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บทคดัย่อ 
การวิจัย เ รื่ อ งความต้อ งการพัฒนาตนเองของพนักงานบริษัท ใน เขตปทุมวัน 

กรุงเทพมหานคร มวีตัถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อศึกษาระดบัของความต้องการพฒันาตนเองของ
พนักงานบรษิัทในเขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร (2) เพื่อศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วน
บุคคลกบัการพฒันาตนเองของพนักงานบรษิทัในเขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร และ (3) เพื่อหาตวั
พยากรณ์ร่วมระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลทีส่่งผลต่อความต้องการพฒันาตนเองของพนักงานบรษิทัใน
เขตปทุมวนั กรงุเทพมหานคร กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ คอื พนักงานบรษิทัในเขตปทุมวนั 
กรุงเทพมหานคร จ านวน 170 คน โดยเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั คอื แบบสอบถาม สถติทิีใ่ชใ้นการ
วเิคราะห์ขอ้มูล ได้แก่ ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์ของ
เพยีรส์นั และการวเิคราะหก์ารถอดถอยพหุคณูแบบขัน้ตอน 

 
ผลการวจิยัพบว่า (1) ระดบัของความต้องการพฒันาตนเองของพนักงานบรษิทัในเขตปทุม

วนั กรุงเทพมหานคร โดยรวม (กระบวนการคดิ กระบวนการสรา้งแรงจงูใจ กระบวนการความรูส้กึ 
และกระบวนการคดัเลอืก) อยู่ในระดบัสูง ( ̅ = 4.13, S.D. = .640) (2) ปัจจยัส่วนบุคคล (เพศ อาย ุ
สถานภาพสมรส ระดบัการศกึษา และอายุงาน) ในด้านระดบัการศกึษามคีวามสมัพนัธ์ในเชงิบวก    
(r = .187*) กบัความต้องการพฒันาตนเองของพนักงานบรษิทัในเขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร ที่
ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 และ (3) ปัจจัยส่วนบุคคล (เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับ



การศึกษา และอายุงาน) ในด้านระดบัการศึกษาสามารถร่วมกนัพยากรณ์ความต้องการพฒันา
ตนเองของพนักงานบรษิทัในเขตปทุมวนั กรุงเทพมหานครได้รอ้ยละ 30.5 (R2 = .305) อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

 
ค าส าคญั: การรบัรูค้วามสามารถของตนเอง, ความตอ้งการพฒันาตนเอง, ปัจจยัส่วนบุคคล 
 
Abstract 
 The objectives of this research of were to study: (1) the level of needs for self-
development of employees in Pathum Wan district, Bangkok (2) the relationship between 
personal factors and needs for self-development of employees in Pathum Wan district, 
Bangkok (3) the influences of the personal factors as predictor to needs for self-
development of employees in Pathum Wan district, Bangkok. The samples of the research 
include 170 employees in Pathum Wan district, Bangkok. Data were collected by 
questionnaires. Statistics used for data analysis consists of percentage, mean, standard 
deviation, Pearson’s product moment correlation coefficient, and stepwise multiple 
regression analysis. 
 
 The results of the research showed that: (1) the level of needs for self-development 
of employees in Pathum Wan district, Bangkok (cognitive process, motivational process, 
affective process, and selection process) was at high ( ̅ = 4.13, S.D. = .640). (2) the 
personal factors (sex, age, marital status, level of education, and years’ experience) in 
dimension of level of education were positively related to needs for self-development of 
employees in Pathum Wan district, Bangkok (r = .187*). (3) the personal factors (sex, age, 
marital status, level of education, and years’ experience) in dimension of level of education 
could jointly predict needs for self-development of employees in Pathum Wan district, 
Bangkok around 30.5 at .05 level of significant. 
 
Keyword: Needs for Self-Development, Perceived of Self-Efficacy, Personal Factors 
 
 
 



 
บทน า 
 สงัคมในปัจจุบนัมคีวามก้าวหน้าและล ้าสมยัดว้ยวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีรวมทัง้นวตักรรม
อนัเกิดจากการถูกคดิค้นขึ้นจากสมองของมนุษยชาติ จากการศึกษาของ Neisser    )2006  (ท าให้
ทราบว่ามนุษยต์อ้งมกีารพฒันาความสามารถของตวับุคคลใหเ้ปานไปตามแนวทางหรอืการบูรณการ 
(Integration) จากสิง่แวดลอ้มทีอ่ยูร่อบดว้ย รวมทัง้การพฒันาความรู้ (  Knowledge Development) 
ความสามารถ (Ability) ทกัษะ (Skill) เพื่อเกดิเปานการพฒันาตนเอง (Self-Development)ส าหรบั
การด าเนินชวีติและการประกอบกจิกรรมทางธุรกจิภายในสงัคมปัจจุบนั ๖(Chan, Kalliath, Brough, 
Driscoll, and Times, 2017) ซึ่งการปลูกฝัง่ให้บุคลากรภายในองค์การเชื่อในศกัยภาพและ
ความสามารถของตนเองนัน้ตอ้งใชค้วามรู ้ความเขา้ใจ อนัเริม่มาจากตวัของบุคคลนัน้ ๆ โดยเชื่อว่า
ตวัตนของเขามคีวามสามารถ มคีวามรู ้และพร้อมที่จะใช้ทกัษะ ความช านาญ ความสามารถของ
ตนเอง (Maddux, 2021) มาประยุกต์ใช้กบัวฒันธรรมขององคก์าร พรอ้มทัง้น าประโยชน์จากการ
เปลีย่นแปลงทางอุตสาหกรรมและองคก์ารภายใต้สงัคมไรพ้รหมแดนอนัมนีวตักรรมและเทคโนโลยี
เข้ามาใช้ในกระบวนการท างานให้เกิดประโยชน์ต่อตัวบุคคลและต่อองค์การ ซึ่งจะพร้อมสู่การ
พฒันาการสู่ความแขางแกร่งทางการแข่งขนัได้ในเชงิธุรกิจในปัจจุบนั จากการศกึษาของ เอกสทิธิ ์
สนามทอง และคณะ  )2562  (ที่กล่าวถงึการพฒันาองคก์ารเปานกระบวนการส าคญัในระบบของการ
พฒันาทรพัยากรมนุษยท์ีจ่ะมุ่งเน้นไปสู่การปรบัปรุงและเปลี่ยนแปลงองคก์าร โดยวธิกีารจะมุ่งเน้น

