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บทคัดยอ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบความตองการพัฒนาตนเองของ
บุคลากรสายปฏิบัติการ คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 4 ดาน ไดแก
ดานรางกาย ดานอารมณ ดานสังคม และดานสติปญญา จําแนกตามเพศ วุฒิการศึกษา และ
ประสบการณในการปฏิบัติงาน กลุมตัวอยางท่ีใชในงานวิจัยนี้ประกอบดวย ขาราชการ จํานวน 6 คน
ลูกจางประจํา จํานวน 29 คน และพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 141 คน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย
เปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ จํานวน 50 ขอ ซ่ึงมีคาความเชื่อม่ันเทากับ
.97 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาคะแนนเฉลี่ย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบ
(t-test) คาความแปรปรวนแบบทางเดียว และการทดสอบความแตกตางเปนรายคูโดยวิธีการของ เชฟเฟ

ผลการวิจัยพบวา
1. บุคลากรสายปฏิบัติการ คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยมี

ความตองการพัฒนาตนเองโดยรวมและเปนรายดานอยูในระดับมาก
2. บุคลากรสายปฏิบัติการ คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

เพศชายและเพศหญิง มีความตองการพัฒนาตนเองโดยรวมและเปนรายดานไมแตกตางกัน
3. บุคลากรสายปฏิบัติการ คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ท่ีมีวุฒิการศึกษาตางกัน มีความตองการพัฒนาตนเองโดยรวมและเปนรายดานแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ ยกเวนดานสติปญญาท่ีไมพบความแตกตาง
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4. บุคลากรสายปฏิบัตกิาร คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยท่ี
มีประสบการณในการปฏิบัติงานตางกัน มีความตองการพัฒนาตนเองโดยรวมและเปนรายดาน ไม
แตกตางกัน ยกเวนดานสติปญญาท่ีแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ABSTRACT
The purposes of this study were to investigate and to compare the needs

for self-development of the staffs at the Faculty of Commerce and Accountancy,
Chulalongkorn University. The study consists of physical, emotional, social and
intellectual aspects classified by gender, educational background and work
experience. The samples were 6 government officers, 29 permanent employees and
141 staffs. The instrument was five rating scale questionnaires of 50 items with the
reliability of .97. The data were statistically analyzed by mean, standard deviation,
t-test, one way analysis of variance and Scheffe’s test.

The results were as follows:
1. The staffs of the Faculty of Commerce and Accountancy, Chulalongkorn

University, rated their needs for self-development in overall and each aspect at a
high level.

2. There were no significant differences in the needs of self-development
between male and female staffs in overall and each aspect.

3. There were significant differences in the needs of self-development
between the staffs with difference educational background in overall and each
aspect, except the aspect of intellectual.

4. There were no significant differences in the needs of self-development
between the staffs with difference work experience in overall and each aspect,
except the aspect of intellectual.

คําสําคัญ
ความตองการ พัฒนาตนเอง
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ความสําคัญของปญหา
การไดรับการตอบสนองความตองการของบุคลากรในองคการ จะสงผลใหเกิด

ความยินดีในการเพ่ิมระดับความพยายามท่ีจะชวยผลักดันใหองคการสามารถบรรลุเปาหมาย
ไดดียิ่งข้ึน ความเขาใจในเรื่องระดับความตองการของบุคลากร ทําใหรูกลยุทธและกลวิธีใน
การตอบสนองความตองการใน แตละระดับไดอยางถูกตอง ซ่ึงจะมีผลโดยตรงกับการจูงใจท่ี
สอดคลองกับการตอบสนองความตองการของบุคลากร เปนการเสนอท่ีจะไดรับ
การตอบสนองดวยการทํางานท่ีดี ข้ึน ความเขาใจเรื่องความตองการในดานอํานาจ
ความสําเร็จ หรือความสัมพันธทางสังคม ทําใหรูพฤติกรรมการทํางาน และแนวทางในการ
ปรับพฤติกรรม นอกจากนี้ความเขาใจปจจัยภายนอกและปจจัยภายในของการทํางาน จะทํา
ใหทราบถึงผลกระทบจากปจจัยภายนอกท่ีเปนสิ่งแวดลอม และปจจัยภายในท่ีเก่ียวของกับ
งานโดยตรง (ฟรานเซสโกและโกลด, 2549)

คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เปนสถาบันการศึกษาท่ี
ผลิตบุคลากรเพ่ือตอบสนองความตองการของธุรกิจของประเทศมายาวนาน มีภารกิจหลักในการ
จัดการเรียน การสอนท่ีมีคุณภาพสูงตอนิสิต และเนนการสรางสรรคการวิจัยในศาสตรดาน
ธุรกิจ ซ่ึงบุคลากรสายปฏิบัติการของคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัยมีบทบาทสําคัญไมนอยไปกวาคณาจารย นิสิตปจจุบัน และศิษยเกา เพราะเปน
สวนหนึ่งในการดําเนินภารกิจตามเปาหมายดังกลาว เม่ือความตองการพัฒนาตนเองของ
บุคลากรสายปฏิบัติการในดานตาง ๆ ไมวาจะเปนทางดานรางกาย อารมณ สังคม และ
สติปญญา ไดรับการตอบสนองจากผูบริหาร ก็จะทําใหบุคลากรสายปฏิบัติการ มีขวัญและ
กําลังใจในการทํางาน รูสึกถึงคุณคาของตนเองท่ีมีตอองคการ และจากการสัมภาษณ
บุคลากรสายปฏิบัติการ คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
พบประเด็นท่ีนาสนใจเก่ียวกับความตองการพัฒนาตนเอง พอจะสรุปไดดังนี้

