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บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงความต้องการพัฒนาตนเองของพนักงานบริษัท การบินไทย
จากัด (มหาชน) เพื่อสารวจความต้องการในด้านการศึกษาต่อ ด้านการฝึกอบรม และด้านการเรียนรู้ด้วยตนเอง
เพื่อ เป็ น ข้อมู ล ให้ องค์กรทราบถึง ความต้ องการพั ฒ นาตนเองของพนัก งาน เพื่อให้ องค์ก รใช้ ประกอบการ
พิจารณาการกาหนดนโยบาย แนวทางในการพัฒนาให้พนักงานมีความรู้ ความสามารถมีสมรรถนะเหมาะกับ
ลักษณะงาน และสอดคล้องกับความต้องการพัฒนาตนเองของพนักงาน ซึ่งก่อให้เกิดความเจริญก้าวหน้าใน
หน้าที่การงานอันเป็นแรงจูงใจอย่างหนึ่งให้พนักงานมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน รวมทั้งยังเป็นการพัฒนา
คุณภาพของงาน
ประชากรที่ใช้ในการศึกษา โดยใช้ขนาดตัวอย่าง จานวน 285 คน จาแนกได้ดังนี้ ตัวแปรต้น ได้แก่
เพศ อายุ วุฒิการศึกษา รายได้ และระดับตาแหน่งตัวแปรตาม ได้แก่ ด้านการศึกษาต่อ ด้านการอบรม และ
ด้านการพัฒนา / เรียนรู้ด้วยตนเอง เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวมรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามค่าความเชื่อมั่น
เท่ากับ .95 สถิติที่ใช้บรรยาย ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าที (t-Test)
ค่าเอฟ (F-Test) และเปรียบเทียบเป็นรายคู่ด้วยวิธีของเชฟเฟ่ ในกรณีที่พบความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 วิธีประมวลผลใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ SPSS
ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากเป็นเพศชาย ที่ช่วงอายุ 41-50 ปี ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่ 30,001-40,000 บาท มีระดับตาแหน่งผู้ควบคุมงาน มีความต้องการพัฒนา
ตนเอง ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีความต้องการพัฒนาตนเองมากที่สุด คือ ด้านการ
พัฒนา/เรียนรู้ด้วยตนเอง อันดับรองลงมา ด้านการฝึกอบรม และลาดับสุดท้าย ด้านการศึกษาต่อ
คาสาคัญ: การพัฒนาตนเอง, พนักงานคลังสินค้า
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Abstract
This paper aimed to explore needs for personal development of Thai Airways
International Public Company Limited Cargo Staff in the aspect of further education, training,
and self-learning for the organization to know the needs of their own employees and to
consider their policies on developing their staff’s knowledge and ability suited to their tasks
and aligned with their needs for personal development, which will contribute to progress in
work as an incentive for employees to be satisfied in the work and improve the quality of
jobs.
The number of the population in the study was 285, classified as follows:
independent variables including gender, age, education, income, and job position;
independent variables including further education, training, and self-learning. The instrument
used to collect data was a questionnaire with reliability of .95. Statistics used for descriptive
results were frequency, percentage, standard deviation, t (t-Test), F (F-Test). For comparisons,
Scheffé's method was used in case of differences statistically significant at the .05 level.
Statistical Package for Social Sciences (SPSS) software was used for data processing.
The study found that the majority of the respondents were males aged 41-50 years of
undergraduate study with the average income per month at 30,001-40,000 baht. At the
supervisor level, needs for personal development were at a high level. When considered in
each aspect, the results indicated that self-learning was the most needed, then training and
further education, respectively.
Keywords: Personal Development, Cargo staff
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ความสาคัญและที่มาของปัญหา
การขนส่งสินค้าเป็นองค์ประกอบที่จาเป็นที่สุดของเศรษฐกิจเพราะถือว่าเป็นการสนับสนุนกิจกรรมการ
ผลิต การค้า และการบริโภค ซึ่งต้องใช้เวลาในการขนส่งวัตถุดิบหรือผลผลิต อย่างมีประสิทธิภาพ การขนส่งถูก
นับเป็นส่วนที่สาคัญ ของต้นทุนปลายทางของผลผลิตนั้น ๆและเป็นตัวแทนที่สาคัญของรายจ่ายประชาชาติของ
ประเทศ (Crainic และ Laporte 1997) การขนส่งสินค้าทางอากาศเป็นปัจจัยสาคัญหนึ่ง ที่มีแนวโน้มการ
เติบโตทางเศรษฐกิจและการค้าโลกอย่างต่อเนื่อง ทิศทางการแข่งขันทางการค้าในโลกยุคใหม่ที่มุ่งเน้นความ
รวดเร็ว และความยื ดหยุ่น ในการส่ งมอบสิ นค้า และบริการที่เป็นข้อได้เปรียบหลั กในการแข่งขันในอนาคต
กิจกรรมที่เกิดขึ้นในคลังสินค้านับได้ว่ามีบทบาทสาคัญกับการสนับสนุนเศรษฐกิจของชาติ คลังสินค้า เป็นอีก
ส่วนหนึ่งทีม่ ีหน้าที่ในการจัดเก็บสินค้า ระบายสินค้า และยังช่วยส่งเสริมกิจกรรมการขนส่งให้มีประสิทธิผลมาก
ขึ้น ยกตั ว อย่ างเช่น สิ น ค้า ทั่ว ไป สิ น ค้ าลั ก ษณะอัน ตราย สิ นค้ าสดและผลไม้ เป็ นต้น ในแต่ ล ะประเภทมี
กระบวนการจัดเก็บ การขนย้ายที่แตกต่างกัน ซึ่งต้องอาศัยความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานให้เกิดความสะดวก
รวดเร็ว และสร้ างความพึงพอใจสู งสุดให้ กับลู กค้า ตรงกับ ปรัช ญาของคลั งสิ นค้ า บริษัทการบินไทย จากัด
(มหาชน) “Thai Cargo Thai Care” หมายถึง “ลูกค้าคือหัวใจของการบริการ” ซึง่ เป็นสายการบินแห่งชาติของ
ประเทศไทย มีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจในสั งกัดกระทรวงคมนาคม โดยมีฐ านปฏิ บัติการบินที่ท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิเป็น ศูนย์กลางเครือข่ายการขนส่งประกอบด้วยการให้บริการขนส่งทางอากาศ ขนส่งผู้โดยสาร การ
