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บทคัดย่อ 

การศึกษาเร่ือง ความตอ้งการพฒันาตนเองของพนกังานการเคหะแห่งชาติ มีวตัถุประสงค์เพื่อ 
ศึกษาความตอ้งการพฒันาตนเองของพนกังานการเคหะแห่งชาติ ไดแ้ก่ ด้านความรู้ ดา้นการฝึกอบรม 
ดา้นทกัษะเฉพาะต าแหน่ง ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ ดา้นทศันคติ และดา้นบุคลิกภาพ โดยจ าแนกตาม
ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ ระดับต าแหน่ง รายได้เฉล่ีย และ
ประสบการณ์การท างาน ประชากรในการวิจยัคร้ังน้ี คือ พนกังานการเคหะแห่งชาติ กลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบ
แบบสอบถาม จ านวน 350 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ แบบสอบถาม ด าเนินการ
วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ หาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย (x̅) ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (SD)  
 ผลวิจยัพบวา่ 1) พนกังานการเคหะแห่งชาติท่ีตอบแบบสอบถาม จ านวน 350 คน ส่วนใหญ่เป็น

เพศหญิง จ านวน 203 คน คิดเป็นร้อยละ 58.00 มีอายุ 21-30 ปี จ  านวน 126 คน คิดเป็นร้อยละ 36.00 มี

ระดบัการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จ  านวน 233 คน คิดเป็นร้อยละ 66.60 มีสถานภาพโสด จ านวน 

229 คน คิดเป็นร้อยละ 65.40 มีระดบัต าแหน่ง 3-7 จ านวน 262 คน คิดเป็นร้อยละ 74.80 มีรายไดเ้ฉล่ีย 

10,000-20,000 บาท จ านวน 137 คน คิดเป็นร้อยละ 39.10 มีประสบการณ์การท างาน 1-5 ปี จ  านวน 163 

คน คิดเป็นร้อยละ 46.60  

 2) ความต้องการพัฒนาตนเองของพนักงานการเคหะแห่งชาติ โดยรวมอยู่ในระดับมาก            
เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น ดา้นท่ีอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด คือ ดา้นทศันคติ และดา้นบุคลิกภาพ ตามล าดบั และ
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ดา้นท่ีอยูใ่นระดบัมาก คือ ดา้นทกัษะเฉพาะต าแหน่ง ดา้นการฝึกอบรม ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
ดา้นความรู้ ตามล าดบั 
ค าส าคัญ: ความตอ้งการพฒันาตนเอง, การเคหะแห่งชาติ 
 
ABSTRACT 
 The research of The Need for Self-Development of Personnel at National Housing Authority. 
The objective is to study The Need for Self-Development of Personnel at National Housing Authority. 
The factors of research include Knowledge, Training, Specific skills required for their work, 
Technology, Attitude and Personality.  That are classified by personal factors were including Sex, Age, 
Education level, Status,  Position level, Average income and Work experience.  The population used is 
employee at National Housing Authority. The samples used in this research amount of 350 peoples. The 
questionnaire was instrument of this research.  Data was analyzed by using SPSS for Social Science 
Research. The statistics were percentage, minimum, maximum, mean and standard deviation. 
 The results found that 1)  The users all respondents 350 people.  Most are female 203 peoples 
representing 58.00%. Most aged 21-30 years old 126 peoples representing 36.00.  Most are bachelor’s 
degree or equivalent 233 peoples representing 66.60%. Most are single status 229 peoples respectively 
65.40%. Most are position level 3-7 262 peoples representing 74.80%. Most are average income 10,000-
20,000 bath 137 peoples representing 39. 10.  Most are work experience 1- 5 years 163 peoples 
representing 46.60%. 
 2)  The Need for Self-Development of Personnel at National Housing Authority overall is at a 
high level.  Considering each side, then that side is the highest level of Attitude and Personality 
respectively. The other side is high level of Specific skills required for their work, Training, Technology 
and Knowledge respectively 
Keyword: Need for Self-Development, National Housing Authority 
 
บทน า 

ในยุคของโลกาภิวฒัน์ท่ีทุกคนสามารถเขา้ถึงขอ้มูลท่ีเกิดข้ึนจากทัว่โลกไดอ้ยา่งรวดเร็ว ซ่ึงเป็น
ผลมาจากการพฒันาของเทคโนโลยีท่ีก้าวกระโดด ท าให้สังคมเกิดการเปล่ียนแปลงไปอย่างมาก
โดยเฉพาะทางดา้นเศรษฐกิจ ผูบ้ริหารขององคก์รลว้นตอ้งการใหพ้นกังานไดรั้บการพฒันา เพื่อรับมือกบั
การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน และมีความพร้อมต่อการแข่งขนั จากความส าคญัของการพฒันาตนเองท่ีกล่าว
มานั้น ผูว้ิจยัซ่ึงเป็นพนกังานการเคหะแห่งชาติ จึงสนใจศึกษาความตอ้งการพฒันาตนเองของพนกังาน
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การเคหะแห่งชาติเพื่อน าผลศึกษาดงักล่าวมาจดัท าแผนการด าเนินงานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและตรง
ตามความตอ้งการของพนกังานการเคหะแห่งชาติ 

วตัถุประสงค์การวจัิย 
 เพื่อศึกษาความตอ้งการพฒันาตนเองของพนกังานการเคหะแห่งชาติ 

ขอบเขตการวจัิย 
ในการศึกษาวจิยั เร่ือง ความตอ้งการพฒันาตนเองของพนกังานการเคหะแห่งชาติ มีขอบเขต   

การวจิยั ดงัน้ี 

ขอบเขตด้านเน้ือหา 

 ตัวแปรอสิระ คือ ปัจจยัส่วนบุคคลของพนกังานการเคหะแห่งชาติ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบั

การศึกษา สถานภาพ ระดบัต าแหน่ง รายไดเ้ฉล่ีย และประสบการณ์การท างาน 

 ตัวแปรตาม  คือ ความต้องการพฒันาตนเองของพนักงานการเคหะแห่งชาติ ไดแ้ก่ ดา้น

ความรู้ ด้านการฝึกอบรม ด้านทักษะเฉพาะต าแหน่ง ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศด้านทัศนคติ                   

ดา้นบุคลิกภาพ 

ขอบเขตด้านประชากร 

 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั คือ พนักงานการเคหะแห่งชาติ จ  านวนประชากรทั้งส้ิน 1,712 คน 

(ท่ีมา : ขอ้มูลจากฝ่ายทรัพยากรบุคคลของการเคหะแห่งชาติ ณ 14 มกราคม 2565) ผูว้จิยัจึงก าหนดขนาด

กลุ่มตวัอย่าง โดยค านวณจากสูตรของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) โดยก าหนดค่าความเช่ือมัน่ท่ี 95% 

และค่าความคลาดเคล่ือนของการสุ่มตวัอย่างท่ียอมรับได้ท่ี 5% (Taro Yamane,1973) ได้ขนาดกลุ่ม

