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บทคัดย�อ 

การศึกษาเร่ือง การพัฒนาตนเองของบุคลากรในกลุYมธุรกิจคSาสYงเคร่ืองสําอาง อําเภอไทร
นSอย จังหวัดนนทบุรี  โดยจําแนกตาม เพศ การศึกษา และประสบการณ?การปฏิบัติงาน  และเพ่ือ
ศึกษาความคิดเห็นและขSอเสนอแนะเก่ียวกับแนวทางการแกSไขปRญหาการพัฒนาตนเองของบุคลากร
ในกลุYมธุรกิจคSาสYงเคร่ืองสําอาง อําเภอไทรนSอย จังหวัดนนทบุรี  ประชากรท่ีใชSในการวิจัย คือ 
บุคลากรในกลุYมธุรกิจคSาสYงเคร่ืองสําอาง อําเภอไทรนSอย จังหวัดนนทบุรี  จํานวน 197 คน เคร่ืองมือ
ท่ีใชSในการวิจัย คือ แบบสอบถาม (Questionnaires) และสถิติท่ีใชSในการวิจัย  ไดSแกY คYาความถ่ี 
(Frequency), คYารSอยละ (Percentage),คYาเฉลี่ย (Mean) และและคYาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 
deviation),ทดสอบคYาที-เทสท? (t-test) โดยวิธีการวิเคราะห?ความแปรปรวนทางเดียว (One–way 
ANOVA และ Correlation Analysis 

ผลการศึกษาพบวYา บุคลากรในกลุYมธุรกิจคSาสYงเคร่ืองสําอาง อําเภอไทรนSอย จังหวัดนนทบุรี  
สYวนใหญYเป̀นเพศหญิง มีอายุ 25-35 ป�จบระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี และสูงกวYาปริญญาตรี 
และมีประสบการณ?ในการทํางานท่ี  11 – 20 ป� ระดับความตSองการพัฒนาตนเองของบุคลากรใน
กลุYมธุรกิจคSาสYงเคร่ืองสําอาง อําเภอไทรนSอย จังหวัดนนทบุรี  ในภาพรวมทุกดSานอยูYในระดับปาน
กลาง (  = 3.49)  เม่ือพิจารณาเป̀นรายดSาน พบวYา ดSานการรับรูSความสามารถของตนเอง โดย
ภาพรวมอยูYในระดับปานกลาง (  = 3.45) ดSานแรงจูงใจใฝ�สัมฤทธ์ิ โดยภาพรวมอยูYในระดับปานกลาง 
(  = 3.34) และดSานบรรยากาศองค?กร โดยภาพรวมอยูYในระดับมาก (  = 3.69) ตามลําดับ 
เปรียบเทียบความตSองการพัฒนาตนเองของบุคลากรในกลุYมธุรกิจคSาสYงเคร่ืองสําอาง อําเภอไทรนSอย 
จังหวัดนนทบุรี  จําแนกตามเพศ  อายุ  ระดับการศึกษา  ประสบการณ?ในการทํางาน ปRจจัยดSานการ
รับรูSความสามารถของตนเอง ปRจจัยดSานแรงจูงใจใฝ�สัมฤทธ์ิ และปRจจัยดSานบรรยากาศองค?การ ใน
ภาพรวมและรายดSานไมYแตกตYางกัน 
 
คําสําคญั: การพัฒนาตนเองม,กลุYมธุรกิจ,แรงจูงใจใฝ�สมัฤทธ์ิ 
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Abstract 
The purposes of this research were to study the personal development of 

personnel in cosmetics wholesale business at Sainoi District, Nonthaburi Province, to 
compare the personal development of personnel in cosmetics wholesale business at 
Sainoi District, Nonthaburi Province divided by gender, education, and work 
experience and to study the opinions and suggestions about how to resolve personal 
development of personnel in cosmetics wholesale business at Sainoi District, 
Nonthaburi Province. The sample group use 197 of personnel who work in cosmetics 
wholesale business at Sainoi District, Nonthaburi Province; the instrument is 
questionnaires to collect data, statistics use frequency, percentage, mean, standard 
deviation, t-test, one way ANOVA and Correlation Analysis. 