การเปลี่ยนแปลงขององค์ การได้จะครอบคลุมในด้านต่างๆ ดงันี้ คอื ด้านการส่งเสรมิและพฒันา
ทรพัยากรมนุษย ์ดา้นระบบและการบรกิารจดัการ และดา้นบรรยากาศวฒันธรรมขององคก์าร จะท า
ให้บุคลากรในองค์การมคีวามต้องการในการพัฒนาตนเองมากยิ่งขึ้น  (Needs for Self- 
Development) ซึง่สอดคล้องกบัแนวคดิของ Bandura (1995) ทีไ่ดก้ล่าวไวถ้งึกระบวนการในการ
รบัรู้ความสามารถในด้านต่างๆ ที่ส่งผลให้บุคคลพฒันาตนเองเพื่อให้สามารถตอบสนองความ
ตอ้งการของตนเองในเรือ่งความสามารถต่างๆ ได ้
 ส าหรบัปัจจยัที่ส าคญัในการส่งเสรมิและรเิริม่เพื่อการยกระดบัคุณภาพชวีติ คุณภาพการ
ท างาน นัน่คอืการพฒันาปัจจยัส่วนบุคคล (Psychological Factors)  เมื่อบุคคลมคีวามต้องการใน
การอยากทีจ่ะพฒันาตนเอง น าศกัยภาพทีอ่ยู่ภายในตนเองออกมาใช ้รวมทัง้การประยุกต์ใชใ้หเ้ขา้
กบัสภาพสงัคมในปัจจุบนัทีเ่ปานอยู่ใหเ้กดิประโยชน์ต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อบุคคลรอบขา้ง รวมทัง้
ถงึส่งผลต่อสงัคมภาพรวม ส าหรบัการพฒันาตนเอง (Self-Development)  ต้องเริม่จากการรบัรู้
ความสามารถของตนเอง (Perceived Self-Efficacy) และการเหานคุณค่าในตนเอง (Self-Esteem) 
ซึง่มคีวามสอดคลอ้งกบั Bandura (2009) จะเปานสิง่ส าคญัในการใชค้วามรูค้วามสามารถพรอ้มทัง้
การพฒันาความรู้ ความสามารถของตนเอง ออกมาเปานพฤติกรรมที่เหมาะสม ตามแนวคดิของ 



Bandura (1994) ไดก้ล่าวว่า มนุษยท์ุกคนจะมกีระบวนการในรบัรูถ้งึความสามารถและการปรบัใช้
กระบวนเหล่านัน้ใหเ้กดิเปานการพฒันาตนเอง ซึง่ประกอบดว้ย กระบวนการในการคดิ  
(Cognitive Process) คอื ส่วนทีม่คีวามส าคญัต่อทศันคต ิ(Attitude)  ของบุคคลในการคดิรวมทัง้
การวเิคราะห์เนื้อหาสาระต่างๆ ที่ส าคญัได้อย่างเหมาะสมและถูกต้อง กระบวนการสร้างแรงจูงใจ 
(Motivational Process) คอื ขัน้ของการสรา้งหรอืการผลกัดนัของตวับุคคลใหเ้กดิความต้องการใน
การท าสิง่ใดสิง่หนึ่งเพื่อการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมต่างๆ ใหม้กีารพฒันาหรอืไปในทศิทางทีด่แีละ 
มปีระโยชน์มากยิง่ขึน้ กระบวนการความรูส้กึ (Affective Process)  ถอืเปานการแสดงออกจาก
ภายในสู่ภายนอกผ่านรูปแบบของจติใจที่ส่งต่อสู่ร่างกาย เปานการพฒันาความรูใ้นเชงิการควบคุม
อารมณ์ (Emotional Control) ใหม้คีวามเหมาะสมถูกต้อง และสุดท้าย คอื กระบวนการคดัเลอืก 
(Selection Process) บุคคลจะเลอืกสิง่ที่เหมาะสมและสมควรกบัตวัเองจากกระบวนการต่างๆ   
(Bandura, 2011) และมกีารเลอืกสรรใหเ้หมาะสมกบัตวับุคคลในเวลานัน้ๆ โดยบุคคลจะจดัการกับ
สิง่ทีค่วรพฒันาและยกระดบัศกัยภาพใหส้งูมากขึน้จากเดนิ รวมทัง้จะก าจดัสิง่ทีไ่ม่สามารถพฒันาได้
หรอืเปานขอ้จ ากดัของตวับุคคลเองด้วยเช่นกนั ซึง่สรุปท าใหบุ้คคลเปานทรพัยากรที่มคีุณค่าจากการ
พฒันาภายในตวัของบุคคลนัน้เอง  
(ชชูยั สมทิธไิกร, 2554) 
 จากแนวคิดทางวิชาการต่ างๆ ที่แสดงให้เหานว่าการพัฒนาความรู้  (Knowledge) 
ความสามารถ (Ability) ทกัษะ (Skills) จะเปานเครื่องมอืทีส่ าคญัทีไ่ดม้าจากการสัง่สมประสบการณ์
และความรูภ้ายในตวับุคคล เพื่อการพฒันาตนเอง องคก์าร และสงัคม อนัจะท าใหเ้กดิเปานประโยชน์
และคุณค่าต่อไปในอนาคต (Gage, 2014) จงึท าใหผู้ว้จิยัใหค้วามสนใจและความส าคญัส าหรบัการ
พฒันาตนเองต่อไป เพื่อจะสามารถประกอบกจิการ งาน และหน้าที ่อนัสรา้งคุณค่าและประโยชน์ต่อ
สงัคมสบืต่อไปนัน่เอง 
 
วตัถปุระสงค ์

การวิจัย เ รื่ อ งความต้อ งการพัฒนาตนเองของพนักงานบริษัท ใน เขตปทุมวัน 
กรงุเทพมหานคร ผูว้จิยัมวีตัถุประสงคด์งันี้ 

1. เพื่อศึกษาระดับของความต้องการพฒันาตนเองของพนักงานบรษิัทในเขตปทุมวัน 
กรงุเทพมหานคร 

