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งานวิจัยการวิเคราะหการพัฒนาตนเองของบุคลากรคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีวัตถุประสงค เพื่อวิเคราะหการพัฒนาตนเองของบุคลากร
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
งานวิจัยนี้ จะเปนขอมูล
สารสนเทศ ที่ เ ป น ประโยชน สํ า หรั บ คณะวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี และมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พิบูลสงคราม เพื่อใชในการวางแผนการพัฒนาทักษะการทํางานของบุคลากร ใหมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น ผูวิจัยหวังเปนอยางยิ่งวางานวิจัยฉบับนี้จะเปนประโยชนตอผูสนใจศึกษาคนควา
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การศึ ก ษานี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค เพื่ อ วิ เ คราะห ก ารพั ฒ นาตนเองของบุ ค ลากรคณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยวิเคราะหขอมูลจากแบบบันทึก
ขอมูลการพัฒนาตนเองของบุคลากร จากจํานวนบุคลากรคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จํานวน
จํานวน 285 คน ผลการศึกษา พบวา
เมื่อเปรียบเทียบเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรร ระยะ 3 ป ในแตละปของบุคลากร
สายวิชาการ มีเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรร ในระยะเวลา 3 ป พบวา มีการไดรับการจัดสรรเงิน
งบประมาณ มากที่สุด คือ สํานักงานคณบดี มีการไดรับการจัดสรรเงินงบประมาณ รองลงมา คือ
สาขาวิชาเคมี และมีการไดรับการจัดสรรเงินงบประมาณ นอยที่สุด คือ สาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ
และเมื่อนํามาเปรียบเทียบกับจํานวนบุคลากรไปราชการของบุคลากรคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ในระยะเวลา 3 ป พบวา มีจํานวนบุคลากรไปราชการ มากที่สุด คือ สํานักงานคณบดี มีจํานวน
บุค ลากรไปราชการ รองลงมา คือ สาขาวิชาเคมี และมีจํานวนบุคลากรไปราชการ นอ ยที่สุด คือ
สาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ ดังนั้น การสนับสนุนงบประมาณของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่
นําไปใช ในการไปราชการ เพื่อพัฒนาตนเองของบุ คลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุน จึงเกิด
ประโยชน กับผูที่ไปพัฒนาตนเอง เพื่อนําความรู แนวคิด และแรงจูงใจ มาใชในการพัฒนาการเรียน
การสอน และพั ฒ นาศั ก ยภาพของคณะวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พิบูลสงคราม ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

คําสําคัญ : การวิเคราะหการพัฒนาตนเอง , ศึกษาตอ , ไปราชการ
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งานวิ จั ย ฉบั บ นี้ มี จุ ด มุ ง หมายเพื่ อ วิ เ คราะห ก ารพั ฒ นาตนเองของบุ ค ลากรคณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม งานวิจัยฉบับนี้ สําเร็จไดดวยความ
กรุณาและการอนุเคราะหจากบุคคล และหนวยงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ดังนี้
ขอขอบคุณรองศาสตราจารยวิราพร พงศอาจารย ผูชวยศาสตราจารย ดร.ผองลักษม
จิตตการุญ ที่ไดใหคําแนะนํา แนวคิด มุมมองและขอเสนอแนะ ตลอดจนใหกําลังใจในการทําวิจัยใน
ครั้งนี้ ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูง

ขอขอบคุ ณ คณะผู บ ริ ห าร คณาจารย เจ า หน า ที่ คณะวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่ไดใหคําปรึกษา และใหขอมูลเพื่อใชในการทําวิจัยจนสําเร็จลุลวง
ไปดวยดี
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ขอขอบคุณกองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่ไดสนับสนุนทุน
การวิจัยครั้งนี้

ทายนี้ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา ที่ใหการอุปการะอบรมเลี้ยงดู ตลอดจน
สงเสริมการศึกษา และใหกําลังใจเปนอยางดี อีกทั้งขอขอบคุณพี่ๆ นองๆ สํานักงานคณบดีฯ ที่ให
การสนับสนุนและชวยเหลือดวยดีเสมอมา และขอขอบพระคุณเจาของเอกสารและงานวิจัยทุกทาน
ที่ผูวิจัยไดศึกษาคนควาและนํามาอางอิงในการทําวิจัย จนกระทั่งงานวิจัยฉบับนี้สําเร็จลุลวงไปได
ดวยดี
กัญญาวีร สมนึก
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1. ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
มนุษยเปนทรัพยากรที่มีคุณคาสูงสุด เพราะมนุษยเปนกลไกทําใหเกิดงาน งานที่มีคุณภาพ
ตองเกิดจากคนที่มีคุณภาพ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลปจจุบัน ทรงมี
พระบรมราโชวาทวา “จะตองพัฒนาคนเพื่อพัฒนาประเทศ” ดังนั้นในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห ง ชาติ ฉบั บ ที่ 8 (พ.ศ. 2540-2544) จึ งได มุง เนน ในการพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย (แผนพั ฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 8,2552 : ระบบออนไลน)
บุคลากรที่มีประสิทธิภาพจึงเปนที่ตองการของขององคกรในทุกยุคทุกสมัย ไมวาจะเปนองคกร
ภาครัฐหรือองคกรภาคเอกชน ดังนั้นการพัฒนาคนเพื่อใหเปนผูปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นจึงมี
ความจํ า เป น อย า งยิ่ ง สํ า หรั บ องค ก รเสมอ การพั ฒ นาบุ ค ลากรให เ ป น บุ ค คลที่ มี คุ ณ ภาพและ
ประสิทธิภาพยอมตองอาศัยองคประกอบสําคัญหลายประการที่จะเอื้ออํานวยตอการพัฒนาบุคลากร
และที่สําคัญที่สุดการพัฒนานั้นจะตองสอดคลองกับความตองการของบุคลากร ซึ่งจะทําใหบุคลากร
สามารถเห็นคุณคาเห็นความจําเปนและมีความปรารถนาที่จะเปลี่ยนแปลงตนเองไปในทางที่ดีขึ้นหรือ
พัฒนาตนเอง นอกจากนี้การพัฒนาบุคลากรจะตองมีความสอดคลองกับจุดมุงหมายขององคการและ
วิชาชีพดวยจึงจะทําใหเกิดประโยชนสูงสุด
บุ ค ลากรจึงเป น สว นสํ าคั ญ ที่จ ะทําหน าที่ผลัก ดัน ใหอ งคก รสามารถกาวไปสูเ ปาหมายของ
องค ก รตามที่ กํ า หนดไว ดั ง นั้ น จึ ง จํ า เป น อย า งยิ่ ง ที่ จ ะต อ งมี ก ารพั ฒ นาบุ ค ลากรเพื่ อ ให อ งค ก ร
มีความกาวหนาทันตอการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณปจจุบัน สอดคลองกับแนวคิดของ เสนห จุย
โต (2548 : 35) ซึ่งไดเคยกลาวไววา ในสภาพปจจุบันทรัพยากรมนุษยมีความสําคัญและจําเปนตอง
ไดรับการพัฒนาอยางเรงดวน เนื่องจากภาวการณเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกในโลกของเทคโนโลยี
ที่ไรพรมแดน ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ ดนัย เทียนพุฒ (2540 :17) ไดกลาวไววา มนุษยทุกคน
สามารถที่จะเรียนรูดวยตนเอง มนุษยจึงเปนทรัพยากรที่มีคุณคาและจําเปนตองไดรับการพัฒนาเพื่อ
สรางเสริม รักษา และทํานุบํารุงใหสามารถสรางคุณประโยชนใหแกองคกรและแกตนเอง
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิท ยาลั ยราชภัฏพิบู ลสงคราม มีวิสัยทั ศน วาคณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีกระบวนการจัดการเรียนรูที่ไดมาตรฐานและการบริหารจัดการที่ดีที่
ทันสมัยพรอมกาวสูประชาคมอาเซียน และมีกลยุทธของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ในประเด็น
ยุทธศาสตรที่ 4 ดังนี้
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1. สงเสริมประสิทธิภาพการบริหารงานและใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน
2. สงเสริมและพัฒนาความรู ความสามารถของบุคลากร
3. สงเสริมใหมีการจัดระบบขอมูลสารสนเทศและระบบการติดตามผลประเมินผลการประกัน
คุณภาพการศึกษา
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ดําเนินการตามภารกิจ
หลักดานการผลิตบัณฑิตใหมีคุณธรรมและคุณภาพทันตอการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน โดยการ
สรางเครือขายและความรวมมือกับเครือขายอุดมศึกษาและหนวยงานตางๆทั้งใน และตางประทศมา
อยางตอเนื่อง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดใหความสนใจในการปฏิรูปงานดานวิชาการควบคู
กับการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษามาอยางตอเนื่อง และเรงพัฒนาศักยภาพของอาจารยทั้ง
ดานคุณวุฒิและตําแหนงทางวิชาการเพื่อใหสอดรับตอการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ทั้งนี้
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตองมีแผนพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการที่
ชั ด เจนเพื่ อ ยกระดั บ มาตรฐานความรู ความสามารถของอาจารย ด า นการเรี ย นการสอน
ความสามารถในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ และยกระดับมาตรฐานของคณะ
วิท ยาศาสตรแ ละเทคโนโลยี มหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏพิ บู ล สงคราม เพื่ อ ให บ รรลุเ ปา หมายของคณะ
วิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี จึ ง จํ า เป น จะต อ งมี ก ารพั ฒ นาตนเองในทุ ก ๆด า น ทั้ ง ด า นสถานที่
เทคโนโลยี ส ารสนเทศ คุ ณ ภาพของการเรี ย นการสอน ฯลฯ และรวมถึ ง บุ ค ลากรของคณะ
ซึ่งเปนสวนสําคัญยิ่งในการนําคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ใหเปนศู นยกลางทางวิชาการและ
วิชาชีพชัน้ สูง เพื่ออํานวยประโยชนแกทองถิ่นและมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามตอไป
การบริ หารองคก ารใหป ระสบความสํ าเร็ จตามที่ตั้งเป าหมายไวนั้น องคก ารทุ ก แหงตอ ง
พยายามที่จะสรรหาบุคลากรที่มีศักยภาพสูงเขาสูองคการ ดังนี้ มนสิชา อนุกูล (2553) กลาวไววา ตอง
มีการฝกฝน อบรมเพิ่มพูนความรูความสามารถในการทํางานอยางตอเนื่อง เพื่อใหเกิดความชํานาญ
และประสบการณในดานตาง ๆ ซึ่งองคการจะตองลงทุนทั้งทางดานเวลา และคาใชจายจํานวนมาก
เพื่อใหไดคนที่มีความสามารถอยางแทจริง โดยองคการจะตองรักษาบุคลากรเหลานั้นใหอยูกับองคการ
นานที่ สุ ด พร อ มกั บ ต อ งสามารถดึ ง ศั ก ยภาพของบุ ค ลากรมาใช ใ นการพั ฒ นาองค ก ารให มี ค วาม
เจริญ กาวหนา บรรลุวั ตถุป ระสงคตามที่ตองการได อาจกลาวไดวาองคการจะมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลเพียงใดยอมขึ้นอยูกับความสามารถของผูที่ทําหนาที่ในการจัดการหรือบริหารองคการ และ
ทรัพยากรมนุษยขององคการนั้น
การบริหารทรัพยากรมนุษย ประกอบดวยคําสองคํา คือ การบริหารกับทรัพยากรมนุษย
โดยที่การบริหาร หมายถึง การใชท รัพ ยากรที่มีอยูอยางจํ ากั ดใหเกิดประโยชนสู งสุด เพื่อ บรรลุ
เปาหมายขององคการอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในขณะที่มนุษย เปนทรัพยากรที่มีคาที่สุด
ในบรรดาทรัพยากรทางการบริหาร (4 M’s) อันประกอบดวย คน (Man) เงิน (Money) วัสดุอุปกรณ
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หรือวัตถุดิบ (Material) และวิธีการ(Method) ดังนั้น การบริหารทรัพยากรมนุษย จึงหมายถึงการใช
ทรัพยากรมนุษย ที่มีอยูอยางจํากัดใหเกิดประโยชนสูงสุด เพื่อบรรลุเปาหมายขององคการดังกลาว
คนที่มีคุณภาพก็คือคนที่มี KASH ไดแก ความรู (Knowledge), ทัศนคติ(Attitude)ที่ดี,มีทักษะ
(Skills) ในหลากหลายมิ ติ และมี อุ ป นิ สั ย (Habits) ดี ไ ม ว า จะเป น ความซื่ อ สั ต ย ความอดทน ความ
ขยันหมั่นเพียรเปนตน (ตุลา มหาพสุธานนท, 2547 : 184)
จากแนวคิดและงานศึกษาวิจัยที่เกี่ยวของที่ไดกลาวมานั้น ผูศึกษาจึงเห็นถึงความสําคัญ
ของการพัฒนาคุณภาพบุคลากรคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
เพื่อใหมีความพรอมในการรองรับการเปลี่ยนแปลงขององคกรในอนาคตอยางตอเนื่อง โดยในปจจุบัน
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีบุคลากรสายวิชาการ และ
บุคลากรสายสนับสนุน วิชาการ ทั้งหมด จํานวน 132 คน แบงเปน บุคลากรสายวิชาการ จํานวน
103 คน และบุคลากรสายสนับสนุน จํานวน 29 คน จากความเปนมาขางตน ผูศึกษาจึงมีความสนใจ
ที่จะวิเคราะหการพัฒนาตนเองของบุคลากรคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิ บู ล สงคราม โดยข อ มู ล ที่ ไ ด จ ากการวิ จั ย ครั้ ง นี้ จ ะเป น สารสนเทศที่ เ ป น ประโยชน สํ า หรั บ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เพื่อใชในการวางแผนการ
พัฒนาทักษะการทํางานของบุคลากรใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ในชวงป 2557 – 2559 บุคลากรคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีการพัฒนาตนเองมาก
นอยอยางไร

3. วัตถุประสงคของการวิจัย
เพื่อวิเคราะหการพัฒนาตนเองของบุคลากรคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงคราม
4. ขอบเขตของการวิจัย

ขอบเขตดานเนื้อหา
งานวิจัยนี้ เปนการวิเคราะหการพัฒนาตนเองของบุคลากรคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม โดยศึกษาตั้งแตป 2557 – 2558

ขอบเขตดานประชากร
กลุมเปาหมายในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ บุคลากรคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม แยกเปน
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จํานวน 103 คน
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ขอบเขตดานเวลา
ในชวงเวลาป 2557 – 2559
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ขอบเขตดานประเด็นที่ศึกษา
1. ดานการศึกษาตอ
2. ดานการไปราชการ
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6. นิยามศัพทที่ใชในการวิจัย
การพั ฒนาตนเอง หมายถึง กระบวนการเพิ่มพูนความรู ทั ก ษะ ความสามารถ และ
ทัศนคติของบุคลากร เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานที่ตนรับผิดชอบไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
แบงเปน 2 ดานคือ
1. ดานการศึกษาตอ หมายถึง เรียนเพิ่มเติมจากหลักสูตรที่เพิ่งสําเร็จมา
2. ดานไปราชการ หมายถึง การเขารว มฝกอบรม นําเสนอผลงานวิจัย การศึก ษาดู งาน
เพื่อเพิ่มพูนความรู ทักษะการปฏิบัติงาน แบงเปน 3 วิธี ดังนี้
2.1 การฝกอบรม หมายถึง กระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอยางมีระบบเพื่อใหบุคคล
มีความรู ความเขาใจ มีความสามารถที่จําเปน และมีทัศนคติที่ดีสําหรับการปฏิบัติงานอยางใดอยาง
หนึ่งของหนวยงานหรือองคการนั้น
2.2 การนําเสนอผลงานวิจัย
2.3 การศึกษาดูงาน
บุ ค ลากรคณะคณะวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พิ บู ล สงคราม
หมายถึ ง บุ ค ลากรที่ ป ฏิ บั ติ ง านในสายงานวิ ช าการและสายสนั บ สนุ น วิ ช าการ ในสั ง กั ด คณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
บุ ค ลากรสายวิ ช าการ หมายถึ ง บุ ค ลากรที่ ป ฏิ บั ติ ง านในสายงานวิ ช าการในคณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ หมายถึง บุคลากรที่ทําหนาที่สนับสนุนใหเกิดการเรียนการ
สอน การวิจัยที่มีคุณภาพในคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ใน
ที่นี้หมายถึง พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน และเจาหนาที่ประจําตามสัญญา
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7. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
ไดทราบถึงขอมูลในการพัฒนาตนเองของบุคลากร เพื่อใชเปนขอมูลสารสนเทศในการวางแผน
การพัฒนาทักษะการทํางานของบุคลากรใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และผูบริหารสามารถมอบหมาย
งานใหบุคลการใหเหมาะสม และสามารถความรูไปปฏิบัติได

5
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การศึกษา เรื่อง การวิเคราะหการพัฒนาตนเองของบุคลากรคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ผูศึกษาไดทําการศึกษาจากทฤษฎี แนวคิด และเอกสารที่เกี่ยวของ
เพื่อนํามาเปนแนวทางในการศึกษาครั้งนี้ โดยจะนําเสนอเนื้อหาครอบคลุมหัวขอตางๆตามลําดับ ดังนี้
1. แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาตนเอง
2. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ
(1) แนวคิดเกี่ยวกับแรงจูงใจ
(2) ทฤษฎีเกี่ยวกับความตองการ
(2.1) ทฤษฎีลําดับขั้นความตองการของมนุษยของ Maslow
(2.2) ทฤษฎี ERG ของ Alderfer
(2.3) ทฤษฎีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ของแมคคลีแลนด McClelland
(2.4) ทฤษฎีสองปจจัยของ Herzberg
3. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
4. กรอบแนวคิดในการวิจัย

1. แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาตนเอง
ผู บั ง คั บ บั ญ ชามี ห น า ที่ พั ฒ นาและฝ ก อบรมผู อ ยู ใ ต บั ง คั บ บั ญ ชาให เ พิ่ ม พู น ความรู
ความสามารถ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรม และจริยธรรม เพื่อใหปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ
ทั้งปจจุบันและอนาคต และเพื่อประโยชนในการพัฒนาพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาใหมีประสิทธิภาพ
ในการปฏิ บั ติ ง าน กรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย อาจกํ า หนดให มี ก ารพั ฒ นาพนั ก งานใน
สถาบันอุดมศึกษา ดังนี้
1) การไปศึกษา ฝกอบรม หรือดูงาน
2) การไปปฏิบัติงานวิจัย
3) การไปปฏิบัติงานบริการวิชาการ
4) การไปเพิ่มพูนความรูทางวิชาการ
5) การแลกเปลี่ยนคณาจารยหรือพนักงาน
6) การอื่ น ใดที่ จํ า เป น หรื อ เหมาะสม เพื่ อ ประโยชน ใ นการพั ฒ นาพนั ก งานใน
สถาบันอุดมศึกษา
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ตามหลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ก ารในการพั ฒ นาพนั ก งานในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา ให เ ป น ไปตามที่
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยกําหนด ทั้งนี้ ใหมุงไปในทางที่จะทําใหพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
ปฏิบัติหนาที่ในอนาคตไดดีขึ้น กรณีเปนการฝกอบรม หรือการศึกษาตอ หรือวิธีการอื่น ๆ ใหขึ้นอยูกับ
ลักษณะหนาที่ของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาแตละราย
สังคมปจจุบันกาวเขาสูยุคของความเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วเปนเหตุใหสังคมตองยอมรับ
อยางหลีกเลี่ยงไมได คือ ตองมีการปรับตัวเพื่อเขาสูกระแสใหมของการปรับเปลี่ยนที่เรียกกันวา สังคม
แหงความรู ที่ใชความรู และนวัตกรรมเปนปจจัยหลักในการพัฒนา นักวิชาการไดใหความหมายของ
การพัฒนาเองไวดังนี้
1.1 ความสําคัญของการพัฒนาตนเอง
สมปราชญ อัมมะพันธุ (2547 : 29) ไดกลาวถึงการพัฒนาตนเองวา มีความ สําคัญตอ
การเจริญกาวหนาขององคการ ดังนี้
1) ช ว ยทํ า ให ร ะบบและวิ ธี ก ารปฏิ บั ติ ง านมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพดี ยิ่ ง ขึ้ น มี ก ารติ ด ต อ
ประสานงานดีขึ้น เพราะการพัฒนาทรัพยากรมนุษ ยจะชวยเรงเราความสนใจในการปฏิบัติงานให
บุคลากรมีจิตสํานึกในความรับผิดชอบในบทบาทหนาที่ของตนเองและนําความรูไปปรับปรุงแกไขวิธีการ
ปฏิบัติงานใหดียิ่งขึ้นอันจะสงผลตอประสิทธิผลขององคการในที่สุด
2) เปนวิธีการอยางหนึ่งที่จะชวยทําใหเกิดการประหยัด ลดความสิ้นเปลื้องของวัสดุ
อุปกรณในการปฏิบัติงาน เมื่อบุคลากรไดรับการพัฒนาเปนอยางดี ยอมสามารถปฏิบัติงานไดอยาง
ถูกตอง มีความผิดพลาดนอยลง มีผลทําใหคาใชจายขององคการลดลงในขณะที่ประสิทธิภาพดีขึ้น
3) ชวยลดระยะเวลาของการเรียนรูงานใหนอยลงโดยเฉพาะอยางยิ่ง ผูที่เพิ่งเขาทํางาน
ใหมหรือเขารับตําแหนงใหมมักไดรับการพัฒนาดานการปฐมนิเทศ
4) เพื่ อ เป น การช ว ยแบ ง เบาภาระของผู บั ง คั บ บั ญ ชาในการสอนแนะงาน การให
คํ า แนะนํ าปรึ ก ษาตา ง ๆ ทํ าให มีเ วลาในการปฏิ บั ติใ นหน า ที่ ไ ด อ ยา งเต็ ม ที่ สามารถนํ าองคก ารสู
เปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
5) เป นวิ ธีก ารหนึ่งจะช ว ยกระตุ นใหบุ ค ลากรต าง ๆ ปฏิบั ติง านใหเ จริญ กา วหน าใน
ตําแหนงหนาที่การงาน ผูที่มีโอกาสพัฒนาตนเองยอมมีโอกาสที่ดีกวาและมากกวาผูที่ไมไดรับการ
พัฒนา บุคลากรจึงตองพยายามหาโอกาสในการพั ฒนาตนเองใหเ ปนคนที่มีคุณ ภาพและกาวหนา
ตลอดเวลา
6) ชวยทําใหบุคลากรเปนผูที่ทันสมัย มีความคิด ความรูใหม ๆ เสมอ ทันตอความ
เจริญกาวหนาดานเทคโนโลยีและขอมู ลขาวสารที่มีค วามเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และพรอมที่จะ
รองรับภารกิจขององคการที่กําลังกาวหนาในอนาคต ซึ่งเปนผลดีตอการพัฒนาองคการสูความเปน
สากล
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1.2 ความหมายของการพัฒนาตนเอง
สิ่งสําคัญประการหนึ่งของมนุษยคือการพัฒนาตนเองใหเปนผูที่มีศักยภาพ ซึ่งการที่
มนุษ ยเ ราจะบรรลุ ความสําเร็ จในการพัฒนาตนไดนั้น จําเปน ตอ งมีความรู จึงไดมีนักวิชาการไดใ ห
ความหมายเกี่ยวกับการพัฒนาตนไวดังนี้ นิรันดร วัชรินทรรัตน (2540 : 51) ใหความหมายวา การ
ดํ า เนิ น การปรั บ ปรุ ง ตนเองให มี ค วามรู ทั ก ษะ ประสบการณ เ พิ่ ม ขึ้ น และมี ค วามสามารถในการ
ปฏิบัติงานที่ตนรับผิดชอบอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งตรงกับ วิเชียร แกนไร (2542 : 10) ไดกลาวไววา
การพัฒนาตนเอง หมายถึง การเสริมสรางความรูและ การปรับปรุงตนเองใหมีความรู ความเขาใจ
ทักษะความชํานาญ และความสามารถในการปฏิบัติงานที่ตน รับผิดชอบอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งการ
พัฒนาดานรางกายและจิตใจ และสอดคลองกับ พิสิทธ สารวิจิตร (2540 : 83) ไดใหความหมายของ
การพัฒนาตนเองวา หมายถึง การพัฒนาปลูกสรางคุณสมบัติ คุณธรรม นิสัย เจตคติ ความสามารถ
ความชํานาญ ความคิด ความรู ความเขาใจใหเกิดขึ้นในตนเอง เพื่อชวยใหตนเองเปนบุคคลที่มีความสุข
ความเจริญ เปนประโยชนแกตนเองและสังคมอยางสอดคลองเหมาะสมกับความถนัด ความสนใจ
ศักยภาพ และความสามารถของตนเอง แตสําหรับ จารุณี จันทรลอยนภา (2546 : 35) กลาววาใน
การพัฒนาตนเองนั้นควรเริ่มจากการเห็นคุณคาในตนเอง (Self Esteem) ซึ่งเปนความรูสึกที่ดีกับตนเอง
มีความมั่นใจและยอมรับนับถือตนเอง เชื่อวาตนเองมีคาและมีความสามารถเพียงพอที่จะปฏิบัติงานได
อยางมีประสิทธิภาพ รูวาตนเองเปนใคร ตองการอะไร เมื่อรูเชนนั้นแลวก็มีความพยายามในการ
เรียนรูเพื่อคนหาสิ่งที่ตนตองการ และวินัย เพชรชวย (2552) ใหความหมายการพัฒนาตนเองไว 2
ทัศนะ คือ
1) การพัฒนาตนคือการที่บุคคลพยายามที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตนใหดีขึ้นกวาเดิม
เหมาะสมกวาเดิม ทําใหสามารถดําเนินกิจกรรม แสดงพฤติกรรมเพื่อสนองความตองการ แรงจูงใจ
หรือเปาหมายที่ตนตั้งไว
2) การพัฒนาตนคือ การพัฒนาศักยภาพของตนดวยตนเองใหดีขึ้นทั้งรางกาย จิตใจ
อารมณ และสังคม เพื่อใหตนเปนสมาชิกที่มีประสิทธิภาพของสังคมเปนประโยชนตอผูอื่น ตลอดจน
เพื่อการดํารงชีวิตอยางสันติสุขของตน
1.3 หลักการพัฒนาตนเอง
การเขาใจหลั กการพัฒ นาตนเอง เปนสิ่งสําคัญ ที่จะชวยสงเสริมใหการพัฒนาตนเอง
ประสบความสําเร็จ ดังเชนที่ จํารัส ดวงสุวรรณ (2545 : 123-124) กลาววา คนที่จะพัฒนาตนเองจะ
เริ่มตนดวยการสํารวจและพิจารณาตนเองวามีขอดีและขอ เสีย บกพรอ งอะไรบาง การสํ ารวจจะใช
วิธีการสองกระจก (คนที่เรามีความสัมพันธดวยชวยบอก) เมื่อทราบแลวก็จะมาวิเคราะหตนเองและ
ตั้งเปาหมายวามีสิ่งใดที่ดีและมีอยูในตัวเราแลว เราก็ควรรักษาไว สิ่งใดที่ไมดีและมีอยูในตัวเรา เราก็
ควรจะหาทางทําใหลดนอยลง หรือควรขจัดใหหมดไป และมีสิ่งใดที่ดีและยังไมมีในตัวเราเราก็ควรจะ
นํามาเพิ่มใหกับตัวเราใหมากขึ้น เมื่อวิเคราะหและตั้งเปาหมายแลว ตอไปก็คิดหาวิธีการและวางแผน
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ดําเนินการโดยเลือกวิธีการที่เหมาะสมกับตัวเราเอง เมื่อวางแผนเสร็จเรียบรอยแลว ก็ตองนําแผน
ดําเนินการดังกลาวมาดําเนินการ (ลงมือปฏิบัติจริง) ถาเราสามารถทําไดตามแผนที่วางไว ก็ถือวา
แผนการที่วางไวเหมาะสมกับเรา แตถาทําไมไดตามแผนก็ถือวาแผนการนั้นไมเหมาะสมกับเรา ตอง
ปรับปรุงใหเหมาะสมจนเราสามารถปฏิบัติได เมื่อดําเนินการตามแผนแลว จะตองมีการประเมินผล
การดําเนินการวา บรรลุเปาหมายเพียงใด มีปญหาและอุปสรรคอะไรบางหรือไมในระหวางดําเนินการ
ถามีจะไดหาทางปรับปรุงเพื่อใหการดําเนินการในครั้งตอไปมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งสามารถเขียน
เปนวงจรในการพัฒนาตนเองไดดังภาพ 1
วิเคราะห์ตนเองและตัง้ เป้ าหมาย
- สิง่ ทีค่ วรรักษาไว้
- สิง่ ทีค่ วรเพิม่ ให้มากขึน้
- สิง่ ทีค่ วรลดให้น้อยลง
- สิง่ ทีค่ วรขจัดโดยเร็ว

หาวิธกี ารและวางแผนดําเนินการ
- เลือกวิธกี ารทีเ่ หมาะสม
กับตน
- กําหนดขัน้ ตอนในการ
ดําเนินการไปสูเ่ ป้ าหมาย
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ประเมินผลการดําเนินการ
- บรรลุเป้ าหมายเพียงใด
- ปั ญหาอุปสรรคทีพ่ บ

ดําเนินการตามแผน

ภาพ 1 หลักการพัฒนาตน
(ที่มา : จํารัส ดวงสวรรณ, 2545 : 124)