1. ดานรางกาย พบวา มีการจัดกิจกรรมเสริมสรางสมรรถภาพทางกายคอนขาง
นอย และชวงเวลาในการจัดกิจกรรมตาง ๆ ไมเอ้ือตอการเขารวมกิจกรรม เพราะในบางครั้ง
ภาระงานท่ีไดรับมอบหมายจากหัวหนาหนวยงานท่ีสังกัด สงผลใหไมสามารถเขารวม
กิจกรรมไดอยางตอเนื่อง อีกท้ังการจัดแขงขันกีฬาภายในเพ่ือเชื่อมสัมพันธไมตรีระหวางนิสิต
คณาจารย และบุคลากรไดถูกงดจัดไปหลายป ท้ังท่ีเปนกิจกรรมท่ีดี นอกจากนี้ยังขาดการ
จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการท่ีเก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพ (ธรรมนูญ นพประเสริฐ,
2555 ; บงกช จราวิวัฒน, 2555)

2. ดานอารมณ พบวา มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาจิตใจและอารมณในชวงเวลาท่ี
ไมเอ้ือตอการเขารวมกิจกรรม อีกท้ังจัดกิจกรรมตาง ๆ ยังไมเพียงพอตอความตองการ
เนื่องจากในบางครั้งบุคลากรสายปฏิบัติการ ติดภาระงานท่ีตองรับผิดชอบ ทําใหไมสามารถ
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เขารวมกิจกรรมในครั้งนั้นได และตองการเขารวมกิจกรรมในครั้งถัดไป (บงกช จราวิวัฒน,
2555 ; ศิริจันทร ดิษฐครบุรี, 2555) นอกจากนี้ยังขาดการจัดกิจกรรมเพ่ือยกยองชมเชย
มอบโลรางวัลเพ่ือเสริมสรางขวัญและกําลังใจใหแกบุคลากรสายปฏิบัติการท่ีมีผลงานเปนท่ี
ประจักษ มีความมุงม่ัน ทุมเท เสียสละ ประพฤติตนเปนแบบอยางท่ีดี และทําคุณประโยชน
ใหแกหนวยงาน ท้ังภายในและภายนอกคณะพาณิชยศาสตร และการบัญชี จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย (ธรรมนูญ นพประเสริฐ, 2555)

3. ดานสังคม พบวา มีการจัดกิจกรรมเชื่อมสัมพันธไมตรีระหวางบุคลากรสาย
ปฏิบัติการ และกิจกรรมท่ีมีสวนชวยสงเสริมการทํางานเปนทีมยังไมเพียงพอ เพราะกิจกรรม
เหลานี้เปนกิจกรรมท่ีดีในการเสริมสรางความสัมพันธ ท่ีจะชวยใหการประสานงานเรื่องตาง ๆ
ราบรื่นไปไดดวยดี และชวยพัฒนามนุษยสัมพันธในการทํางานรวมกับผูอ่ืน (บงกช จราวิวัฒน,
2555 ; ศิริจันทร ดิษฐครบุร,ี 2555)

4. ดานสติปญญา พบวา มีการจัดโครงการอบรมการใชภาษาอังกฤษเพ่ือ
การติดตอสื่อสาร ท่ีไมตอเนื่อง และไมไดมีการแบงระดับตามความสามารถของบุคลากรสาย
ปฏิบัติการ และจัดโครงการอบรมเก่ียวกับโปรแกรมคอมพิวเตอรตาง ๆ ยังไมเพียงพอกับ
ความตองการ (บงกช จราวิวัฒน, 2555; ธรรมนูญ นพประเสริฐ, 2555)

จากสภาพปญหาท่ีพบดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะทําการศึกษา
ความตองการพัฒนาตนเองของบุคลากรสายปฏิบัติการ คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เพ่ือนําผลการวิจัยไปเปนแนวทางในการกําหนดโครงการเพ่ิมพูน
ทักษะและการจัดกิจกรรมตาง ๆ ใหมีความเหมาะสมและสอดคลองกับความตองการพัฒนา
ตนเองของบุคลากรสายปฏิบัติการ เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอไป

โจทยวิจัย/ปญหาวิจัย
1. บุคลากรสายปฏิบัติการชายและหญิง มีความตองการพัฒนาตนเองโดยรวม

และเปนรายดานแตกตางกันหรือไม
2. บุคลากรสายปฏิบัติการท่ีมีวุฒิการศึกษาแตกตางกัน มีความตองการพัฒนา

ตนเองโดยรวมและเปนรายดานแตกตางกันหรือไม
3. บุคลากรสายปฏิบัติการท่ีมีประสบการณในการปฏิบัติงานแตกตางกัน มีความ

ตองการพัฒนาตนเองโดยรวมและเปนรายดานแตกตางกันหรือไม
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วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพ่ือศึกษาความตองการพัฒนาตนเองของบุคลากรสายปฏิบัติการ คณะ

พาณิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ดานรางกาย ดานอารมณ ดานสังคม
ดานสติปญญา และโดยรวมทุกดาน