2. เพื่อศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างปัจจยัส่วนบุคคลกบัความต้องการพฒันาตนเองพนักงาน
บรษิทัในเขตปทุมวนั กรงุเทพมหานคร 

3. เพื่อศึกษาตัวพยากรณ์ร่วมระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อความต้องการพฒันา
ตนเองของพนกังานบรษิทัในเขตปทุมวนั กรงุเทพมหานคร 
 



 
 
ขอบเขตการวิจยั 

การวิจัย เ รื่ อ งความต้อ งการพัฒนาตนเองของพนักงานบริษัท ใน เขตปทุมวัน 
กรงุเทพมหานคร ผูว้จิยัไดก้ าหนดขอบเขตการวจิยัไว ้ดงันี้ 
 1. ด้านเน้ือหา 
  1.1 ตวัแปรอิสระ ได้แก่ ปัจจยัส่วนบุคคล ประกอบไปด้วย เพศ อายุ สถานภาพ
สมรส ระดบัการศกึษา และอายงุาน ของพนกังานบรษิทัในเขตปทุมวนั กรงุเทพมหานคร 
  1.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ ความต้องการพัฒนาตนเอง ตามแนวคิด การรับรู้
ความสามารถตนเองของ Bandura (1994) มทีัง้หมด 4 องคป์ระกอบ คอื 1. กระบวนการในการคดิ 
(Cognitive Process) 2. กระบวนการสรา้งแรงจูงใจ (Motivational Process) 3. กระบวนการ
ความรูส้กึ (Affective Process) 4. กระบวนการคดัเลอืก (Selection Process) 
 2. ด้านประชากร 
  ประชากรที่ ใ ช้ ในการวิจัยครั ้งนี้ คือ  ของพนักงานบริษัท ในเขตปทุมวัน 
กรงุเทพมหานคร จ านวน 170 คน (ขอ้มลูจ านวนกลุ่มตวัอยา่ง ณ วนัที ่30 มกราคม 2565) 
 3. ด้านพ้ืนท่ี  
  ผูว้จิยัเกาบขอ้มลูกบัพนกังานบรษิทัในพืน้ทีเ่ขตปทุมวนั จงัหวดักรงุเทพมหานคร 
 4. ด้านเวลา 
  การวจิยัในครัง้นี้ ผูว้จิยัไดเ้ริม่ด าเนินการท าการวจิยัตัง้แต่เดอืน มกราคม 2565 ถงึ 
มนีาคม 2565 
 
ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 
 การวิจัย เ รื่ อ งความต้อ งการพัฒนาตนเองของพนักงานบริษัท ใน เขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานครท าให้ทราบถึงระดบัของการพฒันาตนเองของพนักงานบริษัทในเขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร และทราบถึงความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลกับการพฒันาตนเองของ
พนักงานบรษิทัในเขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร และยงัท าใหท้ราบถงึตวัพยากรณ์ร่วมกนัทีส่่งผล
ต่อความต้องการพฒันาตนเองของพนักงานบรษิทัในเขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร อกีทัง้งานวจิยั
ในครัง้นี้สามารถใชเ้ปานขอ้มลูใหก้บัผูท้ีม่คีวามสนใจในการศกึษาเกีย่วกบัความต้องการพฒันาตนเอง 
สามารถน าไปใช้ศกึษาท าความเขา้ใจหรอืใชเ้ปานขอ้มลูในการท าวจิยัในระดบัสูงขึน้และต่อเนื่องได ้
รวมทัง้ข้อมูลทางวชิาการเพื่อการวจิยัที่มเีนื้อหาทางวชิาการเกี่ยวกบัความต้องการในการพฒันา
ตนเอง 



 
 
สมมติฐานการวิจยั 

การวิจัย เ รื่ อ งความต้อ งการพัฒนาตนเองของพนักงานบริษัท ใน เขตปทุมวัน 
กรงุเทพมหานคร มสีมมตฐิานการวจิยั ดงันี้ 

1  . ปัจจยัส่วนบุคคลของพนักงานบรษิทัในเขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร มคีวามสมัพนัธ์
กบัความต้องการพฒันาตนของพนักงานบรษิทัในเขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร โดยมสีมมตฐิาน
ยอ่ย ดงันี้ 

 
 1.1   ปัจจยัส่วนบุคคลในด้านเพศมีความสัมพันธ์กับความต้องการพัฒนาตนเองของ
พนกังานบรษิทัในเขตปทุมวนั กรงุเทพมหานคร 
 1.2   ปัจจัยส่วนบุคคลในด้านอายุมีความสัมพันธ์กับความต้องการพัฒนาตนเองของ
พนกังานบรษิทัในเขตปทุมวนั กรงุเทพมหานคร 

1.3  ปัจจยัส่วนบุคคลในดา้นสถานภาพมคีวามสมัพนัธก์บัความตอ้งการพฒันาตนเองของ
พนกังานบรษิทัในเขตปทุมวนั กรงุเทพมหานคร 

1.4  ปัจจยัส่วนบุคคลในดา้นระดบัการศกึษามคีวามสมัพนัธก์บัความตอ้งการพฒันาตนเอง
ของพนกังานบรษิทัในเขตปทุมวนั กรงุเทพมหานคร 

1.5 ปัจจยัส่วนบุคคลในดา้นอายงุานมคีวามสมัพนัธก์บัความตอ้งการพฒันาตนเองของ
พนกังานบรษิทัในเขตปทุมวนั กรงุเทพมหานคร 

2. ปัจจยัส่วนบุคคลของพนักงานบรษิทัในเขตปทุมวนั กรงุเทพมหานครสามารถรว่มกนั
พยากรณ์ความตอ้งการพฒันาตนเองของพนกังานบรษิทัในเขตปทุมวนั กรงุเทพมหานคร 
 
กรอบแนวคิดการวิจยั 

 การวิจัยเรื่องความต้องการพัฒนาตนเองของพนักงานบริษัทในเขตปทุมวัน 
กรงุเทพมหานคร มกีรอบแนวคดิการวจิยั ดงันี้ 
 
 
 

 

 

 

