิ ารศึกษาต่ากว่าปริญญาตรี ระดับปริญญาตรี และ
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สูงกว่าปริญญาตรี ต่างก็มคี วามต้องการพัฒนาตนเองด้านสติปญั ญาเพื่อพัฒนาความรูค้ วามสามารถ
ตลอดเวลาอย่างต่อเนื่องและทัดเทียมกับผูอ้ ่นื โดยต้องการได้รบั ข่าวสารประชาสัมพันธ์เกีย่ วกับ
โครงการพัฒนาและฝึกอบรมต่าง ๆ อย่างทัวถึ
่ ง ต้องการเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมในหลักสูตรที่
เกีย่ วข้องกับงานในหน้าทีค่ วามรับผิดชอบหรือหลักสูตรทีส่ นใจแม้ไม่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าทีค่ วาม
รับผิดชอบก็ตาม ต้องการเพิม่ พูนทักษะและประสบการณ์เพื่อนามาปรับใช้ให้เข้ากับภาระงานทีไ่ ด้รบั
มอบหมาย อีกทัง้ บุคลากรสายปฏิบตั ทิ ม่ี วี ุฒกิ ารศึกษาทุกระดับการศึกษา ต่างก็ตอ้ งการได้รบั โอกาส
สิทธิประโยชน์ หรือสวัสดิการ ทีพ่ งึ จะได้รบั จากหน่วยงาน เมือ่ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือหน่วยงานภายนอก มีการจัดโครงการพัฒนาและฝึกอบรมในหลักสูตรที่
สนใจ จึงต้องการเข้าร่วมโครงการทุกครัง้ เมือ่ มีโอกาส ดังที่ พรรณทิพย์ ศิรวิ รรณบุศย์ (2550: 31)
กล่าวว่า การพัฒนาปญั ญา ซึง่ บุคคลสามารถพัฒนาได้ดว้ ยการสร้างเสริมทักษะในการคิด ไม่ปล่อยให้
สมองว่างเปล่า ศึกษาปญั หาต่าง ๆ และสภาพการณ์ต่าง ๆ รอบตัวเสมอ ฝึกให้ตนเองเป็นคนหูกว้าง
ตากว้าง มีความสนใจกว้าง คิดและวิเคราะห์ปญั หาต่าง ๆ รอบตนเอง เพราะปญั ญานัน้ เป็ นสิง่ ทีต่ อ้ งใช้
จึงจะงอกงาม และจาเป็ นต้องพัฒนาปญั ญาเพื่อไม่ให้เกิดความเสื่อมโทรม ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั
ของ อมรรัตน์ ปกั โคทานัง (2548: 107) ทีไ่ ด้ศกึ ษาเรือ่ งความต้องการพัฒนาตนเองของบุคลากรสาย
สนับสนุ นวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา พบว่า บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา ทีม่ รี ะดับการศึกษาต่างกัน มีความต้องการพัฒนาตนเองด้าน
การศึกษาต่อ ด้านการฝึกอบรม และด้านการเรียนรูด้ ว้ ยตนเองไม่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับงาน
วิจยั ของ สุนทร ใหม่ยะ (2552: 70) ทีไ่ ด้ศกึ ษาเรือ่ งความต้องการพัฒนาตนเองของบุคลากรในสถาน
ศึกษาเอกชนสังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์ เขต 1 พบว่า บุคลากรในสถานศึกษา
เอกชน ทีม่ วี ุฒกิ ารศึกษาต่างกัน มีความต้องการพัฒนาตนเองด้านวิชาการไม่แตกต่างกัน และ
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ นพมาศ ทะมาตร์ (2551: บทคัดย่อ) ทีไ่ ด้ศกึ ษาเรือ่ งการปฏิบตั งิ านและ
ความต้องการพัฒนาตนเองของบุคลากรสังกัดกองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขต
ภาคเหนือ พบว่า บุคลากรสังกัดกองนโยบายและแผน ทีม่ วี ุฒกิ ารศึกษาต่างกัน โดยภาพรวมมีความ
ต้องการพัฒนาตนเองไม่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ นิธวิ ดี เขียวจีน (2554: 104) ทีไ่ ด้
ศึกษาเรือ่ งความต้องการพัฒนาตนเองของพนักงานเทศบาล สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่
จังหวัดพัทลุง พบว่า พนักงานเทศบาลทีม่ รี ะดับการศึกษาต่างกัน มีความต้องการพัฒนาตนเองด้าน
วิชาการไม่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ รัตนาภรณ์ คชมะเริง (2550: 76) ทีไ่ ด้ศกึ ษา
เรือ่ งความต้องการพัฒนาตนเองของพนักงานส่วนตาบลในเขตจังหวัดสระบุร ี พบว่า พนักงานส่วน
ตาบลในเขตจังหวัดสระบุร ี ทีม่ วี ุฒกิ ารศึกษาต่างกัน มีความต้องการพัฒนาตนเองด้านวิชาการ
ไม่แตกต่างกัน
2.3 บุคลากรสายปฏิบตั กิ าร คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทีม่ ปี ระสบการณ์ในการปฏิบตั งิ านต่างกัน มีความต้องการพัฒนาตนเองโดยรวม ด้านร่างกาย ด้าน
อารมณ์ และด้านสังคมไม่แตกต่างกัน ซึง่ ไม่เป็นไปตามสมมติฐานการวิจยั ทีต่ งั ้ ไว้ ทัง้ นี้อาจเนื่องมาจาก