The findings show that most of personnel who in cosmetics wholesale 
business at Sainoi District, Nonthaburi Province,  were female and have aged 
between 2 5 -3 5  years old, graduated bachelor degree and over, work experience 
between 1 1 -2 0  years. The development needs of staff in field in cosmetics 
wholesale business at Sainoi District, Nonthaburi Province, in all aspects is moderate  
(  = 3 .49 ), considering in aspect found that of self-efficacy; the overall is moderate      
(  = 3 . 4 5 ) , achievement motivation; the overall is moderate (  = 3 . 3 4 )  and 
organizational climate is in high level  (  = 3 .6 9 ) , respectively. To compare the 
personal development of personnel in cosmetics wholesale business at Sainoi 
District, Nonthaburi Province, by gender, age, education, work experience in self-
efficacy, achievement motivation and organizational climate; overview of them were 
not difference. 

 
Keyword: Personal development, Business group, Achievement motivation 
 
ความเป�นมาและความสาํคญัของปvญหา 

ในการท่ีจะพัฒนาบุคคลใหSมีความรูSความสามารถ มีความเหมาะสมท่ีจะปฏิบัติงานในองค?การ
น้ัน บุคลากรท่ีอยูYในองค?การจะตSองใหSความรYวมมือ โดยมีการตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนา
ตนเอง มีความคิดท่ีจะปรับปรุงตนเอง ตSองการท่ีจะเปลี่ยนแปลงตนเองใหSเป̀นบุคลากรท่ีมีคุณคYา 
เพราะการท่ีบุคคลจะประสบความสําเร็จในชีวิตไดSน้ันตSองใหSความใสYใจกับการคSนควSาหาความรูS
เพ่ิมเติม เป̀นผูSรักความกSาวหนSา มุYงศึกษาดSวยตนเองตลอดเวลา มีเป�าหมายเพ่ือตSองการความสําเร็จ 
การท่ีบุคคลมีความปรารถนาท่ีจะทํางานใหSประสบความสําเร็จดSวยความอุตสาหพยายาม ถือวYาบุคคล
น้ันเป̀นผูSท่ีมีแรงจูงใจใฝ�สัมฤทธ์ิ ซึ่งเป̀นแรงจูงใจท่ีสําคัญท่ีสุดของมนุษย?และมีอิทธิพลตYอความสําเร็จ



การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 4 
มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรี 

385 
 

ของตนเองและองค?การดSวย บุคคลท่ีตSองการประสบความสําเร็จ จําเป̀นตSองมีการพัฒนาความรูS
ความสามารถของตนอยูYตลอดเวลา กลYาวคือ คุณลักษณะของบุคคลมีผลตYอการเกิดพฤติกรรมตYางๆ 
และคุณลักษณะสYวนบุคคลท่ีสําคัญอันหน่ึงก็คือ การรับรูSความสามารถของตนเอง (Self-Efficacy) ซึ่ง
เป̀นปRจจัยสําคัญท่ีจะสYงผลใหSบุคคลเกิดความเช่ือม่ันในตนเอง มีแนวโนSมท่ีจะกระทําในสิ่งท่ีตนเอง
เช่ือถือเพ่ิมข้ึน มีการสรSางสัมพันธภาพกับผูSอ่ืนไดSงYาย สYงผลตYอผลผลิตของงานในระดับสูง และมีความ
เช่ือวYาความสําเร็จเกิดข้ึนมาจากความสามารถและทักษะของตนเอง และนอกจากคุณลักษณะสYวน
บุคคลแลSว สภาพแวดลSอมก็มีผลตYอพฤติกรรมของบุคคลน้ันดSวย ซึ่งสภาพแวดลSอมท่ีสําคัญประการ
หน่ึงคือ บรรยากาศองค?การ องค?การสามารถท่ีจะสนับสนุนใหSบุคลากรมีการพัฒนาตนเองไดSโดยการ
สรSางบรรยากาศองค?การท่ีเอ้ืออํานวยตYอการพัฒนา หากองค?การใดสามารถสรSางบรรยากาศแหYงการ
เรียนรูS คือ เป[ดโอกาสใหSบุคลากรทุกคนไดSพัฒนาความรูS ความสามารถของตนเอง หรือเพ่ิมศักยภาพ
ในการทํางานองค?การน้ันก็จะเป̀นองค?การท่ีสามารถเพ่ิมผลผลิตไดSอยYางตYอเน่ือง ซึ่งเป̀นปRจจัยสําคัญ
ของการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขYงขันของ 
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ทักษะ และทัศนคติในการปฏิบัติงานใหSดีขึ้นในตําแหนYงงานปRจจุบัน 

