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บทคัดยอ
การศึกษาเรื่อง การพัฒ นาตนเองของบุคลากรในกลุYมธุรกิจคSาสYงเครื่องสําอาง อําเภอไทร
นSอย จังหวัดนนทบุรี โดยจําแนกตาม เพศ การศึกษา และประสบการณ?การปฏิบัติงาน และเพื่อ
ศึกษาความคิดเห็นและขSอเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการแกSไขปRญหาการพัฒนาตนเองของบุคลากร
ในกลุY ม ธุ ร กิ จ คS าสY งเครื่อ งสํ าอาง อํ าเภอไทรนS อ ย จั งหวั ด นนทบุ รี ประชากรที่ ใชS ในการวิ จั ย คื อ
บุคลากรในกลุYมธุรกิจคSาสYงเครื่องสําอาง อําเภอไทรนSอย จังหวัดนนทบุรี จํานวน 197 คน เครื่องมือ
ที่ใชSในการวิจัย คื อ แบบสอบถาม (Questionnaires) และสถิติที่ ใชSในการวิจัย ไดS แกY คYาความถี่
(Frequency), คYารSอยละ (Percentage),คYาเฉลี่ย (Mean) และและคYาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard
deviation),ทดสอบคYาที-เทสท? (t-test) โดยวิธีการวิเคราะห?ความแปรปรวนทางเดียว (One–way
ANOVA และ Correlation Analysis
ผลการศึกษาพบวYา บุคลากรในกลุYมธุรกิจคSาสYงเครื่องสําอาง อําเภอไทรนSอย จังหวัดนนทบุรี
สYวนใหญYเป`นเพศหญิง มีอายุ 25-35 ป•จบระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี และสูงกวYาปริญญาตรี
และมีประสบการณ?ในการทํางานที่ 11 – 20 ป• ระดับความตSองการพัฒนาตนเองของบุคลากรใน
กลุYมธุรกิจคSาสYงเครื่องสําอาง อําเภอไทรนSอย จังหวัดนนทบุรี ในภาพรวมทุกดSานอยูYในระดับปาน
กลาง ( = 3.49) เมื่ อ พิ จ ารณาเป` น รายดS าน พบวY า ดS านการรับ รูS ค วามสามารถของตนเอง โดย
ภาพรวมอยูYในระดับปานกลาง ( = 3.45) ดSานแรงจูงใจใฝ›สัมฤทธิ์ โดยภาพรวมอยูYในระดับปานกลาง
( = 3.34) และดS า นบรรยากาศองค? ก ร โดยภาพรวมอยูY ใ นระดั บ มาก ( = 3.69) ตามลํ า ดั บ
เปรียบเทียบความตSองการพัฒนาตนเองของบุคลากรในกลุYมธุรกิจคSาสYงเครื่องสําอาง อําเภอไทรนSอย
จังหวัดนนทบุรี จําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ?ในการทํางาน ปRจจัยดSานการ
รับรูSความสามารถของตนเอง ปRจจัยดSานแรงจูงใจใฝ›สัมฤทธิ์ และปRจจัยดSานบรรยากาศองค?การ ใน
ภาพรวมและรายดSานไมYแตกตYางกัน
คําสําคัญ: การพัฒนาตนเองม,กลุYมธุรกิจ,แรงจูงใจใฝ›สมั ฤทธิ์
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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 selfefficacy, achievement motivation and organizational climate; overview of them were
not difference.