2. เพ่ือเปรียบเทียบความตองการพัฒนาตนเองของบุคลากรสายปฏิบัติการ
คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โดยรวมและเปนรายดาน จําแนกตาม
เพศ วุฒิการศึกษา และประสบการณในการปฏิบัติงาน

วิธีดําเนินการวิจัย
1. ประชากรท่ีใชในการวิจัย ไดแก บุคลากรสายปฏิบัติการ คณะพาณิชยศาสตร และ

การบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ประกอบดวย ขาราชการ จํานวน 6 คน ลูกจางประจํา
จํานวน 29 คน และพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 141 คน รวมท้ังสิ้น 176 คน

2. กลุมตัวอยางท่ีใชในงานวิจัยนี้ ไดแก บุคลากรสายปฏิบัติการ คณะพาณิชยศาสตร
และการบัญชีจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํานวน 176 คน เนื่องจากประชากรมีจํานวนนอย ผูวิจัย
จึงใชประชากรท้ังหมดเปนกลุมตัวอยาง

3. เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย เปนแบบสอบถามความตองการพัฒนาตนเองของ
บุคลากรสายปฏิบัติการ คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ซ่ึงแบง
ออกเปน 2 ตอน ดังนี้

ตอนท่ี 1 แบบสอบถามขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ
วุฒิการศึกษา และประสบการณในการปฏิบัติงาน

ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับความตองการพัฒนาตนเองของบุคลากรสาย
ปฏิบัติการ คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เปนแบบสอบถาม
แบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ตามแบบของไลเคิรท (Likert, 1932) สํารวจระดับ
ความตองการท่ีเก่ียวกับการพัฒนาตนเอง 4 ดาน คือ ดานรางกาย ดานอารมณ ดานสังคม
และดานสติปญญา ท้ังหมด 50 ขอ โดยในตอนทายของแบบสอบถามแตละดานเปน
แบบสอบถามปลายเปด เพ่ือใหผูตอบไดแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพ่ิมเติม ซ่ึงมี
ข้ันตอนในการสรางแบบสอบถาม ดังนี้

3.1 ศึกษาเอกสาร งานวิจัย แนวคิดทฤษฎี ท่ีเก่ียวกับการพัฒนาตนเอง
3.2 ศึกษาวิธีการสรางแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ตาม

แบบของไลเคิรท (Likert’s Scale)
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3.3 สัมภาษณบุคลากรสายปฏิบัติการ คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เก่ียวกับความตองการพัฒนาตนเอง เพ่ือเปนแนวทางในการสราง
แบบสอบถาม

3.4 นําขอมูลท่ีไดจากขอ 3.1 3.2 และ 3.3 มาสรางแบบสอบถามท่ีเก่ียวกับความ
ตองการพัฒนาตนเองใน 4 ดาน ไดแก ดานรางกาย ดานอารมณ ดานสังคม และดานสติปญญา

3.5 นําแบบสอบถามท่ีสรางเสร็จแลว เสนอตออาจารยท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ
เพ่ือตรวจสอบ เสนอแนะ และปรับปรุงแกไข

3.6 นําแบบสอบถามท่ีสรางและผานการพิจารณาจากอาจารยท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ
ไปตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงพินิจ (Face Validity) โดยผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน แลวนํา
ผลการตรวจสอบของผูเชี่ยวชาญมาหาคาความสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงค
(Index of Item-Objective Congruence : IOC) ขอคําถามท่ีใชไดคือขอท่ีมีคา IOC ตั้งแต
0.5 ข้ึนไป

3.7 นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญเสนอตอ
อาจารยท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ เพ่ือพิจารณาตรวจสอบอีกครั้งใหสมบูรณกอนการนําไป
ทดลองใช (Try out)

3.8 นําแบบสอบถามท่ีแกไขปรับปรุงแลว ไปทดลองใช (Try out) กับบุคลากร
จํานวน 50 คน เพ่ือนําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะหหาคาอํานาจจําแนกของแบบสอบถามเปนราย
ขอ โดยใชวิธีจัดแบงรอยละ 25 ของกลุมสูงและกลุมต่ํา โดยใชการทดสอบที (t-test) เลือก
เฉพาะคําถามท่ีมีคาอํานาจจําแนกสูงคือ มีคา t มากกวา 1.75 ข้ึนไป (Ferguson, 1981) ไว
เปนเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย

3.9 วิเคราะหหาคาความเชื่อม่ัน (Reliability) จากแบบสอบถามท่ีผานการ
คัดเลือก โดยใชวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha-Coefficient) โดยใชสูตรของ
ครอนบาค (Cronbach, 1990) ไดคาความเชื่อม่ันของแบบสอบถามท้ังฉบับเทากับ .97

4. การเก็บรวบรวมขอมูลและการจัดกระทําขอมูล ผูวิจัยไดดําเนินการ ดังนี้
4.1 ขอหนังสือแนะนําตัวจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สงถึงคณบดีคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เพ่ือขอความอนุเคราะห
ในการแจกแบบสอบถามและการเก็บรวบรวมขอมูล

4.2 นําหนังสือแนะนําตัวพรอมแบบสอบถาม ไปทําการเก็บขอมูลกับบุคลากรสาย
ปฏิบัติการของคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

