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บทคัดย่อ 

การวิจัยครัง้นีมี้วตัถุประสงค์ 2 ประการ คือ 1) เพ่ือศึกษาความต้องการพัฒนาตนเองของบุคลากรตาม

พนัธกิจ สงักดัมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาพิษณุโลก  2) เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นความต้องการ

ในการพัฒนาตนเองของบุคลากรตามพันธกิจ สงักัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  พิษณุโลก  ของ

บุคลากรท่ีมีอายุ ระดับการศึกษา ประเภทบุคลากรตามพันธกิจ และระยะเวลาในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน

ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาครัง้นี ้คือบุคลากรตามพันธกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  พิษณุโลก  

ปีการศกึษา 2554จํานวน  80 คนเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นีมี้3 ส่วนคือ เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลู

จากแบบสอบถามมาตราประมาณค่า  5  ระดับ และคําถามปลายเปิด สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่   

ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ค่าความถ่ี  สถิติทดสอบที(t-test) และการวิเคราะห์ด้วยค่าความ

แปรปรวนทางเดียว(One –Way Analysis of Variance)  และถ้าพบความแตกต่างอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติจะทํา

การทดสอบความแตกตา่งรายคูโ่ดยวิธีของเซฟเฟ่ 

 ผลการวิจัยพบว่า  

1.  บุคลากรตามพันธกิจมีความต้องการพัฒนาตนเองอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงลําดับความ  

ต้องการพัฒนาตนเองมากไปหาน้อย  ได้แก่  ด้านการศึกษาต่อ  ด้านคุณธรรมจริยธรรม  ด้านการศึกษาด้าน

การศกึษาดงูานด้านบคุลิกภาพด้านการฝึกอบรม  ด้านการเรียนรู้ด้วยตนเอง  และด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

2.  ผลเปรียบเทียบความต้องการพฒันาตนเองของบคุลากรตามพนัธกิจ ท่ีมี  อาย ุ  และระดบัการศกึษา 

ประเภทของบุคลากร พบว่า มีความต้องการพัฒนาตนเองแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีมีระดับ 0.05   

เม่ือเปรียบเทียบระดบัการศกึษาและระยะเวลาในการปฏิบติังาน พบวา่มีความต้องการพฒันาตนเองไมแ่ตกตา่งกนั 

คาํสาํคัญ:  การพฒันาตนเอง บคุลากรตามพนัธกิจ 

 

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  
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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  
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คาํนํา 

การพัฒนาตนเองเป็นสิ่งท่ีสําคัญท่ีคนเราจะขาดเสียไม่ได้ จะเห็นได้จากการเข้ารับการศึกษาใน

สถานศกึษาตัง้แต่ระดบัประถมศกึษาถึงระดบัอดุมศกึษา นบัว่าเป็นการพฒันาตนเองอย่างหนึ่งเท่านัน้ เม่ือสําเร็จ

การศึกษาในแต่ละระดับมาแล้วหากไม่ได้ศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมในไม่ช้าจะกลายเป็นคนล้าหลัง เน่ืองจาก

สภาพแวดล้อมตา่ง ๆ มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา การพฒันาตนเองของบคุลากรในองค์กร ได้แก่ การแสวงหา

ความรู้จากการฟัง เช่น   ฟังปาฐกถา ฟังการบรรยายฟังการอภิปราย เป็นต้น การค้นคว้าหรือศกึษาทางด้านวิชาการ

หรือวิชาชีพทําได้หลายรูปแบบเช่น เขียนหรือแต่งตํารา เขียนบทความทางวิชาการ เขียนเร่ืองท่ีสนใจหรือเร่ืองงาน 

ท่ีปฏิบัติเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน เป็นต้น การหมนุเวียนหรือสบัเปลี่ยนงานในหน้าท่ีการทําวิจัย เป็นการแสวงหา

ความจริงจากข้อมูลท่ีมีอยู่โดยอาศัยเทคนิคการวิจัย ท่ีเป็นขัน้ตอน    เป็นระเบียบมีการเก็บรวบรวมข้อมูลและ

