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กิตติกรรมประกาศ 
 

 สารนิพนธ ฉบับนี้ สําเร็จลุลวงไดดวยความกรุณาย่ิงจาก รองศาสตราจารย ดร.กลา 

ทองขาว ประธานกรรมการสอบ และผูอํานวยการบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการการศึกษา 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  และอาจารยโชติ แยมแสง  อาจารยท่ีปรึกษาสาร

นิพนธ และอาจารย ดร.พิมพใจ ภิบาลสุข กรรมการ ทําใหผูศึกษาไดรับความรูความเขาใจ และ

ไดรับคําแนะนําท่ีกอใหเกิดประโยชนในการวิจัยคร้ังนี้ 
 ผูศึกษาขอขอบพระคุณ ผูเช่ียวชาญท้ัง 3 ทาน ไดแกนายนิพนธ  เทียวพานิช นางสาว
สุวรรณี  ลีลาธนาวิทย และนายสมศักดิ์  สุขสดใส ท่ีไดกรุณาเสียสละเวลาและใหขอคิดเห็น 
ขอเสนอแนะ ตรวจแกไขเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย เปนอยางสูง และท่ีสําคัญขอขอบพระคุณและ
ทานผูอํานวยการเขตการเดินรถที่ 5 นายนิพนธ เทียวพานิช และพนักงานรัฐวิสาหกิจสังกัดกลุมงาน
ปฏิบัติงานเดินรถ 1 ทุกทานท่ีไดใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม จนทําใหผลการศึกษา
สําเร็จลุลวงไดอยางสมบูรณ 
 ท่ีจะกลาวเสียมิได คือ ขอขอบคุณเพ่ือน ๆ ทุกคนท่ีรวมสถาบัน โดยเฉพาะ นาย
ปราโมทย ถึงสุข และนางปทมณี  ถึงสุข ที่ใหกําลังใจและใหความชวยเหลือทุกอยาง จนสารนิพนธ
เลมนี้สําเร็จลุลวงดวยดี 
 คุณคาและคุณประโยชนอันเกิดจากสารนิพนธฉบับนี้ ผูวิจัยขอมอบเพื่อบูชาพระคุณ
บิดา มารดา ครู อาจารย และผูมีพระคุณทุกทาน ท่ีไดใหความเมตตาเกื้อหนุนจนผูศึกษาประสบกับ
ความสําเร็จในชีวิต 
 
 

นายสมพร  โผแพ 
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หัวขอสารนิพนธ  ความตองการการพฒันาตนเองของบุคลากร กลุมงานปฏิบัติการเดนิรถ 1  
   เขตการเดินรถท่ี 5 องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ  
ช่ือผูเขียน   สมพร  โผแพ 
อาจารยท่ีปรึกษา  อาจารย โชติ  แยมแสง  
สาขาวิชา   การจัดการการศึกษา 
ปการศึกษา  2552 
 

บทคัดยอ 
 
 การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความตองการการพัฒนาตนเองของบุคลากร 
กลุมงานปฏิบัติการเดินรถ 1 เขตการเดินรถที่ 5 องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ 6 ดาน คือ 1. ดาน
ทักษะในการทํางาน  2. ดานระบบประกันคุณภาพ  3. ดานความรูเร่ือง IT  4. ดานมารยาทการ
ใหบริการ  5. ดานบุคลิกภาพ  6. ดานการประกอบอาชีพพิเศษ  ประชากรที่ใชในการศึกษาคร้ังนี้  
คือ บุคลากรกลุมงานปฏิบัติการเดินรถ 1 เขตการเดินรถที่ 5 องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ จํานวน  
49  คน เคร่ืองมือท่ีใชเปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ  วิเคราะหขอมูลโดยใช
คารอยละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบแบบเอฟ และการทดสอบแบบที 
 ผลการศึกษาพบวา 
 1.  ความตองการการพัฒนาตนเองของบุคลากร กลุมงานปฏิบัติการเดินรถ 1 เขตการเดินรถที่ 
5 องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ ดานทักษะในการทํางาน โดยรวม  อยูในระดับมาก   เม่ือพิจารณาเปน
รายขอ พบวา ขอท่ีมีความตองการในการพัฒนาตนเองของบุคลากรสูงท่ีสุด คือ ความรับผิดชอบตอ
หนาท่ี  สวนขอท่ีมีความตองการในการพัฒนาตนเองของบุคลากรตํ่าท่ีสุด คือ การใหคําแนะนํากับ
เพื่อนรวมงาน  
 2.  ความตองการการพัฒนาตนเองของบุคลากร กลุมงานปฏิบัติการเดินรถ 1 เขตการเดินรถที่ 
5 องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ  ดานระบบประกันคุณภาพ  โดยรวม  อยูในระดับมาก  เม่ือพิจารณา
เปนรายขอ พบวา ขอท่ีมีความตองการในการพัฒนาตนเองของบุคลากรสูงท่ีสุด คือ มีความซ่ือสัตย 
สุจริต  สวนขอท่ีมีความตองการในการพัฒนาตนเองของบุคลากรต่ําท่ีสุด คือ เปนคนรักความสะอาด  
 3.  ความตองการการพัฒนาตนเองของบุคลากร กลุมงานปฏิบัติการเดินรถ 1 เขตการเดินรถที่ 
5 องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ ดานความรูเร่ือง IT โดยรวม  อยูในระดับมาก  เม่ือพิจารณาเปนราย
ขอ พบวา ขอท่ีมีความตองการในการพัฒนาตนเองของบุคลากรสูงท่ีสุด คือ โปรแกรม Internet  สวนขอ
ท่ีมีความตองการในการพัฒนาตนเองของบุคลากรต่ําท่ีสุด คือ โปรแกรม word  
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 4.  ความตองการการพัฒนาตนเองของบุคลากร กลุมงานปฏิบัติการเดินรถ 1 เขตการเดินรถที่ 
5 องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ ดานมารยาทการใหบริการโดยรวม  อยูในระดับมาก  เม่ือพิจารณา
เปนรายขอ พบวา ขอที่มีความตองการในการพัฒนาตนเองของบุคลากรสูงท่ีสุด คือ ปฏิบัติหนาท่ีตาม
ระเบียบและขอบังคับองคการ สวนขอท่ีมีความตองการในการพัฒนาตนเองของบุคลากรต่ําท่ีสุด คือ ให
ความชวยเหลือกับเพื่อนรวมงาน  
 5.  ความตองการการพัฒนาตนเองของบุคลากร กลุมงานปฏิบัติการเดินรถ 1 เขตการเดินรถที่ 
5 องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ ดานบุคลิกภาพ โดยรวม  อยูในระดับมาก   เมื่อพิจารณาเปนรายขอ 
พบวา ขอที่มีความตองการในการพัฒนาตนเองของบุคลากรสูงท่ีสุด คือ การแตงกายสะอาด และเรียบรอย 
สวนขอท่ีมีความตองการในการพัฒนาตนเองของบุคลากรต่ําท่ีสุด คือ ดูแลใสใจสุขภาพตนเอง 
 6.  ความตองการการพัฒนาตนเองของบุคลากร กลุมงานปฏิบัติการเดินรถ 1 เขตการเดินรถที่ 
5 องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ  ดานการประกอบอาชีพพิเศษ  โดยรวม อยูในระดับนอย เม่ือพิจารณา
เปนรายขอ พบวา ขอท่ีมีความตองการในการพัฒนาตนเองของบุคลากรสูงท่ีสุด คือ ขับรถรับจาง
สาธารณะ   สวนขอท่ีมีความตองการในการพัฒนาตนเองของบุคลากรต่ําท่ีสุด คือ รับจางซอมแซม
เคร่ืองใชตาง ๆ   
 7.  ผลจากการเปรียบเทียบความตองการการพัฒนาตนเองของบุคลากร กลุมงานปฏิบัติการ
เดินรถ 1 เขตการเดินรถที่ 5 องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ ตามประเภทของตําแหนงงาน พบวา  
ทุกตําแหนงมีความตองการไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญท่ี .05 
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ABSTRACT 
 
 The purpose of this research were to study Demand for Self – Development of a 
Transport Operations Group Personal Area of the bus 5th District Transport Bangkok Mass 
Transport and for study compare with the Position of a Transport Operations  Group Personal  
Area of the bus 5th District Transport Bangkok Mass Transport. 6 aspects of Demand for Self were 
1. Skill for work  2. The Quality assurance system  3. Knowledge about IT  4. The manner for 
servicing  5. Personality  6. Special career. Separate follow sex, age, education level, position, 
income. The population studied consisted of 49. The instrument used to gather data was 
questionnaire with five point rating scale. The data were analyzed by percentage, mean, standard 
deviation , F – Test  and t - Test.  
 The study results were that : 
 1. Research result found that overall, Transport Operations  Group Personal  Area of 
the bus 5th District Transport Bangkok Mass Transport in the field of results of skill  for work are 
high level , for items on the highest level is responsible duties and the lowest is advice to colleagues. 
 2. Research result found that overall, Transport Operations  Group Personal  Area of 
the bus 5th District Transport Bangkok mass Transport in the field of results of The Quality 
assurance system , for items on the highest level is they are honest  and  the lowest is who love to 
clean. 
 3. Research result found that overall, Transport Operations  Group Personal  Area of 
the bus 5th District Transport Bangkok mass Transport in the field of results of Knowledge about 
IT are high level , for items on the highest level is Internet and  the lowest is Microsoft word. 
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 4. Research result found that overall, Transport Operations  Group Personal  Area of 
the bus 5th District Transport Bangkok mass Transport in the field of results of , The manner for 
servicing are high level , for items on the highest level is duties, rules and regulations, organization 
and  the lowest is assistance with co-workers.  

5. Research result found that overall, Transport Operations  Group Personal  Area of 
the bus 5th District Transport Bangkok mass Transport in the field of results of personality are 
high level , for items on the highest level is clothing clean and order and  the lowest is self – conscious 
health care. 

6. Research result found that overall, Transport Operations  Group Personal  Area of 
the bus 5th District Transport Bangkok mass Transport in the field of results of special career are 
low level , for items on the highest level is car hire public and  the lowest is appliance repair 
contractors. 

7. From hypothesis test found that  position of Transport Operations  Group Personal  
Area of the bus 5th District Transport Bangkok mass Transport   with skill for work, The Quality 
assurance system, Knowledge about IT, The mannered colleagues, personality and special career 
at no-different prevent affect   
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 การเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ในสังคมโลกท่ีเกิดข้ึนอยางมากมายและรวดเร็ว สังคมโลกเขาสู               
ยุคของขอมูลขาวสารท่ีประชาชนในภูมิภาคตางๆของโลกสามารถติดตอส่ือสารกันไดอยางรวดเร็ว 
ประเทศไทย ซ่ึงเปนสวนหนึ่งแหงสมาชิกภาพของโลก ยอมไดรับผลกระทบจากกระแสโลกาภิวัฒนที่
หลั่งไหลเขามาอยางรวดเร็วและตอเน่ืองสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางมากท้ังในดานเศรษฐกิจ 
สังคม การเมือง การปกครอง วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและวัฒนธรรม จึงจําเปนท่ีสังคมไทยจะตองปรับ
สภาพใหเหมาะสมกับโลกไรพรมแดน เพื่อใหสามารถยืนหยัดไดอยางม่ันคง มีศักดิ์ศรีและดํารงความ
เปนไทยอยูไดในสังคมโลก การที่ประเทศไทยสามารถกาวไปสูเปาหมายได ทุกฝายที่เกี่ยวของจะตอง
ตระหนักในคุณคาและคุณภาพของตนวา คนทุกคนลวนมีคุณคาท่ีจะตองไดรับการพัฒนาอยาง
เหมาะสม สอดคลองกับสภาพความพรอม ความถนัด ความสนใจ ความพึงพอใจ  และความตองการ ทั้ง
สวนบุคคลและโดยรวมของสังคมแลวคนเหลานั้นยอมจะมีคุณภาพชีวิตท่ีดี และรวมกันพัฒนาสังคม
และประเทศชาติไป ในทิศทางที่เหมาะสม และสามารถอยูรวมกับสังคมโลกไดอยางเทาเทียม มั่นคง
และยั่งยืน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ.2545–2549) ไดกลาว ถึงวิสัยทัศน                    
การพัฒนาประเทศวาการพัฒนาประเทศในระยะตอไปจําเปนตองสรางความสมดุล ใหเกิดข้ึนทุกดาน                
ท้ังการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจที่ควบคูกับการพัฒนาสังคมท่ีเขมแข็ง และ สมดุล                       
กับส่ิงแวดลอม จุดหมายหลักในการพัฒนาประเทศระยะยาวจําเปนตองมุงใหเกิด “การพัฒนาท่ียั่งยืน 
(Sustainable Development) และความอยูดีมีสุขของคนไทย” โดยควรใหความสําคัญกับการพัฒนา                     
มีการพัฒนาทุกมิติ (Comprehensive Planning) และเช่ือมโยงสัมพันธอยางมีสมดุลยภาพทุกดาน ท้ังดาน                     
การพัฒนาคน เศรษฐกิจ สังคม การเมืองและส่ิงแวดลอม ทั้งน้ีเพื่อนําไปสูการพัฒนา คุณภาพชีวิตของ            
คนไทยใหสูงขึ้นและเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนสืบไป จะเห็นไดวา ประเทศไทยได ใหความสําคัญตอการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีคุณคา และมีคุณภาพชีวิตที่เหมาะสม ตอสังคม ที่มีการเปลี่ยนแปลง ดังนั้น    
จึงเปนบทบาทอันสําคัญของกระบวนการทางการศึกษาท่ีจะตองจัด และพัฒนาประชาชนในชาติใหมี
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คุณคาและคุณภาพอันเหมาะสม บุคลากรจึงมีความสําคัญอยางย่ิง ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ใน
ฐานะท่ีเปนผูจัดประสบการณ และสรางบรรยากาศในการทํางาน  บุคลากรจึงตองมีคุณสมบัติเฉพาะ มี
ความรูความสามารถสูง มีการพัฒนาตนเอง และตองไดรับการพัฒนา โดยเลือกกระบวนการ และ
กจิกรรมที่ใชในการพัฒนาท่ีมีผลสัมฤทธิ์ใหเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาที่  เพื่อเปนกลไกสําคัญ
ในการพัฒนาประชากรของชาติตอไป การบริหารงานในองคกรตาง ๆ มีปจจัยหลายอยางที่ชวยให
องคกรประสบความสําเร็จบรรลุวัตถุประสงคที่ต้ังไวในปจจัยเหลาน้ัน ซ่ึงคนถือวาเปนปจจัยสําคัญของ                   
การบริหารงาน ดังนั้น ในภาครัฐและเอกชนจึงไดใหความสําคัญในเรื่องของคน เม่ือไดคัดเลือกบุคคลที่
ดีมีประสิทธิภาพไวในองคกรแลว องคกรยอมตองบํารุงรักษาและพัฒนาบุคคลเหลาน้ันใหอยูคูกับ
องคกรตลอดไป การสรรหาและเลือกสรรคน ถึงแมจะไดผูที่มีความรู ความสามารถเขามาอยูในองคการ
แลวก็ตาม แตเม่ือเวลาเปลี่ยนแปลงไป ทําใหตองมีการพัฒนาบุคคลใหมีความรูกาวทันความ
เปลี่ยนแปลงการพัฒนาบุคลากร  จึงเปนข้ันตอนหน่ึงของการบริหารงานบุคคล ซ่ึงสงผลตอความสําเร็จ
ขององคกร (อุทัย  หิรัญโต.  2535: 108) โดยเฉพาะอยางย่ิง เม่ือมีความเจริญกาวหนาทางวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี ทําใหเกิดการพัฒนาดานขอมูลขาวสาร กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและ
สังคม หนวยงานตางๆ จึงจําเปนตองพัฒนาบุคลากรของตนใหทันตอการเปลี่ยนแปลงดังกลาว ดังนั้น 
ในการทํางานเพ่ือใหประชากรของชาติมีคุณภาพนั้น บุคลากร คือ กลไกที่สําคัญ ซ่ึงตองมีปริมาณและ
คุณภาพที่เหมาะสม มีความรู ความสามารถดี ไดรับการฝกอบรมมาเปนอยางดี มีความศรัทธา มีความรู                
ความภาคภูมิใจและตระหนักในอาชีพ และสามารถทําหนาที่ของตนไดอยางมีศักดิ์ศรี หากบุคลากร
ไมไดรับการพัฒนาตนเองใหเปนผูมีทักษะทางวิชาการ ทักษะดานบุคลากร และทักษะทางพุทธิพิสัย ไม
เปนผูใฝรูใฝเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมแลว ก็ยากที่จะทําหนาที่ใหบรรลุวัตถุประสงคได การพัฒนา
บุคลากรจึงเปนการสรางขวัญ และกําลังใจแกผูปฏิบัติงาน  ผูบริหารควรจะพยายามหาโอกาสให
บุคลากรทุกฝายไดรับการพัฒนาโดยเทาเทียมกัน ผูบริหารตองระลึกอยูเสมอวา  ความรู  ความสามารถ 
และความทันสมัยที่สอดคลองกัน จึงจะทําใหการปฏิบัติงานขององคกรมีประสิทธิภาพและมีผล
สืบเนื่องไปสูประสิทธิผลท่ีเกิดข้ึน  กลุมงานปฏิบัติการเดินรถ 1 เขตการเดินรถท่ี 5 องคการขนสง
มวลชนกรุงเทพ ไดดําเนินการพัฒนาบุคลากรในรอบปท่ีผานมา โดยจัดใหมีกิจกรรมตางๆ ไดแก การ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ  การศึกษาดูงานภายในประเทศ  การพัฒนาบุคลาการดาน ICT การพัฒนา
ศักยภาพผูปฏิบัติงานดานการใหบริการ การสัมมนาวิชาการ เปนตน การพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ผูบริหารจําเปนตองตระหนักในการเลือกใชกิจกรรมที่เหมาะสมกับการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร  
เนื่องจากบุคลากรแตละคนมีความสามารถแตกตางกันในเรื่องความรู ความสามารถ บุคลิกภาพ และ
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ทักษะเฉพาะบุคคล กิจกรรมการพัฒนาบุคลากรแตละกิจกรรมก็มีความแตกตางกันในความมุงหมาย 
ผูบริหารจําเปนตองเขาใจธรรมชาติของบุคลากรและกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรใหถองแท เพ่ือให
สามารถพัฒนาบุคลากรใหสามารถปฏิบัติงานทดแทนในหนาท่ีที่ขาดแคลนได สภาพการเปลี่ยนแปลง
ตาง ๆ ทางสังคมโลก และระบบการจัดการศึกษาแหงชาติ  บุคลากรจึงมีความจําเปนตองไดรับการ
พัฒนา เพ่ือใหบุคลากรมีการพัฒนาท้ังทางดานความรู ทักษะ วิสัยทัศนการนําเทคนิคใหม ๆ  มาใชใน
การปฏิบัติงาน เพ่ือใหเกิดจิตสํานึก และเจตคติที่ดีตอการปฏิบัติงาน  โดยการพัฒนาบุคลากรก็ตอง
เลือกใชกิจกรรมในการพัฒนา เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพตอการปฏิบัติงาน  เพื่อผูบริหารจะไดนําผล
การศึกษาไปใชในการแกไขปรับปรุง วิธีการ และเลือกใชกิจกรรมในการพัฒนาบุคลากรในองคกรได
อยางถูกตอง  เหมาะสม   ซ่ึงจะทําใหองคกรมีการพัฒนา กอใหเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
สามารถสนองนโยบายของคณะกรรมการกิจการองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ กระทรวงคมนาคมได 
โดยสามารถแกปญหาการขาดแคลนบุคลากร สํานักงานกลุมงานปฏิบัติการเดินรถ 1 เขตการเดินรถท่ี 5
และเปนที่ยอมรับของสังคม  เปนการเพ่ิมกําลังคนดีของชาติ  เพื่อการพัฒนาไปสูอนาคตท่ีดีได จาก
เหตุผลดังกลาวผูศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการสํารวจความตองการ ในการจัด
กิจกรรมเพื่อพัฒนาบุคลากรในกลุมงานปฏิบัติการเดินรถ 1 เขตการเดินรถท่ี 5 องคการขนสงมวลชน
กรุงเทพ 
 