ตวัอยา่งไม่ต ่ากวา่ 325 คน และไดท้  าการเก็บแบบสอบถามมาทั้งหมด 350 คน 

ขอบเขตด้านระยะเวลา 

 เก็บรวบรวมขอ้มูล และวเิคราะห์ขอ้มูลระหวา่งเดือนมกราคม – กุมภาพนัธ์ 2565 

ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการวจัิย 

1. เพื่อทราบความตอ้งการพฒันาตนเองของพนกังานการเคหะแห่งชาติ 

2. เพื่อน าผลจากการศึกษาความตอ้งการพฒันาตนเองของพนกังานการเคหะแห่งชาติมาจดัท า 

แผนการด าเนินงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและตรงตามความตอ้งการของพนกังานการเคหะแห่งชาติ  
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กรอบแนวคิดทีใ่ช้ในการวจัิย 
 
 
 
 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

 

 
 
 

 
 
แนวคิด ทฤษฏี และงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

แนวคิดและทฤษฎเีกี่ยวกบัการพฒันาตนเอง 
 ทฤษฏีการพฒันาของ บอยเดล กล่าวว่าทุกคนมีความตอ้งการพฒันาตนเอง ตอ้งการเรียนรู้ส่ิงท่ี
เกิดข้ึนใหม่ และตอ้งการท่ีจะสร้างแรงกระตุน้ให้เกิดการพฒันาตนเอง เพื่อความเติบโตและกา้วหนา้ของ
การท างานและความมัน่คงของผลตอบแทนท่ีไดรั้บ  

แนวคิดและทฤษฎเีกี่ยวกบัความต้องการ 

ทฤษฎีความตอ้งการ อบัราฮมั มาสโลว ์แนวคิดท่ีส าคญัของทฤษฎีน้ี มีสามขอ้ คือ 1) บุคคลมี

ความตอ้งการ 2) ความตอ้งการของบุคคลเรียงเป็นล าดบัขั้นตามความส าคญัจากความตอ้งการพื้นฐานถึง

ความตอ้งการท่ีซับซ้อน 3) เม่ือความตอ้งการขั้นพื้นฐานไดรั้บการตอบสนอง บุคคลจะมีความตอ้งการ

ล าดบัท่ีสูงข้ึนต่อไป  

ทฤษฎี ERG ของแอลเดอร์เฟอร์ (ERG Theory) เคลยต์นั แอลเดอร์เฟอร์ (Claton Elderfer)  
ปรับปรุงล าดบัความตอ้งการตามแนวคิดของมาสโลวเ์สียใหม่ เหลือความตอ้งการเพียงสามระดบั ไดแ้ก่ 
1) ความตอ้งการด ารงชีวิตอยู ่(Existence Needs) 2) ความตอ้งการความสัมพนัธ์ (Relatedness Needs) 3) 
ความตอ้งการเจริญเติบโต (Growth Needs)  
  ทฤษฎีความตอ้งการจากการเรียนรู้ (Learned Needs Theory) ของเดวิด ซี แมคเคิลสรุปวา่มนุษย์
เรียนรู้ความตอ้งการจากสภาพแวดล้อมรอบตวั ท าให้เกิดความตอ้งการข้ึนและพฒันามาเร่ือยๆตลอด
ช่วงเวลาของแต่ละบุคคล  
  

ตวัแปรอิสระ ตวัแปรตาม 

ความต้องการพฒันาตนเองของพนักงาน 

การเคหะแห่งชาติ 

1. ดา้นความรู้ 

2. ดา้นการฝึกอบรม 

3. ดา้นทกัษะเฉพาะต าแหน่ง 

4. ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 

5. ดา้นทศันคติ 

6. ดา้นบุคลิกภาพ 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

1. เพศ 

2. อาย ุ

3. ระดบัการศึกษา 

4. สถานภาพ 

5. ระดบัต าแหน่ง 

6. รายไดเ้ฉล่ีย 

7. ประสบการณ์การท างาน 
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 แนวคิดและทฤษฎเีกี่ยวกบัการพฒันาบุคลากร 

การพฒันาบุคลากร คือ การด าเนินการส่งเสริมทกัษะ ความรู้ ความช านาญ ท าให้สามารถ
ปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึนซ่ึงส่งผลต่อการเจริญกา้วหนา้ของบุคลากรหรือองคก์ร 

แนวคิดและทฤษฎเีกี่ยวกบัวธีิการพฒันาบุคลากร 

วธีิการพฒันาบุคลากรประกอบดว้ยหลายดา้น เช่น ดา้นทกัษะความรู้ ดา้นบริหาร ดา้นเทคโนโล
ยสีารสนเทศ ดา้นการฝึกอบรม ดา้นนนัทนาการ เป็นตน้ 

ข้อมูลเกีย่วกบัการเคหะแห่งชาต ิ
การเคหะแห่งชาติเป็นหน่วยงานรัฐวสิาหกิจ สังกดักระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คง 

ของมนุษยจ์ดัตั้งเพื่อให้มีเคหะ เพื่อให้ประชาชนไดมี้ท่ีอยู่อาศยั พร้อมทั้งจดัให้มีระบบ สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ ส่ิงอ านวยความสะดวก แก่ผูอ้ยู่อาศยั ท านุบ ารุง ปรับปรุง และพฒันาผูอ้ยู่อาศยัให้มี
คุณภาพชีวติท่ีดีข้ึนทั้งทางสังคม เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้ม 

งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 
นยันัน บุญมี (2555) ได้ท าการศึกษาความตอ้งการพฒันา และเพื่อเปรียบเทียบความตอ้งการ

พฒันาตนเองของพนกังานบริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จ  ากดั สาขาเซ็นทรัลเวิลด์ กบัปัจจยัส่วนบุคคล 
โดยการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม และวดัระดบัความตอ้งการพฒันาตนเองใน 4 ส่วน คือ ความรู้ 
ทกัษะ ทศันคติและบุคลิกภาพ ซ่ึงใช้กลุ่มตวัอย่างทั้งหมด 134 ตวัอย่าง สามารถสรุปได้ดงัน้ี 1. ระดบั
ความตอ้งการพฒันาตนเองและในทุกๆ ดา้น ในระดบัมาก  2. เพศ อายุ และระยะเวลาการท างาน มีความ
ตอ้งการพฒันาไม่แตกต่างกนั 3. สถานภาพและต าแหน่งงานท่ีแตกต่างกนัมีความตอ้งการในดา้นความรู้ 
4. ระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกันมีความต้องการพฒันาตนเอง ในด้านทักษะและทศันคติ 5. ระดับ
เงินเดือนท่ีต่างกนั มีความตอ้งการพฒันาตนเองในดา้นความรู้และทกัษะ 