วิเคราะห์ข้อมูล ตลอดจนเสนอความคิดเห็นเป็นการพัฒนาตนเองให้รู้จักใช้ความคิดอย่างเป็นระบบอนัส่งผลให้

สามารถทํางานอย่างเป็นระบบและ มีประสิทธิภาพ การไปสงัเกตดงูานในหน่วยงานอ่ืน ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

ความรู้ประสบการณ์และทัศนคติการทํางานไปในทางท่ีดีขึน้ เกิดการเปรียบเทียบจุดดีจุดด้อยของงานท่ีปฏิบัติ 

กบังานท่ีได้พบเห็นและเรียนรู้ การเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ เป็นการพฒันาตนเองโดยการลงมือปฏิบติั   ทําให้ได้

เรียนรู้และเข้าใจงานท่ีจะต้องรับผิดชอบ มีโอกาสได้รับความรู้และประสบการณ์ท่ีนอกเหนือจากงานในหน้าท่ีของ

ตน มีโอกาสได้แสดงความคิดเห็น การใช้ดลุยพินิจ การทํางานเป็นกลุม่ การไปฝึกงาน เป็นกิจกรรมท่ีได้ลงมือปฏิบติั

เช่นกนัได้ฝึกหดังานได้รับคําแนะนําจากผู้ ท่ีมีความรู้และมีประสบการณ์ การติดตามและประเมินความก้าวหน้าของ

ตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยัของสนั่น อุ่นฐิติวฒัน์ และคณะ (2552)ได้ศึกษาความต้องการพัฒนาตนเองของ

บคุลากร กองอาคารสถานท่ี  สํานกังานอธิการบดี  มหาวิทยาลยัรามคําแหง  พบวา่  บคุลากรกอง อาคารสถานท่ี มี

ความต้องการพฒันาตนเองด้านการฝึกอบรมดงูาน  ด้านการศกึษาต่อ  และด้านการเรียนรู้ด้วยตนเอง  อยู่ในระดบั

มากเหมือนกนัทกุด้าน 

สรุปได้ว่า จุดมุ่งหมายของการพัฒนาตนเองเพ่ือเพ่ิมความรู้ความสามารถทักษะและประสบการณ์ 

สามารถนําเอาวิทยาการและเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ในการปฏิบติังานให้ประสบผลสําเร็จ มีความพร้อมในการให้

ความช่วยเหลือผู้ อ่ืนและทํางานร่วมกบัผู้ อ่ืนได้เป็นอย่างดีสามารถนําพาตนเองและองค์กรไปสูค่วามเจริญก้าวหน้า 

mailto:suktes@rmutl.ac.th
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ดงันัน้คณะผู้ วิจัยจึงสนใจถึงความต้องการในการพัฒนาตนเองของบุคลากรตามพนัธกิจ  ใน 7 ด้าน  คือ  

1) ด้านการศกึษาตอ่ 2) ด้านคณุธรรมจริยธรรม 3) ด้านการศกึษาดงูาน 4) ด้านบคุลิกภาพ 5) ด้านการฝึกอบรม  6)

ด้านการเรียนรู้ด้วยตนเอง  และ 7) ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยการจดัลําดบัความต้องการพฒันาตนเองของ

บุคลากรท่ีองค์กรต้องการพัฒนา  เพ่ือประโยชน์ในการนําพาองค์กรไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ  สามารถ

ดําเนินการตามพันธกิจหลกัให้บรรลุผลสําเร็จตามความมุ่งหมายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

พิษณุโลกตลอดจนได้เล็งเห็นถึงประโยชน์ท่ีจะได้รับจากการศกึษาค้นคว้าครัง้นีเ้พ่ือนําผลการวิจยัไปใช้เป็นข้อมูล

ประกอบการกําหนดนโยบายและวางแผนในการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

พิษณุโลก   ตามความต้องการของบุคลากรอย่างแท้จริง และยังเป็นการกระตุ้น และส่งเสริมให้บุคลากรมีการ

