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บทคัดยอ 

 การวิจัยมีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาความตองการพัฒนาตนเองของพนักงานบริษัทตัวแทนนําเขา

และสงออกสินคาในเขตบางนา กรุงเทพมหานคร ไดแก ดานความสําเร็จของงาน, ดานความตองการการ

ยอมรับนับถือ, ดานลักษณะของงานที่ปฏิบัติ, ดานความกาวหนาในชีวิต, ดานเงินเดือนและคาตอบแทน 

และดานความสัมพันธระหวางบุคคล  

กลุมตัวอยางในการวิจัยคร้ังนี้ คือ พนักงานบริษัทตัวแทนนําเขาและสงออกสินคาในเขตบางนา 

กรุงเทพมหานคร กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถาม จํานวน 140 คน เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวม

ขอมูล คือ แบบสอบถาม ดําเนินการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางคอมพิวเตอร หา

คาความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย (x�) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)  

ผลการวิจัยพบวา มีพนักงานผูตอบแบบสอบถามทั้งหมดจํานวน 140 คน สวนใหญ เปนเพศ

ชาย จํานวน 73 คน คิดเปนรอยละ 52.1 สวนใหญ มีอายุ 31-40 ป จํานวน 58 คน คิดเปนรอยละ 41.4 

สวนใหญ มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 72 คน คิดเปนรอยละ 51.4 สวนใหญ มีอายุงาน 

4-6 ป จํานวน 51 คน คิดเปนรอยละ 36.4 สวนใหญมีเงินเดือน 20,001-30,000 บาท จํานวน 52 คน 

คิดเปนรอยละ 37.1 สวนใหญมีตําแหนงงาน เจาหนาที่เดินพิธีการศุลกากร (Shipping) จํานวน 40 คน 

คิดเปนรอยละ 28.6  
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ผลการวิจัยพบวา ความตองการพัฒนาตนเองของพนักงานบริษัทตัวแทนนําเขาและสงออก

สินคาในเขตบางนา กรุงเทพมหานคร โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา 

ดานที่มีความตองการอยูในระดับมากที่สุด คือ ดานความกาวหนาในชีวิต ดานความสําเร็จของงาน ดาน

ความตองการการยอมรับนับถือ ดานเงินเดือนและคาตอบแทน ดานลักษณะของงานที่ปฏิบัติ ตามลําดับ 

สวนดานที่มีความตองการอยูในระดับมาก คือ ดานความสัมพันธระหวางบุคคล ตามลําดับ 

 

คําสําคัญ: ความตองการพัฒนาตนเอง, ตัวแทนนําเขาและสงออก, เจาหนาที่เดินพิธีการศุลกากร 

 

Abstract 

 The objective is to study the need for self-development of staffs in import and 

export company agent in Bangna District, Bangkok. The factors affecting the need for 

self-development are the success of the job, self-esteem needs, Job description, 

Progress in life, Salary and compensation and Interpersonal relationship. 

The sample in this research are staffs in import and export company agent in 

Bangna District, Bangkok. The sample consisted of 140 respondents. The instruments 

used to collect the data were analyzed using computer programs for frequency 

percentage frequency values (x�) standard deviation (SD).    

 The results of the research indicate that the staffs all respondents 140 peoples. 

Most are male 73 peoples representing 52.1%, Most aged 31-40 years old 58 peoples 

representing 41.4%, Most are bachelor’s degree level 72 peoples representing 51.4%, 

Most are job age 4-6 year 51 peoples representing 36.4%, Most have salary 20,001-

30,000 bath 52 peoples representing 37.1%, Most are job position shipping 40 peoples 

representing 28.6%.  

The results of the research indicate the need for self-development of staffs in 

import and export company agent in Bangna District, Bangkok overall is highest. 

Considering it was found that the highest need are Progress in life, The success of the 

job, Self-esteem needs, Salary and compensation, Job description respectively. For high 

level need is Interpersonal relationship respectively. 

 

Keyword: The need for self-development, Import and Export Agent, Shipping 
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บทนํา 

 ทามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจและสังคมในปจจุบันที่ยืนหยัดอยูคูกับ

อุตสาหกรรมการผลิตมาเกือบทุกยุคทุกสมัย สิ่งเหลานี้ลวนเปนความเชื่อมโยงตอเนื่องมาถึงกิจกรรม

ทางดานโลจิสติกสหรือการขนสงที่เปนแรงสําคัญอันชวยสนับสนุนการเติบโตทางระบบเศรษฐกิจ และ

การขยายฐานการใหบริการแกลูกคาที่ไมเพียงแตลูกคาในประเทศเทานั้น แตรวมถึงการขยายฐานการ

ใหบริการใหแกลูกคาตางประเทศเชนกัน  

ณ ปจจุบันทิศทางการแขงขันการใหบริการทางดานโลจิสติกสเร่ิมมีความหลากหลายมากข้ึน 

มุงเนนความรวดเร็วในการใหบริการ และควบคูไปกับความยืดหยุนในการสงมอบสินคา และบริการที่เปน

ขอไดเปรียบหลักในการแขงขันในอนาคต กิจกรรมที่เกิดข้ึนทุกข้ันตอนจําเปนจะตองใชพนักงานในการ

ปฏิบัติงาน และนับไดวาพนักงานมีความสําคัญตอกระบวนการเปนอยางมาก  

การตอบสนองตอความทาทายของลูกคา คือสิ่งที่ทําใหบริษัทมีความแตกตางกัน รวมไปถึงความ

เขาใจและความชํานาญในการปฏิบัติงาน ซึ่งไมเพียงแตการหาวิธีใหไดลูกคามาเทานั้น บริษัทยังตองมี

ทีมงาน หรือพนักงานที่คอยดูแล กํากับและชวยเหลือลูกคาในทุกข้ันตอน การอยูในธุรกิจบริการสิ่งที่

