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บทคัดย่ อ
การวิจัยครั ง้ นีม้ ีวตั ถุประสงค์ 2 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษาความต้ องการพัฒนาตนเองของบุคลากรตาม
พันธกิจ สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้ านนาพิษณุโลก 2) เพื่อเปรี ยบเทียบความคิดเห็นความต้ องการ
ในการพัฒนาตนเองของบุคลากรตามพันธกิจ สังกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้ านนา พิษณุโลก ของ
บุค ลากรที่ มี อายุ ระดับ การศึกษา ประเภทบุค ลากรตามพันธกิ จ และระยะเวลาในการปฏิ บัติง านแตกต่างกัน
ประชากรที่ ใช้ ในการศึกษาครั ง้ นี ้ คือบุคลากรตามพันธกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลล้ านนา พิ ษณุโลก
ปี การศึกษา 2554จํานวน 80 คนเครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้มี3 ส่วนคือ เครื่ องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
จากแบบสอบถามมาตราประมาณค่า 5 ระดับ และคํ าถามปลายเปิ ด สถิ ติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล ได้ แ ก่
ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน ค่าความถี่ สถิติทดสอบที (t-test) และการวิเคราะห์ ด้วยค่าความ
แปรปรวนทางเดียว(One –Way Analysis of Variance) และถ้ าพบความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติจะทํา
การทดสอบความแตกต่างรายคูโ่ ดยวิธีของเซฟเฟ่
ผลการวิจัยพบว่า
1. บุค ลากรตามพัน ธกิ จ มีค วามต้ องการพัฒนาตนเองอยู่ใ นระดับมากทุก ด้ าน โดยเรี ยงลํ าดับ ความ
ต้ องการพัฒนาตนเองมากไปหาน้ อย ได้ แก่ ด้ านการศึกษาต่อ ด้ านคุณ ธรรมจริ ยธรรม ด้ านการศึกษาด้ าน
การศึกษาดูงานด้ านบุคลิกภาพด้ านการฝึ กอบรม ด้ านการเรี ยนรู้ ด้วยตนเอง และด้ านการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้
2. ผลเปรี ยบเทียบความต้ องการพัฒนาตนเองของบุคลากรตามพันธกิจ ที่มี อายุ และระดับการศึกษา
ประเภทของบุคลากร พบว่า มีความต้ องการพัฒนาตนเองแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิ ติที่มีระดับ 0.05
เมื่อเปรี ยบเทียบระดับการศึกษาและระยะเวลาในการปฏิบตั ิงาน พบว่ามีความต้ องการพัฒนาตนเองไม่แตกต่างกัน
คําสําคัญ: การพัฒนาตนเอง บุคลากรตามพันธกิจ

Abstract
This research aims to 1) study needs for self-development of temporary staff at Rajamangala University
of Technology Lanna, Phitsanulok Campus; 2)compare opinions about needs for self-development of
temporary staff by sex, age, educational level and work experience, and Population in this study was
temporary staff. Tools used in the study were 5-scale rating questionnaire and open-ended questions.
Data were analyzed for percentage, mean, standard deviation, test statistic(t-test)and one-way analysis
___________________________
1
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of variance. Significant differences found were tested by paired comparison with Scheffe’s test.
Results of the study are as follow:
1. Temporary staff showed high level of needs for self-development in every aspects, ranking
from high to low as: higher education, morale and ethics,study visit, and personality. training, self-study,
and sharing knowledge.
2. Comparison of opinions about needs for self-development of temporary staff by age and
type of workshowed significant difference at the level of 0.05. However, comparison by educational
level and work experience showed no significant difference in needs for self-development.