พฒันาตนเองอย่างตอ่เน่ือง 

 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

               1.  เพ่ือศกึษาความต้องการพฒันาตนเองของบคุลากรตามพนัธกิจ สงักดัมหาวิทยาลยัเทคโนโลยี    ราช

มงคลล้านนาพิษณโุลก 

   2.  เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นความต้องการในการพฒันาตนเองของบคุลากรตามพนัธกิจ สงักดั 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  พิษณโุลก  ท่ีมี  อาย ุระดบัการศกึษา  ประเภทของบคุลากร และ

ระยะเวลาในการปฏิบติังานแตกตา่งกนั 

 

วิธีการวิจัย 

ประชากรในการวิจัย 

การวิจยัครัง้นีศ้กึษากบัประชากร คือ บคุลากรตามพนัธกิจ สงักดัมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

พิษณุโลกปีการศึกษา2554 จํานวน 80 คนประกอบด้วย บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

จํานวน 15 คน คณะบริหารธุรกิจและศิลปะศาสตร์จํานวน 12 คน คณะวิศวกรรมศาสตร์จํานวน 9 คน กองบริหาร

ทรัพยากร จํานวน  30 คน และกองการศกึษา จํานวน 14 คน 
 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

เคร่ืองเม่ือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลู ได้แก่ แบบสอบถามท่ีสร้างขึน้ตามกรอบวตัถุประสงค์ซึง่แบ่งเป็น  

3 ตอน คือ ตอนที่ 1 ข้อมลูทัว่ไปเก่ียวกบัสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ อายุ ระดบัการศกึษา ประเภท

บุคลากร และระยะเวลาในการปฏิบติังาน ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับความต้องการพัฒนา

ตนเองของบคุลากรตามพนัธกิจ  สงักดัมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  มีลกัษณะเป็นมาตรา-

สว่นประมาณคา่ 5 ระดบั จํานวน 50 ข้อ ในองค์ประกอบของการพฒันาตนเอง 7 ด้าน คือ  ด้านการศกึษาต่อ  ด้าน

การฝึกอบรม  ด้านการเรียนรู้ด้วยตนเอง   ด้านการแลกเปลี่ยนความรู้  ด้านการศึกษาดูงาน  ด้านคุณธรรม

จริยธรรม  และด้านบุคลิกภาพ และ ตอนที่  3 แบบสอบถามข้อเสนอแนะเก่ียวกับความต้องการต้องการพัฒนา

ตนเองของบุคลากรตามพนัธกิจ  สงักดัมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  นําแบบสอบถามท่ีได้

ตรวจหาคณุภาพของแบบสอบถามด้วยการคํานวณหาคา่ดชันีความสอดคล้อง (Index of consistency : IOC) จาก

ผู้ทรงคณุวฒิุจํานวน 5 ท่าน  ซึง่เลือกเฉพาะข้อคําถามท่ีมีค่าดชันีความสอดคล้อง (IOC)ตัง้แต่ 0.5 ขึน้ไปและหาค่า

ความเช่ือมัน่ (Reliability) ด้วยค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟ่า (Alpha Coefficient : α) ตามวิธีของครอนบาค(Cronbach, 



การประชมุวิชาการแหง่ชาติ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ครัง้ที่ 9 

2499 

1970) ได้คา่ความเช่ือมัน่ 0.9376  โดยเกณฑ์การแปลความหมายความคิดเห็นของบุคลากรตามพนัธกิจท่ีมีต่อการ

วิจยั ซึง่กําหนดไว้ตามหลกัการของ Best (1981) ดงันี ้ ช่วงคะแนน 4.50 – 5.00 หมายถึง เห็นด้วยมากท่ีสดุ   ช่วง

คะแนน 3.50 – 4.49 หมายถึง เห็นด้วยมาก   ช่วงคะแนน 2.50 – 3.49  หมายถึงเห็นด้วยปานกลาง   ช่วงคะแนน 

1.50 – 2.49  หมายถงึ  เห็นด้วยน้อย และช่วงคะแนน 1.00 – 1.49  หมายถงึ เห็นด้วยน้อยท่ีสดุ 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