ปัจจยัส่วนบคุคลของพนักงาน 
- เพศ  

- อาย ุ
- สถานภาพสมรส 
- ระดบัการศกึษา 
- อายงุาน 

ความต้องการพฒันาตนเอง 

- กระบวนการในการคดิ 

- กระบวนการสรา้งแรงจงูใจ 

- กระบวนการความรูส้กึ 

- กระบวนการคดัเลอืก 

Bandura (1994) 



 

 

แนวคิด ทฤษฎี ท่ีใช้ในการวิจยั 

 การวิจัย เ รื่ อ งความต้อ งการพัฒนาตนเองของพนักงานบริษัท ใน เขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร ผู้วจิยัเลอืกใชแ้นวคดิของ Bandura (1994, 1995) ไดศ้กึษาองค์ประกอบและ
รายละเอยีดของการพฒันาตนเองจากการรบัรูค้วามสามารถของตนเอง ซึง่ผูว้จิยัไดท้ าการแปลและ
สรุปจากหนังสอืการพฒันาตนเองจากการรบัรู้ความสามารถของตนเองในการเปลี่ยนแปลงทาง
สงัคม (Self-Efficacy in Changing Society) ซึง่ไดส้รุปออกมาเปานองคป์ระกอบของการพฒันา
ตนเองจากการรบัรูค้วามสามารถของตนเองไดอ้อกเปาน 4 องคป์ระกอบ ดงันี้  

1. การพฒันาตนเองจากการรบัรู้ความสามารถของตนเองจากกระบวนการในการ
คิด (Cognitive Process) 

การพฒันาตนเองจากการรบัรูค้วามสามารถของตนเองจากกระบวนการในการคดิ คอื การ
พฒันาตนเองจากการรบัรูค้วามสามารถของตนเองมผีลต่อแบบแผนการคดิทีจ่ะส่งเสรมิหรอืบัน่ทอน
ผลการปฏบิตัิงานได้ การตีความสถานการณ์และคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตว่าจะเปานไปใน
ทศิทางไหน ขึน้อยูก่บับุคคลว่ามคีวามเชื่อในความสามารถของตนเองอย่างไร บุคคลทีเ่ชื่อว่าตนเอง
มคีวามสามารถสูงจะมองว่าสถานการณ์ที่พบเปานโอกาสและมองภาพความส าเราจเปานสิง่ชี้น าการ
กระท า บุคคลทีต่ดัสนิว่าตนเองมคีวามสามารถต ่า จะตคีวามว่าสถานการณ์ทีไ่ม่แน่นอนเปานความ
เสี่ยงและบุคคลเชื่อว่าจะล้มเหลวในอนาคต ซึ่งเปานการท าลายแรงจูงใจและผลการปฏบิตังิานของ
บุคคล ซึ่งการพฒันาตนเองจากการรบัรูค้วามสามารถของตนเองจะเกี่ยวขอ้งเชื่อมโยงกนักบั การ
ได้รบัมอบหมายในงานในสถานการณ์ต่างๆ กนั รวมทัง้เรื่องของความผดิพลาดและการจดัการใน
ความลม้เหลว และความส าคญัของปัญหาและคุณค่าต่าง ๆ ทีก่ระทบกนัภายในสงัคม 

2. การพฒันาตนเองจากการรบัรู้ความสามารถของตนเองจากกระบวนการของ
แรงจงูใจ (Motivational Process) 
 การพฒันาตนเองจากการรบัรูค้วามสามารถของตนเองจากกระบวนการของแรงจงูใจ  คอื 
การทีบุ่คคลสามารถจงูใจตนเอง และปฏบิตัิตามเป้าหมายทีว่างไว ้มพีืน้ฐานมาจากกระบวนการคดิ 
ขณะที่บุคคลคาดการณ์เหตุการณ์จะส่งผลท าใหเ้กดิแรงจงูใจ และความสามารถควบคุมการกระท า
ให้เปานไปตามเป้าหมายอนัเกิดจากการพฒันาตนเองจากการรบัรู้ความสามารถของตนเอง โดย
บุคคลที่มกีารพฒันาตนเองจากการรบัรู้ความสามารถของตนเองจะตัง้เป้าหมายไว้สูงและจะมี
แรงจงูใจในการกระท า ท าใหป้ฏบิตังิานไดด้กีว่าบุคคลที่สงสยัในความสามารถของตนเอง โดยจะมี
เรื่องของ ความพงึพอใจในตวับุคคล และความไม่พงึพอใจในตวับุคคลเขา้มาเกี่ยวขอ้ง ผลงานหรอื



ผลการปฏบิตังิาน การรบัรูถ้งึความสามารถของตนเองในการจดัการเป้าหมายใหป้ระสบความส าเราจ 
และการจดัการกบัเป้าหมายของการท างานของบุคคลดว้ยกระบวนการส่วนบุคคล 

3. การพฒันาตนเองจากการรบัรู้ความสามารถของตนเองจากกระบวนการทาง
ความรู้สึก (Affective Process) 
 การพฒันาตนเองจากการรบัรูค้วามสามารถของตนเองจากกระบวนการทางความรูส้กึ  คอื 
การพฒันาตนเองจากการรบัรูค้วามสามารถของตนเอง จะส่งผลต่อประสบการณ์ทางอารมณ์ของ
บุคคล โดยผ่านการคดิ การกระท า และความรูส้กึ ดว้ยองคป์ระกอบยอ่ยทัง้ 3 ดา้น ดงันี้ 

 
1. ดา้นการคดิ การพฒันาตนเองจากการรบัรูค้วามสามารถของตนเอง มอีทิธพิลต่อความ

สนใจของบุคคล และการตคีวามสถานการณ์ต่างๆ ซึ่งอาจท าใหเ้กดิความรูส้กึทางบวกหรอืทางลบ
ขึน้อยูก่บัประสบการณ์ของบุคคล  

2. ด้านการกระท า การพฒันาตนเองจากการรบัรูค้วามสามารถของตนเอง จะช่วยส่งเสริม
ใหก้ารปฏบิตังิานของบุคคลใหม้ปีระสทิธภิาพและน าไปสู่เป้าหมายทีบุ่คคลก าหนดไว ้ 

3. ดา้นความรูส้กึ การพฒันาตนเองจากการรบัรูค้วามสามารถของตนเอง จะช่วยจดัการกบั
สภาวะทางอารมณ์ของบุคคลเพื่อใหส้ามารถปฏบิตังิานไดบ้รรลุเป้าหมาย 

