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บทคดัย่อ 

 งานวิจัยฉบับน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาแนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพการเติมเตม็สินค้า

อาหารแห้งในคลังสินค้า บริษัท เซน็ทรัลเรสตอรองส์ กรุ๊ป จ ากัด ซ่ึงปัจจุบันพบปัญหาความล่าช้าในการ

จองตารางส่งสนิค้าทางโทรศัพทจ์ากซัพพลายเออร์ โดยระบบการจองดังกล่าว พนักงานสูญเสียเวลาในการ

รับโทรศัพท์ที่ยาวนาน มีการท างานที่ล่าช้าและซ า้ซ้อน ส่งผลกระทบต่อความพึงพอใจในการปฎิบัติงาน

ระหว่างซัพพลายเออร์กับคลังสินค้า เพ่ือการแก้ปัญหาดังกล่าว งานวิจัยฉบับน้ีได้เสนอแนวทางการสร้าง

ระบบการจัดการฐานข้อมูลผ่านเวบ็แอปพลิเคชัน เพ่ือให้ซัพพลายเออร์สามารถเลือกช่วงเวลาจัดส่ง และ

พนักงานจะน าข้อมูลต่างๆ มาสู่การวางแผนตารางจัดส่งสินค้าต่อไป ผลการด าเนินการดังกล่าวพบว่า เดิม

ใช้เวลาจองตารางส่งสินค้า 12 ช่ัวโมงต่อวัน เป็น 3.06 ช่ัวโมงต่อวัน ลดลง 74.5% ของเวลาการท างาน

เดิม ระบบยังเพ่ิมประสทิธภิาพการท างานจากการสอบถามความพึงพอใจของซัพพลายเออร์ ด้านเวลาที่ใช้

ในการย่ืนค าขอจองส่งสินค้าเพ่ิมขึ้ น 51.09% ด้านความสะดวกในการย่ืนค าขอจองส่งสินค้าเพ่ิมขึ้ น 

47.25% ด้านการตอบสนองในการย่ืนค าขอจองส่งสินค้าเพ่ิมขึ้ น 41.11% ด้านความถูกต้องของข้อมูล 

39.78% และด้านความพึงพอใจโดยรวม 43.62% นอกจากน้ียังสามารถลดค่าใช้จ่ายการด าเนินงาน เป็น

จ านวนเงินถึง 288,459.23 บาทต่อปี โดยมีการลงทุนในระบบ 90,031.25 บาท อัตราผลตอบแทนต่อ

ต้นการลงทุนเทา่กบั 3.20 ดังน้ันจึงมีความคุ้มค่าต่อลงทุน 

 

Abstract 

The objective of this research is to study the ways of improving efficiency of Dry Food 

Replenishment in the Ambient Warehouse at Central Restaurants Group Co., Ltd. Currently the 

biggest delay which is slowing down efficiency is when time is scheduled to slot booking by phone. 

                                                           
1
 นักศึกษา หลักสตูรบริหารธรุกจิมหาบณัฑติ สาขาการจัดการโลจิสตกิสแ์ละโซ่อปุทาน วิทยาลัยบรหิารธรุกจินวัตกรรม

และการบญัชี มหาวิทยาลัยธรุกจิบณัฑติย์ 
2
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16



2 

This causes the employees to spend too much time picking up the calls delay and complicated 

procedure. This affects the satisfaction level between suppliers and warehouse operation. This 

research presents the solutions, which is through developing the database management system via 

web application. Suppliers can choose the period for shipment and staff can then bring the request 

shipment data to planning. The research found that in consideration of lead time process reduced 

operation time in process by 74.50%. From the supplier satisfaction questionnaires found that 

system helped to increase the efficiency of procedure; percentage of improvement in other terms of 

operation are indicated as follows time for completion of the requisition 51.09%, the web 

application was comfortable and increased the level of convenience for sending request shipment 

data by 47.25%, responding to requisition improved 41.11%, accuracy of information increase by 

39.78%, and overall satisfaction rose by 43.62%. Moreover, the database management system via 

web application enables to reduce operation cost by 288,459.23 Baht/year. There is an investment 

of 90,031.25 Baht, which gives a benefit-cost ratio of 3.20. The conclusion is worthy and 

efficient for investment.  