4.3 นําแบบสอบถามท่ีไดรับกลับคืนมาตรวจสอบใหคะแนนตามคาน้ําหนักคะแนนท่ี
กําหนด และนําแบบสอบถามมาวิเคราะหคาสถิติตาง  ๆโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป
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5. วิธีการวิเคราะหขอมูล ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม วิเคราะหโดยการ
แจกแจงความถ่ีและหาคารอยละ และตามวัตถุประสงคการวิจัยขอท่ี 1 เพ่ือศึกษาความ
ตองการพัฒนาตนเองของบุคลากรสายปฏิบัติการ คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ดานรางกาย ดานอารมณ ดานสังคม ดานสติปญญา และโดยรวม
ทุกดาน วิเคราะหโดยการหาคาเฉลี่ย (Mean) และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation) และตามวัตถุประสงคการวิจัยขอท่ี 2 เพ่ือเปรียบเทียบความตองการพัฒนา
ตนเองของบุคลากรสายปฏิบัติการ คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย ดานรางกาย ดานอารมณ ดานสังคม ดานสติปญญา และโดยรวมทุกดาน
จําแนกตามเพศ วิเคราะหโดยใชการทดสอบที (t-test) สวนตัวแปรวุฒิการศึกษา และ
ประสบการณในการปฏิบัติงาน ใชการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (One Way
Analysis of Variance) ในกรณีท่ีพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ จึงทําการ
ทดสอบความแตกตางเปนรายคู โดยวิธีการของเชฟเฟ (Scheffe’s test) และสรุปความ
คิดเห็น และขอเสนอแนะจากแบบสอบถามปลายเปด โดยนําเสนอผลสรุปในเชิงบรรยาย
เพ่ือใชประกอบการอภิปรายผลการวิจัย

ผลการวิจัย
1. บุคลากรสายปฏิบัติการ คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัยมีความตองการพัฒนาตนเองโดยรวมและเปนรายดานอยูในระดับมาก
2. บุคลากรสายปฏิบัติการ คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย เพศชายและเพศหญิง มีความตองการพัฒนาตนเองโดยรวมและเปนรายดาน
ไมแตกตางกัน

3. บุคลากรสายปฏิบัติการ คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัยท่ีมีวุฒิการศึกษาตางกัน มีความตองการพัฒนาตนเองโดยรวมและเปนรายดาน
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ยกเวนดานสติปญญาท่ีไมพบความแตกตาง

4. บุคลากรสายปฏิบัติการ คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัยท่ีมีประสบการณในการปฏิบัติงานตางกัน มีความตองการพัฒนาตนเองโดยรวม
และเปนรายดานไมแตกตางกัน ยกเวนดานสติปญญาท่ีแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
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อภิปรายผล
1. การศึกษาความตองการพัฒนาตนเองของบุคลากรสายปฏิบัติ การ

คณะพาณิชยศาสตร และการบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ดานรางกาย ดานอารมณ
ดานสังคม และดานสติปญญา พบวา มีความตองการพัฒนาตนเองโดยรวมและเปนรายดาน
อยูในระดับมาก ผูวิจัยขออภิปรายผลโดยรวมและเปนรายดาน ดังนี้

1.1 บุคลากรสายปฏิบัติการ คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัยมีความตองการพัฒนาตนเองโดยรวมอยูในระดับมาก ท้ังนี้อาจเนื่องมาจาก
บุคลากรทุกคน เห็นความสําคัญของการพัฒนาตนเองในทุก ๆ ดาน ไมวาจะเปนดานรางกาย
ดานอารมณ ดานสังคม และดานสติปญญาจึงตองการพัฒนาตนเองใหมีสุขภาพกาย และ
สุขภาพจิตท่ีดี ตองการพัฒนามนุษยสัมพันธ ตลอดจนตองการพัฒนาสติปญญาใหรอบรูเทา
ทันสถานการณในปจจุบัน และพรอมรับสถานการณในอนาคตท่ีเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
เพราะสงผลตอการดํารงชีวิตประจําวันและการอยูรวมกันในสังคม อีกท้ังยังสงผลตอการ
ปฏิ บั ติ ง านและความก า วหน า ในหน า ท่ีก า ร ง านของบุ คลากรสายปฏิ บั ติ ก า ร
คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ดังท่ี ไพศาล ไกรสิทธิ์ (2541)
กลาววา การพัฒนาตนเองเปนสิ่งจําเปนสําหรับมนุษยทุกคนท่ีตองการความกาวหนา
ตองการมีตําแหนงสูงข้ึน ตองการทํางานมีประสิทธิภาพมากข้ึน มีความพึงพอใจท่ีจะทํางาน
มากข้ึน ตองการมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตสมบูรณ การพัฒนาตนเองจึงเปนสิ่งจําเปน
สําหรับทุก ๆ คนท่ีตองการความสําเร็จในทุก ๆ ดาน