บริษัทจะตองใหความสําคัญก็คือ การบริการลูกคา และผูที่ทําหนาที่ในการใหบริการก็คือพนักงาน ถา

พนักงานมีความสุข มีคุณภาพชีวิตในการทํางานที่ดี ไดรับการฝกฝน การอบรมที่ถูกตองจนเกิดการ

พัฒนาในความรูความสามารถ พนักงานก็จะมอบบริการที่ดีใหแกลูกคาได  

จากสาเหตุดังกลาว ผูวิจัยจึงมีความสนใจเลือกศึกษาความตองการพัฒนาตนเองของพนักงาน

บริษัทตัวแทนนําเขาและสงออกสินคาในเขตบางนา กรุงเทพมหานคร เนื่องจากในปจจุบันมีการ

เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วสําหรับการใหบริการทางดานโลจิสติกส การขนสง การนําเขาและสงออก

สินคา ซึ่งหลายๆบริษัทตัวแทนนําเขาและสงออกสินคาไดมีการเพิ่มศักยภาพของตนเพื่อใหสามารถ

แขงขันไดกับจํานวนคูแขงที่มีเพิ่มข้ึน ทั้งนี้พนักงานจึงจําเปนที่จะตองมีการพัฒนาตนเองเพื่อใหทัดเทียม

กัน มีประสิทธิภาพในการทํางาน สามารถทํางานใหสําเร็จลุลวงไปยังเปาหมายของบริษัท และใหตนเอง

เกิดความกาวหนา ความมั่นคงในหนาที่การงาน รวมไปถึงชวยเปนแรงขับเคลื่อนเพื่อใหเกิดการพัฒนา

คุณภาพของงานตอไป 

 

วัตถุประสงค 

 เพื่อศึกษาความตองการพัฒนาตนเองของพนักงานบริษัทตัวแทนนําเขาและสงออกสินคาในเขต

บางนา กรุงเทพมหานคร 

 

 

ขอบเขตของการวิจัย  

การวิจัย เร่ืองความตองการพัฒนาตนเองของพนักงานบริษัทตัวแทนนําเขาและสงออกสินคาใน

เขตบางนา กรุงเทพมหานคร มีขอบเขตการวิจัย ดังนี้ 
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ขอบเขตดานเน้ือหา 

ตัวแปรอิสระ ประกอบดวย 

1. สถานภาพสวนบุคคลของพนักงาน ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อายุงาน เงินเดือน และ

ตําแหนงงาน 

ตัวแปรตาม ประกอบดวย  

1. ความตองการพัฒนาตนเองของพนักงานบริษทัตวัแทนนําเขาและสงออกสินคาในเขตบางนา 

กรุงเทพมหานคร ดานความสําเร็จของงาน ดานความตองการการยอมรับนับถือ ดานลักษณะของงานที่

ปฏิบัติ ดานความกาวหนาในชีวิต ดานเงินเดือนและคาตอบแทน ดานความสัมพันธระหวางบุคคล 

 

ขอบเขตดานประชากร 

ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ คือพนักงานบริษัทตัวแทนนําเขาและสงออกสินคาในเขตบางนา

กรุงเทพมหานคร จํานวน 200 คน ขอมูล ณ สิงหาคม พ.ศ. 2562 จาก 5 บริษัท โดยขนาดตัวอยางถูก

กําหนดที่ระดับความเชื่อมั่น 95% และคาความคลาดเคลื่อนไมเกิน 5% จากการคํานวณขนาดกลุม

ตัวอยางไดกลุมตัวอยางจํานวน จํานวน 140 คน 

 

ขอบเขตดานระยะเวลา 

 การวิจัยคร้ังนี้จะทําการวิจัย ตั้งแตเดือน สิงหาคม 2562 - กันยายน 2562 

 

ประโยชนที่ไดรับจากการวิจัย 

1. ทําใหทราบขอมูลที่เปนประโยชนตอการวางแผนในการสรางประเด็นความตองการพัฒนา

ตนเองของพนักงานบริษัทตวัแทนนําเขาและสงออกสินคาในเขตบางนา กรุงเทพมหานคร 

2. ผลที่ไดจากการศึกษา สามารถกําหนดทิศทางการดําเนินงานที่สอดคลองกับความตองการ

พัฒนาตนเองของพนักงานบริษทัตัวแทนนําเขาและสงออกสินคาในเขตบางนา กรุงเทพมหานคร เพื่อการ

เพิ่มเสถียรภาพและประสิทธิภาพในการทํางาน 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

กรอบแนวคิดในการวิจัยความตองการพัฒนาตนเองของพนักงานบริษัทตัวแทนนําเขาและ

สงออกสินคาในเขตบางนา กรุงเทพมหานคร ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

ประกอบดวยรายละเอียดดงันี ้
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ความตองการพัฒนาตนเองของพนักงาน

บริษัทตัวแทนนาํเขาและสงออกสินคาในเขต

บางนา กรุงเทพมหานคร  

1. ดานความสําเร็จของงาน 

2. ดานความตองการการยอมรับนบัถือ 

3. ดานลักษณะของงานทีป่ฏิบัติ  

4. ดานความกาวหนาในชีวติ 

5. ดานเงินเดือนและคาตอบแทน 

6. ดานความสัมพนัธระหวางบุคคล 

 

 

ตัวแปรตน     ตัวแปรตาม 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความตองการพัฒนาตนเอง 

Herzberg (1959) ไดคิดคนทฤษฎีการจูงใจในการทํางาน ซึ่งเปนที่ยอมรับกันอยางกวางขวาง

ในวงการบริหาร ชื่อทฤษฎีของ Herzberg มีชื่อเรียกแตกตางกันออกไป ในการเร่ิมตนคนควาเพื่อสราง

ทฤษฎี Herzberg ไดดําเนินการสัมภาษณนักวิศวกรและนักบัญชี ซึ่งจุดมุงหมายของการคนควา เพื่อ

ศึกษาทัศนคติที่เก่ียวกับงานเพื่อที่จะใหมีหนทางเพิ่มผลผลิต ลดการขาดงาน และสรางความสัมพันธอันดี