1.2  คําถามการศึกษา 
 1.  บุคลากรขององคการขนสงมวลชนกรุงเทพ ตองการพัฒนาในเรื่องอะไรบาง 
 2.  บุคลากรที่มีประเภทของงานแตกตางกัน มีความตองการพัฒนาตางกันหรือไม   
 
1.3  วัตถุประสงคของการศึกษา 
 1.  เพ่ือศึกษาความตองการในการพัฒนาของบุคลากรที่ปฏิบัติงาน กลุมงานปฏิบัติการเดิน
รถ 1 เขตการเดินรถท่ี 5 องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ 
 2.  เพื่อเปรียบเทียบความตองการการพัฒนาของบุคลากรที่ปฏิบัติงาน กลุมงานปฏิบัติการ
เดินรถ 1 เขตการเดินรถที่ 5 องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ ตามประเภทของตําแหนง 
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1.4  ขอบเขตการศึกษา 
 1.4.1  ขอบเขตดานประชากร ประชากรไดแก บุคลากรท่ีปฏิบัติงานในสํานักงาน กลุมงาน
ปฏิบัติการเดินรถ 1  เขตการเดินรถท่ี 5  องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ  แยกเปน 4 ประเภท ดังนี้ 
    1. พนักงานธุรการ          จํานวน        20    คน 
 2. พนักงานการเงินคาโดยสาร  จํานวน          7    คน 
 3. พนักงานบัญชีคาโดยสาร  จํานวน         7    คน 
 4. พนักงานนายทา   จํานวน        15   คน  

                                                        รวมจํานวน        49    คน  
 1.4.2  ขอบเขตดานเน้ือหา  ความตองการการพัฒนาของบุคลากรท่ีปฏิบัติงานในสํานักงาน กลุม
งานการเดินรถ 1 เขตการเดินรถที่ 5 องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ ประกอบดวย 6 ดาน คือ ดานทักษะ
ในการทํางาน  ดานระบบประกันคุณภาพ  ดานความรูเรื่อง IT  ดานมารยาทการใหบริการ  ดาน
บุคลิกภาพ  และดานการประกอบอาชีพพิเศษ 
 1.4.3  ขอบเขตดานระยะเวลา  ระยะเวลาในการเก็บขอมูลในชวงเดือน เมษายน – พฤษภาคม  2553 
 
1.5  กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 จากแนวคิดทฤษฏีดังกลาว สามารถกําหนดเปนกรอบแนวคิดในการศึกษาไดดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 1.1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

บุคลากรท่ีปฏบัิติงาน 
1. พนักงานธรุการ 
2. พนักงานการเงินคาโดยสาร 
3. พนักงานบัญชคีาโดยสาร 
4. พนักงานนายทา 

ความตองการการพัฒนาของบุคลากร 
1. ทักษะในการทํางาน 
2. ระบบประกนัคุณภาพ 
3. ความรูเรื่อง IT  
4. มารยาทการใหบริการ 
5. บุคลิกภาพ 
6. การประกอบอาชีพพิเศษ 
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1.6  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1.  ขอมูลท่ีไดจากการสํารวจความตองการในการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาบุคลากร สามารถ
นําไปใชเปนแนวทางในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาบุคลากรไดอยางถูกตองและตรงตามความตองการ
ของบุคลากร พนักงานประจําสํานักงาน  กลุมงานปฏิบัติการเดินรถ 1 เขตการเดินรถท่ี 5  องคการขนสง
มวลชนกรุงเทพ  เพื่อพัฒนางานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 2.  ขอมูลที่ไดจากการเปรียบเทียบความตองการในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาบุคลากร ตาม
ความคิดเห็นของพนักงานประจําสํานักงาน ในแตละตําแหนง ในกลุมงานปฏิบัติการเดินรถ 1 เขตการ
เดินรถที่ 5 องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ สามารถนําไปใชในการดําเนินการปฏิบัติงานใหเปน
ประโยชน และพัฒนางานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน เปนที่ยอมรับของผูใชบริการ และสังคม
ภายนอก 
 
1.7  นิยามศัพทเฉพาะ 
 1.  ความตองการการพัฒนาตนเองของบุคลากร หมายถึง ความปรารถนาของบุคลากรท่ี
ปฏิบัติงาน กลุมงานปฏิบัติการเดินรถ 1 เขตการเดินรถท่ี 5 องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ ท่ีตองการ
พัฒนาตนเองใน 6 เรื่อง ไดแก 
  ทักษะในการทํางาน หมายถึง ความชํานาญ ความรู ความสามารถ ดังน้ันผูที่จะมีทักษะใน
เรื่องหนึ่งเรื่องใด จนแตกฉาน คือ รูอยางลึกซ้ึง แทจริง ใหคําปรึกษาไดอยางถูกตอง ไมผิดในเรื่องของ
หลักกฎหมาย อาจกลาวไดวาท่ีปรึกษาท่ีดีจะตองเปนผูผานงานในภาคปฏิบัติมาจนมีความชํานาญ หากมี
ความรูแตหลักกฎหมายแตไมมีความชํานาญในภาคปฏิบัติก็ไมอาจเปนที่ปรึกษาท่ีดีได เน่ืองจากจะเขา
ลักษณะรูแตทฤษฎีไมรูภาคปฏิบัติซ่ึงยอมไมสามารถแกไขปญหาของผูขอคําปรึกษาได 
  ระบบการประกันคุณภาพ หมายถึง หนวยงานท่ีมีการกําหนดเปาหมาย และภารกิจ
ชัดเจน มีระบบหรือกลไกเพื่อควบคุมคุณภาพ (Quality Control) ของการปฏิบัติงาน มีการตรวจสอบ 
(Quality Audit) เปนระยะๆ ตามเกณฑหรือดัชนีช้ีวัดคุณภาพที่กําหนดไว นอกจากน้ัน จะตองมี การ
สรุปรายงานผลการตรวจสอบ และการประเมิน เพ่ือเปนที่รับทราบและเพื่อการพัฒนาปรับปรุง รวมทั้ง 
เพื่อใชประกอบการ ตัดสินในเชิง บริหารตอไป 
  ความรูเรื่อง IT หมายถึง ระบบจัดเก็บขอมูล ในดานตางๆ เอาไว แลวนําขอมูลมา
ประมวล ใหเปนสารสนเทศ เพื่อสงใหผูใช 
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  มารยาทการใหบริการ หมายถึง  หมายถึง ความมีมนุษยสัมพันธและอัธยาศัยไมตรีที่ดี 
ยินดี และเต็มใจ ท่ีจะใหบริการ ชวยเหลือ แกผูมาติดตอประสานงาน หรือผูมาขอรับบริการทั้งภายนอก 
และภายในหนวยงาน ใหเกิดความเขาใจ ความพึงพอใจ และการประสานงานท่ีดี ระหวางกัน เพ่ือให
การทํางานบรรลุเปาหมายท่ีกําหนดไว 
  บุคลิกภาพ หมายถึง รูปธรรมที่ประชาชนสัมผัสไดต้ังแตแรกเริ่มที่พบเห็น ดังนั้น
บุคลิกภาพจึงมีสวนสําคัญในการเสริมสรางความเชื่อม่ันใหเกิดข้ึนแกผูขอคําปรึกษา ผูใหคําปรึกษาที่ดี
นอกจากจะตองเปนผูที่มีความรูและความชํานาญในเรื่องที่ใหคําปรึกษาแลว จึงควรที่จะตองเปนผูที่มี
บุคลิกภาพที่ดีดวย 
  ประกอบอาชีพพิเศษ หมายถึง อาชีพท่ีนอกเหนือจากการปฏิบัติงานประจํา เพื่อหารายได
เสริมจากอาชีพนั้นๆ เปนการเพ่ิมรายได สําหรับผูที่ไปประกอบอาชีพพิเศษ 
 2.  องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ หมายถึง องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เปน
หนวยงานรัฐวิสาหกิจประเภทสาธารณูปโภคสังกัดกระทรวงคมนาคม มีภาระหนาที่ในการจัดบริการรถ
โดยสารประจําทางวิ่งรับสงประชาชนในเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี นครปฐม ปทุมธานี สมุทรสาคร 
สมุทรปราการ จัดรถวิ่งบริการในเสนทางตาง ๆ รวม 113 เสนทาง มีจํานวนรถทั้งส้ิน 3,526 คัน 
 3.  กลุมงานปฏิบัติการเดินรถ 1 เขตการเดินรถที่ 5 องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ หมายถึง 
สํานักงานที่มีหนาที่เกี่ยวกับการเดินรถขององคการ ใหเปนไปตามแผนและเปาหมายการเดินรถของเขต
การเดินรถการควบคุมการเดินรถ ใหเปนไปตามมาตรฐานคุณภาพบริการรถโดยสารประจําทาง การจัด
จํานวนรถเที่ยววิ่ง การใชทรัพยากรใหเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ควบคุมดูแลจัดเก็บรักษาเงินคา
โดยสาร เงินอ่ืนใด ๆ ที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบ ต๋ัว นํ้ามันเช้ือเพลิง นํ้ามันหลอลื่น ปองกันและ
วางมาตรฐานความปลอดภัยของสถานท่ีและทรัพยสินอ่ืน ที่อยูในความรับผิดชอบ ควบคุมการจัดขอมูล
เอกสารรายงานใหเปนไปตามระบบงาน ประสานงานกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของ ดําเนินการประกันตัว
พนักงาน ช้ันพนักงานสอบสวนหรือ  ช้ันศาล 
 4.  ประเภทของพนักงานประจําสํานักงาน หมายถึง พนักงานท่ีมีตําแหนงดังตอไปนี้ 
พนักงานธุรการ พนักงานการเงินคาโดยสาร พนักงานบัญชีคาโดยสาร และพนักงานนายทา ซ่ึงมีหนาที่
ในแตละตําแหนง มี 4 ประเภทคือ 
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  4.1  พนักงานธุรการ หมายถึง พนักงานที่มีหนาที่เกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ 
จัดเก็บเอกสาร งานพิมพ งานจัดอบรม เติมน้ํามันรถโดยสาร สงเอกสาร ฯลฯ 
  4.2  พนักงานการเงินคาโดยสาร หมายถึง พนักงานท่ีมีหนาท่ีรับเงินคาโดยสารจาก
พนักงานเก็บคาโดยสารเพื่อนําเงินสงธนาคารในวันตอไป  ใหบริการแลกเงิน  นําเหรียญสง
กระทรวงการคลัง และจายเงินเบี้ยเลี้ยงพนักงาน จายเงินสวัสดิการ 
  4.3  พนักงานบัญชีคาโดยสาร หมายถึง พนักงานท่ีมีหนาที่เช็คต๋ัวประจําวันของพนักงาน
เก็บคาโดยสาร เพื่อเปนหลักฐานในการสงยอดรายไดในแตละวัน จัดทําบัญชี รับ-จาย จายต๋ัว และ
จําหนายคูปองคาโดยสาร แกประชาชน 
  4.4  พนักงานนายทา หมายถึง พนักงานท่ีมีหนาที่ควบคุมการเดินรถโดยสารประจําวัน
ในแตละเสนทางท่ีวิ่ง โดยจัดทําบัญชีควบคุม เวลารถเขา-ออกจากทารถ 
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บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
 การศึกษาครั้งนี้  ผูศึกษาไดศึกษาเอกสาร และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับจัดกิจกรรมท่ีใชในการ
พัฒนาตนเองของบุคลากร กลุมงานปฏิบัติการเดินรถ 1 เขตการเดินรถที่ 5 องคการขนสงมวลชน
กรุงเทพ ตามหัวขอตอไปน้ี 
 1.  การพัฒนาบุคลากร 
  1.1  ความหมายของการพัฒนาบุคลากร 
  1.2  ความจําเปนของการพัฒนาบุคลากร 
  1.3  แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร 
  1.4  กระบวนการพัฒนาบุคลากร 
  1.5  หลักการทั่วไปเกี่ยวกับการจัดการกิจกรรมการพัฒนาบุคลากร 
  1.6  รูปแบบการดําเนินการจัดกิจกรรมการพัฒนาบุคลากร 
 2.  ลักษณะของกลุมงานปฏิบัติการเดินรถ 
 3.  งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
2.1  การพฒันาบุคลากร 
 2.1.1  ความหมายของการพัฒนาบุคลากร 
 คําวา  การพัฒนาบุคลากร  แปลมาจากคําภาษาอังกฤษวา  Personnel Development  ซ่ึง
หมายความตรงตัววา  การพัฒนาบุคลากร  ความหมายของการพัฒนาบุคลากรนี้มีอยูมากมายและมีผูให
คํานิยามไวดังน้ี 
 นักวิชาการของไทย ไดแก  
 สมาน รังสิโยกฤษณ (2535 : 73) ไดกลาวไววาการพัฒนาบุคลากร หมายถึง การดําเนินการ
เกี่ยวกับการสงเสริมใหบุคลากรมีความรู ความสามารถ มีทักษะในการทํางาน ดีข้ึน ตลอดจนมีเจตคติที่ดี
ในการทํางาน อันจะเปนผลใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น หรือ อีกนัยหนึ่ง การพัฒนา
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บุคลากร เปนกระบวนการที่จะเสริมสรางและเปลี่ยนแปลงผูปฏิบัติงานในดาน ตาง ๆ เชน ความรู 
ความสามารถ ทักษะ อุปนิสัย เจตคติ และวิธีการทํางาน อันจะนําไปสูประสิทธิภาพ ในการทํางาน  
เชนเดียวกับ  
 สงวน  สุทธิเลิศอรุณ (2543: 145) กลาววา การพัฒนาตนเองคือ การสรางความเปนคนใหม
ในตนเองใหมีสุขภาพกายที่แข็งแรง สุขภาพจิตที่ดี มีทักษะกําลังใจ มีจุดมุงหมายของชีวิต และเปนมิตร
กับบุคคลทั่วไป 
 ราตรี  พัฒนรังสรรค (2542: 2) ไดใหความหมายวา การพัฒนาตนเอง หมายถึง เปนการปบ
ปรุงเปลี่ยนแปลงตัวบุคคลใหดีข้ึน ทั้งดานรางกายและดานจิตใจ ใหกลายเปนบุคคลที่สมบูรณจะนํามา
ซ่ึงความสุข ความเจริญสูตนเอง สังคม และประเทศชาติ 
 สุชา  ไอยราพงศ (2542: 21) ไดใหความหมายวา การพัฒนาตนเอง หมายถึง การที่บุคคลได
แนวทางในการแสวงหาความรู ทักษะ และสมรรถภาพดานตางๆ เพื่อนํามาใชในการดําเนินชีวิต ซ่ึงจะ
ทําใหเปนบุคคลที่มีความสงบสุข มีความเจริญกาวหนา เปนที่ยอมรับของบุคคลในสังคมนั้นๆ  
 กรมสามัญศึกษา (2539 : 74) กลาววา  เปนกระบวนการเปลี่ยนแปลงท่ีจะปรับปรุงบุคลากร
ในองคกร ใหมีความรูความสามารถและ ความรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาท่ีดียิ่งขึ้น  
 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (2540 : 154) ไดใหความหมาย การพัฒนาบุคลากรวา  เปนการ
ดําเนินการใหบุคลากรในหนวยงาน ไดมีความรูความสามารถเหมาะสม กับงานท่ีจะปฏิบัติ หรืองานท่ีจะ
ปฏิบัติหรือใหมีความรูความสามารถสูงข้ึน ซ่ึงในการพัฒนาบุคลากรน้ัน ปกติจะมีวัตถุประสงค   2  
ประการ  คือ  เพื่อใหบุคลากรมีความสามารถเหมาะสมกับงานที่จะปฏิบัติ และเพิ่มพูนความรูสึกนึกคิดที่
ดีตอการปฏิบัติงานใหสูงข้ึนอยางมีประสิทธิภาพ   
 บรรยงค  โตจินดา (2543 : 192) การพัฒนาบุคลากร หมายถึง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ซ่ึง
รวมถึงกิจกรรมตาง ๆ ดังตอไปนี้ 
 1.  การเพิ่มพูนความรู ทักษะและประสบการณ เพื่อเปนประโยชนและสอดคลองกับความ
ตองการของตลาด 
 2.  การคนหาวิธีการและเครื่องมือตาง ๆ ที่สรางบรรยากาศในการทํางาน  เพ่ือกระตุนให
ทรัพยากรมีพอใช   มีความคิดสรางสรรคไดมากท่ีสุดเทาที่จะเปนไปได 
 3.  การสรางบรรยากาศขององคกรใหเปนบรรยากาศแหงการเรียนรู 
 4.  การเพิ่มอัตราการใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุด การเปลี่ยนคานิยมใหถูกตองใน
เรื่องของความรับผิดชอบ สรางจริยธรรมในอาชีพ สรางความซ่ือสัตย สรางวินัยโดยเฉพาะวินัยแหงตน 
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 สุภาพร  พิศาลบุตร และยงยุทธ เกษสาคร (2546 : 9) การพัฒนาบุคลากร หมายถึง กรรมวิธี
ใหมที่จะเพ่ิมพูนสมรรถภาพในการทํางานผูปฏิบัติท้ังในดานความคิด การกระทํา ความสามารถ ความรู                   
ความชํานาญ และบุคลิกภาพใหมีความกาวหนา เพื่อใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพสูง และประสบ
ความสําเร็จกลาวโดยสรุป  จากแนวคิดของนักวิชาการดังกลาวมานั้น  การพัฒนาบุคลากร หมายถึง                 
การดําเนินการตาง ๆ  ท่ีมุงเพ่ิมสมรรถภาพในการปฏิบัติงาน ทั้งดานความรู ความสามารถ ทักษะ 
อุปนิสัย เจตคติ และมีวิธีการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ และมีความกาวหนาในตําแหนง โดยตอง
จัดการพัฒนาตั้งแตเริ่มปฏิบัติงานจนกระท่ังปลดเกษียณ 
 