 ผู้ วิจัยได้ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามท่ีเก็บรวบรวมข้อมูลมาเพ่ือวิเคราะห์ข้อมลู จากนัน้

ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสําเร็จรูป ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

 1. ข้อมลูเก่ียวกบัสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามวิเคราะห์ข้อมลูโดยการหาคา่ร้อยละ 

 2. ข้อมูลเก่ียวกับความต้องการพฒันาตนเองของบุคลากรตามพนัธกิจ  สงักัดมหาวิทยาลยัเทคโนโลยี

ราชมงคลล้านนา พิษณโุลก  วิเคราะห์ข้อมลูโดยการหาคา่เฉลี่ย (µ ) และสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน (σ ) 

 3. เปรียบเทียบความต้องการพฒันาตนเองของบคุลากรตามพนัธกิจ  สงักดัมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราช

มงคลล้านนา พิษณุโลก  จําแนกตามประเภทบุคลากรสถิติท่ีใช้ได้แก่ t-testและ  อายุ  ระดับการศึกษา  และ

ระยะเวลาในการปฏิบติังาน ด้วยคา่ความแปรปรวนทางเดียว (One - Way Analysis of Variance) และถ้าพบความ

แตกตา่งอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติจะทําการทดสอบความแตกตา่งรายคูโ่ดยวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe’s Method) 

 4. ข้อมลูข้อเสนอแนะเก่ียวกบัความต้องการพฒันาตนเองของบคุลากรตามพนัธกิจ  สงักดัมหาวิทยาลยั

เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณโุลก  ใช้วิธีสงัเคราะห์ข้อความ และแจกแจงความถ่ี 

 

ผลการวิจัยและอภปิรายผล 

ผลการวิจัย 

 1.  ผลการศกึษาข้อมลูทัว่ไปเก่ียวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ด้านข้อมลูโดยทัว่ไปของ

กลุ่มประชากร  พบว่า กลุ่มประชากรส่วนใหญ่  มีอายุอยู่ในช่วง  20-30  ปี  คิดเป็นร้อยละ  43.80 บุคลากรตาม

พนัธกิจ มีระดบัการศกึษาต่ํากว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ  42.50  ประเภทบุคลากรตามพนัธกิจ  ส่วนใหญ่เป็น

บคุลากรตามพนัธกิจสายสนบัสนนุ  คิดเป็นร้อยละ  73.70  และส่วนใหญ่มีระยะเวลาในการปฏิบติังาน  11-20  ปี 

คิดเป็นร้อยละ  53.80 

 2.  ผลการศกึษาความต้องการพฒันาตนเองของบุคลากรตามพนัธกิจ  สงักดัมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราช

มงคลล้านนา พิษณุโลก  พบว่า บุคลากรตามพนัธกิจมีความต้องการพฒันาตนเองอยู่ในระดบัมากทุกด้าน   โดย

เรียงลําดับความต้องการพัฒนาตนเองมากไปหาน้อย  ได้แก่  ด้านการศึกษาต่อ  ด้านคุณธรรมจริยธรรม  ด้าน

การศกึษาดูงาน  ด้านการศึกษาดงูานด้านบุคลิกภาพด้านการฝึกอบรม  ด้านการเรียนรู้ด้วยตนเอง  และด้านการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

3.  ผลการเปรียบเทียบความต้องการพัฒนาตนเองของบุคลากรตามพันธกิจ  สังกัดมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก จําแนกตามอายุ ระดบัการศึกษา ประเภทบคุลากร และระยะเวลาในการ

ปฏิบัติงานในภาพรวม  พบว่าความต้องการพัฒนาตนเองโดยรวมอยู่ในระดบัมาก   เม่ือพิจารณารายด้านพบว่า 

ความต้องการพัฒนาตนเองส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก ได้แก่ด้านการศึกษาต่อ  ด้านคุณธรรมจริยธรรม  ด้าน