  
4. การพฒันาตนเองจากการรบัรู้ความสามารถของตนเองจากกระบวนการคดัเลือก 

(Selection Process) 
 การพฒันาตนเองจากการรบัรูค้วามสามารถของตนเองจากกระบวนการคดัเลอืก คอื  
การพฒันาตนเองจากการรบัรูค้วามสามารถของตนเองมอีทิธพิลต่อการเลอืกกระท าพฤตกิรรมของ

บุคคล บุคคลจะเลีย่งกจิกรรมหรอืสถานการณ์ทีเ่ชื่อว่ายากเกนิความสามารถของตนเอง แต่จะเลอืก
กจิกรรมหรอืสถานการณ์ที่เชื่อว่าตนเองมคีวามสามารถที่จะท าให้ส าเราจได ้ซึ่งกระบวนการพฒันา
ตนเองจากการรบัรู้ความสามารถของตนเองจากกระบวนการคดัเลือกจะเกิดขึ้นจาก การสร้าง
แรงจงูใจภายในตนเอง (Self-Persuasion) การใชข้อ้มลูอยา่งถูกตอ้งสุจรติ (Enactively)  
การรบัผิดชอบและตอบแทนกลับสู่งสังคม (Vicariously) และปัจจัยทางด้านสรีรจิตวิทยา 
(Physiological) ดว้ยเช่นกนั 

จากการที่ผู้วจิยัรวบรวมองค์ประกอบและรายละเอียดของการพฒันาตนเองจากการรบัรู้
ความสามารถของตนเองท าใหผู้ว้จิยัสามารถสรปุองคป์ระกอบและรายละเอยีดของการพฒันาตนเอง
จากการรบัรูค้วามสามารถของตนเองในงานตามแนวคดิของ Bandura (1994) ซึง่เปานแนวคดิการ
พฒันาตนเองจากการรบัรูค้วามสามารถของตนเองทีผู่ว้จิยัน ามาใชใ้นการศกึษาส าหรบัการศกึษาใน
ครัง้นี้ ซึง่สามารถสรปุองคป์ระกอบและรายละเอยีดการพฒันาตนเองจากการรบัรูค้วามสามารถของ
ตนเองได ้ดงันี้ 



1. การพฒันาตนเองจากการรบัรูค้วามสามารถของตนเองจากกระบวนการในการคดิ คอื 
การทีบุ่คคลมคีวามสามารถรบัรูป้ระสทิธภิาพของตนเองต่อสถานการณ์ต่าง ๆ ดว้ยการจดัการจาก
ความสามารถของตนเองผ่านรปูแบบการประมวลผลจากภายในของตนเอง และสามารถจดัการกบั
สิง่ต่าง ๆ ไดแ้ละออกมาเปานผลส าเราจ ไมว่่าจะเปานการจดัการในเรือ่งงานในสถานการณ์ต่างๆ  
การจดัการความผดิพลาดและความลม้เหลว ดว้ยการประมลผลจากภายในตนเองของบุคคลนัน้ๆ  

2. การพฒันาตนเองจากการรบัรูค้วามสามารถของตนเองจากกระบวนการของแรงจงูใจ คอื 
การทีบุ่คคลสามารถสรา้งแรงขบัดนัจากภายในตวัของบุคคลได ้รวมทัง้สามารถท าตามเป้าหมายที่
สรา้งขึน้ได้ให้ประสบผลส าเราจ ด้วยการจดัการภายในของตวับุคคลเพื่อรองรบัความส าเราจหรอืไม่
ส าเราจของงานหรอืการกระท าที่ใช้ความสามารถของตนเองกระท าลงไป เพื่อให้งานออกมาตาม
เป้าหมายทีต่วับุคคลไดว้างไว ้

3. การพฒันาตนเองจากการรบัรูค้วามสามารถของตนเองจากกระบวนการทางความรูส้กึ 
คอื การทีบุ่คคลสามารถใชค้วามรูแ้ละความเขา้ใจถ่ายทอดอารมณ์ของตวับุคคลผ่านการคดิ  
การกระท าทีแ่สดงออกมาเปานพฤตกิรรม และความรูส้กึการพฒันาตนเองจากการรบัรูค้วามสามารถ
ของตนเอง จะส่งผลต่อประสบการณ์ทางอารมณ์ของบุคคล โดยผ่านการคิด การกระท า และ
ความรูส้กึเพื่อเป้าหมายทีบุ่คคลวางไว ้ 

4. การพฒันาตนเองจากการรบัรูค้วามสามารถของตนเองจากกระบวนการคดัเลอืก คอื  
การที่บุคคลมคีวามสามารถในการพฒันาตนเองจากการรบัรูค้วามสามารถของตนเองและเชื่อว่าจะ
กระท างานหรอืกิจกรรมต่าง ๆ จากการตัดสนิใจของตวับุคคลได้ผ่านการสร้างแรงจูงใจภายใน
ตนเอง การใชข้อ้มลูอยา่งถูกตอ้งสุจรติ และการรบัผดิชอบและตอบแทนกลบัสู่งสงัคม 
 
วิธีด าเนินการวิจยั 
 การวิจัย เ รื่ อ งความต้อ งการพัฒนาตนเองของพนักงานบริษัท ใน เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร ทัง้นี้ผูว้จิยัไดใ้ชร้ะเบยีบวธิวีจิยัเชงิปรมิาณ (Quantitative Research) และมกีาร
เกาบรวบรวมขอ้มลูโดยการเกาบขอ้มลูจากแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยมขีัน้ตอนดงันี้ 

 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง  
 ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ คอื พนักงานบรษิทัในเขตปทุมวนักรุงเทพมหานคร จ านวน
ทัง้สิน้ 301 คน (ขอ้มลูพนักงานบรษิทั ณ วนัที ่30 มกราคม 2565) ก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่าง 
(Sample Size) โดยใชต้ารางการประมาณขนาดของกลุ่มตวัอย่าง Krejcie and Morgan (1970 อ้าง
ใน อภญิญา หริญัวงษ์, 2560) ณ ระดบัความคลาดเคลื่อนที ่.05 ขนาดของกลุ่มตวัอย่างทีย่อมรบัได้
ว่ามากเพยีงพอทีจ่ะใชเ้ปานตวัแทนของประชากรเท่ากบัจ านวน 170 คน หลงัจากนัน้ผูว้จิยัใชว้ธิกีาร
สุ่มตวัอย่างแบบชัน้ภูมอิย่างมสีดัส่วน (Proportional Stratified Random Sampling) ตามดว้ยการ