จากวงจรการพัฒนาตนดังกลาวขางตน เปนกระบวนการพัฒนาตนที่เปนระบบ แตการ
พัฒนาจะสัมฤทธิ์ผลผูนั้นจะตองตระหนักถึงความจําเปนและมีความตองการที่จะปรับปรุงตนเองอยาง
จริงจัง กระบวนการดังกลาวจึงจะถูกนํามาใชเพื่อการพัฒนาตน แลวยอมเกิดผลดีแกผูนั้น
1.4 ขั้นตอนการพัฒนาตนเอง
ขั้นตอนการพัฒนาตนเอง คือกระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตน ดังนั้นการพัฒนา
ตนเองจึงเปนกระบวนการ เพื่อการเปลี่ยนแปลงตนเองไปสูการมีคุณภาพที่ดี ซึ่งขั้นตอนในการพัฒนา
ตนนั้นมีอยูมากมาย ดังเชน จารุณี จันทรลอยนภา (2546 : 83-84) ไดกลาวถึงขั้นตอนในการพัฒนา
ตนเอง ดังนี้
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1) การประเมินตนเอง (Self-Appraisal) ทุกคนควรจะรูจักตนเองใหดีเสียกอน อาจทํา
โดยการขอคําปรึกษาและแนะแนว หรือจะทําดวยการทดสอบ เพื่อที่แตละคนจะไดรูจักและประเมินถึง
ความสามารถ ตลอดจนจุดออนและจุดแข็งของตน ซึ่งจะชวยใหบุคคลนั้นตระหนักถึงตนเองในแงที่
เปนจริงมากขึ้นกอนที่จะกําหนดแผนงานพัฒนาความกาวหนาในอาชีพของตนตอไป
2) การแสวงหาขอมูลที่เกี่ยวของกับอาชีพ (Information Gathering) ในขั้นนี้คือตองรูจัก
คนควาและเสาะหาขอมูลตาง ๆ ที่มีอยูและเปนปจจุบัน ซึ่งสามารถชวยใหเรามองเห็นจากจุดของตน
วาจะมีทิศทางเติบโตไปในทิศทางใดบาง
3) การกํ า หนดเป า หมาย (Goal
Selection) ภายหลั ง จากที่ ไ ด เ ก็ บ ข อ มู ล และ
ไดประเมินถึงโอกาสตาง ๆ ในความกาวหนาแลว ก็ควรไดมีการกําหนดเปาหมายที่พึงประสงคในอาชีพ
ของตนเองเอาไว
4) การวางแผนความกาวหนาของอาชีพ และการดําเนินการตามแผนหลังจากที่ไดมีการ
กําหนดเปาหมายแลว ขั้นตอนตอไปก็คือ การวางแผนที่จะใหมีทางสําเร็จตามเปาหมาย โดยมีการ
ดําเนินการตามแผนและมีการตรวจสอบความสําเร็จเปนลําดับขั้นจนถึงเปาหมายที่ตองการ
ราตรี พั ฒนรั งสรรค (2544 : 108-109) ได ก ลาวถึง ขั้น ตอนการพัฒนาตนเองว า
คือ การบรรลุผลสําเร็จในการพัฒนาตนเอง ตองอาศัยความมุงมั่นตั้งใจจริงและการจัดกระบวนการ
ปรับปรุงที่เหมาะสม โดยเสนอขั้นตอนการพัฒนาตนที่ประยุกตจากหลักการศึกษาความจริงตามหลัก
วิทยาศาสตร 7 ขั้น ดังนี้
1) การสํารวจพิจารณาตนเอง หมายถึง การรับรูสภาพการดํารงชีวิตในปจจุบันวาอยู
ในสภาวะที่กาํ ลังเผชิญปญหาอยูหรือไม มีการประเมินตนเองในดานรางกาย สภาพอารมณและจิตใจ
รวมทั้งสติปญญาและความสามารถ ซึ่งทุกคนควรรูจักตนเองใหดีเสียกอน
2) การวิเคราะหจุดเดน จุด บกพรอ งของตนเอง เป นการทํ าความเขาใจผลของการ
ประเมินสภาพรางกาย สภาพอารมณและจิตใจ รวมทั้งสติปญญา และความสามารถเพื่อจําแนก
ลักษณะที่ดี ลักษณะที่เปนปญหา อุปสรรค โดยมีจุดมุงหมายเพื่อกําหนดทิศทางการปรับปรุงและ
พัฒนาตนเอง
3) การกําหนดปญหาและพฤติกรรมเปาหมาย เปนการพิจารณาใหชัดเจนวาพฤติกรรม
ที่จะเลือกปรับปรุงและพัฒนานั้นมีค วามสํ าคัญ ตอตนเองมากที่สุด โดยพิจารณาลําดับ คุณคาของ
พฤติกรรมที่ขัดขวางการพัฒนาชีวิตของตนเองและผูอื่น
4) การรวบรวมขอมูลพื้นฐานที่เกี่ยวของกับปญหา จะชวยใหเขาใจในพฤติกรรม
เปาหมายที่ถูกตอง และเปนแนวทางการเลือกเทคนิควิธีการปรับปรุงตนเองที่เหมาะสม ขอมูลจะไดมา
จากการสังเกต บันทึก และวิเคราะหพฤติกรรม
5) การเลือกเทคนิคและวิธีการวางแผนปรับปรุงตนเอง ควรเลือกใชวิธีที่งายและ
สอดคลองกับวัตถุประสงคที่ตองการจะปรับปรุง จะใชวิธีการเดียวหรือหลายวิธีประกอบกันก็ได
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6) การทดลองปรับปรุงและพัฒนาตนเอง เปนการดําเนินการตามแผนที่กําหนดไวตาม
ระยะเวลาที่ระบุไว ความมุงมั่นเปนสิ่งสําคัญใหบรรลุความสําเร็จ
7) การประเมินและขยายผลการพัฒนาตนเอง เปนการดูวา การทดลองปรับปรุงและ
พัฒนาตนเองบรรลุผลสําเร็จเพียงใด หากมีขอบกพรองใหทบทวนดูวา มีปจจัยอะไรที่นอกเหนือจากที่
วางแผนไว แลวยอนกลับไปประเมินและวิเคราะหตนเองใหม ถาการประเมินพบวาสําเร็จ จะ
พิจารณาตอวาจะยุติแผนงานและทําใหพฤติกรรมคงอยูไดอยางไร รวมถึงอาจจะมีแรงจูงใจที่จะขยาย
ผลการพัฒนาไปยังพฤติกรรมอื่น ๆ ตอไปอีก
แตสําหรับ รติยา บรรณสินธุ (2541 อางอิงใน ศิริทิพย ทิพยธรรมคุณ, 2553 : 33) เสนอ
แนวคิดในการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพขององคกร มีสิ่งที่ควรจะนํามาพิจารณาเกี่ยวกับ
ตนเองดังนี้
1) ความเขาใจในบทบาท หนาที่ที่ตนเองรับผิดชอบ ถาคนเรายอมรับบทบาทและหนาที่
ของตนเองวาอยูในสถานะใด ควรมีบทบาทใด ก็จะสามารถแสดงพฤติกรรมไดเหมาะสมกับบทบาทของ
ตนและไมกอใหเกิดปญหาตอองคกร
2) การสรางขวัญและกําลังใจ ขวัญและกําลังใจเปนสภาพของจิตใจที่เกิดขึ้นภายในตัว
ของบุคคลแตละคน เปนตัวกําหนดประสิทธิภาพในการทํางาน ความตั้งใจในการทํางาน มีผลตอความ
รวมมือ รวมใจในการปฏิบัติงานในองคกร ซึ่งสิ่งที่มีอิทธิพลตอขวัญและกําลังใจของบุคคลไดแก
อิทธิพลจากการบริหารองคกร อิทธิพลจากภายในของแตละบุคคลและอิทธิพลจากภายนอกที่มา
กระทบ
3) การสรางทัศนคติทั้งตอตนเองและผูอื่น ในการทํางานรวมกับผูอื่น ผลงานที่ออกมา
จะดีหรือไม ยอมเกิดจากเจตคติ ความรูสึกทั้งดีและไมดีตอบุคคล สิ่งของ และสถานการณซึ่งจะมี
ผลกระทบตองานขององคกร ดังนั้นจึงควรพัฒนาตนเองในประเด็นนี้ดวย
นอกจากนั้น สมใจ ลัก ษณะ (2549 : 81) ยังกลาววา การพัฒนาตนเอง คือ การ
เปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แกไข สรรคสราง เกี่ยวกับตนเอง เพื่อนําไปสูความดี ความงาม ความเจริญใน
ตนเอง โดยมีความมุงหมายสูงสุด คือ การมีชีวิตที่มีคุณภาพ มีความสําเร็จในการปฏิบัติหนาที่การงาน
และมีความสุข และ จารุณี จันทรลอยนภา (2546 : 35) ในการพัฒนาตนเองนั้นควรเริ่มจากการเห็น
คุณคาในตนเอง (Self Esteem) ซึ่งเปนความรูสึกที่ดีกับตนเอง มีความมั่นใจและยอมรับนับถือตนเอง
เชื่อวาตนเองมีคาและมีความสามารถเพียงพอที่จะปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ รูวาตนเองเปน
ใคร ตองการอะไร เมื่อรูเชนนั้นแลวก็มีความพยายามในการเรียนรูเพื่อคนหาสิ่งที่ตนตองการ ซึ่งตรง
กับ วิเชียร แกนไร (2542 :10) ไดกลาวไววา การพัฒนาตนเอง หมายถึง การเสริมสรางความรูและ
การปรับปรุงตนเองใหมีความรู ความเขาใจทักษะความชํานาญ และความสามารถในการปฏิบัติงานที่
ตน รับผิดชอบอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งการพัฒนาดานรางกายและจิตใจ
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จากที่นักวิชาการไดกลาวไว ผูวิจัยสรุปไดวา ขั้นตอนการพัฒนาตนเองคือ การประเมิน
ตนเอง การเลือกเทคนิคและวิธีการวางแผนปรับปรุงตนเอง การแสวงหาความรู การปรับเปลี่ยน
พฤติ ก รรม การพั ฒ นาตนเองจะได ผ ลดี ม ากน อ ยเพี ย งใดนั่ น ก็ จ ะมาจากประสบการณ แ ละ
สภาพแวดลอมของแตบุคคล การพัฒนาตนเองชวยทําใหบุคลากรเปนผูที่ทันสมัยมีความคิด ความรู
ใหม ๆ เสมอ และยังพบวาการพัฒนาตนเองเปนการพัฒนาคุณสมบัติที่มีอยูในตัวบุคคลทั้งทางรางกาย
และจิตใจ ซึ่งจะชวยใหบุคคลรูจักปรับปรุงตนเองใหดีขึ้น เปนสิ่งที่มคี วามสําคัญและเปนพื้นฐานของการ
พัฒนาสิ่งตาง ๆ สงผลใหบุคคลมีการปฏิบัติงานที่ดีขึ้น อันจะกอผลดีทั้งตอตัวบุคคลเอง ตอองคการ
และสังคมที่ตนเองอยูดวย
1.5 องคประกอบของการพัฒนาตนเอง
จากการศึกษาเอกสารและผลงานวิจัยที่เกี่ยวของมีผูอธิบายองคประกอบของการพัฒนา
ตนเองไว ดังนี้
สงวน สุทธิเลิศอรุณ (2546 : 145) ไดกลาววา องคประกอบสําคัญในการพัฒนาตนเอง
มีองคประกอบ 6 ดาน คือ
1) การพัฒนาดานสติปญญาและความเฉลียวฉลาดทางอารมณ
2) การพัฒนาดานรางกาย
3) การพัฒนาดานจิตใจ
4) การพัฒนาดานสังคม
5) การพัฒนาดานศึกษา
6) การพัฒนาตนเองสูความตองการของตลาด
ซึ่งก็สอดคลองกับ วินัย เพชรชวย (2552 : ออนไลน) ใหความหมายของ
เทคนิคการพัฒนาตน คือ การควบคุมตนเอง (Self-control) คือการที่บุคคลเปนผูดําเนินการในการ
พัฒนาหรือปรับปรุงพฤติกรรมดวยตนเองทั้งหมด ไมวาจะเปนการเลือก เปาหมาย หรือวิธีการ
ดําเนินการทั้งหมดเพื่อที่จะใหบรรลุเปาหมายนั้น ถาบุคคลใดมีทักษะใน การควบคุมตนเองไดดี สิ่งเรา
ภายนอก จะมีอิทธิพลตอบุคคลนั้นนอยมาก และในทางกลับกัน คนทีม่ ีทักษะในการควบคุมตนเองอยูใน
ระดับต่ํา สิ่งเราภายนอก จะมีอิทธิพลตอ พฤติกรรมของบุคคลนั้นไดมาก
จากแนวคิดของนักวิชาการขางตน จึงพอสรุปไดวา การพัฒนาตนเองมีความสําคัญเปน
อยางยิ่งตอการพัฒนาทั้งปวง ดังนั้นบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จึงควรพัฒนาตนเอง
อยูเสมอ เพื่อจะไดเพิ่มพูนความรู ความสามารถ สมรรถนะตาง ๆ ใหงอกงามขึ้นมาได
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1.6 แนวคิดในการพัฒนาตนเองของกลุมมนุษยนิยม
ตามแนวคิดในการพัฒนาตนเองของกลุมมนุษยนิยม เชื่อวา มนุษยมีจิตใจ ตองการความ
รัก ความอบอุน ความเขาใจ จึงไมยากนักที่จะเสริมสรางใหบุคคลคิดวิเคราะห เขาใจตน แนะนําจุดดีมา
ใชประโยชนเพื่อพัฒนาตนเอง ดังนั้นการพัฒนาตนเอง จึงอยูที่การยอมรับตนเอง เมื่อยอมรับตนเองได
ก็เกิดความเชื่อมั่น ปฏิบัติตนเปนธรรมชาติ ลดความกาวราว และเมื่อยอมรับคนอื่นไดก็จะทําใหมอง
โลกในแงดี ทําใหอยูรวมกันโดยสันติสุข
1.7 แนวคิดในการพัฒนาตนเองตามแนวพุทธศาสตร
พระพุทธศาสนามีความเชื่อวามนุษยมีศักยภาพที่จะพัฒนาตนเองได แตการที่จะพัฒนาได
มากหรือนอยขึ้นอยูกับสติปญญา ความประพฤติของแตบุคคลที่แตกตางกัน หลักธรรมที่ชวยพัฒนา
ชีวิตใหมีความกาวหนาและประสบความสําเร็จนั้น จํานง อดิวัฒนสิทธิ์ (2545 : 163-164) กลาววา
การพัฒนาตรงกับคําวา “ภาวนา” ซึ่งหมายถึง การทําใหเจริญงอกงาม ถึงอยางไรก็ตามคําวา “การ
พัฒนา” ในที่นี้เปนคําที่กําหนดใหมีคุณคา และตามหลักการของพุทธศาสนา การพัฒนาจะตองดําเนิน
ไปพรอม ๆกัน 4 ทาง คือ
1) การพัฒนาทางดานกายภาพ เปนกระบวนการสรางความเจริญงอกงาม
ทางรางกาย การฝกอบรมรางกายใหรูจักติดตอกับสิ่งภายนอกดวยดีและปฏิบัติตอสิ่งภายนอกเหลานั้น
ในทางที่เปนคุณ มิใหเกิดโทษ
2) การพัฒนาทางดานศีลธรรมเปนกระบวนการฝกอบรมบุคคลใหมีศีลให
ตั้งอยูในระเบียบวินัย ไมเบียดเบียน หรือกอความเดือดรอนเสียหายแกบุคคลอื่น สามารถอยูรวมกับ
บุคคลอื่นไดเปนอยางดี มีความเอื้อเฟอเกื้อกูลตอบุคคลอื่น
3) การพัฒนาทางดานจิตใจหรือทางดานอารมณ เปนความพยายามที่จะ
ฝก อบรมจิตใจใหเ ขมแข็ งใหมีค วามมั่ นคง และมีความเจริญ งอกงามดวยคุ ณธรรมทั้งหลาย เชน มี
เมตตากรุ ณา มีความขยันหมั่น เพียร มีค วามอดทน มีส มาธิ มีความสดชื่นเบิก บาน มีความสงบสุข
แจมใส เปนตน การพัฒนาทางดานจิตใจที่บางทีเรียกวา การพัฒนาอารมณ
4) การพัฒนาทางดานสติปญญา เปนกระบวนการในการฝกอบรมใหรูและ
เขาใจสิ่งทั้งหลายตามความเปนจริง ผูที่มีความรูเทาทันโลกและชีวิตตามสภาพของมัน สามารถทํ า
จิตใจใหเปนอิสระ และบริสุทธิ์หลุดพนจากกิเลศเศราหมอง และทําตนใหปลอดพนจากความทุกข ทํา
ตนใหมีความสุข สามารถแกปญหาตาง ๆไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถทําตนใหอยูเหนือ
ป ญ หา เหนื อ ความขั ด แยง และพั ฒ นาสว นรวมใหมี ค วามสงบ มีค วามเสมอภาค และมีค วามเป น
ประชาธิปไตยอยางมีคุณภาพ
คํากลาวของพุทธทาสภิกขุ (อางใน ปราณี รามสูต และจํารัส ดวงสุวรรณ, 2545 : 130)
ไดกลาววา การพัฒนาตน ตามแนวพระพุทธศาสนานั้น จะตองเริ่มตนใหตนรูจัก คิดมีก ารศึก ษาตน
รูจักตน รูจักสิ่งแวดลอม และรูวิธีการที่จะปฏิบัติตอตนและสิ่งทั้งหลาย ทั้งปวงอยางไร มีการปรับตัว
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ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และพัฒนาทั้งรางกายและจิตใจ ทําใหเกิดการพัฒนาอยางมีดุลยภาพ คือ มิใช
พัฒนาแตปญญา พฤติกรรมก็ตองพัฒนาดวย เมื่อพฤติกรรมจะเปลี่ยนไปจิตใจก็จะพัฒนาดวย เปน
การยกระดับ จิตใจของตน คือ จิตใจจะเปลี่ย นไปในทางที่ดีขึ้น เชน เปลี่ยนจากความอยากดว ย
ตัณหา มาเปนความอยากดวยฉันทะ เปนตน ผลที่จะเกิดขึ้นคือ ความสุข ความพอใจดวยฉันทะ
เปนวิธีการพัฒนาจิตใจ ฉะนั้น การพัฒนาตน จะตองกระทําทั้ง 3 ดานพรอม ๆ กันคือ 1) พัฒนา
พฤติกรรม 2) พัฒนาความรูสึกหรือจิตใจ และ 3) พัฒนาความคิดหรือปญญา การพัฒนาที่ตอง
อาศัยและเสริมซึ่งกันและกันนี้ ซึ่งอาจเขียนเปนรูปภาพในการพัฒนาตนไดดังภาพ 2
พัฒนา