2. การศึกษา หมายถึง การเปลี่ยนแปลงภายในชYวงระยะกลางใหSบุคคลเกิดการเรียนรูSงาน 
เตรียมบุคลากรเพ่ือเลื่อนตําแหนYง (ความกSาวหนSาอาชีพในแนวด่ิง) หรือเพ่ือเพ่ิมความสามารถดSาน
เทคนิคในงานปRจจุบัน (ความกSาวหนSาอาชีพในแนวนอน) 

3. การพัฒนา หมายถึง ความพยายามเปลี่ยนแปลงภายในชYวงเวลาระยะยาวใหSบุคคลเกิด
การรับรูS สามารถกSาวทันการเปลี่ยนแปลงขององค?การในอนาคต 

เฮอร?เบิร?ค เจ ชูเดน และ อาร?เธอร? ดับบลิว เซอร?แมน (1968 : 10-11 อSางถึงใน มยุรี ศรีชู
สุข, 2550: 8) กลYาววYา การพัฒนาบุคลากรเป̀นกระบวนการในการใหSการศึกษาฝ�กอบรมบุคลากร 
เพ่ือใหSเป̀นบุคลากรท่ีเหมาะสมกับความตSองการขององค?การ  
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การพัฒนาทรัพยากรมนุษย?เป̀นโครงการท่ีองค?การจัดข้ึนเพ่ือพัฒนาทักษะ และความรูSท่ี
จําเป̀นรวมถึงการพัฒนาอาชีพและการพัฒนาการบริหารจัดการใหSแกYพนักงานโดยมุYงไปท่ีผูSบริหาร 
เพ่ือปรับปรุงความสามารถใหSการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ มีโอกาสรับประสบการณ? ความชํานาญ 
และทัศนะคติใหมY ท่ีจะเป̀นพนักงานและผูSบริหารท่ีสมบูรณ?แบบและประสบความสําเร็จ เกิดความ
เจริญกSาวหนSาในอาชีพและท่ีสําคัญก็คือเป̀นการเตรียมใหSพนักงานและผูSบริหารไดSเรียนรูSความ
เจริญกSาวหนSาของบุคคล และการเปลี่ยนแปลงขององค?การในอนาคต 

จุฑามณี ตระกูลมุทุตา (2544: 2) ไดSกลYาวไวSวYา นิยามการพัฒนาทรัพยากรมนุษย? มี
ความหมายสองนัย คือ ความหมายอยYางแคบ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย? หมายถึง กระบวนการท่ีจะ
เพ่ิมพูนความรูS ทักษะ ความสามารถ และทัศนะของบุคลากรในองค?การ เพ่ือใหS ตัวบุคคลมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานใหSบรรลุวัตถุประสงค?ขององค?การตามเป�าหมาย
แผนงานหรือวิสัยทัศน?ของผูSนําในองค?การ สYวนในความหมายอยYางกวSางน้ัน หมายถึง การลงทุนใน
ทรัพยากรมนุษย?อยYางมีระบบ เพ่ือพัฒนาศักยภาพกําลังคนใหSมีคุณคYามากย่ิงข้ึน มีคุณภาพท่ีดีข้ึน 
และมีการปรับตัวไปตามทิศทางการพัฒนาประเทศ หรือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
ตลอดจนวิสัยทัศน?ของประเทศ 