ใชว้ธิกีารสุ่มแบบง่าย (Sample Random Sampling) จากการใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอรเ์พื่อท าการ
สุ่มบญัชรีายชื่อเพื่อใหไ้ดต้ามจ านวนกลุ่มตวัอยา่งทีก่ าหนดไว้ 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 

ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเกี่ยวกบัข้อมูลทัว่ไปที่เกี่ยวกบัปัจจยัส่วนบุคคล ประกอบไปด้วย 
ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา และอายุงาน โดยลักษณะของ
แบบสอบถามเปานแบบเติมขอ้ความและการตรวจสอบรายการ (Check List) และค าถามปลายปิด 
(Closed Questions) โดยก าหนดใหผู้ต้อบแบบสบถามเลอืกตอบเพยีงอยา่งใดอยา่งหนึ่งเท่านัน้ 

ตอนท่ี 2 แบบสอบถามความต้องการพฒันาตนเอง เปานแบบสอบถามทีผู่ว้จิยัสรา้งคดิจาก
แนวคดิการพฒันาตนเองจากการรบัรูค้วามสามารถของตนเอง (Self-Development to Perceived 
Self-Efficacy) ตามแนวคดิของ Bandura (1994) โดยให้ผู้ตอบแบบสอบถามประเมนิตนเอง 
ลกัษณะของขอ้ค าถามเปานขอ้ค าถามแบบมาตราส่วนการประเมนิค่า (Rating Scale) มตีวัเลอืกใน
การตอบค าถามทัง้หมด 5 ตวั ไดแ้ก่ ต้องการมากทีสุ่ด ต้องการมาก ต้องการปานกลาง ต้องการ
น้อย และไมต่อ้งการ มขีอ้ค าถามทัง้หมด 45 ขอ้ 

 
 การตรวจสอบคณุภาพของแบบสอบถาม 

1. การตรวจสอบความเทีย่งตรง (Validity) ผูว้จิยัไดน้ าแบบสอบถามทุกฉบบัไปตรวจสอบ
ความเทีย่งตรงเชงิเนื้อหา (Content Validity) เพื่อตรวจสอบความครอบคลุมของเนื้อหา และความ
เหมาะสมในการใชภ้าษา  

2. หาคุณภาพของแบบสอบถามที่น าไปใช้ทดลองใช้ด้วยการวเิคราะห์จากโปรแกรม
คอมพวิเตอร ์เพื่อหาค่าความเชื่อมัน่ของแบบสอบถามทัง้ฉบบั ด้วยการหาค่าสมัประสทิธแิอลฟ่า
ของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ซึง่มเีกณฑท์ีใ่ชใ้นการพจิารณา คอื .80 - .89 ถอื
ว่าอยูใ่นระดบัด ีและตัง้แต่ .90 ขึน้ไป ถอืว่าอยู่ในระดบัดมีาก และการหาค่าอ านาจจ าแนก ดว้ยการ
หาค่าความสมัพนัธ์รายขอ้กบัคะแนนรวมแต่ละด้าน (Corrected Item-Total Correlation) ซึ่งมี
เกณฑท์ีใ่ชใ้นการพจิารณา คอื ตัง้แต่ .20 ขึน้ไป (บุญธรรม กจิปรดีาบรสิุทธิ,์ 2549) 

3. โดยไดค้่าความเชื่อมัน่ของแบบสอบถามทัง้ฉบบัเท่ากบั .971 ซึง่มคี่าอ านาจจ าแนกอยู่
ระหว่าง .207 - .743 เมื่อวเิคราะหค์่าความเชื่อมัน่ตามองคป์ระกอบทัง้ 4 องคป์ระกอบของความ
ตอ้งการพฒันาตนเอง มรีายละเอยีดดงันี้ 

 
ความต้องการพฒันาตนเอง ค่าอ านาจจ าแนก ค่าความเช่ือมัน่ 

1. กระบวนการการคดิ .631  - .743 .912 
2. กระบวนการของแรงจงูใจ .207 - .733 .888 
3. กระบวนการทางความรูส้กึ .700 - .738 .825 



4. กระบวนการคดัเลอืก .207 - .733 .871 
 
ผลการวิเคราะหข้์อมลู 
 การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความต้องการพัฒนาตนเองของ
พนักงานบรษิทัในเขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร แยกเปานองค์ประกอบทัง้ 4 องค์ประกอบ เพื่อหา
ระดบัความตอ้งการในการพฒันาตนเองของพนกังานบรษิทัในเขตปทุมวนั กรงุเทพมหานคร ดงันี้ 

ความต้องการพฒันาตนเอง ค่าเฉล่ีย ( ̅) 
ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (S.D.) 
ระดบั 

1. กระบวนการในการคดิ 3.976 .764  สงู 
2. กระบวนการสรา้งแรงจงูใจ 4.042 .605  สงู 
3. กระบวนการความรูส้กึ 3.966 .845  สงู 
4. กระบวนการคดัเลอืก 4.044 .602  สงู 

องคป์ระกอบรวม 3.0.4 .030  สงู 
  

 ผู้วิจ ัยทดสอบสมมติฐานปัจจัยส่วนบุคคลแยกด้านของพนักงานบริษัทในเขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร มคีวามสมัพนัธ์กบัความต้องการพฒันาตนของพนักงานบรษิัทในเขตปทุมวนั 
กรงุเทพมหานครได ้ดงันี้ 

 (n=170) 
ตวัแปร ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ 

ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศ -.023  
ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอาย ุ .051  
ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นสถานภาพสมรส .131  
ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นระดบัการศกึษา .187*  
ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอายงุาน .058  

 *มรีะดบันยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05   
 
จากตารางแสดงค่าสัมประสิทธิส์หสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล คือ เพศ อาย ุ

สถานภาพสมรส ระดบัการศกึษา และอายุงานของพนักงานบรษิทัในเขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 
พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลของพนักงานบรษิัทในเขตปทุมวนั กรุงเทพมหานครเมื่อแยกปัจจยัส่วน