การศึกษา

ปญญา

ฉันทะ

พฤติกรรม

พัฒนาจิตใจ

พัฒนาปญญา

ความสุข
และ
ความพอใจ

ภาพที่ 2 แสดงการพัฒนาตน
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การพัฒนาตน จะตองดําเนินการตามขั้นตอน ไดดังตอไปนี้
1) โยนิโสมนสิการสัมปทา คือใหรูจักคิดพิจารณาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงดวยตนทําใหเกิด
ปญญาที่เขาถึงความจริงไดประโยชนและทําการสําเร็จ สนองความใฝรู และใฝสรางสรรค
โดยสมบูรณ
2) ศีลสัมปทา คือเปนผูรักษาศีลทําใหมีวินัย มีชีวิตที่เปนระเบียบ ซึ่งเอื้อโอกาสตอการที่
จะดําเนินการพัฒนาตอ ๆ ไป
3) ฉันทะสัมปทา คือมีแรงจูงใจที่ถูกตอง ไดแก ความใฝรู ใฝสรางสรรคเพื่อตองการ เขาถึง
ความจริง
4) อัตตสัมปทา คือทําตนใหถึงพรอมแหงศักยภาพของความเปนมนุษย โดยมีจิตสํานึกที่
จะฝกฝนและพัฒนาตนอยูเสมอ
5) ทิฐิสัมปทา คือมีความเชื่อถือในหลักการแหงเหตุผล ทําใหเกิดการเรียนรูขึ้น
6) อัปปมาทสัมปทา คือตั้งตนอยูในความไมประมาท ตองมีความกระตือรือรน มีสติ
ไมเฉื่อยชา ไมปลอยปละละเลย รูจักคุณคาของเวลา จึงตองทํางานและพัฒนาชีวิตแขงกับเวลาอยู
เสมอ
7) กัลยาณมิตร คือคบคนดี จะชวยใหชีวิตมีความสุข การคบคนดีเปนวิธีการพัฒนาตน
ไดทางหนึ่ง
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2. แนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวของ
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับแรงจูงใจ
ความหมายแรงจูงใจ
มี นั ก จิ ต วิ ท ยาและนั ก วิ ช าการหลายท า นได ใ ห ค วามหมายคํ า ว า แรงจู ง ใจ อั น มี
ความหมายวา เปนสิ่งที่โนมนาวหรือมักชักนําบุคคลเกิดการกระทําหรือปฏิบัติการ ดังนั้น แรงจูงใจ
จึงไดรับความสนใจมากและมีผูที่ใหความหมายไวหลากหลายดังนี้ สุพานี สฤษฏวานิช (2549 : 193)
ใหความหมายไววา แรงจูงใจ หมายถึง พลังที่มีอยูในตัวของบุคคลซึ่งเปนสิ่งเรา แรงขับ แรงกระตุน
ความปรารถนา หรือ เปาหมายที่มีอ ยูใ นตัว ของบุค คล ซึ่ง ทําหนาที่ ใ นการกระตุน ใหบุ ค คลแสดง
พฤติกรรมอยางใดอยางหนึ่งออกมาเพื่อสนองความตองการ โดยแรงจูงใจจะทําใหบุคคลเกิดพลังเพื่อ
ทํากิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งใหเกิดความสําเร็จ และกันตยา เพิ่มผล (2544 : 74) กลาววา แรงจูงใจ
เปนปจจัยสําคัญที่กอใหเกิดผลการปฏิบัติงาน ซึ่งกลาววา องคประกอบภายในตัวบุคคลจะเปนกําลัง
ผลักดันใหคนใชความสามารถที่มีอยูอยางเต็มที่ก็คือ แรงจูงใจที่บุคคลมีตองานที่รับผิดชอบ แรงจูงใจ
จึงเปรียบเสมือนพลังภายในที่ผลักดัน การใชพลังความสามารถที่มีอยูใหปรากฏออกมาในรูปผลสําเร็จ
ของงาน และในการปฏิบัติงาน เพื่อสนองตอบความตองการหลายอยางของคน โดยทั่วไปแลวบุคคล
มิไดทํางานเต็มที่ตามความสามารถบุค คลตองการแรงจูงใจที่จะทํางานตามที่ตองการ โดยเฉพาะ
แรงจูงใจที่เหมาะสมจะทําใหเอาใจใสในงานมากขึ้น หากหนวยงานตองการใหพนักงานมีแรงจูงใจใน
การทํางาน จะตองเขาใจถึงความตองการของบุคคลมีจุดหมายเดียวกันเปาหมายขององคการจะทําให
องคการมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงคตามที่ตองการได
ดังนั้นการจูงใจเปนสาเหตุสําคัญตอการประพฤติปฏิบัติผูที่มุงพัฒนาตนเพื่อการมีชีวิต
ที่มีประสิท ธิภาพก็ค วรตองใชเ หตุ ใชผลในการเสริมแรงจู งใจในแนวทางที่เหมาะสมเพื่อนําไปสูก าร
ประพฤติปฏิบัติอันเปนไปในทางสรางสรรคแกตนเองและสังคม ซึ่งไดมีนักวิชาการไดกลาวไวเชน ปราณี
รามสูต และจํารัส ดวงสุวรรณ (2545 : 208) กลาววา คําวา การจูงใจ (Motivation) นี้ นักจิตวิทยา
อธิบายไวหลายลักษณะ เชน การจูงใจเปนภาวะภายใจที่กระตุนใหเกิดพฤติกรรมทั้งการคิด ความรูสึก
การกระทําเพื่อมุงใหบรรลุเปาหมาย และเปนภาวะภายในที่ผลักดันบุคคลใหแสดงพฤติกรรมเฉพาะ
อยางใดอยางหนึ่ง วาเปนกระบวนการเกิดพลังของบุคคลในการแสดงพฤติกรรมเพื่อบรรลุเปาหมาย
ซึ่งแรงกระตุนที่ทําใหบุคคลแสดงพฤติกรรมเพื่อบรรลุเปาหมายนั้นเรียกวา แรงจูงใจ (Motives) การ
จูงใจเป น การเกิด พฤติก รรมที่เ ขมขนของบุค คล เพื่อ ใหต นเองบรรลุเ ปาหมายหรือ ความสําเร็จใน
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กิจกรรมตามตองการ และความตองการคือแรงจูงใจที่สําคัญ และสอดคลองกับ ยงยุทธ เกษสาคร
(2545 : 115) กลาวถึงการจูงใจวา หมายถึง การนําเอาปจจัยตาง ๆ มาเปนแรงผลักดันใหบุคคล
แสดงพฤติกรรมออกมาอยางมีทิศทาง เพื่อบรรลุจุดมุงหมายหรือเปาหมายที่ตองการ ดังนั้นผูที่ทํา
หนาที่จูงใจ จะตองคนหาวาบุคคลที่เขาตองการจูงใจ มีความตองการหรือ มีความคาดหวังอยางไร มี
ประสบการณ ความรูและทัศนคติในเรื่องนั้น ๆอยางไร แลวพยายามดึงเอาสิ่งเหลานั้นมาเปนแรงจูงใจ
(Motive) ในการแสดงพฤติกรรมหรือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตาง ๆ
ลักษณะของแรงจูงใจ
สําหรับลักษณะของแรงจูงใจนั้น พรทิพย สัมปตตะวนิช (2546 : 4) กลาววา
แรงจูงใจมี 2 ลักษณะ ดังนี้
1) แรงจูงใจภายใน (Intrinsic Motives) แรงจูงใจภายในเปนสิ่งผลักดันจากภายในตัว
บุคคลซึ่งอาจจะเปนเจตคติ ความคิด ความสนใจ ความตั้งใจ การมองเห็นคุณคา ความพอใจ
ความตองการเปนตน สิ่งตาง ๆ ดังกลาวนี้มีอิทธิพลตอพฤติกรรมคอนขางถาวร เชน คนงานที่เห็น
องคการ คือ สถานที่ใหชีวิตแกเขาและครอบครัวเขาก็จะจงรักภักดีตอองคการ และองคการบางแหง
ขาดทุนในการดําเนินการก็ไมไดจายคาตอบแทนที่ดีแตดวยความผูกพัน พนักงานก็รวมกันลดคาใชจาย
และชวยกันทํางานอยางเต็มที่
2) แรงจูงใจภายนอก (Extrinsic Motives) แรงจูงใจภายนอกเปนสิ่งที่ผลักดันภายนอก
ตัวบุคคลที่มากระตุนใหเกิดพฤติกรรมอาจจะเปนการไดรับรางวัล เกียรติยศชื่อเสียง คําชม หรือยก
ยอง แรงจูงใจนี้ไมคงทนถาวร บุคคลแสดงพฤติกรรม เพื่อตอบสนองสิ่งจูงใจดังกลาวเฉพาะกรณีที่
ตองการสิ่งตอบแทนเทานั้น
สําหรับ อุบลรัตน เพ็งสถิต (2547 : 67) กลาววา แรงจูงใจสามารถจําแนกได 2
ประเภท คือ
1. แรงจู งใจปฐมภู มิ เป น แรงจู งใจที่เ กิด จากการมี วุ ฒิภ าวะ ซึ่ งจั ด วา เป นแรงจู งใจที่ มี
พื้นฐานมาจากสภาพทางรางกาย ไมไดเกิดมาจากการเรียนรู แรงจูงใจปฐมภูมิสามารถจําแนกไดเปน
2 ประเภท คือ แรงจูงใจดานสรีระ แรงจูงใจทางดานสรีระจะเกิดขึ้นเมื่อรางกายอยูในภาวะไมสมดุล
รางกายจะเกิดความตองการเพื่อทําใหรางกายอยูในภาวะที่สมดุลใหได เชน ความหิว ความกระหาย
ความตองการทางเพศ ความตองการอากาศ การนอนหลับ ความอบอุนและความเย็น เปนตน และ
แรงจูงใจทั่วไป แรงจูงใจทั่วไปนี้เปนแรงจูงใจที่มิไดเกิดขึ้นจากลักษณะทางดานสรีระมากนัก และมิได
เปนแรงจูงใจที่เกิดจากการเรียนรูทุก ๆ เรื่อง เชน การเคลื่อนไหวและกระทํากิจกรรมตาง ๆ ความกลัว
ความอยากรูอยากเห็น ความสนใจ
2. แรงจูงใจทุติยภูมิ เปนแรงจูงใจที่เกิดขึ้นเมื่อมาจากการเรียนรู และทําใหเกิดพฤติกรรม
ที่แตกตางกันออกไปตามประสบการณ การไดรับการเราจากอํานาจเงิน ความสําเร็จในการทํางาน
ชีวิตในครอบครัว เปนตน ดังนั้นแรงจูงใจทุติยภูมิจึงเปนสิ่งจูงใจคอนขางสลับซับซอนซึ่งจะตองมีการ
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เรียนรู แรงจูงใจทุติยภูมิ เชน ความตองการที่จะยอมรับของสังคม ความตองการที่จะเปนที่ยอมรับ
ของสั งคมนี้ ทํ าใหบุ ค คลมีค วามคลอ ยตามและมีก ารทําพฤติก รรมตามสภาพของสังคมแตล ะแหง
เปนตน
ประโยชนของแรงจูงใจ
การจูงใจเปนสิ่งที่จะตองสรางสรรคขึ้น และจัดใหมีในองคการหรือทุกหนวยงานเพื่อ
เปนปจจัยสําคัญในการบริหารงานขององคการ เพราะการจูงใจชวยใหความตองการความจําเปนและ
ความเดือดรอนของบุคคลในองคกรได จะทําใหขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน เจาหนาที่ดี
ขึ้น โดยไดมีนักวิชาการไดกลาวถึงประโยชนของแรงจูงใจไวหลายทาน ดังนี้
กันตยา เพิ่มผล (2544 : 90-91) กลาววา ประโยชนข องการจูงใจในการบริหาร
สามารถแบงไดดังนี้
1) เสริมสรางกําลังใจในการปฏิบัติงานใหแกบุคคลใหองคการ และแกหมูคณะเปนการ
สรางพลังงานรวมกันของกลุม
2) สงเสริมและเสริมสรางสามัคคีธรรมในหมูคณะ เปนการสรางพลังดวยความ
สามัคคี
3) สรางกําลังขวัญและทาทีที่ดีในการปฏิบัติงานแกบุคลากรในองคการ
4) ชวยเสริมสรางใหเกิดความจงรักภักดีตอองคการ
5) ชวยทําใหการควบคุมงานดําเนินไปดวยความราบรื่น อยูในกรอบแหงระเบียบวินัย
และ
มีศีลธรรมอันดีงาม ลดอุบัติเหตุและอันตรายในการปฏิบัติงาน
6) เกื้อหนุนและจูงใจใหสมาชิกขององคการ เกิดความคิดสรางสรรคในกิจการตาง ๆ
ในองคการ เปนการสรางความกาวหนาใหแกพนักงานและองคการ
7) ทําใหเกิดศรัทธาและความเชื่อมั่นในองคการที่ตนปฏิบัติงานอยู ทําใหเกิดความสุข
กายสุขใจในการทํางาน
8) การจูงใจกอใหเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
และสอดคลอ งกั บ นภาพร ขั นธนภา และจีรพร ศรีท อง (2547 : 93) กลาววา เมื่ อ
ผูปฏิบัติงาน
มีแรงจูงใจที่จะทํางานยอมจะเกิดผลดีกับองคการ และตอตัวผูปฏิบัติงาน ดังนี้
1) องคการจะไดรับผลงานอยางเต็มเม็ดเต็มหนวยจากการปฏิบัติงานของ
บุคลากร
2) ทํ า ใหอ งค ก ารลดความสู ญ เสี ย อั น เกิ ด จากความละเลย ความไม เ อาใจใส ต อ
กฎเกณฑและวิธีการปฏิบัติงานตามที่ไดกาํ หนดไว
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3) ทําใหเกิดความคิดสรางสรรคอันที่จะทํางานใหไดประสิทธิภาพสูงขึ้น บุคลากรจะ
ทํางานดวยความสํานึกในผลประโยชนสวนรวมขององคการยิ่งกวาประโยชนสว นตน
4) ทําใหเกิดความรับผิดชอบตอผลงานที่ไดกระทําลงไป โดยความรับผิดชอบเปนตัว
คุมพฤติกรรมของผูปฏิบัติงานใหเปนไปในทางรักษาผลประโยชนขององคการและผลดีแกผูปฏิบัติงาน
ทั้งในดานที่จะไดรับผลตอบแทนที่ดีขึ้นจากองคการและการสรางความกาวหนาใหแกตนเอง
5) แรงจู ง ใจจะช ว ยลดความขั ด แย ง ในองค ก าร เพราะทุ ก คนจะมองไปในทิ ศ ทาง
เดีย วกั น หากจะมีค วามเห็ น ไมตรงกั น แตก็จะเปน ไปเพื่อ จุด หมายเดีย วกั น ทําใหส ามารถลดความ
ขัดแยงลงเหลือแตความเปนมิตร
6) แรงจูงใจชวยใหเกิดความพรอมที่จะรับฟงคําสั่งเพื่อใหการปฏิบัติเปนไปอยาง
ราบรื่นและถูกตองตามเจตนารมณของการสั่งงานนั้น
7)
แรงจู งใจเปนรากฐานของการสรางขวัญ หรือกํ าลั งใจในการทํางาน เพราะ
ผูปฏิบัติงานที่มีแรงจูงใจไปทิศทางเดียวกันยอมกอใหเกิดความรวมมือรวมใจกันปฏิบัติงานใหลุลวงไป
โดยปราศจากการเกี่ยงงอนกัน
ผูวิจัยสรุปไดวา แรงจูงใจ เปนตัวกระตุนใหบุคคลเกิดความกระตือรือรนเพื่อใหการ
ปฏิบัติงานสําเร็จลุลวงตามจุดประสงค แรงจูงใจที่เกิดจากภายในเปนสิ่งผลักดันจากภายในตัวบุคคล
สวนแรงจูงใจภายนอกเปนสิ่งผลักดันภายนอกตัวบุคคล สามารถแบงแรงจูงใจออกเปน แรงจูงใจปฐม
ภูมิ ซึ่งเปนแรงจูงใจที่เกิดจากการมีวุฒิภาวะที่มีพื้นฐานมาจากสภาพทางรางกาย ไมไดเกิดมาจาก
การเรียนรูและแรงจูงใจทุติยภูมิ เปนแรงจูงใจที่เกิดขึ้นมาจากการเรียนรู และทําใหเกิดพฤติกรรมที่
แตกตางกันออกไปตามประสบการณ ประโยชนของแรงจูงใจ การจูงใจเปนสิ่งที่จะตองสรางสรรคขึ้น
และจัดใหมีในองคการหรือทุกหนวยงานเพื่อเปนปจจัยในการบริหารงานขององคการ เพราะการจูงใจ
ชวยใหความตองการความจําเปนและความเดือดรอนของบุคคลในองคกรได จะทําใหขวัญกําลังใจใน
การปฏิบัติงานของบุคลากรที่ดีขึ้น
2.2 ทฤษฎีเกี่ยวกับความตองการ
2.2.1 ทฤษฎีลําดับขั้นความตองการของมาสโรล (Maslow’s Hierachy of Needs)
มีสมมติฐานของการจูงใจ 3 ประการ ดังนี้(สัมฤทธิ์ ยศสมศักดิ์, 2548: 205-207)
1. มนุษยมีความตองการอยูตลอดเวลาไมมีที่สิ้นสุดตราบใดที่ยังมีชีวิตอยู
2. ความตองการที่ไดรับการตอบสนองแลวจะไมเปนแรงจูงใจหรือสิ่งกระตุนอีกตอไป
3. ความตองการของคนมีลักษณะเปนลําดับขัน้ จากต่ําไปหาสูงตามลําดับความสําคัญ
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Abraham A. Maslow แบงความตองการของมนุษยออกเปน 5 ลําดับขั้น ดังนี้
ลําดับขั้นที่ 1: ความตองการทางกายภาพ (physiological needs)
ไดแก อาหาร เครื่องนุงหม ยารักษาโรค ที่อยูอาศัย และการพักผอน เปน
ตน
ลําดับขั้นที่ 2: ความตองการความมั่นคงปลอดภัย (safely needs)
1) ความปลอดภัยทางรางกาย เชน ปลอดภัยจากอุบัติเหตุ โจรผูราย
2) ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ เชน ความมั่นคงในงานที่ทํา
ลําดับขั้นที่ 3: ความตองการเขาเปนสวนหนึ่งของสังคม (social needs)
ตองการมีความผูกพันในสังคม มีสวนรวมในกิจกรรมตางๆและตองการมี
สถานภาพ
ทางสังคมที่สูงขึ้น
ลําดับขั้นที่ 4: ความตองการการยกยองและยอมรับ (esteem needs)
เปนความตองการที่จะมีชื่อเสียงเกียรติยศไดรับการยกยองในสังคม ตองการ
ใหผูอื่น
ยอมรับนับถือวาเปนบุคคลที่มคี ุณคา มีความรู ความสามารถ และตองการ
เปนผูที่
มีทักษะหรือความชํานาญดานตางๆ
ลําดับขั้นที่ 5: ความตองการประจักษในคุณคาของตนเอง (self-actualization)
ความตองการที่จะประสบความสําเร็จหรือสมหวังในชีวิต อยากทําตามความ
ฝน
ของตนเอง และมีความสุขกับสิ่งที่ตองการทําหรือหวังที่จะทํา

2.2.2 ทฤษฎี ERG ของ Alderfer (ERG Theory : Existence Relatedness Growth
Theory) เปนทฤษฎีที่เ กี่ยวของกั บความตองการพื้นฐาน แตไ มคํ านึงถึงขั้นความตอ งการวาความ
ตองการใดเกิดขึ้นกอนหรือหลัง และความตองการหลายๆอยางอาจเกิดขึ้นพรอมกันได ความตองการ
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ตามทฤษฎี ERG จะมีนอยกวาความตองการตามลําดับขั้นของ Maslow โดยแบงออกเปน 3 ประการ
ดังนี้
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1) ความตองการเพื่อความอยูรอด (Existence needs (E)) เปนความตองการพื้นฐาน
ของรางกายเพือ่ ใหมนุษยดํารงชีวิตอยูได เชน อาหาร เครื่องนุงหม ที่อยูอาศัย ยารักษาโรค เปนตน
เปนความตองการในระดับต่ําสุดและมีลักษณะเปนรูปธรรมสูงสุด ประกอบดวยความตองการทาง
รางกายบวกดวยความตองการความปลอดภัยและความมั่นคงตามทฤษฎีของมาสโลว ผูบริหาร
สามารถตอบสนองความตองการดานนี้ไดดวยการจายคาตอบแทนที่เปนธรรม มีสวัสดิการที่ดี มีเงิน
โบนัส รวมถึงทําใหผูใตบังคับบัญชารูสึกมั่นคงปลอดภัยจากการทํางาน ไดรับความยุติธรรม มีการ
ทําสัญญาจางทํางาน เปนตน
2) ความตองการมีสัมพันธภาพ (Relatedness needs (R))เปนความตองการที่จะให
และไดรับไมตรีจากบุคคลที่แวดลอม เปนความตองการที่มีลักษณะเปนรูปธรรมนอย ประกอบดวย
ความตองการผูกพันหรือการยอมรับทางสังคม ตามทฤษฎีของมาสโลว ผูบริหารควรสงเสริมให
บุคลากรในองคการมีความสัมพันธที่ดีตอกัน ตลอดจนสรางความสัมพันธที่ดีตอบุคคลภายนอกดวย
เชน การทํากิจกรรมที่ทําใหเกิดความสัมพันธระหวางผูนําและผูตาม เปนตน

3) ความตองการความเจริญกาวหนา (Growth needs (G))เปนความตองการใน
ระดับสูงสุดของบุคคลซึ่งมีความเปนรูปธรรมต่ําสุด ประกอบดวยความตองการการยกยองบวกดวย
ความตองการประสบความสําเร็จในชีวิตตามทฤษฎีของมาสโลว ผูบริหารควรสนับสนุนใหพนักงาน
พัฒนาตนเองใหเจริญกาวหนาดวยการพิจารณาเลื่อนขั้น เลื่อนตําแหนงหรือมอบหมายใหรับผิดชอบตอ
งานกวางขึ้นโดยมีหนาที่การงานที่สูงขึ้น อันจะเปนโอกาสที่พนักงานจะกาวไปสูความสําเร็จ
2.2.3 ทฤษฎีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ของ McClelland (acquired - needs) ในชวงปค.ศ.
1940นักจิตวิทยาชื่อ David I. McClelland ไดทําการทดลองโดยใชแบบทดสอบการรับรูของบุคคล
(Thematic Apperception test (TAT))เพื่อวัดความตองการของมนุษย โดยแบบทดสอบ TAT เปนเทคนิค
20