ในการทํางาน และเพื่อประโยชนทั่วไปสําหรับทุก ๆ คนก็คือ ความเขาใจเก่ียวกับอิทธิพลตาง ๆ ที่จะมี

สวนชวยในการปรับปรุงขวัญ และกําลังใจ ที่จะสงผลใหทุกคนมีความสุขกายสบายใจและมีความพึงพอใจ

มากยิ่งข้ึน 

 

ขอมูลเกี่ยวกับบริษัทตัวแทนนําเขาและสงออกสินคาในเขตบางนา กรุงเทพมหานคร 

ในการศึกษาคร้ังนี้ ผูวิจัยไดทําการเลือกบริษัทตัวแทนนําเขาและสงออกสินคาในเขตบางนา 

กรุงเทพมหานคร มาเปนจํานวน 5 บริษัทที่จะนํามาเปนขอมูลในการทําการวิจัย ซึ่ง 5 บริษัทตัวแทน

นําเขาและสงออกสินคาในเขตบางนา กรุงเทพมหานคร ประกอบดวยบริษัทตาง ๆ ดังนี้ 1.บริษัท แฮน

เดิล อินเตอรเนชั่นแนล ทรานสปอรต จํากัด 2.บริษัท โปรเฟรท อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 3.บริษัท คอน

เวอรเจนท อินเตอรเฟรท จํากัด 4.บริษัท วี-เฟรนด โลจิสติกส จํากัด 5.บริษัท พรวัฒนา ชิปปงเซอรวิส 

จํากัด 

 

 ปจจัยสวนบุคคล 

1. เพศ 

2. อายุ 

3. ระดับการศึกษา 

4. อายุงาน 

5. เงินเดือน 

6. ตําแหนงงาน 
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งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 วนิดา เลิศพิพัฒนานนท (2555) ไดทําการวิจัยเร่ือง ความตองการพัฒนาตนเองของพนักงานใน

สถานประกอบการประเภทโรงแรมรีสอรท และโฮมเสตย ในอําเภออัมพวา และพื้นที่ใกลเคียงจังหวัด

สมุทรสงคราม การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อสํารวจความคิดเห็นเก่ียวกับความตองการพัฒนาตนเอง

ของพนักงานในสถานประกอบการประเภทรีสอรทและโฮมสเตยในเขตอําเภออัมพวา และพื้นที่ใกลเคียง

จังหวัดสมุทรสงคราม ทําการเก็บรวบรวมขอมูลโดยการแจกแบบสอบถามใหกับกลุมตัวอยางซึ่งเปน

พนักงานประจําในสถานประกอบการประเภทรีสอรทและโฮมสเตย 3 แหง ไดแก บานอัมพวารีสอรท

แอนดสปาจํานวน 20 คนบานทายหาดรีสอรทแอนดวอเตอรสปอรตจํานวน 10 คนและเรือนปณาลี

จํานวน 2 คนกรอกขอมูลความตองการพัฒนาตนเองในดานตาง ๆ ผลการวิจัย พบวา กลุมตัวอยางมี

ความตองการพัฒนาตนเองโดยรวมอยูในระดับมากที่สุด คือ ตองการพัฒนาตนเองในดานตาง ๆ ดังนี้ 

 1) ดานภาษาตางประเทศ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ 2) โปรแกรมคอมพิวเตอร Work Art, Program 

Outlook และ Microsoft Power Point 3) ความรูดานวิชาชีพการโรงแรม ไดแก งานแมบานการ

บริการอาหารและเคร่ืองดื่มการบริการแผนกสวนหนานอกจากนี้พนักงานสวนใหญยังตองการพัฒนา

ตนเองดานบุคลิกภาพและความรูความเขาใจในเร่ืองจิตวิทยาการบริการ 

  

วิธีดําเนินการวิจัย 

 การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใชการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) 

และใชวิธีการเก็บขอมูลดวยแบบสอบถาม (Questionnaire) 

 

 ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 

 ประชากรที่ใชในการวิจัย คือพนักงานบริษัทตัวแทนนําเขาและสงออกสินคาในเขตบางนา 

กรุงเทพมหานคร จํานวน 200 คน (ณ สิงหาคม พ.ศ. 2562) จาก 5 บริษัท 

 กลุมตัวอยาง ตัวแทนของประชากรไดจากการสุมตัวอยางแบบงาย (Simple Random 

Sampling) โดยขนาดตัวอยางถูกกําหนดที่ระดับความเชื่อมั่น 95% และความคลาดเคลื่อนไมเกิน 5% 

จะไดขนาดตัวอยางของพนักงานที่ไดทําการวิจัยกลุมตัวอยางจํานวน 140 คน 

 

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ ไดแก แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งแบงแบบสอบถามที่ใช

ในการศึกษาคร้ังนี้ออกเปน 2 ตอน คือ 

ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับสถานภาพสวนตัวของพนักงานบริษัทตัวแทนนําเขาและ

สงออกสินคาในเขตบางนา กรุงเทพมหานคร ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อายุงาน เงินเดือน และ

ตําแหนงงาน มีทั้งหมดจํานวน 6 ขอ 
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ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามวัดความตองการพัฒนาตนเอง 6 ดาน ลักษณะแบบสอบถามเปน

มาตรประเมินแบบลิเคิรต (Likert Scale) 5 ระดับ ดังตอไปนี้ มากที่สุด=5, มาก=4, ปานกลาง=3, 

นอย=2, นอยที่สุด=1 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

 ในการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อใชในการศึกษาคร้ังนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการนําแบบสอบถามไปแจก

ใหแกกลุมตัวอยางที่กําหนดไว มีการตอบขอซักถามบางประการที่ผูตอบแบบสอบถามอาจจะตองการ

คําอธิบายเพิ่มเติม และทําการเก็บรวบรวมแบบสอบถามที่ไดขอมูลครบถวนแลว เพื่อนําไปจัดทําและ

