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   เทคโนโลย ีมหาวทิยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม 
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บทคัดยอ 

การศึกษานี้ มีวัตถุประสงค  เพื่อวิเคราะหการพัฒนาตนเองของบุคลากรคณะ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  โดยวิเคราะหขอมูลจากแบบบันทึก

ขอมูลการพัฒนาตนเองของบุคลากร  จากจํานวนบุคลากรคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  จํานวน 

จํานวน 285 คน   ผลการศกึษา พบวา  

เมื่อเปรียบเทียบเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรร ระยะ 3 ป ในแตละปของบุคลากร        

สายวิชาการ   มีเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรร ในระยะเวลา 3 ป  พบวา  มีการไดรับการจัดสรรเงิน

งบประมาณ  มากที่สุด  คือ  สํานักงานคณบดี มีการไดรับการจัดสรรเงินงบประมาณ รองลงมา  คือ 

สาขาวชิาเคม ีและมกีารไดรับการจัดสรรเงินงบประมาณ นอยที่สุด คือ สาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 

และเมื่อนํามาเปรยีบเทยีบกับจํานวนบุคลากรไปราชการของบุคลากรคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี     

ในระยะเวลา  3 ป พบวา   มีจํานวนบุคลากรไปราชการ มากที่สุด คือ สํานักงานคณบดี มีจํานวน

บุคลากรไปราชการ รองลงมา คือ สาขาวิชาเคมี และมีจํานวนบุคลากรไปราชการ นอยที่สุด คือ 

สาขาวชิาวทิยาศาสตรสุขภาพ ดังนัน้ การสนับสนุนงบประมาณของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่

นําไปใช  ในการไปราชการ เพื่อพัฒนาตนเองของบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุน จึงเกิด

ประโยชน กับผูที่ไปพัฒนาตนเอง เพื่อนําความรู แนวคิด และแรงจูงใจ มาใชในการพัฒนาการเรียน 

การสอน   และพัฒนาศักยภาพของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

พบิูลสงคราม  ใหมปีระสทิธภิาพมากยิ่งขึ้น 

 

 

คําสําคัญ  :  การวเิคราะหการพัฒนาตนเอง , ศกึษาตอ , ไปราชการ 
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วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  งานวิจัยฉบับนี้  สําเร็จไดดวยความ

กรุณาและการอนุเคราะหจากบุคคล และหนวยงานในมหาวทิยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม  ดังนี้ 

     ขอขอบคุณรองศาสตราจารยวิราพร  พงศอาจารย   ผูชวยศาสตราจารย ดร.ผองลักษม  

จิตตการุญ   ที่ไดใหคําแนะนํา แนวคิด มุมมองและขอเสนอแนะ ตลอดจนใหกําลังใจในการทําวิจัยใน

ครัง้นี้ ผูวจัิยขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูง   

     ขอขอบคุณคณะผูบริหาร  คณาจารย  เจาหนาที่ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

มหาวทิยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  ที่ไดใหคําปรึกษา และใหขอมูลเพื่อใชในการทําวิจัยจนสําเร็จลุลวง

ไปดวยด ี

     ขอขอบคุณกองนโยบายและแผน  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  ที่ไดสนับสนุนทุน

การวจัิยครัง้นี้    

     ทายนี้ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา ที่ใหการอุปการะอบรมเลี้ยงดู  ตลอดจน

สงเสริมการศึกษา และใหกําลังใจเปนอยางดี  อีกทั้งขอขอบคุณพี่ๆ นองๆ สํานักงานคณบดีฯ ที่ให 

การสนับสนุนและชวยเหลือดวยดีเสมอมา และขอขอบพระคุณเจาของเอกสารและงานวิจัยทุกทาน  

ที่ผูวิจัยไดศึกษาคนควาและนํามาอางอิงในการทําวิจัย  จนกระทั่งงานวิจัยฉบับนี้สําเร็จลุลวงไปได

ดวยด ี  

 

            กญัญาวีร   สมนึก 

            

 

 

 

 

ค | ห น า  
 

มห
าวิท

ยา
ลัย
ราช

ภัฏ
พิบ

ูลส
งค
ราม



 

 

 

 

 

 

สารบัญ 

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

                   หนา 

คํานํา            ก 

บทคัดยอ           ข 

กติตกิรรมประกาศ          ค 

สารบัญ           ง 

สารบัญตาราง           ฉ 

สารบัญภาพ           ช 

 

บทท่ี    

   1      บทนํา           1 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา      1 

วัตถุประสงคของการวจัิย        3 

ขอบเขตของการวจัิย        4 

นยิามศัพทที่ใชในการวจัิย        4 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ        5 

   2     เอกสารและงานวจัิยที่เกี่ยวของ       6 

แนวคดิเกี่ยวกับการพัฒนาตนเอง       6 

แนวคดิและทฤษฏทีี่เกี่ยวของ       15 

งานวจัิยที่เกี่ยวของ         23 

กรอบแนวคดิการวจัิย        28 

   3     วธิดีําเนินการวจัิย         29 

แหลงขอมูลที่ใชในการวจัิย        29 

การเก็บรวบรวมขอมูล        30 

ง | ห น า  
 

มห
าวิท

ยา
ลัย
ราช

ภัฏ
พิบ

ูลส
งค
ราม



 

การวเิคราะหขอมูลทางสถติ ิ       30 

   4     ผลการวจัิย          31 

วเิคราะหขอมูลเชิงปรมิาณ (Quantitative Method)     31 

เพื่อวเิคราะหขอมูลการพัฒนาตนเอง  

 

สารบัญ (ตอ) 

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

                 หนา 

 

   5     สรุปผลการวจัิย อภปิรายผล และขอเสนอแนะ      

สรุปผลการวจัิย              41 

อภิปรายผล          42 

ขอเสนอแนะ         43 

เอกสารอางองิ           45 

ภาคผนวก           46 

ประวัตผิูวจัิย           47 

    

 

         

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

จ | ห น า  
 

มห
าวิท

ยา
ลัย
ราช

ภัฏ
พิบ

ูลส
งค
ราม



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สารบัญตาราง 

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

                   หนา 

ตารางที่ 

1.  แสดงแหลงขอมูลที่ใชในการวจัิย        29 

 2.  แสดงจํานวนสถติขิอมูลดานลาศกึษาตอ      31 

3.  แสดงจํานวนรวมไปราชการ ระยะ 3 ป       32 

4.  แสดงงบประมาณและจํานวนการไปราชการ       33 

5.  แสดงจํานวนการไปราชการของบุคลากร ระยะ 3  ป      36 

6.  แสดงจํานวนคนไปราชการของบุคลากร ระยะ 3 ป       39 

 

 

 

 

 

 

 

ฉ | ห น า  
 

มห
าวิท

ยา
ลัย
ราช

ภัฏ
พิบ

ูลส
งค
ราม



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สารบัญภาพ 

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

                   หนา 

ภาพท่ี 

1 แผนภาพหลักการพัฒนาตนเอง       9 

2 แผนภาพแนวคดิในการพัฒนาตนเองตามแนวพุทธศาสตร    14 

3 แผนภาพทฤษฏลีําดับขัน้ความตองการของมาสโลว     19 

4 แผนภาพทฤษฎ ีGRG        20 

5 แผนภาพกรอบแนวคดิการวจัิย       28 

6 แผนภูมแิสดงการใชเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรร ระยะ 3 ป    34 

7 แผนภูมเิปรยีบเทยีบเงนิประมาณที่ไดรับจัดสรรกับการใชเงนิงบประมาณ 

ที่ไดรับจัดสรร ระยะ  3  ป ตัง้แตปงบประมาณ 2557 – 2559     

ภาพรวมทัง้คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี      35 

8 แผนภูมเิปรยีบเทยีบเงนิงบประมารที่ไดรับจัดสรรกับการใชงบประมาณ 

ที่ไดรับจัดสรร รวมระยะ 3 ป ตัง้แตปงบประมาณ 2557 – 2559  

แยกตามสาขาวชิา         36 

ช | ห น า  
 

มห
าวิท

ยา
ลัย
ราช

ภัฏ
พิบ

ูลส
งค
ราม



 

9 แผนภูมเิปรยีบเทยีบเงนิงบประมาณที่ไดรับจัดสรรกับการใช 

เงินงบประมาณที่ไดรับสรร ระยะ 3  ป  แยกตามสาขาวชิา และปงบประมาณ  3 8

    

 

       

 

 

ซ | ห น า  
 

มห
าวิท

ยา
ลัย
ราช

ภัฏ
พิบ

ูลส
งค
ราม



 

 

บทที่ 1 
---------------------------------------------------------------------- 

บทนํา 

 

1. ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 มนุษยเปนทรัพยากรที่มีคุณคาสูงสุด  เพราะมนุษยเปนกลไกทําใหเกิดงาน  งานที่มีคุณภาพ

ตองเกิดจากคนที่มีคุณภาพ   พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช  รัชกาลปจจุบัน  ทรงมี

พระบรมราโชวาทวา “จะตองพัฒนาคนเพื่อพัฒนาประเทศ” ดังนั้นในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ  ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540-2544) จึงไดมุงเนนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย (แผนพัฒนา

เศรษฐกจิและสังคมแหงชาต ิฉบับที่ 8,2552 : ระบบออนไลน) 

บุคลากรที่มปีระสทิธภิาพจึงเปนที่ตองการของขององคกรในทุกยุคทุกสมัย  ไมวาจะเปนองคกร

ภาครัฐหรือองคกรภาคเอกชน  ดังนั้นการพัฒนาคนเพื่อใหเปนผูปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นจึงมี

ความจําเปนอยางยิ่งสําหรับองคกรเสมอ  การพัฒนาบุคลากรใหเปนบุคคลที่มีคุณภาพและ

ประสิทธิภาพยอมตองอาศัยองคประกอบสําคัญหลายประการที่จะเอื้ออํานวยตอการพัฒนาบุคลากร  

และที่สําคัญที่สุดการพัฒนานั้นจะตองสอดคลองกับความตองการของบุคลากร  ซึ่งจะทําใหบุคลากร

สามารถเห็นคุณคาเห็นความจําเปนและมีความปรารถนาที่จะเปลี่ยนแปลงตนเองไปในทางที่ดีขึ้นหรือ

พัฒนาตนเอง  นอกจากนี้การพัฒนาบุคลากรจะตองมีความสอดคลองกับจุดมุงหมายขององคการและ

วชิาชีพดวยจึงจะทําใหเกดิประโยชนสูงสุด 

บุคลากรจึงเปนสวนสําคัญที่จะทําหนาที่ผลักดันใหองคกรสามารถกาวไปสูเปาหมายของ

องคกรตามที่กําหนดไว  ดังนั้นจึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีการพัฒนาบุคลากรเพื่อใหองคกร 

มคีวามกาวหนาทันตอการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณปจจุบัน  สอดคลองกับแนวคิดของ เสนห  จุย

โต (2548 : 35) ซึ่งไดเคยกลาวไววา ในสภาพปจจุบันทรัพยากรมนุษยมีความสําคัญและจําเปนตอง

ไดรับการพัฒนาอยางเรงดวน  เนื่องจากภาวการณเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกจิโลกในโลกของเทคโนโลยี

ที่ไรพรมแดน  ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ ดนัย  เทียนพุฒ (2540 :17) ไดกลาวไววา  มนุษยทุกคน

สามารถที่จะเรียนรูดวยตนเอง  มนุษยจึงเปนทรัพยากรที่มีคุณคาและจําเปนตองไดรับการพัฒนาเพื่อ

สรางเสรมิ  รักษา  และทํานุบํารุงใหสามารถสรางคุณประโยชนใหแกองคกรและแกตนเอง 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  มีวิสัยทัศน วาคณะ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มีกระบวนการจัดการเรียนรูที่ไดมาตรฐานและการบริหารจัดการที่ดีที่

ทันสมัยพรอมกาวสูประชาคมอาเซียน และมีกลยุทธของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ในประเด็น

ยุทธศาสตรที่ 4  ดังนี้ 
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1. สงเสรมิประสทิธภิาพการบรหิารงานและใชหลักธรรมาภิบาลในการบรหิารงาน 

2. สงเสรมิและพัฒนาความรู ความสามารถของบุคลากร 

 3.   สงเสรมิใหมกีารจัดระบบขอมูลสารสนเทศและระบบการตดิตามผลประเมินผลการประกัน

คุณภาพการศกึษา 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  ดําเนินการตามภารกิจ

หลักดานการผลิตบัณฑิตใหมีคุณธรรมและคุณภาพทันตอการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน  โดยการ

สรางเครือขายและความรวมมือกับเครือขายอุดมศึกษาและหนวยงานตางๆทั้งใน และตางประทศมา

อยางตอเนื่อง  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ไดใหความสนใจในการปฏิรูปงานดานวิชาการควบคู

กับการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษามาอยางตอเนื่อง และเรงพัฒนาศักยภาพของอาจารยทั้ง

ดานคุณวุฒิและตําแหนงทางวิชาการเพื่อใหสอดรับตอการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  ทั้งนี้

คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ีตองมแีผนพัฒนาบุคลากรทัง้สายวชิาการและสายสนับสนุนวิชาการที่

ชัดเจนเพื่อยกระดับมาตรฐานความรู   ความสามารถของอาจารยดานการเรียนการสอน  

ความสามารถในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ  และยกระดับมาตรฐานของคณะ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  เพื่อใหบรรลุเปาหมายของคณะ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   จึงจําเปนจะตองมีการพัฒนาตนเองในทุกๆดาน  ทั้งดานสถานที่  

เทคโนโลยีสารสนเทศ  คุณภาพของการเรียนการสอน ฯลฯ และรวมถึงบุคลากรของคณะ   

ซึ่งเปนสวนสําคัญยิ่งในการนําคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ใหเปนศูนยกลางทางวิชาการและ

วชิาชีพช้ันสูง  เพื่ออํานวยประโยชนแกทองถิ่นและมหาวทิยาลัยราชภัฏพบิูลสงครามตอไป 

การบริหารองคการใหประสบความสําเร็จตามที่ตั้งเปาหมายไวนั้น องคการทุกแหงตอง

พยายามที่จะสรรหาบุคลากรที่มศัีกยภาพสูงเขาสูองคการ ดังนี้ มนสชิา อนุกูล (2553) กลาวไววา ตอง

มีการฝกฝน อบรมเพิ่มพูนความรูความสามารถในการทํางานอยางตอเนื่อง เพื่อใหเกิดความชํานาญ

และประสบการณในดานตาง ๆ ซึ่งองคการจะตองลงทุนทั้งทางดานเวลา และคาใชจายจํานวนมาก

เพื่อใหไดคนที่มคีวามสามารถอยางแทจรงิ โดยองคการจะตองรักษาบุคลากรเหลานั้นใหอยูกับองคการ

นานที่สุด พรอมกับตองสามารถดึงศักยภาพของบุคลากรมาใชในการพัฒนาองคการใหมีความ

เจริญกาวหนา บรรลุวัตถุประสงคตามที่ตองการได อาจกลาวไดวาองคการจะมีประสิทธิภาพและ

ประสทิธผิลเพยีงใดยอมขึ้นอยูกับความสามารถของผูที่ทําหนาที่ในการจัดการหรือบริหารองคการ และ

ทรัพยากรมนุษยขององคการนัน้  

การบริหารทรัพยากรมนุษย  ประกอบดวยคําสองคํา  คือ  การบริหารกับทรัพยากรมนุษย  

โดยที่การบริหาร  หมายถึง  การใชทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดใหเกิดประโยชนสูงสุด  เพื่อบรรลุ

เปาหมายขององคการอยางมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล  ในขณะที่มนุษย  เปนทรัพยากรที่มีคาที่สุด

ในบรรดาทรัพยากรทางการบริหาร (4 M’s)  อันประกอบดวย คน (Man) เงิน (Money)  วัสดุอุปกรณ
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หรือวัตถุดิบ (Material) และวิธีการ(Method)  ดังนั้น การบริหารทรัพยากรมนุษย  จึงหมายถึงการใช

ทรัพยากรมนุษย ที่มอียูอยางจํากัดใหเกดิประโยชนสูงสุด  เพื่อบรรลุเปาหมายขององคการดังกลาว   

คนที่มคีุณภาพก็คอืคนที่ม ีKASH  ไดแก  ความรู (Knowledge), ทัศนคติ(Attitude)ที่ดี,มีทักษะ