Key words: self-development temporary staff
E-mail: suktes@rmutl.ac.th

คํานํา
การพั ฒ นาตนเองเป็ นสิ่ ง ที่ สํ า คัญ ที่ ค นเราจะขาดเสี ย ไม่ ไ ด้ จะเห็ น ได้ จ ากการเข้ ารั บ การศึ ก ษาใน
สถานศึกษาตังแต่
้ ระดับประถมศึกษาถึงระดับอุดมศึกษา นับว่าเป็ นการพัฒนาตนเองอย่างหนึ่งเท่านัน้ เมื่อสําเร็ จ
การศึก ษาในแต่ละระดับ มาแล้ วหากไม่ไ ด้ ศึกษาหาความรู้ เพิ่ มเติ มในไม่ช้ าจะกลายเป็ นคนล้ าหลัง เนื่ องจาก
สภาพแวดล้ อมต่าง ๆ มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา การพัฒนาตนเองของบุคลากรในองค์กร ได้ แก่ การแสวงหา
ความรู้ จากการฟั ง เช่น ฟั งปาฐกถา ฟั งการบรรยายฟั งการอภิปราย เป็ นต้ น การค้ นคว้ าหรื อศึกษาทางด้ านวิชาการ
หรื อวิชาชีพทําได้ หลายรู ปแบบเช่น เขียนหรื อแต่งตํารา เขียนบทความทางวิชาการ เขียนเรื่ องที่สนใจหรื อเรื่ องงาน
ที่ปฏิบัติเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน เป็ นต้ น การหมุนเวียนหรื อสับเปลี่ยนงานในหน้ าที่การทําวิจัย เป็ นการแสวงหา
ความจริ งจากข้ อมูลที่มีอยู่โดยอาศัยเทคนิคการวิจัย ที่ เป็ นขัน้ ตอน เป็ นระเบียบมีการเก็บรวบรวมข้ อมูลและ
วิเคราะห์ ข้อมูล ตลอดจนเสนอความคิดเห็นเป็ นการพัฒนาตนเองให้ ร้ ู จักใช้ ความคิดอย่างเป็ นระบบอันส่งผลให้
สามารถทํางานอย่างเป็ นระบบและ มีประสิทธิภาพ การไปสังเกตดูงานในหน่วยงานอื่น ทําให้ เกิดการเปลี่ยนแปลง
ความรู้ ประสบการณ์ และทัศนคติการทํ างานไปในทางที่ดีขึน้ เกิ ดการเปรี ยบเที ยบจุดดีจุดด้ อยของงานที่ ปฏิ บัติ
กับงานที่ได้ พบเห็นและเรี ยนรู้ การเข้ าร่ วมเป็ นคณะกรรมการ เป็ นการพัฒนาตนเองโดยการลงมือปฏิบตั ิ ทําให้ ได้
เรี ยนรู้ และเข้ าใจงานที่จะต้ องรับผิดชอบ มีโอกาสได้ รับความรู้ และประสบการณ์ ที่นอกเหนือจากงานในหน้ าที่ของ
ตน มีโอกาสได้ แสดงความคิดเห็น การใช้ ดลุ ยพินิจ การทํางานเป็ นกลุม่ การไปฝึ กงาน เป็ นกิจกรรมที่ได้ ลงมือปฏิบตั ิ
เช่นกันได้ ฝึกหัดงานได้ รับคําแนะนําจากผู้ที่มีความรู้ และมีประสบการณ์ การติดตามและประเมินความก้ าวหน้ าของ
ตนเอง ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจยั ของสนั่น อุ่นฐิ ติวฒ
ั น์ และคณะ (2552)ได้ ศึกษาความต้ องการพัฒนาตนเองของ
บุคลากร กองอาคารสถานที่ สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคําแหง พบว่า บุคลากรกอง อาคารสถานที่ มี
ความต้ องการพัฒนาตนเองด้ านการฝึ กอบรมดูงาน ด้ านการศึกษาต่อ และด้ านการเรี ยนรู้ ด้วยตนเอง อยู่ในระดับ
มากเหมือนกันทุกด้ าน
สรุ ป ได้ ว่า จุด มุ่ง หมายของการพัฒ นาตนเองเพื่ อ เพิ่ มความรู้ ความสามารถทัก ษะและประสบการณ์
สามารถนําเอาวิทยาการและเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ ในการปฏิบตั ิงานให้ ประสบผลสําเร็ จ มีความพร้ อมในการให้
ความช่วยเหลือผู้อื่นและทํางานร่ วมกับผู้อื่นได้ เป็ นอย่างดีสามารถนําพาตนเองและองค์กรไปสูค่ วามเจริ ญก้ าวหน้ า
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ดังนันคณะผู
้
้ วิจัยจึงสนใจถึงความต้ องการในการพัฒนาตนเองของบุคลากรตามพันธกิจ ใน 7 ด้ าน คือ
1) ด้ านการศึกษาต่อ 2) ด้ านคุณธรรมจริ ยธรรม 3) ด้ านการศึกษาดูงาน 4) ด้ านบุคลิกภาพ 5) ด้ านการฝึ กอบรม 6)