เตรียมการสําหรับการวิเคราะห 

 

 การวิเคราะหขอมูล 

 ผูวิจัยทําการประมวลผลวิเคราะหดวยเคร่ืองคอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทาง

คอมพิวเตอร 

 

 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

 1.คารอยละ (Percentage) สําหรับการวิเคราะหเพือ่การบรรยายสถานภาพสวนบุคคล 

2.คาเฉลี่ย (x�) สําหรับการวิเคราะหระดับความตองการพัฒนาตนเองของพนักงานบริษัท

ตัวแทนนําเขาและสงออกสินคาในเขตบางนา กรุงเทพมหานคร 

3.คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) สําหรับการวิเคราะหระดับความตองการพัฒนาตนเองของ

พนักงานบริษัทตัวแทนนําเขาและสงออกสินคาในเขตบางนา กรุงเทพมหานคร 

 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 ผลการวิเคราะหขอมูลตอนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลทั่วไปตามสถานภาพสวนบุคคลของผูตอบ

แบบสอบถาม 140 คน เปนเพศหญิง จํานวน 67 คน คิดเปนรอยละ 46.9 และเพศชาย จํานวน 73 คน 

คิดเปนรอยละ 52.1 สวนใหญ มีอายุ 31-40 ป จํานวน 58 คน คิดเปนรอยละ 41.4 รองลงมาคือ 26-30 

ป จํานวน 50 คน คิดเปนรอยละ 35.7,  ไมเกิน 25 ป จํานวน 17 คน คิดเปนรอยละ 12.1 และ 40 ปข้ึน

ไป จํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 10.7 ตามลําดับ สวนใหญ มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 72 

คน คิดเปนรอยละ 51.4 รองลงมาคือ ต่ํากวาปริญญาตรี จํานวน 50 คน คิดเปนรอยละ 35.7 และสูงกวา

ปริญญาตรี จํานวน 18 คน คิดเปนรอยละ 12.9 ตามลําดับ สวนใหญ มีอายุงาน 4-6 ป จํานวน 51 คิด

เปนรอยละ 36.4 รองลงมาคือ 1-3 ป จํานวน 48 คน คิดเปนรอยละ 34.3, นอยกวา 1 ป จํานวน 24 

คน คิดเปนรอยละ 17.1 และ 6 ปข้ึนไป จํานวน 17 คน คิดเปนรอยละ 12.1 ตามลําดับ สวนใหญ

เงินเดือน 20.001-30.000 จํานวน 52 คิดเปนรอยละ 37.1 รองลงมาคือ 15,001-20,000 จํานวน 35 

คน คิดเปนรอยละ 25.0, ต่ํากวา 15,000 จํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ 17.1 และมากกวา 40,001 

จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 5.7 ตามลําดับ สวนใหญมีตําแหนง เจาหนาที่เดินพิธีการศุลกากร 

(Shipping) จํานวน 40 คน คิดเปนรอยละ 28.6 รองลงมาคือ พนักงานประสานงานขายและการตลาด 

(Sale/Marketing) จํานวน 35 คน คิดเปนรอยละ 25.0, เจาหนาที่ดําเนินเอกสารดานพิธีการศุลกากร 
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(Cs Shipping) จํานวน 23 คน คิดเปนรอยละ 16.4, เจาหนาที่ประสานงานตางประเทศ 

(Oversea/Freight) จํานวน 21 คน คิดเปนรอยละ 15.0, เจาหนาที่บัญชี/การเงิน (Account/Finance) 

จํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 8.6 และพนักงานขับรถ/พนักงานรับสงเอกสาร (Driver/Messenger) 

จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 6.4 ตามลําดับ 

 ผลการวิเคราะหขอมูลตอนที่ 2 การวิเคราะหความตองการพัฒนาตนเองของพนักงานบริษัท

ตัวแทนนําเขาและสงออกสินคาในเขตบางนา กรุงเทพมหานคร มีองคประกอบ 6 ดาน ไดแก ดาน

ความสําเร็จของงาน ดานความตองการการยอมรับนับถือ ดานลักษณะของงานที่ปฏิบัติ ดาน

ความกาวหนาในชีวิต ดานเงินเดือนและคาตอบแทน ดานความสัมพันธระหวางบุคคล ดวยคาเฉลี่ย (x�) 

และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) พบวา ความตองการพัฒนาตนเองของพนักงานบริษัทตัวแทนนําเขา

และสงออกสินคาในเขตบางนา กรุงเทพมหานคร โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด (x� = 4.28) เมื่อพิจารณา

เปนรายดาน พบวา ดานที่มีความตองการอยูในระดับมากที่สุด คือ ดานความกาวหนาในชีวิต ดาน

ความสําเร็จของงาน ดานความตองการการยอมรับนับถือ ดานเงินเดือนและคาตอบแทน ดานลักษณะ

ของงานที่ปฏิบัติ (x�= 4.32, x� = 4.30, x� = 4.30, x� = 4.29, x� = 4.26) ตามลําดับ สวนดานที่มีความ

ตองการอยูในระดับมาก คือ ดานความสัมพันธระหวางบุคคล (x� = 4.19) ตามลําดับ 

 

สรุปผลการวิจัย 

 สถานภาพสวนบุคคล 

 การศึกษาเร่ืองความตองการพัฒนาตนเองของพนักงานบริษัทตัวแทนนําเขาและสงออกสินคา

ในเขตบางนา กรุงเทพมหานคร มีพนักงานผูตอบแบบสอบถามทั้งหมดจํานวน 140 คน สวนใหญ เปน

เพศชาย จํานวน 73 คน คิดเปนรอยละ 52.1 และเพศหญิง จํานวน 67 คน คิดเปนรอยละ 47.9 สวน

ใหญ มีอายุ 31- 40 ป จํานวน 58 คน คิดเปนรอยละ 41.4 รองลงมาคือ 26-30 ป จํานวน 50 คน คิด