ขนส่งสินค้าไปรษณียภัณฑ์ และงานส่วนคลังสินค้า คลังสินค้ามีพื้นที่ปฏิบัติงาน ประกอบด้วย อาคารสินค้า
ภายในประเทศ อาคารสินค้าระหว่างประเทศ(รายงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 บริษัท การบินไทย
จากัด (มหาชน). /2550 : 38 – 39) นับเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจ สนับสนุนกิจการทางธุรกิจของภาครัฐและ
เอกชนที่ส่งผลกระทบถึงเศรษฐกิจของประเทศ ด้วยปริมาณที่มาก และลักษณะงานในการจัดเก็บและการขน
ย้ายแต่ละประเภทมีความแตกต่างกันตลอดจนพื้นที่ในการจัดการกับสินค้าในบริเวณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมี
พื้นที่จากัด การปฏิบัติงานต้องมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดความรวดเร็ว ถูกต้อง การทางานต้องใช้วัสดุอุปกรณ์
หลายชนิด และความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน ดังนั้นพนักงานทุกคนจึงต้องมีการพัฒนาตนเองตลอดเวลา
ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ เป็ น ส่ ว นส าคั ญ หรื อ อาจกล่ า วได้ ว่ า เป็ น หั ว ใจหลั ก ในการผลั ก ดั น ให้ อ งค์ ก รมี
ความก้าวหน้า จาเป็นอย่างยิ่งทีต่ ้องมีการพัฒนาในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้ทันโลกปัจจุบันที่มีความก้าวหน้าอย่าง
มากมาย ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ กัญญา แซ่โง้ว (2546, หน้า 11) ได้สรุปความหมายของ การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ว่า หมายถึง กระบวนการหรือการจัดกิจกรรมที่จะเสริมสร้าง และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของ
ทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น
รวมทั้ งมีทัศนคติที่ดีต่อหน้าที่ ความรั บผิ ดชอบ อันจะทาให้งานมีประสิทธิภ าพมากยิ่งขึ้นทั้งในปัจจุบันและ
อนาคตต่อไป ทรัพยากรมนุษย์หากมองในภาพของการผลิตเราถือว่า เป็นปัจจัยสาคัญในการผลิตที่สามารถ
พัฒนาให้เกิดคุณภาพและประสิทธิภาพได้ไม่จากัด มนุษย์เป็นส่วนสาคัญในความสาเร็จหรือความล้มเหลวของ
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องค์ก ร เป็ น สิ่ ง ที่จ ะน าพาส่ ว นของปั จ จั ย อื่น ๆ ไปสู่ เป้ า หมาย ทาให้ อ งค์ก รสามารถด าเนิ น การได้ อ ย่า งมี
ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุด การได้มาซึ่งผลผลิตที่ดีและมีคุณภาพนั้น ทรัพยากรมนุษย์จะต้องมี
คุณภาพ ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และมีจิตสานึกที่ดีต่อการทางาน สิ่งต่าง ๆ ที่กล่าวมานี้ ผู้บริหารองค์กร
และผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องต้องกาหนดเป้าหมายและนโยบายที่ชัดเจนในการส่งเสริมสนับสนุน การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ ตามความต้องการพัฒนาตนเองด้วยการให้ข้อมูล การให้ความรู้ ศึกษาเรียนรู้ด้วยวิธีการต่าง ๆ เพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิต ความรู้ความสามารถ คุณภาพในการทางาน และสนับสนุนการทางาน โดยการพัฒนาแบบ
องค์รวม คือ การพัฒนาคนในแง่การเป็นมนุษย์ไม่มองมนุษย์เป็นเพียงทรั พยากร หรือเป็นปัจจัยหนึ่งของระบบ
การผลิตเท่านั้น ผู้ที่ได้รั บการศึกษาเรียนรู้ หรือได้รับการฝึกอบรมมาดีจะทาให้มีวิสัยทัศน์ของการมองเห็ น
ปัญหา มีการแก้ไขอย่างเป็นระบบ มีทักษะและความเชี่ยวชาญในงาน องค์กรมีประสิทธิภาพเกิดการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง เมื่อคนมีคุณภาพ องค์กรก็จะเจริญก้าวหน้าและเกิดความมั่นคงของ องค์กร และสังคม
บุคคลจะสามารถปฏิบัติงานได้อย่างดีและมีคุณภาพ ต้องมีคุณภาพในตนเองก่อน คือ มีจิตสานึกมี
ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม สิ่งที่มาสนับสนุนก็คือ ความรู้ ทักษะและความชานาญ ผู้ที่สาเร็จการศึกษา
และทางานมาเป็นเวลานานควรได้รับความรู้เพิ่มเติมเพื่อพัฒนาดูแลงานของตน ให้ดีขึ้น ทั้งทางด้านวิชาความรู้
และวิชาชีพในแขนงต่าง ๆ ที่สูงขึ้น ทรัพยากรมนุ ษย์ในองค์กรต้องหมั่นแสวงหาความรู้และศึกษาหาความรู้
เพิ่มเติมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ความรู้ ความสามารถ และพัฒนาทักษะในงาน ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
รอบตัวที่เป็นไปอย่างรวดเร็วของสังคมยุคโลกาภิวัตน์ที่เราเรียกว่า สังคมแห่งการเรียนรู้ หากเราไม่เรียนรู้และไม่
พัฒนาตนเองให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ เราก็จะดาเนินชีวิตด้วยความยากลาบากในสังคมปัจจุบัน
จากสาเหตุดังกล่าวทาให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาถึงความต้องการพัฒนาตนเองของพนักงานบริษัท การ
บินไทย จากัด (มหาชน) เพื่อสารวจความต้องการในด้านการศึกษาต่อ ด้านการฝึกอบรม และด้านการพัฒนา/
เรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อเป็นข้อมูลให้องค์กรทราบถึงความต้องการพัฒนาตนเองของพนักงาน เพื่อให้องค์กรใช้
ประกอบการพิจารณาการกาหนดนโยบาย แนวทางในการพัฒนาให้พนักงานมีความรู้ ความสามารถมีสมรรถนะ
เหมาะกั บ ลั ก ษณะงาน และสอดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการพั ฒ นาตนเองของพนั ก งาน ซึ่ ง ก่ อ ให้ เ กิ ด ความ
เจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานอันเป็นแรงจูงใจอย่างหนึ่ งให้พนักงานมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน รวมทั้ง
ยังเป็นการพัฒนาคุณภาพงานอีกด้วย

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาปัจจัยคุณลักษณะส่วนบุคคลที่มีผลต่อความต้องการพัฒนาตนเอง
2. เพื่อศึกษาความต้องการพัฒนาตนเองของพนักงานคลังสินค้าบริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน) ณ ท่า
อากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ใน 3 ด้าน คือ ด้านการศึกษาต่อ ด้านการฝึกอบรม และด้านการพัฒนา/
เรียนรู้ด้วยตนเอง
3. เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับความต้องการพัฒนาตนเองของพนักงานคลังสินค้าบริษัท การบิน