ภทัทิยะ ผนัประเสริฐ (2557) ไดท้  าการส ารวจ ความตอ้งการในการพฒันาตนเองของบุคลากรใน
สังกดัส านกังานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเมืองพทัยา จงัหวดัชลบุรี เพื่อศึกษาความตอ้งการในการพฒันา
ตนเองและเปรียบเทียบความตอ้งการในการพฒันาตนเองของบุคลากรในสังกดัส านกังานการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคเมืองพทัยา จงัหวดัชลบุรี แบ่งตาม เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ ระยะการท างาน และอตัรา
เงินเดือน ซ่ึงพิจารณาทั้ งหมด 6 ด้าน คือ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านฝึกอบรม ด้านวิชาการ              
ดา้นความรู้ ดา้นทกัษะเฉพาะงาน และดา้นบริหาร ซ่ึงใชก้ลุ่มตวัอย่างทั้งหมด 102 ตวัอย่าง พบว่า ความ
ต้องการในการพฒันาตนเองของบุคลากรอยู่ในระดับมาก เม่ือแบ่งตามรายด้าน ได้ดังน้ี ด้านการ
เทคโนโลยี ดา้นฝึกอบรม ดา้นวิชาการ ดา้นความรู้ ดา้นทกัษะเฉพาะงาน และดา้นบริหาร พบวา่ ความ
ตอ้งการในการพฒันาของตนเองของบุคลากรอยูใ่นระดบัมาก ผลการเปรียบเทียบแบ่งตามเพศอาย ุระดบั
การศึกษา อาชีพพนกังานรัฐวิสาหกิจ ระยะเวลาการท างานและอตัราเงินเดือน พบว่า กลุ่มตวัอย่างเป็น
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เพศหญิงโดยส่วนมาก อายุมากกว่า 50 ปี ระดบัการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี อาชีพพนกังานรัฐวิสาหกิจ 
ระยะท างาน 10-20 ปี อตัราเงินเดือน 30,001 บาท ข้ึนไป มีความตอ้งการพฒันาตนเองในระดบัมาก  
 พรศักด์ิ ทรัพย์สมบัติ (2560) ได้ท าการศึกษา ความต้องการพัฒนาตนเองของบุคลากร
มหาวิทยาลยัราชภฏั พระนครศรีอยุธยา เพื่อเปรียบเทียบและหาแนวทางการพฒันาตนเองของบุคลากร 
โดยเก็บขอ้มูลจากบุคลากรโดยใช้แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ โดยใช้กลุ่มตวัอย่างทั้งหมด 236 
ตวัอย่าง ผลการศึกษา สามารถสรุปไดด้งัน้ี โดยภาพรวมและแบ่งตามดา้น ไดแ้ก่ การเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
การศึกษาในระดับท่ีสูงข้ึนหรือศึกษาท่ีต่างจากเดิม การฝึกอบรม ซ่ึงบุคคลากรมีความตอ้งการพฒันา
ตนเอง และ ด้านเน้ือหาการพฒันาตนเองท่ีตอ้งการ ด้านมนุษยสัมพนัธ์ ด้านเทคนิคท างาน และด้าน
ความคิด อยูใ่นระดบัท่ีมาก ตามล าดบั  

สาวิตรี สามเรืองศรีและคณะ (2560) ศึกษาความตอ้งการขีดจ ากดัการพฒันาความสามารถของ
ตนเองของพนักงานบริษัทกลุ่มอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์อมตะนคร จังหวัดชลบุรี จากการเก็บ
แบบสอบถาม โดยใช้กลุ่มตัวอย่าง 400 ตัวอย่าง ผลการศึกษา พนักงานมีความต้องการพฒันาขีด
ความสามารถของตนเองในทุกๆด้าน อยู่ในระดบัมาก เม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ีย
ความสามารถของตนเองในทุกดา้น เม่ือจ าแนกตามขอ้มูลส่วนบุคคล พบวา่ เพศหญิงและเพศชายมีความ
ตอ้งการพฒันาขีดจ ากดัความสามารถไม่ต่างกนั พนักงานท่ีมีอายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา 
เงินเดือน ต าแหน่งงาน ระยะเวลาการท างานท่ีแตกต่างกนัมีความตอ้งการพฒันาขีดความสามารถของ
ตนเองในดา้นความรู้ เทคนิคงาน บุคลิกภาพ และมีทศันคติต่างกนั 
 ไพโรจน์ บุตรเพ็งและคณะ (2562) ศึกษาความตอ้งการพฒันาสามารถตนเองของบุคลากรสาย
สนบัสนุน มหาวทิยาลยัราชภฏั ทั้งในดา้นสังคม ทศันคติ ทกัษะการปฏิบติังาน และความรู้ความเขา้ใจใน
การท างาน โดยวธีิการเก็บแบบสอบถามเก่ียวกบัความคิดเก่ียวกบัความตอ้งการพฒันาความสามารถของ
ตนเอง จากตวัอยา่ง ทั้งหมด 180 ตวัอยา่ง จากการศึกษา พบวา่ ความตอ้งการพฒันาสามารถตนเองของ
บุคลากรสายสนบัสนุน มีระดบัท่ีดีมาก คือ ดา้นสังคม รองลงมา คือ ทศันคติ และดา้นท่ีมีค่านอ้ยท่ีสุด คือ 
ความรู้ความเขา้ใจในการท างาน  

กฤติศกัด์ิ เกียรติสุรนนทแ์ละคณะ (2563) ศึกษาเร่ืองการพฒันาตนเองเพื่อกา้วสู่ยุคประเทศไทย 
4.0 : กรณีศึกษาบริษทั กิจเจริญไทยอุบล จ ากดั (Big-Group) โดยให้เป็นระดบัการพฒันาตนเอง และ
เปรียบเทียบการพฒันาตนเองของพนกังานแบ่งตามปัจจยัส่วนบุคคล โดยใช้แบบสอบถามให้เก็บขอ้มูล
เชิงปริมาณ ซ่ึงใช้กลุ่มตวัอย่างพนกังานทั้งมด 100 ตวัอยา่งและเก็บขอ้มูลแบบเลือกสุ่มอยา่งเป็นระบบ
จ านวนทั้งมด 150 ตวัอยา่งแบ่งตามปัจจยัส่วนบุคคล คือ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา งานเดือน
เฉล่ียต่อเดือน ต าแหน่งงานและระยะเวลาการท างาน จากผลการศึกษา พนกังานมีการพฒันาตนเอง มีผล
การสรุปไวด้งัน้ี 1. ดา้นความหลากหลายทางอาชีพมากท่ีสุด 2. ดา้นระบบพี่เล้ียง ดา้นคุณธรรม จริยธรรม 
และด้านเทคโนโลยี เม่ือเปรียบเทียบการพฒันาตนเองทางด้านทกัษะทางการท างานท่ีหลากหลายเม่ือ
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เทียบกบัระยะเวลาการท างานมีความแตกต่างกนั รวมถึงระดบัการพฒันาตนเองทุกดา้นมีความแตกต่าง
กนัเม่ือเทียบกบัเงินเดือน 