Keyword: Personal development, Business group, Achievement motivation
ความเป‚นมาและความสําคัญของปvญหา
ในการที่จะพัฒนาบุคคลใหSมีความรูSความสามารถ มีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติงานในองค?การ
นั้น บุคลากรที่อยูYในองค?การจะตSองใหSความรYวมมือ โดยมีการตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนา
ตนเอง มีความคิดที่จะปรับปรุงตนเอง ตSองการที่จะเปลี่ยนแปลงตนเองใหSเป`นบุคลากรที่มีคุณ คYา
เพราะการที่ บุค คลจะประสบความสํ าเร็จในชีวิตไดSนั้นตS องใหS ความใสYใจกั บการคSนควSาหาความรูS
เพิ่มเติม เป`นผูSรักความกSาวหนSา มุYงศึกษาดSวยตนเองตลอดเวลา มีเปžาหมายเพื่อตSองการความสําเร็จ
การที่บุคคลมีความปรารถนาที่จะทํางานใหSประสบความสําเร็จดSวยความอุตสาหพยายาม ถือวYาบุคคล
นั้นเป`นผูSที่มีแรงจูงใจใฝ›สัมฤทธิ์ ซึ่งเป`นแรงจูงใจที่สําคัญที่สุดของมนุษย?และมีอิทธิพลตYอความสําเร็จ
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ของตนเองและองค?การดS วย บุ คคลที่ ตSองการประสบความสําเร็จ จําเป` นตSองมีการพั ฒ นาความรูS
ความสามารถของตนอยูYตลอดเวลา กลYาวคือ คุณลักษณะของบุคคลมีผลตYอการเกิดพฤติกรรมตYางๆ
และคุณลักษณะสYวนบุคคลที่สําคัญอันหนึ่งก็คือ การรับรูSความสามารถของตนเอง (Self-Efficacy) ซึ่ง
เป`นปRจจัยสําคัญที่จะสYงผลใหSบุคคลเกิดความเชื่อมั่นในตนเอง มีแนวโนSมที่จะกระทําในสิ่งที่ตนเอง
เชื่อถือเพิ่มขึ้น มีการสรSางสัมพันธภาพกับผูSอื่นไดSงYาย สYงผลตYอผลผลิตของงานในระดับสูง และมีความ
เชื่อวYาความสําเร็จเกิดขึ้นมาจากความสามารถและทักษะของตนเอง และนอกจากคุณลักษณะสYวน
บุคคลแลSว สภาพแวดลSอมก็มีผลตYอพฤติกรรมของบุคคลนั้นดSวย ซึ่งสภาพแวดลSอมที่สําคัญประการ
หนึ่งคือ บรรยากาศองค?การ องค?การสามารถที่จะสนับสนุนใหSบุคลากรมีการพัฒนาตนเองไดSโดยการ
สรSางบรรยากาศองค?การที่เอื้ออํานวยตYอการพัฒนา หากองค?การใดสามารถสรSางบรรยากาศแหYงการ
เรียนรูS คือ เป[ดโอกาสใหSบุคลากรทุกคนไดSพัฒนาความรูS ความสามารถของตนเอง หรือเพิ่มศักยภาพ
ในการทํางานองค?การนั้นก็จะเป`นองค?การที่สามารถเพิ่มผลผลิตไดSอยYางตYอเนื่อง ซึ่งเป`นปRจจัยสําคัญ
ของการเพิ่มขีดความสามารถในการแขYงขันของ
วัตถุประสงค
1.เพื่อศึกษาระดับการพัฒนาตนเองของบุคลากรในกลุYมธุรกิจคSาสYงเครื่องสําอาง อําเภอไทร
นSอย จังหวัดนนทบุรี
2.เพื่อเปรียบเทียบการพัฒนาตนเองของบุคลากรในกลุYมธุรกิจคSาสYงเครื่องสําอาง อําเภอไทร
นSอย จังหวัดนนทบุรี จําแนกตาม เพศ การศึกษา และประสบการณ?การปฏิบัติงาน
3.เพื่อศึกษาความคิดเห็นและขSอเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการแกSไขปRญหาการพัฒนาตนเอง
ของบุคลากรในกลุYมธุรกิจคSาสYงเครื่องสําอาง อําเภอไทรนSอย จังหวัดนนทบุรีของการศึกษา
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข!อง
ความหมายของการพั ฒ นาทรัพยากรมนุ ษ ย? ซึ่งเป`นปรมาจารย?ดSานการพั ฒ นาทรัพยากร
มนุษย? อธิบายวYา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย? แบYงกิจกรรมเป`น 3 ประเภท ดังนี้