 2.1.2  ความจําเปนในการพัฒนาบุคลากร 
 บุคคลนับเปนทรัพยากรสําคัญของหนวยงาน ในการที่จะทําใหหนวยงานเกิดผลงานอยาง                 
มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะบุคลากรควรจะไดรับการพัฒนา เพ่ิมพูนความรูความสามารถในการปฏิบัติ
หนาที่และวิธีการปฏิบัติงาน 
 วาสนา  สิงหโกวินท (2533: 1) ไดกลาววา การพัฒนาบุคลากร เปนเรื่องสําคัญเรื่องหนึ่งใน
การบริหารงานบุคคล เพราะเปนสวนสําคัญขององคกร หากองคกรใดมีทรัพยากรบุคคลท่ีมี
ประสิทธิภาพ ก็นับวาองคกรมีทรัพยสินอันมีคา จะนําความเจริญกาวหนามาสูองคกรน้ัน ๆฉะนั้น  การ
พัฒนาบุคคล  จึงมีความจําเปนตองใชในการบริหารงานวิชาการขององคกรทุกองคกรและ ในหลาย ๆ 
เรื่อง แลวแตประเภทและวัตถุประสงควาจะตองใชประโยชนจากทรัพยากรตาง ๆมีอยูอยางไร ให
เหมาะสมกับความตองการ เชนเดียวกับ พิเชษฐ  สุทธิวิรัตน (2540 : 15) ไดกลาวถึงการพัฒนาบุคลากร
เปนส่ิงที่จําเปนอยางย่ิง เพราะสามารถทําใหบุคลากรไดรับความรูความชํานาญเพ่ิมข้ึน สามารถจัด
วิทยาการใหม ๆ เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา นอกจากจะชวยใหตนเองมีความกาวหนาในหนาท่ีการงาน
แลว ยังทําใหหนวยงานไดรับผลผลิตเพิ่มข้ึนและลดความส้ินเปลืองท่ีจะเกิดข้ึนไดเปนอยางมาก ซ่ึงเปน
เปาหมายสูงสุดของทุก ๆ หนวยงานและสมาน  รังสิโยกกฤษณ (2540 : 83) ความสําคัญของการพัฒนา
บุคลากร เปนส่ิงจําเปนตอประสิทธิภาพของงานเปนอยางมาก กลาวคือ มีการบรรจุและแตงต้ังบุคคล เขา
ทํางานแลวก็มิไดหมายความวา จะสามารถใหเขาทํางานไดทันทีเสมอไป จําเปนจะตองมีการอบรม
แนะนําเบื้องตนแกผูเขาทํางานใหม (Orientation) บางกรณีอาจตองมีการอบรมถึงวิธีการทํางาน (In 
service Training) ใหดวยทั้งนี้ เพราะการศึกษาที่ไดมาจากโรงเรียน วิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยน้ัน สวน
ใหญเปนเพียงความรูข้ันพ้ืนฐานและ มีหลากหลายอยางไมมีสอนในโรงเรียน วิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัย 
ทําใหผูสําเร็จการศึกษาจาก โรงเรียนวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัย ไมสามารถจะทํางานไดทันที ตองมีการ
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อบรมกอนจึงจะทํางานได นอกจากนั้น เมื่อผูปฏิบัติงานไดทํางานไปนาน ๆประกอบกับระเบียบ 
หลักเกณฑ และเทคนิคตางๆ ในการทํางานไดเปลี่ยนแปลงไปก็จําเปนตองมีการอบรม เพื่อใหสามารถ
ทํางานไดดีเชนเดิม โดยหนวยงานเจาหนาที่หรือหนวยงานฝกอบรมของสวนราชการจะเปนผูดําเนินการ
เอง หรืออาจสงไปรับราชการอบรมในสวนราชการอื่นหรือสถาบันอ่ืนก็ได เชน สถาบันการศึกษาทั้งใน
และตางประเทศทรัพยากรมนุษย ถือไดวาเปนปจจัยหน่ึงในการพัฒนาประเทศ ท้ังในปจจุบันและ
อนาคตในระบบเศรษฐกิจของโลกยุคใหมที่เปนโลกาภิวัฒน ที่มีการเช่ือมโยงกันอยางใกลชิดเปนปจจัย
สําคัญ ในการพัฒนาองคการ ผูบริหารนั้น จําเปนตองมีความเขาใจทรัพยากรมนุษยที่มีอยูในองคกร เพื่อ 
สรางบรรยากาศในการทํางานที่เอ้ือตอการแสดงออกของศักยภาพบุคคล ทําใหเกิดคุณภาพชีวิตการ
ทํางาน ซ่ึงการพัฒนาทรัพยากรมนุษยนี้ จะเปนกระบวนการการเรียนรูที่มีลักษณะตอเน่ืองกันไปตลอด
ชีวิตของบุคคลในองคการมีความเก่ียวของกับเรื่อง การฝกอบรม การศึกษาจะเนนที่ตัวบุคคล ซ่ึงในการ
พัฒนาจะตองทําอยางเปนกระบวนการ มีระบบและทําอยางตอเน่ืองจึงจะประสบความสําเร็จ เพราะคนที่
มีความรู ความเขาใจ มีทัศนคติที่แตกตางกัน จะไมสามารถทํางานรวมกันไดการประสานงานใหเปน
ระบบอยางตอเนื่อง จึงจะทําใหเกิดผลสําเร็จแกองคกรได  กลาวโดยสรุป คือ การพัฒนาบุคลากรจะชวย
ใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทํางานไดอยางดียิ่งข้ึน ดังน้ัน บุคลากรควรไดรับการพัฒนา
อยางตอเนื่อง ซ่ึงจะสงผลใหบุคลากรมีใจรักงาน มีขวัญกําลังใจในการทํางาน ตลอดจนมีการพัฒนา
ความคิดริเริ่มสรางสรรคกอใหเกิดประโยชนตอองคการ สังคมและประเทศชาติ 
   2.1.3  แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร 
  การพัฒนาบุคลากรในองคกร เปนการสรางบรรยากาศในการทํางานท่ีเอื้ออํานวยตอ                     
การแสดงออกของศักยภาพของบุคคลในองคกร ทําใหเกิดคุณภาพชีวิตในการทํางาน เกิดการพัฒนา
องคกร รวมทั้งการออกแบบงานใหม  ซ่ึงทั้งหมดนี้ เกิดจากภาวะปจจุบันมีการแขงขันทางธุรกิจมาก               
ทําใหองคกรมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพัฒนาการบริหารงานบุคคล ตองมีการปรับสภาพเพื่อ                 
ความอยูรอดขององคกร ซ่ึงการพัฒนาบุคลากรนี้ จะเปนกระบวนการเรียนรูที่มีลักษณะตอเนื่องกัน              
ไปตลอดชีวิตของบุคคลในองคกร มีความเกี่ยวของกับเรื่องการฝกอบรม การศึกษาจะเนนที่ตัวบุคคล
และการพัฒนา จะเนนที่ตัวบุคคล ในการพัฒนาบุคลากรนั้น จะสําเร็จไดตองทําอยางเปนกระบวนการ                     
การทํางานที่เปนระบบ และการทําอยางตอเนื่องติดตอกันทุกระดับ เพราะคนที่มีความรูความเขาใจ                  
มีทัศนคติท่ีแตกตางกัน จะไมสามารถทํางานรวมกันได การประสานงานใหเปนระบบอยางตอเนื่องกัน         
จึงจะทําใหเกิดผลสําเร็จแกองคกรได (บรรยงค  โตจินดา. 2543: 188 – 189)  แนวคิดในการพัฒนา
บุคลากรในองคกร มีดังตอไปนี้ 
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  1.  การเคารพในสิทธิของบุคคล การฝกอบรม เปนความจําเปนของพนักงานที่เขารับการ 
อบรม ไมวาจะเปนในแงรูปแบบ เนื้อหา และวิธีการ 
  2.  การมุงแกปญหาใหแกองคการ การมุงแกปญหา เปนตัวกําหนดบทบาทงานดานพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย ใหมุงสงเสริมการแกปญหา การฝกอบรม เปนองคประกอบของงานพัฒนาทรัพยากร
มนุษย 
  3.  มุงสงเสริมการมีสวนรวมของผูเขารับการอบรมพัฒนา ทั้งในดานการเตรียมตัว  การ
จัดหาเนื้อหารูปแบบ ซ่ึงผูเขารับการอบรมพัฒนา ตองมีจิตสํานึกในการมีสวนรวมที่จะพัฒนาองคกร 
 2.1.4  กระบวนการพัฒนาบุคลากร 
  กระบวนการพัฒนาบุคลากร หมายถึง ข้ันตอนในการพัฒนาบุคลากรอยางมีระบบ ซ่ึงไดมี
นักวิชาการศึกษา ทั้งในประเทศและตางประเทศไดกลาวถึงกระบวนการพัฒนาบุคลากรไวอยาง
หลากหลาย ดังจะไดนําเสนอมาพอสังเขปดังนี้นักวิชาการศึกษาไทย ไดแก  
  พนัส  หันนาคินทร (2526: 135 – 152) ไดกลาววา  กระบวนการพัฒนาบุคลากร อาจแบงได
เปน 4 ข้ันตอน คือ 
  ขั้นตอนที่ 1  กําหนดเปาหมายและบทบาทในการพัฒนาบุคลากร  เปาหมายในการพัฒนา
บุคลากร จะตองใหสอดคลองกับเปาหมายของระบบโรงเรียนหรือสถาบันแหงนั้น ๆ 
  ขั้นตอนที่ 2  วางโครงการเพ่ือพัฒนาบุคลากร เม่ือไดกําหนดเปาหมายและบทบาทในการที่
จะดําเนินงานในดานการพัฒนาบุคลากรแลว ข้ันตอไปก็คือ การวางโครงการที่จะเริ่มจากการวิเคราะห                   
ความตองการที่จะพัฒนา อันไดมากจากขอมูลที่เกี่ยวกับตัวบุคคลที่เรามีอยู 
  ขั้นตอนที่ 3  การจัดโครงการและกิจกรรมเพ่ือพัฒนาบุคลากร กิจกรรมตางๆ ท่ีจัดข้ึนจะตอง                 
มุงผลที่จะกอใหเกิดการประสานงานและการรวมมือกัน เพ่ือนําไปสูจุดมุงหมายขององคกร 
  ขั้นตอนท่ี 4  การประเมินผลการพัฒนาบุคลากร เปนความพยายามท่ีจะตอบคําถามสอง
คําถาม คือ คําถามแรก เปนการตองการทราบวา แผนการพัฒนาตัวบุคคลไดกระทําดวยความละเอียด
รอบคอบเพียงไร ประการท่ีสองนั้น เปนการประเมินผลความไดผลของการจัดการพัฒนาบุคคลที่จะให
ประโยชนตอการงานในหนาท่ี 
  ชูชัย  สมิทธไกร (2540: 4 – 8) ไดกลาวถึง กระบวนการพัฒนาบุคลากรในองคกร มีอยู  4  
ข้ันตอน คือ 
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  ขั้นตอนที่ 1  การสํารวจและกําหนดความตองการในการพัฒนาบุคลากร ความตองการใน
การพัฒนาบุคลากร ก็คือ ส่ิงที่องคกรตองการไดรับจากโครงการพัฒนาบุคลากรซ่ึงมักจะเกิดข้ึนเม่ือมี
ปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของบุคลากร เชน ไมเปนไปตามมาตรฐานการทํางานที่กําหนดไว ปญหา
เหลาน้ันจะตองเปนปญหาซ่ึงสามารถจัดการได 
  ขั้นตอนท่ี 2  วางแผนการพัฒนาบุคลากร เม่ือองคกรทราบถึงความตองการในการพัฒนา
บุคลากร ข้ันตอนตอมา คือ การวางแผนเพ่ือพัฒนาบุคลากร ซ่ึงจะตองมีการกําหนดจุดประสงค วิธีการ 
และระยะเวลาของโครงการพัฒนาบุคลากรแตละโครงการอยางชัดเจนอยางไรก็ดี ความตองการเกี่ยวกับ                   
การพัฒนาบุคลากร อาจมีมากเกินกวาความสามารถท่ีจะสนองไดในชวงหนึ่ง ๆ  ดังนั้น การวางแผน 
จะตองมีการจัดลําดับความสําคัญและความเรงดวนของแตละโครงการ เพ่ือใหสามารถจัดสรรและ                 
บริหารทรัพยากรขององคกรใหมีประสิทธิภาพมากที่สุด 
  ขั้นตอนท่ี 3  การคัดเลือกออกแบบและดําเนินกิจกรรม การพัฒนาบุคลากรขั้นตอนนี้                        
คือ  การพิจารณาวา โครงการพัฒนาบุคลากรควรจะมีลักษณะอยางไร เชน ในแงของหลักสูตร วิธีการ 
กิจกรรม และรายละเอียดอ่ืน ๆ การพิจารณาจะตองคํานึงถึงวัตถุประสงคของโครงการนั้น หลักสําคัญ 
เพื่อใหสามารถตอบสนองตอความตองการขององคกรไดอยางดีที่สุด 
  ขั้นตอนที่ 4  การประเมินผลโครงการพัฒนาบุคลากร ข้ันตอนสุดทายของการพัฒนา
บุคลากร คือ  การประเมินผลโครงการพัฒนาบุคลากร เพื่อใหส่ิงท่ีได บรรลุผล ปญหา อุปสรรคและส่ิงที่
ควรจะแกไขในการดําเนินงานตอไป 
  กรมสามัญศึกษา (2539: 63) ไดกําหนดแนวทางในการพัฒนาบุคลากร  ดังตอไปน้ี 
  1.  ใหศึกษางานไปพรอมๆ กับปฏิบัติงาน 
  2.  ทําการปฐมนิเทศบุคลากรที่บรรจุใหม 
  3.  ใหปฏิบัติงานในฐานะผูชวยไปพลาง 
  4.  ใหมีการฝกระหวางการศึกษา 
  5.  ฝกงานระยะส้ัน 
  6.  ใหศึกษาอบรมนอกเวลาทําการ 
  7.  ใหศึกษาตอเพิ่มเติม 
  กลาวโดยสรุป  คือ  กระบวนการพัฒนาบุคลากร ประกอบดวยข้ันตอนที่สําคัญ 4 ข้ันตอน 
คือ  
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  ข้ันตอนที่ 1  ศึกษาความจําเปนในการพัฒนาบุคลากร  
  ข้ันตอนที่ 2  วางแผนพัฒนาบุคลากร  
  ข้ันตอนที่ 3  การดําเนินการตามแผนการพัฒนาบุคลากร และ 
  ข้ันตอนที่ 4  การประเมินผลการพัฒนาบุคลากร 
 2.1.5  หลักท่ัวไปเก่ียวกับการจัดกิจกรรมการพัฒนาบุคลากร 
  การพัฒนาตนเอง เปนปจจัยสําคัญย่ิงในการพัฒนาบุคลากร เพราะถาผูบังคับบัญชาไมพัฒนา
ตนเองเสียกอนแลว การพัฒนาผูใตบังคับบัญชาก็นาจะไมไดผล วิธีการพัฒนาตนเองท่ีกอใหเกิด
ความสําเร็จในการปฏิบัติงานมีหลายวิธี เชน การแลกเปลี่ยนความรูความคิดแบบกันเองกับผูอ่ืน ศึกษา                
หาความรูจากเอกสารวิชาการตาง ๆ ติดตามความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับนโยบายและโครงการของงาน                
ที่อยูในความรับผิดชอบของตน เขารวมการประชุมสัมมนา หาโอกาสไปศึกษาและดูงานทั้งในประเทศ
หรือตางประเทศเปนครั้งคราว คบหาสมาคมกับผูรูบางทาน เปนตนผูท่ีพยายามจะพัฒนาตนเองในการ
ทํางาน จะถามคําถามในทางสรางสรรคหรือพยายามศึกษาคูมือเอกสารตาง ๆ ที่เกี่ยวกับงานของตนอยาง
จริงจัง แสวงหาความรูและเทคนิคใหมๆ อาสาทํางานนอกเหนือจากงานที่ตนรับผิดชอบ ขอเขา              
รับการฝกอบรมในหลักสูตรตางๆ ปรึกษาหารือกับหัวหนางานเสมอๆ บุคคลเหลานี้ เปนผูที่มี                  
ความตองการไดรับการพัฒนาอยางแนนอน แตบุคคลอ่ืนๆ ที่ไมมีลักษณะดังกลาว ก็ไมไดหมายความวา 
เขาไมตองการท่ีจะไดรับการพัฒนา แตอาจตองหาวิธีท่ีจะสรางเสริมความตองการของเขาใหแสดง
ออกมาใหได ซ่ึงเปนหนาที่ของผูบริหารที่จะตองศึกษาหาแนวทางในการพัฒนาบุคลากรตอไป มี
นักวิชาการท่ีกลาวถึงหลักในการจัดกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรไวนาสนใจดังนี้ 
 
  กิติมา  ปรีดีดิลก (2532: 65) กลาวถึง  วิธีการเพ่ือพัฒนาบุคลากรไว 18 วิธี คือ 
  1.  การปฐมนิเทศ 
  2.  การสอนงาน 
  3.  การมอบอํานาจใหปฏิบัติงาน 
  4.  การสับเปลี่ยนโยกยายหนาที่ 
  5.  การหาพ่ีเลี้ยงชวยสอนงาน 
  6.  ใหทําหนาที่ผูชวยงาน 
  7.  การใหรักษาการแทน 
  8.  พาไปสังเกตการณการทํางาน 
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  9.  การศึกษาดูงาน 
  10.  จัดประชุมสัมมนาและฝกอบรม 
  11.  เขารวมประชุมในเรื่องที่เกี่ยวกับงาน 
  12.  จัดเอกสารทางวิชาการใหเพียงพอ 
  13.  จัดใหมีคูมือการปฏิบัติงานใหพอใช 
  14.  การอานแสวงหาความรูดวยตนเอง 
  15.  ใหทําการทดลองวิจัย 
  16.  เขารวมกิจกรรมของชุมชน 
  17.  การปรึกษางาน 
  18.  การนิเทศ 
 
  ศรีอรุณ เรศานนท (2535 : 344 – 346) ไดกลาวถึง กิจกรรมท่ีเปนการพัฒนาบุคลากร ไวดังนี้ 
  1.  กิจกรรมท่ีใหความรูเพ่ิมพูนประสบการณปรับปรุงเจตคติใหเหมาะสมกับงานไดแก                        
การฝกอบรม  การสอนงาน  การประชุมสัมมนา 
 
  2.  กิจกรรมดานการบริหาร เชน การโยกยาย สับเปลี่ยนหนาที่ การหมุนเวียนงานการแตงต้ัง                 
เปนผูชวยใหเปนตัวแทนรักษาการแทน การใหเขารวมในคณะทํางาน หนาท่ีเปนกรรมการ การดูงาน                           
การเพิ่มความรับผิดชอบในงาน การมอบหมายพิเศษใหทําการจัดกลุมคุณภาพการปรับปรุงโครงสราง
องคกรหรือการจัดแบงสวนงานใหม 
  3.  กิจกรรมดานการศึกษา เชน การใหทุนการศึกษาตอ การสงเสริมใหมีการพัฒนาเฉพาะ
รายบุคคล การศึกษาระบบเปด 
  4.  กิจกรรมแสวงหาความรูในหนาที่ เชน  การจัดคูมือการปฏิบัติงานใหออกวารสารทาง
วิชาการใหศึกษาเอกสารแลวสรุปทํารายงาน เสนอใหมีการมอบหมายใหวิจารณหนังสือ เปนตนกลาว
โดยสรุป คือ เม่ือองคกรใด ๆ จะมีการพัฒนาบุคลากร ผูบริหารจะตองเปนตัวอยางในการพัฒนา และใน
การพัฒนาน้ัน จะมีการพัฒนาทั้งโดยตนเองและองคกร จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา และในการพัฒนาน้ัน
ผูบริหารสามารถใชเทคนิคในการพัฒนาได 2 รูปแบบ คือ เทคนิคการพัฒนาโดยตรง และเทคนิคการ
พัฒนาโดยออม ผูบริหารจะตองมีเทคนิคในการเลือกวิธีการและกิจกรรม เพื่อใหเหมาะสมกับศักยภาพ                      
ขององคกร ผลที่ไดรับก็คือ ประโยชนตอองคกรและศักยภาพของผูเขารับการพัฒนา เพราะการพัฒนา
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ตองใชรูปแบบหลายรูปแบบ หลายกิจกรรมเพ่ือใหผูรับการพัฒนาสามารถนําไปใชในการปฏิบัติหนาที่       
ไดอยางมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลตอองคกรสูงสุด 
 
