
ความต้องการพฒันาตนเองในการปฏิบัติงานของพนักงาน 

ในกลุ่มบริษัท BGCP 

NEEDS FOR SELF-DEVELOPMENT OF EMPLOYEE PERFORMANCE  

IN THE BGCP GROUP 
 

เพชรปัญญา  ทุริดไธสง 

สาขาการจดัการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

ผูรั้บผิดชอบบทความ 
 

Phetpanya Thuritthaisong 

E-mail:  Phetpanya.thu@gmail.co.th 

Faculty of Business Administration Program in Management, Ramkhamhaeng University 

Corresponding author 
 

บทคัดย่อ 

การวิจยัมีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาความตอ้งการพฒันาตนเองในการปฏิบติังานของพนักงานใน
กลุ่มบริษทั BGCP ไดแ้ก่ ดา้นความรู้ ดา้นทกัษะ ดา้นทศันคติ ดา้นสุขภาพ ดา้นอารมณ์ ดา้นคุณลกัษณะท่ี
พึงประสงค์ของการปฏิบติัในองคก์ร โดยจ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบั
การศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ต าแหน่งงาน อายงุาน ประชากรในงานวิจยัคร้ังน้ี คือ พนกังานท่ีปฏิบติังาน
ในกลุ่มบริษทั BGCP กลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถามจ านวน 215 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูล คือ 
แบบสอบถาม ด าเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ หาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย 
(�̅�) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) 

ผลการวิจยัพบว่า พนกังานท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมดจ านวน 215 คน ส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง 
จ านวน 112 คน คิดเป็นร้อยละ 52.09 มีอายุ 31-40 ปี จ านวน 107 คน คิดเป็นร้อยละ 49.77 มีสถานภาพ
สมรส/อยู่ด้วยกัน จ านวน 123 คนคิดเป็นร้อยละ 57.21 มีระดับการศึกษามัธยมศึกษาปีท่ี 6/เทียบเท่า 
จ านวน 164 คน คิดเป็นร้อยละ 76.28 มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,001-25,000 บาท จ านวน 120 คน คิดเป็น
ร้อยละ 55.81 มีต าแหน่งงาน ไม่เกิน LV.2 จ านวน 97 คน คิดเป็นร้อยละ 45.12 มีอายุงาน ไม่เกิน 5 ปี 
จ านวน 114 คน คิดเป็นร้อยละ 53.03  

ผลการวิจยัพบวา่ ความตอ้งการพฒันาตนเองในการปฏิบติังานของพนกังานในกลุ่มบริษทั BGCP 
โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า ดา้นท่ีอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด คือ ดา้นสุขภาพ และ
ดา้นท่ีอยูใ่นระดบัมาก คือ ดา้นคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์ของการปฏิบติัในองคก์ร ดา้นทกัษะ ดา้นทศันคติ 
ดา้นความรู้ และดา้นอารมณ์ ตามล าดบั 
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ABSTRACT 

The objective is to study Needs for Self-Development of employee performance in the BGCP 
group. The factors of research include Knowledge, Skill, Attitude, Health, Emotional and Desirable 
Characteristics of Organizational Practices. That are classified by personal factors were including Sex, 
Age, Marital status, Education level, Average monthly income, Working position and Working life. The 
population used is employee in BGCP group. The samples used in this research amount of 215 peoples. 
The questionnaire was instrument of this research. Data was analyzed by using SPSS for science scient 
research. The statistic were percentage, minimum, maximum, mean and standard deviation. 
 The result found that the employee all respondent 215 peoples. Female 1 1 2  peoples 
representing 52.09%, Age 31-40 years old 107 peoples representing 49.77%, Get married/cohabit 123 
peoples representing 5 7 . 2 1 %, Education level Secondary School Year 6/Equivalent 164 peoples 
representing 76.28%, Average monthly income 15,001-25,000 baht 120 peoples representing 55.81%, 
Working position under LV.2 97 peoples representing 45.12%, Working life under 5 years 114 peoples 
representing 53.03%. 
 The result found that Needs for Self-Development of employee performance in the BGCP 
group over all is at high level. Considering each side is the highest level of health. The other side is high 
level of Desirable Characteristics of Organizational Practices, Skill, Attitude, Knowledge and Emotional 
respectively. 
Keyword: Needs, Self-development, Performance 
 

บทน า 

 อุตสาหกรรมการผลิตบรรจุภณัฑ์ เป็นอุตสาหกรรมท่ีมีคู่แข่งขนัในอุตสาหกรรมมากเน่ืองจาก
ผลิตภณัฑ์ท่ีท าการผลิตออกมา สามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคในยุคปัจจุบนัไดเ้ป็นอยา่งดี 
จึงมีผูเ้ขา้มาร่วมอยู่ในอุตสาหกรรมจ านวนมาก  การใชเ้ทคโนโลยีการผลิตขั้นสูง เพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพ
สูงสุดในกระบวนการผลิต รวมถึงคุณภาพท่ีดีกว่าของตวัผลิตภณัฑ์ดว้ยเช่นกนั อย่างไรก็ตาม เทคโนโลยี
ขั้นสูงไม่สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างสูงสุดได้ หากบุคลากรภายในบริษัทฯ ไม่มี
ความสามารถเพียงพอท่ีจะปฏิบติังานร่วมกบัเทคโนโลยีเหล่านั้น และยงัมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีตอ้งการ
บุคลากรท่ีมีความรู้ ความสามารถ มาร่วมปฏิบติังาน เพื่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดในการด าเนินงานของ
กิจการ ท าใหกิ้จการสามารถแข่งขนัไดใ้นอุตสาหกรรม 
 การด าเนินงานของกิจการ โดยมุ่งเน้นผลก าไร จะตอ้งไดรั้บความร่วมมือ และสอดคลอ้งกนัของ
ทุกส่วนงานในบริษทั ประกอบดว้ย งานบญัชี งานการเงิน งานธุรการ งานบุคคล งานจดัซ้ือ งานผลิต งาน
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ตรวจสอบคุณภาพ งานประกนัคุณภาพ งานวิศวกรรม งานวตัถุดิบ และสโตร์ งานคลงัสินคา้ งานจดัส่ง 
งานวิจยัพฒันาผลิตภณัฑ ์งานบริการลูกคา้ และงานขาย เป็นตน้ 
 หากมีการเปรียบเทียบการผลิตในแง่ของ ประสิทธิภาพการผลิต คุณภาพของผลิตภัณฑ ์
เทคโนโลยีท่ีใช้ในการผลิต ต้นทุนการผลิต ต้นทุนการบริหารจัดการอ่ืนๆ ก าลังคนท่ีใช้ในการผลิต  
ความสามารถของบุคลากรในกระบวนการ จะเห็นไดว้่า บริษทัฯ ยงัมีการใชก้ าลงัคนในการผลิตท่ีมากกว่า 
และความสามารถของบุคลากรท่ียงัดอ้ยกว่า คู่แข่งในอุตสาหกรรมเดียวกนั ซ่ึงจะท าให้ประสิทธิภาพการ
ผลิต และคุณภาพของสินคา้ต ่า ในขณะเดียวกนัตน้ทุนก็จะสูงขึ้นตามไปดว้ย ถึงแมเ้ทคโนโลยีการผลิตจะ
เทียบเท่ากบัคู่แข่งหรือสูงกวา่บางรายการก็ตาม 
 จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้นั้นผูศึ้กษาไดเ้ห็นความส าคญัของการพฒันาตนเอง เพื่อสอดรับกบันโยบาย
บริษทัฯ ท่ีให้ความส าคญัดา้นการพฒันาศกัยภาพของบุคลากรใหดี้ขึ้น ดงันั้นผูวิ้จยัจึงมีความตอ้งการศึกษา
หาระดบัความตอ้งการพฒันาตนเองของพนักงาน ในดา้นต่างๆ เพื่อท่ีจะไดมี้การออกแบบหลกัสูตรการ
พฒันาตนเองให้เหมาะสมกบัแต่ละกลุ่มพนักงาน ส่งผลให้พนักงานมีความกระตือรือร้นในการพฒันา
ตนเอง และเป็นช่องทางในการเพิ่มศกัยภาพพนกังานให้มากขึ้น อีกทั้งยงัช่วยให้องคก์รสามารถขบัเคล่ือน
นโยบายต่างๆ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  
 