(Skills) ในหลากหลายมิติ และมีอุปนิสัย(Habits)  ดีไมวาจะเปนความซื่อสัตย ความอดทน ความ

ขยันหม่ันเพยีรเปนตน (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

พิบูลสงคราม  โดยขอมูลที่ ไดจากการวิ จัยครั้งนี้จะเปนสารสนเทศที่ เปนประโยชนสําหรับ 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  และมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  เพื่อใชในการวางแผนการ

พัฒนาทักษะการทํางานของบุคลากรใหมปีระสทิธภิาพมากยิ่งขึ้น 

 

2. คําถามท่ีใชในการวจัิย 

ในชวงป  2557 – 2559   บุคลากรคณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี มกีารพัฒนาตนเองมาก

นอยอยางไร  
 

3. วัตถุประสงคของการวิจัย 

  เพื่อวเิคราะหการพัฒนาตนเองของบุคลากรคณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี มหาวทิยาลัย

ราชภัฏพบิูลสงคราม 
 

4. ขอบเขตของการวิจัย 
 

 ขอบเขตดานเน้ือหา 

งานวจัิยนี้  เปนการวเิคราะหการพัฒนาตนเองของบุคลากรคณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี

มหาวทิยาลัยราชภัฏพบิลูสงคราม  โดยศกึษาตั้งแตป 2557 – 2558   
 

ขอบเขตดานประชากร 

กลุมเปาหมายในการศกึษาวจัิยครัง้นี้  คอื  บุคลากรคณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี 

มหาวทิยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม  แยกเปน   
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บุคลากรสายวชิาการ  จํานวน 103  คน 

บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จํานวน  29   คน  

  

ขอบเขตดานประเด็นที่ศึกษา 

 1.  ดานการศกึษาตอ 

2.  ดานการไปราชการ 
 

ขอบเขตดานเวลา   

 ในชวงเวลาป  2557 – 2559 

 

5. ขอจํากัดของการวจัิย (ถาม)ี 

  - 
 

6. นิยามศัพทที่ใชในการวิจัย 

 การพัฒนาตนเอง  หมายถึง  กระบวนการเพิ่มพูนความรู  ทักษะ  ความสามารถ  และ

ทัศนคตขิองบุคลากร  เพื่อใหสามารถปฏบิัตงิานที่ตนรับผิดชอบไดอยางมปีระสิทธิภาพและประสิทธิผล 

แบงเปน 2 ดานคอื 

1. ดานการศึกษาตอ  หมายถงึ  เรยีนเพิ่มเตมิจากหลักสูตรที่เพิ่งสําเร็จมา 

2. ดานไปราชการ  หมายถึง  การเขารวมฝกอบรม นําเสนอผลงานวิจัย การศึกษาดูงาน  

เพื่อเพิ่มพูนความรู ทักษะการปฏบิัตงิาน  แบงเปน  3  วธิ ี ดังนี้   

    2.1 การฝกอบรม  หมายถงึ  กระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอยางมีระบบเพื่อใหบุคคล

มคีวามรู  ความเขาใจ  มีความสามารถที่จําเปน  และมีทัศนคติที่ดีสําหรับการปฏิบัติงานอยางใดอยาง

หนึ่งของหนวยงานหรอืองคการนัน้   

    2.2 การนําเสนอผลงานวจัิย   

    2.3 การศกึษาดูงาน 

บุคลากรคณะคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  

หมายถึง  บุคลากรที่ปฏิบัติงานในสายงานวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ  ในสังกัดคณะ

วทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี 

บุคลากรสายวิชาการ  หมายถึง  บุคลากรที่ปฏิบัติงานในสายงานวิชาการในคณะ

วทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี มหาวทิยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม    

บุคลากรสายสนับสนุนวชิาการ  หมายถึง  บุคลากรที่ทําหนาที่สนับสนุนใหเกิดการเรียนการ

สอน  การวิจัยที่มีคุณภาพในคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  ใน

ที่นี้หมายถงึ  พนักงานมหาวทิยาลัยสายสนับสนุน  และเจาหนาที่ประจําตามสัญญา  
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7. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

 ไดทราบถงึขอมูลในการพัฒนาตนเองของบุคลากร เพื่อใชเปนขอมูลสารสนเทศในการวางแผน 

การพัฒนาทักษะการทํางานของบุคลากรใหมปีระสทิธิภาพมากยิ่งขึ้น  และผูบริหารสามารถมอบหมาย

งานใหบุคลการใหเหมาะสม และสามารถความรูไปปฏบิัตไิด  
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บทที่ 2 
---------------------------------------------------------------------- 

 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 

การศึกษา เรื่อง การวิเคราะหการพัฒนาตนเองของบุคลากรคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

มหาวทิยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม  ผูศกึษาไดทําการศึกษาจากทฤษฎี  แนวคิด และเอกสารที่เกี่ยวของ 

เพื่อนํามาเปนแนวทางในการศกึษาครัง้นี้  โดยจะนําเสนอเนื้อหาครอบคลุมหัวขอตางๆตามลําดับ  ดังนี้ 

1. แนวคดิเกี่ยวกับการพัฒนาตนเอง  

2.   แนวคดิและทฤษฎทีี่เกี่ยวของ 

(1) แนวคดิเกี่ยวกับแรงจูงใจ 

(2) ทฤษฎเีกี่ยวกับความตองการ 

 (2.1) ทฤษฎลีําดับขัน้ความตองการของมนุษยของ Maslow 

 (2.2) ทฤษฎี ERG ของ Alderfer 

 (2.3) ทฤษฎแีรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ของแมคคลแีลนด McClelland 

 (2.4) ทฤษฎสีองปจจัยของ Herzberg  

 3. งานวจัิยที่เกี่ยวของ 

 4. กรอบแนวคดิในการวจัิย 
            

 1. แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาตนเอง 

     ผูบังคับบัญชามีหนาที่พัฒนาและฝกอบรมผูอยู ใตบังคับบัญชาใหเพิ่มพูนความรู 

ความสามารถ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรม และจริยธรรม เพื่อใหปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ

ทัง้ปจจุบันและอนาคต และเพื่อประโยชนในการพัฒนาพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาใหมีประสิทธิภาพ

ในการปฏิบัติ งาน กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอาจกําหนดใหมีการพัฒนาพนักงานใน

สถาบันอุดมศกึษา ดังนี้   

 1)  การไปศกึษา ฝกอบรม หรอืดูงาน  

 2)  การไปปฏบิัตงิานวจัิย   

 3)  การไปปฏบิัตงิานบรกิารวชิาการ   

 4)  การไปเพิ่มพูนความรูทางวชิาการ  

 5)  การแลกเปลี่ยนคณาจารยหรอืพนักงาน   

 6 ) การอื่นใดที่ จําเปนหรือเหมาะสม เพื่อประโยชนในการพัฒนาพนักงานใน

สถาบันอุดมศกึษา   
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ตามหลักเกณฑและวิธีการในการพัฒนาพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ใหเปนไปตามที่ 

กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยกําหนด ทั้งนี้ ใหมุงไปในทางที่จะทําใหพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา

ปฏิบัติหนาที่ในอนาคตไดดีขึ้น กรณีเปนการฝกอบรม หรือการศึกษาตอ หรือวิธีการอื่น ๆ ใหขึ้นอยูกับ

ลักษณะหนาที่ของพนักงานในสถาบันอุดมศกึษาแตละราย 

สังคมปจจุบันกาวเขาสูยุคของความเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วเปนเหตุใหสังคมตองยอมรับ

อยางหลกีเลี่ยงไมได คอื ตองมกีารปรับตัวเพื่อเขาสูกระแสใหมของการปรับเปลี่ยนที่เรียกกันวา  สังคม

แหงความรู ที่ใชความรู และนวัตกรรมเปนปจจัยหลักในการพัฒนา นักวิชาการไดใหความหมายของ

การพัฒนาเองไวดังนี้ 

 1.1  ความสําคัญของการพัฒนาตนเอง 

                 สมปราชญ  อัมมะพันธุ (2547 : 29)  ไดกลาวถงึการพัฒนาตนเองวา มคีวาม สําคัญตอ

การเจรญิกาวหนาขององคการ ดังนี้ 

1)  ชวยทําใหระบบและวิธีการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น  มีการติดตอ

ประสานงานดีขึ้น  เพราะการพัฒนาทรัพยากรมนุษยจะชวยเรงเราความสนใจในการปฏิบัติงานให

บุคลากรมจีติสํานกึในความรับผิดชอบในบทบาทหนาที่ของตนเองและนําความรูไปปรับปรุงแกไขวิธีการ

ปฏบิัตงิานใหดยีิ่งขึ้นอันจะสงผลตอประสทิธผิลขององคการในที่สุด 

2)  เปนวิธีการอยางหนึ่งที่จะชวยทําใหเกิดการประหยัด  ลดความสิ้นเปลื้องของวัสดุ

อุปกรณในการปฏิบัติงาน  เมื่อบุคลากรไดรับการพัฒนาเปนอยางดี  ยอมสามารถปฏิบัติงานไดอยาง

ถูกตอง  มคีวามผิดพลาดนอยลง  มผีลทําใหคาใชจายขององคการลดลงในขณะที่ประสทิธภิาพดขีึ้น 

3)  ชวยลดระยะเวลาของการเรียนรูงานใหนอยลงโดยเฉพาะอยางยิ่ง  ผูที่เพิ่งเขาทํางาน

ใหมหรอืเขารับตําแหนงใหมมักไดรับการพัฒนาดานการปฐมนเิทศ 

4)  เพื่อเปนการชวยแบงเบาภาระของผูบังคับบัญชาในการสอนแนะงาน  การให

คําแนะนําปรึกษาตาง ๆ ทําใหมีเวลาในการปฏิบัติในหนาที่ไดอยางเต็มที่  สามารถนําองคการสู

เปาหมายไดอยางมปีระสทิธภิาพยิ่งขึ้น 

5)  เปนวิธีการหนึ่งจะชวยกระตุนใหบุคลากรตาง ๆ ปฏิบัติงานใหเจริญกาวหนาใน

ตําแหนงหนาที่การงาน  ผูที่มีโอกาสพัฒนาตนเองยอมมีโอกาสที่ดีกวาและมากกวาผูที่ไมไดรับการ

พัฒนา  บุคลากรจึงตองพยายามหาโอกาสในการพัฒนาตนเองใหเปนคนที่มีคุณภาพและกาวหนา

ตลอดเวลา 

6)  ชวยทําใหบุคลากรเปนผูที่ทันสมัย  มีความคิด  ความรูใหม ๆ เสมอ  ทันตอความ

เจริญกาวหนาดานเทคโนโลยีและขอมูลขาวสารที่มีความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  และพรอมที่จะ

รองรับภารกิจขององคการที่กําลังกาวหนาในอนาคต  ซึ่งเปนผลดีตอการพัฒนาองคการสูความเปน

สากล 
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   1.2  ความหมายของการพัฒนาตนเอง 

สิ่งสําคัญประการหนึ่งของมนุษยคือการพัฒนาตนเองใหเปนผูที่มีศักยภาพ ซึ่งการที่

มนุษยเราจะบรรลุความสําเร็จในการพัฒนาตนไดนั้น จําเปนตองมีความรู จึงไดมีนักวิชาการไดให

ความหมายเกี่ยวกับการพัฒนาตนไวดังนี้  นิรันดร  วัชรินทรรัตน (2540 : 51) ใหความหมายวา การ

ดําเนินการปรับปรุงตนเองใหมีความรู ทักษะ ประสบการณเพิ่มขึ้น และมีความสามารถในการ

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 ความคดิ ความรู ความเขาใจใหเกดิขึ้นในตนเอง เพื่อชวยใหตนเองเปนบุคคลที่มีความสุข 

ความเจริญ เปนประโยชนแกตนเองและสังคมอยางสอดคลองเหมาะสมกับความถนัด ความสนใจ 

ศักยภาพ และความสามารถของตนเอง แตสําหรับ จารุณี  จันทรลอยนภา (2546 : 35)  กลาววาใน

การพัฒนาตนเองนัน้ควรเริ่มจากการเห็นคุณคาในตนเอง (Self Esteem)  ซึ่งเปนความรูสึกที่ดีกับตนเอง  

มคีวามม่ันใจและยอมรับนับถอืตนเอง  เช่ือวาตนเองมคีาและมีความสามารถเพียงพอที่จะปฏิบัติงานได

อยางมีประสิทธิภาพ  รูวาตนเองเปนใคร  ตองการอะไร  เมื่อรูเชนนั้นแลวก็มีความพยายามในการ

เรียนรูเพื่อคนหาสิ่งที่ตนตองการ  และวินัย  เพชรชวย (2552)  ใหความหมายการพัฒนาตนเองไว 2 

ทัศนะ คอื 

1)  การพัฒนาตนคอืการที่บุคคลพยายามที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตนใหดีขึ้นกวาเดิม  

เหมาะสมกวาเดิม ทําใหสามารถดําเนินกิจกรรม แสดงพฤติกรรมเพื่อสนองความตองการ  แรงจูงใจ

หรอืเปาหมายที่ตนตัง้ไว 

2)  การพัฒนาตนคือ การพัฒนาศักยภาพของตนดวยตนเองใหดีขึ้นทั้งรางกาย  จิตใจ  

อารมณ และสังคม  เพื่อใหตนเปนสมาชิกที่มีประสิทธิภาพของสังคมเปนประโยชนตอผูอื่น  ตลอดจน

เพื่อการดํารงชีวติอยางสันตสิุขของตน 

   1.3  หลักการพัฒนาตนเอง 

การเขาใจหลักการพัฒนาตนเอง เปนสิ่งสําคัญที่จะชวยสงเสริมใหการพัฒนาตนเอง

ประสบความสําเร็จ ดังเชนที่ จํารัส  ดวงสุวรรณ (2545 : 123-124)  กลาววา คนที่จะพัฒนาตนเองจะ

เริ่มตนดวยการสํารวจและพิจารณาตนเองวามีขอดีและขอเสียบกพรองอะไรบาง การสํารวจจะใช

วิธีการสองกระจก (คนที่เรามีความสัมพันธดวยชวยบอก) เมื่อทราบแลวก็จะมาวิเคราะหตนเองและ

ตัง้เปาหมายวามสีิ่งใดที่ดแีละมอียูในตัวเราแลว  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

การดําเนนิการวา บรรลุเปาหมายเพยีงใด  มีปญหาและอุปสรรคอะไรบางหรือไมในระหวางดําเนินการ 

ถามีจะไดหาทางปรับปรุงเพื่อใหการดําเนินการในครั้งตอไปมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งสามารถเขียน

เปนวงจรในการพัฒนาตนเองไดดังภาพ 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากวงจรการพัฒนาตนดังกลาวขางตน  เปนกระบวนการพัฒนาตนที่เปนระบบ  แตการ

พัฒนาจะสัมฤทธิ์ผลผูนั้นจะตองตระหนักถึงความจําเปนและมีความตองการที่จะปรับปรุงตนเองอยาง

จรงิจัง  กระบวนการดังกลาวจึงจะถูกนํามาใชเพื่อการพัฒนาตน  แลวยอมเกดิผลดแีกผูนัน้ 

  1.4  ข้ันตอนการพัฒนาตนเอง 

ขั้นตอนการพัฒนาตนเอง คือกระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตน ดังนั้นการพัฒนา

ตนเองจึงเปนกระบวนการ เพื่อการเปลี่ยนแปลงตนเองไปสูการมีคุณภาพที่ดี ซึ่งขั้นตอนในการพัฒนา

ตนนั้นมีอยูมากมาย ดังเชน จารุณี  จันทรลอยนภา (2546 : 83-84)  ไดกลาวถึงขั้นตอนในการพัฒนา

ตนเอง ดังนี้ 

ภาพ 1 หลักการพัฒนาตน 

(ท่ีมา : จํารัส  ดวงสวรรณ, 2545 : 124) 

 

สาํรวจและพจิารณาตนเอง 

- ขอ้ดขีองตนเอง 

- ขอ้บกพรอ่งของตนเอง 

วเิคราะหต์นเองและตัง้เป้าหมาย 

- สิง่ทีค่วรรกัษาไว ้

- สิง่ทีค่วรเพิม่ใหม้ากขึน้ 

- สิง่ทีค่วรลดใหน้้อยลง 

- สิง่ทีค่วรขจดัโดยเรว็ 

ประเมนิผลการดาํเนินการ 

- บรรลุเป้าหมายเพยีงใด 

- ปัญหาอุปสรรคทีพ่บ 

หาวธิกีารและวางแผนดาํเนินการ 

- เลอืกวธิกีารทีเ่หมาะสม

กบัตน 

- กําหนดขัน้ตอนในการ

ดาํเนินการไปสูเ่ป้าหมาย 

ดาํเนินการตามแผน 
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1)  การประเมินตนเอง (Self-Appraisal)  ทุกคนควรจะรูจักตนเองใหดีเสียกอน  อาจทํา