ไทย จากัด(มหาชน) ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
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ขอบเขตการวิจัย
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา
ศึกษาความต้องการพัฒนาตนเอง ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา พนักงานคลังสินค้า บริษัท การบินไทย
จากัด(มหาชน) ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิในด้านการศึกษาต่อ ด้า นการฝึกอบรม และด้านการ
พัฒนา/เรียนรู้ด้วยตนเอง
2. ขอบเขตตัวแปร
ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย จาแนกได้ดังนี้ ตัวแปรต้น ได้แก่ เพศ อายุ วุฒิการศึกษา รายได้ และระดับ
ตาแหน่ง ตัวแปรตาม ได้แก่ ด้านการศึกษาต่อ ด้านการอบรม และด้านการพัฒนา/เรียนรู้ด้วยตนเอง
3. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
3.1 ประชากรที่ใช้ศึกษา พนักงานคลังสินค้าบริษัทการบินไทย จากัด (มหาชน) ณ ท่า
อากาศยาน นานาชาติสุวรรณภูมิ ซึง่ ปฏิบัติงานอยู่ พ.ศ. 2558 จานวน 1,153 คน
3.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศึกษา ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างมาโดยใช้ตาราง ของ เครซี่ แอนด์ มอร์
แกน (2513:607) ซึ่งได้จานวน 285 คน ผู้ศึกษาใช้วิธีการสุ่มแบบบังเอิญ

นิยามศัพท์เฉพาะ
การพั ฒ นาตนเอง หมายถึ ง การเรี ย นรู้ พื้ น ฐานเนื้ อ หาสาระต่ า ง ๆ ด้ ว ยวิ ธี ก ารแสวงหาความรู้
หลากหลายรูปแบบจากแหล่งต่าง ๆ ด้วยตนเองหรือวิธีอื่น เพื่อให้ตนเองมีสภาพชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น มีความรู้
ความสามารถเพิ่มขึ้น คุณภาพในการทางาน และผลการทางานมีประสิทธิภาพมากขึ้น แบ่งเป็น 3 ด้าน คือ
ด้านการศึกษาต่อด้านการฝึกอบรม และด้านการพัฒนา/เรียนรู้ด้วยตนเอง
ความต้องการพัฒนาตนเองของพนักงาน หมายถึง ความต้องการของบุคลากรที่ต้องการพัฒนาตนเอง
ให้มีความรู้ ทักษะในการปฏิบัติงาน โดยบุคลากรประเมินตนเองว่ามีความต้องการ ด้านการศึกษาต่อ ด้ านการ
ฝึกอบรม และด้านการพัฒนา/เรียนรู้ด้วยตนเอง ในระดับใดใน 5 ระดับ คือความต้องการในการพัฒนาตนเอง
ในระดับมากที่สุด มาก ปานกลาง น้อยและน้อยที่สุด
ด้านการศึกษาต่อ หมายถึง การเข้ารับการศึกษาในสถาบันการศึกษาในประเทศ เพื่อเป็นการเพิ่มเติม
คุณวุฒิและให้ได้รับความรู้ใหม่ๆ ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
ด้านการฝึกอบรม หมายถึง การพัฒนาหรือฝึกฝนอบรมบุคคลให้เหมาะ หรือเข้ากับงาน
ด้านการพัฒนา/เรียนรู้ด้วยตนเอง หมายถึง การเรียนรู้ที่ผู้เรียนสามารถกระทาได้โดยมีผู้สอน หรือ ไม่มี
ผู้สอนก็ได้ และการเรียนรู้ด้วยตนเองนั้นจะได้ผลมากหรือน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับผู้เรียนเป็นสาคัญ
พนักงาน หมายถึง พนักงานประจาที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจสังกัดฝ่ายคลังสินค้า บริษัท
การบินไทย จากัด(มหาชน) ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
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ฝ่ายปฏิบัติการคลังสินค้า หมายถึง หน่วยงานหนึ่งของฝ่ายการพาณิชย์สินค้าและไปรษณีย์ภัณฑ์ ซึ่ง
เป็น 1 ใน 5 ส่วนธุรกิจรายได้ (Business Unit หรือ BU) ของบริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน) ซึ่งดาเนิน
กิจกรรมการบริการขนส่งสินค้าทางอากาศและให้บริการงานที่เกี่ยวกับคลังสินค้า บริษัทการบินไทย จากัด
(มหาชน) ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
บริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน) หมายถึง รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงคมนาคมดาเนินกิจการด้าน
การพาณิชย์ในประเทศและระหว่างประเทศ ในฐานะสายการบินแห่งชาติ
ระดับปฏิบัติงาน (Performance level) หมายถึง บุคลากรสังกัดบริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน)
ที่ปฏิบัติอยู่ในคลังสินค้า มี 3 ระดับ คือ ระดับจัดการ (Senior Staff) ประกอบด้วย ระดับ Senior Supervisor
ถึงระดับผู้อานวยการฝ่ายปฏิบัติคลังสินค้า ระดับผู้ควบคุมงาน (Supervisor) ประกอบด้วยพนักงานระดับ
Officer, Senior Officer และ Supervisor ระดับปฏิบัติการ (Operators) ประกอบด้วยพนักงานปฏิบัติงาน
ทั่วไป ระดับ Officer

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. เป็นการศึกษาแนวทางการบริหาร และดาเนินการพัฒนาพนักงานบริษัทการบินไทย จากัด (มหาชน)
ณ ท่าอากาศยายนานาชาติสุวรรณภูมิ ให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
2. เป็นการศึกษาแนวทางในการกาหนดนโยบาย และวางแผนพัฒนาพนักงานบริษัทการบินไทย จากัด
(มหาชน) ณ ท่าอากาศยายนานาชาติสุวรรณภูมิ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กาหนด
3. นาไปใช้ในการศึกษาเพิ่มเติมในการวิจัยครั้งต่อไป

เครื่องมือที่ใช้ศึกษาในการศึกษา
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งแบ่ง
ออกเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เป็น แบบสอบถาม เรื่ องปัจจัยบุคคลของพนักงานคลังสินค้า บริษัทการบินไทย จากัด
(มหาชน) ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง โดยเป็นแบบเลือกตอบ (Checklist) ได้แก่ เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ระดับรายได้
และระดับตาแหน่งงาน จานวน 6 ข้อ
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามการพัฒนาตนเอง ของพนักงานคลังสินค้า บริษัท การบินไทย จากัด
(มหาชน) ณ ท่าอากาศยายนานาชาติสุวรรณภูมิ 3 ด้าน คือ ด้านศึกษาต่อ ด้านการฝึกอบรม และด้านการ
พัฒนา/เรียนรู้ด้วยตนเอง ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับตาม
แบบของ Likert (Likert’s Scale )และ ลักษณะของคาถามกาหนดให้ผู้ตอบได้เลือกตอบ (Checklist) จานวน
30 ข้อ คือ คะแนน 5 มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็ นเกี่ยวกับระดับการพัฒนาตนเอง ของพนักงานคลังสินค้า
