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บทคัดย่อ 
 การศกึษาเร่ือง ความต้องการพัฒนาตนเองของพนักงานบริษทั ก้องภพ โพรเซ่นฟู้ดส์ จ ากัด มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความต้องการพัฒนาตนเองของพนักงานบริษัท ก้องภพ โพรเซ่นฟู้ดส์ จ ากัด ได้แก่ 
ด้านสุขภาพ ด้านทักษะความรู้ความสามารถ ด้านการกระท าให้ส าเร็จ และดา้นเอกภาพของตนเอง 
 กลุ่มตัวอย่าง คือ พนักงานบริษทั ก้องภพ โพรเซ่นฟู้ดส์ จ ากัด กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม
จ านวน 200 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล คือ แบบสอบถามด าเนนิการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม

ส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ หาค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( x  ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)   
 ผลการวิจัยพบว่า พนักงานบริษทั ก้องภพ โพรเซ่นฟู้ดส์ จ ากัด ที่ตอบแบบสอบถามทัง้หมดจ านวน 
200 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 166 คน คิดเป็นร้อยละ 83.0 มีอายุ ไม่เกิน 30 ปี จ านวน 107 คน คิดเป็น
ร้อยละ 53.5 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 134 คน คิดเป็นร้อยละ 33.0 มีอายุงานไมเ่กิน 5 ปี 
จ านวน 160 คน คิดเป็นร้อยละ 80 มีเงินเดือน ต่ ากว่า 15,000 บาทจ านวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 43.0 มี
ต าแหน่งพนักงานแผนกผลิต จ านวน 82 คน คิดเปน็ร้อยละ 41.0 
 ผลการวิจัยพบว่า ความต้องการพัฒนาตนเองพนักงานบริษัท กอ้งภพ โพรเซ่นฟู้ดส์ จ ากัด โดยรวม
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปน็รายด้าน พบว่า ทุกดา้นอยู่ในระดับมาก คือ ด้านการกระท าให้ส าเร็จ ด้าน
ทักษะความรู้ความสามารถ ด้านสุขภาพ และด้านเอกภาพของตนเอง ตามล าดับ 
 

ค าส าคัญ: ความต้องการพัฒนาตนเอง, บริษัท ก้องภพ โพรเซ่นฟู้ดส์ จ ากัด 
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ABSTRACT  
 This study was a survey research with the aim of studying the needs for self-
development of employees in Kongpob Frozen Foods Company. Questionaires were 
including the data for study about their health care, competence, doing for success, and 
unity. The data were analyzed in mean, percentage of mean, and standard deviation by 
using program in computer. 

There were 200 samples in this study. The instruments used to collect the data 

were analyzed using computer programs for frequency percentage frequency values ( x ) 
standard deviation (SD)   

The results showed that, in 200 samples, the gender contained 166 females 
(83.0%). The age of the samples showed that the highest amount was occupied by the 
samples in 30 years old which contained 107 persons or about 53.5%. In samples's 
education, more than a half of the samples in this study were completing in Bachelor's 
degree (67.0%). The highest number of samples catagorised by duration of employment 
were at least 5 years which contained 160 persons (80.0%). the samples in this study were 
highly have salary in less than 15,000 baht (43.0%). The position in work of the samples 
contained 41% were the production department. 

Overall, the result about the needs for self-development of  employees in 
Kongpob Frozen Foods Company were in the level of excellent when consideration in 
their health care, competence, doing for success, and unity. 
 

Keyworld: Needs for Self-Development,  Kongpob Frozen Foods Company 

 

บทน า 

นับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ประเทศไทยมีวิวัฒนาการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาในทุกด้านอยู่
ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นในด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และวัฒนธรรม การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ล้วน
แล้วแต่เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุด ซึ่งท าให้เป็นตัวขับเคลื่อนไปในทิศทางที่ก้าวหน้า และล้ าสมัยมากขึ้น 
โดยการเปลี่ยนแปลงนี้เองเป็นจุดเริ่มต้นที่ท าให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบต้องลุกขึ้นมาแสดงศักยภาพ และ
ความสามารถของตนเองเพิ่มมากขึ้นไปกว่าเดิม ดังนั้นจะเห็นได้ว่าผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรง นั่นคือ 
“ทรัพยากรมนุษย์” ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญในการผลักดันประเทศไปสู่ความส าเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้                            
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ทรัพยากรมนุษย์ เป็นส่วนส าคัญหรือเป็นหัวใจหลักในการผลักดันให้องค์กรมีความก้าวหน้า ซึ่ง
จ าเป็นจะต้องมีการพัฒนาทักษะความรู้ ความสามารถในด้านต่างๆ เพื่อให้ทันโลกปัจจุบันที่ก้าวหน้าไปอย่าง
ไม่มีที่สิ้นสุด มนุษย์เป็นสิ่งส าคัญที่จะน าพาปัจจัยอื่นๆขององค์กรไปสู่เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล โดยทรัพยากรมนุษย์จะต้องมีทั้งความรู้ ความสามารถ ทักษะ และจิตส านึกที่ดีในการท างาน สิ่ง
เหล่านี้ล้วนเป็นส่วนที่สนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพเพิ่มขึ้น ซึ่งจะต้องอาศัยทั้ง
ผู้บังคับบัญชา และตัวบุคคลเองในการพัฒนาทักษะเหล่านี้  รวมทั้งปรับตัวให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงใน
รูปแบบต่างๆ เพื่อให้องค์กรประสบความส าเร็จ และก้าวหน้าไปสู้เป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ 