วัตถุประสงค์ 

เพื่อศึกษาความตอ้งการพฒันาตนเองในการปฏิบติังานของพนกังานในกลุ่มบริษทั BGCP 

ขอบเขตการวิจัย 
ในการศึกษาวิจยั เร่ือง ความตอ้งการพฒันาตนเองในการปฏิบติังานของพนกังานในกลุ่มบริษทั 

BGCP มีขอบเขตการวิจยั ดงัน้ี 
ขอบเขตด้านเน้ือหา 

ตัวแปรอิสระ ประกอบดว้ย 

1.ปัจจยัส่วนบุคคลของพนกังานท่ีปฏิบติังาน ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา รายได้
เฉล่ียต่อเดือน ต าแหน่งงาน และอายงุาน 
 ตัวแปรตาม ประกอบดว้ย 

1.ความตอ้งการพฒันาตนเองในการปฏิบติังานของพนกังาน ไดแ้ก่ ดา้นความรู้ ดา้นทกัษะ ดา้น
ทศันคติ ดา้นสุขภาพ ดา้นอารมณ์ และดา้นคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องการปฏิบติัในองคก์ร 

ขอบเขตด้านประชากร 

 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั คือ พนกังานท่ีปฏิบติังานในกลุ่มบริษทั BGCP จ านวน 463 คน (ท่ีมา : 
แผนกทรัพยากรบุคคลกลุ่มบริษัท BGCP ณ วนัท่ี 17 มกราคม 2565) ผูว้ิจัยจึงก าหนดขนาดของกลุ่ม
ตวัอย่าง โดยค านวณจากสูตร Taro Yamane มีค่าความเช่ือมัน่ท่ีระดบั 95% ค่าความคลาดเคล่ือนท่ี 5% จึง
ท าใหไ้ดข้นาดของกลุ่มตวัอยา่ง 215 คน  
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ขอบเขตด้านระยะเวลา 

 การเก็บรวบรวมขอ้มูล และการวิเคราะห์ขอ้มูล ระหวา่ง มกราคม พ.ศ. 2565 ถึง กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 
2565 

ประโยชน์ท่ีได้รับจากการวิจัย 
1. ท าใหท้ราบถึงระดบัความตอ้งการพฒันาตนเองในการปฏิบติังานของพนกังานในกลุ่มบริษทั 

BGCP 
2. สามารถน าผลการวิจยัท่ีไดรั้บมาออกแบบหลกัสูตรการพฒันาตนเองในดา้นต่างๆให้

เหมาะสมกบัแต่ละกลุ่มพนกังานในกลุ่มบริษทั BGCP 
3. สามารถเป็นช่องทางในการเพิ่มศกัยภาพพนกังานให้มากขึ้นซ่ึงเป็นแนวทางท่ีจะเพิ่ม

ประสิทธิผลของกระบวนการท างานในกลุ่มบริษทั BGCP 
4. เพื่อน าผลการวิจยัมาเป็นองคค์วามรู้ และแนวทางการศึกษาแก่ผูท่ี้สนใจเก่ียวกบัเร่ือง ความ

ตอ้งการพฒันาตนเอง 
 

กรอบแนวคิดท่ีใช้ในการวิจัย 

 

 
ปัจจัยส่วนบุคคล 

  
ความต้องการพฒันาตนเองในการปฏิบัติงาน 

           1.เพศ  ของพนักงานในกลุ่มบริษัท BGCP 

           2.อาย ุ          1.ดา้นความรู้ 

           3.สถานภาพ          2.ดา้นทกัษะ 

           4.ระดบัการศึกษา          3.ดา้นทศันคติ 

           5.รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน          4.ดา้นสุขภาพ 

           6.ต าแหน่งงาน          5.ดา้นอารมณ์ 

           7.อายงุาน          6.ดา้นคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องการปฏิบติัในองคก์ร 
 

 

  

ตวัแปรอิสระ ตวัแปรตาม 



5 
 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกีย่วข้อง 

 แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพฒันาตนเอง 

 ทฤษฏีเก่ียวกบัการพฒันา บอยเดล ซ่ึงเป็นนกัจิตวิทยา ไดมี้การก าหนดขอบเขต และเน้ือหา 

สาระส าคญัของทฤษฎีการพฒันาตนเอง แบ่งเป็น 4 ดา้น ประกอบดว้ย ดา้นสุขภาพ ดา้นทกัษะ ดา้นการ

กระท าใหส้ าเร็จ และดา้นเอกภาพของตนเอง (อา้งถึง วชิรวชัร งามละม่อม, 2558) 

 แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความต้องการ 

แนวคิดทฤษฎีล าดบัขั้นความตอ้งการของมาสโลว ์เสนอทฤษฎี ท่ีมีการอธิบายถึงพฤติกรรมของ
มนุษยใ์นการมีความตอ้งการเป็นระดบัต่างๆ ลาเฮย ์(Lahey, 2004, P. 383) กล่าวถึง กรอบความคิดท่ีส าคญั
ของทฤษฎีมาสโลว์ แบ่งออกเป็น 5 ขั้น ประกอบด้วย 1.ความต้องการทางร่างกายหรือสรีระ 2.ความ
ตอ้งการความมัน่คง และปลอดภยั 3.ความตอ้งการความรัก และความผกูพนั 4.ความตอ้งการการยกย่อง 5.
ความตอ้งการรู้จกัตนเองอยา่งแทจ้ริง และพฒันาตนเองใหส้มบูรณ์ (อา้งถึง ดร. เมธา หริมเทพาธิป, 2561) 
 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