เปนรอยละ 35.7, ไมเกิน 25 ป จํานวน 17 คน คิดเปนรอยละ 12.1 และ 40 ปข้ึนไป จํานวน 15 คน 

คิดเปนรอยละ 10.7 ตามลําดับ สวนใหญ มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 72 คน คิดเปนรอย

ละ 51.4 รองลงมาคือ ต่ํากวาปริญญาตรี จํานวน 50 คน คิดเปนรอยละ 35.7 และ สูงกวาปริญญาตรี 

จํานวน 18 คน คิดเปนรอยละ 12.9 ตามลําดับ สวนใหญ มีอายุงาน 4-6 ป จํานวน 51 คน คิดเปนรอย

ละ 36.4 รองลงมา คือ 1-3 ป จํานวน 48 คน คิดเปนรอยละ 34.3, นอยกวา 1 ป จํานวน 24 คน คิด

เปนรอยละ 17.1 และ 6 ปข้ึนไป จํานวน 17 คน คิดเปนรอยละ 12.1 ตามลําดับ สวนใหญมีเงินเดือน 

20,001-30,000 บาท จํานวน 52 คน คิดเปนรอยละ 37.1 รองลงมาคือ 15,001-20,000 บาท จํานวน 

35 คน คิดเปนรอยละ 25.0, ต่ํากวา 15,000 บาท จํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ 17.1, 30,001-40,000 

บาท จํานวน 21 คน คิดเปนรอยละ 15.0 และมากกวา 40,000 บาท จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 5.7 

ตามลําดับ สวนใหญมีตําแหนงงาน เจาหนาที่เดินพิธีการศุลกากร (Shipping) จํานวน 40 คน คิดเปน

รอยละ 28.6 รองลงมา คือ พนักงานประสานงานขายและการตลาด (Sale/Marketing) จํานวน 35 คน 

คิดเปนรอยละ 25.0, เจาหนาที่ดําเนินเอกสารดานพิธีการศุลกากร (Cs Shipping) จํานวน 23 คน คิด

เปนรอยละ 16.4, เจาหนาที่ประสานงานตางประเทศ (Oversea/Freight) จํานวน 21 คน คิดเปนรอย

ละ 15.0, เจาหนาที่บัญชี/การเงิน (Account/Finance) จํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 8.6 และ
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พนักงานขับรถ/พนักงานรับสงเอกสาร (Driver/Messenger) จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 6.4 

ตามลําดับ 

 ความตองการพัฒนาตนเองของพนักงานบริษัทตัวแทนนําเขาและสงออกสินคาในเขตบาง

นา กรุงเทพมหานคร 

 โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานที่มีความตองการอยูใน

ระดับมากที่สุด คือ ดานความกาวหนาในชวีิต ดานความสําเร็จของงาน ดานความตองการการยอมรับนับ

ถือ ดานเงินเดือนและคาตอบแทน ดานลักษณะของงานที่ปฏิบัติ ตามลําดับ สวนดานที่มีความตองการ

อยูในระดับมาก คือ ดานความสัมพันธระหวางบุคคลตามลําดับ 

 

อภิปรายผล 

 การศึกษาวิจัยเร่ือง ความตองการพัฒนาตนเองของพนักงานบริษัทตัวแทนนําเขาและสงออก

สินคาในเขตบางนา กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด เรียงลําดับจากดานที่มีคาเฉลี่ย

สูงสุด คือ ดานความกาวหนาในชีวิต ดานความสําเร็จของงาน ดานความตองการการยอมรับนับถือ ดาน

เงินเดือนและคาตอบแทน ดานลักษณะของงานที่ปฏิบัติ ดานความสัมพันธระหวางบุคคล โดยมีประเด็น

อภิปรายเพิ่มเติม ดังนี้ 

 

1. ดานความสําเร็จของงาน 

โดยรวมอยูในระดับระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่มีความตองการ

อยูในระดับมากที่สุดคือ ตองการจดจําขอมูลที่สําคัญในการปฏิบัติงาน และรายละเอียดของงานไดเปน

อยาง ตองการกําหนดระยะเวลาในการปฏิบัติงานใหเสร็จสิ้นไดดวยตนเอง โดยไมตองรอคําสั่งจาก

ผูบังคับบัญชา ตองการปฏิบัติงานใหไดผลสําเร็จตามที่คาดหวังหรือมากกวาที่คาดหวังไว ตองการ

คําแนะนํา คําปรึกษาหารือจากผูเชี่ยวชาญที่มีความรูเก่ียวกับการปฏิบัติงาน ตามลําดับ สวนขอที่มีความ

ตองการอยูในระดับมาก คือ ตองการปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายใหเสร็จสิ้นอยางรวดเร็วรวดและถูกตอง 

ตามลําดับ ซึ่งไมสอดคลองกับงานวิจัยของ จรรจิรา จําปาทุม (2555) ไดศึกษาความตองการพัฒนา

ตนเองของพนักงานบริษัท เทสท เทค จํากัด โดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล กําหนดกลุมตัวอยาง

จํานวน 75 คน เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษาคือแบบสอบถาม สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก รอยละ 

คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบที การวิเคราะห ความแปรปรวนทางเดียว และการถดถอย

แบบพหุคูณ ผลการศึกษา พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ดานความสําเร็จในงานมีความสัมพันธกับ

ความตองการในการพัฒนาตนเองของพนักงาน ในระดับปานกลาง โดยปจจัยจูงใจดานลักษณะงาน การ

เปนที่ยอมรับนับถือ และความกาวหนาในตําแหนงงานไมมีความสัมพันธกับความตองการพัฒนาตนเอง

ของพนักงาน  

 