บุคคลจะสามารถปฏิบัติงานได้ดีและมีคุณภาพ จะต้องมีคุณภาพในตนเองก่อน คือมีจิตส านึก มี
ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม โดยสิ่งที่มาสนับสนุน คือ ความรู้ ทักษะและการท างานที่ช านาญ หาก
ใครท างานมาก่อนก็อาจจะมีประสบการณ์มากกว่าผู้ที่เพิ่งเริ่มเข้ามาท างาน ดังนั้นไม่ว่าจะมีองค์ประกอบ
เหล่านี้มากหรือน้อยกว่ากัน สิ่งส าคัญ คือจะต้องหมั่นแสวงหาความรู้ในด้านที่ตนเองบกพร่องหรือยังขาด
คุณสมบัตินั้นๆอยู่ เพื่อเพิ่มคุณค่าในตนเอง รวมถึงส่งเสริมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ทันต่อยุคสมัยที่ก าลัง
เปลี่ยนไปในยุคโลกาภิวัตน์ หากบุคคลใดไม่มีการเรียนรู้ และไม่พัฒนาตนเอง ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ต่างๆ บุคคลนั้นก็อาจจะด าเนินชีวิตด้วยความยากล าบากทั้งในเร่ืองส่วนตัว และการท างานในสังคมปัจจุบัน 

ผู้วิจัยได้เลือกศึกษาความต้องการพัฒนาตนเองของพนักงานบริษัท ก้องภพ โพรเซ่นฟู้ดส์ จ ากัด ซึ่ง
เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจในด้านการผลิตสัตว์น้ าแช่แข็ง เนื่องจากปัจจุบันมีการเปลี่ ยนแปลงและการ
แข่งขันสูง รวมไปถึงความไม่แน่นอนของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ท าให้การด าเนินการและนโยบายการ
พัฒนาบุคลากรขององค์กรเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดล้อม ท าให้ต้องปรับตัวเพื่อความอยู่รอดทางการ
แข่งขันในเชิงธุรกิจ รวมทั้งตัวผู้น าเองต้องน าบุคลากรใต้สายบังคับบัญชาให้มีการพัฒนาตนเอง และแสดง
ศักยภาพสูงขึ้นให้พร้อมรับมือกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงในประเทศที่ก าลังจะมาถึง เช่นความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยี ความหลากหลายของของคู่แข่ง รวมไปถึงงานใหม่ๆที่จะเข้ามา ซึ่งการพัฒนาตนเองนี้ องค์กร
จะต้องมีข้อมูลของพนักงานในแต่ละส่วน เพื่อทราบว่าต้องการพัฒนาหรือเพิ่มทักษะในเรื่องใด ด้านใดมาก 
ด้านใดน้อย เพื่อทางบริษัทจะได้น าข้อมูลและผลการวิจัยมาประกอบในการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรและ
เพื่อตอบสนองความต้องการในการพัฒนาตนเองของบุคลากรอย่างตรงจุด อีกทั้งยังอาจจะน าข้อมูลเหล่านี้
มาเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนและเป็นแนวทางในการก าหนดนโยบายเก่ียวกับการพัฒนาบุคลากรต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ 
เพื่อศึกษาความต้องการพัฒนาตนเองของพนักงานบริษัท ก้องภพ โพรเซ่นฟู้ดส์ จ ากัด 

 

ขอบเขตของการวิจัย 
ในการวิจัย เรื่องความต้องการพัฒนาตนเองของพนักงานบริษัท ก้องภพ โพรเซ่นฟู้ดส์  จ ากัด มี

ขอบเขตการวิจัย ดังนี้ 
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ขอบเขตด้านเนื้อหา 
ตัวแปรอิสระ ประกอบด้วย 
1.ปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงาน ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อายุงาน เงินเดือน และต าแหน่ง 

งาน 
 ตัวแปรตาม ประกอบด้วย  
1.ความต้องการพัฒนาตนเองของพนักงานบริษัท ก้องภพ โพรเซ่นฟู้ดส์ จ ากัด ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่  

ด้านสุขภาพ ด้านทักษะความรู้ความสามารถ ด้านการกระท าให้ส าเร็จ และด้านเอกภาพของตนเอง 
 

ขอบเขตด้านประชากร 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ พนักงานบริษัท ก้องภพ โพรเซ่นฟู้ดส์ จ ากัด ที่ใช้สูตรการหาขนาด

ของกลุ่มตัวอย่างของ Yamane ที่ใช้ค่าความคาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 5 หรือ 0.05 ภายใต้
ความเชื่อมั่น 95 % จากการค านวณได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 186.67 ราย ทั้งนี้เพื่อป้องกันการผิดพลาด
ในการเก็บข้อมูล ผู้วิจัยจึงเก็บข้อมูลทั้งหมด 200 ราย 

  

ขอบเขตด้านระยะเวลา 
การวิจัยคร้ังนี้จะท าการวิจัย ตั้งแต่เดือนสิงหาคม ถึง กันยายน พ.ศ. 2562 
 

ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย 
1.ท าให้ทราบข้อมูลส าคัญที่เป็นประโยชน์ต่อการวางแผนในการสร้างความต้องการในการพัฒนา

ตนเองของพนักงานบริษัท ก้องภพ โพรเซ่นฟู้ดส์ จ ากัด 
2.ผลที่ได้จากการศึกษา สามารถก าหนดทิศทางที่สอดคล้องกับความต้องการพัฒนาตนเองของ