โดยการขอคําปรกึษาและแนะแนว  หรอืจะทําดวยการทดสอบ เพื่อที่แตละคนจะไดรูจักและประเมินถึง

ความสามารถ  ตลอดจนจุดออนและจุดแข็งของตน  ซึ่งจะชวยใหบุคคลนั้นตระหนักถึงตนเองในแงที่

เปนจรงิมากขึ้นกอนที่จะกําหนดแผนงานพัฒนาความกาวหนาในอาชีพของตนตอไป 

2)  การแสวงหาขอมูลที่เกี่ยวของกับอาชีพ (Information Gathering)  ในขั้นนี้คือตองรูจัก

คนควาและเสาะหาขอมูลตาง ๆ ที่มีอยูและเปนปจจุบัน  ซึ่งสามารถชวยใหเรามองเห็นจากจุดของตน

วาจะมทีศิทางเตบิโตไปในทศิทางใดบาง 

3)  การกําหนดเปาหมาย (Goal Selection)  ภายหลังจากที่ไดเก็บขอมูลและ 

ไดประเมนิถงึโอกาสตาง ๆ ในความกาวหนาแลว ก็ควรไดมีการกําหนดเปาหมายที่พึงประสงคในอาชีพ

ของตนเองเอาไว 

4)  การวางแผนความกาวหนาของอาชีพ และการดําเนินการตามแผนหลังจากที่ไดมีการ

กําหนดเปาหมายแลว  ขั้นตอนตอไปก็คือ  การวางแผนที่จะใหมีทางสําเร็จตามเปาหมาย  โดยมีการ

ดําเนนิการตามแผนและมกีารตรวจสอบความสําเร็จเปนลําดับขัน้จนถงึเปาหมายที่ตองการ 

ราตรี  พัฒนรังสรรค (2544 : 108-109)  ไดกลาวถึงขั้นตอนการพัฒนาตนเองวา  

คือ  การบรรลุผลสําเร็จในการพัฒนาตนเอง  ตองอาศัยความมุงม่ันตั้งใจจริงและการจัดกระบวนการ

ปรับปรุงที่เหมาะสม  โดยเสนอขั้นตอนการพัฒนาตนที่ประยุกตจากหลักการศึกษาความจริงตามหลัก

วทิยาศาสตร  7 ขัน้ ดังนี้ 

1)  การสํารวจพิจารณาตนเอง  หมายถึง  การรับรูสภาพการดํารงชีวิตในปจจุบันวาอยู

ในสภาวะที่กาํลังเผชิญปญหาอยูหรือไม  มีการประเมินตนเองในดานรางกาย  สภาพอารมณและจิตใจ  

รวมทัง้สตปิญญาและความสามารถ  ซึ่งทุกคนควรรูจักตนเองใหดเีสยีกอน 

2)  การวิเคราะหจุดเดน  จุดบกพรองของตนเอง เปนการทําความเขาใจผลของการ

ประเมินสภาพรางกาย  สภาพอารมณและจิตใจ  รวมทั้งสติปญญา และความสามารถเพื่อจําแนก

ลักษณะที่ดี ลักษณะที่เปนปญหา  อุปสรรค  โดยมีจุดมุงหมายเพื่อกําหนดทิศทางการปรับปรุงและ

พัฒนาตนเอง 

3)  การกําหนดปญหาและพฤติกรรมเปาหมาย เปนการพิจารณาใหชัดเจนวาพฤติกรรม

ที่จะเลือกปรับปรุงและพัฒนานั้นมีความสําคัญตอตนเองมากที่สุด  โดยพิจารณาลําดับคุณคาของ

พฤตกิรรมที่ขัดขวางการพัฒนาชีวติของตนเองและผูอื่น 

4)  การรวบรวมขอมูลพื้นฐานที่เกี่ยวของกับปญหา  จะชวยใหเขาใจในพฤตกิรรม

เปาหมายที่ถูกตอง  และเปนแนวทางการเลอืกเทคนคิวิธกีารปรับปรุงตนเองที่เหมาะสม  ขอมูลจะไดมา

จากการสังเกต  บันทกึ  และวเิคราะหพฤตกิรรม 

5)  การเลอืกเทคนคิและวธิกีารวางแผนปรับปรุงตนเอง  ควรเลอืกใชวธิทีี่งายและ

สอดคลองกับวัตถุประสงคที่ตองการจะปรับปรุง  จะใชวธิกีารเดยีวหรือหลายวธิีประกอบกันก็ได 
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6)  การทดลองปรับปรุงและพัฒนาตนเอง เปนการดําเนินการตามแผนที่กําหนดไวตาม

ระยะเวลาที่ระบุไว  ความมุงม่ันเปนสิ่งสําคัญใหบรรลุความสําเร็จ 

7)  การประเมนิและขยายผลการพัฒนาตนเอง  เปนการดูวา  การทดลองปรับปรุงและ

พัฒนาตนเองบรรลุผลสําเร็จเพยีงใด  หากมขีอบกพรองใหทบทวนดูวา  มปีจจัยอะไรที่นอกเหนอืจากที่

วางแผนไว  แลวยอนกลับไปประเมนิและวเิคราะหตนเองใหม  ถาการประเมนิพบวาสําเร็จ  จะ

พจิารณาตอวาจะยุตแิผนงานและทําใหพฤตกิรรมคงอยูไดอยางไร รวมถึงอาจจะมแีรงจูงใจที่จะขยาย

ผลการพัฒนาไปยังพฤตกิรรมอื่น ๆ ตอไปอกี 

แตสําหรับ รตยิา  บรรณสนิธุ (2541 อางอิงใน ศริทิพิย ทพิยธรรมคุณ, 2553 : 33) เสนอ

แนวคดิในการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มประสทิธภิาพขององคกร มสีิ่งที่ควรจะนํามาพิจารณาเกี่ยวกับ

ตนเองดังนี้ 

1)  ความเขาใจในบทบาท หนาที่ที่ตนเองรับผิดชอบ ถาคนเรายอมรับบทบาทและหนาที่

ของตนเองวาอยูในสถานะใด ควรมบีทบาทใด ก็จะสามารถแสดงพฤตกิรรมไดเหมาะสมกบับทบาทของ

ตนและไมกอใหเกดิปญหาตอองคกร 

2)  การสรางขวัญและกําลังใจ ขวัญและกําลังใจเปนสภาพของจิตใจที่เกดิขึ้นภายในตัว

ของบุคคลแตละคน เปนตัวกําหนดประสทิธภิาพในการทํางาน ความตัง้ใจในการทํางาน มีผลตอความ

รวมมอื รวมใจในการปฏบิัติงานในองคกร ซึ่งสิ่งที่มอีทิธิพลตอขวัญและกําลังใจของบุคคลไดแก 

อทิธพิลจากการบรหิารองคกร อทิธพิลจากภายในของแตละบุคคลและอทิธพิลจากภายนอกที่มา

กระทบ 

3)  การสรางทัศนคตทิัง้ตอตนเองและผูอื่น ในการทํางานรวมกับผูอื่น ผลงานที่ออกมา

จะดหีรือไม ยอมเกดิจากเจตคต ิความรูสกึทัง้ดแีละไมดตีอบุคคล สิ่งของ และสถานการณซึ่งจะมี

ผลกระทบตองานขององคกร ดังนัน้จงึควรพัฒนาตนเองในประเด็นนี้ดวย 

นอกจากนั้น สมใจ  ลักษณะ (2549 : 81) ยังกลาววา การพัฒนาตนเอง คือ การ

เปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แกไข สรรคสราง เกี่ยวกับตนเอง เพื่อนําไปสูความดี ความงาม ความเจริญใน

ตนเอง โดยมคีวามมุงหมายสูงสุด คือ การมีชีวิตที่มีคุณภาพ มีความสําเร็จในการปฏิบัติหนาที่การงาน 

และมีความสุข และ จารุณี  จันทรลอยนภา (2546 : 35)  ในการพัฒนาตนเองนั้นควรเริ่มจากการเห็น

คุณคาในตนเอง (Self Esteem)  ซึ่งเปนความรูสึกที่ดีกับตนเอง  มีความม่ันใจและยอมรับนับถือตนเอง  

เช่ือวาตนเองมีคาและมีความสามารถเพียงพอที่จะปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ  รูวาตนเองเปน

ใคร  ตองการอะไร  เมื่อรูเชนนั้นแลวก็มีความพยายามในการเรียนรูเพื่อคนหาสิ่งที่ตนตองการ ซึ่งตรง

กับ วิเชียร แกนไร (2542 :10) ไดกลาวไววา การพัฒนาตนเอง หมายถึง การเสริมสรางความรูและ 

การปรับปรุงตนเองใหมีความรู ความเขาใจทักษะความชํานาญ และความสามารถในการปฏิบัติงานที่

ตน รับผิดชอบอยางมปีระสิทธภิาพ ทัง้การพัฒนาดานรางกายและจติใจ 
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จากที่นักวิชาการไดกลาวไว  ผูวิจัยสรุปไดวา  ขั้นตอนการพัฒนาตนเองคือ การประเมิน

ตนเอง  การเลือกเทคนิคและวิธีการวางแผนปรับปรุงตนเอง  การแสวงหาความรู  การปรับเปลี่ยน

พฤติกรรม การพัฒนาตนเองจะไดผลดีมากนอยเพียงใดน่ันก็จะมาจากประสบการณและ

สภาพแวดลอมของแตบุคคล  การพัฒนาตนเองชวยทําใหบุคลากรเปนผูที่ทันสมัยมีความคิด  ความรู

ใหม ๆ เสมอ  และยังพบวาการพัฒนาตนเองเปนการพัฒนาคุณสมบัตทิี่มอียูในตัวบุคคลทั้งทางรางกาย 

และจิตใจ ซึ่งจะชวยใหบุคคลรูจักปรับปรุงตนเองใหดขีึ้น เปนสิ่งที่มคีวามสําคัญและเปนพื้นฐานของการ

พัฒนาสิ่งตาง ๆ สงผลใหบุคคลมีการปฏิบัติงานที่ดีขึ้น อันจะกอผลดีทั้งตอตัวบุคคลเอง ตอองคการ

และสังคมที่ตนเองอยูดวย 

    1.5  องคประกอบของการพัฒนาตนเอง 

จากการศึกษาเอกสารและผลงานวจัิยที่เกี่ยวของมีผูอธิบายองคประกอบของการพัฒนา

ตนเองไว  ดังนี้ 

สงวน  สุทธเิลศิอรุณ (2546 : 145) ไดกลาววา องคประกอบสําคัญในการพัฒนาตนเอง

มอีงคประกอบ 6 ดาน  คอื 

1)  การพัฒนาดานสตปิญญาและความเฉลยีวฉลาดทางอารมณ 

2)  การพัฒนาดานรางกาย 

3)  การพัฒนาดานจติใจ 

4)  การพัฒนาดานสังคม 

5)  การพัฒนาดานศกึษา 

6)  การพัฒนาตนเองสูความตองการของตลาด 

ซึ่งก็สอดคลองกับ วนัิย  เพชรชวย (2552 : ออนไลน) ใหความหมายของ 

เทคนิคการพัฒนาตน คือ การควบคุมตนเอง (Self-control)  คือการที่บุคคลเปนผูดําเนินการในการ

พัฒนาหรือปรับปรุงพฤติกรรมดวยตนเองทั้งหมด ไมวาจะเปนการเลือก เปาหมาย หรือวิธีการ

ดําเนินการทั้งหมดเพื่อที่จะใหบรรลุเปาหมายนั้น ถาบุคคลใดมีทักษะใน การควบคุมตนเองไดดี สิ่งเรา

ภายนอก จะมอีทิธพิลตอบุคคลนัน้นอยมาก และในทางกลับกัน คนทีม่ทีักษะในการควบคุมตนเองอยูใน

ระดับต่ํา สิ่งเราภายนอก จะมีอทิธพิลตอ พฤตกิรรมของบุคคลนัน้ไดมาก 

จากแนวคิดของนักวิชาการขางตน จึงพอสรุปไดวา การพัฒนาตนเองมีความสําคัญเปน

อยางยิ่งตอการพัฒนาทั้งปวง ดังนั้นบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จึงควรพัฒนาตนเอง

อยูเสมอ เพื่อจะไดเพิ่มพูนความรู ความสามารถ สมรรถนะตาง ๆ ใหงอกงามขึ้นมาได   

 

 

 

 

12 

 

มห
าวิท

ยา
ลัย
ราช

ภัฏ
พิบ

ูลส
งค
ราม



 

 

 1.6  แนวคิดในการพัฒนาตนเองของกลุมมนุษยนิยม 

        ตามแนวคิดในการพัฒนาตนเองของกลุมมนุษยนิยม เช่ือวา มนุษยมีจิตใจ ตองการความ

รัก ความอบอุน ความเขาใจ จึงไมยากนักที่จะเสรมิสรางใหบุคคลคดิวเิคราะห เขาใจตน แนะนําจุดดีมา

ใชประโยชนเพื่อพัฒนาตนเอง  ดังนัน้การพัฒนาตนเอง จึงอยูที่การยอมรับตนเอง เมื่อยอมรับตนเองได

ก็เกิดความเช่ือม่ัน ปฏิบัติตนเปนธรรมชาติ ลดความกาวราว และเมื่อยอมรับคนอื่นไดก็จะทําใหมอง

โลกในแงด ีทําใหอยูรวมกันโดยสันตสิุข 

 1.7  แนวคิดในการพัฒนาตนเองตามแนวพุทธศาสตร 

       พระพุทธศาสนามคีวามเช่ือวามนุษยมศัีกยภาพที่จะพัฒนาตนเองได แตการที่จะพัฒนาได

มากหรอืนอยขึ้นอยูกับสตปิญญา ความประพฤตขิองแตบุคคลที่แตกตางกัน หลักธรรมที่ชวยพัฒนา

ชีวติใหมคีวามกาวหนาและประสบความสําเร็จนั้น จํานง อดวิัฒนสทิธิ์ (2545 : 163-164) กลาววา 

การพัฒนาตรงกับคําวา “ภาวนา” ซึ่งหมายถงึ การทาํใหเจรญิงอกงาม ถงึอยางไรก็ตามคําวา “การ

พัฒนา” ในที่นี้เปนคําที่กําหนดใหมคีุณคา และตามหลักการของพุทธศาสนา การพัฒนาจะตองดําเนนิ

ไปพรอม ๆกัน 4 ทาง คอื 

1) การพัฒนาทางดานกายภาพ เปนกระบวนการสรางความเจรญิงอกงาม 

ทางรางกาย การฝกอบรมรางกายใหรูจักติดตอกับสิ่งภายนอกดวยดีและปฏิบัติตอสิ่งภายนอกเหลานั้น 

ในทางที่เปนคุณ มใิหเกดิโทษ 

2) การพัฒนาทางดานศลีธรรมเปนกระบวนการฝกอบรมบุคคลใหมีศลีให 

ตั้งอยูในระเบียบวินัย ไมเบียดเบียน หรือกอความเดือดรอนเสียหายแกบุคคลอื่น สามารถอยูรวมกับ

บุคคลอื่นไดเปนอยางดี มคีวามเอื้อเฟอเกื้อกูลตอบุคคลอื่น 

3) การพัฒนาทางดานจติใจหรอืทางดานอารมณ เปนความพยายามที่จะ 

ฝกอบรมจิตใจใหเขมแข็งใหมีความม่ันคง และมีความเจริญงอกงามดวยคุณธรรมทั้งหลาย เชน มี

เมตตากรุณา มีความขยันหม่ันเพียร มีความอดทน มีสมาธิ มีความสดชื่นเบิกบาน มีความสงบสุข 

แจมใส เปนตน การพัฒนาทางดานจติใจที่บางทเีรยีกวา การพัฒนาอารมณ 

4) การพัฒนาทางดานสตปิญญา  เปนกระบวนการในการฝกอบรมใหรูและ 

เขาใจสิ่งทั้งหลายตามความเปนจริง ผูที่มีความรูเทาทันโลกและชีวิตตามสภาพของมัน สามารถทํา