 2.1.6  รูปแบบการดําเนินงานจัดกิจกรรมการพัฒนาบุคลากร 
  กิจกรรมที่หนวยงานจัดข้ึนมักมีรูปแบบของความถี่แตกตางกัน  3  ประการ ดังนี้ (ไพฑูรย 
สินลารัตน 2524 : 168 – 288)  
  1.  แบบที่จัดตามสะดวก การจัดแบบนี้ มักจัดการบรรยายหรือการประชุมเปนครั้งคราว                    
ตามโอกาสเหมาะ ๆ เชน  ตอนปฐมนิเทศบุคลากรใหม  เปนตน และเวลาที่จัดก็มักจะจัดในชวงเวลาส้ัน 
เชน ประมาณ 1 – 2 ช่ัวโมง หรือไมเกินครึ่งวัน ผูมาบรรยายน้ัน มักจะเปนผูรูผูทางดานนี้โดยตรง 
  2.  แบบที่จัดอยางมีระบบ แบบน้ีมักจะจัดกิจกรรมเกือบจะทุกรูปแบบดังกลาวมาต้ังแตตน            
คือ เม่ือมีการบรรยาย มีการสัมมนาแลว ก็จะมีการจัดพิมพเอกสารเผยแพร เพ่ือกระตุนใหบุคลากรเห็น
ความสําคัญของการปฏิบัติงาน จะตองมีการใหบริการ เชน การใหคําปรึกษาแนะนําการจัดประชุม
ปฏิบัติการ การใหทุนอุดหนุน เปนตน ระยะเวลาท่ีใชในการจัดกิจกรรมเหลาน้ี มีต้ังแต 1- 2 ช่ัวโมง                  
ไปถึง 1- 2 เดือน แลวแตกิจกรรมแบบใด 
  3.  แบบที่จัดอยางสมบูรณ กิจกรรมแบบนี้ เปนแนวคิดใหมของการพัฒนาโดยที่กิจกรรม 2 
แบบขางตนนั้น มักจะมีขอขัดของ   เม่ือมีบุคลากรที่มีความสนใจ มีความกระตือรือรนแลว หนวยงาน
ตางๆ ที่ทํางานอยู รวมทั้งทัศนคติของตัวบุคลากรเอง ควรจะใหมีการปรับปรุงและพัฒนาดวยรูปแบบ
ของการพัฒนาแบบสมบูรณนี้  วิธีการดําเนินการจัดกิจกรรมการพัฒนาบุคลากร จะตองใหสอดคลอง
และเหมาะสมกับโครงการขององคกร เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน และ
ภารกิจอ่ืนๆ ดวยเหตุนี้ผูวิจัยไดพิจารณาภารกิจตางๆ ของบุคลากรจากหลักการและแนวคิดจากเอกสาร
ตําราตางๆ จึงไดเลือกเฉพาะกิจกรรมท่ีสําคัญๆ ที่จะสามารถใชในการพัฒนาบุคลากร เพื่อใหมี
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น และทดแทนอัตราท่ีขาดแคลนได กิจกรรมที่เลือกศึกษานี้เปน
กิจกรรมท่ีแพรหลายและสอดคลองกับนโยบายแผนการดําเนินงาน  อันไดแก กิจกรรม 8 ดาน คือ การ
ปฐมนิเทศ การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ การสัมมนาทางวิชาการ การสงเสริมใหมีการศึกษาตอ การศึกษา
ดูงานนอกสถานท่ี การสับเปลี่ยนตําแหนงหนาที่การงาน การสอนงาน และการทํางานเปนทีม โดยมี
รายละเอียดดังน้ี 
 
  1.  การปฐมนิเทศ 
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  การปฐมนิเทศเปนวิธีการเริ่มแรกในการพัฒนาบุคลากรในสถาบันหรือหนวยงานตาง ๆ 
เกี่ยวกับเรื่องน้ี  
  พนัส หันนาคินทร (2524 ก : 86 – 87) ผูบริหารควรจะมีกิจกรรมในการปฐมนิเทศบุคลากร
ใหม นับต้ังแตแรกเขาดังนี้ 
  1.1  ชวยจัดหาท่ีพักและสวัสดิการบางอยางให โดยเฉพาะการยืมเงินทดรองจายเปน
เงินเดอืนในขณะท่ียังเบิกเงินเดือนจากทางราชการไมได 
 
  1.2  จัดการประชุมหรือสนทนา เพ่ือใหทราบถึงความเปนไป และสภาพขององคกร และ
หนาที่ที่จะตองรับผิดชอบและแนะนําใหรูจักกับผูที่จะตองเก่ียวของโดยตรง 
  1.3  จัดหาหนังสือคูมือเกี่ยวกับกิจกรรมขององคกร  ใหแสดงแผนผังขององคกร  แผนผัง
แสดงสายงาน ความรับผิดชอบภายในองคกร ปฏิทินการปฏิบัติงาน รายช่ือบุคลากรฝายตาง ๆ ระเบียบ
ขอบังคับท่ีจําเปน 
  1.4  จัดหาพี่เลี้ยงใหเพื่อจะไดเปนที่ปรึกษาท่ีใกลชิดและใหความชวยเหลือ 
  1.5  มีการรับประทานอาหารรวมกัน เพ่ือการตอนรับและแนะนําใหคนอ่ืนๆ รูจัก 
  ธงชัย สันติวงษ (2535 : 134) กลาวถึง การปฐมนิเทศไววา  การปฐมนิเทศ  หมายถึง  
กิจกรรมทางดานบริหารงานบุคคลที่เกี่ยวของกับการพยายามแนะนําพนักงานใหมใหรูจักหนวยงานและ
ใหรูจักงานในหนาที่ที่ตองทํา ตลอดจนรูจักผูบังคับบัญชาและเพ่ือนรวมงาน วิธีการปฐมนิเทศนี้อาจจะมี
การกระทําแตกตางกันท่ีจะไดรับผลเพียงใด ยอมอยูที่ความเขาใจเก่ียวกับวัตถุประสงคและปญหาที่
ตองการทําการปฐมนิเทศ ซ่ึงหากไดเขาใจแลว ก็จะชวยใหมีโอกาสกระทําไดถูกตอง 
 
  นพพงษ  บุญจิตราดุลย (2527 : 113) กลาววา ผูบริหารควรจะจัดใหมีการปฐมนิเทศบุคลากร
ใหมที่ยังไมมีประสบการณ เพื่อใหเขามีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับระบบการบริหารและนโยบายของ
องคกร  ตลอดจนมุงหมายในการจัดการศึกษา เพื่อขจัดความสงสัยและปองกันการเขาใจผิดเพ่ือวาเขาจะ
สามารถปรับตัวไดถูกตอง ทั้งใหเขาไดรูจักคุนเคยกับผูรวมงานท่ีเกี่ยวของและผูที่อยูในวัยไลเลี่ยกัน 
ตลอดจนใหรูจักสภาพชุมชนทั้งทางดานเศรษฐกิจ ขนบธรรมเนียมประเพณีและแนวความคิดความ
เช่ือถือของชุมชน 
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  กลาวโดยสรุป  การปฐมนิเทศ คือ การแนะนําใหบุคลากรใหมไดทราบขอมูลรายละเอียด
ตางๆ ในการปฏิบัติงานไดอยางเหมาะสมถูกตอง เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงานประกอบดวย 
นโยบายการดําเนินงาน วัตถุประสงค บทบาทหนาที่ ความรับผิดชอบตอการปฏิบัติงาน ระเบียบวินัย                      
พรอมทั้งประวัติขององคกร  สภาพชุมชน ระเบียบ ขอบังคับ สวัสดิการและ กิจกรรมตาง ๆ 
 
  2.  การฝกอบรมหรือประชุมเชิงปฏิบัติการ 

  การฝกอบรม เปนเคร่ืองมือในการพัฒนาบุคลากร เปาหมายของการฝกอบรม เพื่อ
พัฒนาบุคลากรน้ัน เพื่อแกไขการทํางานที่ดอยประสิทธิภาพ เพื่อสรางสมรรถภาพในการทํางาน 
เพื่อเตรียมบุคลากรใหพรอมที่จะรับตําแหนงที่สูงข้ึน หรืองานที่จะไดรับมอบหมายในอนาคต 
และ เพื่อสรางความเขาใจระบบของการส่ือสารในหลักการสําหรับคนในระดับเดียวกันหรือตาง
ระดับกัน ใหเกิดการประสานงานและรวมมือกันทํางานใหดีข้ึน (นพพงษ  บุญจิตราดุลย. 2527: 
113) นอกจากน้ัน การฝกอบรม เปนกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรของหนวยงาน และองคกรตาง ๆ 
ไมวาจะเปนองคกรของรัฐหรือหนวยงานทางธุรกิจเอกชน หนวยงานหรือองคกรทางการศึกษา ก็
มิไดมีขอยกเวนสถาบันพัฒนาผูบริหารการศึกษา กรม กอง ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จะ
กําหนดแผนงานในการพัฒนาบุคลากรฝายตางๆ ทั้งในระดับกรมระดับกองโดยกําหนดโครงสราง
ฝกอบรมไวในแผนงานพัฒนาบุคลากรเปนสวนใหญ (ณัฐนิภา  คุปรัตน. 2529 : 1) ดังน้ัน การ
ฝกอบรม จึงเปนกิจกรรมของฝายบริหารที่จะตองจัดดําเนินการ เพื่อประโยชนขององคกรและของ
บุคลากร การที่จะบรรลุถึงจุดมุงหมายท้ังขององคกรและบุคลากรนั้น 

 

  แฮริส (Harris อางถึง  ณัฐนิภา คุปรัตน. 2529 : 2) เสนอกระบวนการของการฝกอบรม  
“เร่ิมตนดวยการหาความจําเปนในการฝกอบรม การกําหนดเน้ือหา และเร่ืองที่จะฝกอบรมการ
สรางแรงจูงใจในการเขารับการฝกอบรม ดําเนินโครงการการฝกอบรม การประเมินผลการ
ฝกอบรม และการใหรางวัลและขอมูลยอนกลับ”  ซึ่งมีความสอดคลองกับ นพพงษ  บุญจิตราดุลย 
(2527 : 215) โดยเพิ่มระยะเวลาของการฝกอบรม สถานที่และเครื่องอํานวยความสะดวก 
งบประมาณ และการติดตามผลการฝกอบรม จะทําใหการฝกอบรมมีความสมบูรณย่ิงข้ึนสวนการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการนั้น พนัส  หันนาคินทร (2524 ข: 93) ไดกลาวถึง การประชุมเชิงปฏิบัติการ
วา หมายถึง “การพบปะการประชุมปรึกษาหารือกัน เพื่อแกปญหาทางภาคปฏิบัติในระหวางที่มี
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ประสบการณในงานน้ันมาแลว และมีความสนใจที่จะแกปญหานั้นรวมกัน”ประโยชนที่จะไดจาก
การประชุมเชิงปฏิบัติการ ก็คือ ผลของงานจะนําไปใชประโยชนไดทันที บุคลากรเองก็ไดเพิ่ม
ความรูความสามารถย่ิงข้ึนจากการที่ไดสังสรรคกับคนอ่ืน และกับผูนําการประชุมเชิงปฏิบัติการ
นั้น เม่ือบุคลากรสามารถทําส่ิงใหมสําหรับตนเองได ก็จะกอใหเกิดกําลังใจในอันที่จะทํางานให
กาวหนาตอไป การประชุมเชิงปฏิบัติการ เปนการแกปญหาภาคปฏิบัติโดยมีผูสนใจรวม ดังนั้น 
วิธีการดําเนินการจึงมีลักษณะเปนประชาธิปไตย กลาวคือการวางแผนและการดําเนินงานเปนไป
ตามความตองการของสวนรวม และจัดโดยสวนรวม เปนการนําเอากระบวนการหมูพวกแบบ
ประชาธิปไตยมาใช องคประกอบสําคัญที่ควรพิจารณา เพื่อเตรียมการประชุมเชิงปฏิบัติการ คือ 
สถานที่ประชุม วิทยากรท่ีจะมาดําเนินการ สถานที่พักของวิทยากร และผูรวมประชุมและการ
จัดบริการตางๆ รวมถึงวัสดุอุปกรณตางๆ ที่ใชในการประชุมกลาวโดยสรุปไดวา การฝกอบรม
หรือประชุมเชิงปฏิบัติการ หมายถึง กิจกรรมที่จัดข้ึนเพื่อสงเสริมใหบุคลากรไดเพิ่มพูน
ประสบการณในหนวยงาน ทั้งที่เตรียมตัวเขาทํางาน และกําลังทํางานใหมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 
ม่ันใจในการทํางานและการตัดสินใจไดถูกตอง รวดเร็วย่ิงข้ึนสวนการประชุมเชิงปฏิบัติการ เปน
เทคนิคการฝกอบรม เพื่อใหบุคลากรไดพบปะ ประชุม ปรึกษาหารือกัน เพื่อแกปญหาทาง
ภาคปฏิบัติระหวางผูที่มีประสบการณในงานน้ันมาแลว และมีความ สนใจทีจะแกปญหารวมกัน 
 
  3.  การสัมมนาทางวิชาการ 
  คําวา สัมมนา  ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2525 มีความหมายดังนี้                          
“การสัมมนา”  คือ  การประชุมเพ่ือแลกเปล่ียนความรูและความคิดเห็น เพื่อหาขอสรุปในเรื่องใดเร่ือง
หน่ึง ผลของการสัมมนาถือวาเปนเพียงขอเสนอแนะ ผูเกี่ยวของนําไปปฏิบัติตามหรือไมก็ได  สุปราณี                         
ตรีฉัตรภิมุข (2524: 151) กลาววา การสัมมนา คือ การอภิปรายเปนกลุมในระหวางบุคคลท่ีมี
ประสบการณมาก โดยตองการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซ่ึงกันและกันสวนมากหัวขอสัมมนามักจะไดแก 
เรื่องที่ยังไมเคยเตรียมกันมากอน แตเปนหัวเรื่องส้ันๆ เฉพาะท่ีควรจะเกิดขอสงสัยหรือใหความ
ชวยเหลือในเรื่องสวัสดิการบาง  ขอบกพรองทางการบริหารบาง  การสัมมนาทางวิชาการ  สวนใหญเปน
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณในปญหาตางๆ มากกวาท่ีจะมุงเนนดานทฤษฎี หรือ
หลักการโดยตรง ซ่ึงจะใชเวลาประมาณ 1 – 3 วัน ผูเขารวมสัมมนาตองทําหนาที่รวมกัน คือ เปนท้ัง 
“ผูรับ”  หรือ  “ผูให”  กลาวคือ เปนผูฟงความคิดเห็นหรือขอเท็จจริงจากสมาชิกหรือวิทยากร และเปน
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ผูใหความคิด และขอเท็จจริง อันจะนําไปสูการแกปญหารวมกัน ผูเขารวมสัมมนาจึงจะตองใชวิธีการ
แกปญหาอยางถูกตอง และพยายามสรางบรรยากาศทางวิชาการและความเปนกันเองมากท่ีสุด เปาหมาย
อันสําคัญของการสัมมนา บางทีมิไดอยูที่การสรุป ขอเสนอแนะสําหรับการแกปญหาอยางเดียว หากอยู                           
ที่กระบวนการของการสัมมนาดวยวาสมาชิกทุกคนไดมีสวนรวมในการแกปญหา มีการแสดง                     
ความคิดเห็นอันจะเปนประโยชนตอการแกปญหามีความคิดใหมๆ สรางเสริมใหสมาชิก ดังนั้น                  
การสัมมนาทางวิชาการของบุคลากรเปนการจัดใหบุคลากรกลุมหนึ่งเขาประชุมรวมกัน เพ่ือแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและประสบการณอภิปราย พิจารณาสาระสําคัญ  สรุป  ประเมินผลวาควรจะแกปญหา
อยางไรกลาวโดยสรุปไดวา การสัมมนาทางวิชาการ เปนการประชุมหรืออภิปรายเปนกลุมในระหวาง
บุคลากรที่มีประสบการณมาก โดยสวนมากจะเปนหัวขอเรื่องส้ันๆ เปนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ระหวางผูเขารวมสัมมนา และแลกเปลี่ยนประสบการณ  รวมอภิปราย  รวมพิจารณาสาระสําคัญ เพื่อ
สรุปสาระสําคัญและประเมินผล  เพ่ือนําไปแกปญหาและหาวิธีการใหมๆ เพื่อพัฒนาและแกปญหา
รวมกัน 
 
 
  4.  การศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 
  นักวิชาการท่ีไดใหแนวคิดเกี่ยวกับการศึกษาดูงานนอกสถานท่ี ไดแก นิพนธ  กินาวงศ 
(2532 : 137)  กลาววา การพัฒนาบุคลากรเพื่อการพัฒนาวิธีหน่ึง คือ การไปเยี่ยมเยียนผูที่มีประสบการณ
แลว ผูบริหารควรวางแผนจัดโปรแกรมเย่ียมเยียนระหวางหนวยงาน หรือองคกร  การศึกษาดูงานนอก
สถานท่ีอีกวิธีการหน่ึง ที่จะชวยสงเสริมใหบุคลากรไดรับประสบการณตรงและแนวคิด ท่ีกวางขวางข้ึน 
และชวยกระตุนใหบุคลากรไดพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงาน  นอกจากนี้ยังเพ่ิมพูนความรูและ
กอใหเกิดแนวคิดสรางสรรคตองานท่ีปฏิบัติอยูเปนอยางดีการศึกษาดูงานนอกสถานที่จึงหมายถึง 
กิจกรรมท่ีจัดขึ้นเพ่ือนําบุคลากรไปเย่ียมชมสถานท่ีตางๆ อาจเปนสถานศึกษา  แหลงวิทยาการตางๆ 
ตลอดจนสถานประกอบการเพื่อเพิ่มพูนทักษะ วิสัยทัศนในการปฏิบัติงานสามารถนําความรูที่ไดมา
ประยุกตใชกับงานของตนเองได 
 
  5.  การแตงตั้งโยกยายสับเปลี่ยนหนาท่ี 
  การบริหารงานบุคคลในองคกร บางกรณีเม่ือบรรจุและแตงต้ังแลวภายหลังประสบปญหาวา                       
ไดบรรจุคนท่ีไมเหมาะสมกับงาน อันอาจจะมีสาเหตุมาจากการพิจารณาในดานบุคลิกภาพของคนผิดไป
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หรือผูนั้นเกิดเปลี่ยนเจตคติจนกลายเปนคนไมเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ท่ีไดรับแตงต้ัง ดังนั้น                      
จึงจําเปนตองแตงต้ังโยกยายสับเปลี่ยนหนาท่ีใหม อุทัย หิรัญโต (2535 : 98) ไดใหทัศนะสอดคลองวา            
การเลื่อนตําแหนงตองมีอยูเสมอ ทั้งน้ีเพราะมีระยะเวลาการทํางานของบุคคลท่ีอยูในระดับตํ่าข้ึนมา
เรียกวา การเลื่อนตําแหนงฐานะหรือแตงต้ังบุคคลอ่ืนที่มี ฐานะเทาเทียมกับผูท่ีจะตองหมดหนาที่                 
จากตําแหนงน้ันมาแทน การเลื่อนตําแหนงฐานะแสดงใหเห็นถึงความเจริญกาวหนาในอาชีพ และถือวา
เปนส่ิงจูงใจอยางหนึ่งในอันที่จะใหบุคลากรพัฒนาตัวเองเพื่อรับผิดชอบงานในตําแหนงที่สูงข้ึน                         
อุทัย หิรัญโต (2535 : 99) ไดกลาวเก่ียวกับกฎเกณฑพิจารณาประกอบการเลื่อนช้ัน  มีหลักเกณฑ                           
2  ประการ คือ 
  1.  การเลื่อนช้ันโดยยึดถือตามหลักความสามารถหรือผลงาน 
  2.  การเลื่อนช้ันโดยยึดถือหลักอาวุโส 
 