การศกึษาดูงาน  ด้านการศึกษาดงูานด้านบุคลิกภาพด้านการฝึกอบรม  ด้านการเรียนรู้ด้วยตนเอง  และด้านการ



การประชมุวิชาการแหง่ชาติ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ครัง้ที่ 9 

2500 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เม่ือพิจารณาตามตวัแปรต่างๆ คือ อายุ ระดบัการศกึษา ประเภท ระยะเวลาในการปฏิบติังาน 

พบผลดงันี ้

3.1 บุคลากรตามพันธกิจ  สงักัดมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ท่ีมีอายตุ่างกัน

ความต้องการพฒันาตนเองในภาพรวมแตกตา่งกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และ เม่ือพิจารณาเป็นราย

ด้าน พบวา่ ด้านการเรียนรู้ด้วยตนเอง และด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 

.05 สว่นด้านการศกึษาต่อด้านการฝึกอบรม  ด้านการศกึษาดงูาน  ด้านคณุธรรมจริยธรรม และด้านบุคลิกภาพไม่

แตกตา่งกนั 

3.2  บุคลากรตามพันธกิจ  สังกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ท่ีมีระดับ

การศึกษาแตกต่างกันความต้องการพัฒนาตนเอง ในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการฝึกอบรม  ด้านการเรียนรู้ด้วยตนเอง และด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

แตกตา่งกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 สว่นด้านการศกึษาตอ่ด้านการศกึษาดงูานด้านคณุธรรมจริยธรรม  

และด้านบคุลิกภาพไมแ่ตกตา่งกนั 

3.3  บคุลากรตามพนัธกิจ  สงักดั มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ท่ีมีประเภทของ

บคุลากรแตกตา่งกนัความต้องการพฒันาตนเอง ในภาพรวมแตกตา่งกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และ 

เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบวา่ ทกุด้านแตกตา่งกนั 

3.4  บุคลากรตามพนัธกิจ  สงักดั มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ท่ีมีระยะเวลา 

ในการปฏิบัติงานแตกต่างกันความต้องการพัฒนาตนเอง ในภาพรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 

ท่ีระดบั .05 และ เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบวา่ทกุด้านไมแ่ตกตา่งกนั 
 

อภปิรายผล 

 จากการสรุปผลการวิจัยความต้องการพัฒนาตนเองของบุคลากรตามพันธกิจ  สังกัดมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณโุลกมีประเดน็สําคญัท่ีนํามาอภิปรายผลดงัตอ่ไปนี ้

1. บุคลากรตามพันธกิจ  สังกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก มีความต้องการ

พฒันาตนในภาพรวมระดบัมาก  ทัง้นี ้อาจเป็นเพราะในปัจจบุนัเป็นยคุแห่งการแข่งขนัทัง้ทางด้านเศรษฐกิจ  สงัคม  

และ การเมือง ทําให้การดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพของบุคลากรในปัจจุบนัเปลี่ยนแปลงไปดงันัน้จึงมีความ

จําเป็นต้องพัฒนาบุคลากรให้ทันทีความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึน้เพ่ือส่งเสริมผลให้องค์กรเกิดประสิทธิภาพและมี

ศกัยภาพมากขึน้ ซึง่ทําให้บุคลากรมีความตระหนกัในความสําคญัของการพฒันาตนเองในด้านต่างๆ อยู่ในระดบั

มากเพ่ือให้ตนเองมีการพฒันาความรู้ความสามารถ  และทกัษะในการประกอบอาชีพมากขึน้ และเพ่ือเป็นการสร้าง

ความก้าวหน้าในอาชีพสอดคล้องกบัแนวคิดทฤษฎีของ Rogers ท่ีกล่าวว่า มนุษย์มีศกัยภาพตามธรรมชาติท่ีจะ

เรียนรู้และการเรียนรู้จะเกิดขึน้ก็ต่อเม่ือผู้ เรียนมองเห็นว่าเนือ้หาวิชาท่ีเรียนมีความสมัพันธ์กับจุดมุ่งหมายในชีวิต