ดาริน  ทองเต็ม (2549, หนSา 17) สรุปไดSวYา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย? เป̀นกระบวนการใน
การเสริมสรSางประสบการณ?เรียนรูSท่ีจําเป̀น สําหรับการปฏิบัติงาน โดยมุYงเนSนการพัฒนาศักยภาพท้ัง
ทางดSาน องค?ความรูS ทัศนคติ ทักษะความชํานาญงาน เพ่ือใหSการดําเนินงานขององค?การมี
ประสิทธิภาพ และทําใหSพนักงานมีความเจริญตามสายงานอาชีพอยYางม่ันคงไดSตYอไปการพัฒนา
ท รัพยากรมนุษย?  หมาย ถึง ประสบการณ? การเรียน รูS ท่ี จัดระเบียบ  (Organized learning 
experiences) โดยไดS รับการสนับสนุนจากนายจSางและไดSออกแบบมา หรือดําเนินการเพ่ือ
วัตถุประสงค?ในการปรับปรุงการปฏิบัติงาน ในขณะเดียวกันก็เนSนสิ่งท่ีดีกวYาสําหรับสภาพของมนุษย? 
โดยผYานทางการผสมผสานเป�าหมายขององค?การและความตSองการของบุคคลการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย? หมายถึง กระบวนการท่ีไดSออกแบบไวSอยYางมีเป�าหมาย เพ่ือใหSผูSปฏิบัติงานไดSมีโอกาสเรียนรูS
โดยการฝ�กอบรม การศึกษา และการพัฒนา เป̀นการเพ่ิมพูน ความรูSและศักยภาพในการทํางาน 
รวมท้ังปรับพฤติกรรมของผูSปฏิบัติงานใหSพรSอมท่ีจะปฏิบัติหนSาท่ีที่รับผิดชอบใหSเกิดประโยชน?สูงสุดตYอ
องค?การและมีโอกาสกSาวหนSาในตําแหนYงท่ีสูงข้ึน 

สรุปไดSวYา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย? หมายถึง การจัดระเบียบหรือดําเนินการเพ่ือพัฒนา
ทักษะ ความรูS ความสามารถของบุคลากรใหSมีคุณภาพ มีโอกาสรับประสบการณ? ความชํานาญ  
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิด 
 
ระเบียบวิธีดําเนนิการวิจัย 

ประชากรและกลุ�มตัวอย�าง 
ประชากรประชากรท่ีใชSในการวิจัย คือ บุคลากรในกลุYมธุรกิจคSาสYงเคร่ืองสําอาง อําเภอไทร

นSอย จังหวัดนนทบุรี โดยมีข้ันตอนการดําเนินการ ดังน้ี จํานวน 197 คน กลุYมตัวอยYางท่ีใชSในการวิจัย 
คือ บุคลากรในกลุYมธุรกิจคSาสYงเคร่ืองสําอาง อําเภอไทรนSอย จังหวัดนนทบุรี ท้ังหมดจํานวน 197 คน 
เลือกโดยวิธีการเจาะจงท้ังหมดจากบุคลากรในกลุYมธุรกิจคSาสYงเคร่ืองสําอาง อําเภอไทรนSอย จังหวัด
นนทบุรี 

ในการวิจัยคร้ังน้ี ผูSวิจัยมุYงศึกษาการพัฒนาตนเองของบุคลากรในกลุYมธุรกิจคSาสYงเคร่ืองสําอาง 
อําเภอไทรนSอย จังหวัดนนทบุรี 3 ดSาน คือ (1) ดSานการรับรูSความสามารถของตนเอง (2) ดSาน
แรงจูงใจใฝ�สัมฤทธ์ิ (3) ดSานบรรยากาศองค?การ 