 

1. บทน า 
 ด้วยพฤติกรรมการรับประทานอาหารของคนไทยเปล่ียนแปลงไปตามยุคสมัยแห่งโลกาภิวัตน์ 

เกิดความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี สังคมเร่ิมมีการแข่งขันมากขึ้ น ส่งผลให้คนไทยมีปริมาณความต้องการ

รับประทานอาหารนอกบ้านแทนการท าอาหารรับประทานเองเพ่ิมสูงขึ้นจากการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและ

สังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2558 ส านักงานสถิติแห่งชาติ พบว่า ค่าเฉล่ียของการใช้จ่ายในการบริโภค

อาหารนอกบ้านของประชากรครัวเรือนทั่วประเทศ ระหว่างปี 2555-2558 มีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับ

อาหาร เคร่ืองด่ืมและยาสูบ เฉล่ียเดือนละ 6,794.5 บาท เป็นส่วนที่เกิดจากการบริโภคอาหารและ

เคร่ืองด่ืมนอกบ้าน 1,374.5 บาท คิดเป็นร้อยละ 20.23% ดังภาพที่ 1  
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ภาพที ่1  ค่าเฉล่ียของการใช้จ่ายในการบริโภคอาหารนอกบ้านของประชากรครัวเรือนทั่วประเทศ ระหว่าง

ปี 2555-2558 

 

ทีม่า:  ส านักงานสถิติแห่งชาติ (2559, น.14) 

 

 ด้วยเหตุน้ีจึงเป็นโอกาสที่เปิดกว้างให้ผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหารได้เข้ามาช่วงชิงส่วนแบ่ง

ทางการตลาด การปรับเปล่ียนรสชาติให้เหมาะสมกับพฤติกรรมการรับประทานอาหารคนไทยเพ่ือ

ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ดีมากขึ้น การจัดการสินค้าคงคลังยังคงเป็นส่วนส าคัญมากต่อการ

ด าเนินการให้มีซ่ึงวัตถุดิบหรือสินค้ารองรับความต้องการของลูกค้าเพ่ือป้องกันมิให้เกิดปัญหาเสียโอกาส

ทางการขายหรือค่าใช้จ่ายในการจัดเกบ็สูงเกินไป ดังน้ันผู้ประกอบการจึงสร้างความได้เปรียบทางการ

แข่งขันจากการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในจัดการข้อมูลให้เกิดความถูกต้อง รวดเรว็ แม่นย า 

การได้มาซ่ึงสนิค้าที่เพียงพอ และทนัต่อความต้องการจึงเป็นจุดเร่ิมต้นในการบริหารสนิค้าคงคลังที่ดี 

 บริษัท เซน็ทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จ ากัด (Central Restaurants Group: CRG) เป็นหน่ึงใน

ผู้น าเครือข่ายอาหารของประเทศไทย มีประสบการณ์อันยาวนานกว่า 38 ปี โดยมีแบรนด์ ธุรกิจอาหาร

บริการด่วนที่หลากหลาย (Multi-Brand) ภายใต้ตราสินค้าของธุรกิจอาหารในเครือทั้ง 11 แบรนด์ คือ 

มิสเตอร์ โดนัท, เคเอฟซี, อานตี้  แอนส,์ เปปเปอร์ ลันช์, ชาบูตง, โคล สโตน ครีมเมอร่ี, เดอะเทอเรส, โย

ชิโนยะ, โอโตยะ, เทนยะ, คัตสึยะ โดยมุ่งมั่นทุ่มเทให้กับการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพอย่าง

ต่อเน่ืองพร้อมทั้งการพัฒนาการตกแต่งบรรยากาศในร้านให้มีความทนัสมัย สอดคล้องกับพฤติกรรมของ

ผู้บริโภค ปัจจุบันได้มีการขยายธุรกจิอาหารอย่างต่อเน่ืองกว่า 840 สาขา ด้วยการน าเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ 

เข้าไปเป็นส่วนหน่ึงของชีวิตประจ าวันของผู้บริโภค ส าหรับการบริหารงานด้านการจัดการโลจิสติกส์ของ

กลุ่มอาหารแห้ง แบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนงานขนส่ง ว่าจ้างบริษัท วี. คาร์โก จ ากัด ด าเนินการขนส่ง 

และส่วนงานคลังสนิค้า ทางบริษัทว่าจ้าง บริษัท ดีเอชแอล ซัพพลายเชน (ประเทศไทย) จ ากดั บริหารงาน 