เก่ียวข้องกบัการเปลี่ยนแปลงความเป็นตวัเองทําให้มีโอกาสท่ีจะพฒันาความก้าวหน้าของตนเองได้  (อ้างอิงใน ธัญ

พร  มงคลการ , 2546, หน้า 168) 

 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน  พบว่า  ความต้องการพัฒนาตนเองของบุคลากรตามพันธกิจ  สังกัด

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  ทัง้นีอ้าจเน่ืองมากจากมนุษย์มีความต้องการพืน้ฐานในด้าน

ตา่งๆ เพ่ือให้ตนเองมีความก้าวหน้า และมัง่คงในการดํารงชีวิต ซึง่สอดคล้องกบัทฤษฎีลําดบัขัน้ตอนความต้องการ



การประชมุวิชาการแหง่ชาติ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ครัง้ที่ 9 

2501 

ของมาสโลว์(อ้างอิงใน ธญัพร  มงคลการ , 2546, หน้า 170)กลา่วว่า ความต้องการของมนุษย์มีลกัษณะเป็นลําดบั

ขัน้จากระดบัต่ําสดุไปยงัระดบัสงูสดุ เม่ือความต้องการในระดบัหนึง่ได้รับการตอบสนองแล้ว มนุษย์มีความต้องการ

ในด้านตา่งๆเพ่ือให้ตนเองประสบความสําเร็จในชีวิต ประกอบกบัการทํางานในยคุสมยัการปฏิรูประบบราชการเพ่ือ

พฒันาสว่นราชการของรัฐให้มีคณุภาพและศกัยภาพเท่าเทียนกบัองค์กรเอกชน ดงันัน้บุคลากรจึงต้องมีการพฒันา

ในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นการฝึกอบรม  การศึกษา การเรียนรู้ด้วยตนเอง การศึกษาดูงาน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้   

คุณธรรมจริยธรรม  และบุคลิกภาพเพ่ือพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพในการทํางานสูงขึน้(อ้างอิงใน สุชาติ  เด่น

ประเสริฐ , 2546, หน้า 16)ได้กล่าวถึงวิธีการพฒันาตนตนเองท่ีก่อให้เกิดความสําเร็จในการปฏิบติังานมีหลายวิธี 

คือ มีความตัง้ใจท่ีพฒันาตนเองให้ทนัต่อเหตกุารณ์ การแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดแบบเป็นกนัเอง  การศกึษาหา

ความรู้จากเอกสารวิชาการต่างๆอีกทัง้ยงัสอดคล้องกบังานวิจัยของ  อมรรัตน์ ปักโคทานัง(2548, หน้า 16)ซึ่งได้

ศึกษาความต้องการพัฒนาตนเองของบุคลากร  สายสนับสนุนวิชาการของมหาวิทยาลยัมหิดล มีความต้องการ

พัฒนาตนเองโดยรวม ด้านการเรียนรู้ด้วยตนเอง ด้านการฝึกอบรม และด้านการศึกษาต่ออยู่ในระดับมาก ซึ่ง

สอดคล้องกบังานวิจยัของสนัน่ อุน่ฐิติวฒัน์ และคณะ (2552,หน้า170)ซึง่ได้ศกึษาความต้องการพฒันาตนเองของ

บคุลากร กองอาคารสถานท่ี  สํานกังานอธิการบดี  มหาวิทยาลยัรามคําแหง  พบวา่  บคุลากรกอง อาคารสถานท่ี มี

ความต้องการพฒันาตนเองด้านการฝึกอบรมดงูาน  ด้านการศกึษาต่อ  และด้านการเรียนรู้ด้วยตนเอง  อยู่ในระดบั

มากเหมือนกนัทกุด้าน 

2. ผลการเปรียบเทียบความต้องการพฒันาตนเองของบคุลากรตามพนัธกิจ  สงักดัมหาวิทยาลยัเทคโนโลยี

ราชมงคลล้านนา พิษณโุลก  ตามตวัแปรตา่งๆ ได้แก่ อาย ุ  ระดบัการศกึษา ประเภทบุคลากรและระยะเวลาในการ