จิตใจใหเปนอิสระ และบริสุทธิ์หลุดพนจากกิเลศเศราหมอง และทําตนใหปลอดพนจากความทุกข ทํา

ตนใหมีความสุข สามารถแกปญหาตาง ๆไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถทําตนใหอยูเหนือ

ปญหา เหนือความขัดแยง และพัฒนาสวนรวมใหมีความสงบ มีความเสมอภาค และมีความเปน

ประชาธปิไตยอยางมีคุณภาพ 

คํากลาวของพุทธทาสภิกขุ (อางใน ปราณี รามสูต และจํารัส ดวงสุวรรณ, 2545 : 130) 

ไดกลาววา การพัฒนาตน ตามแนวพระพุทธศาสนานั้น จะตองเริ่มตนใหตนรูจักคิดมีการศึกษาตน  

รูจักตน  รูจักสิ่งแวดลอม และรูวิธีการที่จะปฏิบัติตอตนและสิ่งทั้งหลาย ทั้งปวงอยางไร มีการปรับตัว 
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ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และพัฒนาทัง้รางกายและจติใจ  ทําใหเกิดการพัฒนาอยางมีดุลยภาพ  คือ มิใช

พัฒนาแตปญญา  พฤติกรรมก็ตองพัฒนาดวย  เมื่อพฤติกรรมจะเปลี่ยนไปจิตใจก็จะพัฒนาดวย  เปน

การยกระดับจิตใจของตน  คือ  จิตใจจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น  เชน  เปลี่ยนจากความอยากดวย

ตัณหา  มาเปนความอยากดวยฉันทะ  เปนตน  ผลที่จะเกิดขึ้นคือ  ความสุข  ความพอใจดวยฉันทะ  

เปนวิธีการพัฒนาจิตใจ  ฉะนั้น การพัฒนาตน จะตองกระทําทั้ง 3 ดานพรอม ๆ กันคือ 1)  พัฒนา

พฤติกรรม  2)  พัฒนาความรูสึกหรือจิตใจ  และ  3)  พัฒนาความคิดหรือปญญา  การพัฒนาที่ตอง

อาศัยและเสรมิซึ่งกันและกันนี้  ซึ่งอาจเขยีนเปนรูปภาพในการพัฒนาตนไดดังภาพ 2  

 

 

 

 

 

 

ภาพที่   2   แสดงการพัฒนาตน 

 

การพัฒนาตน จะตองดําเนินการตามขัน้ตอน ไดดังตอไปนี้ 

1)  โยนิโสมนสกิารสัมปทา คอืใหรูจักคดิพจิารณาสิ่งทัง้หลายทัง้ปวงดวยตนทําใหเกดิ

ปญญาที่เขาถงึความจรงิไดประโยชนและทําการสําเร็จ สนองความใฝรู และใฝสรางสรรค  

โดยสมบูรณ 

2)  ศีลสัมปทา  คอืเปนผูรักษาศลีทําใหมีวินัย มีชีวิตที่เปนระเบียบ ซึ่งเอื้อโอกาสตอการที่

จะดําเนนิการพัฒนาตอ ๆ ไป 

3)  ฉันทะสัมปทา คอืมแีรงจูงใจที่ถูกตอง ไดแก ความใฝรู ใฝสรางสรรคเพื่อตองการ เขาถึง

ความจรงิ 

4)  อัตตสัมปทา  คอืทําตนใหถงึพรอมแหงศักยภาพของความเปนมนุษย โดยมีจิตสํานึกที่

จะฝกฝนและพัฒนาตนอยูเสมอ 

5)  ทฐิสิัมปทา  คอืมคีวามเช่ือถอืในหลักการแหงเหตุผล  ทําใหเกดิการเรยีนรูขึ้น 

6)  อัปปมาทสัมปทา  คือตั้งตนอยูในความไมประมาท  ตองมีความกระตือรือรน มีสต ิ

ไมเฉื่อยชา  ไมปลอยปละละเลย  รูจักคุณคาของเวลา จึงตองทํางานและพัฒนาชีวิตแขงกับเวลาอยู

เสมอ 

7)  กัลยาณมิตร  คือคบคนดี จะชวยใหชีวิตมีความสุข การคบคนดีเปนวิธีการพัฒนาตน

ไดทางหนึ่ง 

การศกึษา ปญญา

 

ฉันทะ 

พัฒนา

พฤติกรรม

พัฒนาจติใจ

พัฒนาปญญา 

ความสุข 

และ 

ความพอใจ 
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จากแนวคิดของนักวิชาการขางตนพอ จึงสรุปไดวา การพัฒนาตนเองอยูที่การยอม รับ

ตนเอง ปฏิบัติตนเปนธรรมชาติ รูวิธีการที่จะปฏิบัติตอตนและสิ่งทั้งหลายทั้งปวง มีการปรับตัว  

ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และพัฒนาทั้งรางกายและจิตใจ  ทําใหเกิดการพัฒนาอยางมีดุลยภาพ  เมื่อ

พฤตกิรรมจะเปลี่ยนไปจติใจก็จะพัฒนาดวย 

 

2.  แนวคิดและทฤษฏท่ีีเกี่ยวของ 

2.1  แนวคิดเกี่ยวกับแรงจูงใจ 

ความหมายแรงจูงใจ 

          มีนักจิตวิทยาและนักวิชาการหลายทานไดใหความหมายคําวา  แรงจูงใจ  อันมี

ความหมายวา  เปนสิ่งที่โนมนาวหรือมักชักนําบุคคลเกิดการกระทําหรือปฏิบัติการ  ดังนั้น  แรงจูงใจ

จึงไดรับความสนใจมากและมีผูที่ใหความหมายไวหลากหลายดังนี้ สุพานี  สฤษฏวานิช (2549 : 193)  

ใหความหมายไววา  แรงจูงใจ  หมายถงึ  พลังที่มีอยูในตัวของบุคคลซึ่งเปนสิ่งเรา  แรงขับ  แรงกระตุน  

ความปรารถนา  หรือเปาหมายที่มีอยูในตัวของบุคคล  ซึ่งทําหนาที่ในการกระตุนใหบุคคลแสดง

พฤตกิรรมอยางใดอยางหนึ่งออกมาเพื่อสนองความตองการ  โดยแรงจูงใจจะทําใหบุคคลเกิดพลังเพื่อ

ทํากิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งใหเกิดความสําเร็จ และกันตยา  เพิ่มผล (2544 : 74)  กลาววา แรงจูงใจ  

เปนปจจัยสําคัญที่กอใหเกิดผลการปฏิบัติงาน  ซึ่งกลาววา  องคประกอบภายในตัวบุคคลจะเปนกําลัง

ผลักดันใหคนใชความสามารถที่มอียูอยางเต็มที่ก็คือ  แรงจูงใจที่บุคคลมีตองานที่รับผิดชอบ  แรงจูงใจ

จึงเปรยีบเสมอืนพลังภายในที่ผลักดัน  การใชพลังความสามารถที่มอียูใหปรากฏออกมาในรูปผลสําเร็จ

ของงาน  และในการปฏบิัตงิาน  เพื่อสนองตอบความตองการหลายอยางของคน  โดยทั่วไปแลวบุคคล

มิไดทํางานเต็มที่ตามความสามารถบุคคลตองการแรงจูงใจที่จะทํางานตามที่ตองการ  โดยเฉพาะ

แรงจูงใจที่เหมาะสมจะทําใหเอาใจใสในงานมากขึ้น  หากหนวยงานตองการใหพนักงานมีแรงจูงใจใน

การทํางาน  จะตองเขาใจถงึความตองการของบุคคลมีจุดหมายเดียวกันเปาหมายขององคการจะทําให

องคการมปีระสทิธภิาพและบรรลุวัตถุประสงคตามที่ตองการได 

          ดังนั้นการจูงใจเปนสาเหตุสําคัญตอการประพฤติปฏิบัติผูที่มุงพัฒนาตนเพื่อการมีชีวิต 

ที่มีประสิทธิภาพก็ควรตองใชเหตุใชผลในการเสริมแรงจูงใจในแนวทางที่เหมาะสมเพื่อนําไปสูการ

ประพฤตปิฏบิัตอิันเปนไปในทางสรางสรรคแกตนเองและสังคม ซึ่งไดมนัีกวชิาการไดกลาวไวเชน ปราณ ี 

รามสูต และจํารัส  ดวงสุวรรณ (2545 : 208)  กลาววา คําวา การจูงใจ (Motivation) นี้ นักจิตวิทยา

อธบิายไวหลายลักษณะ เชน การจูงใจเปนภาวะภายใจที่กระตุนใหเกิดพฤติกรรมทั้งการคิด  ความรูสึก 

การกระทําเพื่อมุงใหบรรลุเปาหมาย  และเปนภาวะภายในที่ผลักดันบุคคลใหแสดงพฤติกรรมเฉพาะ

อยางใดอยางหนึ่ง  วาเปนกระบวนการเกิดพลังของบุคคลในการแสดงพฤติกรรมเพื่อบรรลุเปาหมาย  

ซึ่งแรงกระตุนที่ทําใหบุคคลแสดงพฤติกรรมเพื่อบรรลุเปาหมายนั้นเรียกวา แรงจูงใจ  (Motives)  การ

จูงใจเปนการเกิดพฤติกรรมที่เขมขนของบุคคล  เพื่อใหตนเองบรรลุเปาหมายหรือความสําเร็จใน
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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  ความรูและทัศนคตใินเรื่องนั้น ๆอยางไร แลวพยายามดึงเอาสิ่งเหลานั้นมาเปนแรงจูงใจ 

(Motive) ในการแสดงพฤตกิรรมหรอืเปลี่ยนแปลงพฤตกิรรมตาง ๆ 

ลักษณะของแรงจูงใจ   

สําหรับลักษณะของแรงจูงใจนัน้ พรทพิย  สัมปตตะวนิช (2546 : 4) กลาววา  

แรงจูงใจม ี 2  ลักษณะ  ดังนี้ 

1) แรงจูงใจภายใน (Intrinsic Motives) แรงจูงใจภายในเปนสิ่งผลักดันจากภายในตัว

บุคคลซึ่งอาจจะเปนเจตคติ  ความคิด  ความสนใจ  ความตั้งใจ  การมองเห็นคุณคา  ความพอใจ  

ความตองการเปนตน  สิ่งตาง ๆ ดังกลาวนี้มีอิทธิพลตอพฤติกรรมคอนขางถาวร  เชน คนงานที่เห็น

องคการ คือ สถานที่ใหชีวิตแกเขาและครอบครัวเขาก็จะจงรักภักดีตอองคการ  และองคการบางแหง

ขาดทุนในการดําเนนิการก็ไมไดจายคาตอบแทนที่ดแีตดวยความผูกพัน  พนักงานก็รวมกันลดคาใชจาย

และชวยกันทํางานอยางเต็มที่ 

2) แรงจูงใจภายนอก (Extrinsic  Motives)  แรงจูงใจภายนอกเปนสิ่งที่ผลักดันภายนอก

ตัวบุคคลที่มากระตุนใหเกิดพฤติกรรมอาจจะเปนการไดรับรางวัล  เกียรติยศช่ือเสียง  คําชม  หรือยก

ยอง  แรงจูงใจนี้ไมคงทนถาวร  บุคคลแสดงพฤติกรรม  เพื่อตอบสนองสิ่งจูงใจดังกลาวเฉพาะกรณีที่

ตองการสิ่งตอบแทนเทานัน้ 

สําหรับ อุบลรัตน  เพ็งสถติ  (2547 : 67)  กลาววา  แรงจูงใจสามารถจําแนกได 2 

ประเภท คอื 

     1. แรงจูงใจปฐมภูมิ เปนแรงจูงใจที่เกิดจากการมีวุฒิภาวะ  ซึ่งจัดวาเปนแรงจูงใจที่มี

พื้นฐานมาจากสภาพทางรางกาย  ไมไดเกิดมาจากการเรียนรู  แรงจูงใจปฐมภูมิสามารถจําแนกไดเปน 

2 ประเภท คือ  แรงจูงใจดานสรีระ  แรงจูงใจทางดานสรีระจะเกิดขึ้นเมื่อรางกายอยูในภาวะไมสมดุล

รางกายจะเกิดความตองการเพื่อทําใหรางกายอยูในภาวะที่สมดุลใหได เชน  ความหิว  ความกระหาย  

ความตองการทางเพศ  ความตองการอากาศ  การนอนหลับ  ความอบอุนและความเย็น  เปนตน  และ

แรงจูงใจทั่วไป  แรงจูงใจทั่วไปนี้เปนแรงจูงใจที่มิไดเกิดขึ้นจากลักษณะทางดานสรีระมากนัก  และมิได

เปนแรงจูงใจที่เกดิจากการเรยีนรูทุก 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

ของสังคมนี้ ทําใหบุคคลมีความคลอยตามและมีการทําพฤติกรรมตามสภาพของสังคมแตละแหง 

เปนตน 

ประโยชนของแรงจูงใจ   

การจูงใจเปนสิ่งที่จะตองสรางสรรคขึ้น  และจัดใหมีในองคการหรือทุกหนวยงานเพื่อ

เปนปจจัยสําคัญในการบริหารงานขององคการ  เพราะการจูงใจชวยใหความตองการความจําเปนและ

ความเดอืดรอนของบุคคลในองคกรได จะทําใหขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน เจาหนาที่ดี

ขึ้น  โดยไดมนัีกวชิาการไดกลาวถงึประโยชนของแรงจูงใจไวหลายทาน ดังนี้ 

กันตยา  เพิ่มผล (2544 : 90-91) กลาววา ประโยชนของการจูงใจในการบริหาร

สามารถแบงไดดังนี้ 

1)  เสรมิสรางกําลังใจในการปฏบิัตงิานใหแกบุคคลใหองคการ และแกหมูคณะเปนการ

สรางพลังงานรวมกันของกลุม 

2)  สงเสริมและเสริมสรางสามัคคีธรรมในหมูคณะ  เปนการสรางพลังดวยความ

สามัคคี 

3)  สรางกําลังขวัญและทาททีี่ดใีนการปฏบิัตงิานแกบุคลากรในองคการ 

4)  ชวยเสรมิสรางใหเกดิความจงรักภักดตีอองคการ 

5)  ชวยทําใหการควบคุมงานดําเนินไปดวยความราบรื่น  อยูในกรอบแหงระเบียบวินัย

และ 

มศีลีธรรมอันดงีาม  ลดอุบัตเิหตุและอันตรายในการปฏบิัตงิาน 

6)  เกื้อหนุนและจูงใจใหสมาชิกขององคการ เกดิความคดิสรางสรรคในกจิการตาง ๆ 

ในองคการ เปนการสรางความกาวหนาใหแกพนักงานและองคการ 

7)  ทําใหเกดิศรัทธาและความเช่ือม่ันในองคการที่ตนปฏบิัตงิานอยู  ทําใหเกดิความสุข

กายสุขใจในการทํางาน 

8)  การจูงใจกอใหเกดิประสทิธภิาพในการปฏบิัตงิาน 

และสอดคลองกับ นภาพร  ขันธนภา  และจีรพร  ศรีทอง (2547 :  93) กลาววา  เมื่อ

ผูปฏบิัตงิาน 

มแีรงจูงใจที่จะทํางานยอมจะเกดิผลดกีับองคการ และตอตัวผูปฏบิัตงิาน ดังนี้ 

1) องคการจะไดรับผลงานอยางเต็มเม็ดเต็มหนวยจากการปฏบิัตงิานของ 

บุคลากร 

2)  ทําใหองคการลดความสูญเสียอันเกิดจากความละเลย  ความไมเอาใจใสตอ

กฎเกณฑและวธิกีารปฏบิัตงิานตามที่ไดกาํหนดไว 
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3)  ทําใหเกิดความคิดสรางสรรคอันที่จะทํางานใหไดประสิทธิภาพสูงขึ้น  บุคลากรจะ

ทํางานดวยความสํานกึในผลประโยชนสวนรวมขององคการยิ่งกวาประโยชนสวนตน 

4)  ทําใหเกิดความรับผิดชอบตอผลงานที่ไดกระทําลงไป โดยความรับผิดชอบเปนตัว

คุมพฤติกรรมของผูปฏิบัติงานใหเปนไปในทางรักษาผลประโยชนขององคการและผลดีแกผูปฏิบัติงาน