18



4 

 ด้วยการเติบโตอย่างต่อเน่ืองของธุรกิจท าให้การวางแผนเติมเต็มสินค้าคงคลังที่ต้องมี

ประสิทธิภาพรองรับปริมาณความต้องการสินค้าทั้งปัจจุบันและอนาคต รวมทั้งในด้านการปรับปรุง

กระบวนการท างานให้สอดคล้องกับการขยายตัวของธุรกิจ ส าหรับกระบวนการในวางแผนการเติมเตม็

สินค้าคงคลังเป็นส่วนที่มีความส าคัญต่อการไหลเข้าของสินค้า (Inbound Logistics) ที่ในปัจจุบันประสบ

ความล่าช้าในวางแผนการเติมเตม็สินค้าด้วยการจัดตารางเวลาจัดส่งสินค้าเข้าคลัง (Slot Booking) ผ่าน

การจองทางโทรศัพท์ มีข้ันตอนการท างานที่ล่าช้า ซ า้ซ้อน บางคร้ังไม่มีการแจ้งยืนยันข้อมูลการจัดส่งและ

การแจ้งช่วงเวลาซ า้ท าให้เกิดความผิดพลาดได้ง่าย หากมีสายเข้าจ านวนมากจะส่งผลให้เกิดการโอนสาย

อัตโนมัติรบกวนการท างานของพนักงานส่วนอื่น มีการแจ้งรายละเอียดการจองผิดพลาดจากการ

เปล่ียนแปลงวันส่งสินค้า ระยะเวลารอสายนานส่งผลกระทบต่อความพึงพอใจในการติดต่อประสานงาน

ระหว่างคลังสนิค้ากบัซัพพลายเออร์ จากปัญหาข้างต้นส่งผลประสทิธภิาพการท างานของฝ่ายโลจิสติกส์และ

คลังสินค้าต ่าลง จึงเป็นจุดเร่ิมต้นการพัฒนาฐานข้อมูลผ่านเวบ็แอปพลิเคชัน (Web Application) ในการ

วางแผนเติมเตม็สินค้า มีการอัพเดทข้อมูลแบบ Real time รองรับการย่ืนค าขอจองส่งสินค้าจากซัพพลาย

เออร์ (Supplier) ในปริมาณที่มากข้ึน การแจ้งรหัสจองส่งสนิค้าอตัโนมัติและการยืนยันช่วงเวลาส่งสนิค้า 

 ดังน้ัน หากมีการเช่ือมโยงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้การวางแผนเติมเตม็สินค้า

คงคลัง ประกอบกับการออกแบบวางแผนและควบคุมการปฏิบัติงานที่ดีจะช่วยให้การด าเนินงานเป็นไป

อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้ น ซ่ึงเป็นหัวใจหลักในการบริหารจัดการสินค้าคงคลังของ 

บริษัท เซน็ทรัล เรสตอรองส ์กรุ๊ป จ ากดั 

 

2. วตัถุประสงคข์องการศึกษา 
เพ่ือประยุกต์ใช้ระบบการจัดการฐานข้อมูลผ่านเวบ็แอปพลิเคชัน (Web Application) ของ

กระบวนการวางแผนเติมเตม็สินค้า เพ่ือลดความล่าช้าในกระบวนการวางแผนเตม็เติมสินค้าคงคลังและ

เป็นศูนย์กลางในจัดการข้อมูลตารางจัดส่งสนิค้า 

 

3. แนวคิดและวรรณกรรมทีเ่กีย่งขอ้ง 
 สนิค้าคงคลังมีความส าคัญต่อกิจกรรมหลักของธุรกิจเป็นอย่างมาก การบริหารสินค้าคงคลังที่

มีประสทิธภิาพจึงส่งผลกระทบต่อผลก าไรจากการประกอบการโดยตรงและในปัจจุบันน้ีมีการน าเอาระบบ

คอมพิวเตอร์มาจัดการข้อมูลของสินค้าคงคลัง เพ่ือให้เกิดความถูกต้อง แม่นย า และทันเวลามากย่ิงขึ้ น  

(ประจวบ กล่อมจิตร, 2556, น.140-141) การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการบริหาร

จัดการสินค้าคงคลังควบคู่กับการเกบ็รวบรวมข้อมูลแบบอัตโนมัติ (Automated Data Collection) จะช่วย

ให้เกดิความถูกต้องแม่นย าของข้อมูลมากข้ึน ช่วยลดต้นทุนค่าแรง (ถ้าค่าแรงที่ใช้ในการดูแลระบบต ่ากว่า