ปฏิบติังาน พบวา่ 

2.1  บคุลากรตามพนัธกิจ  สงักดั มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ท่ีมีอายุแตกต่าง

กันความต้องการพัฒนาตนเอง ด้านการเรียนรู้ด้วยตนเอง และด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แตกต่างกันอย่างมี

นยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เน่ืองจากกลุม่บุคลากรท่ีอยู่ในช่วงอายุ  มีความพร้อมในด้านต่างๆจึงทําให้บุคลากร

กลุ่มนีมี้ความต้องการพัฒนาตนเองในด้านต่างๆซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยัของงานวิจยัของ  อมรรัตน์ ปักโคทานัง

(2548, หน้า 16)ซึง่ได้ศกึษาความต้องการพฒันาตนเองของบคุลากรสายสนบัสนุนวิชาการของมหาวิทยาลยัมหิดล  

วิทยาเขตศาลายา  พบว่า บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการของมหาวิทยาลยัมหิดลท่ีมีอายุต่างกันมีความต้องการ

เรียนรู้ด้วยตนเองแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยบุลากรท่ีมีอายุ31 -40 ปี มีความต้องการ

พฒันาตนเองมากท่ีสดุ รองลงมาคือ  อาย ุ41 ปีขึน้ไป และลําดบัสดุท้ายคือ อาย ุ20 – 30 ปี  

2.2 บุคลากรตามพันธกิจ  สังกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ท่ีมีระดับ

การศกึษาแตกต่างกนัความต้องการพฒันาตนเอง  โดยรวมแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ทัง้นี ้

อาจเน่ืองจากบคุลากรท่ีมีการศกึษาแตกตา่งกนั มีความต้องการพฒันาตนเองทุกด้านอย่างสม่ําเสมอ เพ่ือให้ตนเอง

มีคณุวฒิุท่ีสงูขึน้  มีความรู้ ทกัษะ  ประสบการณ์ในการทํางานมากขึน้แสดงให้เห็นว่าระดบัการศกึษาท่ีแตกต่างกนั

ไม่มีผลต่อความต้องการพฒันาตนเองของบุคลากรแต่อย่างใด มหาวิทยาลยัได้ให้การสนบัสนุนด้านการศกึษาต่อ

ให้แก่บุคลากรอย่างเต็มท่ี จึงทําให้ระดบัการศึกษาไม่ได้เป็นตวัแปรท่ีจะทําให้บุคลากรเกิดความต้องการพัฒนา

ตนเองท่ีแตกต่างกันซึ่งสิ่งเหล่านีจ้ะนําไปสู่การพฒันากระบวนการทํางานต่อไป  ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของอม

รัตน์  ปักโคทานัง (2548, หน้า 128) ซึ่งได้ศึกษาความต้องในการพัฒนาตนเอง ของสายสนับสนุนวิชาการของ

มหาวิทยาลยัมหิดล  วิทยาเขตศาลายา  พบว่าบุคลากรสายสนบัสนุนวิชาการของมหาวิทยาลยัมหิดลท่ีมี ระดบั
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การศกึษาตา่งกนัมีความต้องการพฒันาตนเองโดยรวมและรายด้านคือ  ด้านการศกึษาต่อ ด้านการฝึกอบรม  และ

ด้านการเรียนรู้ด้วยตนเองไมแ่ตกตา่งกนั   

2.3 บคุลากรตามพนัธกิจ  สงักดั มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ท่ีมีประเภทของ

บุคลากรแตกต่างกันความต้องการพัฒนาตนเอง โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และ 

เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านแตกต่างกันโดยพนักงานพันธกิจสายสนับสนุนมีความต้องการพัฒนา

ตนเองมากท่ีสุดรองลงมาคือ พนักงานพันธกิจสายผู้สอน ทัง้นีอ้าจเน่ืองจากบุคลากรท่ีเป็นพนักงานสายผู้สอนมี