ด้ านการเรี ยนรู้ ด้วยตนเอง และ 7) ด้ านการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ โดยการจัดลําดับความต้ องการพัฒนาตนเองของ
บุคลากรที่ องค์ ก รต้ องการพัฒนา เพื่ อประโยชน์ ใ นการนํ าพาองค์ ก รไปสู่ความเป็ นเลิศ ทางวิ ชาการ สามารถ
ดําเนินการตามพันธกิจหลักให้ บรรลุผลสําเร็ จตามความมุ่งหมายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลล้ านนา
พิษณุโลกตลอดจนได้ เล็งเห็นถึงประโยชน์ ที่จะได้ รับจากการศึกษาค้ นคว้ าครัง้ นี ้เพื่อนําผลการวิจยั ไปใช้ เป็ นข้ อมูล
ประกอบการกําหนดนโยบายและวางแผนในการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลล้ านนา
พิษณุโลก ตามความต้ องการของบุคลากรอย่างแท้ จริ ง และยังเป็ นการกระตุ้น และส่งเสริ มให้ บุคลากรมีการ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

วัตถุประสงค์ การวิจัย

1. เพื่อศึกษาความต้ องการพัฒนาตนเองของบุคลากรตามพันธกิจ สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราช
มงคลล้ านนาพิษณุโลก
2. เพื่อเปรี ยบเทียบความคิดเห็นความต้ องการในการพัฒนาตนเองของบุคลากรตามพันธกิจ สังกัด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้ านนา พิษณุโลก ที่มี อายุ ระดับการศึกษา ประเภทของบุคลากร และ
ระยะเวลาในการปฏิบตั ิงานแตกต่างกัน

วิธีการวิจัย
ประชากรในการวิจัย
การวิจยั ครัง้ นี ้ศึกษากับประชากร คือ บุคลากรตามพันธกิจ สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้ านนา
พิษณุโลกปี การศึกษา2554 จํานวน 80 คนประกอบด้ วย บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการเกษตร
จํานวน 15 คน คณะบริ หารธุรกิจและศิลปะศาสตร์ จํานวน 12 คน คณะวิศวกรรมศาสตร์ จํานวน 9 คน กองบริ หาร
ทรัพยากร จํานวน 30 คน และกองการศึกษา จํานวน 14 คน
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย
เครื่ องเมื่อที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล ได้ แก่ แบบสอบถามที่สร้ างขึ ้นตามกรอบวัตถุประสงค์ซงึ่ แบ่งเป็ น
3 ตอน คือ ตอนที ่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้ แก่ อายุ ระดับการศึกษา ประเภท
บุคลากร และระยะเวลาในการปฏิบตั ิงาน ตอนที ่ 2 เป็ นแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้ องการพัฒนา
ตนเองของบุคลากรตามพันธกิจ สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้ านนา พิษณุโลก มีลกั ษณะเป็ นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จํานวน 50 ข้ อ ในองค์ประกอบของการพัฒนาตนเอง 7 ด้ าน คือ ด้ านการศึกษาต่อ ด้ าน
การฝึ กอบรม ด้ านการเรี ย นรู้ ด้ วยตนเอง ด้ านการแลกเปลี่ ย นความรู้ ด้ านการศึก ษาดูง าน ด้ านคุณ ธรรม
จริ ยธรรม และด้ านบุคลิกภาพ และ ตอนที ่ 3 แบบสอบถามข้ อเสนอแนะเกี่ยวกับความต้ องการต้ องการพัฒนา
ตนเองของบุคลากรตามพันธกิจ สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้ านนา พิษณุโลก นําแบบสอบถามที่ได้
ตรวจหาคุณภาพของแบบสอบถามด้ วยการคํานวณหาค่าดัชนีความสอดคล้ อง (Index of consistency : IOC) จาก
ผู้ทรงคุณวุฒิจํานวน 5 ท่าน ซึง่ เลือกเฉพาะข้ อคําถามที่มีค่าดัชนีความสอดคล้ อง (IOC)ตังแต่
้ 0.5 ขึ ้นไปและหาค่า
ความเชื่อมัน่ (Reliability) ด้ วยค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่ า (Alpha Coefficient : α) ตามวิธีของครอนบาค(Cronbach,