พนักงานบริษัท ก้องภพ โพรเซ่นฟู้ดส์ จ ากัด ที่จะส่งผลให้พนักงานมีศักยภาพในการท างานที่ดีขึ้นและเป็น
ประโยชน์ต่อบริษัท รวมถึงสามารถน าไปปรับปรุงข้อบกพร่องที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต อีกทั้งยังสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันหรือต่อบุคคลอื่นได้ต่อไป 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
กรอบแนวคิดในการวิจัยเร่ือง ความต้องการพัฒนาตนเองของพนักงานบริษัท ก้องภพ โพรเซ่นฟู้ดส์ 

จ ากัด ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้ 

ตัวแปรต้น               ตัวแปรตาม 

 

 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวจิัย 

 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความต้องการพัฒนาตนเอง    
ทฤษฎีของบอยเดล (Boydell, 1985) ได้อธิบายถึงการพัฒนาตนเอง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านสุขภาพ

และร่างกาย บุคคลจะสามารถพัฒนาตนเองได้นั้นจะต้องมีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่ดีและแข็งแรง มี
ความคิดความอ่าน และความรู้สึกที่ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น  ซึ่งไม่ขัดแย้งกับความเป็นอยู่ในด้าน
ทักษะจะต้องพัฒนาทั้งด้านความคิด ความคิดสร้างสรรค์ และระดับร่างกายที่มุ่งมั่น ด้านการกระท าให้ส าเร็จ 
เป็นด้านที่เกี่ยวกับการกระท างานต่าง ๆ ให้ส าเร็จ โดยไม่ต้องรอค าสั่งใด ๆ และสุดท้ายด้านเอกภาพของ
ตนเอง เป็นด้านที่ต้องยอมรับข้อดีและข้อเสีย เพื่อพร้อมที่จะพัฒนาและปรับปรุงต่อไป 

 

ข้อมูลบริษัท ก้องภพ โพรเซ่นฟู้ดส์ จ ากัด 
ประวัติบริษัท ก้องภพ โพรเซ่นฟู้ดส์ จ ากัด เป็นบริษัทจดทะเบียนในรูปแบบ บริษัท ก้องภพ-      

โฟรเซ่นฟู้ดส์ จ ากัด เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2534   ระยะเวลาด าเนินการ 28 ปี ในกลุ่มอุตสาหกรรมการ
ผลิต ด้วยทุนจดทะเบียน  20,000,000.00 บาท เลขทะเบียนนิติบุคคล 0745534000175 ตั้งอยู่ที่ 95 ม.3 
ถ.เอกชัย ต.นาดี อ.เมือง จ.สมุทรสาคร จ าหน่าย อาหารทะเลแช่แข็งหลากชนิด เช่น กุ้งขาว กุ้งกุล า         

 ปัจจัยส่วนบุคคล 

1.เพศ 

2.อายุ 

3.ระดับการศึกษา 

4.อายุงาน 

5.เงินเดือน 

6.ต าแหน่งงาน 

ความต้องการพัฒนาตนเองของพนักงาน                 

บริษัท ก้องภพ โพรเซ่นฟู้ดส์ จ ากัด 

1.ด้านสุขภาพ 
2.ด้านทักษะความรู้ความสามารถ 
3.ด้านการกระท าให้ส าเร็จ 
4.ด้านเอกภาพของตนเอง 
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กุ้งน้ าจืด  ปลาหมึกสาย ปลาหมึกเจาะ ปลาหมึกกล้วย ปลานิล ปลากะพง หอยลาย หอยแมลงภู่ ปูนิ่ม 
อาหารทะเลชุบแป้ง ติ่มซ า และเก้ียวซ่า โดยภายในบริษัทจะแบ่งเป็นฝ่ายออฟฟิต และฝ่ายการผลิต โดยจาก
การค้นคว้าหาข้อมูลและสัมภาษณ์ พบว่ามีพนักงานที่เป็นคนไทยในบริษัทประมาณ 350 คน และแรงงาน
ต่างด้าว ประมาณ 100 คน รวมทั้งสิ้น 450 คน ซึ่งบริษัทเปิดท าการวันจันทร์ ถึงวันเสาร์                   
ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 18.00 น. 

 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

เอ้ือมมาภา ประเสริฐวีธัช  (2557)  ได้วิจัยเร่ือง “ ความต้องการพัฒนาตนเองของบุคลากรของกรม
ส่งเสริมการเกษตร จังหวัดกาญจนบุรี ” การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาความต้องการพัฒนา
ศักยภาพตนเองของบุคลากรกรมส่งเสริมการเกษตร จังหวัดกาญจนบุรี 2) เพื่อเปรียบเทียบความต้องการ
พัฒนาตนเองของบุคลากรกรมส่งเสริมการเกษตร จังหวัดก าญจนบุรี  จ าแนกตามลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากบุคลากรกรมส่งเสริมการเกษตร จังหวัดกาญจนบุรี    จ านวน 47 
คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย ความถี่(Frequency) ร้อยละ(Percentage) ค่าเฉลี่ย 
(Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย (Compare means) ผลการวิจัย
พบว่า บุคลากรกรมส่งเสริมการเกษตร จังหวัดกาญจนบุรี มีความต้องการพัฒนาตนเองโดยภาพรวมในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า มีความต้องการด้านการฝึกอบรมมากที่สุด รองลงมาคือด้านการพัฒนา
โดยการเรียนรู้ด้วยตนเอง และด้านการศึกษาต่อ ตามล าดับ และเมื่อเปรียบเทียบความต้องการพัฒนาตนเอง
ของบุคลากรกรมส่งเสริมการเกษตร จังหวัดกาญจนบุรี จ าแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา ประเภทกลุ่ม
งาน และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน พบว่า บุคลากรกรมส่งเสริมการเกษตร จังหวัดกาญจนบุรี เพศหญิง 
อายุ 26-45 ปี การศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี กลุ่มงานบริหารทั่วไป และระยะเวลา ในการปฏิบัติงานไม่เกิน 5 
ปีมีความต้องการพัฒนาตนเองด้านการศึกษาต่อมากกว่ากลุ่ม และบุคลากรที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 
6-15 ปี มีความต้องการพัฒนาตนเองด้านฝึกอบรมและด้านการพัฒนาโดยการเรียนรู้ด้วยตนเองมากกว่า
กลุ่มอื่น ข้อเสนอแนะจากการวิจัยในคร้ังนี้คือ ด้านความต้องการพัฒนาตนเองหน่วยงานควรมีการส่งเสริมให้
บุคลากรเข้ารับการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นและควรมีการมอบทุนการศึกษาส าหรับบุคลากรที่มีผล
การศึกษาดีในด้านการฝึกอบรมหน่วยงานควรจัดฝึกอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ
หน่วยงานควรจัดให้มีเวทีการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ 