ทัง้ในดานที่จะไดรับผลตอบแทนที่ดขีึ้นจากองคการและการสรางความกาวหนาใหแกตนเอง 

5)  แรงจูงใจจะชวยลดความขัดแยงในองคการ เพราะทุกคนจะมองไปในทิศทาง

เดียวกัน หากจะมีความเห็นไมตรงกันแตก็จะเปนไปเพื่อจุดหมายเดียวกัน ทําใหสามารถลดความ

ขัดแยงลงเหลอืแตความเปนมติร 

6)  แรงจูงใจชวยใหเกิดความพรอมที่จะรับฟงคําสั่งเพื่อใหการปฏิบัติเปนไปอยาง

ราบรื่นและถูกตองตามเจตนารมณของการสั่งงานนัน้ 

7)  แรงจูงใจเปนรากฐานของการสรางขวัญหรือกําลังใจในการทํางาน เพราะ

ผูปฏิบัติงานที่มีแรงจูงใจไปทิศทางเดียวกันยอมกอใหเกิดความรวมมือรวมใจกันปฏิบัติงานใหลุลวงไป

โดยปราศจากการเกี่ยงงอนกัน 

           ผูวิจัยสรุปไดวา  แรงจูงใจ  เปนตัวกระตุนใหบุคคลเกิดความกระตือรือรนเพื่อใหการ

ปฏิบัติงานสําเร็จลุลวงตามจุดประสงค  แรงจูงใจที่เกิดจากภายในเปนสิ่งผลักดันจากภายในตัวบุคคล  

สวนแรงจูงใจภายนอกเปนสิ่งผลักดันภายนอกตัวบุคคล  สามารถแบงแรงจูงใจออกเปน  แรงจูงใจปฐม

ภูมิ  ซึ่งเปนแรงจูงใจที่เกิดจากการมีวุฒิภาวะที่มีพื้นฐานมาจากสภาพทางรางกาย  ไมไดเกิดมาจาก

การเรียนรูและแรงจูงใจทุติยภูมิ เปนแรงจูงใจที่เกิดขึ้นมาจากการเรียนรู และทําใหเกิดพฤติกรรมที่

แตกตางกันออกไปตามประสบการณ ประโยชนของแรงจูงใจ  การจูงใจเปนสิ่งที่จะตองสรางสรรคขึ้น  

และจัดใหมีในองคการหรือทุกหนวยงานเพื่อเปนปจจัยในการบริหารงานขององคการ  เพราะการจูงใจ

ชวยใหความตองการความจําเปนและความเดือดรอนของบุคคลในองคกรได จะทําใหขวัญกําลังใจใน

การปฏบิัตงิานของบุคลากรที่ดขีึ้น 

2.2 ทฤษฎเีกี่ยวกับความตองการ 

     2.2.1  ทฤษฎลีําดับข้ันความตองการของมาสโรล (Maslow’s Hierachy of Needs)  

มสีมมตฐิานของการจูงใจ  3  ประการ  ดังนี้(สัมฤทธิ์ ยศสมศักดิ์, 2548: 205-207) 

1.  มนุษยมคีวามตองการอยูตลอดเวลาไมมทีี่สิ้นสุดตราบใดที่ยังมชีีวติอยู 

2.  ความตองการที่ไดรับการตอบสนองแลวจะไมเปนแรงจูงใจหรือสิ่งกระตุนอกีตอไป 

3.  ความตองการของคนมลีักษณะเปนลําดับขัน้จากตํ่าไปหาสูงตามลําดับความสําคัญ 
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Abraham  A.  Maslow  แบงความตองการของมนุษยออกเปน  5  ลําดับขัน้  ดังนี้ 

ลําดับข้ันที่ 1:  ความตองการทางกายภาพ (physiological needs) 

                       ไดแก  อาหาร  เครื่องนุงหม  ยารักษาโรค  ที่อยูอาศัย และการพักผอน เปน

ตน 

ลําดับข้ันที่ 2:  ความตองการความม่ันคงปลอดภัย (safely needs) 

1)  ความปลอดภัยทางรางกาย เชน ปลอดภัยจากอุบัตเิหตุ  โจรผูราย 

2)  ความม่ันคงทางเศรษฐกจิ   เชน ความม่ันคงในงานที่ทํา 

ลําดับข้ันที่ 3:  ความตองการเขาเปนสวนหนึ่งของสังคม (social needs)   

     ตองการมคีวามผูกพันในสังคม  มสีวนรวมในกจิกรรมตางๆและตองการมี

สถานภาพ  

                     ทางสังคมที่สูงขึ้น 

ลําดับข้ันที่ 4:  ความตองการการยกยองและยอมรับ (esteem needs) 

                  เปนความตองการที่จะมช่ืีอเสยีงเกยีรตยิศไดรับการยกยองในสังคม ตองการ

ใหผูอื่น                 

                     ยอมรับนับถอืวาเปนบุคคลที่มคีุณคา  มคีวามรู  ความสามารถ  และตองการ

เปนผูที่ 

                     มทีักษะหรือความชํานาญดานตางๆ 

ลําดับข้ันที่ 5:  ความตองการประจักษในคุณคาของตนเอง (self-actualization) 

                     ความตองการที่จะประสบความสําเร็จหรอืสมหวังในชีวติ  อยากทําตามความ

ฝน         

                     ของตนเอง  และมคีวามสุขกับสิ่งที่ตองการทําหรอืหวังที่จะทํา 

     2.2.2  ทฤษฎี ERG ของ Alderfer (ERG Theory : Existence  Relatedness  Growth  

Theory) เปนทฤษฎีที่เกี่ยวของกับความตองการพื้นฐาน  แตไมคํานึงถึงขั้นความตองการวาความ

ตองการใดเกดิขึ้นกอนหรอืหลัง  และความตองการหลายๆอยางอาจเกดิขึ้นพรอมกันได  ความตองการ
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ตามทฤษฎี ERG จะมีนอยกวาความตองการตามลําดับขั้นของ Maslow โดยแบงออกเปน  3  ประการ  

ดังนี้ 

                          

      1) ความตองการเพื่อความอยูรอด (Existence needs (E)) เปนความตองการพื้นฐาน

ของรางกายเพือ่ใหมนุษยดํารงชีวติอยูได  เชน  อาหาร  เครื่องนุงหม  ที่อยูอาศัย  ยารักษาโรค เปนตน 

เปนความตองการในระดับต่ําสุดและมลีักษณะเปนรูปธรรมสูงสุด  ประกอบดวยความตองการทาง

รางกายบวกดวยความตองการความปลอดภัยและความม่ันคงตามทฤษฎขีองมาสโลว  ผูบริหาร

สามารถตอบสนองความตองการดานนี้ไดดวยการจายคาตอบแทนที่เปนธรรม  มีสวัสดกิารที่ด ี มเีงิน

โบนัส  รวมถงึทําใหผูใตบังคับบัญชารูสกึม่ันคงปลอดภัยจากการทํางาน  ไดรับความยุตธิรรม  มกีาร

ทําสัญญาจางทํางาน  เปนตน 

              2) ความตองการมสีัมพันธภาพ (Relatedness needs (R))เปนความตองการที่จะให

และไดรับไมตรจีากบุคคลที่แวดลอม  เปนความตองการที่มลีักษณะเปนรูปธรรมนอย  ประกอบดวย

ความตองการผูกพันหรอืการยอมรับทางสังคม  ตามทฤษฎขีองมาสโลว  ผูบริหารควรสงเสรมิให

บุคลากรในองคการมคีวามสัมพันธที่ดตีอกัน  ตลอดจนสรางความสัมพันธที่ดตีอบุคคลภายนอกดวย  

เชน  การทํากจิกรรมที่ทําใหเกดิความสัมพันธระหวางผูนําและผูตาม  เปนตน 

             3) ความตองการความเจริญกาวหนา (Growth needs (G))เปนความตองการใน

ระดับสูงสุดของบุคคลซึ่งมีความเปนรูปธรรมตํ่าสุด  ประกอบดวยความตองการการยกยองบวกดวย

ความตองการประสบความสําเร็จในชีวิตตามทฤษฎขีองมาสโลว  ผูบริหารควรสนับสนุนใหพนักงาน

พัฒนาตนเองใหเจรญิกาวหนาดวยการพิจารณาเลื่อนขั้น เลื่อนตําแหนงหรอืมอบหมายใหรับผิดชอบตอ

งานกวางขึ้นโดยมหีนาที่การงานที่สูงขึ้น  อันจะเปนโอกาสที่พนักงานจะกาวไปสูความสําเร็จ 

2.2.3  ทฤษฎีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ของ McClelland (acquired - needs) ในชวงปค.ศ.

1940นักจิตวิทยาช่ือ  David I. McClelland ไดทําการทดลองโดยใชแบบทดสอบการรับรูของบุคคล 

(Thematic Apperception test (TAT))เพื่อวัดความตองการของมนุษย  โดยแบบทดสอบ TAT เปนเทคนิค
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การนําเสนอภาพตางๆแลวใหบุคคลเขียนเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งที่เขาเห็น  จากการศึกษาวิจัยของแมคคลี

แลนดไดสรุปคุณลักษณะของคนที่มแีรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สูงวามคีวามตองการ  3  ประการ  ดังนี้ 

1)  ความตองการความสําเร็จ nAch(Need for Achievement): เปนความตองการที่จะทําสิ่ง

ตางๆใหเต็มที่และดทีี่สุดเพื่อความสําเร็จ  พบวาบุคคลที่ตองการความสําเร็จสูง (nAch)จะเปนบุคคลที่มี

ลักษณะชอบการแขงขัน  ชอบงานที่ทาทาย  และตองการไดรับขอมูลปอนกลับเพื่อประเมินผลงานของ

ตนเอง  มคีวามชํานาญในการวางแผน  มคีวามรับผิดชอบสูงและกลาจะเผชิญหนากับความลมเหลว 

2)  ความตองการความผูกพัน nAff(Need for Affiliation) : เปนความตองการการยอมรับจาก

บุคคลอื่น  ตองการเปนสวนหนึ่งของกลุม  ตองการสัมพันธภาพที่ดีตอบุคคลอื่น พบวา บุคคลที่มีความ

ตองการความผูกพัน (nAff) จะชอบสถานการณการรวมมือมากกวาสถานการณการแขงขัน  โดยจะ

พยายามสรางและรักษาความสัมพันธอันดกีับผูอื่น 

3)  ความตองการอํานาจ nPower (Need for power) : เปนความตองการอํานาจเพื่อมีอิทธิพล

เหนอืผูอื่น  พบวาบุคคลที่มคีวามตองการอํานาจสูง (nPower) จะแสวงหาวิถีทางเพื่อทําใหตนมีอิทธิพล

เหนือบุคคลอื่น  ตองการใหผูอื่นยอมรับหรือยกยอง  ตองการความเปนผูนํา  ตองการทํางานให

เหนอืกวาบุคคลอื่น  และกังวลเรื่องอํานาจมากกวาการทํางานใหมปีระสทิธภิาพ 

2.2.4 ทฤษฎสีองปจจัยของFrederick Herzbreg (Herzberg’s Two Factor Theory)เสนอ

ทฤษฎีที่เรียกวา Motivatior – Hygiene Theory  ทฤษฎีปจจัยการจูงใจและปจจัยสุขวิทยา  โดยเนื้อหา

ของทฤษฎีดังกลาวคลายคลึงกับทฤษฎีลําดับขั้นความตองการของมนุษยของ Maslow  เพราะแบง

ประเภทของปจจัยตางๆที่กระตุนใหคนขยันทํางานมากขึ้น เปน 2 พวก ดังนี้ คือ (ศิริพงษ ลดาวัลย ณ 

อยุธยา, 2542:110-112) 

1) ปจจัยจูงใจ (Motivation Factor) เปนปจจัยกระตุนใหคนทํางานโดยเกี่ยวของกับ

เหตุการณที่ดีที่เกิดขึ้นกับคนงานอันจะทําใหคนงานมีความพึงพอใจเกี่ยวกับงานที่ทํา ประกอบดวย

ปจจัย  6  ประการ ดังนี้       

     1.1   ความสําเร็จ (Achievement)คือ พนักงานมีความรูสึกวาเขาทํางานไดสําเร็จทั้งหมดหรือ

บางสวน 

1.2   การไดรับการยอมรับ (Recognition)คือ พนักงานมีความรูสึกวาความสําเร็จของเขานั้น 

คนอื่นรับรู มคีนยอมรับ 

1.3  ลักษณะของงาน(Work itself) คือ พนักงานมีความรูสึกวางานที่เขาทํานาสนใจ  นาทํา      
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 1.4   ความรับผิดชอบ (Responsibility) คอื พนักงานมีความรูสึกวาเขามีสิ่งที่ตองรับผิดชอบตอ

ตนเองและตองานของเขา 

1 .5  ความกาวหนา (Advancement)คือ พนักงานมีความรูสึกวา เขามี ศักยภาพที่จะ

เจรญิกาวหนา 

1.6   ความเจรญิเตบิโต (Growth) คือ พนักงานตระหนักวาเขามีโอกาสเรียนรูเพิ่มขึ้นจากงานที่

ทํามทีักษะหรอืความเช่ียวชาญจากการปฏบิัตงิาน 

2)  ปจจัยสุขอนามัย หรือ การบํารุงรักษา (Maintenance Factor) เปนปจจัยที่เกี่ยวของ

กับเหตุการณที่จะสรางความไมพอใจในการทํางานใหกับคนงาน หรือสกัดกั้นไมใหเกิดแรงจูงใจในการ

ทํางานขึ้นได  ประกอบดวยปจจัย  10  ประการ  ดังนี้      

     2.1  นโยบายการบรหิารของบรษิัท (Company Policy)คือ พนักงานรูสึกวาฝายจัดการมีการ

สื่อสารที่ดยีิ่งกับพนักงาน  พนักงานมคีวามรูสกึที่ดตีอองคการ  และนโยบายการบรหิารงานบุคคล 

     2.2  การบังคับบัญชา (Supervision) คือ พนักงานรูสึกวาผูบริหารงานตั้งใจสอนและ

แจกจายหนาที่ความรับผิดชอบ 

     2.3  ความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา(Relationship with Supervisor)คือ พนักงานมี

ความรูสกึที่ดตีอหัวหนางานเขา 

     2.4  เงื่อนไขการทํางาน (Work conditions) คือ พนักงานรูสึกดีตองานที่ทําและสภาพการณ

ของที่ทํางาน 

     2.5 เงนิเดอืน (Salary) คอื พนักงานรูสกึวาเงื่อนไขคาตอบแทนการทํางานมคีวามเหมาะสม 

     2.6  ความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน(Relationship with peers)คือ พนักงานมีความรูสึกที ่

ดตีอกลุมเพื่อนที่ด ี

     2.7 ชีวติสวนตัว(Personal life)คอื พนักงานรูสกึวางานของเขาทัง้ดานช่ัวโมงการทํางาน การ

ยายงาน ฯลฯ ไมกระทบตอชีวติสวนตัว 

     2.8   ความสัมพันธกับลูกนอง คอื หัวหนางานมคีวามรูสกึที่ดตีอผูใตบังคับบัญชา 

     2.9   สถานภาพ (Status) คอื พนักงานรูสกึวางานของเขามตีําแหนงหนาที่ที่ด ี

     2.10 ความม่ันคงในงาน (Security) คือ พนักงานมีความรูสึกม่ันคง  ปลอดภัยในงานที่

ปฏบิัต ิ
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  4.  งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

ทิพวรรณ  ดวงแกว (2545) ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธระหวางบุคลิกภาพ การรับรูบรรยากาศ 

การเรียนรู และการเขารวมกิจกรรมเพื่อพัฒนาตนเอง ของพนักงานระดับปฏิบัติการ  มีวัตถุประสงค 

คอื ศกึษาความสัมพันธระหวางบุคลกิภาพ การรับรูบรรยากาศการเรียนรูและการเขารวมกิจกรรมเพื่อ

พัฒนาตนเองของพนักงานระดับปฏิบัติการ  และศึกษาการทํานายรวมกันของบุคลิกภาพและการรับรู

บรรยากาศการเรียนรูตอการเขารวมกิจกรรมเพื่อพัฒนาตนเองของพนักงานระดับปฏิบัติการ 

ผลการวจัิยพบวา  

1. บุคลกิภาพดานความไมม่ันคงทางอารมณมคีวามสัมพันธทางลบกับการเขารวมกิจกรรมเพื่อ

พัฒนาตนเอง การรับรูประโยชนของกิจกรรมเพื่อพัฒนาตนเองและความตั้งใจในการเขารวมกิจกรรม