1.2 บุคลากรสายปฏิบัติการ คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัยมีความตองการพัฒนาตนเองดานรางกายอยูในระดับมาก ท้ังนี้อาจเนื่องมาจาก
บุคลากรทุกคนตองการมีสุขภาพดี ตองการมีรางกายท่ีสมบูรณแข็งแรง ตองการออกกําลัง
กายอยางสมํ่าเสมอ ตองการบริโภคอาหารท่ีสะอาดโดยคํานึงถึงคุณคาทางอาหารตามหลัก
โภชนาการ ตองการเขารับการตรวจสุขภาพรางกายทุกปหรือเปนประจํา เพราะสงผลตอการ
ดํารงชีวิตประจําวัน และสงผลตอการปฏิบัติงานในคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เพ่ือท่ีจะปฏิบัติงานในหนาท่ีไดอยางเต็มความสามารถและทําให
งานมีประสิทธิภาพ ดังท่ี ชวลิต สละ (2551) กลาววา การมีรางกายแข็งแรงปราศจากโรคภัย
ไขเจ็บคือ การไดบริโภคอาหารท่ีมีปริมาณเพียงพอและมีคุณคาทางโภชนาการ ไดรูจักรักษา
สุขภาพและปองกันโรค ไดออกกําลังกายท่ีเหมาะสม ไดรับการพักผอนเพียงพอในแตละวัน
ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของสุนทร ใหมยะ (2552) ท่ีไดศึกษาเรื่องความตองการพัฒนา
ตนเองของบุคลากรในสถานศึกษาเอกชนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ
เขต 1 พบวา บุคลากรในสถานศึกษาเอกชน มีความตองการพัฒนาตนเองดานสุขภาพอยูใน
ระดับมาก
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1.3 บุคลากรสายปฏิบัติการ คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัยมีความตองการพัฒนาตนเองดานอารมณอยูในระดับมาก ท้ังนี้อาจเนื่องมาจาก
บุคลากรสายปฏิบัติการ เห็นความสําคัญของการไดพัฒนาจิตใจและอารมณเปนประจํา
การไดทํากิจกรรมเพ่ือผอนคลายความตึงเครียดภายหลังปฏิบัติงาน ตลอดจนการไดฝก
ควบคุมอารมณของตนเองใหสามารถอยูรวมกันไดอยางมีความสุข ดังท่ี อารี วิชาชัย (2549)
กลาววา การพัฒนาจิตใจเปนเรื่องสําคัญเชนเดียวกันกับการพัฒนารางกาย ท้ังสองดานนี้จึง
ตองพัฒนาใหเกิดสมดุล ใหเจริญงอกงามกาวหนาไปพรอม ๆ กัน ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัย
ของ รัตนาภรณ คชมะเริง (2550) ท่ีไดศึกษาเรื่องความตองการพัฒนาตนเองของพนักงาน
สวนตําบลในเขตจังหวัดสระบุรี พบวา พนักงานสวนตําบลในเขตจังหวัดสระบุรี มีความ
ตองการพัฒนาดานจริยธรรมและจิตวิญญาณอยูในระดับมาก

1.4 บุคลากรสายปฏิบัติการ คณะพาณิชยศาสตร และการบัญชี จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัยมีความตองการพัฒนาตนเองดานสังคมอยูในระดับมาก ท้ังนี้อาจเนื่องมาจาก
บุคลากรสายปฏิบัติการมีความตองการดํารงชีวิตอยูในสังคมอยางมีความสุข ดวยการพัฒนา
มนุษยสัมพันธในการทํางานรวมกับผูอ่ืน ใหความชวยเหลือซ่ึงกันและกัน ตองการสราง
บรรยากาศในการทํางานรวมกัน ตองการเปนท่ียอมรับและยกยองจากสังคม ตลอดจน
ตองการสรางสรรคประโยชนสุขแกผูอ่ืนและสังคม เพราะมีผลตอการทํางานรวมกันของ
บุคลากรสายปฏิบัติการและเปนสวนหนึ่งของความสําเร็จของงาน ดังท่ี อุษณีย อนุรุทธวงศ
(โพธิสุข) (2545) กลาววา ทักษะทางสังคมเปนทักษะสําคัญท่ีทําใหคนประสบความสําเร็จใน
ชีวิต อีกท้ังเปนความสามารถท่ีทําใหรูจัก เขาใจความรูสึก ความตองการทางจิตใจ หรือความ
ตองการตาง ๆ ของบุคคลท่ีเก่ียวของดวยซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ ธิดารัตน เนียมกสิ
พงษ (2549) ท่ีไดศึกษาเรื่องความตองการพัฒนาตนเองของขาราชการกรมการขนสงทางบก
พบวา ขาราชการกรมการขนสงทางบกมีความตองการพัฒนาตนเองดานสังคมอยูในระดับ
มาก

1.5 บุคลากรสายปฏิบัติการ คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัยมีความตองการพัฒนาตนเองดานสติปญญาอยู ในระดับมาก ท้ังนี้อาจ
เนื่องมาจากบุคลากรสายปฏิบัติการ ตองการพัฒนาความรูความสามารถ ตองการเรียนรู
เพ่ิมเติมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพของตนเอง ท้ังท่ีเก่ียวกับงานในหนาท่ีความรับผิดชอบหรือแมจะไม
เ ก่ียวของ กับงานในหนา ท่ีความรับผิดชอบก็ตาม โดยเฉพาะเรื่ อง ทักษะการใช
ภาษาตางประเทศ บุคลากรสายปฏิบัติการตองการเรียนรูเพ่ิมเติมเพ่ือเปนการเตรียมตัวเขาสู
ประชาคมอาเซียน นอกจากนี้บุคลากรสายปฏิบัติการยังตองการเรียนรูเพ่ิมเติมโดยการ
เดินทางไปศึกษาดูงานหนวยงานภายนอก เพ่ือนําแนวปฏิบัติท่ีดีมาประยุกตใชในหนวยงาน
ของตนเอง ดังท่ี จิรประภา อัครบวร (2554) กลาววาปญญาเปนความสามารถในการคิด
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ตั้งคําถาม และการประเมิน เพ่ือท่ีจะนํามาซ่ึงองคความรู สามารถประมวลและใชขอมูล
เพ่ือท่ีจะสรางสรรคใหไดความคิดใหม ๆ ซ่ึงการพัฒนาดานปญญาจะทําใหคนมีความสามารถ
ท่ีจะเรียนรูจากประสบการณชีวิต สามารถทําการตัดสินใจแกปญหา และหลุดพนจากความ
ยากลําบากไดการพัฒนาดานนี้จึงเปนท่ีนิยมมากท่ีสุดในบรรดารูปแบบการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย เชน การศึกษาเพ่ิมเติม การเขารับการฝกอบรม เปนตน ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ
ทิพวรรณ เจริญผล (2542) ท่ีไดศึกษาเรื่องความตองการและการไดรับการตอบสนองความ
ตองการในการพัฒนาบุคลากรของขาราชการสายสนับสนุนวิชาการของมหาวิทยาลัยบูรพา
พบวา ขาราชการสายสนับสนุนวิชาการของมหาวิทยาลัยบูรพา มีความตองการพัฒนาดาน
การฝกอบรม ดานการสงเสริมดานวิชาการ และดานการสงไปศึกษาดูงานอยูในระดับมาก