สร้อยสิน แก้วหนู (2555) ศึกษาวิจัยเร่ือง ความต้องการพัฒนาตนเอง กระบวนการบริหาร
บุคลากร และปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับการพัฒนาตนเองของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั จากผลการวิจยัพบว่า 1.บุคลากรสายสนบัสนุนท่ีปฎิบติังานในมหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั มีความตอ้งการพฒันาตนเอง โดยรวม อยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นราย
ดา้น พบวา่ปัจจยัดา้นคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคแ์ละเหมาะสมในการปฎิบติังานขององคก์ร มีค่าเฉล่ียสูงสุด 
รองลงมา คือ ด้านการพฒันาความรู้ในการปฎิบัติงาน และด้านการพฒันาทักษะในการปฏิบัติงาน มี
ค่าเฉล่ียต ่าสุด 2.บุคลากรสายสนับสนุน สังกดัมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั มีความคิดเห็นว่า
คุณภาพการบริหารบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั โดยรวม อยู่ใน
ระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นเขตพื้นท่ีพบว่า พื้นท่ีสงขลา  มีกระบวนการบริหารบุคลากร พบว่ามีระดับ
คุณภาพปฎิบติังานมากท่ีสุด รองลงมาคือ พื้นท่ีตรัง ส่วนพื้นท่ีนครศรีธรรมราชมีกระบวนการการบริหาร
บุคลากร พบว่าระดับคุณภาพปฎิบติังานน้อยท่ีสุด  3.เพศ และอายุ ซ่ึงเป็นปัจจัยขั้นพื้นฐาน พบว่าไม่มี
ความสัมพันธ์กับความต้องการพัฒนาตนเอง และประสบการณ์ในการท างาน การสนับสนุนจาก
ผูบ้ังคับบัญชา ซ่ึงเป็นปัจจัยส่งเสริมพบว่าไม่มีความสัมพนัธ์กับความต้องการพฒันาตนเอง แต่ปัจจัย
ส่งเสริมทั้ง 5 ตวัแปร ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความตอ้งการพฒันาตนเองคือ ประเภทบุคลากร ระดบัการศึกษา 
สถานภาพการสมรส รายได ้และลกัษณะงานท่ีปฎิบติั 

นยันนัท ์บุญมี (2555) ศึกษาวิจยัเร่ือง ความตอ้งการพฒันาตนเองของพนกังานบริษทัหลกัทรัพย ์
เคที ซีมิโก ้จ ากดั สาขาเซ็นทรัลเวิลด์ ผลการศึกษาพบว่า 1.ระดบัความตอ้งการพฒันาตนเองของพนกังาน 
โดยรวมอยู่ในระดบัมาก และมีความตอ้งการพฒันาตนเองในทุกๆดา้น อยู่ในระดบัมาก 2. ความตอ้งการ
พฒันาตนเองท่ีแตกต่างกนั โดยจ าแนกตาม เพศ อายุ และประสบการณ์ท างานจะมีความตอ้งการพฒันา
ตนเองไม่แตกต่าง 3.ด้านสถานภาพ และต าแหน่งงานท่ีแตกต่าง มีความต้องการพฒันาตนเองในด้าน

https://www.gotoknow.org/user/0818150908/profile
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ความรู้ 4.ดา้นระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างมีความตอ้งการพฒันาตนเองในดา้นทกัษะ และดา้นทศันคติ 5.ดา้น
ระดบัรายไดท่ี้แตกต่างมีความตอ้งการพฒันาตนเองในดา้นความรู้ และดา้นทกัษะ 
 สุนิษา กลึงพงษ์ (2556) ศึกษาวิจยัเร่ือง ตอ้งการพฒันาตนเองของบุคลากรสายปฎิบติัการคณะ
พาณิชยศาสตร์และการบญัชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั พบวา่ 1.บุคลากรสายปฎิบติัการ คณะพาณิชยศาสตร์
และการบญัชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ความตอ้งการพฒันาตนเองโดยรวม และรายดา้นอยู่ในระดบัมาก 
2.บุคลากรสายปฎิบติัการ คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั จ าแนกตาม เพศชาย 
และเพศหญิง มีความตอ้งการพฒันาตนเอง โดยรวม และรายดา้น พบวา่ไม่มีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญั 
3.บุคลากรสายปฎิบติัการ คณะพาณิชยศาสตร์ และการบญัชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั จ าแนกตาม วุฒิ
การศึกษาท่ีพบว่ามีความแตกต่าง ความตอ้งการพฒันาตนเองโดยรวม และรายดา้น พบว่ามีความแตกต่าง
อยา่งมีนยัส าคญั ยกเวน้ดา้นสติปัญญาไม่พบความแตกต่างอย่างมีนยัส าคญั 4.บุคลากรสายปฎิบติัการ คณะ
พาณิชยศาสตร์และการบญัชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั จ าแนกตาม ประสบการณ์ในการปฎิบติังานต่างกนั 
มีความตอ้งการพฒันาตนเองโดยรวม และรายดา้นมีความแตกต่างอย่างมีนยัส าคญั ยกเวน้ดา้นสติปัญญา 
พบวา่มีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญั 
 เนตรนภา วรศิลป์ (2556) ศึกษาวิจยัเร่ือง ความตอ้งการพฒันาตนเองของเจา้หน้าท่ีแผนกปฎิบติั
การสถานีรถไฟฟ้า  บริษทั รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จ ากดั พบว่า สภาพการท างานอนัไดแ้ก่ ความสะอาดของห้อง
ท างาน หอ้งน ้า และแสงสวา่งส าหรับการท างาน เหมาะสมมาก ส่วนอุณหภูมิ ในส่วนการถ่ายเทของอากาศ 
เคร่ืองมืออุปกรณ์ และการดูแลความปลอดภยั มีความเหมาะสมอยู่ในระดบัปานกลาง แต่จุดบริการน ้าด่ืม 
มีความเหมาะสมอยู่ในระดบัน้อย ผูต้อบแบบสอบถามตอ้งการพฒันาตนเองอยู่ในระดบัมาก ดา้นทศันคติ 
สุขภาพ ทกัษะ และความรู้ ตามล าดบั การทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปร พบว่า ผูส้ าเร็จการศึกษา
ระดบัปริญญาตรีขึ้นไป มีความตอ้งการพฒันาตนเอง ดา้นทศันคติสูงกว่า ผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัต ่ากว่า
ปริญญาตรี ผูมี้รายไดร้วมมากกว่าเดือนละ 15,001 บาท มีความตอ้งการพฒันาตนเองดา้นความรู้ สูงกว่าผู ้
ท่ีมีรายไดไ้ม่เกินเดือนละ 15,000 บาท เจา้หน้าท่ีควบคุมสถานี มีความตอ้งการพฒันาตนเองดา้นความรู้ 
และสุขภาพสูงกว่าเจา้หน้าท่ีประจ าสถานีและเจา้หน้าท่ีขายตัว๋ ผูท่ี้ปฎิบติังานกะดึกไม่เกินเดือนละ 9 คร้ัง 
มีความตอ้งการพฒันาตงเองดา้นความรู้ ทกัษะ และทศันคติ สูงกวา่ผูป้ฎิบติังานกะดึก เดือนละ 10-18 คร้ัง 
ผูป้ระเมินว่ามีโอกาสขึ้นเงินเดือนต้องการพฒันาตนเองด้านทักษะสูงกว่าผูป้ระเมินว่าตนไม่มีโอกาส
ดงักล่าว 