บุคลากรสายปฏิบตั กิ าร ทัง้ ทีเ่ ป็นข้าราชการ ลูกจ้างประจา และพนักงานมหาวิทยาลัย ทีม่ ปี ระสบการณ์
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ในการปฏิบตั งิ านต่างกัน ต่างก็มคี วามต้องการพัฒนาตนเองเพื่อความก้าวหน้าในหน้าทีก่ ารงาน จึง
จาเป็ นต้องได้รบั การพัฒนาและฝึกอบรม โดยต้องการเข้าร่วมโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเอง
ในเรือ่ งของความคิด การแสดงออกของพฤติกรรม ให้อยูใ่ นสภาพสมบูรณ์พร้อมทัง้ ร่างกายและจิตใจ
ตลอดจนต้องการพัฒนาบุคลิกภาพ และต้องการพัฒนาการเข้าสังคม การอยู่รว่ มกันในสังคม และการ
ทางานเป็ นทีมอยูต่ ลอดเวลา เพราะส่งผลต่อคุณภาพชีวติ และการทางาน ดังที่ แสวง สาระสิทธิ ์ (2535:
3-4) กล่าวว่า การพัฒนาตนเองมีเป้าหมายเพื่อการดารงชีวติ อยูอ่ ย่างถูกต้องเหมาะสมและรุง่ โรจน์
มีบุคลิกภาพทีส่ มบูรณ์ มีสติปญั ญาทีส่ ามารถคิดหาแนวทางดาเนินชีวติ อย่างอิสระ สามารถดาเนิน
กิจกรรมอันเป็นประโยชน์ทงั ้ แก่ตนและสังคม มีความรักและเมตตาต่อผูอ้ ่นื รูจ้ กั คบหากัลยาณมิตร
มีแนวคิดทีถ่ ูกต้อง ตลอดจนเพื่อดารงชีวติ และประกอบกิจการงานด้วยความไม่ประมาท ซึง่ สอดคล้อง
กับ ทองทิพภา วิรยิ ะพันธุ์ (2546: 154) ทีไ่ ด้กล่าวว่า เป้าหมายในการพัฒนาตนเอง ก็เพื่อให้ตนเองเป็น
สุข ซึง่ จะต้องเอาชนะความรูส้ กึ ทีเ่ ป็นมลทินหรือความรูส้ กึ มัวหมอง ทีท่ าให้จติ ใจขุน่ มัวหมองเศร้าให้ได้
เสียก่อน เพราะถ้าบุคคลสามารถเอาชนะความรูส้ กึ เหล่านี้ได้ ก็จะสามารถอยูร่ ว่ มกับผูอ้ ่นื ได้ดี และยัง
สามารถนาไปประยุกต์ใช้เป็ นแนวทางในการสร้างความสัมพันธ์อนั ยังยื
่ นกับผูอ้ ่นื ได้ดว้ ย และสอดคล้อง
กับ ไพศาล ไกรสิทธิ ์ (2541: 347) ทีก่ ล่าวว่า เป้าหมายสาคัญของการพัฒนาตนเองประกอบไปด้วย
เป้าหมายเกีย่ วกับงาน การเงิน สุขภาพกาย สุขภาพจิต ครอบครัว และสุขภาวะทางปญั ญา ซึง่
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ สุนทร ใหม่ยะ (2552: 78) ทีไ่ ด้ศกึ ษาเรือ่ งความต้องการพัฒนาตนเองของ
บุคลากรในสถานศึกษาเอกชนสังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์ เขต 1 พบว่า
บุคลากรในสถานศึกษาเอกชน ทีม่ ปี ระสบการณ์ในการปฏิบตั งิ านต่างกัน มีความต้องการพัฒนาตนเอง
ด้านบุคลิกภาพ และด้านสุขภาพไม่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ นพมาศ ทะมาตร์ (2551:
บทคัดย่อ) ทีไ่ ด้ศกึ ษาเรือ่ งการปฏิบตั งิ านและความต้องการพัฒนาตนเองของบุคลากรสังกัดกอง
นโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคเหนือ พบว่า บุคลากรสังกัดกองนโยบายและแผน ทีม่ ี
ระยะเวลาการปฏิบตั งิ านต่างกัน โดยภาพรวมมีความต้องการพัฒนาตนเองไม่แตกต่างกัน และ
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ นิธวิ ดี เขียวจีน (2554: 105) ทีไ่ ด้ศกึ ษาเรือ่ งความต้องการพัฒนาตนเองของ
พนักงานเทศบาล สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ จังหวัดพัทลุง พบว่า พนักงานเทศบาลทีม่ ี
ประสบการณ์ในการทางานต่างกัน มีความต้องการพัฒนาตนเองด้านสุขภาพ และด้านจริยธรรมและจิต
วิญญาณไม่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ รัตนาภรณ์ คชมะเริง (2550: 81-82) ทีไ่ ด้ศกึ ษา
เรือ่ งความต้องการพัฒนาตนเองของพนักงานส่วนตาบลในเขตจังหวัดสระบุร ี พบว่า พนักงานส่วนตาบล
ในเขตจังหวัดสระบุร ี ทีม่ อี ายุราชการต่างกัน มีความต้องการพัฒนาตนเองด้านสุขภาพ และด้าน
จริยธรรมและจิตวิญญาณไม่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ธิดารัตน์ เนียมกสิพงษ์ (2549:
128-130) ทีไ่ ด้ศกึ ษาเรือ่ งความต้องการพัฒนาตนเองของข้าราชการกรมการขนส่งทางบก พบว่า
ข้าราชการกรมการขนส่งทางบก ทีม่ ปี ระสบการณ์ในการทางานต่างกัน มีความต้องการพัฒนาตนเอง
ด้านร่างกาย และด้านสังคมไม่แตกต่างกัน