1. การฝ˜กอบรม หมายถึง การเปลี่ยนแปลงภายในชYวงระยะเวลาอันสั้นใหSบุคคลมีความรูS
ทักษะ และทัศนคติในการปฏิบัติงานใหSดีขึ้นในตําแหนYงงานปRจจุบัน
2. การศึกษา หมายถึง การเปลี่ยนแปลงภายในชYวงระยะกลางใหSบุคคลเกิดการเรียนรูSงาน
เตรียมบุคลากรเพื่อเลื่อนตําแหนYง (ความกSาวหนSาอาชีพในแนวดิ่ง) หรือเพื่อเพิ่มความสามารถดSาน
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 การพัฒนาบุคลากรเป`นกระบวนการในการใหSการศึกษาฝ˜กอบรมบุคลากร
เพื่อใหSเป`นบุคลากรที่เหมาะสมกับความตSองการขององค?การ
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การพั ฒ นาทรัพยากรมนุษ ย?เป`นโครงการที่องค?การจัดขึ้นเพื่ อพั ฒ นาทักษะ และความรูSที่
จําเป`นรวมถึงการพัฒนาอาชีพและการพัฒนาการบริหารจัดการใหSแกYพนักงานโดยมุYงไปที่ผูSบริหาร
เพื่อปรับปรุงความสามารถใหSการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ มีโอกาสรับประสบการณ? ความชํานาญ
และทัศนะคติใหมY ที่จะเป`นพนักงานและผูSบริหารที่สมบูรณ?แบบและประสบความสําเร็จ เกิดความ
เจริ ญ กS าวหนS าในอาชี พ และที่ สํ าคั ญ ก็ คื อ เป` น การเตรี ย มใหS พ นั ก งานและผูS บ ริ ห ารไดS เรี ยนรูS ค วาม
เจริญกSาวหนSาของบุคคล และการเปลี่ยนแปลงขององค?การในอนาคต
จุ ฑ ามณี ตระกู ล มุ ทุ ต า (2544: 2) ไดS ก ลY า วไวS วY า นิ ย ามการพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย? มี
ความหมายสองนัย คือ ความหมายอยYางแคบ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย? หมายถึง กระบวนการที่จะ
เพิ่ ม พู น ความรูS ทั ก ษะ ความสามารถ และทั ศ นะของบุ ค ลากรในองค? ก าร เพื่ อ ใหS ตั ว บุ ค คลมี
ประสิ ท ธิภ าพและประสิ ท ธิผ ลในการปฏิ บั ติ งานใหS บ รรลุ วัตถุ ป ระสงค? ข ององค? การตามเปž าหมาย
แผนงานหรือวิสัยทัศน?ของผูSนําในองค?การ สYวนในความหมายอยYางกวSางนั้น หมายถึง การลงทุนใน
ทรัพยากรมนุษย?อยYางมีระบบ เพื่อพัฒนาศักยภาพกําลังคนใหSมีคุณคYามากยิ่งขึ้น มีคุณ ภาพที่ดีขึ้น
และมีการปรับตัวไปตามทิศทางการพัฒนาประเทศ หรือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
ตลอดจนวิสัยทัศน?ของประเทศ
ดาริน ทองเต็ม (2549, หนSา 17) สรุปไดSวYา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย? เป`นกระบวนการใน
การเสริมสรSางประสบการณ?เรียนรูSที่จําเป`น สําหรับการปฏิบัติงาน โดยมุYงเนSนการพัฒนาศักยภาพทั้ง
ทางดS า น องค? ค วามรูS ทั ศ นคติ ทั ก ษะความชํ า นาญงาน เพื่ อ ใหS ก ารดํ า เนิ น งานขององค? ก ารมี
ประสิท ธิภาพ และทํ าใหS พ นั กงานมี ค วามเจริญ ตามสายงานอาชี พ อยYางมั่ นคงไดS ตYอไปการพั ฒ นา
ทรั พ ยากรมนุ ษ ย? หมายถึ ง ประสบการณ? การเรี ย นรูS ที่ จั ด ระเบี ย บ (Organized learning
experiences) โดยไดS รั บ การสนั บ สนุ น จากนายจS า งและไดS อ อกแบบมา หรื อ ดํ า เนิ น การเพื่ อ
วัตถุประสงค?ในการปรับปรุงการปฏิบัติงาน ในขณะเดียวกันก็เนSนสิ่งที่ดีกวYาสําหรับสภาพของมนุษย?