2. ผลการเปรียบเทียบความตองการพัฒนาตนเองของบุคลากรสายปฏิบัติการ
คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โดยรวมและเปนรายดาน
4 ดานคือ ดานรางกาย ดานอารมณ ดานสังคม และดานสติปญญา จําแนกตามเพศ
วุฒิการศึกษา และประสบการณในการปฏิบัติงาน

2.1 บุคลากรสายปฏิบัติการ คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัยเพศชายและเพศหญิง มีความตองการพัฒนาตนเองโดยรวมและเปนรายดานไม
แตกตางกัน ซ่ึงไมเปนไปตามสมมติฐานการวิจัยท่ีตั้งไว ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากบุคลากรสาย
ปฏิบัติการท้ังเพศชายและเพศหญิง เห็นความสําคัญของการพัฒนาตนเองมากข้ึน โดยไม
จํากัดเพศชายหรือเพศหญิง อีกท้ังโอกาสตาง ๆ ท่ีจะเอ้ือใหบุคลากรสายปฏิบัติการเพศชาย
และเพศหญิงไดพัฒนาตนเองนั้น ไดเปดกวางสําหรับบุคลากรสายปฏิบัติการทุกคนโดยไม
จํากัดเพศ การเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ไมไดมีการแบงแยกระหวางกิจกรรมของบุคลากรสาย
ปฏิบัติการเพศชายและกิจกรรมของบุคลากรสายปฏิบัติการเพศหญิง จึงทําใหบุคลากรสาย
ปฏิบัติการเพศชายและเพศหญิง มีความตองการพัฒนาตนเองโดยรวมและเปนรายดานไม
แตกตางกัน ดังท่ี จรรจา สุวรรณทัต (2535) กลาววา คนท่ีเกิดมาไมวาจะเปนผูชายหรือ
ผูหญิง สามารถเจริญเติบโตเปนคนท่ีมีคุณภาพ สามารถทําบทบาทของชายหญิงซ่ึงเสริมกัน
และประสานสอดคลองกันใหสังคมเจริญกาวหนาตอไปดวยดี เพราะผูชายและผูหญิง
นับตั้งแตเกิดมาตางมีหนาท่ีท่ีจะตองเรียนรูและรูจักพัฒนาตนเองใหเต็มศักยภาพ และสํานึก
ในบทบาทรวมกันตอการจรรโลง และการพัฒนาสังคมตลอดจนวัฒนธรรมของตน ใหสืบเนื่องตอไป
อยางไมติดขัดท้ังในปจจุบันและอนาคต ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ อริสา เหรียญบุญยงค (2549)
ท่ีไดศึกษาเรื่องความตองการพัฒนาตนเองของขาราชการสํานักงบประมาณ พบวา ขาราชการสํานัก
งบประมาณ ท้ังชายและหญิง มีความตองการพัฒนาตนเองไมแตกตางกัน