เพื่อพัฒนาตนเอง  

2. บุคลิกภาพดานการเปดเผยตัวเองมีความสัมพันธทางบวกกับการเขารวมกิจกรรมเพื่อ

พัฒนาตนเองและความตัง้ใจในการเขารวมกจิกรรมเพื่อพัฒนาตนเอง   

3. บุคลิกภาพดานการความเขาใจผูอื่นและดานการเปดรับประสบการณมีความสําพันธ

ทางบวกกับการเขารวมกิจกรรมเพื่อพัฒนาตนเอง การรับรูประโยชนของกิจกรรมเพื่อพัฒนาตนเอง

และความตัง้ใจในการเขารวมกจิกรรมเพื่อพัฒนาตนเอง  

4. บุคลิกภาพดานความรับผิดชอบมีความสัมพันธทางบวกกับการรับรูประโยชนของกิจกรรม

เพื่อพัฒนาตนเองและความตัง้ใจในการเขารวมกจิกรรมเพื่อพัฒนาตนเอง  

5. การรับรูบรรยากาศการเรียนรูมีความสัมพันธทางบวกกับการเขารวมกิจกรรมเพื่อพัฒนา

ตนเอง การรับรูประโยชนของกิจกรรมเพื่อพัฒนาตนเองและความตั้งใจในการเขารวมกิจกรรมเพื่อ

พัฒนาตนเองของพนักงานระดับปฏบิัตกิาร  

6. บุคลิกภาพดานการเปดเผยตัวเองและการรับรูบรรยากาศการเรียนรู สามารถรวมกัน

ทํานายความตัง้ใจในการเขารวมกจิกรรมเพื่อพัฒนาตนเองของพนักงานระดับปฏบิัตกิาร  

7. บุคลิกภาพดานเปดรับประสบการณและการรับรูบรรยากาศการเรียนรูสามารถรวมกัน

ทํานายการเขารวมกิจกรรมเพื่อพัฒนาตนเอง การรับรูประโยชนของกิจกรรมเพื่อพัฒนาตนเองและ

ความตัง้ใจในการเขารวมกจิกรรมเพื่อพัฒนาตนเองของพนักงานระดับปฏบิัตกิาร  

8. บุคลิกภาพดานความรับผิดชอบและการรับรูบรรยากาศการเรียนรูสามารถรวมกันทํานาย

การรับรูประโยชนของกิจกรรมเพื่อพัฒนาตนเองและความตั้งใจในการเขารวมกิจกรรมเพื่อพัฒนา

ตนเองของพนักงานระดับปฏบิัตกิาร 

ปยาภรณ  ครองจันทร (2546)  ศึกษาเรื่อง  ปจจัยสวนบุคคลและบรรยากาศองคการที่มี

อิทธิพลตอการเรียนรูดวยตนเอง  โดยมีวัตถุประสงคคือ เพื่อเปรียบเทียบการเรียนรูดวยตนเองของ
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พนักงานในองคการเอกชนที่มีปจจัยสวนบุคคลและบรรยากาศองคการที่แตกตางกัน  ผลการวิจัย

พบวา  

1.  พนักงานเพศชายและเพศหญงิจะมกีารเรยีนรูดวยตนเองไมแตกตางกัน   

2.  พนักงานที่มอีายุแตกตางกันจะมกีารเรยีนรูดวยตนเองไมแตกตางกัน  

3.  พนักงานที่มกีารศกึษาในระดับปรญิญาโทขึ้นไปจะมกีารเรียนรูดวยตนเองสูงกวาพนักงานที่

มกีารศกึษาในระดับปรญิญาตรแีละตํ่ากวา  

4.  พนักงานที่รับรูบรรยากาศองคการในระดับที่ดจีะมกีารเรยีนรูดวยตนเองมากกวาพนักงานที่

รับรูบรรยากาศองคการในระดับที่ไมด ี  

5.  บรรยากาศองคองคการมคีวามสัมพันธเชิงบวกกับการเรยีนรูดวยตนเอง  

6.  อายุไมมคีวามสัมพันธเชิงบวกกับการเรยีนรูดวยตนเอง   

7.  ตัวแปรปจจัยสวนบุคคล ไดแก ระดับการศึกษา และบรรยากาศองคการสามารถรวมกัน

ทํานายระดับการเรยีนรูดวยตนเองไดรอยละ  26 โดยที่ตัวแปรดานบรรยากาศองคการสามารถทํานาย

ระดับการเรยีนรูดวยตนเองไดดทีี่สุด  

นิตยา  โคตรศรีเมือง (2546)  ศึกษาเรื่อง ปจจัยแรงจูงใจที่สงผลตอการปฏิบัติงานของ

บุคลากรสายสนับสนุน สังกัดสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา การวิจัยครั้งนี้เพื่อศึกษาและ

เปรียบเทียบปจจัยแรงจูงใจที่สงผลตอการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน สังกัดสํานักงาน

อธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา ผลการศึกษาพบวา ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยแรงจูงใจที่สงผล

ตอการปฏบิัตงิานของบุคลากรสายสนับสนุน เกี่ยวกับปจจัยจูงใจและปจจัยค้ําจุนอยูในระดับปานกลาง  

และเมื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยปจจัยแรงจูงใจที่สงผลตอการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน 

จําแนกตามสายงานของบุคลากร ประสบการณในการทํางานและวุฒิการศึกษา ผลการวิจัยช้ีใหเห็นวา

บุคลากรสายสนับสนุนที่เปนลูกจางช่ัวคราวควรไดรับการสงเสริมเกี่ยวกับปจจัยแรงจูงใจในการ

ปฏบิัตงิานใหมากยิ่งขึ้น 

ศิโรรัตน  ตระกูลสถิตม่ัน (2547) ศึกษาเรื่อง ความตองการการพัฒนาตนเองของบุคลากร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความตองการการพัฒนา

ตนเองของบุคลากรที่เปนอาจารยอัตราจาง มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ผลการศึกษาพบวา ลักษณะ

สวนบุคคลของบุคลากรที่เปนกลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญงิ  ดานความตองการการพัฒนาตนเอง

ของบุคลากรในภาพรวมอยูในระดับมาก โดยมีความตองการระดับมากที่สุด อันดับแรก คือ ดานการ

ฝกอบรม/สัมมนา  ศึกษาดูงาน รองลงมา ดานวิจัยและดานการเขาสูตําแหนงทางวิชาการ  อันดับ

สุดทายมคีวามตองการระดบัมากดานการศกึษาตอ  สวนผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา บุคลากรที่มี

เพศ อายุ อายุการทํางาน ระดับการศึกษา และสถานภาพตําแหนงในปจจุบันที่แตกตางกัน  มีความ

ตองการการพัฒนาตนเองในภาพรวมไมแตกตางกัน สวนบุคลากรที่มีหนวยงานสังกัดแตกตางกัน มี

ความตองการการพัฒนาตนเองในภาพรวมแตกตางกัน  
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กรกนก  ทองโคตร (2548)  ศึกษาเรื่อง  การรับรูบรรยากาศองคการรับการพัฒนาตนเองของ

บุคลากรฝายสนับสนุนของมหาวทิยาลัยราชภัฏพระนคร  มวีัตถุประสงคเพื่อ  

1.  ศกึษาการพัฒนาตนเองของบุคลากรจําแนกตามลักษณะทางประชากรศาสตร   

2.  ศึกษาความสัมพันธระหวางการรับรูบรรยากาศองคการกับการพัฒนาตนเองของบุคลากร

ฝายสนับสนุนของมหาวทิยาลัยราชภัฏพระนคร  กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้  เปนบุคลากรฝาย

สนับสนุนของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  ซึ่งจําแนกเปนลูกจางประจํา และลูกจางประจําตาม

สัญญา    

ผลการวิจัย    1.  การวิเคราะหความคิดเห็นตอการรับรูบรรยากาศองคการ   บุคลากรฝาย

สนับสนุนของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  มีความคิดเห็นตอการรับรูบรรยากาศองคการโดยรวมอยู

ในระดับเห็นดวย   และเมื่อพิจารณาการรับรูบรรยากาศองคการในแตละดาน พบวา  ดานการสราง

แรงจูงใจในการทํางานอยูในระดับไมแนใจ  สวนดานการติดตอสื่อสารภายในองคการ ดานการมีสวน

รวมในการตัดสินใจ  ดานองคการคํานึงถึงพนักงาน  ดานการใชอํานาจและอิทธิพลในองคการ และ

ดานการนําเทคนคิและวทิยาการมาใชในองคการอยูในระดับเห็นดวย   

               2.  การวิเคราะหความคิดเห็นตอการพัฒนาตนเอง  บุคลากรฝายสนับสนุนของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  มีความคิดเห็นตอการพัฒนาตนเองโดยรวมอยูในระดับมาก  และเมื่อ

พิจารณาการพัฒนาตนเองในแตละดาน  พบวา  ดานความรูอยูในระดับปานกลาง  สวนดานทักษะ  

และดานคุณสมบัตสิวนตัว  เจตคต ิ คานยิม  และความเช่ือ อยูในระดับมาก   

ธนกฤต  วัฒนากูล (2551)  ศึกษาเรื่อง  ปจจัยแรงจูงใจในการทํางานของพนักงานบริษัท 

สายไฟฟาบางกอกเคเบิ้ล จํากัด จังหวัดสมุทรปราการ  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยแรงจูงใจใน

การทํางาน ของพนักงานบริษัท สายไฟฟาบางกอกเคเบิ้ล จํากัด จังหวัดสมุทรปราการ  โดยใชทฤษฏี

สองปจจัยของเฮอรสเบอรก ผลการศกึษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามมคีวามพงึพอใจตอปจจัยแรงจูงใจ

ในการทํางานอยูในระดับมาก  โดยแบงออกเปนปจจัยดังตอไปนี้  ผลการศึกษาแรงจูงใจ พบวา ผูตอบ

แบบสอบถามมคีวามพงึพอใจดานความสําเร็จในการทํางาน  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

อาจารยประจําตามสัญญาจาง ที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณในการทํางาน และ

หนวยงานที่สังกัดแตกตางกัน  ผลการวจัิยสรุปไดดังนี้  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 ดานการศกึษาตอ  ดานการฝกอบรม และดานการเรยีนรูดวยตนเอง   

2. ผลการเปรียบเทียบระดับความตองการพัฒนาตนเองของอาจารยประจําตามสัญญาจาง 

พบวา อาจารยประจําตามสัญญาจาง ที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณในการทํางาน

ตางกัน มีความตองการพัฒนาตนเองในภาพรวม ดานการศึกษาตอ ดานการฝกอบรมและดานการ

เรียนรูดวยตนเอง แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  สวนอาจารยประจําตาม

สัญญาจางที่มีหนวยงานที่สังกัดตางกัน มีความตองการพัฒนาตนเอง ในภาพรวม ดานการศึกษาตอ 

ดานการฝกอบรม และดานการเรยีนรูดวยตนเองแตกตางกันอยางมนีัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ 0.05 

ชัชณี  กลั่นสอน (2553) ศึกษาเรื่อง ปจจัยแรงจูงใจในการทํางานของบุคลากรสายสนับสนุน

วิชาการ กรณีศึกษา : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา  มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและ

เปรยีบเทยีบปจจัยแรงจูงใจในการทํางานของบุคลากรสายสนับสนุนวชิาการ  

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ขาราชการ

พลเรือนสามัญ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัย เงินรายได มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร 

วิทยาเขตศรีราชา ผลการศึกษาพบวา 1. บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มีการรับรูปจจัยแรงจูงใจใน

การทํางานดานปจจัยจูงใจและปจจัยค้ําจุน โดยรวมอยูในระดับปานกลาง 2. ผลการเปรียบเทียบปจจัย

แรงจูงใจในการทํางานของบุคลากรสายสนับสนุนวชิาการ ผลการวจัิยช้ีใหเห็นวามหาวิทยาลัยควรไดรับ

การสงเสรมิเกี่ยวกับปจจัยแรงจูงใจในการทํางานทั้งดานปจจัยจูงใจและปจจัยค้ําจุนใหมากยิ่งขึ้น 

บวรวิช  นนทะวงษ (2553) ศึกษาเรื่อง  อิทธิพลของปจจัยสวนบุคคลและแรงจูงใจที่สงผลตอ

การพัฒนาตนเองของบุคลากรบริษัท  โชติวัฒนอุตสาหกรรมการผลิต จํากัด  โดยมีวัตถุประสงค คือ 

(1)  เพื่อศึกษาความคิดเห็นตอแรงจูงใจและการพัฒนาตนเองของบุคลากรบริษัท  โชติวัฒน

อุตสาหกรรมการผลิต จํากัด (2) เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางแรงจูงใจกับการพัฒนาตนเองของ

บุคลากรบรษิัท  โชตวิัฒนอุตสาหกรรมการผลติ จํากัด และ (3) เพื่อศกึษาอทิธพิลของปจจัยสวนบุคคล

และแรงจูงใจที่สงผลตอการพัฒนาตนเองของบุคลากรบริษัท  โชติวัฒนอุตสาหกรรมการผลิต จํากัด  

ผลการวจัิยพบวา  บุคลากรบรษิัท  โชตวิัฒนอุตสาหกรรมการผลติ จํากัด มคีวามคิดเห็นตอการพัฒนา

ตนเอง โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เปนรายดานตามลําดับดังนี้ การกําหนดเปาหมายในการ

ทํางาน  การศึกษาตอ  การถายโอนความรูแกผูรวมงาน การสํารวจและประเมินตนเอง การศึกษา

เอกสารและคูมือการปฏิบัติงาน  การแสวงหาขอมูลขาวสาร การพบปะผูเช่ียวชาญ การเขารับการ

อบรมและประชุมสัมมนาวชิาการ 
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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

ตองการอยูในระดับมากสวนความตองการพัฒนาตนเองดานการฝกอบรมและดานการพัฒนาการ

ทํางานมีความตองการไมแตกตางกัน ความตองการอยูในระดับมาก เชนเดียวกัน พนักงานที่มีปจจัย

ลักษณะสวนบุคคล ไดแก อายุ ตําแหนงงาน ระยะเวลาการทํางานในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณตางกันมี

ความตองการพัฒนาตนเองแตกตางกัน ยกเวนดานเพศ ระดับการศึกษาและรายไดตางกัน พนักงานมี

ความตองการพัฒนาตนเองไมแตกตางกัน  

พัชรนิทร  ราชคมน (2554) ศกึษาเรื่อง ความตองการพัฒนาตนเองของบุคลากรสายสนับสนุน

วิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยจูงใจที่มีผลตอความตองการในการ

พัฒนาตนเอง ศึกษาความตองการในการพัฒนาตนเองและเปรียบเทียบความตองการในการพัฒนา

ตนเองของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ผลการวิจัยในดานปจจัยจูงใจที่จะ

นําไปสูการพัฒนาตนเองโดยภาพรวมมีผลตอการพัฒนาตนเองระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนราย

ดานแลวพบวา มีระดับความเห็นอยู 2 ระดับ คือ เห็นดวยระดับมาก ไดแก ดานสถานภาพทางสังคมมี

คาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา ดานความสําเร็จของงาน ความกาวหนาในตําแหนงงาน และดานเกียรติยศ

ช่ือเสียง สวนเห็นดวยระดับปานกลาง ไดแก ดานความกาวหนาในตําแหนงงาน และปจจัยดาน

เงนิเดอืน/คาตอบแทน  ในดานของความตองการพัฒนาตนเองผลการวิจัยพบวา ผูตอบแบบสอบถามมี

ความตองการพัฒนาตนเองโดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเปนรายดานแลว มีระดับ

ความเห็นอยู 2 ระดับ คือ ระดับมากที่สุด ไดแก ตองการพัฒนาตนเองดานฝกอบรมมากที่สุด 

รองลงมา ดานการเรยีนรู ดานเทคโนโลย ีและดานศึกษาตอ สวนความตองการพัฒนาตนเองระดับมาก 

คือ ดานทักษะหรือเทคนิคการปฏิบัติงานเฉพาะดานหรือเฉพาะตําแหนง และเมื่อเปรียบเทียบความ

ตองการในการพัฒนาตนเองระหวางกลุมงานพบวา โดยภาพรวมในแตละกลุมงานมีความตองการใน

การพัฒนาตนเองไมแตกตางกัน เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวามีความตองการดานการศึกษาตอ 

แตกตางกันในประเด็นตองการศึกษาในหลักสูตรที่เกี่ยวของกับงานในกลุมงานที่สังกัด สวนความ

ตองการดานการฝกอบรม ดานการเรียนรู ดานทักษะหรือเทคนิคการปฏิบัติงานเฉพาะดาน/เฉพาะ

ตําแหนงและดานเทคโนโลยมีคีวามตองการไมแตกตางกัน 
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5. กรอบแนวคิดการวิจัย 

   จากแนวคดิทฤษฏทีี่เกี่ยวของดังกลาว  ผูศกึษานํามาเปนแนวทางในการกําหนดกรอบแนวคิด

การวิจัย  การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเปนการดึงเอาศักยภาพและความสามารถของบุคลากรให

สามารถปฏบิัตงิานใหเกดิประโยชนสูงสุดตอองคการ โดยองคการจําเปนตองสรางแรงจูงใจแกบุคลากร

ใหตระหนักถึงความจําเปนที่จะตองไดรับการพัฒนาความรู ความสามารถของตนเองที่มีอยูอยางมี

ประสิทธิภาพ โดยใชทฤษฏีที่เกี่ยวกับความตองการรวมกับทฤษฏีสองปจจัย และแนวคิดเกี่ยวกับการ

พัฒนาตนเอง โดยปจจัยจูงใจดานตางๆ  ซึ่งปจจัยเหลานี้ จะเปนตัวกําหนดแนวทางในการพัฒนาตนเอง

ดวยเชนกัน  ดังนี้ 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเด็นท่ีศึกษา 

1.  การลาศกึษาตอ 

2.  การไปราชการ 

แหลงขอมูลท่ีศึกษา 

-    แบบบันทกึรายงานการลาศกึษาตอ  

     ป 2557 - 2559 

-    แบบบันทกึรายงานการไปราชการ 

     ป 2557 -  2559 

- เอกสารที่เกี่ยวของในการลาศกึษาตอ 

และการไปราชการ  ป 2557 -  2559 
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บทท่ี 3 

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

 วิธดีําเนนิการวิจัย  

 

การศึกษาการวิเคราะหการพัฒนาตนเองของบุคลากรคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามครั้งนี้    เปนงานวิ จัยเชิงบรรยายและการวิเคราะหเนื้อหา   

มีจุดมุงหมายศึกษาการวิเคราะหการพัฒนาตนเองของบุคลากรคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 

มหาวทิยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม  ดังนี้ 
 

1. แหลงขอมูลที่ใชในการวจัิย 

2. เครื่องมอืที่ใชในการวิจัย  

3. การเก็บรวบรวมขอมูล  

4. การวเิคราะหขอมูล  

 

1.  แหลงขอมูลท่ีใชในการวจัิย 

1.1 แหลงขอมูลท่ีใชในการวจัิย 

แหลงขอมูลที่ใชในการวิจัยที่ใชในการศึกษาครั้งนี้  ไดแก บุคลากรคณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลย ีมหาวทิยาลัย ราชภัฏพบิูลสงคราม  จํานวน  132  คน   ดังตารางที่ 1  

ตารางท่ี  1  แหลงขอมูลที่ใชในการวจัิย  ไดแก  บุคลากรของคณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี 

มหาวทิยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม  จําแนกตามหลักสูตรสาขาวชิา  ดังนี้ 

 

ลําดับ หนวยงาน ประชากร  

1 หลักสูตรสาขาวิชาชีววทิยา 10  

2 หลักสูตรสาขาวิชาจุลชีววทิยา            8  

3 หลักสูตรสาขาวิชาเคมี 14  

4 หลักสูตรสาขาวิชาฟสกิส 12  

5 หลักสูตรสาขาวิชาวทิยาการคอมพวิเตอร          10  

6 หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ 8  
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7 หลักสูตรสาขาวิชาวทิยาศาสตรสิ่งแวดลอม 6  

8 หลักสูตรสาขาวิชาคณติศาสตร 11  

9 หลักสูตรสาขาวิชาสถติิ 7  

10 หลักสูตรสาขาวิชาวทิยาศาสตรสุขภาพ 5  

11 หลักสูตรสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร 6  

12 หลักสูตรสาขาวิชาคหกรรมศาสตร 5  

13 สํานักงานคณบดคีณะวทิยาศาสตรฯ  29  

 รวมท้ังสิ้น 132  

 

2.  เครื่องมอืท่ีใชในการวิจัย 

 แบบบันทกึขอมูลการพัฒนาตนเองของบุคลากร 

3. การเก็บรวบรวมขอมูล 

การวิจัยในครั้งนี้   วิเคราะหจากขอมูลการไปพัฒนาตนเองของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร

และเทคโนโลย ี  โดยดําเนนิการ ดังนี้ 

3.1   รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวกับพัฒนาตนเองของบุคลากรคณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลย ีในป  2557 – 2558  

3.2   จดบันทกึขอมูลการพัฒนาบุคลากรคณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี  โดยแยกตาม

หลักสูตรสาขาวชิา 

3.3   วเิคราะหขอมูลโดยใชสถติเิชิงบรรยายและวเิคราะหเนื้อหา  

 

4.  การวเิคราะหขอมูล 

                 ผูวิจัยดําเนินการการวิเคราะหขอมูลใชสถิติพื้นฐาน เชน  คาเฉลี่ย รอยละใชการวิเคราะห

เนื้อหา  (Content Aralysis)  และการวเิคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ  (Quantitative Method)  เพื่อวิเคราะห

ขอมูลทางสถติหิาคาความถี่ (Frequencies) คาเฉลี่ย (Mean) คารอยละ (Percentage) และการวิเคราะห

ขอมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Method)   
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บทท่ี 4 

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

 ผลการวิจัย 

 

การวิเคราะหการพัฒนาตนเองของบุคลากรคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

มหาวทิยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม  ปงบประมาณ  2557 - 2559  จากการเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบ

บันทึกรายงานและเอกสารที่เกี่ยวของในการไปราชการของบุคลากรคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

ระยะ  3  ป  ตั้งแตปงบประมาณ  2557  -  2559  โดยการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ (Quantitative 

Method) เพื่อวิ เคราะหขอมูลทางสถิติหาคาความถี่  (Frequencies) คาเฉลี่ย (Mean) คารอยละ 

(Percentage) และการวเิคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Method)   

 

การวเิคราะหขอมูลเชงิปริมาณ (Quantitative Method)  

1.  สถิติขอมูลดานการลาศึกษาตอ  ของบุคลากรคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ระยะ 3 ป   ตั้งแตปงบประมาณ   2557 – 2559  จากการเก็บ

รวบรวมขอมูลจากแบบบันทึกรายงานและเอกสารที่เกี่ยวของในการ ระยะ 3 ป ตั้งแตปงบประมาณ 

2557 – 2559 โดยการวิเคราะหขอมูลทางสถิติหาคาความถี่ (Frequencies) คาเฉลี่ย (Mean) และคา

รอยละ (Percentage) มผีลการวเิคราะหขอมูล  ดังนี้ 

ตารางที่  2  จํานวนการลาศึกษาตอ ระยะ 3 ป ตั้งแตปงบประมาณ 2557 – 2559 ดังน้ี    

หนวยงาน 
ป 

2557 2558 2559 

ฟสกิส  3  

เคมี   2 

คหกรรม 1   

วทิยาศาสตรสุขภาพ  1  

สาธาณสุขศาสตร  2 1 

 

จากตารางที่ 2 พบวา  ขอมูลการลาศึกษาตอ ในป 2557 หลักสูตรสาขาวิชาคหกรรมศาสตร 

มีบุคลากรสายวิชาการ  จํานวน  1  คน ในป  2558  หลักสูตรสาขาวิชาฟสิกส  จํานวน  3  คน  
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หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ  จํานวน  1  คน  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร  จํานวน 2 คน 

และป 2559 หลักสูตรสาขาวิชาเคมี จํานวน 2 คน และหลักสูตรสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร  

จํานวน 1 คน  

 

2. สถิติการจัดสรรงบประมาณในการไปราชการของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร        

และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ระยะ 3 ป ตั้งแตปงบประมาณ 2557 – 2559 จาก

การเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบบันทึกรายงานและเอกสารที่เกี่ยวของในการ ระยะ 3 ป ตั้งแต

ปงบประมาณ 2557 – 2559 โดยการวิเคราะหขอมูลทางสถิติหาคาความถี่ (Frequencies) คาเฉลี่ย 

(Mean) และคารอยละ (Percentage) มผีลการวเิคราะหขอมูลดังนี้ 

 

 ตารางท่ี  3  จํานวนการไปราชการ ระยะ 3 ป ตั้งแตปงบประมาณ 2557 – 2559 

 

จากตารางที่ 3 พบวา บุคลากรคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดไปราชการ รวมทั้งสิ้น 

จํานวน  285  ครั้ง  เฉลี่ยปละ 95 ครั้ง ซึ่งเปนผูที่ไดรับการจัดสรรเงินงบประมาณในการไปราชการ

ของคณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี 

เมื่อพิจารณาจํานวนงบประมาณที่ไดรับการจัดสรรเงินงบประมาณในการไปราชการ 

พบวา ไดใชงบประมาณที่จัดสรร รวมทัง้สิ้น 1,428,000 บาท จําแนกออกเปน ดังนี้ 

1. ผูที่ไดรับการจัดสรร บุคลากรสายวิชาการประจําคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

งบประมาณ จํานวน 1,068,000 บาท     คดิเปนรอยละ 74.79 

2. ผูที่ไดรับการจัดสรร บุคลากรสายสนับสนุนประจําคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

งบประมาณ จํานวน 360,000 บาท คดิเปนรอยละ 25.21 

และเมื่อพิจารณาจํานวนการไปราชการระยะเวลา 3 ป ผูที่ไดรับการจัดสรรเงิน

งบประมาณในการไปราชการ พบวา จํานวนการไปราชการระยะเวลา 3 ป รวมทั้งสิ้น จํานวน 285 ครั้ง 

จําแนกออกเปน ดังนี้ 

ผูที่ไดรับการจัดสรร 

รวมระยะ 3 ป 

จํานวนการไปราชการ

ระยะเวลา 3 ป (ครั้ง) 

รอยละ งบประมาณ รอยละ 

รวมทัง้สิ้น 285  1,425,000  

คาเฉลี่ย/ป 95  476,000  

จําแนกเปน     

บุคลากรสายวชิาการ 213 74.74 1,065,000 74.79 

บุคลากรสายสนับสนุน 72 25.26 360,000 25.21 
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1. จํานวนการไปราชการ ระยะเวลา 3 ป บุคลากรสายวิชาการ  จํานวน 213 ครั้ง      

คดิเปนรอยละ 74.74  

2. จํานวนการไปราชการ ระยะเวลา 3 ป บุคลากรสายสนับสนุน จํานวน 72 ครั้ง        

คดิเปนรอยละ 25.26 
 

  ตารางท่ี  4  งบประมาณและจํานวนการไปราชการ ระยะ 3 ป ตั้งแตปงบประมาณ 

2557 – 2559 

แหลงขอมูล 
ปงบประมาณ 

2557 2558 2559 

รวมทัง้ 89 445,000 98 490,000 98 490,000 

(รอยละ)       

บุคลากรสายวชิาการ 66 330,000 74 370,000 73 365,000 

(รอยละ) 74.16 75.51 74.49 

บุคลากรสายสนับสนุน 23 115,000 24 120,000 25 125,000 

(รอยละ) 25.84 24.49 25.51 

 

จากตารางที่ 4 พบวา บุคลากรสายวิชาการ และบุคลากรสายสนับสนุน   มีการ 

ไปราชการ ป 2557 จํานวน 89 คน ป 2558 จํานวน 98 คน และป 2559 จํานวน 98 คน ทําใหทราบ

วา  ทัง้ 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

วชิาการ จํานวน  66  คน  ไดรับการจัดสรรงบประมาณ จํานวน  330,000 บาท  คิดเปนรอยละ 74.16 

สวนบุคลากรสายสนับสนุน  จํานวน  23  คน  ไดรับการจัดสรรงบประมาณ  จํานวน 115,000 บาท 

คดิเปนรอยละ 25.84 

 ในป  2558  บุคลากรสายวิชาการ  และบุคลากรสายสนับสนุน  มีการไปราชการ     

จํานวน  98  คน และมีการจัดสรรงบประมาณที่ใชรวมทั้งสิ้น จํานวน 490,000 บาท โดยแบงเปน
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แผนภูม ิ 2  แผนภูมเิปรยีบเทยีบเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรกับการใชเงินงบประมาณที่ไดรับ

จัดสรร ระยะ 3 ป ตั้งแตปงบประมาณ 2557 – 2559 ภาพรวมท้ังคณะวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี 

 

 

จากแผนภูมิ 2 แผนภูมิเปรียบเทียบเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรกับการใชเงิน

งบประมาณที่ไดรับจัดสรร ระยะ 3 ป ตั้งแตปงบประมาณ 2557 – 2559 ภาพรวมทั้งคณะ

วทิยาศาสตรและเทคโนโลยี พบวา การไปราชการของบุคลากรคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ระยะ 

3 ป บุคลากรสายวิชาการ มีการใชเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรร ระยะ 3 ป ในการไปราชการมี

งบประมาณที่จัดสรร  ป 2557 จํานวน 330,000 บาท มีการใชเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรร 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   

ในการไปราชการมงีบประมาณที่จัดสรร ป 2557 จํานวน 115,000 บาท มกีารใชเงินงบประมาณที่ไดรับ

จัดสรร จํานวน 117,444 บาท มีงบประมาณที่จัดสรร ป 2558 จํานวน 120,000 บาท มีการใชเงิน
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เงินงบประมาณท่ีบคุลากรสายสนบัสนนุใช้ไป 

35 

 

มห
าวิท

ยา
ลัย
ราช

ภัฏ
พิบ

ูลส
งค
ราม



 

 

งบประมาณที่ไดรับจัดสรร จํานวน 124,384 บาท และมีงบประมาณที่จัดสรร ป 2559   จํานวน 

125,000 บาท มกีารใชเงนิงบประมาณที่ไดรับจัดสรร จํานวน 127,000 บาท   

 

แผนภูมิ ที่ 3 แผนภูมิเปรียบเทียบเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรกับการใชเงินงบประมาณที่

ไดรับจัดสรร รวมระยะ 3 ป ตั้งแตปงบประมาณ 2557 – 2559 แยกตามสาขาวชิา 

 

 

จากแผนภูมิที่ 3 แผนภูมิเปรียบเทียบเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรกับการใชเงิน

งบประมาณที่ไดรับจัดสรร รวมระยะ 3 ป ในการไปราชการ แยกตามสาขาวิชา พบวา บุคลากร       

คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี แยกตามสาขาวิชา มีการใชเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรร ระยะ 3 ป 

ในการไปราชการ มีการใชเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรร มากที่สุด คือ สํานักงานคณบดี มีการใชเงิน

งบประมาณที่จัดสรร รองลงมา คอื สาขาวชิาเคม ีและมกีารใชเงนิงบประมาณที่ไดรับจัดสรร นอยที่สุด 

คอื สาขาวชิาวทิยาศาสตรสุขภาพ 

ตารางท่ี  5  จํานวนการไปราชการของบุคลากรคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ระยะ 3 ป  

ตั้งแตปงบประมาณ  2557 – 2559 

หนวยงาน 

ปงบประมาณ 

2557 - 

2559 

2557 2558 2559 

ชีววทิยา 35 10 12 13 

(รอยละ) 5.19 7.25 4.04 5.44 
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จุลชีววทิยา 30 4 13 13 

(รอยละ) 4.45 2.9 4.38 5.44 

สิ่งแวดลอม 50 13 20 17 

(รอยละ) 7.42 9.42 6.73 7.11 

 

หนวยงาน 

ปงบประมาณ 

2557 - 

2559 

2557 2558 2559 

ฟสกิส 47 9 25 13 

(รอยละ) 6.97 6.52 8.42 5.44 

สถติปิระยุกต 23 5 10 8 

(รอยละ) 3.41 3.62 3.37 3.35 

เคมี 73 14 40 19 

(รอยละ) 10.83 10.15 13.47 7.95 

คณติศาสตร 34 6 16 12 

(รอยละ) 5.05 4.35 5.39 5.02 

เทคโนโลยสีารสนเทศ 17 5 5 7 

(รอยละ) 2.52 3.62 1.68 2.93 

คอมพวิเตอร 30 7 12 11 

(รอยละ) 4.45 5.07 4.04 4.6 

คหกรรม 56 11 29 16 

(รอยละ) 8.31 7.97 9.76 6.69 

วทิยสุขภาพ 22 3 13 6 

(รอยละ) 3.27 2.17 4.38 2.51 

สาธารณสุขศาสตร 38 7 18 13 

(รอยละ) 5.64 5.07 6.06 5.44 

สํานักงานคณบดี 219 44 84 91 

(รอยละ) 32.49 31.89 28.28 38.08 

 