การทีบ่ ุคลากรสายปฏิบตั กิ าร คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ทีม่ ปี ระสบการณ์ในการปฏิบตั งิ านต่างกัน มีความต้องการพัฒนาตนเองด้านสติปญั ญา
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แตกต่างกัน โดยบุคลากรสายปฏิบตั กิ ารทีม่ ปี ระสบการณ์ในการปฏิบตั งิ านน้อยกว่า 6 ปี มีความต้องการ
พัฒนาตนเองด้านสติปญั ญาแตกต่างกับบุคลากรสายปฏิบตั กิ ารทีม่ ปี ระสบการณ์ในการปฏิบตั งิ าน
6 – 24 ปี และมากกว่า 24 ปีขน้ึ ไป ซึง่ บุคลากรสายปฏิบตั กิ ารทีม่ ปี ระสบการณ์ในการปฏิบตั งิ าน
น้อยกว่า 6 ปี มีความต้องการพัฒนาตนเองด้านสติปญั ญามากทีส่ ุด และบุคลากรสายปฏิบตั กิ ารทีม่ ี
ประสบการณ์ในการปฏิบตั งิ านมากกว่า 24 ปีขน้ึ ไป มีความต้องการพัฒนาตนเองด้านสติปญั ญาต่าสุด
ทัง้ นี้อาจเนื่องมาจากบุคลากรสายปฏิบตั กิ ารทีม่ ปี ระสบการณ์ในการปฏิบตั งิ านน้อยกว่า 6 ปี ส่วนใหญ่
เป็นบุคลากรสายปฏิบตั กิ ารทีเ่ พิง่ สาเร็จการศึกษา อยูใ่ นวัยทีใ่ ฝร่ ู้ และมีความต้องการพัฒนาตนเองทุก ๆ
ด้านตลอดเวลาอย่างต่อเนื่องและทุกครัง้ ทีม่ โี อกาส เนื่องจากเห็นความสาคัญของการพัฒนาศักยภาพ
ของตนเองให้ทนั ต่อการเปลีย่ นแปลงของสภาพแวดล้อมในปจั จุบนั ไม่ว่าจะเป็นทางด้านเศรษฐกิจ
สังคม การเมือง วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ส่วนบุคลากรสายปฏิบตั กิ ารทีม่ ปี ระสบการณ์ในการ
ปฏิบตั งิ าน 6 – 24 ปี และมากกว่า 24 ปีขน้ึ ไป ส่วนใหญ่ได้ผ่านการเข้าร่วมโครงการพัฒนาและ
ฝึกอบรมมามากตามลาดับประสบการณ์ในการปฏิบตั งิ าน อีกทัง้ ส่วนใหญ่มคี วามก้าวหน้าในหน้าทีก่ าร
งาน และด้วยภาระงานทีต่ อ้ งรับผิดชอบมาก โอกาสในการเข้าร่วมโครงการพัฒนาและฝึกอบรมก็น้อย
ลงไปด้วย ดังที่ ไพศาล ไกรสิทธิ ์ (2541: 3) กล่าวว่า การพัฒนาตนเองเป็ นการกระทาทีจ่ าเป็นในยุค
ปจั จุบนั ทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิง่ การเปลีย่ นแปลงทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ทาให้บุคคลทีห่ วังความก้าวหน้า จะต้องพัฒนาตนเองเพื่อให้ทนั ต่อการเปลีย่ นแปลงเหล่านี้
มิฉะนัน้ จะเป็ นคนทีม่ คี วามรูแ้ ละทักษะทีล่ า้ สมัย กลายเป็ นคนไร้ค่า ไร้ประโยชน์ ไม่สามารถดารงชีวติ อยู่
ในสังคมได้อย่างเป็ นสุข ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ อมรรัตน์ ปกั โคทานัง (2548: 109) ทีไ่ ด้ศกึ ษา
เรือ่ งความต้องการพัฒนาตนเองของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขต
ศาลายา พบว่า บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา ทีม่ รี ะยะเวลา
ในการทางานต่างกัน มีความต้องการพัฒนาตนเองด้านการศึกษาต่อ และด้านการฝึกอบรม แตกต่างกัน
และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ จักรพงษ์ ไชยวงศ์ (2550: บทคัดย่อ) ทีไ่ ด้ศกึ ษาความต้องการพัฒนา
ตนเองของบุคลากรในสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานจังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า บุคลากรในสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
จังหวัดร้อยเอ็ด
ตกต่างกัน และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ทศพร พีสะระ (2554: 100) ทีไ่ ด้ศกึ ษาเรือ่ งความต้องการ
พัฒนาตนเองของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูม ิ พบว่า บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูม ิ ทีม่ ี
ประสบการณ์ในการทางานต่างกัน มีความต้องการพัฒนาตนเองในภาพรวม ด้านการศึกษาต่อ และด้าน
การฝึกอบรมแตกต่างกัน และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ธิดารัตน์ เนียมกสิพงษ์ (2549: 129) ทีไ่ ด้ศกึ ษา
เรือ่ งความต้องการพัฒนาตนเองของข้าราชการกรมการขนส่งทางบก พบว่า ข้าราชการกรมการขนส่ง
ทางบก ทีม่ ปี ระสบการณ์ในการทางานต่างกัน มีความต้องการพัฒนาตนเองด้านสติปญั ญาและความ