2.2 บุคลากรสายปฏิบัติการ คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัยท่ีมีวุฒิการศึกษาตางกัน มีความตองการพัฒนาตนเองโดยรวม ดานรางกาย
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ดานอารมณ และดานสังคม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐาน
การวิจัยท่ีตั้งไว อาจเนื่องมาจากบุคลากรสายปฏิบัติการท่ีมีวุฒิการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี
สวนใหญมีลักษณะภาระงาน ท่ีสงผลใหโอกาสในการเขารวมโครงการพัฒนาและฝกอบรม
มีนอยกวาบุคลากรสายปฏิบัติการท่ีมีวุฒิการศึกษาสูงกวา จึงมีความตองการเขารวมโครงการ
เพ่ือพัฒนาศักยภาพของตนเอง ในเรื่องการแสดงออกของพฤติกรรม ใหอยูในสภาพสมบูรณ
พรอมท้ังรางกายและจิตใจ ตลอดจนตองการพัฒนาการเขาสังคม การอยูรวมกันในสังคม
และ การทํางานเปนทีม มากกวาบุคลากรสายปฏิบัติการท่ีมีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี และสูง
กวาปริญญาตรี อยางไรก็ตาม เม่ือบุคลากรสายปฏิบัติการท่ีมีวุฒิการศึกษาทุกระดับ
การศึกษาเห็นความสําคัญของการพัฒนาศักยภาพของตนเอง อีกท้ังไดนําความรู
ความสามารถท่ีไดรับจากการพัฒนาและฝกอบรมดานตาง ๆ มาประยุกตใชใหเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดในการปฏิบัติงาน เม่ือบุคลากรสายปฏิบัติการตองการไดรับการพิจารณา
เลื่อนตําแหนง การพัฒนาศักยภาพของตนเองทุกดานใหเหมาะสมกับระดับตําแหนงงานจึง
เปนเรื่องท่ีสําคัญ ดังท่ี จารุนันท อิทธิอาวัชกุล (2553) กลาววา ความปรารถนาของ
คนทํางานประการหนึ่งคือ การไดเลื่อนระดับหรือเลื่อนตําแหนง คนเกง ๆ ในองคการจึง
พยายามทุมเทสติปญญา ความรู ความสามารถ และแสดง ผลงานของตนใหเปนท่ีประจักษ
โดยตางมุงหวังวา ผูบริหารจะพิจารณาใหไดรับตําแหนงท่ีใหญโตข้ึน ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัย
ของ ธิดารัตน เนียมกสิพงษ (2549) ท่ีไดศึกษาเรื่องความตองการพัฒนาตนเองของ
ขาราชการกรมการขนสงทางบก พบวา ขาราชการกรมการขนสงทางบก ท่ีมีวุฒิการศึกษา
ตางกันมีความตองการพัฒนาตนเองดานจิตใจ ดานรางกาย และดานสังคมแตกตางกัน

การท่ีบุคลากรสายปฏิบัติการ คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย ท่ีมีวุฒิการศึกษาตางกัน มีความตองการพัฒนาตนเองดานสติปญญาไม
แตกตางกัน ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากบุคลากรสายปฏิบัติการท่ีมีวุฒิการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี และสูงกวาปริญญาตรี ตางก็มีความตองการพัฒนาตนเองดานสติปญญา
เพ่ือพัฒนาความรูความสามารถตลอดเวลาอยางตอเนื่องและทัดเทียมกับผูอ่ืน เพ่ือนํามาปรับ
ใชใหเขากับภาระงานท่ีไดรับมอบหมาย อีกท้ังบุคลากรสายปฏิบัติท่ีมีวุฒิการศึกษาทุกระดับ
การศึกษา ตางก็ตองการไดรับโอกาส สิทธิประโยชน หรือสวัสดิการ ท่ีพึงจะไดรับจาก
หนวยงาน เม่ือมีการจัดโครงการพัฒนาและฝกอบรมในหลักสูตรท่ีสนใจ จึงตองการเขารวม
โครงการทุกครั้งเม่ือมีโอกาส ดังท่ี พรรณทิพย ศิริวรรณบุศย (2550) กลาววา การพัฒนา
ปญญา ซ่ึงบุคคลสามารถพัฒนาไดดวยการสรางเสริมทักษะในการคิด ไมปลอยใหสมองวาง
เปลา ศึกษาปญหาตาง ๆ และสภาพการณตาง ๆ รอบตัวเสมอ ฝกใหตนเองเปนคนหูกวาง
ตากวาง มีความสนใจกวาง คิดและวิเคราะหปญหาตาง ๆ รอบตนเอง เพราะปญญานั้นเปน
สิ่งท่ีตองใชจึงจะงอกงาม และจําเปนตองพัฒนาปญญา เพ่ือไมใหเกิดความ เสื่อมโทรม
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2.3 บุคลากรสายปฏิบัติการ คณะพาณิชยศาสตร และการบัญชี จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัยท่ีมีประสบการณในการปฏิบัติงานตางกัน มีความตองการพัฒนาตนเองโดยรวม
ดานรางกาย ดานอารมณ และดานสังคมไมแตกตางกัน ซ่ึงไมเปนไปตามสมมติฐานการวิจัย
ท่ีตั้งไว ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากบุคลากรสายปฏิบัติการ ท่ีมีประสบการณในการปฏิบัติงาน
ตางกัน ตางก็มีความตองการพัฒนาตนเองเพ่ือความกาวหนาในหนาท่ีการงาน จึงจําเปนตอง
ไดรับการพัฒนาและฝกอบรม โดยตองการเขารวมโครงการเพ่ือพัฒนาศักยภาพของตนเองใน
เรื่องของความคิด การแสดงออกของพฤติกรรม ใหอยูในสภาพสมบูรณพรอมท้ังรางกาย และ
จิตใจ ตลอดจนตองการพัฒนาการเขาสังคม การอยูรวมกันในสังคม และการทํางานเปนทีม
อยูตลอดเวลา เพราะสงผลตอคุณภาพชีวิตและการทํางาน ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ
นิธิวดี เขียวจีน (2554) ท่ีไดศึกษาเรื่องความตองการพัฒนาตนเองของพนักงานเทศบาล
สังกัดกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน จังหวัดพัทลุง พบวา พนักงานเทศบาล ท่ีมี
ประสบการณในการทํางานตางกัน มีความตองการพัฒนาตนเองดานสุขภาพ และ
ดานจริยธรรม และจิตวิญญาณไมแตกตางกัน