วธีิด าเนินการวจัิย 
การวจิยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research Approach) ซ่ึงด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่ม

ตวัอย่างโดยใช้วิธีการวิจยัแบบส ารวจ (Survey Research) และใช้วิธีการเก็บขอ้มูลด้วยแบบสอบถาม 
(Questionnaire) 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยั คือ พนกังานการเคหะแห่งชาติ กลุ่มตวัอยา่ง ผูว้จิยัไดใ้ชว้ธีิการค านวณ

ขนาดตวัอย่างจากการใชสู้ตรของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) โดยก าหนดค่าความเช่ือมัน่ท่ี 95% และ
ค่าความคลาดเคล่ือนของการสุ่มตวัอยา่งท่ียอมรับไดท่ี้ 5% (Taro Yamane,1973) ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง
ท่ียอมรับได้ตอ้งไม่ต ่ากว่า 325 คน จึงจะเก็บกลุ่มตวัอย่างในการศึกษาคร้ังน้ี ท่ีจ  านวน 350 คน จาก
ประชากรทั้งหมด 1,720 คน ใชว้ธีิการสุ่มตวัอยา่งแบบบงัเอิญ (Accidental Sampling) 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือแบบสอบถาม โดยประกอบไปดว้ย 2 ส่วน คือ 
ส่วนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ 

การศึกษา สถานภาพ ระดบัต าแหน่ง รายไดเ้ฉล่ีย และประสบการณ์การท างาน 

ส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามวดัความตอ้งการพฒันาตนเอง 6 ดา้น โดยแบ่งออกเป็น 5 ระดบั 
ไดแ้ก่ มากท่ีสุด = 5, มาก = 4, ปานกลาง = 3, นอ้ย = 2 และนอ้ยท่ีสุด = 1 

การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
สร้างแบบสอบถาม ความตอ้งการพฒันาตนเองของพนกังานการเคหะแห่งชาติ และตรวจสอบ

เน้ือหาของแบบสอบถามวา่ครอบคลุมวตัถุประสงคห์รือไม่มี จากนั้นน าไป ใหผู้เ้ช่ียวชาญ จ านวน 2 ท่าน 

พิจารณาตรวจสอบความเท่ียงตรงและความถูกตอ้งของเน้ือหา ตลอดจนไปถึงความชดัเจนและการใช้

ภาษาท่ีเหมาะสมของขอ้ค าถาม ซ่ึงมีเกณฑใ์นการพิจารณาใหค้ะแนนในแต่ละขอ้ค าถาม ดงัน้ี 

วดัผลโดยพิจารณาจากคะแนน IOC ดงัน้ี 

1. ขอ้ค าถามท่ีมีคะแนน IOC ตั้งแต่ 0.50-1.00 มีค่าความเท่ียงตรงใชไ้ด ้

2. ขอ้ค าถามท่ีมีคะแนน IOC ต ่ากวา่ 0.50 ตอ้งปรับปรุง ยงัใชไ้ม่ได ้

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดด้ าเนินการตามขั้นตอน ดงัต่อไปน้ี 

1. แจกแบบสอบถามใหแ้ก่ประชากรท่ีก าหนดไว ้โดยใชว้ธีิการแจกแบบสอบถามผา่นทาง 
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ออนไลน์โดยใช ้Google Form 

2. ตอบขอ้ซกัถามบางประการท่ีผูต้อบแบบสอบถามอาจจะตอ้งการค าอธิบายเพิ่มเติม 

3. รวบรวมแบบสอบถามท่ีไดรั้บขอ้มูลครบถว้นแลว้ เพื่อน าไปจดัท าและเตรียมส าหรับการ 

วเิคราะห์ 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
ผูว้จิยัท  าการประมวลผลวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทาง

คอมพิวเตอร์ 
สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
1. ค่าร้อยละ (Percentage) ส าหรับวเิคราะห์เพื่อบรรยายปัจจยัส่วนบุคคล 

2. ค่าเฉล่ีย (x̅) 

3. ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) ส าหรับวเิคราะห์ความตอ้งการพฒันาตนเองของ 

พนกังานการเคหะแห่งชาติ 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนท่ี 1 การวิเคราะห์ข ้อมูลตามปัจจ ยัส่วนบุคคลของผู ต้อบ

แบบสอบถามท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมดจ านวน 350 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน 203 คน       
คิดเป็นร้อยละ 58.00 และเพศชาย จ านวน 147 คน คิดเป็นร้อยละ 42.00 ส่วนใหญ่ มีอาย ุ21-30 ปี จ  านวน 
126 คน คิดเป็นร้อยละ 36.00 รองลงมาคือ 51 ปีข้ึนไป จ านวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 25.10, 31-40 ปี 
จ  านวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 24.00, 41-50 ปี จ  านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ14.90 และต ่ากวา่ 20ปี จ  านวน 
0 คน คิดเป็นร้อยละ 0 ตามล าดบั ส่วนใหญ่ มีระดบัการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จ  านวน 233 คน 
คิดเป็นร้อยละ 66.60 รองลงมาคือปริญญาโทหรือสูงกวา่ จ  านวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 23.10 และต ่ากวา่
ปริญญาตรี จ านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 10.30 ตามล าดบั ส่วนใหญ่ มีสถานภาพโสด จ านวน 229 คน 
คิดเป็นร้อยละ 65.40 และสมรส จ านวน 121 คน คิดเป็นร้อยละ 34.60 ส่วนใหญ่ มีระดบัต าแหน่ง 3-7 
จ านวน 262 คน คิดเป็นร้อยละ 74.80 รองลงมาคือ ระดบั 8 ข้ึนไป จ านวน 65คน คิดเป็นร้อยละ 18.60 
และระดบั 1-2 จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 6.60 ตามล าดบั ส่วนใหญ่ มีรายไดเ้ฉล่ีย 10,000-20,000 บาท 
จ านวน 137 คน คิดเป็นร้อยละ 39.10 รองลงมาคือ 30,001 บาทข้ึนไป จ านวน 135 คน คิดเป็นร้อยละ 
38.60, 20,001-30,000 บาท จ านวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 22.30 และต ่ากวา่ 10,000 บาท จ านวน 0 คน คิด
เป็นร้อยละ 0 ตามล าดบั ส่วนใหญ่ มีประสบการณ์การท างาน 1-5 ปี จ  านวน 163 คน คิดเป็นร้อยละ 46.60 
รองลงมาคือ 10 ปีข้ึนไป จ านวน 136 คน คิดเป็นร้อยละ 38.90, 6-10 ปี จ  านวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 
13.10 และนอ้ยกวา่ 1 ปี จ  านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.40 ตามล าดบั 
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ผลกาวิเคราะห์ขอ้มูลส่วนท่ี 2 การวิเคราะห์ความตอ้งการพฒันาตนเองของพนกังานการเคหะ
แห่งชาติ พบวา่ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นท่ีอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด คือ
ดา้นทศันคติ และดา้นบุคลิกภาพ ตามล าดบั และด้านท่ีอยู่ในระดบัมาก คือด้านทกัษะเฉพาะต าแหน่ง 
ดา้นการฝึกอบรม เทคโนโลยสีารสนเทศและดา้นความรู้ตามล าดบั 