บริษัทการบินไทย จากัด (มหาชน) ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ แบบปลายเปิด (Open –end
questions) พนักงานสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ
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การวิเคราะห์ข้อมูล
หลังจากผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลแล้ว ได้นาแบบสอบถามทั้งหมดไปดาเนินการวิเคราะห์ โดยใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูป Statistical package for Social Science for Windows (SPSS FW) เพื่อ
หาค่าสถิติ ดังนี้
1.การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพส่วนตัว โดยการแจกแจงความถี่ (Frequency) และหาค่าร้อย
ละ (Percentage) จาแนกตามเพศ อายุ วุฒิการศึกษา ระดับรายได้ และ ระดับตาแหน่งงาน
2.ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับการศึกษาสภาพที่เป็นจริงและสภาพที่คาดหวังของพนักงานคลังสินค้า
บริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน) ณ ท่าอากาศยายนานาชาติสุวรรณภูมิ ตามแนวการพัฒนาตนเอง 3 ด้าน
คือ ด้านการศึกษาต่อ ด้านการฝึกอบรม และด้านการพัฒนา/เรียนรู้ด้วยตนเอง โดยการคานวนหาค่าเฉลี่ย
(mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) และกาหนดเกณฑ์การแปลความ
3.การเปรียบเทียบความต้องการพัฒนาตนเองของกลุ่มตัวอย่างที่มีเพศต่างกันวิเคราะห์โดยใช้การ
ทดสอบค่า t-Test
4 .การเปรียบเทียบความต้องการพัฒนาตนเองของกลุ่มตัวอย่างที่มี อายุ วุฒิการศึกษา ระดับตาแหน่ง
งาน มากกว่า 2 กลุ่มขึ้นไป โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (one-way ANOVA) ถ้าพบความ
แตกต่างของค่าเฉลี่ยอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติจะทดสอบเป็นรายคู่โดยวิธีของ Scheffé
5. ข้อมูลเกี่ยวกับข้อเสนอแนะการพัฒนาตนเอง ของพนักงานคลังสินค้า บริษัท การบินไทย จากัด
(มหาชน) ณ ท่าอากาศยายนานาชาติสุวรรณภูมิเป็นการสรุปความคิดเห็นจากแบบสอบถามปลายเปิด โดยใช้
วิธีการสังเคราะห์ข้อความ ความถี่ และนาเสนอแบบเรียงความ
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยได้รับแบบสอบถามคืนมาก็จะตรวจสอบความถูกต้องเบื้องต้น เก็บแบบสอบถามคืน 100% และ
ใช้ความสมบูร ณ์ของการตอบ 100% สถิติที่ใช้บรรยาย (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าความถี่
(Frequesncy) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย ( ̅ ) ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) กาหนดค่านัยสาคัญ
ทางสถิติที่ .05 เพื่อบรรยายข้อมูลทั่วไป สูตรการหาค่าสถิติที่ใช้ในการศึกษา
1. ค่าร้อยละ (Percentage : P) โดยใช้สูตร (นิศารัตน์ ศิลปะเดช.2542 : 144)
2. ค่าเฉลี่ย ( ̅ ) โดยใช้สูตร (บุญเรียง ขจรศิลป์.2543 : 27)
3. ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) เพื่อแสดงการกระจายข้อมูล โดยใช้สูตร (กัลยา วาพิชย์บัญชา.
2552 : 136)

สรุปผลการศึกษา
1. ประชากรที่ใช้ศึกษา คือ พนักงานคลังสินค้าบริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน) ณ ท่าอากาศยาน
นานาชาติสุวรรณภูมิ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จานวน 209 คน คิดเป็นร้อยละ 73.3 เพศหญิง
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76 คน คิดเป็นร้อยละ 26.7 เมื่อจาแนกตามอายุ พบว่า ส่วนใหญ่มีอายุ 41-50 ปี จานวน 125 คน คิดเป็นร้อย
ละ 43.9 พบว่าส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาระดับปริ ญญาตรีจานวน 187 คน คิดเป็นร้อยละ 65.6 และสาหรับ
ระดับตาแหน่งงานมีระดับปฏิบัติการมากที่สุดจานวน 129 คน คิดเป็นร้อยละ 45.3
2 .ผลการศึกษาความต้ องการพัฒนาตนเองของพนักงานบริษัท การบินไทยจากัด (มหาชน) ณ ท่า
อากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้าน
การศึกษาต่อ ด้านการฝึกอบรม และด้านการพัฒนา/เรียนรู้ด้วยตนเอง มีความต้องการพัฒนาตนเองเป็นรายข้อ
ดังนี้
2.1 พนั กงานคลั ง สิ น ค้า บริษัท การบินไทยจากัด (มหาชน) ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ
สุวรรณภูมิ โดยภาพรวมมีความต้องการพัฒนาตนเองด้านการศึกษาต่ออยู่ในระดับมาก เรียงลาดับได้แก่ เรื่อง
ของความต้องการศึกษาหลักสูตรที่ตนเองสนใจแม้ไม่เกี่ยวข้องกับงานในหน่วยงานเพื่อเพิ่มพูน ความรู้ ต้องการ
ให้หน่วยงานมีการส่งเสริมการศึกษาเพื่อเพิ่มศักยภาพในการทางาน ต้องการศึกษาในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับ
งานในหน่วยที่สังกัด ความต้องการให้หน่วยงานที่สังกัดส่งเสริมการศึกษาเพื่อพัฒนาตนเอง ความต้องการให้
ได้รับการสนับสนุนการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะดีขึ้น ความต้องการศึกษาหลักสูตรที่ตนเองสนใจแม้ไม่เกี่ยวข้อง
กับงานในหน่วยงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความต้องการศึกษาโดยใช้เวลานอกการปฏิบัติงานและต้องการศึกษา
โดยใช้เวลางานบางส่วน ตามลาดับ
2.2 พนักงานคลังสินค้าบริษัท การบินไทยจากัด (มหาชน) ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุ วรรณ
ภูมิ โดยภาพรวมมีความต้องการพัฒนาตนเองด้านการอบรมอยู่ในระดับมากเรียงลาดับ ได้แก่ ต้องการฝึกฝน
ตนเองให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ อยู่เสมอ ต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับการปฏิรูประบบงานและการวางแผน
ต้องการเรี ยนรู้ สถานการณ์ปัจจุ บัน ที่ เกี่ยวข้องและมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน ต้องการพัฒ นาตนเองให้
ศักยภาพในการทางานสูงขึ้น ต้องการเรียนรู้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ต้องการบริหารเวลาในการทางานให้เป็นระบบ
ต้องการค้นคว้า หาความรู้ในการปฏิบัติงานจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆทั้งในและนอกหน่วยงาน สุดท้ายต้องการ
แลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นกับผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และผู้มีประสบการณ์