บุคคลออกเปานดา้นต่าง ๆ คอื ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศ ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอายุ ปัจจยัส่วนบุคคล
ดา้นสถานภาพสมรส ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นระดบัการศกึษา และปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอายุงาน มคี่า
สมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์ดงัน้ี r = -.023, r = .051, r = .131, r = .187*, และ r = .058 ตามล าดบั 
พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลด้านระดบัการศกึษา (r = .187*) มคีวามสมัพนัธ์กบัความต้องการพฒันา
ตนเองของพนักงานบรษิัทในเขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร ที่ระดบันัยส าคญัทางสถิตทิี่ .05  ซึ่ง
แสดงใหเ้หานว่าปัจจยัส่วนบุคคลดา้นระดบัการศกึษามคีวามสมัพนัธก์บัความต้องการพฒันาตนเอง
ของพนกังานบรษิทัในเขตปทุมวนั กรงุเทพมหานคร 

ผู้วิจ ัยทดสอบสมมติฐานที่ว่าปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงานบริษัทในเขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานครสามารถร่วมกนัพยากรณ์ความต้องการพฒันาตนเองของพนักงานบรษิัทในเขต
ปทุมวนั กรุงเทพมหานคร เนื่องจากเงื่อนไขทางสถติิ คอื หากตวัแปรอสิระมคีวามสมัพนัธ์ต่อกนั
มากเกนิไป (ตวัแปรอสิระไม่เปานอสิระต่อกนั) จะท าให้ไม่สามารถระบุได้ชดัเจนว่าความสมัพนัธ์ที่
เกดิขึน้ระหว่างตวัแปรอสิระและตวัแปรตามเกดิขึน้จากตวัแปรอสิระใด และท าให้ความสามารถใน
การท านายลดลง (Multicollinearity Problem) โดยส าหรบัการวจิยันี้ผู้วจิยัก าหนดเกณฑใ์นการ
ท านายให้ตวัแปรอิสระที่น ามาวเิคราะห์ความถดถอยพหุได้ คือ ตวัแปรอิสระที่มคี่าสมัประสิทธิ ์
สหสมัพนัธร์ะหว่างกนัไมเ่กนิ .80 (ฉตัรศริ ิปิยะพมิลสทิธิ ์และ วรีภทัร ์สุขศริ,ิ 2560) 
 

ตวัแปร เพศ อายุ 
สถานภาพ
สมรส 

ระดบั
การศึกษา 

อายงุาน 

เพศ 1     
อายุ .216**  1    

สถานภาพสมรส .283**  .576**  1   
ระดบัการศึกษา .201**  .320**  .152**  1  

อายุ .223**  .657**  .555**  .406**  1 
 *มรีะดบันยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01  

  
ผูว้จิยัท าการวเิคราะหก์ารถดถอยพหุคุณแบบขัน้ตอนของตวัแปรปัจจยัส่วนบุคคล คอื เพศ 

อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา และอายุงานของพนักงานบริษัทในเขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานครทีร่่วมกนัพยากรณ์ความต้องการพฒันาตนเองของพนักงานบรษิทัในเขตปทุมวนั 
กรงุเทพมหานคร  

(n=170) 
ตวัพยากรณ์ b Std. Error Beta t p 



ระดบัการศึกษา .082  .033  .187  2.462 .015  
ค่าคงท่ี (Constant)    3.736 
R = .187, R2 = .305, R2adj = .029, Overall F = 6.060, p = .015 

การวเิคราะห์การถดถอยพหุคุณแบบขัน้ตอนของตวัแปรปัจจยัส่วนบุคคล คอื เพศ อาย ุ
สถานภาพสมรส ระดบัการศกึษา และอายุงานของพนักงานบรษิทัในเขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร
ทีร่่วมกนัพยากรณ์ความต้องการพฒันาตนเองของพนักงานบรษิทัในเขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 
พบว่า ตวัแปรอสิระที่ร่วมพยากรณ์ความต้องการพฒันาตนเองของพนักงานบรษิทัในเขตปทุมวนั 
กรงุเทพมหานคร คอื ตวัแปรปัจจยัส่วนบุคคลในดา้นระดบัการศกึษา โดยสามารถร่วมกนัพยากรณ์
ความตอ้งการพฒันาตนเองของพนกังานบรษิทัในเขตปทุมวนั กรงุเทพมหานครไดร้อ้ยละ 30.5  
(R2 = .305) อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิี ่.05 และมคี่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธพ์หุคณูเท่ากบั .187  
(R = .187) โดยตวัแปรทีม่ปีระสทิธภิาพในการอธบิายความแปรปรวนของความต้องการพฒันา
ตนเองของพนักงานบรษิทัในเขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร ได้สูงที่สุดในตวัแปรปัจจยัส่วนบุคคล 
ซึง่มคี่า Beta = .187 ซึง่สามารถเขยีนเปานสมการในรปูแบบคะแนนดบิไดด้งันี้ 

 
ความต้องการพฒันาตนเอง = 4.740 . +080)ระดบัการศึกษา(  

 
และสามารถวเิคราะหก์ารถดถอยพหุคณูในรปูแบบคะแนนมาตรฐานได ้ดงันี้ 

 
ความต้องการพฒันาตนเอง = 4.740 . +.87)ระดบัการศึกษา(  

 
จากสมการณ์พยากรณ์ความต้องการพัฒนาตนเองของพนักงานบรษิัทในเขตปทุมวัน 

กรุงเทพมหานคร ในรูปแบบคะแนนข้างต้น สามารถอธบิายได้ว่า ปัจจยัส่วนบุคคลในด้านระดบั
การศึกษาสามารถร่วมพยากรณ์ความต้องการพฒันาตนเองของพนักงานบรษิัทในเขตปทุมวนั 
กรุงเทพมหานคร กล่าวคือ เมื่อพนักงานของบริษัทในเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานครมีระดับ
การศึกษาที่สูงขึ้น จะส่งผลให้ความต้องการพัฒนาตนเองของพนักงานบริษัทในเขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานครสูงขึ้นด้วย และในทางตรงกันข้าม หากพนักงานบริษัทในเขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร มรีะดบัการศกึษาที่ลดลงกาจะส่งผลต่อความต้องการพฒันาตนเองของพนักงาน
บรษิทัในเขตปทุมวนั กรงุเทพมหานครลดลงดว้ยเช่นกนั 
 