 

วิธีด าเนินการ 
การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้การวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) 

และใช้วิธีการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม (Questionnaire) 
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ พนักงานบริษัท ก้องภพ โพรเซ่นฟู้ดส์ จ ากัด จ านวน 350 ราย 
กลุ่มตัวอย่าง การก าหนดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ เพื่อให้ได้จ านวนกลุ่มตัวอย่างที่สามารถ

เป็นตัวแทนประชากรได้ ทั้งนี้การก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ค านวณจากขนาดของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้
สูตรการหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างของ Yamane ที่ใช้ค่าความคาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 5 หรือ 
0.05 ภายใต้ความเชื่อมั่น 95 % 

 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถาม โดยประกอบด้วย 3 ตอน คือ 
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงานบริษัท ก้องภพ โพรเซ่นฟู้ดส์-

จ ากัด ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อายุงาน เงินเดือน และต าแหน่งงาน 
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามวัดความต้องการพัฒนาตนเอง 4 ด้าน ลักษณะแบบสอบถามเป็นมาตร

ประเมินแบบลิเคิร์ต (Likert Scale) 5 ระดับ ดังนี้ มากที่สุด=5, มาก=4, ปานกลาง=3, น้อย=2,  
น้อยที่สุด=1 

ตอนที่ 3 แบบสอบถามแบบปลายเปิด (Open end) ให้ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นใน
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

 

การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 
การสร้างแบบสอบถามเกี่ยวกับความต้องการพัฒนาตนเองของพนักงานบริษัท ก้องภพ โพรเซ่น -

ฟู้ดส์ จ ากัด และตรวจสอบเนื้อหาของแบบสอบถามว่าครอบคลุมวัตถุประสงค์หรือไม่ จากนั้นน าไปให้
ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 คนพิจารณาตรวจสอบความเที่ยงตรงและความถูกต้องของเนื้อหา ตลอดจนความ
ชัดเจนและการใช้ภาษาที่เหมาะสมของข้อค าถาม ซึ่งมีเกณฑ์ในการตรวจพิจารณาให้คะแนนในแต่ละข้อ
ค าถาม ดังนี้ 

วัดผลพิจารณาจากคะแนน IOC ดังนี้ 
1.ข้อค าถามที่มีคะแนน IOC ตั้งแต่ 0.50 ถึง 1.00 มีค่าความเที่ยงตรงใช้ได้ 
2.ข้อค าถามที่มีคะแนน IOC ต่ ากว่า 0.50 ต้องปรับปรุง ยังใช้ไม่ได้ 
 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การศึกษาคร้ังนี้ได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยน าแบบสอบถามที่ได้ทดสอบแล้วไปแจกให้แก่

พนักงานบริษัท ก้องภพ โพรเซ่นฟู้ดส์ จ ากัด เมื่อรับแบบสอบถามคืนจะน ามาตรวจสอบความถูกต้องและ
สมบูรณ์ และให้คะแนนแบบสอบถามทั้งหมดตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 

 

https://www.uob.co.th/investor/aboutUOB/our-purpose.page#tab2
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การวิเคราะห์ข้อมูล 
ท าการประมวลผลวิเคราะห์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ 
 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
1.ค่าร้อยละ (Percentage) ส าหรับการวิเคราะห์เพื่อการบรรยายปัจจัยส่วนบุคคล 

2.ค่าเฉลี่ย (x  ) ส าหรับการวิเคราะห์ระดับความต้องการพัฒนาตนเองของ 
บริษัท ก้องภพ โพรเซ่นฟู้ดส์ จ ากัด 

3.ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ส าหรับการวิเคราะห์ระดับความต้องการพัฒนาตนเองของ 
บริษัท ก้องภพ โพรเซ่นฟู้ดส์ จ ากัด 

 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตอนที่  1 การวิเคราะห์ข้อมูล ตามสถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบ

แบบสอบถาม จ านวน 200 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 166 คน คิดเป็นร้อยละ 83.0 และเป็นเพศชาย
จ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 17.0 ตามล าดับ ส่วนใหญ่มีอายุ ไม่เกิน 30 ปี จ านวน 107 คน คิดเป็นร้อย
ละ 53.5 รองลงมาคือ อายุ 41-50 ปี จ านวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 26.5, อายุ 31-40 ปี จ านวน 33 คน 
คิดเป็นร้อยละ 16.5 และมากกว่า 50 ปี จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 3.5 ตามล าดับ ส่วนใหญ่ มีการศึกษา
ปริญญาตรี จ านวน 134 คน คิดเป็นร้อยละ 33.0 รองลงมาคือ ต่ ากว่าปริญญาตรีจ านวน 66 คน คิดเป็น
ร้อยละ 67.0 ตามล าดับ ส่วนใหญ่มีอายุงานไม่เกิน 5 ปี จ านวน 160 คน คิดเป็นร้อยละ 80 รองลงมาคือ 
อายุงาน 6-10 ปี จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ10 อายุงาน 16-20 ปี จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 6.5 
อายุงาน 11-15 ปี จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 3.5 ตามล าดับ ส่วนใหญ่มีเงินเดือน ต่ ากว่า 15 ,000 บาท
จ านวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 43.0 รองลงมา คือ 15 ,000-20,000 บาท จ านวน 82 ราย คิดเป็นร้อยละ 
41.0 เงินเดือน 20,001-30,000 บาท จ านวน 26 ราย คิดเป็นร้อยละ 13.0 และเงินเดือนมากกว่า 30 ,000 
บาท จ านวน 6 ราย คิดเป็นร้อยละ 3.0 ตามล าดับส่วนใหญ่มีต าแหน่งพนักงานแผนกผลิต จ านวน 82 คน 
คิดเป็นร้อยละ 41.0  รองลงมาคือ พนักงานแผนกธุรการ จ านวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 26.5 พนักงาน
แผนกบุคคล จ านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 19.5 พนักงานแผนกคลังสินค้า จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 
9.5 และแผนกขาย จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 3.5 ตามล าดับ                                                        

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตอนที่การวิเคราะห์ความต้องการพัฒนาตนเองของพนักงานบริษัท ก้องภพ- 
โพรเซ่นฟู้ดส์ จ ากัด มีองค์ประกอบ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านสุขภาพ ด้านทักษะความรู้ความสามารถ ด้านการ

กระท าให้ส าเร็จ และด้านเอกภาพของตนเอง ด้วยค่าเฉลี่ย ( x   ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) พบว่า
ความต้องการพัฒนาตนเองของพนักงานบริษัท ก้องภพ โพรเซ่นฟู้ดส์ จ ากัด  โดยรวมอยู่ในระดับมาก               

( x   = 3.79 ) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมาก คือ ด้านการกระท าให้ส าเร็จ           
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ด้านทักษะความรู้ความสามารถ ด้านสุขภาพ และด้านเอกภาพของตนเอง   ( x   = 3.83,  x   = 3.80,            

x   = 3.75,  x   = 3.75 ) ตามล าดับ 

 
สรุปผลการวิจัย 

สภาพส่วนบุคคล 
การศึกษาเรื่อง ความต้องการพัฒนาตนเองพนักงานบริษัท ก้องภพ โพรเซ่นฟู้ดส์ จ ากัด ที่ตอบ

แบบสอบถามทั้งหมดจ านวน 200 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 166 คน คิดเป็นร้อยละ 83.0 และเป็นเพศ
ชายจ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 17.0 ตามล าดับ ส่วนใหญ่มีอายุ ไม่เกิน 30 ปี จ านวน 107 คน คิดเป็น
ร้อยละ 53.5 รองลงมาคือ อายุ 41-50 ปี จ านวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 26.5, อายุ 31-40 ปี จ านวน 33 
คน คิดเป็นร้อยละ 16.5 และมากกว่า 50 ปี จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 3.5 ตามล าดับ ส่วนใหญ่ มี
การศึกษาปริญญาตรี จ านวน 134 คน คิดเป็นร้อยละ 33.0 รองลงมาคือ ต่ ากว่าปริญญาตรีจ านวน 66 คน 
คิดเป็นร้อยละ 67.0 ตามล าดับ ส่วนใหญ่มีอายุงานไม่เกิน 5 ปี จ านวน 160 คน คิดเป็นร้อยละ 80 
รองลงมาคือ อายุงาน 6-10 ปี จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ10 อายุงาน 16-20 ปี จ านวน 13 คน คิดเป็น
ร้อยละ 6.5 อายุงาน 11-15 ปี จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 3.5 ตามล าดับ ส่วนใหญ่มีเงินเดือน ต่ ากว่า 
15,000 บาทจ านวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 43.0 รองลงมา คือ 15 ,000-20,000 บาท จ านวน 82 ราย คิด
เป็นร้อยละ 41.0 เงินเดือน 20,001-30,000 บาท จ านวน 26 ราย คิดเป็นร้อยละ 13.0 และเงินเดือน
มากกว่า 30,000 บาท จ านวน 6 ราย คิดเป็นร้อยละ 3.0 ตามล าดับส่วนใหญ่มีต าแหน่งพนักงานแผนกผลิต 
จ านวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 41.0  รองลงมาคือ พนักงานแผนกธุรการ จ านวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 
26.5 พนักงานแผนกบุคคล จ านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 19.5 พนักงานแผนกคลังสินค้า จ านวน 19 คน 
คิดเป็นร้อยละ 9.5 และแผนกขาย จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 3.5 ตามล าดับ 

 

ความต้องการพัฒนาตนเองพนักงานบริษัท ก้องภพ โพรเซ่นฟู้ดส์ จ ากัด 
 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมาก คือ ด้านการ

กระท าให้ส าเร็จ ด้านทักษะความรู้ความสามารถ ด้านสุขภาพ และด้านเอกภาพของตนเอง ตามล าดับ 
 

อภิปรายผล 
การศึกษาเรื่อง ความต้องการพัฒนาตนเองของพนักงานบริษัท ก้องภพ โพรเซ่นฟู้ดส์ จ ากัด โดย

ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับจากด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการกระท าให้ส าเร็จ ด้านทักษะ
ความรู้ความสามารถ ด้านสุขภาพ และด้านเอกภาพของตนเอง โดยมีประเด็นอภิปรายเพิ่มเติม ดังนี้ 
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1.ด้านสุขภาพ 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าข้อที่มีความต้องการอยู่ในระดับมาก คือ 