การท่ีบุคลากรสายปฏิบัติการ ท่ีมีประสบการณในการปฏิบัติงานตางกัน มีความ
ตองการพัฒนาตนเองดานสติปญญาแตกตาง ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากบุคลากรสายปฏิบัติการท่ี
มีประสบการณในการปฏิบัติงานนอย สวนใหญเปนบุคลากรสายปฏิบัติการท่ีเพ่ิงสําเร็จ
การศึกษาอยูในวัยท่ีใฝรู  และมีความตองการพัฒนาตนเองทุก ๆ ดาน เนื่องจากเห็น
ความสําคัญของการพัฒนาศักยภาพของตนเองใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอม
ในปจจุบัน สวนบุคลากรสายปฏิบัติการท่ีมีประสบการณในการปฏิบัติงานมาก สวนใหญได
ผานการเขารวมโครงการพัฒนาและฝกอบรมมามากตามลําดับประสบการณในการ
ปฏิบัติงาน อีกท้ังสวนใหญมีความกาวหนาในหนาท่ีการงาน และดวยภาระงานท่ีตอง
รับผิดชอบมาก โอกาสในการเขารวมโครงการพัฒนาและฝกอบรมก็นอยลงไปดวย

ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1. ดานรางกาย จากผลการวิจัยพบวา บุคลากรสายปฏิบัติการ คณะพาณิชยศาสตร

และการบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มีความตองการพัฒนาตนเองดานรางกายอยูในระดับมาก
ดังนั้น ผูบริหารควรจัดสรรโครงการพัฒนาสมรรถภาพทางกายดวยการออกกําลังกายใน
ชวงเวลาท่ีเหมาะสมอยางตอเนื่อง มีกีฬาหลากหลายประเภทใหเลือก และหัวหนาหนวยงาน
ท่ีสังกัดใหการสนับสนุน นอกจากนี้ควรจัดการแขงขันกีฬาภายในเพ่ือเชื่อมสัมพันธไมตรี
ระหวางนิสิต คณาจารย และบุคลากรของคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย
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2. ดานอารมณ จากผลการวิจัยพบวา บุคลากรสายปฏิบัติการ คณะพาณิชยศาสตร
และการบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มีความตองการพัฒนาตนเองดานอารมณอยูในระดับมาก
ดังนั้นผูบริหารควรจัดโครงการศึกษาและปฏิบตัิธรรมอยางเปนรูปธรรม เพ่ือสงเสริมคุณธรรม และ
จริยธรรม ดวยการเสริมสรางพ้ืนฐานจิตใจของบุคลากรสายปฏิบัติการ และใหเปนบุคลากรสาย
ปฏิบัติการกลุมเปาหมายท่ีจะนําหลักธรรมของศาสนามาปรับใชในวิถีชีวิตของตน ตลอดจน
นํามาปรับใชในการทํางาน นอกจากนี้ควรจัดใหมีกิจกรรมสันทนาการท่ีประกอบไปดวยสาระ
และความบันเทิง เพ่ือผอนคลายอารมณ ท้ังภายในและภายนอกคณะพาณิชยศาสตรและ
การบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

3. ดานสังคม จากผลการวิจัยพบวา บุคลากรสายปฏิบัติการ คณะพาณิชยศาสตร
และการบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มีความตองการพัฒนาตนเองดานสังคมอยูในระดับ
มาก ดังนั้นผูบริหารควรจัดใหมีกิจกรรมท่ีเก่ียวกับการอยูรวมกันอยางตอเนื่อง เพ่ือสราง
ความสัมพันธในระยะยาว เชน จัดกิจกรรม เพ่ือการละลายพฤติกรรม กิจกรรมสรางเสริม
การทํางานเปนทีม เปนตน และผูบริหารควรใหความสําคัญกับความทุมเทในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร โดยการใหรางวัลหรือสิ่งตอบแทน เพ่ือสรางขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน

4. ดานสติปญญา จากผลการวิจัยพบวา บุคลากรสายปฏิบัติการ คณะพาณิชยศาสตร
และการบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มีความตองการพัฒนาตนเองดานสติปญญาอยูในระดับมาก
ดังนั้นผูบริหารควรสงเสริมใหบุคลากรไดเขารวมโครงการพัฒนาทักษะการใชภาษาอังกฤษ
ซ่ึงเปนเรื่องท่ีจําเปนและเรงดวน ท่ีควรไดรับการสนับสนุนอยางจริงจัง เพราะเปนภาษาท่ีใช
กันเปนสากลในการเตรียมตัวเขาสูประชาคมอาเซียน อีกท้ังควรกําหนดนโยบายและ
เปาหมายอยางชัดเจนในการพัฒนาตนเองดานสติปญญาของบุคลากรสายปฏิบัติการ
โดยการจัดโครงการพัฒนาและฝกอบรม เพ่ือพัฒนาศักยภาพดานสติปญญาในเรื่องตาง ๆ
โดยแบงระดับตามความสามารถของบุคลากรสายปฏิบัติการ เพ่ือใหการพัฒนาและฝกอบรม
มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน

ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรศึกษาปญหาและอุปสรรคท่ีสงผลตอการพัฒนาตนเองของบุคลากรสาย

ปฏิบัติการ คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เพ่ือเปรียบเทียบหา
ขอบกพรองและ หาทางแกไขปญหาและอุปสรรค

2. ควรศึกษาความตองการพัฒนาตนเองของบุคลากรสายวิชาการ คณะ
พาณิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ดานการศึกษาตอ ดานการวิจัย และ
ดานการฝกอบรม เพ่ือใชเปนแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนาตนเองของบุคลากรสาย
วิชาการใหเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน
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