จากตารางที่  5  พบวา จํานวนการไปราชการของบุคลากรคณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี ระยะ 3 ป ตั้งแตปงบประมาณ 2557 - 2559 หนวยงานสํานักงานคณบดีมีการไปราชการ 
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จํานวน 219 ครั้ง สาขาวิชาเคมี จํานวน 73 ครั้ง สาขาวิชาคหกรรม 56 ครั้ง สาขาวิชาสิ่งแวดลอม 50 

ครั้ง สาขาวิชาฟสิกส 47 ครั้ง สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร 38 ครั้ง สาขาวิชาจุลชีววิทยา 35 ครั้ง 

สาขาวิชาคณิตศาสตร 34 ครั้ง สาขาวิชาวิชาจุลชีววิทยา และสาขาวิชาคอมพิวเตอร 30 ครั้ง สาขาวิชา

สถติปิระยุกต 23 ครัง้ สาขาวชิาวทิยาศาสตรสุขภาพ 22 ครัง้ สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ 17 ครัง้ 

แผนภูมิท่ี  4  แผนภูมิเปรียบเทียบเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรกับการใชเงินงบประมาณ         

ที่ไดรับจัดสรร ระยะ 3 ป แยกตามสาขาวชิา และปงบประมาณ 

 

 

จากแผนภูมิที่ 4 แผนภูมิเปรียบเทียบเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรกับการใชเงิน

งบประมาณที่ไดรับจัดสรร ระยะ 3 ป แยกตามสาขาวิชา และปงบประมาณ พบวา การใชเงินงบประมาณ  

ที่จัดสรร ในแตละป 2557 - 2559 ในการไปราชการ บุคลากรสายวิชาการ บุคลากรสายสนับสนุน     

แยกตามสาขาวิชา มีการใชเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรร ป 2557 ในการไปราชการ มีการใชเงิน

งบประมาณที่ไดรับจัดสรร มากที่สุด คือ สํานักงานคณบดี มีการใชเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรร 

รองลงมา คือ สาขาวิชาเคมี และมีการใชเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรร นอยที่สุด คือ สาขา

วิทยาศาสตรสุขภาพ การใชเงินงบประมาณ   ที่จัดสรร ป 2558 ในการไปราชการ มีการใชเงิน

งบประมาณที่ไดรับจัดสรร มากที่สุด คือ สํานักงานคณบดี มีการใชเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรร 

รองลงมา คือ สาขาวิชาเคมี และมีการใชเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรร นอยที่สุด คือ สาขาวิชา

เทคโนโลยีสารสนเทศ การใชเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรร ป 2559 ในการไปราชการ มีการใชเงิน

งบประมาณที่ไดรับจัดสรร มากที่สุด คือ สํานักงานคณบดี มีการใชเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรร 

รองลงมา คอื สาขาวชิาเคมี และมกีารใชเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรร นอยที่สุด คอื สาขาวิชาวิทยาศาสตร

สุขภาพ 
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    ตารางที่  6  จํานวนคนท่ีไปราชการของบุคลากรคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี                

     ระยะ 3 ป  ตั้งแตปงบประมาณ  2557 – 2559  มดีังน้ี 

หนวยงาน 
ปงบประมาณ 

2557-2559 2557 2558 2559 

ชีววทิยา 18 5 6 7 

(รอยละ) 6.32 5.62 6.12 7.14 

จุลชีววทิยา 14 2 5 7 

(รอยละ) 4.91 2.25 5.1 7.14 

สิ่งแวดลอม 16 5 5 6 

(รอยละ) 5.61 5.62 5.1 6.12 

ฟสกิส 24 7 10 7 

(รอยละ) 8.42 7.86 10.21 7.15 

สถติปิระยุกต 15 5 5 5 

(รอยละ) 5.26 5.62 5.1 5.1 

เคมี 35 11 12 12 

(รอยละ) 12.28 12.36 12.25 12.25 

คณติศาสตร 22 6 8 8 

(รอยละ) 7.72 6.74 8.16 8.17 

เทคโนโลยสีารสนเทศ 10 5 3 2 

(รอยละ) 3.51 5.62 3.06 2.04 

คอมพวิเตอร 17 6 6 5 

(รอยละ) 5.97 6.74 6.12 5.1 

คหกรรม 16 5 5 6 

(รอยละ) 5.61 5.62 5.1 6.12 

วทิยสุขภาพ 7 2 3 2 

(รอยละ) 2.46 2.25 3.06 2.04 
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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

สาธารณสุขศาสตร 19 คน สาขาวิชาชีววิทยา 18 คน สาขาวิชาคอมพิวเตอร 17 คน สาขาวิชา

สิ่งแวดลอม และสาขาวิชาคหกรรม 16 คน สถิติประยุกต 15 คน สาขาวิชาวิชาจุลชีววิทยา 14 คน 

สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ 10 คน สาขาวชิาวทิยาศาสตรสุขภาพ 7 คน  
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                             บทที่ 5 

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

  สรุป อภปิราย และขอเสนอแนะ 
 

การวิ จัยครั้งนี้   มีวัตถุประสงค เพื่อวิ เคราะหการพัฒนาตนเองของบุคลากร         

คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัราชภัฏพบิูลสงคราม มรีายละเอยีดดังนี้ 
 

1. สรุปผลการวจัิย 

การดําเนินการวิ จัย เรื่อง เพื่อวิ เคราะหการพัฒนาตนเองของบุคลากรคณะ

วทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี มหาวทิยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม ผลการศกึษามรีายละเอยีดดังนี้ 

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

สาขาวชิาเคม ีจํานวน 2 คน และหลักสตูรสาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร จํานวน 1 คน  

2)  เมื่อพิจารณาจํานวนงบประมาณที่ไดรับการจัดสรรเงินงบประมาณในการไป

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 ครัง้ จําแนกออกเปน จํานวนการไปราชการ ระยะเวลา 3 ป บุคลากรสายวิชาการ จํานวน 

213 ครัง้ คดิเปนรอยละ 74.74 จํานวนการไปราชการ ระยะเวลา 3 ป บุคลากรสายสนับสนุน จํานวน 72 

ครัง้ คดิเปน   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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เงนิงบประมาณที่ไดรับจัดสรร นอยที่สุด คอื สาขาวทิยาศาสตรสุขภาพ การใชเงินงบประมาณที่จัดสรร 

ป 2558 ในการไปราชการ มีการใชเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรร มากที่สุด คือ สํานักงานคณบดี มี

การใชเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรร รองลงมา คือ สาขาวิชาเคมี และมีการใชเงินงบประมาณที่ไดรับ

จัดสรร    นอยที่สุด คอื สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ การใชเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรร ป 2559 

ในการไปราชการ มีการใชเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรร มากที่สุด คือ สํานักงานคณบดี มีการใชเงิน

งบประมาณที่ไดรับจัดสรร รองลงมา คือ สาขาวิชาเคมี และมีการใชเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรร นอย

ที่สุด คอื สาขาวชิาวทิยาศาสตรสุขภาพ 

2. การอภปิรายผล 

จากงานวจัิยที่สรุปขางตน 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 

หลักสูตรสาขาวชิาเคม ีจํานวน 2 คน และหลักสูตรสาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร จํานวน 1 คน  

จํานวนงบประมาณที่ไดรับการจัดสรรเงินงบประมาณในการไปราชการ พบวา ไดใช

งบประมาณที่จัดสรร รวมทั้งสิ้น 1,425,000 บาท ผูที่ ไดรับการจัดสรร บุคลากรสายวิชาการ 

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 ครัง้  

การเปรยีบเทยีบการใชเงนิงบประมาณที่ไดรับจัดสรร 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 

จํานวน 438,318 บาท และมีงบประมาณที่จัดสรร ป 2559 จํานวน 365,000 บาท มีการใชเงิน

งบประมาณ ที่ได รับจัดสรร จํานวน 405,959 บาท และในการไปราชการของบุคลากรคณะ

วทิยาศาสตร 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 มกีารใชเงนิงบประมาณที่ไดรับจัดสรร จํานวน 127,000 บาท  

เมื่อเปรียบเทียบเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรร ระยะ 3 ป ในแตละปของบุคลากร        

สายวิชาการ มีเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรร ในระยะเวลา 3 ป พบวา มีการไดรับการจัดสรรเงิน

งบประมาณ มากที่สุด คือ สํานักงานคณบดี มีการไดรับการจัดสรรเงินงบประมาณ รองลงมา คือ 

สาขาวิชาเคมี และมีการไดรับการจัดสรรเงินงบประมาณ นอยที่สุด คือ สาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 

และเมื่อนํามาเปรยีบเทยีบกับจํานวนบุคลากรไปราชการของบุคลากรคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี      

ในระยะเวลา 3 ป พบวา มีจํานวนบุคลากรไปราชการ มากที่สุด คือ สํานักงานคณบดี มีจํานวน

บุคลากรไปราชการ รองลงมา คือ สาขาวิชาเคมี และมีจํานวนบุคลากรไปราชการ นอยที่สุด คือ 

สาขาวชิาวทิยาศาสตรสขุภาพ ซึ่งมคีวามสอดคลองกัน 

จากผลการวิ จัย พบวา บุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุน มีการใชเงิน

งบประมาณ เพื่อนําไปนําไปใชการไปราชการ เพื่อการพัฒนาตนเอง ซึ่งเปนการเปลี่ยนแปลงเพื่อใหเกิด

สิ่งที่ดกีวา ดังนั้น การพัฒนาตนเอง จึงจําเปนตอการเปลี่ยนแปลงซึ่งใหไดมาซึ่งผลิตผลที่เพิ่มขึ้น ถาจะ

วาไปแลว การพัฒนาตนเอง เปนผลที่ดีตอการพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการ และสายสนับสนุน ที่จะ

นํามาใชในการพัฒนาการเรียนการสอนใหกับคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ซึ่งสอดคลองกับ

งานวิจัยของ นางสาวศิโรรัตน  ตระกูลสถิตยม่ัน (2547) พบวา ความตองการการพัฒนาตนเองของ

บุคลากรในภาพรวมอยูในระดับมาก โดยมีความตองการระดับมากที่สุด อันดับแรก คือ ดานการ

ฝกอบรม/สัมมนา ศึกษาดูงาน รองลงมา ดานวิจัย และดานการเขาสูตําแหนงทางวิชาการ อันดับ

สุดทายมคีวามตองการระดับมากดานการศกึษาตอ และยังสอดคลองกับงานวิจัยของจักรพงษ ไชยวงศ 

(2550) พบวา บุคลากรในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความตองการพัฒนาตนเอง โดยรวมอยูในระดับ

มาก โดยมีความตองการพัฒนาดานการฝกอบรม และดานการศึกษาตอ ดังนั้น การสนับสนุน

งบประมาณของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่นําไปใชในการไปราชการ เพื่อพัฒนาตนเองของ

บุคลากรสายวชิาการ และสายสนับสนุน จงึเกดิประโยชนกับผูที่ไปพัฒนาตนเอง เพื่อนําความรู แนวคิด 

และแรงจูงใจ มาใชในการพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาศักยภาพของคณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลย ีมหาวทิยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม ใหมปีระสทิธภิาพมากยิ่งขึ้น 

ขอเสนอแนะ 

 ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งนี้  แบงเปน  2  ประเด็น   ไดแก ขอเสนอแนะสําหรับการ

นําผลการวจัิยไปใช และขอเสนอแนะเพื่อการวจัิยในครัง้ตอไป ดังนี้ 

1.  ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลการวจัิยไปใช 
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     ในการนําผลที่ไดจากการวจัิยไปใชประโยชน ผูวจัิยมขีอเสนอแนะ ดังนี้ 

   1)   คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี   ควรจะมีนโยบายที่จะสนับสนุนใหรางวัลแกผู

ที่ไปศึกษาตอระดับที่สูงขึ้น การศึกษาตอและไดวุฒิการศึกษาที่สูงขึ้น จะเปนประโยชน และสามารถใช

ตอบประกันคุณภาพการศกึษา เพื่อเปนแรงผลักดันใหบุคลากรลาศกึษาตอกันมากขึ้น 

   2)   คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   ควรจะมีนโยบายที่จะสนับสนุนจัดสรร

งบประมาณเฉลี่ยรายหัวเพิ่มมากขึ้น  เนื่องจากการไปราชการ ประชุม ฝกอบรม เพื่อเสริมทักษะในการ

ปฏิบัติงาน มีคาใชจายที่เพิ่มขึ้น ตามเศรษฐกิจในปจจุบัน เพื่อเปนแรงผลักดันใหบุคลากรไปพัฒนา

ตนเองกันมากขึ้น 

2.  ขอเสนอแนะเพื่อการวจัิยในคร้ังตอไป  

ในการทําวิจัยที่เกี่ยวของกับ เรื่อง  การวิเคราะหการพัฒนาตนเองของบุคลากรคณะ

วทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี ผูวจัิยมขีอเสนอแนะดังนี้ 

 1)     การวิจัยในครั้งนี้  เปนการศึกษาเฉพาะแบบบันทึกรายงานการพัฒนาตนเอง  

เพื่อวิเคราะหการพัฒนาตนเอง ดานลาศึกษาตอ และดานการพัฒนาทักษะการปฏิบัติงาน  จึงควรใช

เครื่องมือโดยการแจกแบบสอบถาม  เพื่อจะไดขอเสนอแนะ และจะเปนแนวทางคุณภาพของงานวิจัย

เพิ่มเตมิดวย 

2.    การวิจัยในครั้งนี้   เปนการศึกษาเฉพาะการพัฒนาตนเอง  ควรจะศึกษาปญหาที

เกิดจากการไปพัฒนาตนเอง  เพื่อเปนแนวทางการแกปญหา และบุคลากรจะมีความสนใจที่พัฒนา

ตนเอง มากขึ้น   
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ประวัติผูวิจัย 

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

 ช่ือ - นามสกุล   :     นางกัญญาวรี     สมนกึ 

ตําแหนงทาง  :    เจาหนาที่บรหิารงานทั่วไป 

สังกัด   :    คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวทิยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม 

ระดับการศกึษา  :    พ.ศ.2536 ระดับประกาศนยีบัตรวชิาชีพ (ปวช.)  สาขาวชิาการบัญชี                              

      จากโรงเรยีนเทคนคิพาณชิยการพษิณุโลก    

      จังหวัดพษิณุโลก                    

          พ.ศ.2540 ระดับประกาศนยีบัตรวชิาชีพช้ันสูง (ปวส.)   

      สาขาวชิาการบัญชี จากโรงเรียนเทคนคิพาณชิยการ 

      พษิณุโลก    จังหวัดพษิณุโลก                                            

          พ.ศ.2543 ระดับปรญิญาตร ี ศลิปศาสตรบัณฑติ  การจัดการทั่วไป                               

      (แขนงการบัญชี)  มหาวทิยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม   

      จังหวัดพษิณุโลก    

         พ.ศ.2558      ระดับปริญญาโท  หลักสูตรศลิปศาสตรมหาบัณฑติ 

       สาขาวชิาการจัดการประยุกต   มหาวทิยาลัยราชภัฏ

      พบิูลสงคราม 

ประสบการณในการทาํงาน/การวจัิย     :     ปจจัยในการทําวจัิยของอาจารยมหาวทิยาลัยราชภัฏ

      พบิูลสงคราม  

           เปนสวนหนึ่ง วทิยานพินธของการศกึษาตาม 

      หลักสูตรศลิปศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาการจัด 
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      การประยุกต   มหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม 

 สถานที่ตดิตอ  :     คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ีมหาวทิยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม 

          เลขที่  156  หมูที่ 5   ตําบลพลายชุม  อําเภอเมอืง  จังหวัดพษิณุโลก 

       เบอรโทรศัพท 0-5526-7000  ตอ 4001 , 0-5526-7104  

       โทรสาร  0-5526-7104 

        E-mail : kanyawee122@gmail.com   
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