ค่าแรงที่ลดลงได้ในการจัดการสินค้าคงคลัง) เวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานลดลงและความสามารถในการ

ให้บริการสงูขึ้น (วิศิษฏ ์วัฒนานุกุล, 2552, น.35-36) 
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 ธดิารัตน์ สนิทเอื้อ (2554) น าเสนอการพัฒนากระบวนการจัดส่งสินค้าของซัพพลายเออร์ ใน

การจัดส่งสินค้าให้ศูนย์การกระจายสินค้าประเภทสินค้า Fitting กรณีศึกษา ศูนย์การกระจายสินค้าบุญ

ถาวร เป็นการศึกษาความสญูเสียระยะเวลารอส่งสินค้าของซัพพลายเออร์ขาเข้าศูนย์กระจายสินค้า สาเหตุ

ของปัญหาเกิดจาก ข้อจ ากัดของพ้ืนที่จอดลงสินค้า จึงน าวิธีการจองตารางนัดหมายส่งสินค้าออนไลน์ผ่าน

การใช้ VLOOKUP of Microsoft Excel เป็นเคร่ืองมือ ในการท าตารางจองเวลาออนไลน์ เผยแพร่ผ่าน 

www.google.doc.co.th ก่อให้เกดิประสทิธภิาพในการบริหารจัดการในระดับปานกลางถึงมาก สรุปผลจาก

แบบสอบถามการใช้งานจากผู้บริหารทั้ง 2 ฝ่าย คือ ซัพพลายเออร์และศูนย์กระจายสินค้า พนักงานของ

ศูนย์กระจายสินค้า และผู้จัดส่งของซัพพลายเออร์ ช่วยลดเวลาน าในกระบวนการรับสินค้า เกิดการใช้

ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ลดความสูญเปล่าใน การรอคอยของซัพพลาย

เออร์ สร้างความพ่ึงพอใจต่อลูกค้าและสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน 

 

4. วิธีการด าเนนิงานวิจยั 

 ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาการวางแผนเติมเตม็สนิค้าของคลังสนิค้าอาหารแห้งในปัจจุบันของบริษัท 

เซ็นทรัลเรสตอรองส์ กรุ๊ป จ ากัด ซ่ึงเป็นกระบวนแรกของการไหลของสินค้าเข้าคลังสินค้า  (Inbound 

Logistics) มีรายละเอยีดดังน้ี 

 กระบวนการวางแผนการเติมเต็มสินค้าของคลังสินค้าอาหารแห้งในปัจจุบัน  เมื่อใบสั่งซ้ือ

อนุมัติ ฝ่ายจัดซ้ือด าเนินการส่งให้ซัพพลายเออร์ หากมีสินค้าพร้อมส่งสามารถจองปริมาณสินค้าและ

ปริมาณจัดส่งสินค้าเข้าคลังโดยการติดต่อทางโทรศัพท ์แจ้งเลขที่ใบสั่งซ้ือ รหัสสินค้า จ านวน ประเภทรถ 

วันที่และช่วงเวลาต้องการจัดส่ง ทางคลังจะน าไปตรวจสอบการดึงข้อมูลใบสั่งซ้ือข้ึนระบบบริหารจัดการ

คลังสนิค้า (Warehouse Management System) ค านวณจ านวนพาเลทที่ใช้ ช่วงเวลาลงสินค้า เกบ็รวบรวม

ข้อมูลน าไปวางแผนการเติมเตม็สินค้าด้วยการจัดตารางเวลาจัดส่งสินค้าเข้าคลัง (Slot Booking) พร้อม

ทั้งแจ้งรหัสจองส่งสินค้าเพ่ือเตรียมจัดส่งสินค้า หลัง 16:00 น.ทางคลังจะปิดรับจองและตัดรอบส่งสินค้า

ของวันถัดไป ข้อมูลที่ได้มาทั้งหมดจะถูกลงข้อมูลในไฟล์ Microsoft Excel และน าทวนสอบในระบบ เมื่อ

เสรจ็สิ้นจะได้ข้อมูลตารางสนิค้าเข้าคลัง (Sot Booking Report) พร้อมแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2  การเติมเตม็สนิค้าด้วยการจัดตารางเวลาส่งสนิค้าเข้าคลังผ่านการจองทางโทรศัพท์ 

 