2. ขอบเขตดSานประชากรและกลุYมตัวอยYาง ประชากรท่ีใชSในการวิจัย คือ บุคลากรในกลุYม
ธุรกิจคSาสYงเคร่ืองสําอาง อําเภอไทรนSอย จังหวัดนนทบุรี จํานวน 197 เลือกโดยวิธีการเจาะจงท้ังหมด  

3. ขอบเขตดSานตัวแปร ประกอบดSวย ตัวแปรอิสระ ไดSแกY ปRจจัยสYวนบุคคล ประกอบดSวย 
เพศ อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณ?ในการทํางานและตัวแปรตาม ไดSแกY การพัฒนาตนเอง  
3 ดSาน คือ ดSานการรับรูSความสามารถของตนเอง ดSานแรงจูงใจใฝ�สัมฤทธ์ิ และดSานบรรยากาศ
องค?การ 

4. ขอบเขตดSานพ้ืนท่ี ผูSวิจัยดําเนินการศึกษากับบุคลากรในกลุYมธุรกิจคSาสYงเคร่ืองสําอาง 
อําเภอไทรนSอย จังหวัดนนทบุรี    
 

ป=จจัยส�วนบุคคล 
-  เพศ 
-  อายุ 
-  ระดับการศึกษา 
-  ประสบการณ9ในการทํางาน 
 

ประสิทธิภาพการพัฒนาตนเองของ
บุคลากรในกลุ�มธุรกิจค"าส�ง

เคร่ืองสาํอาง อําเภอไทรน"อย 
จังหวัดนนทบุรีท้ัง 3 ด�านได�แก� 

- ด�านการรับรู�ความสามารถของ
ตนเอง 
- ด�านแรงจูงใจใฝ@สมัฤทธ์ิ 
- ด�านบรรยากาศองค9การ 
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ผลการวิจัย   
การศึกษาเร่ือง การพัฒนาตนเองของบุคลากรในกลุYมธุรกิจคSาสYงเคร่ืองสําอาง อําเภอไทร

นSอย จังหวัดนนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค? คือ (1) เพ่ือศึกษาระดับการพัฒนาตนเองของบุคลากรในกลุYม
ธุรกิจคSาสYงเคร่ืองสําอาง อําเภอไทรนSอย จังหวัดนนทบุรี (2) เพ่ือเปรียบเทียบการพัฒนาตนเองของ
บุคลากรในกลุYมธุรกิจคSาสYงเคร่ืองสําอาง อําเภอไทรนSอย จังหวัดนนทบุรี จําแนกตาม เพศ การศึกษา 
และประสบการณ?การปฏิบัติงาน และ(3) เพ่ือศึกษาความคิดเห็นและขSอเสนอแนะเก่ียวกับแนว
ทางการแกSไขปRญหาการพัฒนาตนเองของบุคลากรในกลุYมธุรกิจคSาสYงเคร่ืองสําอาง อําเภอไทรนSอย 
จังหวัดนนทบุรี 
 
อภิปรายผล   

1. ขSอมูลท่ัวไปของผูSตอบแบบสอบถาม 
 1.1 บุคลากรในกลุYมธุรกิจคSาสYงเคร่ืองสําอาง อําเภอไทรนSอย จังหวัดนนทบุรี จําแนกตาม

เพศ พบวYา สYวนใหญYเป̀นเพศหญิง จํานวน 118 คน คิดเป̀นรSอยละ 59.90 รองลงมาคือ เพศชาย 
จํานวน 79 คน คิดเป̀นรSอยละ 40.10 ตามลําดับ 