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1970) ได้ คา่ ความเชื่อมัน่ 0.9376 โดยเกณฑ์การแปลความหมายความคิดเห็นของบุคลากรตามพันธกิจที่มีต่อการ
วิจยั ซึง่ กําหนดไว้ ตามหลักการของ Best (1981) ดังนี ้ ช่วงคะแนน 4.50 – 5.00 หมายถึง เห็นด้ วยมากที่สดุ ช่วง
คะแนน 3.50 – 4.49 หมายถึง เห็นด้ วยมาก ช่วงคะแนน 2.50 – 3.49 หมายถึงเห็นด้ วยปานกลาง ช่วงคะแนน
1.50 – 2.49 หมายถึง เห็นด้ วยน้ อย และช่วงคะแนน 1.00 – 1.49 หมายถึง เห็นด้ วยน้ อยที่สดุ
การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผู้วิจัยได้ ตรวจสอบความสมบูรณ์ ของแบบสอบถามที่เก็บรวบรวมข้ อมูลมาเพื่อวิเคราะห์ข้อมูล จากนัน้
ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ คอมพิวเตอร์ โปรแกรมสําเร็ จรู ป ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
1. ข้ อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าร้ อยละ
2. ข้ อมูลเกี่ยวกับความต้ องการพัฒนาตนเองของบุคลากรตามพันธกิจ สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้ านนา พิษณุโลก วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย ( µ ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( σ )
3. เปรี ยบเทียบความต้ องการพัฒนาตนเองของบุคลากรตามพันธกิจ สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้ านนา พิ ษณุโลก จํ าแนกตามประเภทบุคลากรสถิ ติที่ ใช้ ไ ด้ แ ก่ t-testและ อายุ ระดับการศึกษา และ
ระยะเวลาในการปฏิบตั ิงาน ด้ วยค่าความแปรปรวนทางเดียว (One - Way Analysis of Variance) และถ้ าพบความ
แตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติจะทําการทดสอบความแตกต่างรายคูโ่ ดยวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe’s Method)
4. ข้ อมูลข้ อเสนอแนะเกี่ยวกับความต้ องการพัฒนาตนเองของบุคลากรตามพันธกิจ สังกัดมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้ านนา พิษณุโลก ใช้ วิธีสงั เคราะห์ข้อความ และแจกแจงความถี่

ผลการวิจัยและอภิปรายผล
ผลการวิจัย
1. ผลการศึกษาข้ อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ด้ านข้ อมูลโดยทัว่ ไปของ
กลุ่มประชากร พบว่า กลุ่มประชากรส่วนใหญ่ มีอายุอยู่ในช่วง 20-30 ปี คิดเป็ นร้ อยละ 43.80 บุคลากรตาม
พันธกิจ มีระดับการศึกษาตํ่ากว่าปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้ อยละ 42.50 ประเภทบุคลากรตามพันธกิจ ส่วนใหญ่เป็ น
บุคลากรตามพันธกิจสายสนับสนุน คิดเป็ นร้ อยละ 73.70 และส่วนใหญ่มีระยะเวลาในการปฏิบตั ิงาน 11-20 ปี
คิดเป็ นร้ อยละ 53.80
2. ผลการศึกษาความต้ องการพัฒนาตนเองของบุคลากรตามพันธกิจ สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้ านนา พิษณุโลก พบว่า บุคลากรตามพันธกิจมีความต้ องการพัฒนาตนเองอยู่ในระดับมากทุกด้ าน โดย
เรี ยงลําดับความต้ องการพัฒนาตนเองมากไปหาน้ อย ได้ แก่ ด้ านการศึกษาต่อ ด้ านคุณธรรมจริ ยธรรม ด้ าน
การศึกษาดูงาน ด้ านการศึกษาดูงานด้ านบุคลิกภาพด้ านการฝึ กอบรม ด้ านการเรี ยนรู้ ด้วยตนเอง และด้ านการ
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้