จัดการตรวจสุขภาพประจ าปี จัดให้มีอาหารกลางวันที่ถูกหลักโภชนาการ จัดอบรมให้ความรู้ด้านสุขภาพที่
ถูกต้อง จัดท าคู่มือเกี่ยวกับสุขภาพร่างกาย และสุขภาพจิตที่ดีในการปฏิบัติงาน จัดให้มีการประเมิน
สุขภาพจิตระหว่างปฏิบัติงาน จัดให้มีการสอนเร่ืองการแต่งกายที่เหมาะสมและดูดี และจัดให้มีการสอนเรื่อง
บุคลิกภาพที่นอกเหนือจากการแต่งกาย ตามล าดับ ส่วนข้อที่มีความต้องการอยู่ในระดับปานกลาง คือ จัด
กิจกรรมการออกก าลังกายหลังเลิกงาน หรือช่วงเวลาว่าง ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ  
วนิดา เลิศพิพัฒนานนท์ (2555) พบว่ากลุ่มตัวอย่างต้องการพัฒนาตนเองในด้านต่างๆดังนี้ 1) ด้าน
ภาษาต่างประเทศโดยเฉพาะภาษาอังกฤษ  2) โปรแกรมคอมพิวเตอร์Work  Art,  Program  Outlook  
และMicrosoft  Power  Point  3) ความรู้ด้านวิชาชีพการโรงแรมได้แก่งานแม่บ้านการบริการอาหารและ
เครื่องดื่มการบริการแผนกส่วนหน้านอกจากนี้พนักงานส่วนใหญ่ยังต้องการพัฒนาตนเองด้านบุคลิกภาพและ
ความรู้ความเข้าใจในเร่ืองจิตวิทยาการบริการ 
 

2. ด้านทักษะความรู้ความสามารถ 
โดยรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีความต้องการอยู่ในระดับมาก คือ 

ต้องการการสนับสนุนการศึกษาต่อเพื่อน าความรู้มาพัฒนาตนเองในการปฏิบัติงาน ต้องการเข้าฝึกอบรม
หลักสูตรการท างานในแผนกของตนเอง ต้องการให้มีการจัดสอนหรืออบรมด้านภาษาต่างประเทศ เช่น
ภาษาอังกฤษ หรือภาษาเมียนมาร์  ต้องการให้จัดผู้เชี่ยวชาญมาสอนการปฏิบัติงานในแต่ละแผนกระหว่าง
การปฏิบัติ ต้องการศึกษาดูงานในบริษัทอื่นเพื่อน าความรู้มาพัฒนาระบบงานที่เก่ียวข้อง ต้องการจัดประเมิน
ความรู้ความสามารถของแต่ละแผนกรายบุคคลในแต่ละปี ต้องการเปิดอภิปรายผลการปฏิบัติงานของแต่ละ
แผนก เพื่อร่วมหารือในการพัฒนาตนเอง ตามล าดับ ส่วนข้อที่มีความต้องการอยู่ในระดับปานกลาง คือ 
ต้องการหมุนเวียนการปฏิบัติงานในแต่ละแผนกเพื่อความเชี่ยวชาญมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ
นัยนัน บุญมี  (2555) พบว่า 1.ระดับความต้องการพัฒนาตนเองของพนักงานโดยรวมอยู่ในระดับมาก และมี
ความต้องการพัฒนาตนเองในทุก ๆ ด้านในระดับมาก 2.ความต้องการพัฒนาตนเองที่แตกต่างกันตามเพศ 
อายุ และประสบการณ์การท างาน มีความต้องการพัฒนาตนเองไม่แตกต่างกัน 3.สถานภาพและต าแหน่งงาน
ที่แตกต่างกันมีความต้องการพัฒนาตนเองในด้านความรู้ 4 ระดับ การศึกษาที่แตกต่างกันมีความต้องการ
พัฒนาตนเองในด้านทักษะและด้านทัศนคติ 5.ระดับรายได้ที่แตกต่างกันมีความต้องการพัฒนาตนเองในด้าน
ความรู้และด้านทักษะ 
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3.ด้านการกระท าให้ส าเร็จ 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีความต้องการอยู่ในระดับมาก คือ 

จัดให้มีการช่วยเหลือกันในระหว่างปฏิบัติงาน จัดให้มีการกระตุ้นหรือสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ปฏิบัติงาน จัด
ให้มีทีมการท างานร่วมกันภายในแผนกหรือตามความถนัด จัดให้มีผู้ตรวจงานทั้งก่อนและหลังปฏิบัติงาน จัด
ให้มีขอบเขตระยะเวลาการท างานในแต่ละแผนก จัดให้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานทุกคน จัดให้มีการแสดง
ความคิดเห็นในระหว่างปฏิบัติงาน และจัดให้มีนโยบายลองผิดลองถูกในระหว่างปฏิบัติงาน ตามล าดับ ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดของ จรรจิรา จ าปาทุม  (2555) พบว่า 1. ความต้องการพัฒนาตนเองของพนักงาน
บริษัท เทสท์ เทค จ ากัด โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 2. ปัจจัยจูงใจที่มีผลต่อความต้องการพัฒนาตนเอง
ของพนักงาน บริษัท เทสท์ เทค จ ากัด  พบว่า ความส าเร็จในงานมีความสัมพันธ์กบความต้องการในการ
พัฒนาตนเองของพนักงาน ในระดับปานกลาง โดยปัจจัยจูงใจด้านลักษณะงาน การเป็นที่ยอมรับนับถือและ
ความก้าวหน้าในต าแหน่งงานไม่มีความสัมพันธ์กับความต้องการพัฒนาตนเองของพนักงาน  3.การ
เปรียบเทียบระหว่างปัจจัยบุคคลกับความต้องการพัฒนาตนเองของพนักงานบริษัท เทสท์ เทค จ ากัด  พบว่า
พนักงานที่มีด้านระดับรายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกันมีความต้องการพัฒนาตนเองแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ ที่ 0.05 