ธนัยนนัท ์พวงวงศต์ระกูล (2557) ศึกษาวิจยัเร่ือง ความตอ้งการในการพฒันาตนเองของพนกังาน
คุมประพฤติ ผลจากการศึกษาพบว่าพนักงานราชการต าแหน่งพนักงานคุมประพฤติในส านักงานคุม
ประพฤติในเขตกรุงเทพมหานครและธนบุรี พบว่า มีความตอ้งการในการพฒันาตนเองในระดบัมาก ใน
ทุกดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความรู้ ดา้นทกัษะ ดา้นทศันคติ ประเด็นเร่ือง ความตอ้งการต่อแนวทางในการพฒันา
บุคลากรของกรมคุมประพฤติทั้ง 9 ดา้น ไดแ้ก่ การปฐมนิเทศการสอนงาน การเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารทาง
วิชาการ การศึกษาต่อ การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน การสัมนา การโยกยา้ยสับเปล่ียนหน้าท่ีการงาน การ
ประชุมเชิงปฎิบติัการ พบว่าระดบัท่ีมากท่ีสุด 2 ดา้น ได้แก่ การปฐมนิเทศ และการสอนงาน และระดับ
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มาก 7 ด้าน ไดแ้ก่ การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน การสัมมนา การโยกยา้ยสับเปล่ียนหน้าท่ีการงาน การ
ประชุมเชิงปฎิบติัการ 

อุลยัพร โทบุตร (2557) ศึกษาวิจยัเร่ือง ความตอ้งการพฒันาตนเองของบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการกรณีศึกษาพนักงานเงินรายได้มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ สรุปผลการศึกษาได้ดังน้ี พบว่าด้าน
ทัศนคติต่อความส าคัญของการพฒันาตนเอง โดยรวม อยู่ในระดับมาก โดยมีปัจจัยด้านทัศนคติ ต่อ
ประโยชน์ท่ีไดรั้บในการพฒันาตนเองภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยรวมดา้นทศันคติของกลุ่มตวัอยา่งทั้ง 2 
ดา้น อยู่ในระดบัมาก ความตอ้งการดา้นการพฒันาตนเองดา้นการเพิ่มพูนความรู้ โดยรวม อยูใ่นระดบัมาก 
ดา้นความตอ้งการพฒันาตนเองทางดา้นการเพิ่มพูนพฒันาฝีมือหรือทกัษะภาพ โดยรวม อยู่ในระดบัมาก 
และดา้นความตอ้งการพฒันาตนเองเพื่อพฒันาทศันคติ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ภาพรวมปัจจยัทั้ง 3 ดา้น 
พบวา่กลุ่มตวัอยา่งมีระดบัทศันคติอยูใ่นระดบัมาก 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 

เป็นการวิจยัท่ีใชร้ะเบียบวิธีเชิงปริมาณ (Quantitative Research Approach) โดยเป็นการวิจยัเชิง
ส ารวจ (Survey Research) และใชว้ิธีการเก็บขอ้มูลโดยการใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั คือ พนกังานท่ีปฏิบติังานในกลุ่มบริษทั BGCP รวมจ านวนประชากร

ทั้งหมด 463 คน (ท่ีมา : แผนกทรัพยากรบุคคลกลุ่มบริษทั BGCP ณ วนัท่ี 17 มกราคม 2565) 
กลุ่มตวัอยา่งในการวิจยัในคร้ังน้ี ผูวิ้จยัไดใ้ชสู้ตรการค านวณหาขนาดของกลุ่มตวัอยา่งตาม

แนวคิดของ Taro Yamane ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% และค่าความคลาดเคล่ือนท่ีระดบั 5% ดงัน้ี วิธีการสุ่ม
ตวัอยา่งแบบใชค้วามน่าจะเป็น (nonprobability sampling) ดว้ยวิธีการเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบบงัเอิญ 
(accidental sampling) 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ แบบสอบถาม โดยประกอบไปดว้ย 2 ส่วน คือ 
ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคล ของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบั

การศึกษา สถานภาพ ต าแหน่งงาน รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และอายงุาน 
 ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามวดัระดบัความตอ้งการ 7 ดา้น ลกัษณะแบบสอบถามเป็นมาตรประเมิน
แบบลิเคิร์ต (Linkert Scale) 5 ระดบั ไดแ้ก่ มากท่ีสุด = 5, มาก = 4,  ปานกลาง = 3, นอ้ย = 2, นอ้ยท่ีสุด = 1 

การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 
สร้างแบบสอบถามความตอ้งการพฒันาตนเองในการปฏิบติังานของพนกังาน และตรวจสอบ

เน้ือหาของแบบสอบถามวา่มีความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคห์รือไม่ ต่อจากนั้นใหผู้เ้ช่ียวชาญจ านวน 2 
ท่าน พิจารณาตรวจสอบความถูกตอ้ง ความเท่ียงตรงของเน้ือหา ความชดัเจน และความเหมาะสมของขอ้
ค าถาม ซ่ึงมีเกณฑ์การพิจารณา ในแต่ละขอ้ค าถามดงัน้ี 

วดัผลโดยพิจารณาจากคะแนน IOC ดงัน้ี 
1. ขอ้ค าถามท่ีมีค่า      IOC      ตั้งแต่ 0.50-1.00 หมายถึง มีค่าความเท่ียงตรงใชไ้ด ้
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             2. ขอ้ค าถามท่ีมีค่า      IOC      ต ่ากวา่ 0.50 หมายถึง มีค่าความเท่ีงตรงยงัใชไ้ม่ได ้
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ด าเนินการแจกแบบสอบถามใหแ้ก่ประชากร ตามจ านวนท่ีก าหนดไว ้โดยใชวิ้ธีการแจก

แบบสอบถามผา่นช่องทาง Online (Google Form) และกระดาษค าถาม รวบรวมแบบสอบถามท่ีไดรั้บการ
ตอบครบทุกค าถามจนสมบูรณ์แลว้ น าไปจดัเตรียมการวิเคราะห์ในขั้นตอนต่อไป 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู ้วิจัยได้ด าเนินการประมวลผล และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โดยมีการใช้

โปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ (SPSS Version 21.0) 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
1. ค่าร้อยละ (Percentage) ส าหรับใชใ้นการวิเคราะห์ เพื่อบรรยายปัจจยัส่วนบุคคล 

 2. ค่าเฉล่ีย (�̅�) 
 3. ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) ส าหรับใชใ้นการวิเคราะห์ ความตอ้งการพฒันาตนเองในการ
ปฏิบติังานของพนกังานในกลุ่มบริษทั BGCP  
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

ผลวิเคราะห์ขอ้มูลส่วนท่ี 1 การวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 
215 คน ส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง จ านวน 112 คน คิดเป็นร้อยละ 52.09 และเพศชายจ านวน 103 คน คิดเป็น
ร้อยละ 47.91 ส่วนใหญ่มีอายุ 31-40 ปี จ านวน 107 คน คิดเป็นร้อยละ 49.77 รองลงมา  คือ 21-30 ปี 
จ านวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 23.26, 40-50 ปี จ านวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 21.86, 51 ปี ขึ้นไป จ านวน 9 
คน คิดเป็นร้อยละ 4.18, ไม่เกิน 20 ปี จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.93 ตามล าดบั ส่วนใหญ่ มีสถานภาพ
สมรส/อยู่ดว้ยกนั จ านวน 123 คนคิดเป็นร้อยละ 57.21 และ สถานภาพโสด/หย่าร้าง จ านวน 92 คน คิด
เป็นร้อยละ 42.79 ส่วนใหญ่ มีระดบัการศึกษามธัยมศึกษาปีท่ี 6/เทียบเท่า จ านวน 164 คน คิดเป็นร้อยละ 
76.28 รองลงมาคือไม่เกินมธัยมศึกษาปีท่ี 3/เทียบเท่า จ านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00 , ปริญญาตรี/
เทียบเท่า จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 2.79, ปริญญาโท จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.93 , ปริญญาเอก 
จ านวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00 ตามล าดบั ส่วนใหญ่ มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,001-25,000 บาท จ านวน 
120 คน คิดเป็นร้อยละ 55.81 รองลงมา คือ ไม่เกิน 15,000 บาท จ านวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 27.44 , 
25,001-35,000 บาท จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 11.63, 35,001-45,000 บาท จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 
2.79, 45,001 บาท ขึ้นไป จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 2.33 ตามล าดบั ส่วนใหญ่ มีต าแหน่งการท างาน ไม่
เกิน LV.2 จ านวน 97 คน คิดเป็นร้อยละ 45.12 รองลงมา คือ LV.3-4 จ านวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 29.76, 
LV.5-6 จ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 17.21, LV.7 จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 6.05, M1 ขึ้นไป จ านวน 
4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.86 ตามล าดบั ส่วนใหญ่ มีอายกุารท างาน ไม่เกิน 5 ปี จ านวน 114 คน คิดเป็นร้อยละ 
53.03 รองลงมา คือ 6-10 ปี จ านวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 27.44, 11-15 ปี จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 
11.16, 26 ปี จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 3.72 , 21-25 ปี จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 2.79 , 16-20 ปี 
จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.86 ตามล าดบั 