การนําเสนอภาพตางๆแลวใหบุคคลเขียนเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งที่เขาเห็น จากการศึกษาวิจัยของแมคคลี
แลนดไดสรุปคุณลักษณะของคนที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สูงวามีความตองการ 3 ประการ ดังนี้
1) ความตองการความสําเร็จ nAch(Need for Achievement): เปนความตองการที่จะทําสิ่ง
ตางๆใหเต็มที่และดีที่สุดเพื่อความสําเร็จ พบวาบุคคลที่ตองการความสําเร็จสูง (nAch)จะเปนบุคคลที่มี
ลักษณะชอบการแขงขัน ชอบงานที่ทาทาย และตองการไดรับขอมูลปอนกลับเพื่อประเมินผลงานของ
ตนเอง มีความชํานาญในการวางแผน มีความรับผิดชอบสูงและกลาจะเผชิญหนากับความลมเหลว
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2) ความตองการความผูกพัน nAff(Need for Affiliation) : เปนความตองการการยอมรับจาก
บุคคลอื่น ตองการเปนสวนหนึ่งของกลุม ตองการสัมพันธภาพที่ดีตอบุคคลอื่น พบวา บุคคลที่มีความ
ตองการความผูกพัน (nAff) จะชอบสถานการณการรวมมือมากกวาสถานการณการแขงขัน โดยจะ
พยายามสรางและรักษาความสัมพันธอันดีกับผูอื่น
3) ความตองการอํานาจ nPower (Need for power) : เปนความตองการอํานาจเพื่อมีอิทธิพล
เหนือผูอื่น พบวาบุคคลที่มีความตองการอํานาจสูง (nPower) จะแสวงหาวิถีทางเพื่อทําใหตนมีอิทธิพล
เหนื อบุ ค คลอื่น ตอ งการใหผูอื่ น ยอมรั บ หรือ ยกยอ ง ตอ งการความเป น ผู นํา ต อ งการทํา งานให
เหนือกวาบุคคลอื่น และกังวลเรื่องอํานาจมากกวาการทํางานใหมีประสิทธิภาพ
2.2.4 ทฤษฎีสองปจจัยของFrederick Herzbreg (Herzberg’s Two Factor Theory)เสนอ
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ทฤษฎีที่เรียกวา Motivatior – Hygiene Theory ทฤษฎีปจจัยการจูงใจและปจจัยสุขวิทยา โดยเนื้อหา
ของทฤษฎีดังกลาวคลายคลึงกับทฤษฎีลําดับขั้นความตองการของมนุษยของ Maslow เพราะแบง

ประเภทของปจจัยตางๆที่กระตุนใหคนขยันทํางานมากขึ้น เปน 2 พวก ดังนี้ คือ (ศิริพงษ ลดาวัลย ณ
อยุธยา, 2542:110-112)

1) ป จจั ย จู งใจ (Motivation

Factor) เป นป จ จั ย กระตุน ให ค นทํ า งานโดยเกี่ ย วข อ งกั บ

เหตุการณที่ดีที่เกิดขึ้นกับคนงานอันจะทําใหคนงานมีความพึงพอใจเกี่ยวกับงานที่ทํา ประกอบดวย
ปจจัย 6 ประการ ดังนี้

1.1 ความสําเร็จ (Achievement)คือ พนักงานมีความรูสึกวาเขาทํางานไดสําเร็จทั้งหมดหรือ

บางสวน

1.2 การไดรับการยอมรับ (Recognition)คือ พนักงานมีความรูสึกวาความสําเร็จของเขานั้น

คนอื่นรับรู มีคนยอมรับ
1.3 ลักษณะของงาน(Work itself) คือ พนักงานมีความรูสึกวางานที่เขาทํานาสนใจ นาทํา
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1.4 ความรับผิดชอบ (Responsibility) คือ พนักงานมีความรูสึกวาเขามีสิ่งที่ตองรับผิดชอบตอ
ตนเองและตองานของเขา
1.5 ความก า วหน า (Advancement)คื อ พนั ก งานมี ค วามรู สึ ก ว า เขามี ศั ก ยภาพที่ จ ะ
เจริญกาวหนา
1.6 ความเจริญเติบโต (Growth) คือ พนักงานตระหนักวาเขามีโอกาสเรียนรูเพิ่มขึ้นจากงานที่
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ทํามีทักษะหรือความเชี่ยวชาญจากการปฏิบัติงาน
2) ปจจัยสุขอนามัย หรือ การบํารุงรักษา (Maintenance Factor) เปนปจจัยที่เกี่ยวของ
กับเหตุการณที่จะสรางความไมพอใจในการทํางานใหกับคนงาน หรือสกัดกั้นไมใหเกิดแรงจูงใจในการ
ทํางานขึ้นได ประกอบดวยปจจัย 10 ประการ ดังนี้

2.1 นโยบายการบริหารของบริษัท (Company Policy)คือ พนักงานรูสึกวาฝายจัดการมีการ
สื่อสารที่ดยี ิ่งกับพนักงาน พนักงานมีความรูสึกที่ดีตอองคการ และนโยบายการบริหารงานบุคคล

2.2 การบั ง คั บ บั ญ ชา (Supervision) คื อ พนั ก งานรู สึ ก ว า ผู บ ริ ห ารงานตั้ ง ใจสอนและ
แจกจายหนาที่ความรับผิดชอบ

2.3 ความสั มพั นธกั บ ผูบั งคั บ บัญ ชา(Relationship

Supervisor)คือ พนัก งานมี
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ความรูสึกที่ดีตอหัวหนางานเขา

with

2.4 เงื่อนไขการทํางาน (Work conditions) คือ พนักงานรูสึกดีตองานที่ทําและสภาพการณ

ของที่ทํางาน

2.5 เงินเดือน (Salary) คือ พนักงานรูสึกวาเงื่อนไขคาตอบแทนการทํางานมีความเหมาะสม

2.6 ความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน(Relationship with peers)คือ พนักงานมีความรูสึกที่

ดีตอกลุมเพื่อนที่ดี

2.7 ชีวิตสวนตัว(Personal life)คือ พนักงานรูสึกวางานของเขาทั้งดานชั่วโมงการทํางาน การ

ยายงาน ฯลฯ ไมกระทบตอชีวิตสวนตัว

2.8 ความสัมพันธกับลูกนอง คือ หัวหนางานมีความรูสึกที่ดีตอผูใตบังคับบัญชา
2.9 สถานภาพ (Status) คือ พนักงานรูสึกวางานของเขามีตําแหนงหนาที่ที่ดี
2.10 ความมั่ น คงในงาน (Security) คื อ พนั ก งานมีค วามรูสึก มั่ นคง ปลอดภั ย ในงานที่

ปฏิบัติ
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4. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
ทิพวรรณ ดวงแกว (2545) ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธระหวางบุคลิกภาพ การรับรูบรรยากาศ
การเรียนรู และการเขารวมกิจกรรมเพื่อพัฒนาตนเอง ของพนักงานระดับปฏิบัติการ มีวัตถุประสงค
คือ ศึกษาความสัมพันธระหวางบุคลิกภาพ การรับรูบรรยากาศการเรียนรูและการเขารวมกิจกรรมเพื่อ
พัฒนาตนเองของพนักงานระดับปฏิบัติการ และศึกษาการทํานายรวมกันของบุคลิกภาพและการรับรู
บรรยากาศการเรี ย นรู ต อ การเข า ร ว มกิ จ กรรมเพื่ อ พั ฒ นาตนเองของพนั ก งานระดั บ ปฏิ บั ติ ก าร
ผลการวิจัยพบวา
1. บุคลิกภาพดานความไมมั่นคงทางอารมณมีความสัมพันธทางลบกับการเขารวมกิจกรรมเพื่อ
พัฒนาตนเอง การรับรูประโยชนของกิจกรรมเพื่อพัฒนาตนเองและความตั้งใจในการเขารวมกิจกรรม
เพื่อพัฒนาตนเอง
2. บุ ค ลิก ภาพดานการเปด เผยตัว เองมีค วามสัมพัน ธท างบวกกับ การเขารว มกิจกรรมเพื่ อ
พัฒนาตนเองและความตั้งใจในการเขารวมกิจกรรมเพื่อพัฒนาตนเอง
3. บุค ลิก ภาพดานการความเขาใจผูอื่นและดานการเปด รับประสบการณมีค วามสําพันธ
ทางบวกกับการเขารวมกิจกรรมเพื่อพัฒนาตนเอง การรับรูประโยชนของกิจกรรมเพื่อพัฒนาตนเอง
และความตั้งใจในการเขารวมกิจกรรมเพื่อพัฒนาตนเอง
4. บุคลิกภาพดานความรับผิดชอบมีความสัมพันธทางบวกกับการรับรูประโยชนของกิจกรรม
เพื่อพัฒนาตนเองและความตั้งใจในการเขารวมกิจกรรมเพื่อพัฒนาตนเอง
5. การรับรูบรรยากาศการเรียนรูมีความสัมพันธทางบวกกับการเขารวมกิจกรรมเพื่อพัฒนา
ตนเอง การรับรูประโยชนของกิจกรรมเพื่อพัฒนาตนเองและความตั้งใจในการเขารวมกิจกรรมเพื่อ
พัฒนาตนเองของพนักงานระดับปฏิบัติการ
6. บุ ค ลิก ภาพดานการเปด เผยตั ว เองและการรั บ รูบ รรยากาศการเรีย นรู สามารถรว มกั น
ทํานายความตั้งใจในการเขารวมกิจกรรมเพื่อพัฒนาตนเองของพนักงานระดับปฏิบัติการ
7. บุค ลิกภาพดานเปดรั บประสบการณและการรั บรูบรรยากาศการเรียนรูส ามารถรว มกั น
ทํานายการเขารวมกิจกรรมเพื่อพัฒนาตนเอง การรับรูประโยชนของกิจกรรมเพื่อพัฒนาตนเองและ
ความตั้งใจในการเขารวมกิจกรรมเพื่อพัฒนาตนเองของพนักงานระดับปฏิบัติการ
8. บุคลิกภาพดานความรับผิดชอบและการรับรูบรรยากาศการเรียนรูสามารถรวมกันทํานาย
การรับ รูประโยชนของกิจกรรมเพื่อ พัฒนาตนเองและความตั้งใจในการเขารวมกิจกรรมเพื่อพัฒนา
ตนเองของพนักงานระดับปฏิบัติการ
ปย าภรณ ครองจั นทร (2546) ศึก ษาเรื่อง ป จจัย สว นบุ ค คลและบรรยากาศองคก ารที่มี
อิทธิพลตอการเรียนรูดวยตนเอง โดยมีวัตถุประสงคคือ เพื่อเปรียบเทียบการเรียนรูดวยตนเองของ
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พนักงานในองคการเอกชนที่มีปจจัยสวนบุ คคลและบรรยากาศองคการที่แตกตางกัน ผลการวิจัย
พบวา
1. พนักงานเพศชายและเพศหญิงจะมีการเรียนรูดวยตนเองไมแตกตางกัน
2. พนักงานที่มีอายุแตกตางกันจะมีการเรียนรูดวยตนเองไมแตกตางกัน
3. พนักงานที่มีการศึกษาในระดับปริญญาโทขึน้ ไปจะมีการเรียนรูดวยตนเองสูงกวาพนักงานที่
มีการศึกษาในระดับปริญญาตรีและต่ํากวา
4. พนักงานที่รับรูบรรยากาศองคการในระดับที่ดีจะมีการเรียนรูดวยตนเองมากกวาพนักงานที่
รับรูบรรยากาศองคการในระดับที่ไมดี
5. บรรยากาศองคองคการมีความสัมพันธเชิงบวกกับการเรียนรูดวยตนเอง
6. อายุไมมีความสัมพันธเชิงบวกกับการเรียนรูดว ยตนเอง
7. ตัวแปรปจจัยสวนบุคคล ไดแก ระดับการศึกษา และบรรยากาศองคการสามารถรวมกัน
ทํานายระดับการเรียนรูดวยตนเองไดรอยละ 26 โดยที่ตัวแปรดานบรรยากาศองคการสามารถทํานาย
ระดับการเรียนรูดวยตนเองไดดีที่สุด
นิ ต ยา โคตรศรี เ มื อ ง (2546) ศึ ก ษาเรื่ อ ง ป จ จั ย แรงจู ง ใจที่ ส ง ผลต อ การปฏิ บั ติ ง านของ
บุคลากรสายสนับสนุน สังกัดสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา การวิจัยครั้งนี้เพื่อศึกษาและ
เปรีย บเทีย บป จจั ย แรงจู งใจที่ส งผลตอ การปฏิบัติงานของบุค ลากรสายสนับ สนุน สังกัด สํานัก งาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา ผลการศึกษาพบวา ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยแรงจูงใจที่สงผล
ตอการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน เกี่ยวกับปจจัยจูงใจและปจจัยค้ําจุนอยูในระดับปานกลาง
และเมื่อ เปรีย บเทีย บค าเฉลี่ย ป จจั ย แรงจูงใจที่สงผลตอ การปฏิบัติ งานของบุค ลากรสายสนับ สนุ น
จําแนกตามสายงานของบุคลากร ประสบการณในการทํางานและวุฒิการศึกษา ผลการวิจัยชี้ใหเห็นวา
บุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น ที่เ ป น ลู ก จ างชั่ ว คราวควรไดรั บ การส งเสริม เกี่ ย วกั บ ป จจัย แรงจู งใจในการ
ปฏิบัติงานใหมากยิ่งขึ้น
ศิโรรัตน ตระกูลสถิตมั่น (2547) ศึกษาเรื่อง ความตองการการพัฒนาตนเองของบุคลากร
มหาวิท ยาลัย ราชภั ฏสวนดุ สิต มีวั ตถุ ป ระสงคเพื่อ ศึก ษาและเปรียบเทีย บความตองการการพัฒนา
ตนเองของบุคลากรที่เปนอาจารยอัตราจาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ผลการศึกษาพบวา ลักษณะ
สวนบุคคลของบุคลากรที่เปนกลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง ดานความตองการการพัฒนาตนเอง
ของบุคลากรในภาพรวมอยูในระดับมาก โดยมีความตองการระดับมากที่สุด อันดับแรก คือ ดานการ
ฝกอบรม/สัมมนา ศึกษาดูงาน รองลงมา ดานวิจัย และดานการเขาสูตําแหนงทางวิชาการ อั นดั บ
สุดทายมีความตองการระดับมากดานการศึกษาตอ สวนผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา บุคลากรที่มี
เพศ อายุ อายุการทํางาน ระดับการศึกษา และสถานภาพตําแหนงในปจจุบันที่แตกตางกัน มีความ
ตองการการพัฒนาตนเองในภาพรวมไมแตกตางกัน สวนบุคลากรที่มีหนวยงานสังกัดแตกตางกัน มี
ความตองการการพัฒนาตนเองในภาพรวมแตกตางกัน
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กรกนก ทองโคตร (2548) ศึกษาเรื่อง การรับรูบรรยากาศองคการรับการพัฒนาตนเองของ
บุคลากรฝายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มีวัตถุประสงคเพื่อ
1. ศึกษาการพัฒนาตนเองของบุคลากรจําแนกตามลักษณะทางประชากรศาสตร
2. ศึกษาความสัมพันธระหวางการรับรูบรรยากาศองคการกับการพัฒนาตนเองของบุคลากร
ฝายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ เปนบุคลากรฝาย
สนั บ สนุ น ของมหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนคร ซึ่งจํ าแนกเป น ลูก จา งประจํา และลู ก จางประจําตาม
สัญญา
ผลการวิจัย 1. การวิเคราะหความคิดเห็นตอการรับรูบรรยากาศองคการ บุคลากรฝาย
สนับสนุนของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มีความคิดเห็นตอการรับรูบรรยากาศองคการโดยรวมอยู
ในระดับเห็นดวย และเมื่อพิจารณาการรับรูบรรยากาศองคการในแตละดาน พบวา ดานการสราง
แรงจูงใจในการทํางานอยูในระดับไมแนใจ สวนดานการติดตอสื่อสารภายในองคการ ดานการมีสวน
รวมในการตัดสินใจ ดานองคการคํานึงถึงพนักงาน ดานการใชอํานาจและอิทธิพลในองคการ และ
ดานการนําเทคนิคและวิทยาการมาใชในองคการอยูในระดับเห็นดวย
2. การวิเคราะหความคิดเห็นตอการพัฒนาตนเอง บุคลากรฝายสนับสนุนของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มีความคิดเห็นตอการพัฒนาตนเองโดยรวมอยูในระดับมาก และเมื่อ
พิจารณาการพัฒนาตนเองในแตละดาน พบวา ดานความรูอยูในระดับปานกลาง สวนดานทักษะ
และดานคุณสมบัติสวนตัว เจตคติ คานิยม และความเชื่อ อยูในระดับมาก
ธนกฤต วัฒนากูล (2551) ศึกษาเรื่อง ปจจัยแรงจูงใจในการทํางานของพนักงานบริษัท
สายไฟฟาบางกอกเคเบิ้ล จํากัด จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยแรงจูงใจใน
การทํางาน ของพนักงานบริษัท สายไฟฟาบางกอกเคเบิ้ล จํากัด จังหวัดสมุทรปราการ โดยใชทฤษฏี
สองปจจัยของเฮอรสเบอรก ผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจตอปจจัยแรงจูงใจ
ในการทํางานอยูในระดับมาก โดยแบงออกเปนปจจัยดังตอไปนี้ ผลการศึกษาแรงจูงใจ พบวา ผูตอบ
แบบสอบถามมีความพึงพอใจดานความสําเร็จในการทํางาน ดานลักษณะของงานที่นาสนใจ และดาน
ความรับผิดชอบอยูในระดับมาก สวนดานการไดรับการยอมรับนับถือและดานความกาวหนาอยูใน
ระดับปานกลาง ผลการศึกษาปจจัยสุขอนามัย พบวา ผูตอบแบบสอบมีความพึงพอใจดานนโยบาย
การบริหารงานของบริษัท ดานการปกครองบังคับบัญชา ดานความสัมพันธของหัวหนาและเพื่อน
รวมงาน และดานตําแหนงงาน อยูในระดับมาก สวนดานสภาพงานและดานรายไดและสวัสดิการอยู
ในระดับปานกลาง
นันท มณีสวาง (2551) ศึกษาเรื่อง การศึกษาความตองการพัฒนาตนเองของอาจารยประจํา
ตามสัญญาจาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความตองการพัฒนาตนเอง
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ของอาจารยประจําตามสัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ใน 3 ดาน คือ ดานการศึกษาตอ ดาน
การฝกอบรม และดานการเรียนรูดวยตนเอง และเพื่อเปรียบเทียบความตองการพัฒนาตนเองของ
อาจารย ป ระจํ า ตามสั ญ ญาจ า ง ที่ มี เ พศ อายุ ระดั บ การศึ ก ษา ประสบการณ ใ นการทํ า งาน และ
หนวยงานที่สังกัดแตกตางกัน ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้ 1 . อ า จ า ร ย ป ร ะ จํ า ต า ม สั ญ ญ า จ า ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต มีความตองการพัฒนาตนเองโดยภาพรวมและในรายดานอยูในระดับ
มาก ไดแก ดานการศึกษาตอ ดานการฝกอบรม และดานการเรียนรูดวยตนเอง
2. ผลการเปรียบเทียบระดับความตองการพัฒนาตนเองของอาจารยประจําตามสัญญาจาง
พบวา อาจารยประจําตามสัญญาจาง ที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณในการทํางาน
ตางกัน มีความตองการพัฒนาตนเองในภาพรวม ดานการศึกษาตอ ดานการฝกอบรมและดานการ
เรีย นรูดวยตนเอง แตกตางกันอยางไมมีนัย สําคั ญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สว นอาจารยประจําตาม
สัญญาจางที่มีหนวยงานที่สังกัดตางกัน มีความตองการพัฒนาตนเอง ในภาพรวม ดานการศึกษาตอ
ดานการฝกอบรม และดานการเรียนรูดวยตนเองแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ชัชณี กลั่นสอน (2553) ศึกษาเรื่อง ปจจัยแรงจูงใจในการทํางานของบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการ กรณีศึกษา : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและ
เปรียบเทียบปจจัยแรงจูงใจในการทํางานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ขาราชการ
พลเรือนสามัญ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัย เงินรายได มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร
วิทยาเขตศรีราชา ผลการศึกษาพบวา 1. บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มีการรับรูปจจัยแรงจูงใจใน
การทํางานดานปจจัยจูงใจและปจจัยค้ําจุน โดยรวมอยูในระดับปานกลาง 2. ผลการเปรียบเทียบปจจัย
แรงจูงใจในการทํางานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ผลการวิจัยชี้ใหเห็นวามหาวิทยาลัยควรไดรับ
การสงเสริมเกี่ยวกับปจจัยแรงจูงใจในการทํางานทั้งดานปจจัยจูงใจและปจจัยค้ําจุนใหมากยิ่งขึ้น
บวรวิช นนทะวงษ (2553) ศึกษาเรื่อง อิทธิพลของปจจัยสวนบุคคลและแรงจูงใจที่สงผลตอ
การพัฒนาตนเองของบุคลากรบริษัท โชติวัฒนอุตสาหกรรมการผลิต จํากัด โดยมีวัตถุประสงค คือ
(1) เพื่ อ ศึ ก ษาความคิ ด เห็ น ต อ แรงจู ง ใจและการพั ฒ นาตนเองของบุ ค ลากรบริ ษั ท โชติ วั ฒ น
อุตสาหกรรมการผลิต จํากัด (2) เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางแรงจูงใจกับการพัฒนาตนเองของ
บุคลากรบริษัท โชติวัฒนอุตสาหกรรมการผลิต จํากัด และ (3) เพื่อศึกษาอิทธิพลของปจจัยสวนบุคคล
และแรงจูงใจที่สงผลตอการพัฒนาตนเองของบุคลากรบริษัท โชติวัฒนอุตสาหกรรมการผลิต จํากัด
ผลการวิจัยพบวา บุคลากรบริษัท โชติวัฒนอุตสาหกรรมการผลิต จํากัด มีความคิดเห็นตอการพัฒนา
ตนเอง โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เปนรายดานตามลําดับดังนี้ การกําหนดเปาหมายในการ
ทํางาน การศึกษาตอ การถายโอนความรูแกผูรวมงาน การสํารวจและประเมินตนเอง การศึกษา
เอกสารและคูมือการปฏิบัติงาน การแสวงหาขอมูลขาวสาร การพบปะผูเชี่ยวชาญ การเขารับการ
อบรมและประชุมสัมมนาวิชาการ
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นมิตา ชูสุวรรณ (2553) ศึกษาเรื่อง ความตองการพัฒนาตนเองของพนักงานสายปฏิบัติการ
วิชาชีพและบริหารทั่วไป มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ จําแนกตามปจจัยลักษณะสวนบุคคล ไดแก เพศ
อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาการทํางานในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ตําแหนงงาน และเงินเดือน
การเก็บขอมูลใชแบบสอบถาม ผลการวิจัยพบวา พนักงานมีความตองการพัฒนาตนเองในภาพรวมอยู
ในระดับ มาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา พนักงานมีความตองการศึกษาตอมากที่สุด ซึ่งมีความ
ตองการอยูในระดับ มากสวนความตองการพัฒนาตนเองดานการฝก อบรมและดานการพัฒนาการ
ทํางานมีความตองการไมแตกตางกัน ความตองการอยูในระดับมาก เชนเดียวกัน พนักงานที่มีปจจัย
ลักษณะสวนบุคคล ไดแก อายุ ตําแหนงงาน ระยะเวลาการทํางานในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณตางกันมี
ความตองการพัฒนาตนเองแตกตางกัน ยกเวนดานเพศ ระดับการศึกษาและรายไดตางกัน พนักงานมี
ความตองการพัฒนาตนเองไมแตกตางกัน
พัชรินทร ราชคมน (2554) ศึกษาเรื่อง ความตองการพัฒนาตนเองของบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยจูงใจที่มีผลตอความตองการในการ
พัฒนาตนเอง ศึกษาความตองการในการพัฒนาตนเองและเปรียบเทียบความตองการในการพัฒนา
ตนเองของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ผลการวิจัยในดานปจจัยจูงใจที่จะ
นําไปสูการพัฒนาตนเองโดยภาพรวมมีผลตอการพัฒนาตนเองระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนราย
ดานแลวพบวา มีระดับความเห็นอยู 2 ระดับ คือ เห็นดวยระดับมาก ไดแก ดานสถานภาพทางสังคมมี
คาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา ดานความสําเร็จของงาน ความกาวหนาในตําแหนงงาน และดานเกียรติยศ
ชื่ อ เสี ย ง ส ว นเห็ น ด ว ยระดั บ ปานกลาง ได แ ก ด า นความก า วหน า ในตํ า แหน ง งาน และป จ จั ย ด า น
เงินเดือน/คาตอบแทน ในดานของความตองการพัฒนาตนเองผลการวิจัยพบวา ผูตอบแบบสอบถามมี
ความตองการพัฒนาตนเองโดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเปนรายดานแลว มีระดับ
ความเห็ น อยู 2 ระดั บ คื อ ระดั บ มากที่ สุ ด ได แ ก ต อ งการพั ฒ นาตนเองด า นฝ ก อบรมมากที่ สุ ด
รองลงมา ดานการเรียนรู ดานเทคโนโลยี และดานศึกษาตอ สวนความตองการพัฒนาตนเองระดับมาก
คือ ดานทักษะหรือเทคนิคการปฏิบัติงานเฉพาะดานหรือเฉพาะตําแหนง และเมื่อเปรียบเทียบความ
ตองการในการพัฒนาตนเองระหวางกลุมงานพบวา โดยภาพรวมในแตละกลุมงานมีความตองการใน
การพัฒนาตนเองไมแตกตางกัน เมื่อพิจารณาเป นรายดานพบวามีความตองการดานการศึกษาตอ
แตกตางกั น ในประเด็ น ตอ งการศึก ษาในหลัก สูต รที่เ กี่ย วขอ งกับ งานในกลุมงานที่สังกัด สว นความ
ตองการดานการฝกอบรม ดานการเรียนรู ดานทักษะหรือเทคนิคการปฏิบัติงานเฉพาะดาน/เฉพาะ
ตําแหนงและดานเทคโนโลยีมีความตองการไมแตกตางกัน
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แหลงขอมูลที่ศึกษา
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5. กรอบแนวคิดการวิจยั
จากแนวคิดทฤษฏีที่เกี่ยวของดังกลาว ผูศึกษานํามาเปนแนวทางในการกําหนดกรอบแนวคิด
การวิจั ย การพั ฒนาทรั พ ยากรมนุ ษ ย เ ปน การดึ งเอาศั ก ยภาพและความสามารถของบุค ลากรให
สามารถปฏิบัติงานใหเกิดประโยชนสูงสุดตอองคการ โดยองคการจําเปนตองสรางแรงจูงใจแกบุคลากร
ใหตระหนักถึงความจําเปนที่จะตองไดรับการพัฒนาความรู ความสามารถของตนเองที่มีอยูอยางมี
ประสิทธิภาพ โดยใชทฤษฏีที่เกี่ยวกับความตองการรวมกับทฤษฏีสองปจจัย และแนวคิดเกี่ยวกับการ
พัฒนาตนเอง โดยปจจัยจูงใจดานตางๆ ซึ่งปจจัยเหลานี้ จะเปนตัวกําหนดแนวทางในการพัฒนาตนเอง
ดวยเชนกัน ดังนี้