เฉลียวฉลาดทางอารมณ์แตกต่างกัน และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ นัชนก ทองเกิด (2549: 115-116)
ทีไ่ ด้ศกึ ษาเรือ่ งความต้องการพัฒนาตนเองของข้าราชการสังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 4 พบว่า ข้าราชการทีม่ ปี ระสบการณ์ในการทางานต่างกัน มีความต้องการพัฒนา
ตนเองด้านการศึกษาต่อ และด้านการฝึกอบรมแตกต่างกัน
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ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะทัวไป
่
จากการศึกษาความต้องการพัฒนาตนเองของบุคลากรสายปฏิบตั กิ าร คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผูว้ จิ ยั ขอเสนอแนะการนาผลการวิจยั ไปใช้ ดังนี้
1. ด้านร่างกาย จากผลการวิจยั พบว่า บุคลากรสายปฏิบตั กิ าร คณะพาณิชยศาสตร์และ
การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีความต้องการพัฒนาตนเองด้านร่างกายอยูใ่ นระดับมาก และมี
ความต้องการให้ผบู้ ริหารเห็นความสาคัญของการพัฒนาตนเองด้านร่างกาย เพราะร่างกายทีส่ มบูรณ์
แข็งแรง ย่อมส่งผลต่อการปฏิบตั งิ านของบุคลากรสายปฏิบตั กิ าร ดังนัน้ ผูบ้ ริหารควรจัดสรรโครงการ
พัฒนาสมรรถภาพทางกายด้วยการออกกาลังกายในช่วงเวลาทีเ่ หมาะสมอย่างต่อเนื่อง มีกฬี า
หลากหลายประเภทให้เลือก และหัวหน้าหน่วยงานทีส่ งั กัดให้การสนับสนุ น เพื่อเป็นสวัสดิการให้แก่
บุคลากรสายปฏิบตั กิ าร อีกทัง้ สถานทีอ่ อกกาลังกายภายในคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มีจานวน
จากัด ถึงแม้ว่าทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะมีศูนย์กฬี าแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้บริการแก่
นิสติ อาจารย์ บุคลากร และบุคคลทัวไปก็
่ ตาม แต่โอกาสการเข้าใช้บริการมีน้อย เนื่องจากการเดินทาง
ไม่สะดวก ดังนัน้ เมือ่ สถานทีอ่ อกกาลังกายภายในคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มีจานวนจากัด จึง
ควรจัดสรรเวลาการเข้าใช้งานอย่างเหมาะสม ระหว่างนิสติ อาจารย์ และบุคลากร นอกจากนี้ควรจัด
กีฬาภายในเพื่อเชื่อมสัมพันธไมตรีระหว่างนิสติ อาจารย์ และบุคลากรของคณะพาณิชยศาสตร์และการ
บัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. ด้านอารมณ์ จากผลการวิจยั พบว่า บุคลากรสายปฏิบตั กิ าร คณะพาณิชยศาสตร์และ
การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีความต้องการพัฒนาตนเองด้านอารมณ์อยูใ่ นระดับมาก และจาก
ความต้องการและข้อเสนอแนะเพิม่ เติมของบุคลากรสายปฏิบตั กิ าร คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทีม่ คี วามต้องการเข้าร่วมโครงการศึกษา ปฏิบตั ธิ รรม และการเข้าร่วม
กิจกรรมทางศาสนานอกสถานที่ ดังนัน้ ผูบ้ ริหารควรจัดโครงการศึกษาและปฏิบตั ธิ รรมอย่างเป็ น
รูปธรรม นอกเหนือจากกิจกรรมไหว้พระ 9 วัด ทีจ่ ดั เป็นประจาทุกปี เช่น จัดโครงการถือศีลและปฏิบตั ิ
ธรรมเป็นเวลา 3 วัน หรือ 7 วัน หรือ 10 วัน โดยไม่ถอื เป็นวันลา เป็ นต้น เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรม ด้วยการเสริมสร้างพืน้ ฐานจิตใจของบุคลากรสายปฏิบตั กิ าร และเป็นบุคลากรสายปฏิบตั กิ าร
กลุ่มเป้าหมายทีจ่ ะนาหลักธรรมของศาสนามาปรับใช้ในวิถชี วี ติ ของตน ตลอดจนนามาปรับใช้ในการ
ทางาน นอกจากนี้ควรจัดให้มกี จิ กรรมสันทนาการทีป่ ระกอบไปด้วยสาระและความบันเทิง เพื่อผ่อน
คลายอารมณ์ ทัง้ ภายในและภายนอกคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3. ด้านสังคม จากผลการวิจยั พบว่า บุคลากรสายปฏิบตั กิ าร คณะพาณิชยศาสตร์และ
การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีความต้องการพัฒนาตนเองด้านสังคมอยูใ่ นระดับมาก ดังนัน้
ผูบ้ ริหารควรจัดให้มกี จิ กรรมทีเ่ กีย่ วกับการอยูร่ ว่ มกันอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความสัมพันธ์ในระยะยาว