  ธงชัย สันติวงษ (2535 : 214) ไดกลาวถึง ระบบที่ไมเปนทางการของการเลื่อนชั้นมีอยู  2  
ทาง  คือ 
  1.  การยึดถือเอาจากบุคลิกภาพของคนที่เลื่อน 
  2.  การคลอยตามอิทธิพลความสนิทสนมสวนตัว 
  สวนการโอนยายน้ัน  ในวงราชการของประเทศไทย แยกการโอนออกจากการยายตาม
ความหมายของคําวาการโอนและการยาย ดังน้ี 
  การโอน หมายถึง  การเปลี่ยนแปลงในลักษณะท่ีเปลี่ยนสังกัด โดยไดรับเงินเดือนไมสูงกวา
ที่เคยไดรับในสังกัดเดิม การโอนมี 4 ลักษณะ คือ 
  1.  การโอนไปสังกัดตางกระทรวง 
  2.  การคลอยตามอิทธิพลความสนิทสนมสวนตัว 
  3.  การโอนจากองคการบริหารสวนจังหวัดแหงหนึ่งไปยังองคการบริหารสวนจังหวัดอีก
แหงหนึ่ง 
  4.  การโอนจากเทศบาลแหงหนึ่งในยังเทศบาลอีกแหงหน่ึง 
  การยาย หมายถึง การส่ังใหขาราชการเปลี่ยนความรับผิดชอบจากท่ีเคยทําอยูในหนวยงาน
หรือตําแหนงหน่ึง ไปยังหนวยงานหรืออีกตําแหนงหน่ึง ซ่ึงยังมีฐานะในทางราชการเทาเดิม และยังอยู
ในสังกัดเดิม   
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  กลาวโดยสรุป การแตงต้ังโยกยายสับเปล่ียนหนาท่ี  หมายถึง กิจกรรมที่จัดข้ึนเพื่อให
บุคลากรไดมีการพัฒนากอนท่ีจะเปลี่ยนแปลง เพื่อใหผูที่จะรับตําแหนงใหม สามารถปฏิบัติภารกิจที่
ไดรับมอบหมายใหสําเร็จดวยดี ทําใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและบรรลเุปาหมาย เพื่อ
สงเสริมความกาวหนาและเหมาะสมกับงาน ทําใหบุคลากรไดรับประสบการณมีความรอบรู กวางขวาง
ข้ึน สงเสริมกําลังใจในการปฏิบัติงาน 
 
  6.  การทํางานเปนทีม 
  จากแนวคิดของ วิลเลี่ยม อุชิ (William Ouchi อางถึงใน วินิจ เกตุขํา. 2535 : 108 –109) 
ทฤษฎี Z ในการบริหารธุรกิจจนทําใหประเทศญี่ปุนประสบความสําเร็จ โดยทฤษฎี Z เนนความรวมมือ
ในการทํางาน  เนนหลักมนุษยสัมพันธเปนสําคัญ คนงานจะทํางานอยางมีประสิทธิภาพ และใหความ
รวมมือ    กับหัวหนางานเปนอยางดี เพราะบุคลากรผูปฏิบัติงาน รูสึกเปนเจาหนวยงานและเขาใจ
เปาหมายของหนวยงานนั้น จากแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการสรางทีมงานดังกลาว สามารถทําให
บุคลากรทํางานไดหลายหนาท่ีและสามารถทดแทนบุคลากรในหนาที่ที่ขาดแคลนได คนจะมีความรูสึก
วาเหมือนสมาชิกของกลุม ถาเขาไดรับการปฏิบัติเปนกลุมไดปรึกษา ไดแสดงความคิดเห็น ไดทราบ
ขอเท็จจริงและรูเกี่ยวกับสถานการณ และไดมีโอกาสรับฟงความคิดเห็น จะทําใหการทํางานเปนไปดวย
ความมีน้ําหนึ่งใจเดียวกัน โดยคนที่คิดและรูสึกเปนกลุม จะลืมบทบาทสวนตัวของแตละคนจะมองเห็น
ผลงานที่ออกมาจากการกระทํารวมกันและในการทํางานเปนกลุมนี้ การยกยองชมเชยควรทําเปน
สวนรวม การทํางาน เปนกลุมดังกลาวจะทําใหสามารถทดแทนบุคลากรที่ขาดแคลนไดในระดับหน่ึง
จากทฤษฎี Z และการปฏิบัติการเปนกลุม แสดงใหเห็นวา การนําหลักการ แนวทาง และทฤษฎีการ
ทํางานเปนทีม มาใชในการพัฒนาบุคลากรจะสามารถทดแทนบุคลากรที่ขาดแคลนไดในระดับหน่ึง
กลาวโดยสรุป การทํางานเปนทีม หมายถึง การปฏิบัติงานโดยความรวมมือกัน เนนในเรื่องการรวมมือ
ในการทํางาน มนุษยสัมพันธ ไดมีโอกาสปรึกษาและแสดงความคิดเห็น ไดรับรูประสบการณจนมี
ความรูสึกเปนสวนหนึ่งของกลุม  ทําใหสามารถทดแทนบุคลากรที่ขาดแคลนได 
 

2.2  ลักษณะกลุมงานปฏิบัติการเดินรถ 

    องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เปนหนวยงานรัฐวิสาหกิจประเภทสาธารณูปโภค
สังกัดกระทรวงคมนาคม จัดต้ังข้ึนโดยพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ พ.ศ.2519 
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(กอตั้งเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2519) มีภาระหนาที่ในการจัดบริการรถโดยสารประจําทางว่ิงรับสง
ประชาชนในเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี นครปฐม ปทุมธานี สมุทรสาคร สมุทรปราการ จัดรถวิ่งบริการใน
เสนทางตาง ๆ รวม 113 เสนทาง มีจํานวนรถทั้งส้ิน 3,526 คัน (ณ เดือน กันยายน 2551) แยกเปนรถ
ธรรมดา 1,665 คัน รถปรับอากาศ 1,861 คัน และมีรถของบริษัทเอกชนที่รวมวิ่งบริการกับ ขสมก.ทั้งรถ
ธรรมดาและรถปรับอากาศจํานวน 3,535 คัน, รถมินิบัส จํานวน 1,067 คัน, รถเมลเล็กในซอย จํานวน 
2,325 คัน รถตู จํานวน 6,504 คัน และรถตู CNG 415 คัน รวมรถที่วิ่งใหบริการประชาชนใน
กรุงเทพมหานครมี จํานวน 17,372 คัน 463 เสนทาง 

ประเภทของรถที่ใหบริการและอัตราคาบริการ  

ประเภทรถ สีของรถ อัตราคาโดยสาร เวลาบรกิาร 

รถธรรมดา ครีม-แดง 7 บาทตลอดสาย 05.00-23.00 น. 

รถทางดวน ครีม-แดง 9 บาทตลอดสาย 05.00-23.00 น. 

รถบรกิารตลอดคืน ครีม-แดง 8.50 บาทตลอดสาย 23.00-05.00 น. 

รถธรรมดา ขาว-เขียว 8 บาทตลอดสาย 05.00-23.00 น. 

รถบรกิารตลอดคืน ขาว-เขียว 9.50 บาทตลอดสาย 23.00-05.00 น. 

รถปรับอากาศ ขาว-นํ้าเงิน 11 13 15 17 19 บาท 
(ตามระยะทาง) 

05.00-23.00 น. 

รถปรับอากาศ (ยโูร2) เหลือง-สม 12 14 16 18 20 22 24 บาท 
(ตามระยะทาง) 

05.00-23.00 น. 
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เง่ือนไขการยกเวนหรือลดหยอนคาโดยสารรถโดยสารประจําทาง 

ก. ผูไดรับการยกเวนคาโดยสาร 

  

1. ผูตรวจการขนสง 

2. พระภกิษุ สามเณร 

3. บุรุษไปรษณียในเคร่ืองแบบ (ขณะปฏบิัติหนาที่) 

4. ผูถือบัตรประจําตัวพนกังานองคการขนสงมวลชนกรงุเทพ 

5. ผูถือบัตรหรือเหรยีญตราของทางราชการ ทีร่ะบุไววามีสิทธิยกเวนคาโดยสารประจําทาง 

เง่ือนไขการยกเวนหรือลดหยอนคาโดยสารรถโดยสารประจําทาง 

ข. ผูไดรับการลดหยอนคาโดยสารครึ่งราคา 

 ผูโดยสารท่ีใชบริการรถเมล(ธรรมดา) ของ ขสมก. มีสิทธิไดรับการลดหยอนคาโดยสารไดใน
อัตราครึ่งราคา สําหรับบุคคลดังตอไปนี ้

  

1. คนตาบอด ที่มีหนังสือรับรองของสมาคมคนตาบอด 

2. ทหาร ตํารวจ ในเครื่องแบบ 

3. ผูถือบัตรหรือเหรยีญตราของทางราชการ ที่มรีะเบียบระบุไววามีสิทธิไดรับการลดหยอนคา
โดยสาร รถประจําทางครึ่งราคา เสียคาโดยสารครึ่งราคา ดังนี ้

ผูถือบัตรประจําตัวเหรียญชัยสมรภูมิ และทายาท  

ผูถือบัตรประจําตัวเหรียญงานพระราชสงครามในทวีปยโุรป  

ผูถือบัตรประจําตัวเหรียญราชการชายแดน  

ผูถือบัตรประจําตัวเหรียญพทิักษเสรีชน  

ผูถือบัตรประจําตัวทหารผานศึกนอกประจําการช้ันที่ 1 2 3 และ 4  

  ผูถือบัตรประจําตัวครอบครวัทหารผานศึก บัตรช้ันที่ 1 
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ผูถือบัตรประจําตัวครอบครวัทหารและเจาหนาท่ีปฏิบัติ ราชการสนาม กรณีไปทําการรบใน

งานพระราชสงครามในทวีปยุโรป กรณีพพิาทกับอินโดจีน กรณีสงครามมหาเอเชียบูรพา กรณี
สงครามเกาหลี และกรณีสงครามเวียดนาม 

  ผูถือบัตรประจําตัวครอบครวัทหารผานศึกนอกประจําการ บัตรช้ันท่ี 1  

  
4. ผูสูงอายุตามพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ.2546 แสดงบัตรประจําตัวประชาชนเมื่อมาใช
บริการรถโดยสาร ประจําทางขององคการขนสงมวลชนกรุงเทพและรถของผู ประกอบการท่ี
เดินรถรวมกับองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ  

เง่ือนไขการยกเวนหรือลดหยอนคาโดยสารรถโดยสารประจําทาง 

  ค.ราคาบตัรเดอืนสําหรับนกัเรียน นิสิต นกัศึกษา 

  

1. นักเรียนในเครื่องแบบ ต้ังแตช้ัน ม. 3 ลงมาใหเสียคาโดยสาร 1 ใน 3 ของคาโดยสารปกติ 
โดยใหซ้ือบัตรเดือนในอัตราคาโดยสาร เท่ียวเดียว คูณดวย 44 สําหรับการโดยสารท่ีไมรวมวัน
เสารและ วันอาทิตย หรือคูณดวย 52 สําหรับการโดยสารท่ีไมรวมวนัอาทิตย ไป 1 เท่ียว ตอวนั 
เศษของเดือนใหคํานวณตามสวน 

  
2. นักเรียนในเครื่องแบบ ต้ังแตช้ัน ม.4 ข้ึนไป นิสิต นักศึกษา ในเครืองแบบ หรือแสดงบัตร
โดยใชบัตรเดือนใหเสียคาโดยสาร 2 ใน 3 และใหใชหลกัเกณฑเก่ียวกบับัตรเดือนตาม ขอ 1 

คาโดยสารครึง่ราคารวมคาธรรมเนียมรถปรับอากาศธรรมดา 

คาโดยสารรวม คาธรรมเนียม(บาท) คาโดยสารครึง่ราคา รวมคาธรรมเนียม(บาท) 

11 บาท 8 บาท 

13 บาท 9 บาท 

15 บาท 11 บาท 

17 บาท 12 บาท 

19 บาท 13 บาท 
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คาโดยสารครึง่ราคารวมคาธรรมเนียมรถปรับอากาศยูโรทู 

คาโดยสารรวม คาธรรมเนียม(บาท) คาโดยสารครึง่ราคา รวมคาธรรมเนียม(บาท) 

12 บาท 8 บาท 

14 บาท 10 บาท 

16 บาท 11 บาท 

18 บาท 13 บาท 

20 บาท 14 บาท 

22 บาท 15 บาท 

24 บาท 17 บาท 

ราคาจาํหนายคูปองตัว๋โดยสารรถประจําทาง 

คาคูปอง 

 

ราคาเต็ม ราคาจาํหนาย 

ราคา/ใบ ราคา/เลม(25 ใบ) ราคา/เลม(25 ใบ) 

คูปองราคา 4 บาท  4 บาท 100 บาท  90.00 บาท  

คูปองราคา 5 บาท  5 บาท 125 บาท 112.50 บาท 

คูปองราคา 6 บาท  6 บาท 150 บาท  135.00 บาท  

คูปองราคา 9 บาท  9 บาท 225 บาท 202.50 บาท 

คูปองราคา 11 บาท  11 บาท  275 บาท  247.50 บาท  

คูปองราคา 13 บาท  13 บาท  325 บาท  292.50 บาท  

คูปองราคา 15 บาท  15 บาท 375 บาท  337.50 บาท  

คูปองราคา 17 บาท  17 บาท  425 บาท  382.50 บาท  

คูปองราคา 19 บาท  19 บาท  475 บาท 427.50 บาท  

คูปองราคา 21 บาท  21 บาท 525 บาท  472.50 บาท 
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2.3  งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
  งานวิจัยในประเทศ 
  นายสมุห  สาคร (2549:บทคัดยอ)  การจัดกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานระดับประถมศึกษา อําเภอสังขะ  สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสุรินทร เขต 3 การศึกษาคนควา
อิสระนี้มีวัตถุประสงค เพ่ือการศึกษาการจัดกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ความ
คิดเห็นในการจัดกิจกรรมการพัฒนาบุคลากร และเปรียบเทียบปญหาการจัดกิจกรรมการพัฒนาบุคลากร
ในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ผูบริหารสถานศึกษา และครูผูสอน อําเภอสังขะ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สุรินทร เขต 3 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยศึกษาคนควาคือ ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 20 คน 
ครูผูสอนในสถานศึกษา ระดับประถมศึกษาจํานวน 105 คน รวมท้ังส้ิน 125 คน จากประชากรจํานวน 
369 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวม ขอมูลเปนการสอบถามความเช่ือม่ัน 0.98 สถิติที่ใชในการ
วิเคราะหขอมูล คือคารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานดวยคาที (t – test) 
ผลการวิจัยพบวา ผูบริหารและครูผูสอนมีความเห็นตอการจัดกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา
ข้ันพ้ืนฐานโดยรวม อยูในระดับมาก เม่ือพิจารณารายดานพบวา ท่ีผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนมี
ความเห็นตอการจัดกิจกรรมการพัฒนาบุคลากร ดานการทํางานเปนทีมและการฝกอบรมและการประชุม
เชิงปฏิบัติการอยูในลําดับที่ 1 และ 2  ดานความคิดเห็นตอปญหาการจัดกิจกรรม ทั้งผูบรหิารสถานศึกษา
และครูผูสอนตางมีความคิดเห็นตอปญหาการจัดกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
โดยรวมอยูในระดับปานกลางการเปรียบเทียบการจัดกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานอําเภอสังขะ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร เขต 3 จากการทดสอบสมมติฐานโดยรวม 
แตกตางกันเม่ือพิจารณาเปนรายกิจกรรม พบวา กิจกรรมที่ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนมีความ
คิดเห็นตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ 0.05 ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนมีความคิดเห็น ตอ
ปญหาการจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ของอําเภอสังขะ สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาสุรินทร เขต 3 โดยรวมไมแตกตางกัน  สุรียพร สุนทรศารทูล (2535 : บทคัดยอ)  ศึกษาการ
ดําเนินงานการพัฒนาครูอาจารยในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญเขตการศึกษา 1 ผลการศึกษา พบวา 
จากการสัมภาษณผูบริหารโรงเรียนไดกําหนดวัตถุประสงคและนโยบายการพัฒนาบุคลากร เปนลาย
ลักษณอักษรจากทุกฝายโดยการระดมความคิดมีการประชุมและแจกเอกสารในเรื่องการกําหนดหนาที่
และความรับผิดชอบในการพัฒนาโรงเรียนมอบใหผูชวยผูบริหาร หัวหนาหมวดวิชา หัวหนางาน 
รับผิดชอบโดยไมมีการแตงต้ังเปนทางการ แตใชการจัดทําคําพรรณนางาน การสงไปเขารับการอบรม 
ศึกษาดูงานใหคําปรึกษาแนะนํา มอบเอกสารใหศึกษา ใชอํานาจการตัดสินใจรวมกัน การกําหนดความ