1. การลาศึกษาตอ
2. การไปราชการ

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

- แบบบันทึกรายงานการลาศึกษาตอ
ป 2557 - 2559
- แบบบันทึกรายงานการไปราชการ
ป 2557 - 2559
- เอกสารที่เกี่ยวของในการลาศึกษาตอ
และการไปราชการ ป 2557 - 2559

ประเด็นที่ศึกษา
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วิธีดําเนินการวิจัย

การศึก ษาการวิเ คราะหก ารพั ฒนาตนเองของบุค ลากรคณะวิท ยาศาสตรและเทคโนโลยี
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พิ บู ล สงครามครั้ ง นี้ เป นงานวิ จั ย เชิ ง บรรยายและการวิ เ คราะห เ นื้ อ หา
มีจุดมุ งหมายศึก ษาการวิเ คราะหก ารพั ฒนาตนเองของบุค ลากรคณะวิ ท ยาศาสตรและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ดังนี้

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

1. แหลงขอมูลที่ใชในการวิจัย
2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
3. การเก็บรวบรวมขอมูล
4. การวิเคราะหขอมูล

1. แหลงขอมูลที่ใชในการวิจัย
1.1 แหลงขอมูลที่ใชในการวิจัย
แหลงขอ มู ล ที่ใ ชใ นการวิจัย ที่ใ ชใ นการศึก ษาครั้งนี้ ได แก บุค ลากรคณะวิท ยาศาสตรและ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัย ราชภัฏพิบูลสงคราม จํานวน 132 คน ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แหลงขอมูลที่ใชในการวิจัย ไดแก บุคลากรของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จําแนกตามหลักสูตรสาขาวิชา ดังนี้
ลําดับ
1
2
3
4
5
6

หนวยงาน
หลักสูตรสาขาวิชาชีววิทยา
หลักสูตรสาขาวิชาจุลชีววิทยา
หลักสูตรสาขาวิชาเคมี
หลักสูตรสาขาวิชาฟสิกส
หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร
หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประชากร
10
8
14
12
10
8
29

หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
หลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตร
หลักสูตรสาขาวิชาสถิติ
หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ
หลักสูตรสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร
หลักสูตรสาขาวิชาคหกรรมศาสตร
สํานักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตรฯ
รวมทั้งสิ้น

6
11
7
5
6
5
29
132
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7
8
9
10
11
12
13

2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
แบบบันทึกขอมูลการพัฒนาตนเองของบุคลากร

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

3. การเก็บรวบรวมขอมูล
การวิจัยในครั้งนี้ วิเคราะหจากขอมูลการไปพัฒนาตนเองของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี โดยดําเนินการ ดังนี้
3.1 รวบรวมเอกสารที่ เ กี่ ย วกั บ พั ฒ นาตนเองของบุ ค ลากรคณะวิ ท ยาศาสตร แ ละ
เทคโนโลยี ในป 2557 – 2558
3.2 จดบันทึกขอมูลการพัฒนาบุคลากรคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยแยกตาม
หลักสูตรสาขาวิชา
3.3 วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงบรรยายและวิเคราะหเนื้อหา

4. การวิเคราะหขอ มูล
ผูวิจัยดําเนินการการวิเคราะหขอมูลใชสถิติพื้นฐาน เชน คาเฉลี่ย รอยละใชการวิเคราะห
เนื้อหา (Content Aralysis) และการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ (Quantitative Method) เพื่อวิเคราะห
ขอมูลทางสถิติหาคาความถี่ (Frequencies) คาเฉลี่ย (Mean) คารอยละ (Percentage) และการวิเคราะห
ขอมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Method)
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ผลการวิจัย
การวิ เ คราะห ก ารพั ฒ นาตนเองของบุ ค ลากรคณะวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปงบประมาณ 2557 - 2559 จากการเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบ
บันทึกรายงานและเอกสารที่เกี่ยวของในการไปราชการของบุคลากรคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ระยะ 3 ป ตั้งแตปงบประมาณ 2557 - 2559 โดยการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ (Quantitative
Method) เพื่ อ วิ เ คราะห ข อ มู ล ทางสถิ ติ ห าค า ความถี่ (Frequencies) ค า เฉลี่ ย (Mean) ค า ร อ ยละ
(Percentage) และการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Method)
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การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Method)
1. สถิติขอมูลดานการลาศึกษาตอ ของบุค ลากรคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ระยะ 3 ป ตั้งแตปงบประมาณ 2557 – 2559 จากการเก็บ
รวบรวมขอมูลจากแบบบันทึกรายงานและเอกสารที่เกี่ยวของในการ ระยะ 3 ป ตั้งแตปงบประมาณ
2557 – 2559 โดยการวิเคราะหขอมูลทางสถิติหาคาความถี่ (Frequencies) คาเฉลี่ย (Mean) และคา
รอยละ (Percentage) มีผลการวิเคราะหขอมูล ดังนี้

ตารางที่ 2 จํานวนการลาศึกษาตอ ระยะ 3 ป ตั้งแตปงบประมาณ 2557 – 2559 ดังนี้
ป
หนวยงาน
2557
2558
2559
ฟสิกส
3
เคมี
2
คหกรรม
1
วิทยาศาสตรสุขภาพ
1
สาธาณสุขศาสตร
2
1

จากตารางที่ 2 พบวา ขอมูลการลาศึกษาตอ ในป 2557 หลักสูตรสาขาวิชาคหกรรมศาสตร
มีบุ ค ลากรสายวิชาการ จํ า นวน 1 คน ในป 2558 หลั ก สู ตรสาขาวิ ชาฟสิก ส จํ า นวน 3 คน
31

หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ จํานวน 1 คน หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร จํานวน 2 คน
และป 2559 หลั ก สู ต รสาขาวิ ช าเคมี จํ า นวน 2 คน และหลั ก สู ต รสาขาวิ ช าสาธารณสุ ข ศาสตร
จํานวน 1 คน
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2. สถิติก ารจั ดสรรงบประมาณในการไปราชการของบุค ลากรคณะวิท ยาศาสตร
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ระยะ 3 ป ตั้งแตปงบประมาณ 2557 – 2559 จาก
การเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบบันทึกรายงานและเอกสารที่เกี่ยวของในการ ระยะ 3 ป ตั้งแต
ปงบประมาณ 2557 – 2559 โดยการวิเคราะหขอมูลทางสถิติหาคาความถี่ (Frequencies) คาเฉลี่ย
(Mean) และคารอยละ (Percentage) มีผลการวิเคราะหขอมูลดังนี้