เช่น จัดกิจกรรมเพื่อการละลายพฤติกรรม กิจกรรมสร้างเสริมการทางานเป็ นทีม เป็ นต้น และผูบ้ ริหาร
ควรให้ความสาคัญกับความทุ่มเทในการปฏิบตั งิ านของบุคลากร โดยการให้รางวัลหรือสิง่ ตอบแทน
เพื่อสร้างขวัญและกาลังใจในการปฏิบตั งิ าน รวมทัง้ ควรจัดให้มกี องทุนช่วยเหลือบุคลากรหรือบุคคล
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ในครอบครัวทีป่ ระสบปญั หา หรือเจ็บปว่ ยและต้องใช้เวลารักษาระยะยาว เพื่อเป็นสวัสดิการให้แก่
บุคลากรสายปฏิบตั กิ าร คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4. ด้านสติปญั ญา จากผลการวิจยั พบว่า บุคลากรสายปฏิบตั กิ าร คณะพาณิชยศาสตร์และ
การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีความต้องการพัฒนาตนเองด้านสติปญั ญาอยูใ่ นระดับมาก ดังนัน้
ผูบ้ ริหารควรส่งเสริมให้บุคลากรได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพ โดยเฉพาะทักษะการใช้ภาษา
อังกฤษ ซึง่ เป็นเรือ่ งทีจ่ าเป็ นและเร่งด่วน ทีค่ วรได้รบั การสนับสนุ นอย่างจริงจัง เพราะเป็นภาษาทีใ่ ช้กนั
เป็นสากลในการเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน อีกทัง้ ควรกาหนดนโยบายและเป้าหมายอย่างชัดเจน
ในการพัฒนาตนเองด้านสติปญั ญาของบุคลากรสายปฏิบตั กิ าร โดยการจัดโครงการพัฒนาและฝึกอบรม
เพื่อพัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษ ตลอดจนโครงการพัฒนาและฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ
ด้านสติปญั ญาในเรือ่ งต่าง ๆ โดยแบ่งระดับตามความสามารถของบุคลากรสายปฏิบตั กิ าร คณะ
พาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อให้การพัฒนาและฝึกอบรมมีประสิทธิภาพ
ยิง่ ขึน้
ข้อเสนอแนะสาหรับการทาวิ จยั ครัง้ ต่อไป
1. ควรศึกษาปญั หาและอุปสรรคทีส่ ่งผลต่อการพัฒนาตนเองของบุคลากรสายปฏิบตั กิ าร
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อเปรียบเทียบหาข้อบกพร่องและ
หาทางแก้ไขปญั หาและอุปสรรค
2. ควรศึกษาความต้องการพัฒนาตนเองของบุคลากรสายวิชาการ คณะพาณิชยศาสตร์
และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด้านการศึกษาต่อ ด้านการวิจยั และด้านการฝึกอบรม
เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทาแผนการพัฒนาตนเองของบุคลากรสายวิชาการให้เหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้
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แบบสอบถามเพื่อการวิจยั
เรื่อง ความต้องการพัฒนาตนเองของบุคลากรสายปฏิบตั ิ การ
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
คาชี้แจง
1. แบบสอบถามเพื่อการวิจยั ชุดนี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความต้องการพัฒนาตนเองของ
บุคลากรสายปฏิบตั กิ าร คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คาตอบของท่านจะไม่มผี ลกระทบต่อการปฏิบตั งิ านของท่านแต่ประการใด จึงขอความ
กรุณาผูต้ อบแบบสอบถามได้โปรดตอบคาถาม โดยเลือกคาตอบทีต่ รงกับความคิดเห็น
ของท่านมากทีส่ ุด ซึง่ จะเป็นประโยชน์ต่อการนาข้อมูลไปใช้ในการพัฒนาตนเองของ
บุคลากรสายปฏิบตั กิ าร คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. แบบสอบถามฉบับนี้แบ่งเป็ น 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ข้อมูลเกีย่ วกับผูต้ อบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ความต้องการพัฒนาตนเองของบุคลากรสายปฏิบตั กิ าร
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับผูต้ อบแบบสอบถาม
โปรดทาเครือ่ งหมาย ลงในช่อง  หน้าข้อความทีเ่ ป็ นจริง
1. เพศ
 ชาย
 หญิง
2. วุฒกิ ารศึกษา
 ต่ากว่าปริญญาตรี
 ปริญญาตรี
 สูงกว่าปริญญาตรี
3. ประสบการณ์ในการปฏิบตั งิ าน (เศษของปีถา้ เกิน 6 เดือน ให้นบั เป็ น 1 ปี)
 น้อยกว่า 6 ปี
 6 – 24 ปี
 มากกว่า 24 ปีขน้ึ ไป