DPU



 28

จําเปนในการพัฒนาใชการประชุมวิเคราะหความจําเปน ดูการปฏิบัติงานของอาจารย ดานการวางแผน 
และการดําเนินงานโครงการพัฒนาโรงเรียนที่ไดกําหนดไวในแผนปฏิบัติงานประจําป โดยเนนความรู
ทักษะ เจตคติ และพฤติกรรม โดยจัดรวม ทั้งโรงเรียน และประเมินผลเมื่อส้ินสุด โครงการจากการ
สํารวจเอกสารพบวา โรงเรียนสวนมาก มีโครงการพัฒนาครู อาจารย มีคําส่ังแตงต้ัง มีการทําตาราง 
กําหนดกิจกรรมการพัฒนาใชกิจกรรมหลายประเภท และจากการสอบถามครู อาจารย พบวา โรงเรียน
ไดมีการกําหนดการ 3 ข้ันตอน คือ การกําหนด ความจําเปน การดําเนินงานและการประเมินผล สวน
ปญหาอุปสรรคที่พบ คือ การขาดแคลนวิทยากร งบประมาณ การประสานงาน และผูรับการพัฒนาไม
เห็นความสําคัญสกล รุงโรจน (2535 : บทคัดยอ) ศึกษาการจัดกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรของโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานประถมศึกษาจังหวัด : การศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดสมุทรปราการ ผล
การศึกษา พบวา โรงเรียนสวนใหญ มีการกําหนดนโยบายและวัตถุประสงคในการพัฒนาบุคลากร มีการ
แจงและรับทราบนโยบายอยางกวาง ๆ ในท่ีประชุมมีการดําเนินการและการ วางแผนอยางเปนระบบ 
กิจกรรมการพัฒนาบุคลากรทั้ง 8 กิจกรรม โรงเรียนมีการปฏิบัติอยูในเกณฑคอนขางมาก แตกิจกรรม
การฝกอบรมหรือประชุมเชิงปฏิบัติการ เปนกิจกรรม ท่ีผูบริหารและครู – อาจารย ตองการจัดใหมาก
ที่สุด มีการประเมินผลการจัดกิจกรรม แตผูบริหารและครูอาจารย มีความคิดเห็นไมสอดคลองกันใน
ดานการนําผลการประเมินไปใช  สวนปญหาและอุปสรรคในการจัดกิจกรรมเพ่ือการพัฒนาบุคลากร ท้ัง
กลุมผูบริหารและกลุมครู – อาจารย มีความเห็นตรงกันวา สาเหตุ สวนใหญเกิดจากการขาดแคลน
งบประมาณ ไมมีการจัดสรรงบประมาณไวเปนสัดสวน ตลอดจนขาดเอกสารวารสารและตําราทาง
วิชาการที่จะเอ้ืออํานวยตอการจัดกิจกรรมจักรพงษ  ทัพขวา (2535 : บทคัดยอ) ศึกษาบทบาทในการ
พัฒนาบุคลากรของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ เขตการศึกษา 1 ตามการรับรูของผูบริหาร
และครู – อาจารยผลการศึกษา พบวา ผูบริหารและครูอาจารยมีความคิดเห็นสอดคลองกันวาการพัฒนา
บุคลากร 10 ดาน บทบาทสําคัญที่ปฏิบัติจริงในระดับมาก ไดแก การสนับสนุนใหศึกษาตอ การประชุม
และการมอบหมายงานพิเศษ สวนการฝกอบรมระยะส้ัน การประชุมเชิงปฏิบัติการ การศึกษางานไป
พรอม ๆ กับการปฏิบัติงาน การระดมความคิด การจัดทัศนศึกษาดูงาน การปฐมนิเทศบุคลากรที่บรรจุ
ใหม และการหมุนเวียนตําแหนงปฏิบัติจริงในระดับนอยสําหรับในดานการปฏิบัติทั้งสองกลุม มี
ความเห็นสอดคลองกันวา มีการปฏิบัติในระดับมากทั้ง 10 ดาน การเปรียบเทียบความคิดเห็นของทั้งสอง
กลุม พบวา มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเห็นนัยสําคัญท่ีปญหาและอุปสรรค
ในการพัฒนาบุคลากรพบวา การขาดงบประมาณมีปญหาและอุปสรรคมากที่สุด ผูบริหารสนับสนุนให
ครูอาจารยเขารวมกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรไดไมทั่วถึง และครู – อาจารย ปฏิบัติงานประจํามาก ไมมี
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เวลาเพียงพอที่จะเขารวมกิจกรรมการพัฒนาบุคลากร  สมศักดิ์  คงเที่ยง (2536 : บทคัดยอ) ศึกษา
การศึกษาการจัดกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรของโรงเรียนมัธยมศึกษา พบวา 
  1.  โรงเรียนมัธยมศึกษาท้ังในสวนกลางและสวนภูมิภาค เคยจัดและควรจัดกิจกรรมการ
พัฒนาบุคลากรท้ัง 8 ประเภท คือ การปฐมนิเทศอาจารยใหม การสัมมนาทางวิชาการศึกษาและดูงาน                         
นอกสถานที่ การฝกอบรมหรือประชุมเชิงปฏิบัติการ การสงเสริมใหมีการศึกษาตอการเผยแพรขาวสาร
ทางวิชาการ การสับเปลี่ยนหนาที่ และการพัฒนาดานจิตใจ กิจกรรมที่ควรจัดมากที่สุด คือ การฝกอบรม
หรือประชุมเชิงปฏิบัติการ สวนกิจกรรมที่ไมควรจัดมากท่ีสุด คือ การสับเปลี่ยนหนาท่ี 
  2.  โรงเรียนมัธยมศึกษาในสวนกลางและสวนภูมิภาค ดําเนินการจัดกิจกรรมการพัฒนา
บุคลากรทั้ง 8 ประเภท ในลักษณะที่คอนขางคลายคลึงกัน กิจกรรมการพัฒนาบุคลากร สวนมากยังตอง                          
มีการปรับปรุงบางสวน 
  3.  โรงเรียนมัธยมศึกษาในสวนกลางและสวนภูมิภาคมีปญหาและอุปสรรคในการดําเนิน
กิจกรรมการพัฒนาบุคลากรทั้ง 8 ประการ กิจกรรมท่ีมีปญหามากท่ีสุด คือ การสัมมนาทางวิชาการและ
กิจกรรมท่ีมีปญหานอยที่สุด คือ การพัฒนาดานจิตใจ ปญหาที่สําคัญ คือ ขาดแคลนงบประมาณผูบริหาร
ไมใหการสนับสนุน ขาดการวางแผน ขาดแคลนเอกสาร วัสดุอุปกรณขาดความรวมมือจากบุคลากร และ              
ขาดการประสานงาน 
  4.  ขอเสนอแนะในการจัดกิจกรรม ตลอดจนแนวทางแกไขปญหาและอุปสรรค มีท้ัง
ลักษณะกวาง ๆ เชน ควรจัดสรรและจัดหางบประมาณใหเพียงพอ ผูบริหารควรใหการสนับสนุนเปนตน 
และเฉพาะแตละกิจกรรม เชน กิจกรรมการสัมมนาทางวิชาการ ควรลดภาระงานสอนของอาจารยเพื่อ                       
ใหบุคลากรทุกคนไดมีโอกาสเขารวมในการสัมมนาทางวิชาการ และควรจัดกิจกรรมในชวงวันหยุดหรือ
ปดภาคเรียน เปนตน 
 
  ชวน  เฉลิมโฉม (2536 : บทคัดยอ) ศึกษาการศึกษาวิธีการพัฒนาบุคลากรในสํานักงาน                     
การประถมศึกษาอําเภอดีเดน ป พ.ศ. 2535 ผลการวิจัย พบวา วิธีการพัฒนาบุคลากรในสํานักงาน                        
การประถมศึกษาอําเภอดีเดนที่ใชมากที่สุด คือ การปฐมนิเทศ การฝกอบรม และศึกษาดูงาน และท่ีใช
นอยที่สุด คือ การสับเปลี่ยนหนาที่และการประชุมเชิงปฏิบัติการ สําหรับปญหาที่พบ คือบุคลากรที่ไป
ศึกษาดูงานไมนําความรูและประสบการณที่ไดรับปรับปรุงการปฏิบัติงาน บุคลากรที่ไปศึกษาตอไมตรง
กับความตองการของสํานักงาน ขาดการติดตามประเมินผลหลังการอบรมวาไดผลคุมคาเพียงใด ขาดผู
ริเริ่ม และขาดบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถในการประชุมเชิงปฏิบัติการอยางแทจริง 
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  แฮนสัน (Hanson. 1994 : 3661-A อางถึงใน สุนทร ไชยพันธ 2546 : 36) ไดวิจัยเกี่ยวกับ                          
การฝกอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลิกภาพบุคลากรในบริษัท ดานการชวยเหลือบุคลากรในสหรัฐอเมริกา พบวา 
บริษัทสวนใหญเนนการพัฒนาบุคลากรและการฝกอบรมบุคลากรของตนเองมากที่สุด เม่ือสํารวจขอมูล
ครั้งที่สองพบวา มีบริษัทที่จะตองฝกอบรมบุคลากรเพิ่มเติมเปนพิเศษเพื่อลดการลงทุนและเปนหนี้สิน 
จํานวน 12 บริษัท และการวิจัยในคร้ังนี้ช้ีใหเห็นวา การลงทุนของบริษัทในดานการพัฒนาบุคลากร มี
ปจจัยพื้นฐานสองสาเหตุ คือ เพื่อพัฒนาความชํานาญในการทํางานของบุคลากรที่มีประสิทธิภาพในการ
ทํางานและการจัดการของแตละบุคคล และเพื่อพัฒนาความคิดเห็นของการยอมรับความเขาใจของ
บุคลากรท่ีมีตอองคกร 
 
  การพัฒนาบุคลากรของหนวยงานเปนส่ิงสําคัญที่จะชวยใหหนวยงานนั้นๆ พัฒนากาวหนา
ตอไปได ดังน้ันจากผลงานวิจัยขางตนจะเห็นไดวา ปจจัยที่ผูบริหารองคกรควรสนใจและมุงเนน คือ 
ปจจัยดานทักษะในการทํางาน  ปจจัยดานระบบประกันคุณภาพ  และปจจัยดานความรูทางเทคโนโลยี
สมัยใหม ซ่ึงปจจัยเหลานี้เปนปจจัยท่ีเกี่ยวของและมีผลตอประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทํางาน
โดยตรง สวนปจจัยดานอ่ืนๆ เชน ปจจัยดานความสัมพันธระหวางบุคคล  ปจจัยดานบุคลิกภาพ  ซ่ึงเปน
ปจจัยที่มีสวนสนับสนุนใหการทํางานของพนักงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยางเต็มที่  
เนื่องจากเปนปจจัยที่สงเสริมและจูงใจใหพนักงานมีความต้ังใจและกระตือรือรนในการทํางาน หาก
ผูบริหารองคกรสามารถพัฒนาไดอยางถูกตองเหมาะสม   
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บทที่ 3 
วิธีดําเนินการศึกษา 

 
 ในการศึกษาเร่ือง ความตองการการพัฒนาตนเองของบุคลากร กลุมงานปฏิบัติการเดินรถ 

1 เขตการเดินรถที่ 5 องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ ในคร้ังน้ี ผูศึกษาไดดําเนินการศึกษาคนควาดังน้ี 
 
3.1  ประชากร 
 ประชากรไดแก บุคลากรที่ปฏิบัติงานในสํานักงาน กลุมงานปฏิบัติการเดินรถ 1 เขตการเดิน
รถที่ 5 องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ ในป พ.ศ.2552 แยกเปน 4 ประเภท ดังนี ้
 1.  พนักงานธุรการ        จํานวน        20 คน 
 2.  พนักงานการเงินคาโดยสาร จํานวน          7 คน 
 3.  พนักงานบัญชีคาโดยสาร จํานวน          7  คน 
 4.  พนักงานนายทา  จํานวน        15  คน  
             รวมจํานวน        49  คน  
 
3.2  เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา 
 การศึกษาครั้งน้ีใชแบบสอบถาม เปนเครื่องมือในการรวบรวมขอมูล ดังนี้ 
 1.  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย แบงออกเปน 2  ตอน คือ 
 ตอนท่ี 1  เปนคําถามเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก พนักงานธุรการ 
พนักงานการเงินคาโดยสาร พนักงานบัญชีคาโดยสาร และพนักงานนายทา กลุมงานปฏิบัติการเดินรถ 1 
เขตการเดินรถที่ 5 องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ 
 
 ตอนท่ี 2  เปนคําถามเกี่ยวกับการสํารวจความตองการการพัฒนาตนเองของบุคลากร ในกลุม
งานปฏิบัติการเดินรถ 1 เขตการเดินรถที่ 5 องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ   ดังนี้ 
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  1.  ทักษะในการทํางาน 
  2.  ระบบประกันคุณภาพ 
  3.  ความรูเรื่อง IT  
  4.  มารยาทการใหบริการ 
  5.  บุคลิกภาพ 
  6.  ประกอบอาชีพพิเศษ 
  
 2.  การสรางเครื่องมือ มีข้ันตอนการสรางดังน้ี 
  2.1  ศึกษางานเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับงานกิจกรรมพัฒนาบุคลากร  
  2.2  รางแบบสอบถามใหครอบคลุมตามขอบเขตกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรในกลุมงาน
ปฏิบัติการเดินรถ 1 เขตการเดินรถที่ 5 องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ 
  2.3  นํารางแบบสอบถามเสนอตออาจารยท่ีปรึกษาเพ่ือพิจารณาตรวจสอบและปรับปรุง
แกไข แลวจึงนําไปใหผูเช่ียวชาญ  ตรวจพิจารณาความเท่ียงตรง ของเนื้อหาขอคําถามแตละตอน  แตละ
คําถาม 
  2.4  นําแบบสอบถามไปใชกับประชากรท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้  
 
3.3  การเก็บรวบรวมขอมูล 
 1.  ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยเสนอผูอํานวยการกลุมงาน
ปฏิบัติการเดินรถ 1 เขตการเดินรถที่ 5 องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ เพื่อขออนุญาตเก็บรวบรวมขอมูล 
และขอความรวมมือจากพนักงานประจําสํานักงาน พนักงานขับรถโดยสาร ในกลุมงานปฏิบัติการเดิน
รถ 1 เขตการเดินรถท่ี 5 องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ  ในการตอบแบบสอบถาม 
 
 2.  หลังจากไดรับการอนุญาตจากผูอํานวยการกลุมงานปฏิบัติการเดินรถ 1 เขตการเดินรถที่ 
5 องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ  แลวผูศึกษาดําเนินการจัดสงแบบสอบถามงานศึกษาใหประชากรดวย
ตัวเอง 
 3.  ผูศึกษาสงและจัดเก็บแบบสอบถามดวยตนเอง 
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3.4  การวิเคราะหขอมูล 
 ในการศึกษาครั้งนี้ ไดทําการวิเคราะหขอมูลดังน้ี 
 1.  ขอมูลจากการสอบถามสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม หาความถี่ คารอยละ และ
นําเสนอในรูปตารางประกอบความเรียง 
 2.  ขอมูลที่ไดจากการสํารวจความตองการในการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาบุคลากรในกลุม
งานปฏิบัติการเดินรถ 1 เขตการเดินรถท่ี 5 องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ หาคาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และนําเสนอในรูปตารางประกอบความเรียง เกณฑการแปลความหมาย  คาเฉลี่ยของความ
ตองการในการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาบุคลากรในกลุมงานปฏิบัติการเดินรถ 1 เขตการเดินรถที่ 5 
องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ มีดังน้ี (บุญชม ศรีสะอาด. 2535 : 100) 
 การแปลความหมายระดับคะแนนความพึงพอใจ ในแตละปจจัยที่มีผลตอการปฏิบัติงาน
กําหนดตามเกณฑเฉลี่ยคะแนนดังน้ี (ประคอง  กรรณสูต, 2534: 117) 
คะแนนเฉลี่ยระหวาง 1.00 – 1.50         หมายถึง   ความตองการในปจจัยดานน้ีอยูในระดับนอยมาก  
คะแนนเฉลี่ยระหวาง 1.51 – 2.50         หมายถึง   ความตองการในปจจัยดานน้ีอยูในระดับนอย 
คะแนนเฉลี่ยระหวาง 2.51 – 3.50         หมายถึง   ความตองการในปจจัยดานน้ีอยูในระดับปานกลาง  
คะแนนเฉลี่ยระหวาง 3.51 – 4.50         หมายถึง   ความตองการในปจจัยดานน้ีอยูในระดับมาก  
คะแนนเฉลี่ยระหวาง 4.51 – 5.00         หมายถึง   ความตองการในปจจัยดานน้ีอยูในระดับมากท่ีสุด  
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บทที่  4 
ผลการศึกษา 

 
 จาการศึกษา เรื่อง ความตองการการพัฒนาตนเองของบุคลากร กลุมงานปฏิบัติการเดินรถ 1 
เขตการเดินรถท่ี 5 องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ  ไดแบงผลการวิเคราะหขอมูล และการนําเสนอ
ดังนี้ 
 4.1  สภาพขอมูลของบุคลากร กลุมงานปฏิบัติการเดินรถ 1 เขตการเดินรถท่ี 5 องคการ
ขนสงมวลชนกรุงเทพ 
 4.2  ความตองการการพัฒนาตนเองของบุคลากร กลุมงานปฏิบัติการเดินรถ 1 เขตการเดิน
รถที่ 5 องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ 
 
4.1  แบบสอบถามขอมูลเก่ียวกับบุคลากร กลุมงานปฏิบัติการเดินรถ 1 เขตการเดินรถท่ี 5 องคการ
ขนสงมวลชนกรุงเทพ 
 

ตารางที่ 4.1  ขอมูลสวนตัวเกี่ยวกับบุคลากร จําแนกตามเพศ 
 

เพศ จํานวน (คน) รอยละ 
ชาย 24 49.0 
หญิง 25 51.0 
รวม 49 100.0 

 
 จากตารางท่ี 4.1  แสดงวา  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 25 คน  คิด
เปนรอยละ 51.0  สวนเพศชาย มีจํานวน 24 คน  คิดเปนรอยละ 49.0 
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ตารางที่ 4.2  ขอมูลสวนตัวเกี่ยวกับบุคลากร จําแนกตามอายุ 
 

อายุ จํานวน (คน) รอยละ 
ต่ํากวา 25 ป 5 10.2 
25-30 ป 4 8.2 
31-40 ป 19 38.8 
มากกวา 40  ป 21 42.9 

รวม 49 100.0 
 
 จากตารางท่ี 4.2  แสดงวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ มีอายุมากกวา 40 ป จํานวน 21 
คน  คิดเปนรอยละ 42.9  รองลงมามีอายุ 31-40 ป จํานวน 19 คน  คิดเปนรอยละ 38.8 อายุต่ํากวา 25 
ป จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 10.2  และอายุ 25-30 ป จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 49 
 
ตารางที่ 4.3  ขอมูลสวนตัวเกี่ยวกับบุคลากร จําแนกตามระดับการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา จํานวน (คน) รอยละ 
ต่ํากวามัธยมศึกษา 2 4.1 
มัธยมศึกษา 19 38.8 
อนุปริญญา 9 18.4 
ปริญญาตรี 17 34.7 
สูงกวาปริญญาตรี 2 4.1 

รวม 49 100.0 
 
 จากตารางที่ 4.3  แสดงวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา 
จํานวน 19 คน คิดเปนรอยละ 38.8  รองลงมา ระดับปริญญาตรี จํานวน 17 คน คิดเปนรอยละ 34.7  
ระดับอนุปริญญา จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 18.4  ระดับต่ํากวาปริญญาตรี จํานวน 2 คน คิดเปน
รอยละ 4.1 และระดับสูงกวาปริญญาตรี จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 4.1 
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ตารางที่ 4.4  ขอมูลสวนตัวเกี่ยวกับบุคลากร จําแนกตามประเภทตําแหนง 
 

ประเภทตําแหนง จํานวน (คน) รอยละ 
พนักงานธุรการ 20 40.8 
พนักงานการเงินคาโดยสาร 7 14.3 
พนักงานบัญชีคาโดยสาร 7 14.3 
พนักงานนายทา 15 30.6 

รวม 49 100.0 
 
 จากตารางท่ี 4.4  แสดงวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญอยูในประเภทพนักงานธุรการ 
จํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 40.8 รองลงมาคือ ประเภทพนักงานนายทา จํานวน 15 คน คิดเปน
รอยละ 30.6  พนักงานการเงินคาโดยสาร จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 14.3 และพนักงานบัญชี     
คาโดยสาร จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 14.3 
 
ตารางที่ 4.5  ขอมูลสวนตัวเกี่ยวกับบุคลากร จําแนกตามรายไดตอเดือน 
 

รายไดตอเดือน จํานวน (คน) รอยละ 
ต่ํากวา 10,000 บาท 2 4.1 
10,001-20,000 บาท 9 18.4 
20,001-30,000 บาท 21 42.9 
30,001-40,000 บาท 16 32.7 
มากกวา 40,001 บาท 1 2.0 

รวม 49 100.0 
 
 จากตารางท่ี 4.5  แสดงวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ มีรายได 20,001-30,000 บาท 
จํานวน 21 คน คิดเปนรอยละ 42.9  รองลงมา มีรายได 30,001-40,000 บาท จํานวน 16 คน คิดเปน
รอยละ 32.7  รายได 10,001-20,000 บาท จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 18.4  รายไดต่ํากวา 10,000 บาท 
จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 4.1 และรายไดมากกวา 40,001 บาท จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 2.0 
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4.2  วิเคราะหความตองการการพัฒนาตนเองของบุคลากร กลุมงานปฏิบัติการเดินรถ 1 เขตการเดิน
รถท่ี 5 องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ 
 