2. ดานความตองการการยอมรับนับถือ 

โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่มีความตองการอยูใน

ระดับมากที่สุด คือ ตองการรูสึกวาตนเองเปนสวนหนึ่งของบริษัทที่ชวยใหบริษัทเกิดผลสําเร็จ ตองการ
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ไดรับโอกาสในการแสดงความคิดเห็นสําหรับเร่ืองตาง ๆ ภายในบริษัท ตองการเปนผูนําทางดานความคิด 

ไมชอบที่จะทําตามความคิดของผูอ่ืน ตองการมีสวนรวมในการสรางขอกําหนด นโยบายหรือแนวทางใน

การปฏิบัติงาน ตองการไดรับคําชมจากผูบังคับบัญชา เมื่อสามารถปฏิบัติงานไดสําเร็จตามเปาหมายที่ตั้ง

ไว ตามลําดับ ซึ่งไมสอดคลองกับงานวิจัยของ กมลชณกนันท เอ่ียมแมนศร (2558) ทําการวิจัยเร่ือง

ความตองการพัฒนาตนเองของพนกังานคลังสินคาบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) ณ ทาอากาศยาน

นานาชาติสุวรรณภูมิ โดยใชขนาดตัวอยาง จํานวน 285 คน จําแนกไดดังนี้ ตัวแปรตน ไดแก เพศ อายุ 

วุฒิการศึกษา รายได และระดับตําแหนงตัวแปรตาม ไดแก ดานการศึกษาตอ ดานการอบรม ดานการ

เปนที่ยอมรับนับถือ และดานการพัฒนา / เรียนรูดวยตนเอง ผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถาม

สวนมากเปนเพศชาย ที่ชวงอายุ 41-50 ป ระดับการศึกษาปริญญาตรี มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนที่ 30,001-

40,000 บาท มีระดับตําแหนงผูควบคุมงาน โดยรวมมีความตองการพัฒนาตนเองในระดับมาก เมื่อ

พิจารณาเปนรายดานพบวา ดานที่มีความตองการพัฒนาตนเองมากที่สุด คือ ดานการพัฒนา/เรียนรูดวย

ตนเอง อันดับรองลงมา ดานการฝกอบรม ดานการศึกษาตอ และลําดับสุดทาย ดานการเปนที่ยอมรับนับ

ถือ 

 

3. ดานลักษณะของงานที่ปฏิบัติ 

โดยรวมอยูในระดับระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่มีความตองการอยูใน

ระดับมากที่สุดคือ ตองการแกไขปญหาที่เกิดข้ึนในระหวางการปฏิบัติงานใหไดดวยตนเอง ตองการเรียนรู

การใชงานเคร่ืองมือ ระบบอินเตอรเน็ต หรือเทคโนโลยีตาง ๆ ตองการปฏิบัติงานตามลําดับความสําคัญ

ของงาน มากกวาความพอใจหรือความชอบสวนตัว ตองการปฏิบัติงานที่ตรงกับความรูและความสามารถ

ที่มี ตามลําดับ สวนขอที่มีความตองการอยูในระดับมาก คือ ตองการปฏิบัติงานที่มีความทาทายและ

แสวงหาความรูใหม ๆ อยูเสมอ ตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับ ผลงานวิจัยของ เทียมรัตน คงทนต (2555) 

ทําการวิจัยเร่ือง ความตองการพัฒนาตนเองของบุคลากรในบริษัท ทีเอสที เมทัลเวิรค จํากัด จําแนกตาม

ปจจัยคุณลักษณะสวนบุคคลและปจจัยดานการพัฒนาตนเอง กลุมตัวอยางจํานวน 100 คน เคร่ืองมือที่

ใชในการศึกษา คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ (Percentage) 

คาความถ่ี (Frequencies) คาเฉลี่ย (Mean) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การ

วิเคราะหความแปรปรวน (One Way Anova) ทดสอบความแตกตางรายคู ดวยวิธีของเซฟเฟ 

(Scheffe’) และ คาสถิติที (T-test) มีผลการศึกษาดังนี้ 1. ความตองการพัฒนาตนเองของบุคลากรใน

บริษัท ทีเอสที เมทัลเวิรค จํากัด โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานสภาพ

และลักษณะของงานที่ทํา และดานการศึกษาตอสูงสุด รองลงไปเปนดานการฝกอบรม ดานการเรียนรู

ดวยตนเอง ตามลําดับ  

 

4. ดานความกาวหนาในชีวิต 

โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่มีความตองการอยูในระดับ

มากที่สุด คือ ตองการเรียนรูเพิ่มเติมในทักษะทางดานภาษาตางประเทศ เพื่อใชในการปฏิบัติงาน เชน 

ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุน เปนตน มีความตองการพัฒนาทักษะทั้งดานความคิด และฝมือการ
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ปฏิบัติงาน เพื่อนําพาตัวเองไปขางหนาตลอดเวลา ตองการเดินทางไปศึกษางานยังตางประเทศ เพื่อ

พัฒนาความรูความสามารถ ตองการเขาอบรม และสอบในหลักสูตรตาง ๆ ที่เก่ียวของกับงานที่ปฏิบัติ 

เพื่อการไดรับใบอนุญาต หรือการเลื่อนตําแหนงงาน ตองการไดรับการฝกฝนพัฒนาตนเองในหลากหลาย

ดาน เพื่อความกาวหนา และการเติบโตในอนาคต ตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ วนิดา เลิศ

พิพัฒนานนท (2555) ไดทําการวิจัยเร่ือง ความตองการพัฒนาตนเองของพนักงานในสถานประกอบการ

ประเภทโรงแรมรีสอรท และโฮมเสตย ในอําเภออัมพวา และพื้นที่ใกลเคียงจังหวัดสมุทรสงคราม โดยการ

แจกแบบสอบถามใหกับกลุมตัวอยางซึ่งเปนพนักงานประจําในสถานประกอบการประเภทรีสอรทและ

โฮมสเตย 3 แหง ผลการวิจัย พบวา กลุมตัวอยางมีความตองการพัฒนาตนเองโดยรวมอยูในระดับมาก