โอกาสท่ีจะพฒันาตนเองมากกวา่สายสนบัสนุนซึง่สอดคล้องกบังานวิจยัของ สมุาลี  รุจิราบตัร (2544, หน้า 89)ได้

ศกึษาความต้องการพฒันาตนเองของข้าราชการสํานกังานท่ีดินในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ ข้าราชการสํานกังาน

ท่ีดินในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีสายงานต่างกันมีความต้องการพัฒนาตนเองโดยรวมและรายด้าน ได้แก่  ด้าน

การศึกษาต่อ ด้านการฝึกอบรม  ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านบุคลิกภาพ และด้านการเพ่ิมพูนความรู้อย่างไม่เป็น

ทางการแตกตา่งกนั  

2.4  บคุลากรตามพนัธกิจ  สงักดั มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณโุลก ท่ีมีระยะเวลาใน

การปฏิบติังานแตกตา่งกนัความต้องการพฒันาตนเอง โดยรวมไมแ่ตกตา่งกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

และ เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าทุกด้านไม่แตกต่างกนัทัง้นีอ้าจเน่ืองมาจากระยะเวลาในการปฏิบติังานไม่ได้

เป็นปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการพัฒนาตนเองของบุคลากร  บุคลากรท่ีมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานท่ีแตกต่างกันมี

ความต้องการพัฒนาตนเองในด้านต่างๆ อยู่ตลอดเวลา มีความกระตือรือร้นในการพัฒนาตนเอง พัฒนา

กระบวนการทํางานพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลการทํางานซึ่งสอดคล้องกบังานวิจัยของอมรัตน์  ปักโค

ทานัง (2548 , หน้า 129) ซึ่งได้ศึกษาความต้องในการพัฒนาตนเองของสายสนับสนุนวิชาการของ

มหาวิทยาลยัมหิดล  วิทยาเขตศาลายา  พบว่าบุคลากรท่ีมีระยะเวลาในการทํางานแตกต่างกัน มีความต้องการ

พฒันาตนเองโดยรวมและรายด้านคือ  ด้านการศกึษาตอ่ ด้านการฝึกอบรม แตกตา่งกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี

ระดบั.05  พบว่าบุคลากรมีความต้องการพัฒนาตนเองไม่แตกต่างกันทัง้นีอ้าจเป็นเพราะบุคลากรสามารถเรียนรู้

ด้วยตนเองได้ตลอดเวลา และจะต้องพฒันาตนเองเพ่ือก้าวให้ทนัสมยัตอ่การเปลี่ยนแปลงในยคุปัจจบุนัตอ่ไป 

 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

การศกึษาค้นคว้าครัง้นีผู้้ วิจยัมีข้อเสนอแนะซึง่อาจเป็นประโยชน์ตอ่องค์กรและการศกึษาวิจยั  พบว่าความ

ต้องการพฒันาตนเองของบคุลากรตามพนัธกิจ  สงักดัมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ในด้าน

การศกึษาตอ่มีมากท่ีสดุ  รองลงมา  ด้านคณุธรรมจริยธรรม ตามลําดบัเพ่ือประโยชน์ในการนําพาองค์กรไปสู่ความ

เป็นเลิศทางวิชาการ และเพ่ือนําผลการวิจยัไปใช้เป็นข้อมลูประกอบการกําหนดนโยบายและวางแผนในการพฒันา

บุคลากรของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาพิษณุโลก   ตามความต้องการของบุคลากรอย่างแท้จริง   

จึงควรส่งเสริมให้บุคลากรมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง และเผยแพร่ในองค์กรและสถาบันอ่ืนๆเพ่ือให้ความ

ต้องการพฒันาตนเองของบคุลากร มีประสิทธิภาพสงูขึน้ และควรมีการศกึษาตวัแปรอิสระบางตวั เช่น หน่วยงาน / 

สงักดั เป็นต้น 
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2554 จากมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา คณะผู้ วิจัยขอขอบคุณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ล้านนา ท่ีได้ให้การสนบัสนนุทนุวิจยันีม้า ณ โอกาสนีด้้วย 
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