สรุปผลการวจัิย 
 ปัจจัยส่วนบุคคล 
 การศึกษาเ ร่ืองความต้องการพัฒนาตนเองของพนักงานการเคหะแห่งชาติ มีผู ้ท่ีตอบ
แบบสอบถามทั้งหมดจ านวน 350 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 203 คน คิดเป็นร้อยละ 58.00 และ
เพศชาย จ านวน 147 คน คิดเป็นร้อยละ 42.00 ส่วนใหญ่ มีอายุมีอาย ุ21-30 ปี จ  านวน 126 คน คิดเป็นร้อย
ละ 36.00 รองลงมาคือ 51 ปีข้ึนไป จ านวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 25.10, 31-40 ปี จ  านวน 84 คน คิดเป็น
ร้อยละ 24.00, 41-50 ปี จ  านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ14.90 และต ่ากวา่ 20ปี จ  านวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 
0 ส่วนใหญ่ มีระดบัการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จ  านวน 233 คน คิดเป็นร้อยละ 66.60 รองลงมาคือ
ปริญญาโทหรือสูงกวา่ จ  านวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 23.10 และต ่ากวา่ปริญญาตรี จ  านวน 36 คน คิดเป็น
ร้อยละ 10.30 ส่วนใหญ่ มีสถานภาพโสด จ านวน 229 คน คิดเป็นร้อยละ 65.40 และสมรส จ านวน 121 
คน คิดเป็นร้อยละ 34.60 ส่วนใหญ่ มีระดบัต าแหน่ง 3-7 จ านวน 262 คน คิดเป็นร้อยละ 74.80 รองลงมา
คือ ระดบั 8 ข้ึนไป จ านวน 65คน คิดเป็นร้อยละ 18.60 และระดบั 1-2 จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 6.60 
ส่วนใหญ่ มีรายไดเ้ฉล่ีย 10,000-20,000 บาท จ านวน 137 คน คิดเป็นร้อยละ 39.10 รองลงมาคือ 30,001 
บาทข้ึนไป จ านวน 135 คน คิดเป็นร้อยละ 38.60, 20,001-30,000 บาท จ านวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 
22.30 และต ่ากวา่ 10,000 บาท จ านวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0 ส่วนใหญ่ มีประสบการณ์การท างาน 1-5 ปี 
จ  านวน 163 คน คิดเป็นร้อยละ 46.60 รองลงมาคือ 10 ปีข้ึนไป จ านวน 136 คน คิดเป็นร้อยละ 38.90, 6-
10 ปี จ  านวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 13.10 และนอ้ยกวา่ 1 ปี จ  านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.40 
 ความต้องการพฒันาตนเอง 6 ด้าน ของพนักงานการเคหะแห่งชาติ 

ความต้องการพฒันาตนเองของพนักงานการเคหะแห่งชาติ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือ

พิจารณาเป็นรายดา้น ดา้นท่ีอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด คือ ดา้นทศันคติ และดา้นบุคลิกภาพ ตามล าดบั และ

ดา้นท่ีอยูใ่นระดบัมาก คือ ดา้นทกัษะเฉพาะต าแหน่ง ดา้นการฝึกอบรม ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ และ

ดา้นความรู้ ตามล าดบั 

อภิปรายผล 

การศึกษาวิจยัเร่ือง ความตอ้งการพฒันาตนเองของพนกังานการเคหะแห่งชาติ โดยรวมอยู่ใน
ระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านท่ีอยู่ในระดบัมากท่ีสุดเรียงล าดบัจากด้านท่ีมีค่าเฉล่ีย
สูงสุด คือ ดา้นทศันคติ และดา้นบุคลิกภาพ ตามล าดบั และดา้นท่ีอยู่ในระดบัมาก คือ ดา้นทกัษะเฉพาะ
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ต าแหน่ง ดา้นการฝึกอบรม ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ และดา้นความรู้ ตามล าดบั โดยมีประเด็นอภิปราย
เพิ่มเติม ดงัน้ี 

1. ด้านความรู้ 

 โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ขอ้ท่ีมีความตอ้งการพฒันาอยู่ในระดบั
มาก คือ ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัขั้นตอนการปฏิบติังาน ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัวิสัยทศัน์ พนัธกิจ 
ค่านิยม และวฒันธรรมของการเคหะแห่งชาติ ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัประวติัความเป็นมาของการ
เคหะแห่งชาติ ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัระเบียบ ขอ้บงัคบัของการเคหะแห่งชาติ และความรู้ความเขา้ใจ
เก่ียวกบันโยบาย ยุทธศาสตร์ เป้าหมายของการเคหะแห่งชาติ ตามล าดบั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 
นยันนั บุญมี (2555) ไดท้  าการศึกษาความตอ้งการพฒันา และเพื่อเปรียบเทียบความตอ้งการพฒันาตนเอง
ของพนกังานบริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จ  ากดั สาขาเซ็นทรัลเวิลด์ กบัปัจจยัส่วนบุคคล โดยการเก็บ
ขอ้มูลจากแบบสอบถาม และวดัระดบัความตอ้งการพฒันาตนเองใน 4 ส่วน คือ ความรู้ ทกัษะ ทศันคติ
และบุคลิกภาพ ซ่ึงใช้กลุ่มตวัอย่างทั้งหมด 134 ตวัอย่าง สามารถสรุปได้ดงัน้ี 1. ระดบัความตอ้งการ
พฒันาตนเองและในทุกๆ ดา้น ในระดบัมาก 2. เพศ อายุ และระยะเวลาการท างาน มีความตอ้งการพฒันา
ไม่แตกต่างกัน 3. สถานภาพและต าแหน่งงานท่ีแตกต่างกันมีความต้องการในด้านความรู้ 4. ระดับ
การศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีความต้องการพฒันาตนเอง ในด้านทกัษะและทศันคติ 5. ระดับเงินเดือนท่ี
ต่างกนั มีความตอ้งการพฒันาตนเองในดา้นความรู้และทกัษะ 