 1.2 บุคลากรในกลุYมธุรกิจคSาสYงเคร่ืองสําอาง อําเภอไทรนSอย จังหวัดนนทบุรี จําแนกตาม
อายุ พบวYา สYวนใหญYมีอายุ 25 - 35 ป� จํานวน 98 คน คิดเป̀นรSอยละ 49.75 รองลงมา คือ 36 - 45 
ป� ข้ึนไป จํานวน 62 คน คิดเป̀นรSอยละ 31.47 และอายุ 46 ป�ข้ึนไป จํานวน 37 คน คิดเป̀นรSอยละ 
18.78 ตามลําดับ 

 1.3 บุคลากรในกลุYมธุรกิจคSาสYงเคร่ืองสําอาง อําเภอไทรนSอย จังหวัดนนทบุรี จําแนกตาม
ระดับการศึกษา สYวนใหญYจบระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี และสูงกวYาปริญญาตรี จํานวน 114 
คน คิดเป̀นรSอยละ 57.87 รองลงมาคือ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. / ปวส. จํานวน 77 คน 
คิดเป̀นรSอยละ 39.08 และระดับตํ่ากวYามัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 6 คน คิดเป̀นรSอยละ 3.05 
ตามลําดับ 

 1.4 บุคลากรในกลุYมธุรกิจคSาสYงเคร่ืองสําอาง อําเภอไทรนSอย จังหวัดนนทบุรี จําแนกตาม
ประสบการณ?ในการทํางาน สYวนใหญYมีประสบการณ?ในการทํางานท่ี 11 – 20 ป� จํานวน 97 คน  
คิดเป̀นรSอยละ 49.24 รองลงมาคือประสบการณ?ในการทํางานท่ี 1 – 10 ป� จํานวน 61 คน คิดเป̀น
รSอยละ 30.96 และประสบการณ?ในการทํางานท่ี 21 ป�ข้ึนไป จํานวน 39 คน คิดเป̀นรSอยละ 19.80 
ตามลําดับ 
 
ข!อเสนอแนะ 
 1. องค?การควรมีการสYงเสริมใหSบุคลากรเห็นและตระหนักถึงคุณคYาของตัวเอง เชYน การ
ประกาศเชิดชูเกียรติ  พนักงานดีเดYน เป̀นตSน  ซึ่งเป̀นการสรSางแรงจูงใจในการทํางานและเป̀น
แรงผลักดันใหSเกิดการพัฒนาตนเอง และสามารถปฏิบัติงานใหSบรรลุเป�าหมายไดSอยYางมีประสิทธิภาพ 
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 2. องค?การควรใหSความสําคัญกับความตSองการของบุคลากร โดยบุคลากรเม่ือไดSรับการ
ตอบสนองท่ีดีก็ทําใหSเกิดความรูSสึกรักและผูกพันกับองค?การ สYงผลใหSทุYมเทปฏิบัติงานนําไปสูY
ความสําเร็จในอาชีพของพนักงาน และองค?การตYอไป 

3. ควรมีการสYงเสริม และจัดกิจกรรมท่ีเนSนการสรSางการมีสYวนรYวมแกYบุคลากรในองค?การ
อยYางสมํ่าเสมอ 
 
ข!อเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังต�อไป 

 1. ศึกษาความพึงพอใจของบุคลากรตYอการบริหารงานของบุคลากรในกลุYมธุรกิจคSาสYง
เคร่ืองสําอาง อําเภอไทรนSอย จังหวัดนนทบุรี เพ่ือนําขSอมูลมาเปรียบเทียบเพ่ือพัฒนาองค?การ 

 2. ศึกษาความพึงพอใจของบุคลากร เพ่ือนําขSอมูลมาเปรียบเทียบเพ่ือพัฒนาบุคลากรในกลุYม
ธุรกิจคSาสYงเคร่ืองสําอาง อําเภอไทรนSอย จังหวัดนนทบุรี 

3. ควรมีการศึกษาถึงปRจจัยท่ีมีอิทธิพลตYอการพัฒนาตนเองของบุคลากรในกลุYมธุรกิจคSาสYง
เคร่ืองสําอาง อําเภอไทรนSอย จังหวัดนนทบุรีใหSเกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลตYอไป 
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