3. ผลการเปรี ย บเที ย บความต้ อ งการพัฒ นาตนเองของบุ ค ลากรตามพัน ธกิ จ สัง กัด มหาวิ ท ยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้ านนา พิษณุโลก จําแนกตามอายุ ระดับการศึกษา ประเภทบุคลากร และระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงานในภาพรวม พบว่าความต้ องการพัฒนาตนเองโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้ านพบว่า
ความต้ อ งการพัฒ นาตนเองส่วนใหญ่ อ ยู่ใ นระดับมาก ได้ แ ก่ด้ านการศึกษาต่อ ด้ านคุณ ธรรมจริ ยธรรม ด้ าน
การศึกษาดูงาน ด้ านการศึกษาดูงานด้ านบุคลิกภาพด้ านการฝึ กอบรม ด้ านการเรี ยนรู้ ด้วยตนเอง และด้ านการ
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แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ เมื่อพิจารณาตามตัวแปรต่างๆ คือ อายุ ระดับการศึกษา ประเภท ระยะเวลาในการปฏิบตั ิงาน
พบผลดังนี ้
3.1 บุคลากรตามพันธกิจ สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้ านนา พิษณุโลก ที่มีอายุต่างกัน
ความต้ องการพัฒนาตนเองในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ เมื่อพิจารณาเป็ นราย
ด้ าน พบว่า ด้ านการเรี ยนรู้ ด้วยตนเอง และด้ านการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 ส่วนด้ านการศึกษาต่อด้ านการฝึ กอบรม ด้ านการศึกษาดูงาน ด้ านคุณธรรมจริ ยธรรม และด้ านบุคลิกภาพไม่
แตกต่างกัน
3.2 บุค ลากรตามพัน ธกิ จ สัง กัด มหาวิ ท ยาลัย เทคโนโลยี ร าชมงคลล้ านนา พิ ษณุโลก ที่ มีร ะดับ
การศึกษาแตกต่างกันความต้ องการพัฒนาตนเอง ในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ าน พบว่า ด้ านการฝึ กอบรม ด้ านการเรี ยนรู้ ด้วยตนเอง และด้ านการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้
แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้ านการศึกษาต่อด้ านการศึกษาดูงานด้ านคุณธรรมจริ ยธรรม
และด้ านบุคลิกภาพไม่แตกต่างกัน
3.3 บุคลากรตามพันธกิจ สังกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้ านนา พิษณุโลก ที่มีประเภทของ
บุคลากรแตกต่างกันความต้ องการพัฒนาตนเอง ในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ
เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ าน พบว่า ทุกด้ านแตกต่างกัน
3.4 บุคลากรตามพันธกิจ สังกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้ านนา พิษณุโลก ที่มีระยะเวลา
ในการปฏิ บัติงานแตกต่างกันความต้ องการพัฒนาตนเอง ในภาพรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิ ติ
ที่ระดับ .05 และ เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ าน พบว่าทุกด้ านไม่แตกต่างกัน
อภิปรายผล
จากการสรุ ป ผลการวิ จัย ความต้ อ งการพัฒ นาตนเองของบุค ลากรตามพัน ธกิ จ สัง กัด มหาวิ ท ยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้ านนา พิษณุโลกมีประเด็นสําคัญที่นํามาอภิปรายผลดังต่อไปนี ้
1. บุคลากรตามพันธกิ จ สังกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้ านนา พิษณุโลก มีความต้ องการ
พัฒนาตนในภาพรวมระดับมาก ทังนี
้ ้ อาจเป็ นเพราะในปั จจุบนั เป็ นยุคแห่งการแข่งขันทังทางด้
้
านเศรษฐกิจ สังคม
และ การเมือง ทําให้ การดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพของบุคลากรในปั จจุบนั เปลี่ยนแปลงไปดังนัน้ จึงมีความ