2.3 พนักงานคลังสินค้าบริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน) ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ
สุ ว รรณภูมิ โดยภาพรวมมีความต้องการพัฒ นาตนเองด้านการพัฒ นา/เรียนรู้ด้ว ยตนเอง อยู่ในระดับมาก
เรียงลาดับได้แก่ต้องการฝึกฝนตนเองให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ อยู่เสมอ ต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับการ
ปฏิ รู ป ระบบงานและการวางแผน ต้อ งการเรียนรู้ส ถานการณ์ปัจจุ บันที่ เกี่ ยวข้อ งและมีผ ลกระทบต่อการ
ปฏิบัติงาน ต้องการพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพในการทางานสูงขึ้น ต้องการเรียนรู้เทคโนโลยีที่ทันสมั ย ต้องการ
บริหารเวลาในการทางานให้เป็นระบบยิ่งขึ้น ต้องการค้นคว้า หาความรู้ในการปฏิบัติงานจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ
ทั้ง ในและนอกหน่ ว ยงาน ต้ อ งการแลกเปลี่ ยนความรู้ ค วามคิ ด เห็ นกั บ ผู้ ที่ มีค วามรู้ค วามสามารถ และผู้ มี
ประสบการณ์
3. ผลการเปรียบเทียบความต้องการพัฒนาตนเอง ของพนักงานบริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน) ณ
ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ที่มีเพศ อายุ วุฒิการศึกษา ระดับรายได้ และระดับตาแหน่งงาน ได้สรุปผล
ดังนี้
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3.1 พนักงานคลังสินค้า บริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน) ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ
สุวรรณภูมิ เพศหญิง และเพศชาย มีความต้องการพัฒนาตนเองโดยภาพรวม แตกต่างอย่างไม่มีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า พนักงานมีความต้องการพัฒนาตนเอง ในด้านการศึกษา การ
ฝึกอบรม และด้านการพัฒนา/เรียนรู้ด้วยตนเอง แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติที่ .05
3.2 พนักงานคลังสินค้า บริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน) ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ
สุวรรณภูมิ ที่มีอายุแตกต่างกัน มีความต้องการพัฒนาตนเองโดยภาพรวม แตกต่างอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ
ที่ .05 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านแล้ว พบว่า ด้านการอบรม ด้านการพัฒนา/เรียนรู้ด้วยตนเอง แตกต่าง
อย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติที่ .05
3.3 พนักงานคลังสินค้า บริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน) ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ
สุวรรณภูมิที่มีวุฒิการศึกษาต่างกันมีความต้องการพัฒนาตนเองโดยภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการอบรม ด้านการพัฒนา/เรียนรู้ด้วยตนเอง แตกต่าง
อย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติที่ .05 เช่นกัน แต่ ด้านการศึกษาต่อมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
.05
4. ผลการศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความต้องการพัฒนาตนเอง สรุปได้ดังนี้
4.1ด้านการศึกษาต่อ มีผู้ให้ข้อเสนอแนะมาก 3 อันดับแรก คือ ควรจัดให้ทุนการศึ กษาต่อ
สาหรับพนักงาน รองลงมาควรส่งเสริมการศึกษาต่อในด้านที่มีประโยชน์กับหน่วยงาน เพื่อนาความรู้มาพัฒนา
หน่วยงาน และควรมีการสนับสนุนให้มีการศึกษาต่อหลายๆ ด้าน
4.2 ด้านการฝึกอบรม มีผู้ให้ข้อเสนอแนะมาก 3 อันดับแรก คือ ควรจัดการฝึกอบรมให้ตรง
กับงานในหน้าที่รับผิดชอบ รองลงมา ควรจัดให้มีการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องเพื่อให้บุคลากรตื่นตัวอยู่เสมอ และ
ควรจัดอบรมภายนอกสถานที่
4.3 ด้านการพัฒนา/เรียนรู้ด้วยตนเอง มีผู้ให้ข้อเสนอแนะมาก 3 อันดับแรก คือ การเรียนรู้
จากเทคโนโลยี เช่น อินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ เป็นต้น รองลงมา ควรมีการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดเวลา เพื่อให้ทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลง และ การเรียนรู้จากสื่อต่าง ๆ ที่ช่วยในการพัฒนาความรู้ของตนเอง เช่นตารา เอกสาร
ข่าวสาร วารสาร และ CD เป็นต้น

การอภิปรายผล
ผลการศึกษาวิจัยเรื่องความต้องการพัฒนาตนเองของพนักงานคลังสินค้า บริษัท การบินไทยจากัด
(มหาชน) ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ มีประเด็นสาคัญที่ผู้วิจัยขอนามาอภิปรายผล ดังต่อไปนี้
1.พนักงานบริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน) ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ มีความต้องการ
พัฒนาตนเองโดยภาพรวม 3 ด้าน อยู่ในระดับมาก เรียงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ด้านการพัฒนา/
เรีย นรู้ด้วยตนเอง ด้านการฝึกอบรม และด้ านการศึกษาต่อ ทั้งนี้ เนื่องจากปัจจุบันเป็นยุคแห่ งการแข่งขัน
ทางด้ า นเศรษฐกิ จ สั ง คม การเมื อ ง การด ารงชี วิ ต และการประกอบอาชี พ ประกอบกั บ กระแสของยุ ค
โลกาภิวัฒน์ พ นักงานทุกคนจึ งตระหนั กความส าคัญของการพัฒนาตนเองในระดับมาก เพื่อรองรับกับการ
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ปรับเปลี่ยนวิธีการดาเนินงานให้ทันกับยุคสมัย และเทคโนโลยี ทั้งนี้เพื่อให้ตนเองได้มีความรู้ความสามารถใน
การปฏิบัติหน้าที่การงานในความรับผิดชอบของตนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้องค์กรมีความก้าวหน้า
ต่อไป
1.1 ด้านการพัฒนา/เรียนรู้ด้วยตนเอง ในภาพรวมมีความต้องการพัฒนาตนเองอยู่ในระดับ
มาก พนักงานเลือก ความต้องการฝึกฝนตนเองให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ อยู่เสมอ มากเป็นอันดับที่หนึ่ง
ความต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับการปฏิรูประบบงานและการวางแผน และต้องการเรียนรู้สถานการณ์ปัจจุบันที่
เกี่ยวข้องและมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน ตามลาดับ