2. ด้านการฝึกอบรม 

 โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ขอ้ท่ีมีความตอ้งการพฒันาอยู่ในระดบั
มากท่ีสุด คือ อบรมในเร่ืองท่ีสามารถน ามาประยุกตใ์ชใ้นการปฏิบติังานไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม ฝึกอบรม
ในหลกัสูตรท่ีเก่ียวขอ้งกบังานในหน้าท่ีรับผิดชอบ และส่งเสริมให้พนกังานไดรั้บการอบรมอย่างเท่า
เทียมกนัทุกระดบั ตามล าดบั ส่วนขอ้ท่ีมีความตอ้งการพฒันาอยูใ่นระดบัมาก คือ ส่งเสริมให้มีการอบรม
อย่างต่อเน่ือง ให้มีส ารวจความตอ้งการฝึกอบรมดา้นต่างๆท่ีพนกังานตอ้งการ และเพิ่มความรู้ โดยการ
ฝึกอบรมในหลกัสูตรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบังานในหนา้ท่ีรับผิดชอบ ตามล าดบั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 
พรศกัด์ิ ทรัพยส์มบติั (2560) ไดท้  าการศึกษา ความตอ้งการพฒันาตนเองของบุคลากรมหาวิทยาลยัราช
ภฏั พระนครศรีอยธุยา เพื่อเปรียบเทียบและหาแนวทางการพฒันาตนเองของบุคลากร โดยเก็บขอ้มูลจาก
บุคลากรโดยใชแ้บบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ โดยใชก้ลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 236 ตวัอยา่ง ผลการศึกษา 
สามารถสรุปไดด้งัน้ี โดยภาพรวมและแบ่งตามด้าน ได้แก่ การเรียนรู้ดว้ยตนเอง การศึกษาในระดบัท่ี
สูงข้ึนหรือศึกษาท่ีต่างจากเดิม การฝึกอบรม ซ่ึงบุคคลากรมีความตอ้งการพฒันาตนเอง และ ดา้นเน้ือหา
การพฒันาตนเองท่ีตอ้งการ ดา้นมนุษยสัมพนัธ์ ดา้นเทคนิคท างาน และดา้นความคิด อยูใ่นระดบัท่ีมาก 
ตามล าดบั 
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3. ด้านทกัษะเฉพาะต าแหน่ง 

โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ขอ้ท่ีมีความตอ้งการพฒันาอยู่ในระดบั
มากท่ีสุด คือ ฝึกทกัษะการปฏิบติังานดว้ยการลงมือปฏิบติัจริง และความรู้ความเขา้ใจเร่ืองกฎระเบียบ
และจรรยาบรรณวิชาชีพ ตามล าดบั ส่วนขอ้ท่ีมีความตอ้งการพฒันาอยูใ่นระดบัมาก คือ เทคนิคในการ
วิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับทกัษะใหม่ๆ เก่ียวกับหน้าท่ีความรับผิดชอบ 
แลกเปล่ียนทกัษะและองคค์วามรู้ใหม่ๆ กบัเพื่อนในทีมงานหรือผูมี้ประสบการณ์การท างานเป็นประจ า 
และอบรมในหลกัสูตรบงัคบัเก่ียวกบัวิชาชีพ เพื่อทดสอบและมีใบรับรองในหลกัสูตร ตามล าดบั ซ่ึง
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ภทัทิยะ ผนัประเสริฐ (2557) ไดท้  าการส ารวจ ความตอ้งการในการพฒันา
ตนเองของบุคลากรในสังกดัส านกังานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเมืองพทัยา จงัหวดัชลบุรี เพื่อศึกษาความ
ตอ้งการในการพฒันาตนเองและเปรียบเทียบความตอ้งการในการพฒันาตนเองของบุคลากรในสังกดั
ส านกังานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเมืองพทัยา จงัหวดัชลบุรี แบ่งตาม เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ ระยะ
การท างาน และอตัราเงินเดือน ซ่ึงพิจารณาทั้งหมด 6 ดา้น คือ ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ ดา้นฝึกอบรม 
ดา้นวิชาการ ดา้นความรู้ ดา้นทกัษะเฉพาะงาน และดา้นบริหาร ซ่ึงใชก้ลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 102 ตวัอยา่ง 
พบวา่ ความตอ้งการในการพฒันาตนเองของบุคลากรอยูใ่นระดบัมาก เม่ือแบ่งตามรายดา้น ไดด้งัน้ี ดา้น
การเทคโนโลยี ด้านฝึกอบรม ดา้นวิชาการ ด้านความรู้ ด้านทกัษะเฉพาะงาน และด้านบริหาร พบว่า 
ความตอ้งการในการพฒันาของตนเองของบุคลากรอยูใ่นระดบัมาก ผลการเปรียบเทียบแบ่งตามเพศอายุ 
ระดบัการศึกษา อาชีพพนกังานรัฐวิสาหกิจ ระยะเวลาการท างานและอตัราเงินเดือน พบวา่ กลุ่มตวัอยา่ง
เป็นเพศหญิงโดยส่วนมาก อายุมากกว่า 50 ปี ระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี อาชีพพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ ระยะท างาน 10-20 ปี อตัราเงินเดือน 30,001 บาท ข้ึนไป มีความตอ้งการพฒันาตนเองใน
ระดบัมาก 

4. ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ขอ้ท่ีมีความตอ้งการพฒันาอยู่ในระดบั
มาก คือ การใช้เทคโนโลยีในการลดเวลาและขั้นตอนการปฏิบติังาน ความรู้ความเข้าใจในการใช้
เทคโนโลยเีบ้ืองตน้ เช่น คอมพิวเตอร์, อินเตอร์เน็ต เป็นตน้ การใชเ้ทคโนโลยใีนการท างานเพื่อเพิ่มความ
ถูกตอ้ง แม่นย  า และมีประสิทธิภาพ ของผลงาน ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการใชเ้ทคโนโลยีในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูล จดัเก็บขอ้มูล และประมวลผลขอ้มูล และอบรมการใชเ้ทคโนโลยอียา่งต่อเน่ือง ตามล าดบั 
ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ กฤติศกัด์ิ เกียรติสุรนนทแ์ละคณะ (2563) ศึกษาเร่ืองการพฒันาตนเอง
เพื่อกา้วสู่ยุคประเทศไทย 4.0 : กรณีศึกษาบริษทั กิจเจริญไทยอุบล จ ากดั (Big-Group) โดยให้เป็นระดบั
การพฒันาตนเอง และเปรียบเทียบการพฒันาตนเองของพนักงานแบ่งตามปัจจยัส่วนบุคคล โดยใช้
แบบสอบถามใหเ้ก็บขอ้มูลเชิงปริมาณ ซ่ึงใชก้ลุ่มตวัอยา่งพนกังานทั้งมด 100 ตวัอยา่งและเก็บขอ้มูลแบบ
เลือกสุ่มอย่างเป็นระบบจ านวนทั้งมด 150 ตวัอย่างแบ่งตามปัจจยัส่วนบุคคล คือ เพศ อายุ สถานภาพ 
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ระดับการศึกษา งานเดือนเฉล่ียต่อเดือน ต าแหน่งงานและระยะเวลาการท างาน จากผลการศึกษา 
พนกังานมีการพฒันาตนเอง มีผลการสรุปไวด้งัน้ี 1. ดา้นความหลากหลายทางอาชีพมากท่ีสุด 2. ดา้น
ระบบพี่เล้ียง ดา้นคุณธรรม จริยธรรม และด้านเทคโนโลยี เม่ือเปรียบเทียบการพฒันาตนเองทางดา้น
ทกัษะทางการท างานท่ีหลากหลายเม่ือเทียบกบัระยะเวลาการท างานมีความแตกต่างกนั รวมถึงระดบัการ
พฒันาตนเองทุกดา้นมีความแตกต่างกนัเม่ือเทียบกบัเงินเดือน 