โทรศัพทข์อ

จองส่งสนิค้า 

 

ตรวจสอบข้อมูล 

จาก WMS 

ค านวณพาเลทที่ใช้ 

ช่วงเวลาลงสนิค้า 

จัดท าตารางเวลา

จัดส่งสนิค้าเข้าคลงั 

แจ้งหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง 
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 พิจารณาเหตุปัจจัย รวบรวมข้อมูลขอบเขตปัญหาและก าหนดวัตถุประสงค์  แหล่งรวบรวม

ข้อมูลจากแหล่งผู้ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือหาปัญหาและแนวทางการแก้ไขจากการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่าง

ปัญหา (Problem) กบัสาเหตุและก าหนดสาเหตตุามหลักการ 4M เป็นกลุ่มปัจจัย (Factors) ดังน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3  ผังก้างปลา (Cause & Effect Diagram) แสดงปัญหาความล่าช้าในวางแผนการเติมเตม็สินค้า

ด้วยการจัดตารางเวลาส่งสนิค้าเข้าคลังผ่านการจองทางโทรศัพท์ 

 

 ทั้งน้ีจะพบสาเหตุหลักในการเกิดปัญหาคือ วิธีการ (Method) ที่มีความซ ้าซ้อนและไม่มี

ศูนย์กลางในการจัดการข้อมูลตารางจัดส่งสินค้า สาเหตุรอง คือ ผู้รับผิดชอบงาน (Man) ที่ขาดความเอา

ใจใส่ในการท างาน ขาดความช านาญ และเคร่ืองอ านวยความสะดวกในการท างาน (Machine) ที่ไม่

เพียงพอ จึงเป็นจุดเร่ิมต้นในการพัฒนาระบบการวางแผนเติมเตม็สนิค้าคงคลัง จะมีการสร้างระบบจัดการ

ฐานข้อมูลผ่านเวบ็แอปพลิเคชัน (Web Application) 

 การวิเคราะห์และการออกแบบระบบ น าข้อมูลมาวิเคราะห์เพ่ือให้ตรงต่อความต้องการมาก

ที่สุด และการออกแบบระบบ จัดหมวดหมู่เน้ือหา เช่ือมโยงข้อมูล ล าดับข้อมูลและก าหนดโครงสร้าง

แผนผังระบบเวบ็ไซต์ฐานข้อมูล (Site Structure) ดังน้ี 

1. แผนภาพบริบท (Context Diagram) เป็นแผนภาพแสดงการไหลของข้อมูลภาพรวมระบบ

การท างานทั้งกระบวนการ มีผู้ที่เกี่ยวข้องในระบบ 3 ส่วน คือ ส่วนผู้ใช้งานระบบ มีหน้าที่ย่ืนค าขอจองส่ง

สินค้า เมื่อด าเนินการเสรจ็สิ้ นข้อมูลจะเข้ามาประมวลผลในระบบการจัดการฐานข้อมูลด้านการวางแผน

เติมเตม็สินค้าคงคลังและส่งข้อมูลรายงานผลการย่ืนค าขอจองส่งสินค้ามายัง ส่วนที่สอง คือ ผู้ดูแลระบบ

วางแผนข้อมูลการจองสินค้าเข้าคลังในระบบและส่งแจ้งผลการจองสินค้าเข้าคลังกลับไป ทางผู้ใช้งาน

M-Man 

ผู้รับผดิชอบงาน 

พนักงานท าผดิบ่อยครั้ง 

พนักงานลาออกบ่อย 

 

พนักงานไม่ได้ส่ง

ข้อมูลยืนยันการส่ง

สนิค้า 

 

จ านวนแรงงานไม่เพียงพอ 

M-Machine 

โทรศพัท ์

คู่สายไม่พอ 

สายโอนอตัโนมัต ิ

 

ปัญหาความ

ล่าช้าในวาง

แผนการเติม

เตม็สนิค้าด้วย

การจัด

ตารางเวลาส่ง

สนิค้าเข้าคลัง

ผ่านการจองทาง

โทรศพัท ์ 

ความซ า้ซ้อนใน

ขั้นตอนการท างาน 

ไม่มีศนูย์กลางในการ

จัดการข้อมูล 

วิธกีารที่ล่าช้า 

M-Material M-Method 

วิธกีาร ข้อมูลจองช่วงเวลาส่งสนิค้า/ข้อมูลจองส่ง

สนิค้า 

การแจ้งรายละเอยีดข้อมูล

ขอจองส่งสนิค้าผดิ 

 