ข้อแรกพนักงานเลือกความต้องการฝึกฝนตนเองให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ อยู่
เสมออาจมีเหตุผลมาจากการจากัดด้านเวลาและลักษณะของงานที่ทาและรับผิดชอบ ทาให้พนักงานต้องการ
ได้รับการฝึกฝนตนเองให้มากอย่างต่อเนื่อง ซึ่งพนักงานไม่สามารถเรียนรู้ทฤษฎีในห้องเรียนได้ แต่สามารถ
เรียนรู้ได้จากทักษะการลงมือปฏิบัติงานจริง และการลงมือปฏิบัติมีความจาเป็นต้องทาบ่อย ๆ เพื่อให้เกิดทักษะ
และความชานาญ โดยพนักงานอาจเรียนรู้ได้จากหัวหน้างานโดยตรง ใช้วิธีสอนตัวต่อตัว (Coaching) เพื่อให้
เกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง หรือการใช้สื่อออนไลน์ในรูปแบบต่าง ๆ ที่สามารถเรียนรู้ เวลาใดก็ได้ซึ่งไม่
มีผลกระทบต่อการทางาน หรือศึกษาคู่มือการทางานในสายงานนั้นๆ ด้วยวิธีการเหล่านี้พนักงานสามารถพัฒนา
ตนเองให้มปี ระสิทธิภาพทันต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ได้อยู่เสมอ
ข้อที่สอง ความต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับการปฏิรูประบบงานและการวางแผน ทั้งนี้
เหตุผลมาจากเนื่องจากบริษัท การบินไทยจากัด(มหาชน) เป็นรัฐวิสาหกิจ ที่มีรัฐบาลเป็นผู้ถือหุ้นมากกว่าร้อย
ละ 50 ถูกบริหารงานในรูปแบบบริษัทเอกชน สืบเนื่องสถานการณ์การเมืองของประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลง
บ่อยครั้ง และนโยบายของบริษัทเป็นไปตามรัฐบาลในแต่ละสมัย มีผลทาให้ พนักงานต้องการรู้เกี่ยวกับการ
ปฏิรูประบบงานและการวางแผนต่าง ๆ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน หัวหน้างานอาจมีการ
แจ้งต่อพนักงานภายใต้สายงานของตนเอง เพื่อแจ้งให้ทราบถึงระบบงานที่เปลี่ยนแปลงไป หรือ การติดป้าย
ประกาศเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน อีก ทั้ง ควรแนะนาถึงการแก้ไขปัญหาด้วยและหากมีสถานการณ์เปลี่ยนแปลง
พนักงานควรปฏิบัติอย่างไร
ข้อที่สามความต้องการเรียนรู้สถานการณ์ปัจจุบันที่ เกี่ยวข้องและมีผลกระทบต่อการ
ปฏิบัติงาน ความต้องการพัฒนาตนเองในด้านการเรียนรู้สถานการณ์ปัจจุบันที่เกี่ยวข้องและมีผลกระทบต่องาน
นั้น มีความสอดคล้ องกับความต้องการพัฒ นาตนเอง ในด้านของความต้องการฝึกฝนตนเองให้ ทันต่อ การ
เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ อยู่เสมอและ ความต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับการปฏิรูประบบงานและการวางแผน ซึ่งองค์กร
สามารถตอบสนองความต้องการของพนักงานได้โดย การเพิ่มช่องทางการสื่อสาร ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของสื่อ
ออนไลน์ ช่องรายการโทรทัศน์ หรือวิทยุ ที่องค์กรจะสามารถสื่อสารกับพนักงานได้โดยตรง หรือ ระบบฮอตไลน์
ที่พนักงานสามารถปรึกษาปัญหาต่างๆ ได้รวดเร็ว เป็นระบบการสื่อสารสองทาง ระหว่างองค์กรกับพนักงาน ทั้ง
สามข้อนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ เกษรินทร์ วิริยะอาภรณ์ (2545) ศึกษาความต้องการในการพัฒนาตนเอง
ของข้าราชการกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ พบว่า ข้าราชการมีความต้องการพัฒนาตนเองในด้านนี้อยู่ใน
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ระดับมาก โดยการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมจากสื่อต่างๆต้องการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมจากการดูงานในและ
ต่างประเทศบางโอกาส
1.2 ด้านการอบรม พนักงานคลังสินค้า บริษัท การบินไทยจากัด (มหาชน) ณ ท่าอากาศยาน
นานาชาติสุวรรณภูมิ มีความต้องการพัฒนาตนเองด้านการฝึกอบรม พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า พนักงานมี
ความต้องการให้หน่วยงานที่สังกัดให้ความสาคัญในการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถยิ่งขึ้น เป็น
อันดับแรกอันดับสองต้องการให้หน่วยงานที่สังกัดส่งเสริมบุคลากรให้ได้มีโอกาสพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
และต้องการเข้าร่วมฝึกอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ
ด้ า นการอบรมที่ พ นั ก งานต้ อ งการให้ ห น่ ว ยงานพั ฒ นาบุ ค ลากรให้ มี ค วามรู้
ความสามารถ มีโอกาสการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และอยู่ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการทางานที่รับผิดชอบ
กระบวนการหนึ่งของการพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพและสามารถนามาปรับใช้กับงานที่ทาให้เกิดประสิทธิภาพ
และเกิดความก้าวหน้าในสายงานของตน และยังเป็นส่วนส่งเสริมหรือผลักดันและขับเคลื่อนให้ หน่วยงานหรื
องค์ ก รเกิ ด ความเจริ ญ ก้ า วหน้ า ทั้ ง นี้ เ นื่ อ งจากพนั ก งานหรื อ บุ ค ลากรในหน่ ว ยงานเป็ น บุ ค คลที่ มี ค วามรู้
ความสามารถฉะนั้น หน่วยงานควรมีการสนับสนุนให้มีการเรียนรู้ตลอดเวลา โดยกระบวนการการฝึกอบรมเป็น
การฝึกทักษะทางด้านการคิด และเทคนิคด้านการทางาน ตลอดจนก่อให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง ดังนั้น
การเรียนรู้ด้วยการอบรมถือได้ว่าก่อให้เกิดประสิทธิภาพอย่างแท้จริง ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ วิจิตร อาวะ
กุล (2543) ได้กล่าวว่า การฝึกอบรมเป็นการเพิ่มพูนทักษะและพัฒนาความรู้เพื่อนาไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง
1.3 ด้านการศึกษาต่อพนักงานมีความต้องการพัฒนาตนเองเรื่องของความต้องการศึกษา
หลักสูตรที่ตนเองสนใจแม้ไม่เกี่ยวข้องกับงานในหน่วยงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ลาดับแรก และอันดับสอง ต้องการ
ให้หน่วยงานมีการส่งเสริมการศึกษาเพื่อเพิ่มศักยภาพในการทางาน และ ต้องการศึกษาในหลักสูต รที่เกี่ยวข้อง
กับงานในหน่วยที่สังกัด ลาดับสุดท้าย ความต้องการให้หน่วยงานที่สังกัดส่งเสริมการศึกษาเพื่อพัฒนาตนเอง
ข้ อ แรก การศึ ก ษาเป็ น สิ่ ง ที่ ช่ ว ยให้ ทุ ก คนเพิ่ ม ความรู้ ความสามารถ ทั ก ษะ
ประสบการณ์ เจตคติ และเพิ่มขีดความสามารถทางด้านการคิดให้กว้างไกลมากขึ้ น ซึ่งนาไปสู่กระบวนการการ