ที่สุด คือ ตองการพัฒนาตนเองในดานตาง ๆ ดังนี้ 1) ดานภาษาตางประเทศ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ 2) 

โปรแกรมคอมพิวเตอร Work Art, Program Outlook และ Microsoft Power Point 3) ความรูดาน

วิชาชีพการโรงแรม ไดแก งานแมบานการบริการอาหารและเคร่ืองดื่มการบริการแผนกสวนหนา

นอกจากนี้พนักงานสวนใหญยังตองการพัฒนาตนเองดานบุคลิกภาพและความรูความเขาใจในเร่ือง

จิตวิทยาการบริการ 

 

5. ดานเงินเดือนและคาตอบแทน 

โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่มีความตองการอยูในระดับ

มากที่สุด คือ ตองการไดรับสวัสดิการที่มีความเหมาะสม และไมแตกตางจากสวัสดิการในบริษัทชั้นนําอ่ืน 

ๆ เชน วันหยุดพักผอน กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ เปนตน ตองการคาตอบแทนที่มีความคุมคา มีความ

เหมาะสมและยุติธรรม ตองการใหมีการปรับเงินเดือนที่เปนไปตามมาตรฐาน ตองการสิ่งอํานวยความ

สะดวกที่จําเปนตอการปฏิบัติงาน ตามลําดับ ซึ่งไมสอดคลองกับงานวิจัยของ  ธนภพ อาสนทอง (2555) 

ไดศึกษาความตองการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มคุณภาพในการบริการ กรณีศึกษา: พนักงานใหบริการบน

เคร่ืองบิน มีวัตถุประสงคคือ โดยใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูลจากพนักงาน

ใหบริการบนเคร่ืองบิน จํานวน 400 คน สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก การแจกแจงความถ่ี การ

หาคาเฉลี่ย การหาคารอยละ และการวิเคราะหสมการถดถอยเชิงเสนในรูปแบบของการวิเคราะหความ

ถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางที่ตอบ

แบบสอบถามมีระดับความรูความเขาใจตอการพัฒนางานบริการในดานพฤติกรรมมากที่สุด รองลงมาคือ

ดานคุณลักษณะเมื่อพิจารณาทัศนคติตอการพัฒนางานบริการของพนักงานใหบริการบนเคร่ืองบิน พบวา

ทัศนคติในดานองคกรมีคามากที่สุด รองลงมาคือดานการปฏิบัติงาน  

 

6. ดานความสัมพันธระหวางบุคคล 

โดยรวมอยูในระดับระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่มีความตองการอยูในระดับ

มากที่สุดคือ ตองการฝกฝนใหตนเองมีความสามารถในการอธิบาย หรือใหความรู คําแนะนําแกลูกคา 

รวมถึงเพื่อนรวมงานได มีความตองการใหการชวยเหลือเพื่อนรวมงานในเวลาคับขัน ตองการเขารวมการ

เชิญชวนบุคคลภายใน และภายนอกในเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ที่ทางบริษัทไดจัดข้ึน ตามลําดับ สวนขอที่

มีความตองการอยูในระดับมาก คือ ตองการฝกควบคุมอารมณ และการรับมือกับสถานการณฉุกเฉิน เชน 
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การทะเลาะวิวาท เปนตน ตามลําดับ ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ ติรยา สรรพอุดม (2560) ไดทําการ

วิจัยเร่ือง ความตองการในการพัฒนาตนเองของพนักงานบริษัทผูผลิตเคร่ืองดื่มแหงหนึ่งในนิคม

อุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี โดยจําแนกตาม เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ตําแหนงงาน และ

ประสบการณในการทํางาน เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามประมาณคา  5 ระดับ เก่ียวกับ

การพัฒนาตนเอง 4 ดาน 1) ดานการฝกอบรม 2) ดานเทคโนโลยี 3) ดานคุณธรรมและจริยธรรม และ4) 

ดานความสัมพันธระหวางบุคคลทั้งภายในและภายนอกองคกร กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยจํานวน 200 

คน สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลคือ คาความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัยพบวาพนักงานบริษัทมีตองการพัฒนาตนเองอยูในระดับมาก โดยทุกดานอยูในระดับมาก 

จําแนกตามรายดาน ดานการฝกอบรม ดานเทคโนโลยี ดานคุณธรรมและจริยธรรม และดาน

ความสัมพันธระหวางบุคคลทั้งภายในและภายนอกองคกร ตามลําดับ  

 

ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย 

 จากผลการศึกษาเร่ือง ความตองการพัฒนาตนเองของพนักงานบริษัทตัวแทนนําเขาและสงออก

สินคาในเขตบางนา กรุงเทพมหานคร สามารถสรุปขอเสนอแนะจากผลการวิจัย ดังนี ้

 

1. ดานความสําเร็จของงาน 

สิ่งที่ตองปรับปรุง คือ ความตองการจดจําขอมูลที่สําคัญในการปฏิบัติงาน และรายละเอียดของ

งานไดเปนอยาง คือ เมื่อตองมีการตอบคําถาม หรือหาขอมูลสําคัญใหแกลูกคา ผูบังคับบัญชา ในเวลา

ฉุกเฉิน และสามารถตอบคําถาม หรือขอสงสัยนั้นไดอยางกระจาง ซ่ึงในความตองการการกําหนด

ระยะเวลาในการปฏิบัติงานใหเสร็จสิ้นไดดวยตนเอง โดยไมตองรอคําสั่งจากผูบังคับบัญชา คือความ

ตองการปฏิบัติงานใหไดผลสําเร็จตามที่คาดหวังหรือมากกวาที่คาดหวังไว  

 

2. ดานความตองการการยอมรับนับถือ 

สิ่งที่ควรปรับปรุง คือ ความตองการรูสึกวาตนเองเปนสวนหนึ่งของบริษัทที่ชวยใหบริษัทเกิดผล