9 
 

ผลวิเคราะห์ข้อมูลส่วนท่ี 2 การวิเคราะห์ความต้องการพัฒนาตนเองในการปฏิบัติงานของ
พนักงาน โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น ดา้นท่ีอยู่ในระดบัมากท่ีสุด คือ ดา้นสุขภาพ 
และด้านท่ีอยู่ในระดับมาก คือ ดา้นคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ของการปฏิบติัในองค์กร ด้านทกัษะ ด้าน
ทศันคติ ดา้นความรู้ และดา้นอารมณ์ ตามล าดบั 
 

สรุปผลการวิจัย 

 ปัจจัยส่วนบุคคล 

การศึกษาเร่ือง ความตอ้งการพฒันาตนเองในการปฏิบติังานของพนักงานในกลุ่มบริษทั BGCP 
พนกังานท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมดจ านวน 215 คน ส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง จ านวน 112 คน คิดเป็นร้อย
ละ 52.09 มีอายุ 31-40 ปี จ านวน 107 คน คิดเป็นร้อยละ 49.77 มีสถานภาพสมรส/อยู่ดว้ยกนั จ านวน 123 
คนคิดเป็นร้อยละ 57.21 มีระดบัการศึกษามธัยมศึกษาปีท่ี 6/เทียบเท่า จ านวน 164 คน คิดเป็นร้อยละ 76.28 
มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,001-25,000 บาท จ านวน 120 คน คิดเป็นร้อยละ 55.81 มีต าแหน่งงาน ไม่เกิน 
LV.2 จ านวน 97 คน คิดเป็นร้อยละ 45.12 มีอายงุาน ไม่เกิน 5 ปี จ านวน 114 คน คิดเป็นร้อยละ 53.03  

ความต้องการพฒันาตนเองในการปฏิบัติงานของพนักงานในกลุ่มบริษัท BGCP 

ความคิดเห็นของพนักงานในกลุ่มบริษทั BGCP โดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นราย
ดา้นพบว่า ดา้นท่ีอยู่ในระดบัมากท่ีสุด คือ ดา้นสุขภาพ และดา้นท่ีอยู่ในระดบัมาก คือ ดา้นคุณลกัษณะท่ี
พึงประสงค ์ของการปฏิบติัในองคก์ร ดา้นทกัษะ ดา้นทศันคติ ดา้นความรู้ และดา้นอารมณ์ ตามล าดบั 
 

อภิปรายผล 

การศึกษาเร่ืองความตอ้งการพฒันาตนเองในการปฏิบติังานของพนักงานในกลุ่มบริษทั BGCP 
โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ดา้นท่ีอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เรียงล าดบัจากดา้นท่ีมี
ค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ดา้นสุขภาพ และดา้นท่ีอยูใ่นระดบัมาก คือ ดา้นคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องการปฏิบติั
ในองคก์ร ดา้นทกัษะ ดา้นทศันคติ ดา้นความรู้ และดา้นอารมณ์ ตามล าดบั โดยมีประเด็นอภิปรายเพิ่มเติม
ดงัน้ี 

1.  ด้านความรู้ 
โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ขอ้ท่ีมีความตอ้งการระดบัมาก คือ เรียนรู้

ส่ิงใหม่ๆ เพื่อน าเขา้มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบติังาน เรียนรู้เก่ียวกบัหน้าท่ี และความรับผิดชอบในการ
ปฏิบติังาน เรียนรู้จากผูเ้ช่ียวชาญ เขา้มาฝึกอบรมในบริษทัฯ เรียนรู้ โดยการเขา้ถึงคลงัขอ้มูลความรู้ ท่ีอยู่
ในฐานขอ้มูลของบริษทัฯ เรียนรู้ งานบางส่วน จากงานของผูบ้งัคบับญัชา เรียนรู้ขา้มส่วนงาน จากส่วน
งานท่ีท่านปฏิบติังาน ตามล าดบั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ นัยนันท์ บุญมี (2555) ศึกษาวิจยัเร่ือง 
ความต้องการพัฒนาตนเองของพนักงานบริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จ ากัด สาขาเซ็นทรัลเวิลด์ ผล
การศึกษาพบว่า 1.ระดบัความตอ้งการพฒันาตนเองของพนักงาน โดยรวมอยู่ในระดบัมาก และมีความ
ตอ้งการพฒันาตนเองในทุกๆดา้น อยูใ่นระดบัมาก 2. ความตอ้งการพฒันาตนเองท่ีแตกต่างกนั โดยจ าแนก
ตาม เพศ อายุ และประสบการณ์ท างานจะมีความตอ้งการพฒันาตนเองไม่แตกต่าง 3.ดา้นสถานภาพ และ
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ต าแหน่งงานท่ีแตกต่าง มีความต้องการพฒันาตนเองในด้านความรู้  4.ด้านระดับการศึกษาท่ีแตกต่างมี
ความตอ้งการพฒันาตนเองในดา้นทกัษะ และดา้นทศันคติ 5.ดา้นระดบัรายไดท่ี้แตกต่างมีความตอ้งการ
พฒันาตนเองในดา้นความรู้ และดา้นทกัษะ 