 
4. ด้านเอกภาพของตนเอง 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีความต้องการอยู่ในระดับมาก คือ 

ร่วมกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานร่วมกัน มีการกระตุ้นการปฏิบัติงานจากค่าตอบแทนประเภท
ต่างๆ จัดให้มีข้อตกลงในการท างานระหว่างเพื่อนร่วมงานในแต่ละแผนก จัดกิจกรรมเพื่อแก้ปัญหาและ
ข้อบกพร่องในการปฏิบัติงาน จัดให้มีการประเมินบุคลิกที่เหมาะสมให้ทราบถึงปัญหาของตนเองก่อนลงมือ 
จัดกิจกรรมเพื่อร่วมพูดคุยถึงปัญหาระหว่างปฏิบัติงาน  จัดให้การเผยแพร่ผลงานที่ดีออกไปเพื่อเป็นตัวอย่าง
ให้แก่ผู้อื่นเพื่อเป็นแรงกระตุ้นในการพัฒนาตนเอง จัดกิจกรรมละลายพฤติกรรมก่อนเข้ามาปฏิบัติงาน 
ตามล าดับ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ วรรณวิสา แย้มเกตุ  (2559)  พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง อยู่ในช่วงอายุ 25 – 35 ปี ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานน้อยกว่า 2 
ปี ต าแหน่งงานระดับเจ้าหน้าที่ และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001 – 25,000 บาท มีความเห็นต่อปัจจัยด้าน
แรงจูงใจในการท างานอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.90 และมีความเห็นต่อปัจจัยความพึงพอใจในการ
ท างานอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.75 เพศ และระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อการพัฒนา
ตนเองในการท างานของพนักงานธนาคารสายลูกค้าบุคคลของธนาคารเอกชนแห่งหนึ่งไม่แตกต่างกัน ส่วน
อายุระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ต าแหน่งงาน และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อการพัฒนา
ตนเองในการท างานของพนักงานธนาคารสายลูกค้าบุคคลของธนาคารเอกชนแห่งหนึ่ งที่ แตกต่างกัน ส่วน
ปัจจัยด้านแรงจูงใจในการท างานส่งผลต่อการพัฒนาตนเองในการท างานของพนักงานธนาคารสายลูกค้า
บุคคลของธนาคารเอกชนแห่งหนึ่ง คิดเป็นร้อยละ 46.30 และปัจจัยความพึงพอใจในการท างานส่งผลต่อการ
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พัฒนาตนเองในการท างานของพนักงานธนาคารสายลูกค้าบุคคลของธนาคารเอกชนแห่งหนึ่ง คิดเป็นร้อยละ 
49.90 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 
 
ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 

จากผลการศึกษาเรื่องความต้องการพัฒนาตนเองของพนักงานบริษัท ก้องภพ โพรเซ่นฟู้ดส์ จ ากัด 
สามารถสรุปข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย ดังนี้ 

 
1.ด้านสุขภาพ 
สิ่งที่ต้องปรับปรุง คือ จัดการตรวจสุขภาพประจ าปีให้พนักงานบริษัท ก้องภพ โพรเซ่นฟู้ดส์ จ ากัด 

คือ การจะได้คุณภาพงานที่ดีพนักงานจะต้องมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์ แข็งแรง การจัดตรวจสุขภาพถือ
เป็นสวัสดิการที่ ดีประเภทหนึ่งของพนักงาน ดังนั้นพนักงานทุกคนจึงควรได้รับการตรวจสุขภาพในแต่ละปี
อย่างครบถ้วนทุกกลุ่มโรค และน าไปสู่การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ซึ่งในการจัดให้มี
อาหารกลางวันที่ถูกหลักโภชนาการ ก็ถือได้ว่าเป็นตัวแปรอีกประเภทหนึ่งที่มีส่วนท าให้พนักงานปฏิบัติงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ และยังต้องมีการจัดอบรมให้ความรู้ด้านสุขภาพที่ถูกต้อง อย่างมีหลักการ โดยการ
จัดท าคู่มือเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตที่ดีในการปฏิบัติงาน ซึ่งเหล่านี้ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่พนักงาน
บริษัท ก้องภพ โพรเซ่นฟู้ดส์ จ ากัด ควรกระท าอย่างยิ่ง เพื่อเป็นการพัฒนาตนเองให้ตนเองปฏิบัติงานอย่างมี
ความสุข มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ต่อไป 
 

2. ด้านทักษะความรู้ความสามารถ 
สิ่งที่ต้องปรับปรุง คือ พนักงานบริษัท ก้องภพ โพรเซ่นฟู้ดส์ จ ากัด ต้องการการสนับสนุน 