สําเร็จ คือ การที่พนักงานสามารถนําเสนอขายการบริการไดสําเร็จ ลูกคามีความพึงพอใจตอการ

ดําเนินงานที่ไดรับ และสิ่งนี้ชวยใหบริษัทเกิดรายได และกําไรมากข้ึน รวมไปถึงการเพิ่มยอดขายใหกับ

บริษัท ซึ่งในความตองการไดรับโอกาสในการแสดงความคิดเห็นสําหรับเร่ืองตาง ๆ ภายในบริษัท คือ

ตองการเปนผูนําทางดานความคิด ไมชอบที่จะทําตามความคิดของผูอ่ืน มีความสามารถในการเปนผูนํา  

 

3. ดานลักษณะของงานที่ปฏิบัติ 

สิ่งที่ควรปรับปรุง คือความตองการแกไขปญหาที่เกิดข้ึนในระหวางการปฏิบัติงานใหไดดวย

ตนเอง คือ สามารถแกปญหาใหไดอยางทันเวลา ที่จะชวยลดผลกระทบที่ตามมาได การมีสิทธิ์ในการ

ตัดสินใจไดดวยตนเอง เพื่อการพัฒนาตนเองที่มากข้ึน ซึ่งความตองการเรียนรูการใชงานเคร่ืองมือ ระบบ

อินเตอรเน็ต หรือเทคโนโลยีตาง ๆ รวมถึงการฝกแกไขปญหาที่อาจเกิดข้ึนยามฉุกเฉิน คือความตองการ
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ปฏิบัติงานตามลําดับความสําคัญของงาน มากกวาความพอใจหรือความชอบสวนตัว ไมมีการแบงพรรค

แบงพวก  

 

4. ดานความกาวหนาในชีวิต 

สิ่งที่ควรปรับปรุง คือ ความตองการเรียนรูเพิ่มเติมในทักษะทางดานภาษาตางประเทศ เพื่อใช

ในการปฏิบัติงาน เชน ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุน เปนตน คือ ควรสงเสริมและสนับสนุนให

พนักงานเพิ่มพูนทักษะความรูดานการเรียนภาษาที่สาม ภาษาตางประเทศ โดยกการออกคาใชจายและ

เงินสนับสนุนให ถือวาสวนนี้เปนการลงทุนที่ชวยใหการปฏิบัติงานของพนักงานดียิ่งข้ึน ซึ่งในดานความ

ตองการพัฒนาทักษะทั้งดานความคิด และฝมือการปฏิบัติงาน เพื่อนําพาตัวเองไปขางหนาตลอดเวลา คือ

ความตองการในการเดินทางไปศึกษางานยังตางประเทศ เพื่อพัฒนาความรูความสามารถ และเพิ่ม

ประสบการณ  

 

5. ดานเงินเดือนและคาตอบแทน 

สิ่งที่ควรปรับปรุง คือ ความตองการไดรับสวัสดิการที่มีความเหมาะสม และไมแตกตางจาก

สวัสดิการในบริษัทชั้นนําอ่ืน ๆ เชน วันหยุดพักผอน กองทุนสํา รองเลี้ยงชีพ เงินชวยเหลือในกรณีตาง ๆ 

ประกันกลุมอุบัติเหตุ คาอาหารกลางวัน เปนตน คือ มีการกําหนดรายได และคาตอบแทนที่มีความ

เหมาะสมกับตําแหนงงาน มีการจัดสรรสวัสดิการใหพนักงานตามความตองการของพนักงานแตละคน 

เพื่อจูงใจใหพนักงานรูสึกอยากพัฒนาตนเองใหดียิ่งข้ึน ซึ่งในความตองการคาตอบแทนที่มีความคุมคา มี

ความเหมาะสมและยุติธรรม คือมีการปรับเงินเดือนที่เปนไปตามมาตรฐาน และเหมาะสม  

 

6. ดานความสัมพันธระหวางบุคคล 

สิ่งที่ควรปรับปรุง คือ ความตองการฝกฝนใหตนเองมีความสามารถในการอธิบาย หรือใหความรู 

คําแนะนําแกลูกคา รวมถึงเพื่อนรวมงานได คือ มีการจัดทํากิจกรรมที่ชวยสงเสริมความรูเก่ียวกับการ

ปฏิบัติงานภายในบริษัท โดยมีการเชิญวิทยากรมา หรือผูเชี่ยวชาญที่มีความรูมาใหคําแนะนํา ซึ่งในการมี

ความตองการใหการชวยเหลือเพื่อนรวมงานในเวลาคับขัน และเหตุการณเฉพาะหนา คือความตองการ

เขารวมการเชิญชวนบุคคลภายใน และภายนอกใหเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ที่ทางบริษัทไดจัดข้ึน  

 

 

ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 

1. ควรมีการศึกษาวิจัยเพื่อเปรียบเทียบกับแรงจูงใจที่มีผลตอความตองการพัฒนาตนเองของ

พนักงานบริษัทตัวแทนนําเขาและสงออกสินคาในเขตอ่ืน ๆ 

2. ในการศึกษาเร่ือง ความตองการพัฒนาตนเองของพนักงานบริษัทตัวแทนนําเขาและสงออก

สินคาในเขตบางนา กรุงเทพมหานคร ที่ผูวิจัยนํามาวิจัยนั้นยังมีเงื่อนไขอ่ืน ๆ ที่เปนผลกระทบตอเร่ือง 

ความตองการพัฒนาตนเองของพนักงานบริษัทตัวแทนนําเขาและสงออกสินคาอีกหลายประการ ซึ่งควร

จะนํามาเปนตัวแปรในการวิจัยคร้ังตอไป คือ ปจจัยดานบรรยากาศในบริษัท ไดแก ขนาดและโครงสราง 
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แบบความเปนผูนํา เปาหมายของบริษัท และการติดตอสื่อสารและเทคโนโลยี ซึ่งจะทําใหการวิจัยในเร่ือง

นี้มีความสมบูรณยิ่งข้ึน 
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