5. ด้านทศันคติ 

 โดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ขอ้ท่ีมีความตอ้งการพฒันาอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด คือ เทคนิคการท างานเป็นทีมท่ีมีประสิทธิภาพ การสร้าง  มนุษยสัมพันธ์ท่ีดีใน                
การปฏิบติังาน การวางตวัในการปฏิบติังาน การเสริมสร้างทศันคติท่ีดีต่อการปฏิบติังาน เพื่อนร่วมงาน
และอาชีพ และการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบติังาน ตามล าดบัซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ไพโรจน์ 
บุตรเพ็งและคณะ (2562) ศึกษาความต้องการพัฒนาสามารถตนเองของบุคลากรสายสนับสนุน 
มหาวิทยาลยัราชภฏั ทั้งในดา้นสังคม ทศันคติ ทกัษะการปฏิบติังาน และความรู้ความเขา้ใจในการท างาน 
โดยวธีิการเก็บแบบสอบถามเก่ียวกบัความคิดเก่ียวกบัความตอ้งการพฒันาความสามารถของตนเอง จาก
ตวัอยา่ง ทั้งหมด 180 ตวัอยา่ง จากการศึกษา พบวา่ ความตอ้งการพฒันาสามารถตนเองของบุคลากรสาย
สนบัสนุน มีระดบัท่ีดีมาก คือ ดา้นสังคม รองลงมา คือ ทศันคติ และดา้นท่ีมีค่านอ้ยท่ีสุด คือ ความรู้ความ
เขา้ใจในการท างาน 
 6. ด้านบุคลกิภาพ 

โดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ขอ้ท่ีมีความตอ้งการพฒันาอยู่ใน
ระดบัมากท่ีสุด คือ ความซ่ือสัตย ์จริงใจ มีเจตนาท่ีดี ความกระตือรือร้นในการแสวงหาความรู้ใหม่ๆ    
การมีปฏิภาณไหวพริบในการแกไ้ขปัญหาต่างๆ และการแต่งกายอย่างถูกกาลเทศะ เม่ือตอ้งพบปะผูค้น 
ตามล าดบั ส่วนขอ้ท่ีมีความต้องการพฒันาอยู่ในระดับมาก คือ การใช้น ้ าเสียง ภาษาในการพูดโดย
สามารถเรียบเรียงถ้อยค าให้ เหมาะสมกับสถานการณ์ และความเช่ือมัน่ในความเป็นตัวของตวัเอง 
ตามล าดับ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ สาวิตรี สามเรืองศรีและคณะ (2560) ศึกษาความต้องการ
ขีดจ ากดัการพฒันาความสามารถของตนเองของพนกังานบริษทักลุ่มอุตสาหกรรมเคมีภณัฑ์อมตะนคร 
จงัหวดัชลบุรี จากการเก็บแบบสอบถาม โดยใชก้ลุ่มตวัอยา่ง 400 ตวัอยา่ง ผลการศึกษา พนกังานมีความ
ตอ้งการพฒันาขีดความสามารถของตนเองในทุกๆดา้น อยูใ่นระดบัมาก เม่ือเปรียบเทียบความแตกต่าง
ระหว่างค่าเฉล่ียความสามารถของตนเองในทุกดา้น เม่ือจ าแนกตามขอ้มูลส่วนบุคคล พบว่า เพศหญิง
และเพศชายมีความตอ้งการพฒันาขีดจ ากดัความสามารถไม่ต่างกนั พนกังานท่ีมีอายุ สถานภาพสมรส 
ระดบัการศึกษา เงินเดือน ต าแหน่งงาน ระยะเวลาการท างานท่ีแตกต่างกันมีความตอ้งการพฒันาขีด
ความสามารถของตนเองในดา้นความรู้ เทคนิคงาน บุคลิกภาพ และมีทศันคติต่างกนั 
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ข้อเสนอแนะจากผลการวจัิย 

 จากผลการศึกษาเร่ือง ความตอ้งการพฒันาตนเองของพนกังานการเคหะแห่งชาติ สามารถสรุป
ขอ้เสนอแนะจากผลการวจิยั 

1. ด้านความรู้ 

 ส่ิงท่ีตอ้งการปรับปรุง คือ ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัขั้นตอนการปฏิบติังาน ให้มีระบบพี่เล้ียง

ส าหรับพนักงานใหม่เพื่อให้ความรู้ในการปฏิบติังาน เม่ือส้ินสุดการทดลองงานควรมีการท าแบบ

ประเมินระบบพี่เล้ียง เพื่อน าผลไปปรับปรุงให้ระบบมีประสิทธิภาพมากข้ึน พนกังานท่ีผา่นการทดลอง

งานไปแลว้ ควรส่งเสริมให้แต่ละกองมีการพูดคุยกบัทีมงานเป็นประจ าทุกสัปดาห์เพื่อรับฟังปัญหา และ

ใหค้  าปรึกษา, ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัวิสัยทศัน์ พนัธกิจ ค่านิยม และวฒันธรรมของการเคหะแห่งชาติ 

ควรจดัให้มีกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ในวนัก่อตั้งการเคหะแห่งชาติเป็นประจ าทุกปี, ความรู้

ความเขา้ใจเก่ียวกบัประวติัความเป็นมาของการเคหะแห่งชาติ ควรมีการให้ความรู้เก่ียวกบัประวติัของ

การเคหะแห่งชาติ ตั้งแต่ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ เพื่อให้พนักงานท่ีเขา้มาปฏิบติังานเขา้ใจถึงบทบาท

หนา้ท่ีและความส าคญัขององคก์ร 

2. ด้านการฝึกอบรม 

 ส่ิงท่ีตอ้งการปรับปรุง คือ อบรมในเร่ืองท่ีสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบติังานไดอ้ย่าง

เป็นรูปธรรม มีการตั้งตวัช้ีวดัของการอบรมและใหมี้การประเมินศกัยภาพของพนกังานท่ีผา่นการอบรม

ทุกคน หากพนกังานอยูใ่นระดบัท่ีสามารถน าความรู้จากการอบรมน ามาประยุกตใ์ชใ้นการปฏิบติังานได้

จริงและมีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน ก็ควรมีรางวลัเพื่อเป็นแรงจูงใจให้กบัพนกังาน, ฝึกอบรมในหลกัสูตรท่ี