โดยผYานทางการผสมผสานเปžาหมายขององค?การและความตSองการของบุคคลการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย? หมายถึง กระบวนการที่ไดSออกแบบไวSอยYางมีเปžาหมาย เพื่อใหSผูSปฏิบัติงานไดSมีโอกาสเรียนรูS
โดยการฝ˜กอบรม การศึ กษา และการพั ฒ นา เป` นการเพิ่ มพู น ความรูSและศั กยภาพในการทํ างาน
รวมทั้งปรับพฤติกรรมของผูSปฏิบัติงานใหSพรSอมที่จะปฏิบัติหนSาที่ที่รับผิดชอบใหSเกิดประโยชน?สูงสุดตYอ
องค?การและมีโอกาสกSาวหนSาในตําแหนYงที่สูงขึ้น
สรุปไดSวYา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย? หมายถึง การจัดระเบียบหรือดําเนินการเพื่อพัฒนา
ทักษะ ความรูS ความสามารถของบุคลากรใหSมีคุณภาพ มีโอกาสรับประสบการณ? ความชํานาญ
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
ป=จจัยสวนบุคคล
-

เพศ
อายุ
ระดับการศึกษา
ประสบการณ9ในการทํางาน

ประสิทธิภาพการพัฒนาตนเองของ
บุคลากรในกลุมธุรกิจค"าสง
เครื่องสําอาง อําเภอไทรน"อย
จังหวัดนนทบุรีทั้ง 3 ดานไดแก
- ดานการรับรูความสามารถของ
ตนเอง
- ดานแรงจูงใจใฝ@สมั ฤทธิ์
- ดานบรรยากาศองค9การ
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิด

ระเบียบวิธีดาํ เนินการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรประชากรที่ใชSในการวิจัย คือ บุคลากรในกลุYมธุรกิจคSาสYงเครื่องสําอาง อําเภอไทร
นSอย จังหวัดนนทบุรี โดยมีขั้นตอนการดําเนินการ ดังนี้ จํานวน 197 คน กลุYมตัวอยYางที่ใชSในการวิจัย
คือ บุคลากรในกลุYมธุรกิจคSาสYงเครื่องสําอาง อําเภอไทรนSอย จังหวัดนนทบุรี ทั้งหมดจํานวน 197 คน
เลือกโดยวิธีการเจาะจงทั้งหมดจากบุคลากรในกลุYมธุรกิจคSาสYงเครื่องสําอาง อําเภอไทรนSอย จังหวัด
นนทบุรี
ในการวิจัยครั้งนี้ ผูSวิจัยมุYงศึกษาการพัฒนาตนเองของบุคลากรในกลุYมธุรกิจคSาสYงเครื่องสําอาง
อํ าเภอไทรนS อ ย จั งหวั ด นนทบุ รี 3 ดS าน คื อ (1) ดS านการรับ รูS ค วามสามารถของตนเอง (2) ดS าน
แรงจูงใจใฝ›สัมฤทธิ์ (3) ดSานบรรยากาศองค?การ
2. ขอบเขตดSานประชากรและกลุYมตัวอยYาง ประชากรที่ใชSในการวิจัย คือ บุคลากรในกลุYม
ธุรกิจคSาสYงเครื่องสําอาง อําเภอไทรนSอย จังหวัดนนทบุรี จํานวน 197 เลือกโดยวิธีการเจาะจงทั้งหมด
3. ขอบเขตดSานตัวแปร ประกอบดSวย ตัวแปรอิสระ ไดSแกY ปRจจัยสYวนบุคคล ประกอบดSวย
เพศ อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณ?ในการทํางานและตัวแปรตาม ไดSแกY การพัฒนาตนเอง
3 ดS าน คื อ ดS านการรับ รูS ค วามสามารถของตนเอง ดS านแรงจู งใจใฝ› สั ม ฤทธิ์ และดS านบรรยากาศ
องค?การ
4. ขอบเขตดSานพื้ นที่ ผูSวิจัยดําเนิ นการศึกษากับบุ คลากรในกลุYมธุรกิจคSาสYงเครื่องสําอาง
อําเภอไทรนSอย จังหวัดนนทบุรี
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ผลการวิจัย
การศึกษาเรื่อง การพัฒ นาตนเองของบุคลากรในกลุYมธุรกิจคSาสYงเครื่องสําอาง อําเภอไทร
นSอย จังหวัดนนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค? คือ (1) เพื่อศึกษาระดับการพัฒนาตนเองของบุคลากรในกลุYม
ธุรกิจคSาสYงเครื่องสําอาง อําเภอไทรนSอย จังหวัดนนทบุรี (2) เพื่อเปรียบเทียบการพัฒนาตนเองของ
บุคลากรในกลุYมธุรกิจคSาสYงเครื่องสําอาง อําเภอไทรนSอย จังหวัดนนทบุรี จําแนกตาม เพศ การศึกษา
และประสบการณ? การปฏิ บั ติงาน และ(3) เพื่ อศึ กษาความคิ ดเห็ น และขSอเสนอแนะเกี่ ยวกั บแนว