ข้อเสนอแนะจากผลการวิจยั 

จากผลการวิจัยเรื่องความต้องการพัฒนาตนเองของพนักงานบริษัทในเขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร ผู้วจิยัขอเสนอแนะข้อคดิเหาน ซึ่งอาจจะเปานข้อมูลที่เปานประโยชน์ในการน าไป



ประยุกต์ใชเ้ปานแนวทางในการพฒันา เพื่อให้พนักงานบรษิทัในเขตปทุมวนั กรุงเทพมหานครได้มี
ความตอ้งการในการพฒันาตนเองเพิม่มากขึน้ ดงันี้ 

1. จากผลการวจิยัพบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลในดา้นระดบัการศกึษามคีวามสมัพนัธใ์นทางบวก
ต่อความตอ้งการพฒันาของพนกังานบรษิทัในเขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร เพื่อใหพ้นักงานบรษิทั
ในเขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร มคีวามต้องการในการพฒันาความสามารถของตนเองเพิม่สูงขึ้น
จากเดมิ บรษิัทควรจดัให้มกีารอบรม และให้ความรู ้แลกเปลี่ยนความคดิและทศันคติกนัระหว่าง
พนกังานใหเ้พิม่มากขึน้ เพื่อเปานการยกระดบัความรู ้ความสามารถ และส่งเสรมิการศกึษาในหน้าที่
ของพนกังานทีร่บัผดิชอบอยูใ่หเ้พิม่พนูมากยิง่ขึน้ 

2. จากผลการวจิยัพบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลในดา้นระดบัการศกึษาสามารถพยากรณ์ความ
ต้องการในการพฒันาตนเองของพนักงานบรษิทัในเขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร เพื่อให้พนักงาน
สามารถสร้างเสรมิความสามารถและแนวทางในการพฒันาตนเองให้เรื่องงาน ความเข้าใจในงาน 
ตลอดจนทกัษะในการท างานและฝึกอาชพีเพิม่เติมมากขึ้นจากเดมิที่มอียู่ บรษิัทควรปลูกฝังและ
ผลกัดนัใหพ้นักงานสนใจในเรื่องความรูต่้าง ๆ ทีม่กีารเปลีย่นแปลง และน ามาประยุกต์ใชก้บัตวัเอง 
และสรรหากจิกรรมที่ส่งเสรมิ สนับสนุนความรู ้ทัง้ความรูจ้ากการท างาน ความรูจ้ากสื่อต่างๆ มา
ปรบัใช้ในการท างานและการด าเนินชวีิตในปัจจุบนั เพราะการพฒันาตนเองในด้านความรู้ ต้อง
มุ่งเน้นเรื่องการศึกษาที่ถูกต้อง ถูกวิธ ีและต้องให้ผู้ศึกษานัน่คือ พนักงาน เกิดความเข้าใจ ใน
ความรูท้ี่ได้รบัการศึกษาอย่างแท้จรงิ จงึจะสามารถน าความรู้ที่ได้มาใช้กบัการประยุกต์ให้เข้ากบั
สถานการณ์ต่าง ๆ ในชวีติจรงิได ้

 
ข้อเสนอแนะในการท าวิจยัครัง้ต่อไป 
 1. การวจิยัครัง้นี้ ผูว้จิยัไดท้ าการศกึษาวจิยัความต้องการพฒันาตนเองกบัพนักงานบรษิทั
ในเขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร ซึ่งในการวจิยัครัง้ต่อไป อาจจะศึกษาต่อไปในระดบัพนักงาน
บรษิัทในเขตกรุงเทพมหานครเพิม่มากขึ้น เพื่อเปานการเปรยีบเทียบความแตกต่างและเปานการ
ขยายขอบเขตในการศกึษาและวจิยัทีก่วา้งมากขึน้ 

2. เนื่องจากการวจิยัในครัง้นี้ ผู้วจิยัศกึษาปัจจยัส่วนบุคคล ที่เปานตวัแปรอสิระ ส าหรบั
การศกึษาในครัง้ต่อไป ควรเพิม่ตวัแปรอสิระทีห่ลากหลายมากขึน้ เพื่อศกึษาถงึตวัแปรทีเ่ปานปัจจยั
ทีห่ลากหลาย และส่งผลต่อความต้องการพฒันาตนเองของบุคคลในภาพกวา้งมากขึน้ เช่น ตวัแปร
เกีย่วกบัแรงบนัดาลใจในการท างาน ตวัแปรเกีย่วกบัความตัง้ใจในการท างาน หรอืตวัแปรเรื่องความ
ฉลาดในดา้นต่าง ๆ ทีม่หีรอืส่งผลต่อความตอ้งการพฒันาตนเอง  

3. นอกจากนัน้ ยงัสามารถที่จะศึกษาตวัแปรตามที่หลากหลายมากกว่า ความต้องการ
พฒันาตนเอง ไม่ว่าจะเปานตวัแปรที่เกี่ยวกบัระดบัการเรยีนรูข้องบุคคล เช่น การรบัรูค้วามสามารถ
ตนเอง การรรบัรู้คุณค่าของตนเอง ภาวะผู้น าในยุคปัจจุบนั เปานต้น หรอืจะเปานตวัแปรที่เกี่ยวกบั



ระดบักลุ่ม เช่น ความยดึมัน่ผูกพนัในงาน ความยดึมัน่ผูกพนัต่อองคก์าร การสรา้งทมี เปานต้น รวม
ทัง้ตวัแปรระดบัองคก์าร เช่น ประสทิธผิลขององคก์าร พฤตกิรรมองคก์าร เปานตน้  
 

จากรายละเอยีดงานวจิยัทีย่กมา ผูว้จิยัจงึไดน้ าเสนอผลการวจิยั รวมทัง้ขัน้ตอนทางระเบยีบ
วธิวีจิยั (Methodology) ต่างๆ ซึง่สามารถเปานแนวทางหรอืขอ้มลูเบือ้งต้นส าหรบัผูท้ีม่คีวามสนใจใน
การศกึษาในหวัขอ้ทางวชิาการต่างๆ ในโอกาสต่อไป   
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