2. ด้านทักษะ 
 โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ขอ้ท่ีมีความตอ้งการระดบัมาก คือ พฒันา
ทักษะ การวิเคราะห์ และแก้ปัญหางาน อย่างมีประสิทธิภาพ  พัฒนาทักษะ การตัดสินใจ อย่างมี
ประสิทธิภาพ พัฒนาทักษะ การท างานเป็นทีม อย่างมีประสิทธิภาพ  พัฒนาทักษะ การวางแผนการ
ปฏิบติังาน อย่างมีประสิทธิภาพ พฒันาทกัษะ การส่ือสาร อย่างมีประสิทธิภาพพฒันาทกัษะ การเป็นผูน้ า 
อย่างมีประสิทธิภาพ ตามล าดับ  ซ่ึงสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ธันยนันท์ พวงวงศ์ตระกูล (2557) 
ศึกษาวิจัยเร่ือง ความต้องการในการพัฒนาตนเองของพนักงานคุมประพฤติ ผลจากการศึกษาพบว่า
พนักงานราชการต าแหน่งพนักงานคุมประพฤติในส านักงานคุมประพฤติในเขตกรุงเทพมหานครและ
ธนบุรี พบว่า มีความตอ้งการในการพฒันาตนเองในระดบัมาก ในทุกดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความรู้ ดา้นทกัษะ 
ดา้นทศันคติ ประเด็นเร่ือง ความตอ้งการต่อแนวทางในการพฒันาบุคลากรของกรมคุมประพฤติทั้ง 9 ดา้น 
ได้แก่ การปฐมนิเทศการสอนงาน การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางวิชาการ การศึกษาต่อ การฝึกอบรม 
การศึกษาดูงาน การสัมนา การโยกยา้ยสับเปล่ียนหน้าท่ีการงาน การประชุมเชิงปฎิบติัการ พบว่าระดบัท่ี
มากท่ีสุด 2 ด้าน ได้แก่ การปฐมนิเทศ และการสอนงาน และระดับมาก 7 ด้าน ได้แก่ การฝึกอบรม 
การศึกษาดูงาน การสัมมนา การโยกยา้ยสับเปล่ียนหนา้ท่ีการงาน การประชุมเชิงปฎิบติัการ 

3. ด้านทัศนคติ 
โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ขอ้ท่ีมีความตอ้งการระดบัมาก คือ พฒันา

ความสามารถของตนเองในการปฏิบติังาน  พฒันาความรักในงาน และองค์กรท่ีปฏิบติังานของตนเอง 
พฒันา ความสามารถของบุคคลรอบขา้งในการปฏิบติังาน พฒันาภาพลกัษณ์ของตนเองในการปฏิบติังาน 
พฒันาการให้ความไวว้างใจกบับุคคลรอบขา้งในการปฏิบติังาน พฒันาความคิดเชิงบวกของตนเองในการ
ปฏิบัติงาน ตามล าดับ ซ่ึงสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ อุลัยพร โทบุตร (2557) ศึกษาวิจัยเร่ือง ความ
ต้องการพัฒนาตน เองของบุ คลากรส ายสนับส นุนวิช าการกรณี ศึกษ าพนักงาน เงินรายได้
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ สรุปผลการศึกษาได้ดังน้ี พบว่าด้านทัศนคติต่อความส าคญัของการพฒันา
ตนเอง โดยรวม อยู่ในระดบัมาก โดยมีปัจจยัดา้นทศันคติ ต่อประโยชน์ท่ีไดรั้บในการพฒันาตนเองภาพ
รวมอยู่ในระดบัมาก โดยรวมดา้นทศันคติของกลุ่มตวัอย่างทั้ง 2 ดา้น อยู่ในระดบัมาก ความตอ้งการดา้น
การพฒันาตนเองดา้นการเพิ่มพูนความรู้ โดยรวม อยู่ในระดบัมาก ดา้นความตอ้งการพฒันาตนเองทางดา้น
การเพิ่มพูนพฒันาฝีมือหรือทกัษะภาพ โดยรวม อยู่ในระดบัมาก และดา้นความตอ้งการพฒันาตนเองเพื่อ
พฒันาทศันคติ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ภาพรวมปัจจยัทั้ง 3 ดา้น พบว่ากลุ่มตวัอยา่งมีระดบัทศันคติอยูใ่น
ระดบัมาก 
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4. ด้านสุขภาพ 
 โดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ขอ้ท่ีมีความตอ้งการระดบัมากท่ีสุด  
คือ  การตรวจสุขภาพประจ าปี   การรับประทานอาหารปลอดสารพิษตามล าดบั ส่วนขอ้ท่ีมีความตอ้งการ
อยู่ในระดบัมาก คือ แพทยใ์ห้ค าปรึกษาด้านสุขภาพท่ีห้องพยาบาล การพกัผ่อนให้เพียงพออย่างน้อย 8 
ชัว่โมงต่อวนั มีเคร่ืองออกก าลงักายติดตั้งภายในบริษทัฯ ไดรั้บการปฏิบติังานล่วงเวลา (OT) ตามกฎหมาย
ก าหนด ตามล าดับ ซ่ึงสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ  เนตรนภา วรศิลป์ (2556) ศึกษาวิจัยเร่ือง ความ
ตอ้งการพฒันาตนเองของเจา้หน้าท่ีแผนกปฎิบติัการสถานีรถไฟฟ้า  บริษทั รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จ ากดั พบว่า 
สภาพการท างานอันได้แก่ ความสะอาดของห้องท างาน ห้องน ้ า และแสงสว่างส าหรับการท างาน 
เหมาะสมมาก ส่วนอุณหภูมิ ในส่วนการถ่ายเทของอากาศ เคร่ืองมืออุปกรณ์ และการดูแลความปลอดภยั มี
ความเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง แต่จุดบริการน ้ าด่ืม มีความเหมาะสมอยู่ในระดับน้อย ผูต้อบ
แบบสอบถามตอ้งการพฒันาตนเองอยู่ในระดบัมาก ดา้นทศันคติ สุขภาพ ทกัษะ และความรู้ ตามล าดบั 
การทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปร พบวา่ ผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีขึ้นไป มีความตอ้งการ
พฒันาตนเอง ดา้นทศันคติสูงกวา่ ผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัต ่ากวา่ปริญญาตรี ผูมี้รายไดร้วมมากกวา่เดือนละ 
15,001 บาท มีความต้องการพฒันาตนเองด้านความรู้ สูงกว่าผูท่ี้มีรายได้ไม่เกินเดือนละ 15,000 บาท 
เจา้หน้าท่ีควบคุมสถานี มีความตอ้งการพฒันาตนเองดา้นความรู้ และสุขภาพสูงกวา่เจา้หนา้ท่ีประจ าสถานี
และเจา้หน้าท่ีขายตัว๋ ผูท่ี้ปฎิบติังานกะดึกไม่เกินเดือนละ 9 คร้ัง มีความตอ้งการพฒันาตงเองดา้นความรู้ 
ทักษะ และทัศนคติ สูงกว่าผูป้ฎิบัติงานกะดึก เดือนละ 10 -18 คร้ัง ผูป้ระเมินว่ามีโอกาสขึ้นเงินเดือน
ตอ้งการพฒันาตนเองดา้นทกัษะสูงกวา่ผูป้ระเมินวา่ตนไม่มีโอกาสดงักล่าว 