การศึกษาต่อเพื่อน าความรู้มาพัฒนาตนเองในการปฏิบัติงาน เช่น การไปศึกษาต่อในระดับการศึกษาที่สูงขึ้น
ไปกว่าเดิม โดยได้รับการสนับสนุนจากหัวหน้า หรือผู้จัดการในแผนกของตนเองโดยอาจจะไปศึกษาหลัง
ปฏิบัติงานในแต่ละวันส าเร็จ หรือไปศึกษาในวันหยุดประจ าสัปดาห์ ในเนื้อหาการเรียนที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงานของตนเอง และต้องการเข้าฝึกอบรมหลักสูตรการท างานในแผนกของตนเอง  เพื่อให้เป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติงานในแต่ละแผนกส าหรับการพัฒนาตนเองของแต่ละบุคคล นอกจากนี้พนักงานยังต้องการให้มี
การจัดสอนหรืออบรมด้านภาษาต่างประเทศ เช่นภาษาอังกฤษ หรือภาษาเมียนมาร์ เนื่องจาก            
บริษัท ก้องภพ โพรเซ่นฟู้ดส์ จ ากัด มีพนักงานทั้งสัญชาติไทย และสัญชาติเมียนมาร์ ท าให้พนักงานส่วนใหญ่
ต้องการาพัฒนาตนเองในด้านนี้มากข้ึน เพราะการสื่อสารเป็นสิ่งส าคัญอย่างมากส าหรับความสัมพันธ์ในการ
ปฏิบัติงาน การสื่อสารที่ดีจะท าให้งานในทุกส่วนออกมาดี และมีคุณภาพมากข้ึน และยังรวมถึงต้องการให้จัด
ผู้เชี่ยวชาญมาสอนการปฏิบัติงานในแต่ละแผนกระหว่างการปฏิบัติ เพื่อการพัฒนาตนเองส าหรับการท างาน
ที่ดี จะต้องมีระบบการสอนงานที่ดี การมีผู้เชี่ยวชาญที่ดี ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในองค์กรส าหรับการปฏิบัติงาน
ที่ดีต่อไป 

 



13 
 

 
3.  ด้านการกระท าให้ส าเร็จ 
สิ่งที่ต้องปรับปรุง คือ พนักงานบริษัท ก้องภพ โพรเซ่นฟู้ดส์ จ ากัด ต้องการจัดให้มีการช่วยเหลือกัน

ในระหว่างปฏิบัติงาน เช่น เม่ือปฏิบัติงาน แล้วเกิดปัญหาขึ้นพนักงานที่มีความรู้ความสามารถจะต้องเข้ามามี
บทบาทในการแก้ปัญหาเหล่านี้ ท าให้การปฏิบัติงานในรูปแบบต่างๆไม่มีอุปสรรคมาขัดขวาง ระหว่างการ
ปฏิบัติงาน ในส่วนของการจัดให้มีการกระตุ้นหรือสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ปฏิบัติงาน ถือเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ท า
ให้พนักงานสามารถประสบความส าเร็จได้ โดยแรงกระตุ้น หรือแรงบันดาลใจเหล่านี้ เช่น ค่าตอบแทน 
สวัสดิการ หรือของขวัญต่างๆ เหล่านี้ล้วนเป็นแรงกระตุ้นที่ท าให้พนักงานต้องการพัฒนาตนเองในหลายๆ
ด้าน เพื่อให้ได้สิ่งตอบแทนเหล่านี้มา นอกจากนี้ยังรวมไปถึงการจัดให้มีทีมการท างานร่วมกันภายในแผนก
หรือตามความถนัด เพื่อดึงเอาประสบการณ์ และความรู้ที่พนักงานในแต่ละคนสามารถปฏิบัติงานที่ตนถนัด
ได้เป็นอย่างดี  และจัดให้มีผู้ตรวจงานทั้งก่อนและหลังปฏิบัติงาน เพื่อจะได้ปริมาณงานและคุณภาพตาม
ก าหนด 

 
4.ด้านเอกภาพของตนเอง 
สิ่งที่ต้องปรับปรุง คือ พนักงานบริษัท ก้องภพ โพรเซ่นฟู้ดส์  จ ากัด ต้องการร่วมกันแก้ไขปัญหาที่

เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานร่วมกัน ซึ่งการแก้ปัญหาท าให้ได้งานที่ปฏิบัติออกมาถูกต้องและครบถ้วน ตาม
ก าหนดและขอบเขตของงาน โดยจะต้องมีการกระตุ้นการปฏิบัติงานจากค่าตอบแทนประเภทต่างๆ เช่น 
รายได้ โบนัส เงินพิเศษ ของขวัญ หรืออาจจะเป็นอาหารที่ดี การที่มีค่าตอบแทนเป็นแรงกระตุ้น จะท าให้
พนักงานมีความต้องการพัฒนาตนเอง เพื่อให้ได้ค่าตอบแทนเหล่านี้ ต่อไปเป็นการจัดให้มีข้อตกลงในการ
ท างานระหว่างเพื่อนร่วมงานในแต่ละแผนก เพื่อให้ได้งานที่ออกมาอย่างเป็นระบบ จะต้องมีข้อตกลงในการ
ท างานร่วมกันในแต่ละคนตามแผนก รวมไปถึงมีการจัดกิจกรรมเพื่อแก้ปัญหาและข้อบกพร่องในการ
ปฏิบัติงาน เช่น จัดให้มีกิจกรรมที่ให้พนักงานร่วมกันเข้าร่วมเพื่อพูดคุยถึงปัญหาที่ประสบอยู่ และร่วมกัน
แก้ไขไปพร้อมๆกัน ประกอบกับกิจกรรมที่ท าให้พนักงานทุกคนเข้าร่วมและมีความสุขในการท างาน ถือเป็น
การพัฒนาตนเองในการปฏิบัติงานอีกประเภทหนึ่ง 
 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

1.ควรท าการศึกษาความต้องการพัฒนาตนเองในบริษัททั้งเอกชน หรือรัฐบาลในกลุ่มพื้นที่จังหวัด 
อื่น 

2.ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบความต้องการในการพัฒนาตนเองของบุคลากรในบริษัทอื่นที่เป็น 
ประเภทธุรกิจเดียวกัน 
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