ทางการแกSไขปRญหาการพัฒนาตนเองของบุคลากรในกลุYมธุรกิจคSาสYงเครื่องสําอาง อําเภอไทรนSอย
จังหวัดนนทบุรี
อภิปรายผล
1. ขSอมูลทั่วไปของผูSตอบแบบสอบถาม
1.1 บุคลากรในกลุYมธุรกิจคSาสYงเครื่องสําอาง อําเภอไทรนSอย จังหวัดนนทบุรี จําแนกตาม
เพศ พบวYา สYวนใหญY เป`นเพศหญิ ง จํานวน 118 คน คิดเป`นรSอยละ 59.90 รองลงมาคือ เพศชาย
จํานวน 79 คน คิดเป`นรSอยละ 40.10 ตามลําดับ
1.2 บุคลากรในกลุYมธุรกิจคSาสYงเครื่องสําอาง อําเภอไทรนSอย จังหวัดนนทบุรี จําแนกตาม
อายุ พบวYา สYวนใหญYมีอายุ 25 - 35 ป• จํานวน 98 คน คิดเป`นรSอยละ 49.75 รองลงมา คือ 36 - 45
ป• ขึ้นไป จํานวน 62 คน คิดเป`นรSอยละ 31.47 และอายุ 46 ป•ขึ้นไป จํานวน 37 คน คิดเป`นรSอยละ
18.78 ตามลําดับ
1.3 บุคลากรในกลุYมธุรกิจคSาสYงเครื่องสําอาง อําเภอไทรนSอย จังหวัดนนทบุรี จําแนกตาม
ระดับการศึกษา สYวนใหญYจบระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี และสูงกวYาปริญญาตรี จํานวน 114
คน คิดเป`นรSอยละ 57.87 รองลงมาคือ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. / ปวส. จํานวน 77 คน
คิดเป`นรSอยละ 39.08 และระดับต่ํากวYามัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 6 คน คิดเป`นรSอยละ 3.05
ตามลําดับ
1.4 บุคลากรในกลุYมธุรกิจคSาสYงเครื่องสําอาง อําเภอไทรนSอย จังหวัดนนทบุรี จําแนกตาม
ประสบการณ? ในการทํ างาน สYวนใหญY มีประสบการณ? ในการทํางานที่ 11 – 20 ป• จํานวน 97 คน
คิดเป`นรSอยละ 49.24 รองลงมาคือประสบการณ?ในการทํางานที่ 1 – 10 ป• จํานวน 61 คน คิดเป`น
รSอยละ 30.96 และประสบการณ?ในการทํางานที่ 21 ป•ขึ้นไป จํานวน 39 คน คิดเป`นรSอยละ 19.80
ตามลําดับ
ข!อเสนอแนะ
1. องค? การควรมี การสYงเสริมใหS บุค ลากรเห็ นและตระหนั กถึงคุ ณ คYาของตั วเอง เชYน การ
ประกาศเชิ ด ชู เกี ย รติ พนั ก งานดี เดY น เป` น ตS น ซึ่ งเป` น การสรS างแรงจู งใจในการทํ างานและเป` น
แรงผลักดันใหSเกิดการพัฒนาตนเอง และสามารถปฏิบัติงานใหSบรรลุเปžาหมายไดSอยYางมีประสิทธิภาพ

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 4
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2. องค?การควรใหS ความสํ าคั ญ กั บความตSองการของบุ ค ลากร โดยบุ ค ลากรเมื่ อไดS รับ การ
ตอบสนองที่ ดี ก็ ทํ า ใหS เกิ ด ความรูS สึ ก รั ก และผู ก พั น กั บ องค? ก าร สY ง ผลใหS ทุY ม เทปฏิ บั ติ งานนํ า ไปสูY
ความสําเร็จในอาชีพของพนักงาน และองค?การตYอไป
3. ควรมีการสYงเสริม และจัดกิจกรรมที่เนSนการสรSางการมีสYวนรYวมแกYบุคลากรในองค?การ
อยYางสม่ําเสมอ
ข!อเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
1. ศึ ก ษาความพึ งพอใจของบุ ค ลากรตY อ การบริ ห ารงานของบุ ค ลากรในกลุY ม ธุ รกิ จ คS าสY ง
เครื่องสําอาง อําเภอไทรนSอย จังหวัดนนทบุรี เพื่อนําขSอมูลมาเปรียบเทียบเพื่อพัฒนาองค?การ
2. ศึกษาความพึงพอใจของบุคลากร เพื่อนําขSอมูลมาเปรียบเทียบเพื่อพัฒนาบุคลากรในกลุYม
ธุรกิจคSาสYงเครื่องสําอาง อําเภอไทรนSอย จังหวัดนนทบุรี
3. ควรมีการศึกษาถึงปRจจัยที่มีอิทธิพลตYอการพัฒนาตนเองของบุคลากรในกลุYมธุรกิจคSาสYง
เครื่องสําอาง อําเภอไทรนSอย จังหวัดนนทบุรีใหSเกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลตYอไป
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