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

ตารางที่ 3 จํานวนการไปราชการ ระยะ 3 ป ตั้งแตปงบประมาณ 2557 – 2559
รวมระยะ 3 ป
ผูที่ไดรับการจัดสรร จํานวนการไปราชการ
รอยละ
งบประมาณ
รอยละ
ระยะเวลา 3 ป (ครั้ง)
รวมทั้งสิ้น
285
1,425,000
คาเฉลี่ย/ป
95
476,000
จําแนกเปน
บุคลากรสายวิชาการ
213
74.74
1,065,000
74.79
บุคลากรสายสนับสนุน
72
25.26
360,000
25.21
จากตารางที่ 3 พบวา บุคลากรคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดไปราชการ รวมทั้งสิ้น
จํานวน 285 ครั้ง เฉลี่ยปละ 95 ครั้ง ซึ่งเปนผูที่ไดรับการจัดสรรเงินงบประมาณในการไปราชการ
ของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เมื่อพิจารณาจํานวนงบประมาณที่ไดรับการจัดสรรเงินงบประมาณในการไปราชการ
พบวา ไดใชงบประมาณที่จัดสรร รวมทั้งสิ้น 1,428,000 บาท จําแนกออกเปน ดังนี้
1. ผูที่ไดรับการจัดสรร บุคลากรสายวิชาการประจําคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
งบประมาณ จํานวน 1,068,000 บาท คิดเปนรอยละ 74.79
2. ผูที่ไดรับการจัดสรร บุคลากรสายสนับสนุนประจําคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
งบประมาณ จํานวน 360,000 บาท คิดเปนรอยละ 25.21
และเมื่ อ พิ จ ารณาจํ า นวนการไปราชการระยะเวลา 3 ป ผู ที่ ไ ด รั บ การจั ด สรรเงิ น
งบประมาณในการไปราชการ พบวา จํานวนการไปราชการระยะเวลา 3 ป รวมทั้งสิ้น จํานวน 285 ครั้ง
จําแนกออกเปน ดังนี้
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1. จํ านวนการไปราชการ ระยะเวลา 3 ป บุค ลากรสายวิชาการ จํานวน 213 ครั้ง
คิดเปนรอยละ 74.74
2. จํานวนการไปราชการ ระยะเวลา 3 ป บุคลากรสายสนับสนุน จํานวน 72 ครั้ง
คิดเปนรอยละ 25.26
2557 – 2559
แหลงขอมูล

2557
89
445,000

ปงบประมาณ
2558
98
490,000

2559
98 490,000

66

74

73

330,000
74.16
23
115,000
25.84

370,000
75.51
24
120,000
24.49
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รวมทั้ง
(รอยละ)
บุคลากรสายวิชาการ
(รอยละ)
บุคลากรสายสนับสนุน
(รอยละ)
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ตารางที่ 4 งบประมาณและจํานวนการไปราชการ ระยะ 3 ป ตั้งแตปงบประมาณ

365,000
74.49
25 125,000
25.51

จากตารางที่ 4 พบว า บุ ค ลากรสายวิ ช าการ และบุ คลากรสายสนั บสนุ น มี ก าร
ไปราชการ ป 2557 จํานวน 89 คน ป 2558 จํานวน 98 คน และป 2559 จํานวน 98 คน ทําใหทราบ
วา ทั้ง 3 ป ในป 2558 และป 2559 มีบุคลากรไปราชการเทากัน และนอยที่สุด คือ ป 2557 สวน
งบประมาณที่ใชในการไปราชการ พบวา ในป 2558 และป 2559 มีการจัดสรรงบประมาณ ที่ใชในการ
ไปราชการเทากัน คือ จํานวน 490,000 บาท และนอยที่สุด คือ ป 2557 จํานวน 445,000 บาท จําแนก
ออกเปนปงบประมาณ ดังนี้
ในป 2557 บุคลากรสายวิชาการ และบุคลากรสายสนับสนุน มีการไปราชการ จํานวน
89 คน และมีการจัดสรรงบประมาณที่ใชรวมทั้งสิ้น จํานวน 445,000 บาท โดยแบงเปนบุคลากรสาย
วิชาการ จํานวน 66 คน ไดรับการจัดสรรงบประมาณ จํานวน 330,000 บาท คิดเปนรอยละ 74.16
สวนบุคลากรสายสนับสนุน จํานวน 23 คน ไดรับการจัดสรรงบประมาณ จํานวน 115,000 บาท
คิดเปนรอยละ 25.84
ในป 2558 บุ คลากรสายวิ ชาการ และบุ คลากรสายสนั บสนุ น มี การไปราชการ
จํานวน 98 คน และมีก ารจัด สรรงบประมาณที่ใชรวมทั้งสิ้น จํานวน 490,000 บาท โดยแบงเปน
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ĶĐĒśđįûĜĩøĚġĩęĞīāĩøĩĚĴĜħđįûĜĩøĚġĩęġĐĨđġĐįĐĘĬøĩĚķĒĚĩāøĩĚÿŀĩĐĞĐ
ûĐ ĴĜħĘĬø ĩĚÿĨċġĚĚþđĒĚħĘĩĊĎĬĻĶāŤĚĞĘĎĨļþġīļĐÿŀĩĐĞĐ đĩĎĵċęĴđţþĳĒūĐđįûĜĩøĚġĩę
ĞīāĩøĩĚÿŀĩĐĞĐûĐķċŤĚĨđøĩĚÿĨċġĚĚþđĒĚħĘĩĊ ÿŀĩĐĞĐ đĩĎûīċĳĒūĐĚŤĤęĜħ
ġţĞĐđįûĜĩøĚġĩęġĐĨđġĐįĐÿŀĩĐĞĐûĐķċŤĚĨđøĩĚÿĨċġĚĚþđĒĚħĘĩĊ ÿŀĩĐĞĐ đĩĎûīċ
ĳĒūĐĚŤĤęĜħ
ĴēĐėİĘīĎĬĻĴēĐėİĘīĴġċþøĩĚĶāŤĳþīĐþđĒĚħĘĩĊĎĬĻķċŤĚĨđÿĨċġĚĚĚħęħ3ĒśČĨļþĴČţĒśþđĒĚħĘĩĊ
2557–2559

Á·¦³¤µ¸ÉÄo Å
580,000

562,702

560,000
540,000

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

532,959

520,000
500,000
480,000

Á·¦³¤µ¸ÉÄo Å

480,424

460,000
440,000
420,000

2557

2558

2559

ÿĩøĴēĐėİĘīĎĻĬ 1 ĴēĐėİĘīĴġċþøĩĚĶāŤĳþīĐþđĒĚħĘĩĊĎĬĻķċŤĚĨđÿĨċġĚĚĚħęħ 3 Ēś ČĨļþĴČţ
ĒśþđĒĚħĘĩĊ 7 –  ĕđĞţĩđįûĜĩøĚġĩęĞīāĩøĩĚĴĜħđįûĜĩøĚġĩęġĐĨđġĐįĐĘĬøĩĚĶāŤĳþīĐ
þđĒĚħĘĩĊĎĬĻķċŤĚĨđÿĨċġĚĚĚħęħ 3 ĒśĶĐøĩĚķĒĚĩāøĩĚĒśÿŀĩĐĞĐ  đĩĎĒś
ÿŀĩĐĞĐ đĩĎĴĜħĒśÿŀĩĐĞĐ đĩĎĎŀĩĶĢŤĎĚĩđĞţĩĎĨļþĒśĶĐĒśĘĬøĩĚĶāŤ
ĳþīĐþđĒĚħĘĩĊĎĬĻÿĨċġĚĚĶĢŤđįûĜĩøĚķĒĚĩāøĩĚĘĩøĎĬĻġįċĚĤþĜþĘĩĒśĴĜħĚĤþĜþĘĩĒś



ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

แผนภูมิ 2 แผนภูมิเปรียบเทียบเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรกับการใชเงินงบประมาณที่ไดรับ
จัดสรร ระยะ 3 ป ตั้งแตปงบประมาณ 2557 – 2559 ภาพรวมทั้งคณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี
500,000
450,000
400,000
350,000
300,000

เงินงบประมาณที่บคุ ลากรสายวิชาการ ได้ รับ
เงินงบประมาณที่บคุ ลากรสายวิชาการใช้ ไป

250,000

เงินงบประมาณที่บคุ ลากรสายสนับสนุนด้ รับ

200,000

เงินงบประมาณที่บคุ ลากรสายสนับสนุนใช้ ไป

150,000
100,000

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

50,000
-

2557

2558

2559

จากแผนภู มิ 2 แผนภู มิ เ ปรี ย บเที ย บเงิ น งบประมาณที่ ไ ด รั บ จั ด สรรกั บ การใช เ งิ น
งบประมาณที่ไดรับจัดสรร ระยะ 3 ป ตั้งแตปงบประมาณ 2557 – 2559 ภาพรวมทั้งคณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พบวา การไปราชการของบุคลากรคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ระยะ
3 ป บุคลากรสายวิชาการ มีการใชเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรร ระยะ 3 ป ในการไปราชการมี
งบประมาณที่จัดสรร ป 2557 จํ านวน 330,000 บาท มีการใชเงินงบประมาณที่ไดรับจั ดสรร จํานวน
362,980 บาท มีงบประมาณที่จัดสรร ป 2558 จํานวน 370,000 บาท มีการใชเงินงบประมาณที่ไดรับ
จัดสรร จํานวน 438,318 บาท และมีงบประมาณที่จัดสรร ป 2559 จํานวน 368,000 บาท มีการใชเงิน
งบประมาณที่ไดรับจัดสรร จํานวน 405,959 บาท และในการไปราชการของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี ระยะ 3 ป บุคลากรสายสนับสนุน มีการใชเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรร ระยะ 3 ป
ในการไปราชการมีงบประมาณที่จัดสรร ป 2557 จํานวน 115,000 บาท มีการใชเงินงบประมาณที่ไดรับ
จัด สรร จํานวน 117,444 บาท มีงบประมาณที่จัด สรร ป 2558 จํ านวน 120,000 บาท มีการใชเงิน
35

งบประมาณที่ ได รั บ จั ดสรร จํ านวน 124,384 บาท และมี งบประมาณที่ จั ด สรร ป 2559 จํ า นวน
125,000 บาท มีการใชเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรร จํานวน 127,000 บาท

แผนภูมิ ที่ 3 แผนภูมิเปรียบเทีย บเงินงบประมาณที่ไดรับจั ดสรรกั บการใช เงินงบประมาณที่
ไดรับจัดสรร รวมระยะ 3 ป ตั้งแตปงบประมาณ 2557 – 2559 แยกตามสาขาวิชา
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400000
350000
300000
250000
200000

เงินงบประมาณที่ได้ รับ

150000

เงินงบประมาณที่ใช้ ไป

100000
50000

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

0

จากแผนภู มิ ที่ 3 แผนภู มิเ ปรีย บเทีย บเงิ น งบประมาณที่ ไ ดรั บ จัด สรรกั บ การใช เ งิ น
งบประมาณที่ไดรับจัดสรร รวมระยะ 3 ป ในการไปราชการ แยกตามสาขาวิชา พบวา บุคลากร
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี แยกตามสาขาวิชา มีการใชเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรร ระยะ 3 ป
ในการไปราชการ มีการใชเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรร มากที่สุด คือ สํานักงานคณบดี มีการใชเงิน
งบประมาณที่จัดสรร รองลงมา คือ สาขาวิชาเคมี และมีการใชเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรร นอยที่สุด
คือ สาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ
ตารางที่ 5 จํานวนการไปราชการของบุคลากรคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ระยะ 3 ป
ตั้งแตปงบประมาณ 2557 – 2559
หนวยงาน
ชีววิทยา
(รอยละ)

2557 2559
35
5.19

ปงบประมาณ
2557
2558

2559

10
7.25

13
5.44

12
4.04
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หนวยงาน

2557 2559
47
6.97
23
3.41
73
10.83
34
5.05
17
2.52
30
4.45
56
8.31
22
3.27
38
5.64
219
32.49

4
2.9
13
9.42

13
4.38
20
6.73

13
5.44
17
7.11

ปงบประมาณ
2557
2558

2559

9
6.52
5
3.62
14
10.15
6
4.35
5
3.62
7
5.07
11
7.97
3
2.17
7
5.07
44
31.89

13
5.44
8
3.35
19
7.95
12
5.02
7
2.93
11
4.6
16
6.69
6
2.51
13
5.44
91
38.08

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

ฟสิกส
(รอยละ)
สถิติประยุกต
(รอยละ)
เคมี
(รอยละ)
คณิตศาสตร
(รอยละ)
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(รอยละ)
คอมพิวเตอร
(รอยละ)
คหกรรม
(รอยละ)
วิทยสุขภาพ
(รอยละ)
สาธารณสุขศาสตร
(รอยละ)
สํานักงานคณบดี
(รอยละ)

30
4.45
50
7.42
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จุลชีววิทยา
(รอยละ)
สิ่งแวดลอม
(รอยละ)

25
8.42
10
3.37
40
13.47
16
5.39
5
1.68
12
4.04
29
9.76
13
4.38
18
6.06
84
28.28

จากตารางที่ 5 พบว า จํ านวนการไปราชการของบุ ค ลากรคณะวิ ท ยาศาสตร และ
เทคโนโลยี ระยะ 3 ป ตั้งแตปงบประมาณ 2557 - 2559 หนวยงานสํานักงานคณบดีมีการไปราชการ
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140,000
120,000
100,000
80,000
60,000
40,000
20,000

2,557
2,558
2,559

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

-
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งคร
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จํานวน 219 ครั้ง สาขาวิชาเคมี จํานวน 73 ครั้ง สาขาวิชาคหกรรม 56 ครั้ง สาขาวิชาสิ่งแวดลอม 50
ครั้ง สาขาวิชาฟสิก ส 47 ครั้ง สาขาวิชาสาธารณสุ ขศาสตร 38 ครั้ ง สาขาวิชาจุ ลชีววิทยา 35 ครั้ ง
สาขาวิชาคณิตศาสตร 34 ครั้ง สาขาวิชาวิชาจุลชีววิทยา และสาขาวิชาคอมพิวเตอร 30 ครั้ง สาขาวิชา
สถิติประยุกต 23 ครั้ง สาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 22 ครั้ง สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 17 ครั้ง
แผนภู มิที่ 4 แผนภูมิเ ปรีย บเทีย บเงินงบประมาณที่ไ ดรับ จัดสรรกับ การใช เ งินงบประมาณ
ที่ไดรับจัดสรร ระยะ 3 ป แยกตามสาขาวิชา และปงบประมาณ

จากแผนภู มิ ที่ 4 แผนภู มิ เ ปรี ย บเทีย บเงิ นงบประมาณที่ไ ด รั บ จั ด สรรกั บ การใช เ งิ น
งบประมาณที่ไดรับจัดสรร ระยะ 3 ป แยกตามสาขาวิชา และปงบประมาณ พบวา การใชเงินงบประมาณ
ที่จัดสรร ในแตละป 2557 - 2559 ในการไปราชการ บุคลากรสายวิชาการ บุคลากรสายสนับสนุน
แยกตามสาขาวิชา มีก ารใชเ งินงบประมาณที่ไ ดรับ จัด สรร ป 2557 ในการไปราชการ มีก ารใชเ งิน
งบประมาณที่ไดรับจัดสรร มากที่สุด คือ สํานักงานคณบดี มีการใชเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรร
รองลงมา คือ สาขาวิชาเคมี และมีก ารใชเงิน งบประมาณที่ไ ดรับ จัดสรร นอยที่สุด คือ สาขา
วิท ยาศาสตร สุ ข ภาพ การใช เ งิน งบประมาณ ที่ จั ด สรร ป 2558 ในการไปราชการ มี ก ารใช เ งิ น
งบประมาณที่ไดรับจัดสรร มากที่สุด คือ สํานักงานคณบดี มีการใชเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรร
รองลงมา คือ สาขาวิชาเคมี และมีการใชเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรร นอยที่สุด คือ สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ การใชเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรร ป 2559 ในการไปราชการ มีการใชเงิน
งบประมาณที่ไดรับจัดสรร มากที่สุด คือ สํานักงานคณบดี มีการใชเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรร
รองลงมา คือ สาขาวิชาเคมี และมีการใชเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรร นอยที่สุด คือ สาขาวิชาวิทยาศาสตร
สุขภาพ
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หนวยงาน

2557-2559
18
6.32
14
4.91
16
5.61
24
8.42
15
5.26
35
12.28
22
7.72
10
3.51
17
5.97
16
5.61
7
2.46

ปงบประมาณ
2557
2558
5
6
5.62
6.12
2
5
2.25
5.1
5
5
5.62
5.1
7
10
7.86
10.21
5
5
5.62
5.1
11
12
12.36
12.25
6
8
6.74
8.16
5
3
5.62
3.06
6
6
6.74
6.12
5
5
5.62
5.1
2
3
2.25
3.06

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

ชีววิทยา
(รอยละ)
จุลชีววิทยา
(รอยละ)
สิ่งแวดลอม
(รอยละ)
ฟสิกส
(รอยละ)
สถิติประยุกต
(รอยละ)
เคมี
(รอยละ)
คณิตศาสตร
(รอยละ)
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(รอยละ)
คอมพิวเตอร
(รอยละ)
คหกรรม
(รอยละ)
วิทยสุขภาพ
(รอยละ)

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

ตารางที่ 6 จํานวนคนที่ไปราชการของบุคลากรคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ระยะ 3 ป ตั้งแตปงบประมาณ 2557 – 2559 มีดังนี้
2559
7
7.14
7
7.14
6
6.12
7
7.15
5
5.1
12
12.25
8
8.17
2
2.04
5
5.1
6
6.12
2
2.04
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าม

สาธารณสุขศาสตร
19
7
6
6
(รอยละ)
6.67
7.86
6.12
6.12
สํานักงานคณบดี
72
23
24
25
(รอยละ)
25.26
25.84
24.5
25.51
จากตารางที่ 6 พบวา จํานวนคนไปราชการของบุคลากรคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ระยะ 3 ป ตั้งแตปงบประมาณ 2557 - 2559 หนวยงานสํานักงานคณบดีมีการไปราชการ จํานวน 72
คน สาขาวิชาเคมี จํานวน 35 คน สาขาวิชาฟสิกส 24 คน สาขาวิชาคณิตศาสตร 22 คน สาขาวิชา
สาธารณสุ ข ศาสตร 19 คน สาขาวิ ช าชี ว วิ ท ยา 18 คน สาขาวิ ช าคอมพิ ว เตอร 17 คน สาขาวิ ช า
สิ่งแวดลอม และสาขาวิชาคหกรรม 16 คน สถิติป ระยุก ต 15 คน สาขาวิชาวิชาจุ ลชีววิทยา 14 คน
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 10 คน สาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 7 คน
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บทที่ 5