จําเป็ นต้ องพัฒนาบุคลากรให้ ทันที ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ เพื่ อส่งเสริ มผลให้ องค์กรเกิ ดประสิทธิ ภาพและมี
ศักยภาพมากขึ ้น ซึง่ ทําให้ บุคลากรมีความตระหนักในความสําคัญของการพัฒนาตนเองในด้ านต่างๆ อยู่ในระดับ
มากเพื่อให้ ตนเองมีการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และทักษะในการประกอบอาชีพมากขึ ้น และเพื่อเป็ นการสร้ าง
ความก้ าวหน้ าในอาชีพสอดคล้ องกับแนวคิดทฤษฎีของ Rogers ที่กล่าวว่า มนุษย์ มีศกั ยภาพตามธรรมชาติที่จะ
เรี ยนรู้ และการเรี ยนรู้ จะเกิดขึน้ ก็ต่อเมื่อผู้เรี ยนมองเห็นว่าเนื ้อหาวิชาที่เรี ยนมีความสัมพันธ์ กับจุดมุ่งหมายในชีวิต
เกี่ยวข้ องกับการเปลี่ยนแปลงความเป็ นตัวเองทําให้ มีโอกาสที่จะพัฒนาความก้ าวหน้ าของตนเองได้ (อ้ างอิงใน ธัญ
พร มงคลการ , 2546, หน้ า 168)
เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ นรายด้ าน พบว่ า ความต้ อ งการพัฒ นาตนเองของบุค ลากรตามพัน ธกิ จ สัง กัด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้ านนา พิษณุโลก ทัง้ นี ้อาจเนื่องมากจากมนุษย์มีความต้ องการพื ้นฐานในด้ าน
ต่างๆ เพื่อให้ ตนเองมีความก้ าวหน้ า และมัง่ คงในการดํารงชีวิต ซึง่ สอดคล้ องกับทฤษฎีลําดับขันตอนความต้
้
องการ
2500
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ของมาสโลว์(อ้ างอิงใน ธัญพร มงคลการ , 2546, หน้ า 170)กล่าวว่า ความต้ องการของมนุษย์มีลกั ษณะเป็ นลําดับ
ขันจากระดั
้
บตํ่าสุดไปยังระดับสูงสุด เมื่อความต้ องการในระดับหนึง่ ได้ รับการตอบสนองแล้ ว มนุษย์มีความต้ องการ
ในด้ านต่างๆเพื่อให้ ตนเองประสบความสําเร็ จในชีวิต ประกอบกับการทํางานในยุคสมัยการปฏิรูประบบราชการเพื่อ
พัฒนาส่วนราชการของรัฐให้ มีคณ
ุ ภาพและศักยภาพเท่าเทียนกับองค์กรเอกชน ดังนันบุ
้ คลากรจึงต้ องมีการพัฒนา
ในด้ านต่างๆไม่ว่าจะเป็ นการฝึ กอบรม การศึกษา การเรี ยนรู้ ด้ วยตนเอง การศึกษาดูงาน การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้
คุณธรรมจริ ยธรรม และบุค ลิกภาพเพื่ อพัฒนาตนเองให้ มีศักยภาพในการทํ างานสูง ขึน้ (อ้ างอิงใน สุชาติ เด่น
ประเสริ ฐ , 2546, หน้ า 16)ได้ กล่าวถึงวิธีการพัฒนาตนตนเองที่ก่อให้ เกิดความสําเร็ จในการปฏิบตั ิงานมีหลายวิธี
คือ มีความตังใจที
้ ่ พฒ
ั นาตนเองให้ ทนั ต่อเหตุการณ์ การแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดแบบเป็ นกันเอง การศึกษาหา
ความรู้ จากเอกสารวิชาการต่างๆอีกทัง้ ยังสอดคล้ องกับงานวิจัยของ อมรรั ตน์ ปั กโคทานัง(2548, หน้ า 16)ซึ่งได้
ศึกษาความต้ องการพัฒนาตนเองของบุคลากร สายสนับสนุนวิชาการของมหาวิทยาลัยมหิดล มีความต้ องการ
พัฒนาตนเองโดยรวม ด้ านการเรี ยนรู้ ด้ วยตนเอง ด้ านการฝึ กอบรม และด้ านการศึกษาต่ออยู่ในระดับมาก ซึ่ง
สอดคล้ องกับงานวิจยั ของสนัน่ อุน่ ฐิ ติวฒ
ั น์ และคณะ (2552,หน้ า170)ซึง่ ได้ ศกึ ษาความต้ องการพัฒนาตนเองของ
บุคลากร กองอาคารสถานที่ สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคําแหง พบว่า บุคลากรกอง อาคารสถานที่ มี
ความต้ องการพัฒนาตนเองด้ านการฝึ กอบรมดูงาน ด้ านการศึกษาต่อ และด้ านการเรี ยนรู้ ด้วยตนเอง อยู่ในระดับ
มากเหมือนกันทุกด้ าน