ตารางที่ 4.6  คาเฉลี่ยและคาเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความตองการการพฒันาตนเองของ         
  บุคลากรกลุมงานปฏิบัติการเดินรถ 1 เขตการเดินรถท่ี 5 องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ  
  โดยรวมและรายดาน 
 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับความตองการ μ σ แปลผล อันดับ 
1.  ดานทักษะในการทํางาน 4.11 0.59 มาก 4 
2.  ดานระบบประกันคุณภาพ 4.12 0.61 มาก 3 
3.  ดานความรูเรื่อง IT 3.62 0.93 มาก 5 
4.  ดานมารยาทการใหบริการ 4.16 0.57 มาก 2 
5.  ดานบุคลกิภาพ 4.17 0.66 มาก 1 
6.  ดานการประกอบอาชีพพเิศษ 2.29 0.97 นอย 6 

รวมเฉล่ีย 3.74 0.45 มาก  
 
 จากตารางท่ี 4.6  พบวา  คาเฉลี่ยระดับความตองการการพัฒนาตนเองของบุคลากร กลุม
งานปฏิบัติการเดินรถ 1 เขตการเดินรถท่ี 5 องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ โดยรวม  อยูในระดับมาก      

(μ = 3.74 , σ = 0.45)  เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานท่ีมีคาเฉลี่ยระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ 

ความตองการสูงท่ีสุด คือ ดานบุคลิกภาพ (μ = 4.17 , σ = 0.66)  รองลงมาคือ ดานมารยาทการ

ใหบริการ (μ = 4.16 , σ = 0.57)  สวนดานท่ีมีคาเฉลี่ยระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความตองการตํ่า

ท่ีสุด คือ ดานการประกอบอาชีพพิเศษ (μ = 2.29 , σ = 0.97) 
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ตารางที่  4.7  คาเฉลี่ยและคาเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความตองการการพฒันาตนเองของ                        
    บุคลากรกลุมงานปฏิบัตกิารเดินรถ 1 เขตการเดนิรถท่ี 5 องคการขนสงมวลชน 
    กรุงเทพ ดานทักษะในการทํางาน โดยรวมและรายขอ 
 

ดานทักษะในการทํางาน μ σ แปลผล อันดับ 
1.  การใหความสะดวกกับเพ่ือนรวมงาน 4.06 0.77 มาก 3 
2.  การใหคําแนะนํากับเพื่อนรวมงาน 3.91 0.76 มาก 5 
3.  มีความกระตือรือรนในการทํางาน 4.16 0.83 มาก 2 
4.  ความรู ความสามารถในการแกไขปญหาเฉพาะหนา 4.06 0.80 มาก 4 
5.  ความรับผดิชอบตอหนาท่ี 4.33 0.69 มาก 1 

รวมคาเฉล่ีย 4.11 0.59 มาก  

 
 จากตารางท่ี 4.7  พบวา  คาเฉลี่ยระดับความตองการการพัฒนาตนเองของบุคลากร กลุม
งานปฏิบัติการเดินรถ 1 เขตการเดินรถท่ี 5 องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ ดานทักษะในการทํางาน 

โดยรวม  อยูในระดับมาก (μ = 4.11 , σ = 0.59)  เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยระดับ

ความคิดเห็นเกี่ยวกับความตองการสูงท่ีสุด คือ ความรับผิดชอบตอหนาท่ี (μ = 4.33 , σ = 0.69) ซ่ึงอยู

ในระดับมาก   รองลงมาคือ มีความกระตือรือรนในการทํางาน (μ = 4.16 , σ = 0.83)  สวนขอท่ีมี
คาเฉลี่ยระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความตองการตํ่าท่ีสุด คือ การใหคําแนะนํากับเพื่อนรวมงาน       

(μ = 3.91 , σ = 0.76) 
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ตารางที่ 4.8  คาเฉลี่ยและคาเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความตองการการพัฒนาตนเองของ 
  บุคลากร กลุมงานปฏิบัติการเดินรถ 1 เขตการเดินรถท่ี 5 องคการขนสงมวลชน 
  กรุงเทพ ดานระบบประกันคุณภาพ โดยรวมและรายขอ 
 

ดานระบบประกันคุณภาพ μ σ แปลผล อันดับ 
1.  เปนคนมีระเบียบและมีวนิัย 4.06 0.77 มาก 2 
2.  เปนคนรักความสะอาด 3.96 0.68 มาก 3 
3.  มีความซ่ือสัตย สุจริต 4.35 0.72 มาก 1 

รวมคาเฉล่ีย 4.12 0.61 มาก  

 
 จากตารางท่ี 4.8  พบวา  คาเฉลี่ยระดับความตองการการพัฒนาตนเองของบุคลากร กลุม
งานปฏิบัติการเดินรถ 1 เขตการเดินรถท่ี 5 องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ ดานระบบประกัน

คุณภาพ  โดยรวม  อยูในระดับมาก (μ = 4.12 , σ = 0.61)   เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอท่ีมี

คาเฉลี่ยระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความตองการสูงท่ีสุด คือ มีความซ่ือสัตย สุจริต (μ = 4.35 ,            

σ = 0.72) ซ่ึงอยูในระดับมาก   รองลงมาคือ เปนคนมีระเบียบและมีวินัย (μ = 4.06 , σ = 0.77)  
สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความตองการตํ่าท่ีสุด คือ เปนคนรักความสะอาด    

(μ = 3.96 , σ = 0.68) 
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ตารางที่  4.9  คาเฉลี่ยและคาเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความตองการการพัฒนาตนเองของ 
   บุคลากร กลุมงานปฏิบัติการเดินรถ 1 เขตการเดินรถท่ี 5 องคการขนสงมวลชน 
     กรุงเทพ ดานความรูเรื่อง IT โดยรวมและรายขอ 
 

ดานความรูเรือ่ง IT μ σ แปลผล อันดับ 
1.  โปรแกรม word 3.53 1.24 มาก 5 
2.  โปรแกรม Internet 3.69 1.18 มาก 1 
3.  โปรแกรม Excel 3.59 0.98 มาก 4 
4.  โปรแกรม power point 3.67 1.14 มาก 2 

รวมคาเฉล่ีย 3.62 0.63 มาก  

 
 จากตารางท่ี 4.9  พบวา  คาเฉลี่ยระดับความตองการการพัฒนาตนเองของบุคลากร กลุม
งานปฏิบัติการเดินรถ 1 เขตการเดินรถท่ี 5 องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ ดานความรูเรื่อง IT 

โดยรวม  อยูในระดับมาก (μ = 3.62 , σ = 0.63)  เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยระดับ

ความคิดเห็นเกี่ยวกับความตองการอันดับหนึ่ง คือ โปรแกรม Internet (μ = 3.69 , σ = 1.18) ซ่ึงอยูใน

ระดับมาก  รองลงมาคือ โปรแกรม power point (μ = 3.67 , σ = 1.14)  และโปรแกรม Excel        

(μ = 3.59 , σ = 0.98)  สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความตองการตํ่าท่ีสุด คือ 

โปรแกรม word (μ = 3.53 ,    σ = 1.24) 
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ตารางที่ 4.10  คาเฉลี่ยและคาเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความตองการการพัฒนาตนเองของ 
       บุคลากรกลุมงานปฏิบัติการเดินรถ 1 เขตการเดินรถท่ี 5 องคการขนสงมวลชน 
   กรุงเทพ ดานมารยาทการใหบริการ โดยรวมและรายขอ 
 

ดานมารยาทการใหบริการ μ σ แปลผล อันดับ 
1.  การพูดจาไพเราะในสถานท่ีทํางาน 4.14 0.79 มาก 3 
2.  ใหความชวยเหลือกับเพื่อนรวมงาน 4.04 0.68 มาก 4 
3.  เปนคนสุภาพออนนอม 4.14 0.68 มาก 2 
4.  ปฏิบัติหนาท่ีตามระเบียบและขอบังคับองคการ 4.31 0.77 มาก 1 

รวมคาเฉล่ีย 4.16 0.57 มาก  

 
 จากตารางท่ี 4.10  พบวา  คาเฉลี่ยระดับความตองการการพัฒนาตนเองของบุคลากร กลุม
งานปฏิบัติการเดินรถ 1 เขตการเดินรถท่ี 5 องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ ดานมารยาทการใหบริการ 

โดยรวม  อยูในระดับมาก (μ = 4.16 , σ = 0.57)   เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยระดับ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับความตองการอันดับท่ี 1 คือ ปฏิบัติหนาท่ีตามระเบียบและขอบังคับองคการ         

(μ = 4.31 , σ = 0.77)   รองลงมาคือ เปนคนสุภาพออนนอม (μ = 4.14 , σ = 0.68)  สวนขอท่ีมี
คาเฉลี่ยระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความตองการอันดับสุดทาย คือ ใหความชวยเหลือกับเพ่ือน

รวมงาน (μ = 4.04 , σ = 0.68) ซ่ึงอยูในระดับมาก 
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ตารางที่ 4.11  คาเฉลี่ยและคาเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความตองการการพัฒนาตนเองของ 
     บุคลากร กลุมงานปฏิบัติการเดินรถ 1 เขตการเดินรถท่ี 5 องคการขนสงมวลชน 
      กรุงเทพ ดานบุคลิกภาพ โดยรวมและรายขอ 
 

ดานบุคลกิภาพ μ σ แปลผล อันดับ 
1.  การแตงกายสะอาด และเรียบรอย 4.29 0.76 มาก 1 
2.  เปนมิตรกบัเพื่อนรวมงาน 4.16 0.69 มาก 2 
3.  ดูแลใสใจสุขภาพตนเอง 4.06 0.83 มาก 3 

รวมคาเฉล่ีย 4.17 0.66 มาก  

 
 จากตารางท่ี 4.11  พบวา  คาเฉลี่ยระดับความตองการการพัฒนาตนเองของบุคลากร กลุม
งานปฏิบัติการเดินรถ 1 เขตการเดินรถที่ 5 องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ ดานบุคลิกภาพ โดยรวม

อยูในระดับมาก (μ = 4.17 , σ = 0.66)  เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยระดับความคิดเห็น

เกี่ยวกับความตองการอันดับท่ีหนึ่ง คือ การแตงกายสะอาด และเรียบรอย (μ = 4.29 , σ = 0.76) 

รองลงมาคือ เปนมิตรกับเพ่ือนรวมงาน (μ = 4.16 , σ = 0.69) สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยระดับความ

คิดเห็นเกี่ยวกับความตองการอันดับสุดทาย คือ ดูแลใสใจสุขภาพตนเอง (μ = 4.06 , σ = 0.83) ซ่ึง
อยูในระดับมาก 
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ตารางที่ 4.12  คาเฉลี่ยและคาเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความตองการการพัฒนาตนเองของ 
     บุคลากร กลุมงานปฏิบัติการเดินรถ 1 เขตการเดินรถท่ี 5 องคการขนสงมวลชน 
      กรุงเทพ ดานการประกอบอาชีพพิเศษ โดยรวมและรายขอ 
 

ดานการประกอบอาชีพพิเศษ μ σ แปลผล อันดับ 
1.  ขับรถรับจางสาธารณะ 2.41 1.15 นอย 1 
2.  ขายสินคา และบริการอ่ืน ๆ 2.41 1.21 นอย 2 
3.  รับจางซอมแซมเครื่องใชตาง ๆ 2.04 1.12 นอย 3 

รวมคาเฉล่ีย 2.29 0.97 นอย  

 
 จากตารางท่ี 4.12  พบวา  คาเฉลี่ยระดับความตองการการพัฒนาตนเองของบุคลากร กลุม
งานปฏิบัติการเดินรถ 1 เขตการเดินรถท่ี 5 องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ ดานการประกอบอาชีพ

พิเศษ  โดยรวม  อยูในระดับนอย (μ = 2.29 , σ = 0.97)   เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ย

ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความตองการอันดับท่ีหนึ่ง คือ ขับรถรับจางสาธารณะ (μ = 2.41 ,              

σ = 1.15)   รองลงมาคือ ขายสินคาและบริการอ่ืน ๆ (μ = 2.41 , σ = 1.21)   สวนขอที่มีคาเฉลี่ยระดับ

ความคิดเห็นเกี่ยวกับความตองการอันดับสุดทาย คือ รับจางซอมแซมเครื่องใชตาง ๆ (μ = 2.04 ,   

σ = 1.12) 
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ตารางที่ 4.13  ความตองการการพัฒนาตนเองของบุคลากร กลุมงานปฏิบัติการเดินรถ 1 เขตการเดินรถ 
      ท่ี 5 องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ จําแนกตามประเภทของตําแหนง 
           (n = 49) 

ประเภทตําแหนง จํานวน(คน) μ σ แปลผล อันดับ 
พนักงานธุรการ 20 3.73 0.39 มาก 3 
พนักงานการเงินคาโดยสาร 7 3.38 0.39 ปานกลาง 4 
พนักงานบัญชีคาโดยสาร 7 3.83 0.43 มาก 2 
พนักงานนายทา 15 3.89 0.48 มาก 1 

 
 จากตารางท่ี  4.13  ความตองการการพัฒนาตนเองของบุคลากร กลุมงานปฏิบัติการเดินรถ 
1 เขตการเดินรถท่ี 5 องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ จําแนกตามประเภทของตําแหนง  พบวา 
พนักงานตําแหนง พนักงานธุรการ, พนักงานการเงินคาโดยสาร, พนักงานบัญชีคาโดยสาร และ
พนักงานนายทา มีความตองการการพัฒนาตนเอง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.73, 3.38, 3.83 และ 3.89 ซ่ึงมี
คาเฉลี่ยใกลเคียงกัน แสดงวา ความตองการการพัฒนาตนเองของบุคลากรกลุมงานปฏิบัติการเดินรถ 
1 เขตการเดินรถท่ี 5 องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ ไมแตกตางกัน 

DPU



 
 

บทที่  5 
สรุปผลการศึกษา การอภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
 การศึกษาเรื่อง ความตองการการพัฒนาตนเองของบุคลากร กลุมงานปฏิบัติการเดินรถ 
1 เขตการเดินรถท่ี 5 องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ  ครั้งนี้ เปนการศึกษาเพ่ือศึกษาความตองการ   
การพัฒนาตนเองของบุคลากร กลุมงานปฏิบัติการเดินรถ 1 เขตการเดินรถท่ี 5 องคการขนสงมวลชน
กรุงเทพ และเพื่อศึกษาเปรียบเทียบความตองการการพัฒนาตนเองของบุคลากร กลุมงานปฏิบัติการ
เดินรถ 1 เขตการเดินรถท่ี 5 องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ จําแนกตามประเภทของตําแหนง โดย
การศึกษาครั้งนี้ไดใชคอมพิวเตอรเขามาชวยรวบรวม และประมวลผลขอมูลท่ีไดจากการจัดเก็บ
ขอมูลจากบุคลากร กลุมงานปฏิบัติการเดินรถ 1 เขตการเดินรถท่ี 5 องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ  
จํานวน 49  คน   โดยการศึกษาครั้งนี้ไดใชคอมพิวเตอรเขามาชวยรวบรวม และประมวลผลขอมูล  
ท่ีไดจากการจัดเก็บขอมูล  ซ่ึงแบบสอบถามดังกลาว  แบงออกเปน 3 ตอน ไดแก วิเคราะหขอมูล
สวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประเภทของตําแหนง และรายไดตอเดือน  วิเคราะห
ระดับความคิดเห็นและเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากร กลุมงานปฏิบัติการเดินรถ 1          
เขตการเดินรถท่ี 5 องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการคํานวณ  
 
5.1  สรุปผลการศึกษา 
 ตอนท่ี  1  ขอมูลเก่ียวกับบุคลากร กลุมงานปฏิบัติการเดินรถ 1 เขตการเดินรถท่ี 5 
องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ 
 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง  มีอายุมากกวา 40 ป มากท่ีสุด รองลงมาคือ 
อายุ 31-40 ป  อายุต่ํากวา 25 ป และอายุ 25-30 ป นอยท่ีสุด ตามลําดับ  มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
มากท่ีสุด รองลงมาคือ ระดับปริญญาตรี ระดับอนุปริญญา สวนระดับตํ่ากวามัธยมศึกษาและ
ระดับสูงกวาปริญญาตรี นอยท่ีสุด ตามลําดับ  โดยมีตําแหนงพนักงานธุรการมากท่ีสุด  รองลงมาคือ 
พนักงานนายทา สวน พนักงานการเงินคาโดยสาร และพนักงานบัญชีคาโดยสาร นอยท่ีสุด 
ตามลําดับ  มีรายไดตอเดือน 20,001 – 30,000 บาท มากท่ีสุด  รองลงมาคือ มีรายได 30,001 - 40,000 
บาท 10,001 – 20,000 บาท ต่ํากวา 10,000 บาท และมากกวา 40,001 บาทนอยท่ีสุด ตามลําดับ 
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 ตอนท่ี  2  ความตองการการพัฒนาตนเองของบุคลากร กลุมงานปฏิบัติการเดินรถ 1 
เขตการเดินรถท่ี 5 องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ 
 1.  ความตองการการพัฒนาตนเองของบุคลากร กลุมงานปฏิบัติการเดินรถ 1 เขตการเดินรถท่ี 
5 องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดาน
ท่ีมีความตองการในการพัฒนาตนเองของบุคลากรอยูในระดับมาก คือ  ดานบุคลิกภาพ ดานการมี
มารยาทกับเพื่อนรวมงาน   ดานระบบประกันคุณภาพ  ดานทักษะในการทํางาน  และดานความรู
เรื่อง IT  สวนดานท่ีมีความตองการในการพัฒนาตนเองของบุคลากรอยูในระดับนอย คือ ดาน      
การประกอบอาชีพพิเศษ 
 2.  ความตองการการพัฒนาตนเองของบุคลากร กลุมงานปฏิบัติการเดินรถ 1 เขตการเดินรถ
ท่ี 5 องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ ดานทักษะในการทํางาน โดยรวม  อยูในระดับมาก   เม่ือพิจารณา
เปนรายขอ พบวา ขอท่ีมีความตองการในการพัฒนาตนเองของบุคลากรสูงท่ีสุด คือ ความรับผิดชอบตอ
หนาท่ี  รองลงมาคือ มีความกระตือรือรนในการทํางาน การใหความสะดวกกับเพื่อนรวมงาน และ
ความรู ความสามารถในการแกไขปญหาเฉพาะดาน  สวนขอท่ีมีความตองการในการพัฒนาตนเอง
ของบุคลากรตํ่าท่ีสุด คือ การใหคําแนะนํากับเพื่อนรวมงาน ซ่ึงทุกขออยูในระดับมาก 
 3.  ความตองการการพัฒนาตนเองของบุคลากร กลุมงานปฏิบัติการเดินรถ 1 เขตการเดินรถ
ท่ี 5 องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ  ดานระบบประกันคุณภาพ  โดยรวม  อยูในระดับมาก   เม่ือพิจารณา
เปนรายขอ พบวา ขอท่ีมีความตองการในการพัฒนาตนเองของบุคลากรสูงท่ีสุด คือ มีความซ่ือสัตย 
สุจริต รองลงมาคือ เปนคนมีระเบียบและมีวินัย สวนขอท่ีมีความตองการในการพัฒนาตนเองของ
บุคลากรตํ่าท่ีสุด คือ เปนคนรักความสะอาด ซ่ึงทุกขออยูในระดับมาก 
 4.  ความตองการการพัฒนาตนเองของบุคลากร กลุมงานปฏิบัติการเดินรถ 1 เขตการเดินรถ
ท่ี 5 องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ ดานความรูเรื่อง IT โดยรวม  อยูในระดับมาก  เม่ือพิจารณาเปน     
รายขอ พบวา ขอท่ีมีความตองการในการพัฒนาตนเองของบุคลากรสูงท่ีสุด คือ โปรแกรม Internet 
รองลงมาคือ โปรแกรม power point และโปรแกรม Excel สวนขอท่ีมีความตองการในการพัฒนา
ตนเองของบุคลากรตํ่าท่ีสุด คือ โปรแกรม word ซ่ึงทุกขออยูในระดับมาก 
 5.  ความตองการการพัฒนาตนเองของบุคลากร กลุมงานปฏิบัติการเดินรถ 1 เขตการเดินรถ
ท่ี 5 องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ ดานมารยาทการใหบริการ โดยรวม  อยูในระดับมาก  เม่ือพิจารณา
เปนรายขอ พบวา ขอที่มีความตองการในการพัฒนาตนเองของบุคลากรสูงท่ีสุด คือ ปฏิบัติหนาท่ีตาม
ระเบียบและขอบังคับองคการ รองลงมาคือ เปนคนสุภาพออนนอม และการพูดจาไพเราะในสถานท่ี
ทํางาน สวนขอท่ีมีความตองการในการพัฒนาตนเองของบุคลากรต่ําท่ีสุด คือ ใหความชวยเหลือกับ
เพื่อนรวมงาน ซ่ึงทุกขออยูในระดับมาก 
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 6.  ความตองการการพัฒนาตนเองของบุคลากร กลุมงานปฏิบัติการเดินรถ 1 เขตการเดินรถ
ท่ี 5 องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ ดานบุคลิกภาพ โดยรวม  อยูในระดับมาก   เมื่อพิจารณาเปนรายขอ 
พบวา ขอท่ีมีความตองการในการพัฒนาตนเองของบุคลากรสูงท่ีสุด คือ การแตงกายสะอาด และเรียบรอย 
รองลงมาคือ เปนมิตรกับเพื่อนรวมงาน สวนขอท่ีมีความตองการในการพัฒนาตนเองของบุคลากร       
ต่ําท่ีสุด คือ ดูแลใสใจสุขภาพตนเอง ซ่ึงทุกขออยูในระดับมาก 
 7.  ความตองการการพัฒนาตนเองของบุคลากร กลุมงานปฏิบัติการเดินรถ 1 เขตการเดินรถ
ท่ี 5 องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ  ดานการประกอบอาชีพพิเศษ  โดยรวม อยูในระดับนอย เม่ือพิจารณา
เปนรายขอ พบวา ขอท่ีมีความตองการในการพัฒนาตนเองของบุคลากรสูงท่ีสุด คือ ขับรถรับจาง
สาธารณะ รองลงมาคือ ขายสินคาและบริการอ่ืน ๆ สวนขอท่ีมีความตองการในการพัฒนาตนเองของ
บุคลากรตํ่าท่ีสุด คือ รับจางซอมแซมเครื่องใชตาง ๆ  ซ่ึงทุกขออยูในระดับนอย 
 