ตอนที่ 2 ความต้องการพัฒนาตนเองของบุคลากรสายปฏิ บตั ิ การ
คณะพาณิ ชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์ มหาวิ ทยาลัย
โปรดทาเครือ่ งหมาย ลงในช่องระดับของความต้องการพัฒนาตนเองตามความคิดเห็นของท่าน
โดยผูว้ จิ ยั กาหนดค่าน้าหนักคะแนนของตัวเลือกในแบบสอบถาม ดังนี้
คะแนน 5 หมายถึง ผูต้ อบมีความต้องการพัฒนาตนเองในเรือ่ งดังกล่าวมากทีส่ ุด
คะแนน 4 หมายถึง ผูต้ อบมีความต้องการพัฒนาตนเองในเรือ่ งดังกล่าวมาก
คะแนน 3 หมายถึง ผูต้ อบมีความต้องการพัฒนาตนเองในเรือ่ งดังกล่าวปานกลาง
คะแนน 2 หมายถึง ผูต้ อบมีความต้องการพัฒนาตนเองในเรือ่ งดังกล่าวน้อย
คะแนน 1 หมายถึง ผูต้ อบมีความต้องการพัฒนาตนเองในเรือ่ งดังกล่าวน้อยทีส่ ุด
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ข้อ

ความต้องการพัฒนาตนเอง

ด้านร่างกาย
1 ต้องการออกกาลังกายอย่างสม่าเสมอ
เพื่อบริหารร่างกายให้มสี ุขภาพแข็งแรง
2 ต้องการบริหารเวลาเพื่อให้มเี วลาออกกาลังกาย
อย่างเพียงพอ
3 ต้องการเข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรถภาพ
ทางกาย ด้วยการออกกาลังกาย เช่น เล่นโยคะ
หรือ เต้นแอโรบิค เป็นต้น
4 ต้องการบริโภคอาหารทีส่ ะอาดถูกสุขลักษณะ
โดยคานึงถึงคุณค่าทางอาหารตามหลัก
โภชนาการ
5 ต้องการรับประทานอาหารเสริมเพื่อบารุงสุขภาพ
6 ต้องการศึกษาหาความรูด้ ว้ ยตนเองจากเอกสาร
ทีเ่ กีย่ วกับการดูแลสุขภาพและอนามัย
7 ต้องการให้ผเู้ ชีย่ วชาญมาบรรยายให้ความรู้
ในเรือ่ งการดูแลสุขภาพอย่างถูกต้อง
8 ต้องการให้มกี ารตรวจสุขภาพร่างกายประจาปี
โดยแพทย์ผเู้ ชีย่ วชาญ
9 ต้องการพัฒนาบุคลิกภาพทางด้านร่างกาย เช่น
การแต่งกาย การวางตัว การพูดจา
การเคลื่อนไหวร่างกายต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น
การเดิน การยืน การนังให้
่ เหมาะสม ฯลฯ
10 ต้องการให้ผบู้ ริหารเห็นความสาคัญของการพัฒนา
ตนเองด้านร่างกาย โดยการสนับสนุ นให้มกี ารจัด
กิจกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับการบริหารร่างกาย
และสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย

ระดับความต้องการ
มากที่สดุ มาก ปานกลาง น้ อย น้ อยที่สดุ
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
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ด้านร่างกาย
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

ข้อ

11
12
13

14
15
16
17

18
19

ความต้องการพัฒนาตนเอง
ด้านอารมณ์
ต้องการศึกษาหาความรูด้ ว้ ยตนเองจากเอกสาร
ทีเ่ กีย่ วกับการพัฒนาด้านจิตใจและอารมณ์
ต้องการรักษาศีลให้สม่าเสมอ
ต้องการพัฒนาจิตใจและอารมณ์เป็ นประจา เช่น
การไหว้พระ การนังสมาธิ
่
การสวดมนต์
การฟงั ธรรม เป็ นต้น
ต้องการเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาเมือ่ มีโอกาส
ต้องการฝึกฝนตนเองให้มจี ติ ใจสงบมันคง
่
เพื่อสามารถควบคุมอารมณ์ และมีสติอยูเ่ สมอ
ต้องการเป็นผูท้ ย่ี อมรับความจริง
คือยอมรับข้อบกพร่องทัง้ ของตนเองและผูอ้ ่นื ได้
ต้องการทากิจกรรมผ่อนคลายความตึงเครียด
ภายหลังการปฏิบตั งิ าน เช่น เล่นดนตรี เล่นกีฬา
ชมภาพยนตร์ เข้าร่วมกิจกรรมสังสรรค์ เป็นต้น
ต้องการให้ผเู้ ชีย่ วชาญมาให้ความรูเ้ กี่ยวกับการ
พัฒนาด้านจิตใจและอารมณ์
ต้องการให้ผบู้ ริหารเห็นความสาคัญของการ
พัฒนาตนเองด้านอารมณ์ โดยการจัดกิจกรรม
ทางด้านการพัฒนาจิตใจและอารมณ์ เช่น
กิจกรรมไหว้พระ 9 วัด กิจกรรมจิตอาสา เป็นต้น