แจ้งข้อมูล

ในเวลา

เดียวกนั

ไม่ได้ 
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ระบบเข้าระบบอีกคร้ังเพ่ือยืนยันการส่งสินค้า และส่วนที่สาม ส่วนของ ผู้สืบค้นจะสืบค้นข้อมูลจัดส่งและ

ตารางจัดส่งย้อนหลังเพ่ือน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่4  แผนภาพบริบท (Context Diagram) ของระบบการจัดการฐานข้อมูลเวบ็แอปพลิเคชัน 

 

2. แผนภาพการไหลของข้อมูล (Data Flow Diagram) เป็นเคร่ืองมือที่แสดงถึงการไหลของ

ข้อมูล การประมวลผล และความสมัพันธใ์นการจัดเกบ็ข้อมูลของระบบการจัดการฐานข้อมูลสนิค้า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่5  แผนภาพการไหลของข้อมูล (Data Flow Diagram) ของระบบการจัดการฐานข้อมูลเวบ็แอป

พลิเคชัน 

 

3. แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล (Entity Relationship Diagram:   E-R 

Diagram) เป็นการจ าลองความสัมพันธ์ของข้อมูลในกลุ่มหรือระบบงานเดียวกันจะถูกจัดลงในเอนทิตี้  

(Entity) ในแต่ละเอนทิตี้ จะมีความสัมพันธ์ (Relationship) กันโดยบ่งช้ีถึงคุณสมบัติผ่านแอททริบิว 

ส่วนงานผูใ้ชร้ะบบ 

  

ส่วนงานผูสื้บคน้ 

  

ส่วนงานผูดู้แลระบบ 

  เกี่ยวข้องกบัข้อมูลการยื่นค าขอจอง

ส่งสนิค้าของซัพพลายเออร์ เร่ิมต้น

กระบวนการไหลของข้อมูลจากการ

เข้าระบบตรวจสอบผู้ ใช้งานของ

ผู้ ใ ช้ระบบ การยื่ นค าขอจองส่ง

สนิค้า การบันทกึการยื่นค าขอจอง

ส่งสินค้าย้อนหลัง การส่งรหัสงาน

และข้อมูลค าขอจองช่วงเวลาส่ง

สินค้า รวมถึงการเข้าระบบเพ่ือ

ยืนยันจัดส่งสนิค้า 

เกี่ ยวข้องกับการสืบค้นและการดึง

ข้อมูลการจองส่งสินค้าย้อนหลังของ

คลังสนิค้าอาหารแห้ง ระบบสร้างรหัส

ผู้ใช้ ระบบสร้างรหัสสนิค้าและหน่วย

ของสนิค้าใหม่ ระบบสร้างข้อมูลสาขา 

เร่ิมต้นจากการเข้าระบบตรวจสอบ

ผู้ ใช้งาน ระบบสร้างรหัสผู้ ใช้ ระบบ

สร้างรหัสสินค้าและหน่วยของสินค้า

ใหม่ ระบบสร้างข้อมูลสาขา หรืออาจ

สืบค้นและการดึงข้อมูลการจองส่ง

สนิค้าย้อนหลัง 

เกี่ ย ว ข้อ งกับการวางแผน เติม เต็ม

สินค้าเข้าคลัง เร่ิมต้นจากการเข้าระบบ

ตรวจสอบผู้ ใช้งาน การน าข้อมูลการ

บันทกึการยื่นค าขอจองส่งสนิค้าย้อนหลัง

มาค านวณเวลาส่งสินค้าและเปล่ียน

หน่วย การสร้างรหัสส่งสนิค้า การบันทกึ

ข้อมูลการจองส่งสินค้าย้อนหลัง การลง

ตารางส่งสนิค้า การน าข้อมูลไปบันทกึใน

ระบบการสืบค้นและการดึงข้อมูลการ

จองส่งสนิค้าย้อนหลัง พร้อมทั้งระบบรับ

ค ายืนยันส่งสนิค้า 

0 

ระบบฐานข้อมูลการ

เติมเตม็สนิค้าผ่านเวบ็

แอปพลิเคชัน 

1.ยื่นค าขอจองส่งสนิค้า  

4.แจ้งผลการจองส่งสนิค้า 

2.รายงานผลการยื่นค า

ขอจองส่งสนิค้า 
ผู้ดูแลระบบ 

3.วางแผนการจองส่งสนิค้า 
5.ยืนยันการส่งสนิค้า 

ผู้สบืค้น 

ผู้ใช้ระบบ 

7.สบืค้นข้อมูลจัดส่งและ

ตารางจัดส่งย้อนหลัง 

6.ยื่นค าขอสบืค้นข้อมูล

จัดส่งและตารางจัดส่ง

ย้อนหลัง 
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(Attribute) แสดงถึงความสัมพันธ์ของทั้ง 10 ตารางประกอบด้วย ตารางผู้ใช้ระบบ ตารางค าขอจองส่ง