2. ผลการเปรี ยบเทียบความต้ องการพัฒนาตนเองของบุคลากรตามพันธกิจ สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้ านนา พิษณุโลก ตามตัวแปรต่างๆ ได้ แก่ อายุ ระดับการศึกษา ประเภทบุคลากรและระยะเวลาในการ
ปฏิบตั ิงาน พบว่า
2.1 บุคลากรตามพันธกิจ สังกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้ านนา พิษณุโลก ที่มีอายุแตกต่าง
กันความต้ องการพัฒ นาตนเอง ด้ านการเรี ย นรู้ ด้ วยตนเอง และด้ านการแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู้ แตกต่างกัน อย่ างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เนื่องจากกลุม่ บุคลากรที่อยู่ในช่วงอายุ มีความพร้ อมในด้ านต่างๆจึงทําให้ บุคลากร
กลุ่มนีม้ ีความต้ องการพัฒนาตนเองในด้ านต่างๆซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจยั ของงานวิจยั ของ อมรรั ตน์ ปั กโคทานัง
(2548, หน้ า 16)ซึง่ ได้ ศกึ ษาความต้ องการพัฒนาตนเองของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการของมหาวิทยาลัยมหิดล
วิทยาเขตศาลายา พบว่า บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการของมหาวิทยาลัยมหิดลที่มีอายุต่างกันมีความต้ องการ
เรี ยนรู้ ด้วยตนเองแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยบุลากรที่มีอายุ31 -40 ปี มีความต้ องการ
พัฒนาตนเองมากที่สดุ รองลงมาคือ อายุ 41 ปี ขึ ้นไป และลําดับสุดท้ ายคือ อายุ 20 – 30 ปี
2.2 บุคลากรตามพัน ธกิ จ สังกัด มหาวิ ทยาลัย เทคโนโลยี ราชมงคลล้ านนา พิ ษณุโลก ที่ มีระดับ
การศึกษาแตกต่างกันความต้ องการพัฒนาตนเอง โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทังนี
้ ้
อาจเนื่องจากบุคลากรที่มีการศึกษาแตกต่างกัน มีความต้ องการพัฒนาตนเองทุกด้ านอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อให้ ตนเอง
มีคณ
ุ วุฒิที่สงู ขึ ้น มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ในการทํางานมากขึ ้นแสดงให้ เห็นว่าระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน
ไม่มีผลต่อความต้ องการพัฒนาตนเองของบุคลากรแต่อย่างใด มหาวิทยาลัยได้ ให้ การสนับสนุนด้ านการศึกษาต่อ
ให้ แก่บุคลากรอย่างเต็มที่ จึงทําให้ ระดับการศึกษาไม่ได้ เป็ นตัวแปรที่จะทําให้ บุคลากรเกิดความต้ องการพัฒนา
ตนเองที่แตกต่างกันซึ่งสิ่งเหล่านีจ้ ะนําไปสู่การพัฒนากระบวนการทํางานต่อไป ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจยั ของอม
รั ตน์ ปั กโคทานัง (2548, หน้ า 128) ซึ่งได้ ศึกษาความต้ องในการพัฒนาตนเอง ของสายสนับสนุนวิชาการของ
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา พบว่าบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการของมหาวิทยาลัยมหิดลที่มี ระดับ
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การศึกษาต่างกันมีความต้ องการพัฒนาตนเองโดยรวมและรายด้ านคือ ด้ านการศึกษาต่อ ด้ านการฝึ กอบรม และ
ด้ านการเรี ยนรู้ ด้วยตนเองไม่แตกต่างกัน
2.3 บุคลากรตามพันธกิจ สังกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้ านนา พิษณุโลก ที่มีประเภทของ
บุคลากรแตกต่างกันความต้ องการพัฒนาตนเอง โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ
เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ าน พบว่า ทุกด้ านแตกต่างกันโดยพนักงานพันธกิจสายสนับสนุนมีความต้ องการพัฒนา