5. ด้านอารมณ์ 
 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อท่ีมีความต้องการระดับมาก คือ 
พฒันาการรักษาสัมพนัธ์ท่ีดีกับผูอ่ื้น พฒันาการสร้างแรงจูงให้ตนเอง พฒันาความสามารถในการรับรู้
อารมณ์ของตนเอง พฒันาความสามารถในการบริหารอารมณ์ของตนเอง พฒันาการรับรู้อารมณ์ของผูอ่ื้น 
มีผูใ้ห้ค าปรึกษาดา้นสภาพจิตใจและอารมณ์ภายในบริษทัฯ ตามล าดบั  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ สุ
นิษา กลึงพงษ ์(2556) ศึกษาวิจยัเร่ือง ตอ้งการพฒันาตนเองของบุคลากรสายปฎิบติัการคณะพาณิชยศาสตร์
และการบญัชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั พบว่า 1.บุคลากรสายปฎิบติัการ คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ความตอ้งการพฒันาตนเองโดยรวม และรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก 2.บุคลากรสาย
ปฎิบติัการ คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั จ าแนกตาม เพศชาย และเพศหญิง 
มีความตอ้งการพฒันาตนเอง โดยรวม และรายดา้น พบว่าไม่มีความแตกต่างอย่างมีนยัส าคญั 3.บุคลากร
สายปฎิบติัการ คณะพาณิชยศาสตร์ และการบญัชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั จ าแนกตาม วุฒิการศึกษาท่ี
พบว่ามีความแตกต่าง ความต้องการพฒันาตนเองโดยรวม และรายด้าน พบว่ามีความแตกต่างอย่างมี
นัยส าคัญ ยกเวน้ด้านสติปัญญาไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ  4.บุคลากรสายปฎิบัติการ คณะ
พาณิชยศาสตร์และการบญัชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั จ าแนกตาม ประสบการณ์ในการปฎิบติังานต่างกนั 
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มีความตอ้งการพฒันาตนเองโดยรวม และรายดา้นมีความแตกต่างอย่างมีนยัส าคญั ยกเวน้ดา้นสติปัญญา 
พบวา่มีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญั 

6. ด้านคุณลักษณะที่พงึประสงค์ของการปฏิบัติในองค์กร 
โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ขอ้ท่ีมีความตอ้งการระดบัมากท่ีสุด คือ 

พฒันา การท างานเป็นทีม และร่วมมือเป็นน ้าหน่ึงใจเดียวกนั (Unity) ส่วนขอ้ท่ีมีความตอ้งการอยู่ในระดบั
มาก คือ พฒันา การให้เกียรติและซ่ือสัตยก์บัทุกคนท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งภายในและภายนอกองค์กร (Respect) 
พฒันา ความรักในส่ิงท่ีท า ท าให้ดีท่ีสุดดว้ยความจริงจงัและมีความสุข (Passion) พฒันา ความรับผิดชอบ 
และส่งมอบงานตามสัญญา เขา้ใจถึงความเร่งด่วน (Deliver promise) พฒันา การท างานดว้ยความรู้สึกเป็น
เจา้ของ และผกูพนัธ์กบัองคก์ร (Ownership) ตามล าดบั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ สร้อยสิน แกว้หนู 
(2555) ศึกษาวิจัยเร่ือง ความต้องการพัฒนาตนเอง กระบวนการบริหารบุคลากร และปัจจัยท่ี มี
ความสัมพนัธ์กบัการพฒันาตนเองของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั 
จากผลการวิจยัพบวา่ 1.บุคลากรสายสนบัสนุนท่ีปฎิบติังานในมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั มี
ความต้องการพัฒนาตนเอง โดยรวม อยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าปัจจัยด้าน
คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์และเหมาะสมในการปฎิบติังานขององคก์ร มีค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมา คือ ดา้น
การพฒันาความรู้ในการปฎิบติังาน และดา้นการพฒันาทกัษะในการปฏิบติังาน มีค่าเฉล่ียต ่าสุด 2.บุคลากร
สายสนับสนุน สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีความคิดเห็นว่าคุณภาพการบริหาร
บุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยรวม อยู่ในระดับมาก เม่ือ
พิจารณาเป็นเขตพื้นท่ีพบวา่ พื้นท่ีสงขลา  มีกระบวนการบริหารบุคลากร พบว่ามีระดบัคุณภาพปฎิบติังาน
มากท่ีสุด รองลงมาคือ พื้นท่ีตรัง ส่วนพื้นท่ีนครศรีธรรมราชมีกระบวนการการบริหารบุคลากร พบว่า
ระดบัคุณภาพปฎิบติังานน้อยท่ีสุด 3.เพศ และอายุ ซ่ึงเป็นปัจจยัขั้นพื้นฐาน พบว่าไม่มีความสัมพนัธ์กบั
ความตอ้งการพฒันาตนเอง และประสบการณ์ในการท างาน การสนบัสนุนจากผูบ้งัคบับญัชา ซ่ึงเป็นปัจจยั
ส่งเสริมพบว่าไม่มีความสัมพันธ์กับความต้องการพัฒนาตนเอง แต่ปัจจัยส่งเสริมทั้ ง 5 ตัวแปร ท่ีมี
ความสัมพนัธ์กบัความตอ้งการพฒันาตนเองคือ ประเภทบุคลากร ระดบัการศึกษา สถานภาพการสมรส 
รายได ้และลกัษณะงานท่ีปฎิบติั 
 

ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 

 การศึกษาเร่ืองความตอ้งการพฒันาตนเองในการปฏิบติังานของพนักงานในกลุ่มบริษทั BGCP 
สามารถสรุปขอ้เสนอแนะจากผลการวิจยั ดงัน้ี 

1. ด้านความรู้  
ส่ิงท่ีตอ้งพฒันา คือ การเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ เพื่อน าเขา้มาประยุกต์ใชใ้นการปฏิบติังาน โดยส่งเสริม

ให้พนักงานแสดงความคิดนอกกรอบ (Think out of the box) ผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น ให้พนักงานมีพื้นท่ี
แสดงส่ิงใหม่ท่ีเรียนรู้มา และไดน้ ามาประยุกต์ใช้กบัการปฏิบติังาน มาท าการน าเสนอต่อเพื่อนร่วมงาน 
พร้อมทั้งมีการจดัหารางวลัให้ส าหรับผูท่ี้เขา้ร่วมกิจกรรม, เรียนรู้เก่ียวกบัหน้าท่ี และความรับผิดชอบใน
การปฏิบัติงาน ควรมีการจัดท า OJT มีการท า Job analysis มีการทบทวน JD พร้อมทั้ งจัดท าคู่มือการ
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ท างาน (WI) และครบถว้น, การเรียนรู้จากผูเ้ช่ียวชาญเขา้มาฝึกอบรมในบริษทัฯ มีการจดัท า Training need 
มีการแสวงหาผูเ้ช่ียวชาญจากสถาบนัต่างๆ เช่น สถาบนัพลาสติกไทย เป็นตน้ 

2. ด้านทักษะ  
ส่ิงท่ีตอ้งพฒันา คือ ทกัษะการวิเคราะห์ และแกปั้ญหางาน อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยริเร่ิมจาก

กิจกรรมกลุ่มเล็กๆ เช่น Kaizen หรือ QCC เพื่อฝึกให้พนกังานสามารถวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา และ
น ามาแกปั้ญหา รวมถึงติดตามผลการแกไ้ขอยา่งต่อเน่ืองอย่างเป็นระบบ อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง, ทกัษะการ
ตดัสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจดัให้พนักงานไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรม Work shop แบบ small group เพื่อ
ร่วมการฝึกตดัสินใจในกรณีตวัอย่างต่างๆท่ีทางบริษทัฯไดจ้ดัเตรียมไวใ้ห้อย่างเหมาะสม พร้อมทั้งมีการ
ประเมินผลเพื่อความระดับทักษะความสามารถในการตัดสินใจ , ทักษะการท างานเป็นทีมอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยมีการจดักิจกรรมละลายพฤติกรรม สัมมนานอกสถานท่ี เพื่อใหพ้นกังานไดมี้ความเป็น
น ้าหน่ึงใจเดียวกนั 