เก่ียวขอ้งกบังานในหนา้ท่ีรับผิดชอบ ควรก าหนดหลกัสูตรการอบรมในสายงานอาชีพท่ีสามารถส่งเสริม

ให้พนักงานก้าวหน้าใน, ส่งเสริมให้พนักงานได้รับการอบรมอย่างเท่าเทียมกนัทุกระดบั ควรท าการ

ส ารวจความตอ้งการอบรมของพนกังานทุกระดบั หากส่ิงท่ีพนกังานตอ้งการมีความส าคญัจ าเป็นและ     

มีประโยชน์ต่อการปฏิบติังาน ควรส่งเสริมใหพ้นกังานไดรั้บการอบรมอยา่งเท่าเทียมกนั 

3. ด้านทักษะเฉพาะต าแหน่ง 

 ส่ิงท่ีต้องการปรับปรุง คือ ฝึกทกัษะการปฏิบติังานด้วยการลงมือปฏิบติัจริงควรส่งเสริมให้

พนกังานทุกระดบัมีการลงมือปฏิบติังานจริง โดยการเคหะแห่งชาติควรใหก้ารสนบัสนุนในดา้นอุปกรณ์ 

หรือเคร่ืองมือท่ีจ าเป็นตอ้งใช้ในการปฏิบติังาน,ความรู้ความเข้าใจเร่ืองกฎระเบียบและจรรยาบรรณ

วิชาชีพ ควรมีการส่งเสริมให้พนกังานในทุกสายงานไดรั้บการอบรมเร่ืองกฎระเบียบและจรรยาบรรณ

วิชาชีพเพื่อให้เกิดความตระหนกัในการปฏิบติังานอย่างปลอดภยัและถูกตอ้งตามกฎหมาย, เทคนิคใน
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การวิเคราะห์และแกไ้ขปัญหา ควรมีการจดัการความรู้ เน้นการถ่ายทอดแลกเปล่ียนองค์ใช้องค์ความรู้

เป็นฐานในการปฏิบติังาน และสามารถถ่ายทอดความรู้ส่งต่อใหบุ้คลากรรุ่นต่อไป 

4. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ส่ิงท่ีต้องการปรับปรุง คือ การใช้เทคโนโลยีในการลดเวลาและขั้นตอนการปฏิบัติงาน             

ควรส่งเสริมให้พนักงานได้เรียนรู้ หรือจดัให้มีการอบรมการใช้โปรแกรมท่ีทนัสมยัเพื่อให้เกิดความ

รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากข้ึน, ความรู้ความเขา้ใจในการใชเ้ทคโนโลยีเบ้ืองตน้ เช่น คอมพิวเตอร์, 

อินเตอร์เน็ต เป็นต้น จดัให้มีการอบรมการใช้เทคโนโลยีเบ้ืองต้นหรือจดัท าคู่มือฉบับย่อในการใช้

เทคโนโลยีเบ้ืองตน้เพื่อให้พนกังานสามารถปฏิบติังานไดด้ว้ยตนเองและถูกตอ้ง, การใช้เทคโนโลยีใน

การท างานเพื่อเพิ่มความถูกตอ้ง แม่นย  า และมีประสิทธิภาพ ของผลงาน ส่งเสริมให้มีการอบรมการใช้

เทคโนโลยีดา้นโปรแกรมการวิเคราะห์ขอ้มูล หรือระบบขององค์กรท่ีสามารถตรวจสอบความถูกตอ้ง 

แมน่ย  า ของผลงาน  

5. ด้านทัศนคติ  

 ส่ิงท่ีตอ้งการปรับปรุง คือ เทคนิคการท างานเป็นทีมท่ีมีประสิทธิภาพ ควรมีการจดักิจกรรมท่ีได้
ท างานเป็นทีมใหก้บัพนกังานทุกระดบัอยา่งเป็นประจ า เช่น team building เพื่อให้พนกังานไดมี้กิจกรรม
ร่วมกนักบัเพื่อนร่วมงาน ไดฝึ้กการแกปั้ญหาร่วมกบัผูอ่ื้น, การสร้างมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีในการปฏิบติังาน 
จดัให้มีกิจกรรมร่วมกนัของคนในองค์กร เช่น กีฬาสี เพื่อให้คนในองคก์รไดพ้บปะ รู้จกักนั และท าให้
เกิดความสัมพนัธ์อนัดีกบัพนกังานทุกระดบั, การวางตวัในการปฏิบติังาน จดัให้มีการอบรมโดยวิทยากร
หรือผูเ้ช่ียวชาญในเร่ืองของการวางตวัในสถานปฏิบติังาน กบัผูร่้วมงาน และกบัลูกคา้ ให้กบัพนกังานทุก
ระดบั 

6. ด้านบุคลกิภาพ  

 ส่ิงท่ีตอ้งการปรับปรุง คือ ความซ่ือสัตย ์จริงใจ มีเจตนาท่ีดี ควรปลูกฝังให้พนกังานอาจเร่ิมจาก

ผูบ้ริหารท่ีเป็นแบบอย่างให้แก่พนักงานคนอ่ืน เม่ือมีตวัอย่างท่ีดีพนักงานก็จะปฏิบติัตามและช่วยให้

องคก์รเป็นองคก์รท่ีน่าอยูม่ากข้ึนดว้ย, ความกระตือรือร้นในการแสวงหาความรู้ใหม่ๆ ควรมีการส่งเสริม

และหาแรงจูงใจให้พนกังานท่ีพฒันาตนเองอยู่เสมอ เช่น ควรมีทุนการศึกษาให้พนกังานท่ีตอ้งการจะ

ศึกษาต่อ, การมีปฏิภาณไหวพริบในการแกไ้ขปัญหาต่างๆ ส่งเสริมให้มีกิจกรรมกลุ่มการแกปั้ญหา โดย

ก าหนดสถานการณ์ตวัอย่างท่ีเคยเป็นปัญหาในองคก์ร และให้พนกังานไดใ้ช้กระบวนการคิด วิเคราะห์ 

แยกแยะ หาแนวทางการแกไ้ขปัญหา  

ข้อเสนอแนะจากผลการวจัิยคร้ังต่อไป 

1. ควรศึกษาเร่ืองปัญหาและอุปสรรคท่ีส่งผลต่อความตอ้งการพฒันาตนเองของพนกังาน 
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การเคหะแห่งชาติเพิ่มเติม 
 2. ควรเพิ่มตวัแปรรายด้าน ด้านอ่ืนๆ ของความตอ้งการพฒันาตนเองของพนักงานการเคหะ
แห่งชาติ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของพนกังานมากท่ีสุด 
 3. ควรศึกษาความตอ้งการพฒันาตนเองของพนกังานการเคหะแห่งชาติ เป็นรายฝ่าย เพื่อให้
สามารถน าผลการศึกษาไปใชใ้นการปรับแผนพฒันาบุคลากรใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน 
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