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

-------------------------------------------------------------------------

สรุป อภิปราย และขอเสนอแนะ

การวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค เพื่ อ วิ เ คราะห ก ารพั ฒ นาตนเองของบุ ค ลากร
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีรายละเอียดดังนี้

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

1. สรุปผลการวิจัย
การดํ า เนิ น การวิ จั ย เรื่ อ ง เพื่ อ วิ เ คราะห ก ารพั ฒ นาตนเองของบุ ค ลากรคณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ผลการศึกษามีรายละเอียดดังนี้
1) ดานการลาศึกษาตอ ในป 2557 หลักสูตรสาขาวิชาคหกรรมศาสตร มีบุคลากร
สายวิชาการ จํานวน 1 คน ในป 2558 หลักสูตรสาขาวิชาฟสิกส จํานวน 3 คน หลักสูตรสาขาวิชา
วิทยาศาสตรสุขภาพ จํานวน 1 คน หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร จํานวน 2 คน และป 2559 หลักสูตร
สาขาวิชาเคมี จํานวน 2 คน และหลักสูตรสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร จํานวน 1 คน
2) เมื่ อ พิ จ ารณาจํ า นวนงบประมาณที่ ไ ดรั บ การจั ด สรรเงิ น งบประมาณในการไป
ราชการ พบวา ไดใชงบประมาณที่จัดสรร รวมทั้งสิ้น 1,425,000 บาท จําแนกออกเปน ผูที่ไดรับการ
จัดสรร บุคลากรสายวิชาการ งบประมาณ จํานวน 1,065,000 บาท คิดเปนรอยละ 74.79 และผูที่
ไดรับการจัดสรร บุคลากรสายสนับสนุนประจําคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี งบประมาณ จํานวน
360,000 บาท คิดเปนรอยละ 25.31 และเมื่อพิจารณาจํานวนการไปราชการระยะเวลา 3 ป ผูที่ไดรับ
การจัดสรรเงินงบประมาณในการไปราชการ พบวา จํานวนการไปราชการระยะเวลา 3 ป รวมทั้งสิ้น
จํานวน 285 ครั้ง จําแนกออกเปน จํานวนการไปราชการ ระยะเวลา 3 ป บุคลากรสายวิชาการ จํานวน
213 ครั้ง คิดเปนรอยละ 74.74 จํานวนการไปราชการ ระยะเวลา 3 ป บุคลากรสายสนับสนุน จํานวน 72
ครั้ง คิดเปน รอยละ 25.26
3) การใชเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรร ในแตละป 2557 - 2559 ในการไปราชการ
พบวา บุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุน แยกตามสาขาวิชา แยกตามสาขาวิชา มีการใชเงิน
งบประมาณที่ไดรับจัดสรร ป 2557 ในการไปราชการ มีการใชเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรร มากที่สุด
คือ สํานักงานคณบดี มีการใชเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรร รองลงมา คือ สาขาวิชาเคมี และมีการใช
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เงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรร นอยที่สุด คือ สาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ การใชเงินงบประมาณที่จัดสรร
ป 2558 ในการไปราชการ มีการใชเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรร มากที่สุด คือ สํานักงานคณบดี มี
การใชเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรร รองลงมา คือ สาขาวิชาเคมี และมีการใชเงินงบประมาณที่ไดรับ
จัดสรร นอยที่สุด คือ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ การใชเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรร ป 2559
ในการไปราชการ มีการใชเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรร มากที่สุด คือ สํานักงานคณบดี มีการใชเงิน
งบประมาณที่ไดรับจัดสรร รองลงมา คือ สาขาวิชาเคมี และมีการใชเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรร นอย
ที่สุด คือ สาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ
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2. การอภิปรายผล
จากงานวิจัยที่สรุปขางตน สามารถอภิปรายผล ไดดังนี้
การไปราชการ ดานการลาศึกษาตอ ในป 2557 หลักสูตรสาขาวิชาคหกรรมศาสตร
มีบุคลากรสายวิชาการ จํานวน 1 คน ในป 2558 หลักสูตรสาขาวิชาฟสิกส จํานวน 3 คน หลักสูตร
สาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ จํานวน 1 คน หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร จํานวน 2 คน และป 2559
หลักสูตรสาขาวิชาเคมี จํานวน 2 คน และหลักสูตรสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร จํานวน 1 คน
จํานวนงบประมาณที่ไดรับการจัดสรรเงินงบประมาณในการไปราชการ พบวา ไดใช
งบประมาณที่ จั ด สรร รวมทั้ ง สิ้ น 1,425,000 บาท ผู ที่ ไ ด รั บ การจั ด สรร บุ ค ลากรสายวิ ช าการ
งบประมาณ จํานวน 1,065,000 บาท และผูที่ไดรับการจัดสรร บุคลากรสายสนับสนุนประจําคณะ
วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี งบประมาณ จํานวน 360,000 บาท และเมื่อพิจารณาจํานวนการไป
ราชการระยะเวลา 3 ป ผูที่ไดรับการจัดสรรเงินงบประมาณในการไปราชการ พบวา จํานวนการไปราชการ
ระยะเวลา 3 ป รวมทั้งสิ้น จํานวน 285 ครั้ง จําแนกออกเปน จํานวนการไปราชการ ระยะเวลา 3 ป
บุคลากรสายวิชาการ จํานวน 213 ครั้ง จํานวนการไปราชการ ระยะเวลา 3 ป บุคลากรสายสนับสนุน
จํานวน 72 ครั้ง
การเปรียบเทียบการใชเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรร ระยะ 3 ป ในแตละปของบุคลากร
สายวิชาการ พบวา มีการใชเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรร ระยะ 3 ป ในการไปราชการมีงบประมาณ
ที่จัดสรร ป 2557 จํานวน 330,000 บาท มีการใชเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรร จํานวน 362,980
บาท มีงบประมาณที่จัดสรร ป 2558 จํานวน 370,000 บาท มีการใชเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรร
จํ านวน 438,318 บาท และมี งบประมาณที่จั ด สรร ป 2559 จํา นวน 365,000 บาท มี ก ารใช เ งิ น
งบประมาณ ที่ ไ ด รั บ จั ด สรร จํ า นวน 405,959 บาท และในการไปราชการของบุ ค ลากรคณะ
วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี ระยะ 3 ป บุคลากรสายสนับสนุน มีการใชเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรร
ระยะ 3 ป ในการไปราชการมีงบประมาณที่จัดสรร ป 2557 จํานวน 115,000 บาท มีการใชเงิน
งบประมาณที่ไดรับจัดสรร จํานวน 117,444 บาท มีงบประมาณที่จัดสรร ป 2558 จํานวน 120,000
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บาท มีการใชเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรร จํานวน 124,384 บาท และมีงบประมาณที่จัดสรร ป 2559
จํานวน 125,000 บาท มีการใชเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรร จํานวน 127,000 บาท
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เมื่อเปรียบเทียบเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรร ระยะ 3 ป ในแตละปของบุคลากร
สายวิชาการ มีเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรร ในระยะเวลา 3 ป พบวา มีการไดรับการจัดสรรเงิน
งบประมาณ มากที่สุด คือ สํานัก งานคณบดี มีการไดรับการจัดสรรเงินงบประมาณ รองลงมา คือ
สาขาวิชาเคมี และมีการไดรับการจัดสรรเงินงบประมาณ นอยที่สุด คือ สาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ
และเมื่อนํามาเปรียบเทียบกับจํานวนบุคลากรไปราชการของบุคลากรคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ในระยะเวลา 3 ป พบว า มี จํา นวนบุ ค ลากรไปราชการ มากที่ สุ ด คือ สํ า นั ก งานคณบดี มี จํ านวน
บุ ค ลากรไปราชการ รองลงมา คือ สาขาวิชาเคมี และมีจํานวนบุ ค ลากรไปราชการ นอ ยที่สุ ด คื อ
สาขาวิชาวิทยาศาสตรสขุ ภาพ ซึ่งมีความสอดคลองกัน
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จากผลการวิ จั ย พบว า บุ ค ลากรสายวิ ช าการ และสายสนั บ สนุ น มี ก ารใช เ งิ น
งบประมาณ เพื่อนําไปนําไปใชการไปราชการ เพื่อการพัฒนาตนเอง ซึ่งเปนการเปลี่ยนแปลงเพื่อใหเกิด
สิ่งที่ดีกวา ดังนั้น การพัฒนาตนเอง จึงจําเปนตอการเปลี่ยนแปลงซึ่งใหไดมาซึ่งผลิตผลที่เพิ่มขึ้น ถาจะ
วาไปแลว การพัฒนาตนเอง เปนผลที่ดีตอการพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการ และสายสนับสนุน ที่จะ
นํ ามาใช ใ นการพั ฒ นาการเรีย นการสอนให กับ คณะวิท ยาศาสตรแ ละเทคโนโลยี ซึ่งสอดคลอ งกั บ
งานวิจัยของ นางสาวศิโรรัตน ตระกูลสถิตยมั่น (2547) พบวา ความตองการการพัฒนาตนเองของ
บุคลากรในภาพรวมอยูในระดับมาก โดยมีความตองการระดับมากที่สุด อันดับแรก คือ ดานการ
ฝกอบรม/สัมมนา ศึกษาดูงาน รองลงมา ดานวิจัย และดานการเขาสูตําแหนงทางวิชาการ อันดับ
สุดทายมีความตองการระดับมากดานการศึกษาตอ และยังสอดคลองกับงานวิจัยของจักรพงษ ไชยวงศ
(2550) พบวา บุคลากรในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความตองการพัฒนาตนเอง โดยรวมอยูในระดับ
มาก โดยมี ค วามต อ งการพั ฒ นาด า นการฝ ก อบรม และด า นการศึ ก ษาต อ ดั ง นั้ น การสนั บ สนุ น
งบประมาณของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่นําไปใชในการไปราชการ เพื่อพัฒนาตนเองของ
บุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุน จึงเกิดประโยชนกับผูท่ีไปพัฒนาตนเอง เพื่อนําความรู แนวคิด
และแรงจูงใจ มาใชในการพัฒนาการเรีย นการสอนและพั ฒนาศั กยภาพของคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ขอเสนอแนะ

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งนี้ แบงเปน 2 ประเด็น ไดแก ขอเสนอแนะสําหรับการ
นําผลการวิจัยไปใช และขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยในครั้งตอไป ดังนี้
1. ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปใช
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ในการนําผลที่ไดจากการวิจัยไปใชประโยชน ผูวิจัยมีขอเสนอแนะ ดังนี้
1) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ควรจะมีนโยบายที่จะสนับสนุนใหรางวัลแกผู
ที่ไปศึกษาตอระดับที่สูงขึ้น การศึกษาตอและไดวุฒิการศึกษาที่สูงขึ้น จะเปนประโยชน และสามารถใช
ตอบประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อเปนแรงผลักดันใหบุคลากรลาศึกษาตอกันมากขึ้น
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2) คณะวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี ควรจะมี น โยบายที่ จ ะสนั บ สนุ น จั ด สรร
งบประมาณเฉลี่ยรายหัวเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากการไปราชการ ประชุม ฝกอบรม เพื่อเสริมทักษะในการ
ปฏิบัติงาน มีคาใชจายที่เพิ่มขึ้น ตามเศรษฐกิจในปจจุบัน เพื่อเป นแรงผลักดันใหบุคลากรไปพัฒนา
ตนเองกันมากขึ้น
2. ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยในครั้งตอไป

ในการทําวิจัยที่เกี่ยวของกับ เรื่อง การวิเคราะหการพัฒนาตนเองของบุคลากรคณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังนี้
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1) การวิจัยในครั้งนี้ เปนการศึกษาเฉพาะแบบบั นทึกรายงานการพัฒนาตนเอง
เพื่อวิเคราะหการพัฒนาตนเอง ดานลาศึกษาตอ และดานการพัฒนาทักษะการปฏิบัติงาน จึงควรใช
เครื่องมือโดยการแจกแบบสอบถาม เพื่อจะไดขอเสนอแนะ และจะเปนแนวทางคุณภาพของงานวิจัย
เพิ่มเติมดวย

2. การวิจัยในครั้งนี้ เปนการศึกษาเฉพาะการพัฒนาตนเอง ควรจะศึกษาปญหาที
เกิดจากการไปพัฒนาตนเอง เพื่อเปนแนวทางการแกปญหา และบุคลากรจะมีความสนใจที่พัฒนา
ตนเอง มากขึ้น
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เอกสารอางอิง
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กนก ทองโคตร. (2548) การรับรูบรรยากาศองคการกับการพัฒนาตนเองของบุคลากร
ฝายสนับสนุน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร. ภาคนิพนธ บธ.ม.
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพฯ: โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.
กันตยา เพิ่มผล. (2544). การพัฒนาประสิทธิภาพการทํางาน (พิมพครั้งที่ 3)กรุงเทพฯ: สถาบัน
ราชภัฏสวนดุสิต.
จักรพงษ ไชยวงศ .2550. การศึกษาความตองการการพัฒนาตนเองของบุคลากรในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานจังหวัดรอยเอ็ด. จังหวัดสุรินทร : สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษามหาวิทยาราชภัฏสุรินทร
จํารัส ดวงสุวรรณ.(2545). พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน.กรุงเทพฯ : สถาบันราชภัฎธนบุรี
ชัชณี กลั่นสอน.(2553). ปจจัยแรงจูงใจในการทํางานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
กรณีศึกษา : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรวิทยาเขตศรี .ชลบุรี : มหาวิทยาลัย
บูรพา.
นมิตา ชูสวรรณ. (2553). ความตองการพัฒนาตนเองของพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและ
บริหารทั่วไป มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ.การศึกษาอิสระการจัดการมหาบัณฑิต,
สาขาวิชาการจัดการ, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
นิตยา โคตรศรีเมือง. (2546). ปจจัยจูงใจที่สงผลตอการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน
สังกัดสํานักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยานิพนธการจัดการมหาบัณฑิต,
สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยบูรพา.
นิรันดร วัชรินทรรัตน. (2540.) การศึกษาการพัฒนาตนเองของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา
สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา จังหวัดนครราชสีมา. วิทยานิพนธ ค.ม.
พัชรินทร ราชคมน. (2554). ความตองการพัฒนาตนเองของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม. ปญหาพิเศษบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, สาขาวิชา
บริหารธุรกิจ,บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยแมโจ.

45

พิสิทธิ์ สารวิจิตร. (2540). การพัฒนาตนเองกับการปองกันปญหาสุขภาพของตนและสังคม.
ราตรี พัฒนรังสรรค (2544) “การศึกษาความพึงพอใจในการทา งานของพนักงาน
บริษัท ซี.พี. เซเวนอีเลฟเวน จํากัด (มหาชน)” งานนิพนธหลักสูตรการจัดการ
มหาบัณฑิต วารสารบัณฑิตศึกษา, 1, 83-87.

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

วิเชียร แกนไร.(2542). การพัฒนาตนเองของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการ
ประถมศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี. ปริญญานิพนธการศึกษามหาบัณฑิต,
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา,บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.
ศิริทิพย ทิพยธรรมคุณ (2553) ปจจัยที่สงผลตอการพัฒนาตนเองของพนักงานโรงแรมหาดาว
จังหวัดประจวบคีรีขันธ วิทยานิพนธหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณั ฑิต แขนงวชิา
บริหารธุรกิจ สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ศิโรรัตน ตระกูลสถิตยมั่น.2547. ความตองการการพัฒนาตนเองของบุคลากรมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดุสิต. กรุงเทพมหานคร : สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
มหาวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
สงวน สุทธิเลิศอรุณ.(2543). พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน. กรุงเทพมหานคร : อักษรพิพัฒน.
สมใจ ลักษณะ. (2549).การพัฒนาประสิทธิภาพในการทํางาน. (พิมพครั้งที่ 5).
กรุงเทพฯ : เพิ่มทรัพยการพิมพ.
สมปราชญ อัมมะพันธุ.(2547). วิทยากรตองรู . กรุงเทพ : โอ.เอส พริ้น ติ้งเอาส
สัมฤทธิ์ ยศสมศักดิ์. (2548) หลักรัฐประศาสนศาสตรแนวคิดและทฤษฎี.(พิมพครั้งที่ 2)
กรุงเทฯ:รัตนพรชัยสาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
บูรพา

46

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช
ประวัติผูวิจัย

47

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม
ประวัติผูวิจัย

----------------------------------------------------------------------

:

นางกัญญาวีร

สมนึก

ตําแหนงทาง

: เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

สังกัด

: คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ระดับการศึกษา

: พ.ศ.2536 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาการบัญชี
จากโรงเรียนเทคนิคพาณิชยการพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

ชื่อ - นามสกุล

พ.ศ.2540 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
สาขาวิชาการบัญชี จากโรงเรียนเทคนิคพาณิชยการ
พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
พ.ศ.2543 ระดับปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต การจัดการทั่วไป
(แขนงการบัญชี) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
จังหวัดพิษณุโลก

พ.ศ.2558

ระดับปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการประยุกต มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม

ประสบการณในการทํางาน/การวิจัย : ปจจัยในการทําวิจัยของอาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม
เปนสวนหนึ่ง วิทยานิพนธของการศึกษาตาม
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัด
48

สถานที่ติดตอ

การประยุกต มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
: คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
เลขที่ 156 หมูที่ 5 ตําบลพลายชุม อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
เบอรโทรศัพท 0-5526-7000 ตอ 4001 , 0-5526-7104

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

โทรสาร 0-5526-7104
E-mail : kanyawee122@gmail.com

49