ตนเองมากที่สุดรองลงมาคือ พนักงานพันธกิจสายผู้สอน ทัง้ นีอ้ าจเนื่องจากบุคลากรที่เป็ นพนักงานสายผู้สอนมี
โอกาสที่จะพัฒนาตนเองมากกว่าสายสนับสนุนซึง่ สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ สุมาลี รุ จิราบัตร (2544, หน้ า 89)ได้
ศึกษาความต้ องการพัฒนาตนเองของข้ าราชการสํานักงานที่ดินในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่า ข้ าราชการสํานักงาน
ที่ดินในเขตกรุ งเทพมหานครที่มีสายงานต่างกันมีความต้ องการพัฒนาตนเองโดยรวมและรายด้ าน ได้ แก่ ด้ าน
การศึกษาต่อ ด้ านการฝึ กอบรม ด้ านคุณธรรมจริ ยธรรม ด้ านบุคลิกภาพ และด้ านการเพิ่มพูนความรู้ อย่างไม่เป็ น
ทางการแตกต่างกัน
2.4 บุคลากรตามพันธกิจ สังกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้ านนา พิษณุโลก ที่มีระยะเวลาใน
การปฏิบตั ิงานแตกต่างกันความต้ องการพัฒนาตนเอง โดยรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
และ เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ าน พบว่าทุกด้ านไม่แตกต่างกันทังนี
้ ้อาจเนื่องมาจากระยะเวลาในการปฏิบตั ิงานไม่ได้
เป็ นปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการพัฒนาตนเองของบุคลากร บุคลากรที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานที่แตกต่างกันมี
ความต้ อ งการพั ฒ นาตนเองในด้ า นต่ า งๆ อยู่ ต ลอดเวลา มี ค วามกระตื อ รื อ ร้ นในการพัฒ นาตนเอง พัฒ นา
กระบวนการทํางานพัฒนาประสิทธิ ภาพและประสิทธิ ผลการทํางานซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจัยของอมรั ตน์ ปั กโค
ทานั ง (2548, หน้ า 129) ซึ่ ง ได้ ศึ ก ษาความต้ องในการพั ฒ นาตนเองของสายสนั บ สนุ น วิ ช าการของ
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา พบว่าบุคลากรที่มีระยะเวลาในการทํางานแตกต่างกัน มีความต้ องการ
พัฒนาตนเองโดยรวมและรายด้ านคือ ด้ านการศึกษาต่อ ด้ านการฝึ กอบรม แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่
ระดับ.05 พบว่าบุคลากรมีความต้ องการพัฒนาตนเองไม่แตกต่างกันทังนี
้ ้อาจเป็ นเพราะบุคลากรสามารถเรี ยนรู้
ด้ วยตนเองได้ ตลอดเวลา และจะต้ องพัฒนาตนเองเพื่อก้ าวให้ ทนั สมัยต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคปั จจุบนั ต่อไป

สรุปผลและข้ อเสนอแนะ
การศึกษาค้ นคว้ าครัง้ นี ้ผู้วิจยั มีข้อเสนอแนะซึง่ อาจเป็ นประโยชน์ตอ่ องค์กรและการศึกษาวิจยั พบว่าความ
ต้ องการพัฒนาตนเองของบุคลากรตามพันธกิจ สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้ านนา พิษณุโลก ในด้ าน
การศึกษาต่อมีมากที่สดุ รองลงมา ด้ านคุณธรรมจริ ยธรรม ตามลําดับเพื่อประโยชน์ในการนําพาองค์กรไปสู่ความ
เป็ นเลิศทางวิชาการ และเพื่อนําผลการวิจยั ไปใช้ เป็ นข้ อมูลประกอบการกําหนดนโยบายและวางแผนในการพัฒนา
บุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลล้ านนาพิ ษณุโลก ตามความต้ องการของบุคลากรอย่างแท้ จริ ง
จึงควรส่งเสริ มให้ บุคลากรมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และเผยแพร่ ในองค์กรและสถาบันอื่นๆเพื่อให้ ความ
ต้ องการพัฒนาตนเองของบุคลากร มีประสิทธิภาพสูงขึ ้น และควรมีการศึกษาตัวแปรอิสระบางตัว เช่น หน่วยงาน /
สังกัด เป็ นต้ น
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