ระดับความต้องการ
มากที่สดุ มาก ปานกลาง น้ อย น้ อยที่สดุ
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
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……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

ข้อ

20
21
22
23
24
25
26
27
28

29

ความต้องการพัฒนาตนเอง
ด้านสังคม
ต้องการให้ความช่วยเหลือผูร้ ว่ มงาน
ตามความสามารถของตนเอง
ต้องการสร้างบรรยากาศในการทางานร่วมกันกับ
ผูร้ ว่ มงานในหน่วยงาน
ต้องการปรับปรุงและพัฒนาการทางานเป็ นทีม
ให้มปี ระสิทธิภาพ
ต้องการพัฒนามนุษยสัมพันธ์ในการทางาน
ร่วมกับผูอ้ ่นื
ต้องการปฏิบตั งิ านด้วยความเสียสละ
เพื่อประโยชน์ส่วนรวมอยูเ่ สมอ
ต้องการเข้าร่วมกิจกรรมส่วนรวมเมือ่ มีโอกาส
ต้องการวิเคราะห์ขอ้ บกพร่องของตนเองอยูเ่ สมอ
ต้องการคานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล
อยูเ่ สมอ
ต้องการได้รบั การยกย่อง ชมเชย ในกรณีท่ี
สามารถปฏิบตั งิ านได้ประสบผลสาเร็จ
หรือทาคุณประโยชน์ให้แก่หน่วยงาน
ต้องการพัฒนาตนเองโดยตัง้ มันอยู
่ ใ่ นคุณธรรม
จริยธรรม และค่านิยมทีด่ งี ามของสังคม

ระดับความต้องการ
มากที่สดุ มาก ปานกลาง น้ อย น้ อยที่สดุ
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
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ข้อ

ความต้องการพัฒนาตนเอง

ระดับความต้องการ
มากที่สดุ มาก ปานกลาง น้ อย น้ อยที่สดุ
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)

30 ต้องการให้มชี ุดเครือ่ งแบบการแต่งกายให้เป็ น
มาตรฐานเดียวกันทุกหน่วยงาน เพื่อสร้าง
ภาพลักษณ์ให้แก่คณะพาณิชยศาสตร์และการ
บัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
31 ต้องการให้ผบู้ ริหารเห็นความสาคัญของการพัฒนา
ตนเองด้านสังคม โดยการจัดกิจกรรมทีเ่ กีย่ วกับ
การอยู่รว่ มกันในสังคม เช่น กิจกรรมเพื่อการ
ละลายพฤติกรรม กิจกรรมสร้างเสริมการทางาน
เป็นทีม เป็นต้น
ความคิ ดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพิ่ มเติ มเกี่ยวกับความต้องการพัฒนาตนเอง
ด้านสังคม
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

ข้อ

ความต้องการพัฒนาตนเอง

ด้านสติ ปัญญา
32 ต้องการปรับปรุงพัฒนาตนเองให้เป็นไปตามแผน
ทีว่ างไว้
33 ต้องการพัฒนาความรูค้ วามสามารถตลอดเวลา
โดยการอ่านหนังสือ และเรียนรูเ้ พิม่ เติมบน
อินเทอร์เน็ต หรือแหล่งเรียนรูอ้ ่นื ๆ
34 ต้องการมีกจิ กรรมการแลกเปลีย่ นเรียนรู้
ซึง่ กันและกัน ระหว่างเพื่อนร่วมงาน

ระดับความต้องการ
มากที่สดุ มาก ปานกลาง น้ อย น้ อยที่สดุ
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
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ข้อ

ความต้องการพัฒนาตนเอง

35 ต้องการเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมในหลักสูตร
ทีเ่ กีย่ วข้องกับงานในหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ
36 ต้องการเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมในหลักสูตร
ทีเ่ กีย่ วข้องกับงานในหน่วยงานทีส่ งั กัด
37 ต้องการเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมในหลักสูตร
ทีต่ นเองสนใจแม้จะไม่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่
ความรับผิดชอบ หรืองานในหน่วยงานทีส่ งั กัด
เพื่อเพิม่ พูนความรู้
38 ต้องการเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมทักษะ
ทางด้านภาษาต่างประเทศ เพื่อเพิม่ พูนความรู้
39 ต้องการเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมทักษะการ
ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ เพื่อให้การ
ปฏิบตั งิ านมีประสิทธิภาพยิง่ ขึน้
40 ต้องการเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรม
โดยให้หน่วยงานภายในเป็นผูจ้ ดั โครงการอบรม
41 ต้องการเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรม
โดยให้หน่วยงานภายนอกเป็นผูจ้ ดั โครงการอบรม
42 ต้องการให้หน่วยงานสารวจความต้องการในการ
พัฒนาและฝึกอบรมของบุคลากร ในเรือ่ งทีส่ นใจ
43 ต้องการพัฒนาตนเองด้านสติปญั ญา ให้มคี วามรู้
ความสามารถยิง่ ขึน้
44 ต้องการได้รบั โอกาสพัฒนาตนเองด้านสติปญั ญา
อย่างทัดเทียมกับผูอ้ ่นื
45 ผูบ้ ริหารควรส่งเสริมบุคลากรให้ได้มโี อกาสพัฒนา
ตนเองด้านสติปญั ญาอย่างต่อเนื่อง
46 ต้องการได้รบั ข่าวสารประชาสัมพันธ์เกีย่ วกับ
โครงการฝึกอบรมต่าง ๆ อย่างทัวถึ
่ ง
47 ต้องการไปศึกษาดูงานนอกหน่วยงานทีต่ รงกับ
ลักษณะงานทีต่ นเองปฏิบตั อิ ยูใ่ นปจั จุบนั