ปฏิบัติเป็น ขั้นตอน และนาไปสู่ความสาเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ อันดับแรก แม้พนักงานจะต้องการศึกษา
หลักสูตรที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับงานแล้ว แต่การศึกษาทุกด้านนาไปสู่กระบวนการคิดการปฏิบัติซึ่งมีส่วนทาให้
องค์กรประสบการณ์ความสาเร็จ เหตุที่ทาให้พนั กงานเลือกการศึกษาที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานนั้น อาจมีผลมาจาก
พนักงานอาจมีความต้องการศึกษาในมุมมองที่กว้างขึ้น หรือมากกว่าในหน้าที่การงานตน เพื่อนาสิ่งที่ศึกษาแม้
ไม่ได้เกี่ยวกับงานมาปรับใช้ หรือแก้ไขปัญหาด้วยวิธีใหม่ ๆ ที่แตกต่างจากเดิม
ข้อสอง ความต้องการให้ หน่วยงานมีการส่งเสริมการศึกษาเพื่อเพิ่มศักยภาพในการ
ทางาน และ ต้องการศึกษาในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับงานในหน่วยที่สังกัด เนื่องจากการศึกษาต่อที่ตรงกับงานที่
รับ ผิดชอบ สามารถน าความรู้ ความสามารถมาใช้กับงานได้อย่างเต็มรูปแบบและสามารถผลักดันให้ งานมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อีกทั้งสามารถนาความรู้ที่ได้จากคุณวุฒิมาปรับเปลี่ยนเลื่อนขั้นตาแหน่งได้
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ข้อสาม ความต้องการให้หน่วยงานที่สังกัดส่งเสริมการศึกษาเพื่อพัฒนาตนเอง ทั้งนี้
เป็นเพราะการศึกษาต่อพัฒนาได้ทั้งตนเองและหน่วยงานที่สังกัดให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาไปสู่
ความก้าวหน้าทั่วทั้งองค์กร
ทั้งสาม ข้อนี้ได้สอดคล้องกับงานวิจัยของเกษรินทร์ วิริยะอาภรณ์ (2545) ศึกษา
ความต้องการในการพัฒนาตนเองของข้าราชการกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ พบว่า ข้าราชการกรม
วิชาการ ต้องการให้สนับสนุนด้านการศึกษาต่อในและต่างประเทศ โดยใช้ทุนอุดหนุนจากหน่วยงานที่สังกัด
ต้องการศึกษาต่อเพื่อพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพในการทางานสูงขึ้น และต้องการศึกษาต่อในสาขาวิชาที่เป็น
ประโยชน์กับหน้าที่ความรับผิดชอบในอนาคต
2 .ผลการเปรียบเทียบความต้องการพัฒนาตนเองของพนักงานคลังสินค้า บริษัท การบินไทยจากัด
(มหาชน) ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ที่มีสถานภาพส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน ได้แก่ เพศ อายุ วุฒิ
การศึกษา ระดับรายได้และระดับตาแหน่งงาน สรุปได้ดังนี้
2.1 พนักงานคลังสินค้า บริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน) ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ
สุวรรณภูมิทั้งเพศหญิงและเพศชาย แตกต่างกันอย่างไม่ มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งไม่เป็นไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้เป็นเพราะว่าในปัจจุบันนี้ทั้งเพศชายและเพศหญิง มีความเท่าเทียมกันในด้านสิทธิของ
การเรียนรู้ ผู้หญิงในปัจจุบันมีแนวโน้มที่ทางานนอกบ้านมากขึ้น ด้วยสภาวะเศรษฐกิจที่ทุกคนต้องช่วยกันทามา
หาเลี้ยงครอบครัว ดังนั้นทาให้การพัฒนาตนเองของผู้หญิงและผู้ชายไม่แตกต่างกันเพราะต้องการนาเอาความรู้
ความสามารถมาใช้ในการพัฒนางานและส่งเสริมในด้านอาชีพให้มีความก้าวหน้ายิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของรพีพร ขาโพธิ์ (2544) ได้วิจัยเรื่อง การศึกษาความต้องการการพั ฒนาและสนับสนุนจากองค์การของ
พนักงานธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพ และ ปริมณฑล ภายหลังการปรับลดขนาด
องค์การ พบว่า เพศแตกต่างกัน มีความต้องการการพัฒนาและสนับสนุนจากธนาคารไม่ต่างกัน ซึ่งอาจเป็น
เพราะว่าปัจจุบันเพศชายและเพศหญิง มีความเสมอภาคเท่าเทียมกันมากขึ้น และสอดคล้องกับงานวิจัยของ
วิเชียร หล่อฉัตรนพคุณ (2546) พบว่า เพศไม่มีความสัมพันธ์กับการพัฒนาตนเองของพนักงานธนาคารไทย
พาณิชย์ จากัด (มหาชน) สังกัดสานักงานใหญ่
2.2 พนักงานคลังสินค้า บริษัท การบินไทยจากัด (มหาชน) ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิที่มี
อายุต่างกัน มีความต้องการพัฒนาตนเอง แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตาม
สมมติฐานที่วางไว้ จะเห็นได้ว่าพนักงานที่มีอายุ 20-30 ปี มีความต้องการพัฒนาตนเองมากที่สุดเพราะช่วงนี้
เป็นวัยที่ช่วงของการศึกษาเรียนรู้และเปลี่ยนแปลงงานให้ดีขึ้นและมีความมั่นคงมากขึ้น จึงต้องพัฒนาตนเอง
เพื่อออกไปต่อสู้แข่งขันกับผู้อื่นและให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ส่วนช่ว งอายุ 30-40ปี และ 41-50 ปี มีความ
ต้องการพัฒนาตนเองรองลงมาเพราะว่าวัยนี้ผ่านประสบการณ์การเรียนรู้และการทางานมากพอสมควร และ
เริ่มมั่นคงก็จะเริ่มลดระดับการพัฒนาตนเองลงมา ส่วนพนักงานที่มีอายุมากกว่า 50 ปีมีความต้องการพัฒนา
ตนเองน้อยที่สุด เพราะช่วงวัยนี้ เป็นวัยที่มั่นคงแล้วทุกด้านจึงไม่ค่อยมีความคิดต้องการพัฒนาตนเอง แต่จะวาง
แผนการพัฒนาตนเองให้ลูกหลานเป็นบุคคลที่มีศักยภาพในอนาคต ซึ่งจะสอดคล้องกันงานวิจัยของ สุมาลี รุจิรา
บัตร (2544) ได้วิจัยเรื่อง การศึกษาความต้องกาพัฒนาตนเองของข้าราชการสานักงาน ที่ดินในเขต
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กรุงเทพมหานคร พบว่า อายุต่างกันมีความต้องการพัฒนาตนเองโดยรวม และรายด้านทุกด้านแตกต่างกันอย่าง
มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคล้องกับงานวิจัยของสุวรรณี แสงกระจ่าง (2544) ได้ทาการวิจัยเรื่อง
ความต้องการพัฒนาความรู้ของข้าราชการที่ปฏิบัติงานด้านระบบสารสนเทศ กรณีศึกษา กรมทรัพยากรธรณี
กระทรวงอุตสาหกรรม พบว่า อายุที่ต่างกัน มีความต้องการพัฒนาความรู้ด้านระบบสารสนเทศที่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2.3 พนักงานคลังสินค้า บริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน) ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิที่มี
วุฒิการศึกษาต่างกัน มีความต้องการพัฒนาตนเอง แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งเป็นไป
ตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ พบว่าพนักงานที่มีวุฒิการศึกษาอนุปริญญา และปริญญาตรี มีความต้องการพัฒนาตนเอง
มากกว่าพนักงานที่วุฒิการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี เนื่องจากผู้ที่มีวุฒิอนุปริญญาต้องการศึกษาเรียนรู้มากยิ่งขึ้น
เพื่อนามาปรับเลื่อนขั้นและระดับตาแหน่งงานของตนให้สูงขึ้นและมีความมั่นคงในหน้าที่การงานมากยิ่งขึ้น ส่วน
ผู้มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรียังคงมีความต้องการพัฒนาตนเองด้านการศึกษาต่อเช่นกัน เนื่องจากปัจจุบัน
การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ทาให้มีโอกาสก้าวหน้าในอาชีพการงานมากยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
วิเชียร หล่อฉัตรนพคุณ (2546) ได้ทาการวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการพัฒนาตนเองของพนักงาน
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) สังกัดสานักงานใหญ่ ผลการวิจัยพบว่า ระดับการศึกษามีความสัมพันธ์กับ
การพัฒนาตนเอง และสอดคล้องกับงานวิจัยของ กนิษฐา ฐิติวัฒนา (2542) ได้ทาการวิจัยเรื่องแรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิ์และความต้องการการพัฒนาตนเองของนายช่างเทคนิค สังกัดกรมทางหลวง พบว่า ระดับการศึกษา
ต่างกันมีความต้องการการพัฒนาตนเองแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
2.4 พนักงานคลังสินค้า บริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน) ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิที่มี
ระดับรายได้ต่างกัน มีความต้องการพัฒนาตนเอง แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไป
ตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายคู่แล้วพบว่า แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
หากพิจารณาถึงระดับรายได้แล้ว พบว่าค่าเฉลี่ยของผู้มีระดับ ต่ากว่า 10,000 บาท มีความต้องการพัฒนา
ตนเองมากที่สุด ผลมาจาก ที่ระดับรายได้ต่าง ๆ โดยส่วนมากจะสอดคล้องกับระดับการศึกษา กลุ่มนี้มีความ
ต้องการพัฒนาตนเองในระดับมากที่สุด เพื่อต้องการปรับระดับรายได้ให้ สูงขึ้นและเพื่อความมั่นคงในอาชีพการ
งานมากยิ่งขึ้นสอดคล้องกับงานวิจัยของ มัทนินท์ เขียววิจิตร์ (2548) ได้ทาการวิจัยเรื่องความคาดหวังของ
พนักงานในการพัฒนาบริหารงานขององค์การคลังสินค้า พบว่า ระดับรายได้ที่ต่างกันมีความต้องการการพัฒนา
ตนเองแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
2.5 พนักงานคลังสินค้า บริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน) ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิที่มี
ระดับตาแหน่งที่ต่างกัน มีความต้องการพัฒนาตนเอง แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่ง
เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ พบว่า พนักงานในระดับปฏิบัติการมีความต้องการพัฒนาตนเองในระดับที่มาก
เนื่องจากพนักงานในระดับการทางานนี้มีความรู้น้อยและเป็นงานที่ต้องใช้แรงงาน จึงต้อ งการพัฒนาตนเองเพื่อ
นาไปสู่การปฏิบัติงานในระดับที่สูงขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ รพีพร ขาโพธิ์ (2544) ได้วิจัยเรื่อง
การศึกษาความต้องการการพัฒ นาและสนับสนุนจากองค์การของพนักงานธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด
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(มหาชน) ในเขตกรุงเทพ และ ปริมณฑล ภายหลังการปรับลดขนาดองค์การ พบว่า ระดับตาแหน่งงานที่
แตกต่างกันทาให้พนักงานมีความต้องการการพัฒนาและสนับสนุนจากองค์การที่แตกต่างกัน

ข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาความต้องการพัฒนาตนเองของพนักงานคลังสินค้า บริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน)
ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1.องค์ควรสร้างแรงจูงใจ และบรรยากาศ ในการสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ เพื่อให้มีวุฒิการศึกษาที่
สูงขึ้น เช่น จัดหาทุนในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ทาโครงการความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาเพื่อให้
สิทธิประโยชน์แก่ พนักงาน ในการเข้าศึกษา โดยไม่ต้องร่วมสอบแข่งขันการคัดเลือกในการศึกษาต่อโดยเฉพาะ
ระดับปริญญาตรี หรือ อานวยความสะดวกในการจัดตารางเวลาที่เหมาะสมให้พนักงานในการเข้ างานเป็น
ช่วงเวลา
2.เปิดให้มีการฝึกอบรมในทุกระดับอย่างเท่าเทียมกัน โดยเฉพาะในเรื่องเนื้อหาหลักสู ตรการอบรมที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ การปฏิ บั ติ ง านในหน้ า ที่ ให้ ส ามารถน ามาใช้ ใ ห้ เ ป็ น ประโยชน์ ต่ อ การปฏิ บั ติ ง านได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพที่แท้จริง
3. ส่งเสริมสนับสนุนเรื่องการปฏิบัติหน้าที่โดยให้มีการนาเทคโนโลยีมาปรับปรุงในการทางานเพื่อความ
รวดเร็วและงานที่ออกมามีประสิทธิภาพ จัดให้มีคอมพิวเตอร์อย่างทั่วถึง เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง
4. มีการฝึกอบรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ ให้แก่พนักงานอย่างสม่าเสมอ
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
1.ควรศึกษาองค์ประกอบของแรงจูงใจที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาตนเอง ด้านการศึกษาต่อ ด้านการ
ฝึกอบรม และด้านการพัฒนา/เรียนรู้ด้วยตนเอง
2.วิจั ย รู ป แบบและวิ ธี การพัฒ นาตนเองที่เหมาะสม ทางด้านการศึ กษาต่อ ที่ส่ งผลต่อการนาไปใช้
ปฏิบัติงานและให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
3.วิจั ย ถึ ง ปั ญ หาและอุ ป สรรคที่ ส่ ง ผลต่ อ การพั ฒ นาตนเองของพนั ก งานบริ ษั ท การบิ น ไทยจ ากั ด
(มหาชน) ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ เพื่อเปรียบเทียบหาข้อบกพร่อง และหาแนวทางแก้ไขอุปสรรค
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