3. ด้านทัศนคติ  
ส่ิงท่ีตอ้งพฒันา คือ ความสามารถของตนเองในการปฏิบติังานในดา้นต่างๆ  มีการก าหนดการ

เติบโตของพนักงาน แต่ละต าแหน่งหน้าท่ี เพื่อให้พนักงานมีความตอ้งการพัฒนาตนเองไปสู่เป้าหมาย มี
การจดัประกวดดา้นทกัษะและความสามารถต่างๆ เช่น ประกวดความสามารถในการขบัรถยก เป็นตน้ , 
ความรักในงาน และองค์กรท่ีปฏิบัติงานของตนเอง มีการส่ือสารเป้าหมายขององค์กรอยู่เป็นประจ า 
ก าหนดให้ผู ้บังคับบัญชามีการเข้ามาพูดคุยกับพนักงาน ให้ความเสมอภ าคกับพนักงานทุกคน , 
ความสามารถของบุคคลรอบขา้งในการปฏิบติังาน มีการเปิดโอกาสให้พนกังานมีส่วนร่วมในการปฏิบติั
หนา้ท่ีของเพื่อนร่วมงาน เปิดโอกาสใหมี้การสอนงาน และแลกเปล่ียนความรู้ซ่ึงกนัและกนั 

4. ด้านสุขภาพ 
ส่ิงท่ีตอ้งพฒันา คือ การตรวจสุขภาพประจ าปี มีรายการตรวจสุขภาพท่ีเหมาะสม เช่น การตรวจ

สุขภาพตามกลุ่มอายุ และกลุ่มปัจจยัเส่ียงทั้งในดา้นการท างาน และเพศสภาพ รวมถึงการรับไดก้ารตรวจ
สุขภาพจากโรงพยาบาลท่ีมีคุณภาพได้รับมาตร มีระบบการติดตามผลสุขภาพอย่างต่อเน่ือง , การ
รับประทานอาหารปลอดสารพิษ การควบคุมคุณภาพ และกระบวนการลา้งท าความสะอาด ในการเตรียม
ท าอาหาร ตลอดไปจนถึงการประกอบอาหาร ทางร้านคา้ต่างๆ จะไดรั้บการตรวจอาหารปลอดภยั จาก
กระทรวงสาธารณสุขจงัหวดั, แพทยใ์ห้ค าปรึกษาดา้นสุขภาพท่ีห้องพยาบาล  ควรเขา้มาประจ าบริษทัฯ 
อย่างน้อย สัปดาห์ละ 1-2 คร้ัง เพื่อท่ีให้พนักงานท่ีมีปัญหาสุขภาพ หรือมีความกังวลเก่ียวกับสุขภาพ
สามารถเขา้มารับค าปรึกษาได ้ 

5. ด้านอารมณ์ 
ส่ิงท่ีตอ้งพฒันา คือ การรักษาสัมพนัธ์ท่ีดีกบัผูอ่ื้น โดยระดบัผูบ้ริหาร หรือ ผูจ้ดัการแผนก ตอ้งมี

ความชดัเจนในเชิงนโยบาย และรูปแบบการปฏิบติังาน เพื่อลดข้อขดัแยง้ระหว่างการปฏิบติังาน รวมถึงมี
การจดัเวลาทีให้มีการแสดงความคิดเห็น เพื่อรับฟังปัญหาต่างๆ,การสร้างแรงจูงให้ตนเอง มีการด าเนินการ
ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการท างานให้สะอาด ปลอดภัย และสุขลักษณะต่างไม่ต ่ากว่ามาตรฐานท่ี
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กฏหมายก าหนด มีบรรยากาศในการท างานท่ีเป็นองคก์รท่ีสามารถแสดงความคิดเห็นได,้ ความสามารถใน
การรับรู้อารมณ์ของตนเอง มีการส่งเสริมให้มีการประเมินตนเอง มีการ Coaching จากทีม HR เพื่อฝึกให้
พนกังานมีความรู้จกัตนเองและรับรู้อารมณ์ของตนเองมากขึ้น 

6. ด้านคุณลักษณะที่พงึประสงค์ของการปฏิบัติในองค์กร 
ส่ิงท่ีต้องพฒันา คือ การท างานเป็นทีม และร่วมมือเป็นน ้ าหน่ึงใจเดียวกัน (Unity) ควรมีการ

ส่งเสริมการท างานร่วมกัน มีการท างานข้ามส่วนงานในองค์กร เช่น การท า Action plan ต่างๆ การ
ออกแบบวิธีการท างานแบบ Cross functional เพื่อจะไดมี้การประสานความร่วมมือ การจดักิจกรรม Walk 
rally ทั้ งภายใน และภายนอกบริษัทฯ, การให้เกียรติและซ่ือสัตย์กับทุกคนท่ีเก่ียวข้อง ทั้ งภายในและ
ภายนอกองคก์ร (Respect) มีการฝึกอบรมดา้นจริยะธรรมองคก์ร ให้กบัพนกังาน อบรมบุคลิกภาพ ให้กบั
พนักงาน, ความรักในส่ิงท่ีท า ท าให้ดีท่ีสุดด้วยความจริงจังและมีความสุข (Passion) มีการส่งเสริมให้
พนักงานมีความรักในองคก์ร ควรมีการเพิ่มสวสัดิการต่างๆท่ี เขา้ถึงครอบครัวของพนักงานมากขึ้น เช่น 
สวสัดิการการรักษาพยาบาล มีการเพิ่มค่าทกัษะความสามารถพิเศษ  

 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
1. ควรมีการปรับเปล่ียน หรือเพิ่มตวัแปรดา้นต่างๆ ในส่วนตวัแปรอิสระ และตวัแปรตาม ในการ

วิจยั เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีครบถว้น และรอบดา้นมากยิง่ขึ้น 
2. การวิจัยคร้ังน้ี มีขอบเขตด้านประชากรการศึกษาวิจัยเฉพาะกลุ่มบริษทั BGCP ซ่ึงเป็นกลุ่ม

ธุรกิจอุตสาหกรรมประเภทบรรจุภณัฑ ์แต่ก็ยงัถือไม่ไดว้า่ผลการวิจยัคร้ังน้ี ครอบคลุมไปถึงความตอ้งการ
ของพนักงานในทุกกลุ่มอุตสาหกรรม จึงควรเพิ่มขอบเขตด้านประชากรการศึกษาให้ครอบคลุมทุก
ประเภทอุตสาหกรรม เพื่อจะไดท้ราบถึงระดบัความตอ้งการของแต่ละประเภทอุตสาหกรรมเป็นอย่างไร 
ซ่ึงจะสามารถน าไปปรับปรุงใหพ้นกังานมีความตอ้งการพฒันาตนเองมากยิง่ขึ้น 

3. การวิจยัคร้ังน้ี เป็นการสุ่มจ านวนประชากร ตาม Taro Yamane และมีระยะเวลาการด าเนินการ
วิจยัเพียง 1 เดือน ในช่วงระหว่าง เดือนมกราคม – กุมภาพนัธ์ 2565 หากมีระยะเวลาการวิจยัเพิ่มมากขึ้น
ควรเพิ่มจ านวนประชากรท่ีตอบแบบสอบถามให้ไดจ้ านวนมากท่ีสุด เพื่อสะทอ้นระดบัความตอ้งการของ
พนกังานใหไ้ดม้ากท่ีสุด และน าไปสู่การพฒันาองคก์รไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 
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