 ตอนท่ี  3  การวิเคราะหขอมูลตามสมมติฐาน 
 ผลจากการเปรียบเทียบความตองการการพัฒนาตนเองของบุคลากร กลุมงานปฏิบัติการ
เดินรถ 1 เขตการเดินรถท่ี 5 องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ ตามประเภทของตําแหนงงาน พบวา  
ทุกตําแหนงมีความตองการไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญท่ี .05 
 
5.2  อภิปรายผล 
 ดานทักษะในการทํางาน   
 การศึกษา เรื่อง ความตองการการพัฒนาตนเองของบุคลากร กลุมงานปฏิบัติการเดินรถ 1 
เขตการเดินรถท่ี 5 องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ ดานทักษะในการทํางาน  อยูในระดับมาก  โดย
ความตองการในการพัฒนาตนเองดานทักษะในการทํางาน เปนอันดับแรก คือ ความรับผิดชอบตอ
หนาท่ี  ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากบุคคลแตละคนมีประสบการณในการปฏิบัติงานพอสมควร และ
องคการไดมีการใหความรูเกี่ยวกับภาระหนาท่ีของแตละคนอยางท่ัวถึง  ท้ังนี้ยังมีการกําหนดโทษ
สําหรับผูท่ีปฏิบัติหนาท่ีบกพรองไวอยางชัดเจน  จากผลการวิจัยในครั้งนี้สอดคลองกับผลการวิจัย
ของ ภูมิชัย  ทิพเนตร (2550 : บทคัดยอ)  ท่ีไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง ความตองการพัฒนาตนเองของ
ขาราชการครูโรงเรียนมัธยม สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1  ผลการวิจัยพบวา 
ดานทักษะในการทํางานอยูในระดับมาก  
 ดานระบบประกันคุณภาพ 
 การศึกษา เรื่อง ความตองการการพัฒนาตนเองของบุคลากร กลุมงานปฏิบัติการเดินรถ 1 
เขตการเดินรถท่ี 5 องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ ดานระบบประกันคุณภาพ อยูในระดับมาก โดย
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ความตองการในการพัฒนาตนเองดานระบบประกันคุณภาพ เปนอันดับแรก คือ ความซ่ือสัตยสุจริต 
ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากในปจจุบันการปฏิบัติงานตองผานกระบวนการประกันคุณภาพ จึงทําใหพนักงาน
มีความคุนเคยและปฏิบัติอยูสมํ่าเสมอ และยังสงผลตอคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานท่ีดีอีกดวย  
จากผลการวิจัยในครั้งนี้สอดคลองกับผลการวิจัยของ อิสราภรณ  สุขีลักษณ (2548 : 87) ได
ทําการศึกษาวิจัย เรื่อง ความตองการพัฒนาตนเองของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาปทุมธานี  ผลการวิจัยพบวา ความตองการพัฒนาตนเองของผูบริหารในเรื่องระบบประกัน
คุณภาพ อยูในระดับมาก 
 ดานความรูเร่ือง IT 
 การศึกษา เรื่อง ความตองการการพัฒนาตนเองของบุคลากร กลุมงานปฏิบัติการเดินรถ 1 
เขตการเดินรถท่ี 5 องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ ดานความรูเรื่อง IT อยูในระดับมาก โดยความ
ตองการในการพัฒนาตนเอง ดานความรูเรื่อง IT เปนอันดับแรก คือ โปรแกรม Internet  ท้ังนี้อาจ
เนื่องมาจากในการดํารงชีวิตในปจจุบันเรื่องเทคโนโลยีเขามามีบทบาทท่ีสําคัญ รวมถึงการปฏิบัติงาน
อีกดวย หากพนักงานมีความรูเรื่องเทคโนโลยีจะทําใหประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสูงข้ึน 
รวดเร็วยิ่งข้ึน  จากผลการวิจัยในครั้งนี้สอดคลองกับผลการวิจัยของ อังคณา  พงศพนิตานนท (2548 : 
65)  ไดทําการศึกษาวิจัย เรื่อง ความตองการพัฒนาตนเองของผูตองขังทัณฑสถานวัยหนุมกลาง  
ผลการวิจัยพบวา ความตองการพัฒนาตนเองในเรื่องอุปกรณท่ีทันสมัย อยูในระดับมาก 
 ดานมารยาทการใหบริการ 
 การศึกษา เรื่อง ความตองการการพัฒนาตนเองของบุคลากร กลุมงานปฏิบัติการเดินรถ 1 
เขตการเดินรถที่ 5 องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ ดานมารยาทการใหบริการ อยูในระดับมาก  โดย
ความตองการในการพัฒนาตนเอง ดานมารยาทการใหบริการ เปนอันดับแรก คือ ปฏิบัติหนาท่ีตาม
ระเบียบและขอบังคับองคการ  ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากการอยูรวมกันในสังคม หรือปฏิบัติงานรวมกัน
ไดอยางมีความสุข เรื่องมารยาทเปนสวนสําคัญ  ฉะนั้นทุกคนจึงมีความตระหนักในดานนี้  ซ่ึง
สอดคลองกับผลการวิจัยของ บันลือศักดิ์  สัตตานนท (2545 : 58)  ไดทําการศึกษา เรื่อง ความ
ตองการพัฒนาตนเองของผูบริหารศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอในเขตภาคตะวันออก 
ซ่ึงผลการวิจัยพบวา ดานการอยูรวมกันในสังคม อยูในระดับมาก 
 ดานการประกอบอาชีพพิเศษ 
 การศึกษา เรื่อง ความตองการการพัฒนาตนเองของบุคลากร กลุมงานปฏิบัติการเดินรถ 1 
เขตการเดินรถที่ 5 องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ ดานการประกอบอาชีพพิเศษ อยูในระดับนอย 
โดยความตองการในการพัฒนาตนเอง ดานการประกอบอาชีพพิเศษ เปนอันดับแรก คือ ขับรถ
รับจางสาธารณะ  ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากภาวะปจจุบันคาครองชีพคอนขางสูง ประกอบกับสังคมเมือง
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การดํารงชีวิตทุกดานตองหาซ้ือดวยเงิน  ฉะนั้นทุกคนจึงตองการมีรายไดเพ่ิมข้ึน ซ่ึงสอดคลองกับ
ผลการวิจัยของ อังคณา  พงศพนิตานนท (2548 : 65)  ไดทําการศึกษาวิจัย เรื่อง ความตองการพัฒนา
ตนเองของผูตองขังทัณฑสถานวัยหนุมกลาง  ผลการวิจัยพบวา ความตองการพัฒนาตนเองเก่ียวกับ
การประกอบอาชีพเสริมอยูในระดับนอย 
 
5.3  ขอเสนอแนะ 
 1.  ขอเสนอแนะเพ่ือนําไปใชในหนวยงาน 
 จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้  ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังนี้ 
  1.1  จากการศึกษาในครั้งนี้ พบวา ดานการประกอบอาชีพพิเศษ บุคลากรกองการเดินรถ
ท่ี 1 เขตการเดินรถท่ี 5 องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ ยังมีความพึงพอใจอยูในระดับต่ําสุด  ฉะนั้น
ผูบริหารควรมีการสงเสริมในดานนี้สําหรับบุคลากรเพื่อใหการดํารงชีวิตในปจจุบันมีความสมบูรณข้ึน 
  1.2  จากการศึกษาในครั้งนี้ พบวา ความตองการพัฒนาตนเองในเรื่องความรูเรื่อง IT 
ยังมีความพึงพอใจไมสูงเทาใดนัก แสดงใหเห็นวา บุคลากรยังมีความตองการพัฒนาในเรื่องนี้        
อีกมาก  ดังนั้น ผูบริหารควรสนับสนุนเพ่ิมเติม เพราะในปจจุบันความรูเรื่อง IT มีความจําเปน
ตองการดํารงชีวิตอยางมาก 
 
 2.  ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยครั้งตอไป 
   2.1  ในการวิจัยครั้งนี้ศึกษาเฉพาะกองการเดินรถท่ี 1 เขตการเดินรถท่ี 5 องคการ
ขนสงมวลชนกรุงเทพ  ในการวิจัยครั้งตอไปควรศึกษากองการเดินรถอ่ืนๆ เพื่อจะไดนําผลการวิจัย
มาเปรียบเทียบกัน และสามารถนําไปใชไดอยางกวางขวางยิ่งข้ึน 
  2.2  ในการวิจัยครั้งตอไปควรนําตัวแปรอ่ืนๆ ท่ีอาจมีความสัมพันธกับความตองการ
พัฒนาตนเอง ซ่ึงผูวิจัยไมไดนํามาศึกษาในครั้งนี้ เชน ความผูกพันในการทํางาน วัฒนธรรมองคการ 
มาเปนตัวแปรเพื่อใหการวิจัยมีความสมบูรณ ครอบคลุมมากข้ึน 
  2.3  ควรมีการศึกษาวิจัยโดยใชวิธีการรวบรวมขอมูลแบบอ่ืน ประกอบการใช
แบบสอบถาม เชน การสัมภาษณ การสังเกต เพื่อจะชวยใหไดขอมูลท่ีสมบูรณมากข้ึน และสามารถ
นําผลการวิจัยไปใชใหเกิดประโยชนไดมากข้ึนดวย 
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เคร่ืองมือทีใ่ชในการศึกษา 
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แบบสอบถาม 
ความตองการการพัฒนาตนเองของบุคลากร 

กลุมงานปฏิบตัิการเดินรถ 1 เขตการเดินรถท่ี 5 องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ 
************** 

 
คําชี้แจง 

1. แบบสอบถามฉบับนี้เปนสวนหนึ่งของงานวิจัย เรื่อง ความตองการการพัฒนาตนเองของ
บุคลากร กลุมงานปฏิบัติการเดินรถ 1 เขตการเดินรถท่ี 5 องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ 

2. การตอบแบบสอบถาม และขอมูลท่ีไดรับจะไมมีผลกระทบใด ๆ ตอผูตอบ   ดังนั้น จึงขอ
ความกรุณาตอบแบบสอบถามใหตรงกับความเปนจริงมากท่ีสุด 

3. ขอมูลสําหรับผูบริหาร นําไปพัฒนาบุคลากรใหไดรับความรู เพื่อการบริหารงานของ
องคกรใหมีประสิทธิภาพ 

4. แบบสอบถามแบงออกเปน 2 ตอน ดังนี ้
ตอนท่ี  1 
- ขอมูลเบื้องตนของผูตอบแบบสอบถาม 
ตอนท่ี  2 
- สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับตองการการพัฒนาตนเองของบุคลากร กลุมงาน

ปฏิบัติการเดินรถ 1 เขตการเดินรถท่ี 5 องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ โดยคําถามแตละขอจะมีคําตอบ  
ซ่ึงแบงออกเปน   5 ระดับ  ดังนี้ 
  5 หมายความวา  มากท่ีสุด 
  4 หมายความวา  มาก 
  3 หมายความวา  ปานกลาง 
  2 หมายความวา  นอย 
  1 หมายความวา  นอยท่ีสุด 

 
เม่ือตอบแบบสอบถามเสร็จเรียบรอยแลวกรุณาสงคืน นายสมพร โผแพ  กลุมงาน

ปฏิบัติการเดินรถ 1 เขตการเดินรถท่ี 5 องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ ภายในวันท่ี 5 พฤษภาคม 
2553 
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แบบสอบถาม  ตอนท่ี  1 

 
ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

 
คําชี้แจง  กรุณาทําเครื่องหมาย  ลงใน (  ) หนาขอความท่ีตรงกับความเปนจริงสําหรับทาน 
 

1.  เพศ (  )  ชาย     
 
 (  )  หญิง 
 
2.  อายุ  (  )  ต่ํากวา  25  ป   
 
 (  )  25 - 30 ป  
 
 (  )  31 - 40 ป 
 
 (  )  มากกวา 40 ป 
 
3.  ระดับการศึกษา  (  )  ต่ํากวามัธยมศึกษา 
 
 (  )  มัธยมศกึษา 
 
 (  )  อนุปรญิญา 
 
 (  )  ปริญญาตร ี
 
 (  )  สูงกวาปรญิญาตร ี
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4.  ประเภทบุคลากร (  )  พนักงานธุรการ 
 
 (  )  พนักงานการเงินคาโดยสาร 
 
 (  )  พนักงานบัญชีคาโดยสาร 
 
 (  )  พนักงานนายทา 
 
5. รายไดตอเดอืน (  )  ต่ํากวา 10,000 บาท 
 
 (  )  10,001 - 20,000 บาท 
 
 (  )  20,001 - 30,000 บาท 
 
 (  )  30,001 - 40,000 บาท 
 
 (  )  มากกวา  40,001 บาท 
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แบบสอบถาม  ตอนท่ี  2 

 
ความคิดเห็นเก่ียวกับการความตองการการพัฒนาตนเองของบุคลากร 

กลุมงานปฏิบตัิการเดินรถ 1 เขตการเดินรถท่ี 5 องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ 
**************** 

 แบบสอบถามนี้มีจุดมุงหมายเพ่ือทราบความคิดเห็นเกี่ยวกับความตองการการพัฒนาตนเอง
ของบุคลากรกองเดินรถท่ี 1 เขตการเดินรถท่ี 5 
องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ 
 คําชี้แจง  โปรดเขียนเครื่องหมาย   ลงในชองในตารางท่ีตรงกับระดับความคิดเห็นของ
ทาน ตามลําดับความมากนอย เพียงขอละ 1 คําตอบ   ซ่ึงมีคาระดับความคิดเห็น ดังนี้ 
  5 หมายความวา  ตองการพัฒนา มากท่ีสุด 
    4 หมายความวา  ตองการพัฒนา มาก 
   3 หมายความวา  ตองการพัฒนา ปานกลาง 
   2 หมายความวา  ตองการพัฒนา นอย 
  1 หมายความวา  ตองการพัฒนา นอยท่ีสุด 
 

ขอคําถาม 
ระดับความตองในการพัฒนา 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 
ทักษะในการทํางาน 
1.  การใหความสะดวกกับเพ่ือนรวมงาน 
2. การใหคําแนะนํากับเพื่อนรวมงาน 
3. มีความกระตือรือรนในการทํางาน 
4. ความรู ความสามารถในการแกไขปญหาเฉพาะหนา 
5. ความรับผิดชอบตอหนาท่ี 
ระบบประกันคุณภาพ 
1.  เปนคนมีระเบียบและมีวนิัย 
2.  เปนคนรักความสะอาด 
3.  มีความซ่ือสัตย สุจริต 
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ขอคําถาม 
ระดับความพึงพอใจ 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 
ความรูเร่ือง IT 
1.  โปรแกรม word 
2.  โปรแกรม Internet 
3.  โปรแกรม Excel 
4.  โปรแกรม power point 
มารยาทการใหบริการ 
1. การพดูจาไพเราะในสถานท่ีทํางาน 
2.  ใหความชวยเหลือกับเพื่อนรวมงาน 
3.  เปนคนสุภาพออนนอม 
4.  ปฏิบัติหนาท่ีตามระเบียบและขอบังคับองคการ 
บุคลิกภาพ 
1.  แตงกายสะอาด และเรยีบรอย 
2.  เปนมิตรกบัเพื่อนรวมงาน 
3.  ดูแลใสใจสุขภาพตนเอง 
การประกอบอาชีพพิเศษ 
1.   ขับรถรับจางสาธารณะ 
2.  ขายสินคา และบริการอ่ืน ๆ 
3.  รับจางซอมแซมเครื่องใชตาง ๆ 
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ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติม
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................. 
 
ขอขอบคุณทุกทานท่ีกรุณาเสียสละเวลาตอบแบบสอบถาม 
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ประวัติผูเขียน 
 
ช่ือ – นามสกุล   นายสมพร โผแพ 
ประวัติการศึกษา   ปรญิญาตรีศิลปศาสตรบัณฑติ (การจัดการท่ัวไป 2 ป) 
    สาขาศิลปศาสตร 
    วิทยาลัยครูสวนสุนันทา 
    ปการศึกษา 2530 
 
ตําแหนง   พนักงานธรุการ 4 
สถานท่ีทํางานปจจุบัน  กลุมงานปฏิบัติการเดินรถ 1 เขตการเดินรถท่ี 5 

องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ 
ตําบลบางมด อําเภอทุงคร ุ
จังหวัดกรุงเทพ 
โทร.ท่ีทํางาน.024264607 
โทร.มือถือ 081-610-2506 
E-mail. Popar.porn@chaiyo.com  
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