ระดับความต้องการ
มากที่สดุ มาก ปานกลาง น้ อย น้ อยที่สดุ
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
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ข้อ

ความต้องการพัฒนาตนเอง

ระดับความต้องการ
มากที่สดุ มาก ปานกลาง น้ อย น้ อยที่สดุ
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)

48 ต้องการมีส่วนร่วมในการเลือกสถานที่
ทีเ่ หมาะสมในการจัดการพัฒนาและฝึกอบรม
ต่าง ๆ
49 ต้องการมีส่วนร่วมในการเลือกหัวข้อทีเ่ หมาะสม
สาหรับการเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรม
50 ต้องการการกาหนดระยะเวลาของโครงการพัฒนา
และฝึกอบรมทีเ่ หมาะสม เพื่อให้ได้ประโยชน์
สูงสุดกับผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรมและหน่วยงาน
ความคิ ดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพิ่ มเติ มเกี่ยวกับความต้องการพัฒนาตนเอง
ด้านสติ ปัญญา
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
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ภาคผนวก ข
หนังสือขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิ จยั

115

116

117

ภาคผนวก ค
รายชื่อผู้เชี่ยวชาญและหนังสือเชิ ญเป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญ
ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิ จยั

118

รายชื่อผู้เชี่ยวชาญที่ตรวจสอบความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม
1. ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ง
สังกัด

อาจารย์ ดร.ราชันย์ บุญธิมา
อาจารย์ประจา
สานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2. ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ง
สังกัด

อาจารย์ ดร.จตุพล ยงศร
อาจารย์ประจา
สาขาวิชาการอุดมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

3. ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ง
สังกัด

อาจารย์ณรงค์ฤทธิ ์ อัศวเรืองพิภพ
อาจารย์ประจา
ภาควิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

119

120

121

122

ภาคผนวก ง
ค่าอานาจจาแนกรายข้อและค่าความเชื่อมันของแบบสอบถามทั
่
ง้ ฉบับ

123

การตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม
1. ค่าอานาจจาแนกรายข้อของแบบสอบถาม มีดงั นี้
ค่าอานาจจาแนก
ค่าอานาจจาแนก
ค่าอานาจจาแนก
ข้อ ของข้อคาถาม ข้อ ของข้อคาถาม ข้อ ของข้อคาถาม
ด้านร่างกาย
ด้านอารมณ์
ด้านสังคม
1.
9.268
11.
4.715
20.
6.633
2.
5.898
12.
7.699
21.
12.894
3.
3.992
13.
16.319
22.
8.509
4.
2.542
14.
6.691
23.
9.610
5.
5.181
15.
14.892
24.
4.789
6.
5.543
16.
9.753
25.
5.215
7.
4.499
17.
4.722
26.
16.316
8.
2.726
18.
4.902
27.
11.000
9.
8.195
19.
8.485
28.
4.584
10.
8.482
29.
15.556
30.
2.482
31.
6.775

2. ค่าความเชื่อมันของแบบสอบถามทั
่
ง้ ฉบับ α .97

ค่าอานาจจาแนก
ข้อ ของข้อคาถาม
ด้านสติปญั ญา
32.
5.125
33.
3.759
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

7.713
7.340
8.691
9.822
5.753
7.855
8.812
3.994
9.837
7.092
11.435
8.750
10.239
14.049
4.089
7.844
9.630

ประวัติย่อผูว้ ิ จยั

125

ประวัติย่อผูว้ ิ จยั
ชื่อ ชื่อสกุล
วันเดือนปีเกิด
สถานทีเ่ กิด
สถานทีอ่ ยู่ปจั จุบนั
ตาแหน่ งหน้าทีก่ ารงานปจั จุบนั
สถานทีท่ างานปจั จุบนั
ประวัตกิ ารศึกษา
พ.ศ. 2540
พ.ศ. 2542
พ.ศ. 2544
พ.ศ. 2556

นางสาวสุนิษา กลึงพงษ์
20 ตุลาคม พ.ศ. 2522
25/2 หมู่ 3 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร
413 หมู่ 3 ถนนพระรามที่ 2 ซอย 28 แขวงบางมด เขตจอมทอง
กรุงเทพมหานคร 10150
เจ้าหน้าทีส่ านักงาน (ประชาสัมพันธ์)
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาการบัญชี
จาก วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง (ปวส.) สาขาวิชาการเงินการธนาคาร
จาก สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ
บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาวิชาการเงิน
จาก สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ
การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) สาขาวิชาการอุดมศึกษา
จาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