สินค้า ตารางสาขา ตารางรายละเอียดค าขอจองส่งสินค้าที่ต้องน าไปผ่านการประมวลผลต่อ ตารางสินค้า 

ตารางหน่วยตามใบสั่งซ้ือสินค้า ตารางเปล่ียนหน่วยสินค้า ตารางรายละเอียดรายการส่งสินค้าที่ผ่านการ

ประมวลผลแล้ว ตารางสร้างรายการส่งสนิค้า และตารางบันทกึสร้างรายการส่ง 

4. การออกแบบแผนผังเวบ็แอปพลิเคชัน (Sitemap) จัดผังแจกแจงการเช่ือมโยงโครงสร้าง

ข้อมูลทั้งหมด รวมถึงการจัดหมวดหมู่และล าดับการท างานของระบบการเติมเตม็สนิค้าเข้าคลัง 

Log in

       ข้อมูลระบบตรวจสอบผู้เข้าใช้ 

Main

ข้อมูลตารางจัดส่งสนิค้าของผู้จ าหน่ายปัจจัยการผลิต 

ข้อมูลระบบบันทึกข้อมูลการจองส่งสนิค้าย้อนหลัง 

Request

ข้อมูลค าขอจองส่งสนิค้า 

ข้อมูลที่บันทึกการยื่นค าขอจองส่งสนิค้าย้อนหลัง 

ข้อมูลระบบค านวณเวลาในการลงสนิค้าและระบบเปล่ียนหน่วยสนิค้าให้เป็นหน่วยรับของคลัง

ข้อมูลระบบสร้างรายการจัดส่งสนิค้า 

Approve

ข้อมูลระบบบันทึกข้อมูลการจองส่งสนิค้าย้อนหลัง 

Report

ข้อมูลระบบการสบืค้นและการดงึข้อมูลการจองส่งสนิค้าย้อนหลัง 

Manage User

ข้อมูลระบบปรับปรุงฐานข้อมูล(ข้อมูลระบบจัดการรหัสผู้ใช้)

Master Items

ข้อมูลระบบปรับปรุงฐานข้อมูล(ข้อมูลระบบจัดการรหัสสนิค้าและหน่วยของสนิค้า)

Branch

ข้อมูลระบบปรับปรุงฐานข้อมูล(ข้อมูลระบบจัดการข้อมูลสาขา)  
ภาพที ่6  การออกแบบแผนผังเวบ็แอปพลิเคชัน (Sitemap) ของระบบการจัดการฐานข้อมูลเวบ็แอป

พลิเคชัน 

 

5. การออกแบบหน้าจอแสดงผลเวบ็แอปพลิเคชัน เป็นการออกแบบองค์ประกอบน าเสนอเวบ็

แอปพลิเคชันตามลักษณะงานของระบบการเติมเตม็สินค้าเข้าคลัง ประกอบด้วย หน้าจอแสดงผล Log In 

หน้าจอแสดงผล Main หน้าจอแสดงผล Request หน้าจอแสดงผล Approve หน้าจอแสดงผล Report หน้า

จอแสดงผล Manage User หน้าจอแสดงผล Master Items และหน้าจอแสดงผล Branch  
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Logo

Log in

Username  ข้อมลูระบบตรวจสอบผู้เข้าใช้ 

Password  ข้อมลูระบบตรวจสอบผู้เข้าใช้ 

Log in Cancel

เข้าสู่ระบบ Slot booking

 
ภาพที ่7  ตัวอย่างการออกแบบหน้าจอแสดงผล Log In 

6. การพัฒนาระบบจัดการฐานข้อมูลผ่านเวบ็แอปพลิเคชัน ระบบจัดการฐานข้อมูลผ่านเว็บ

แอปพลิเคชันในการวางแผนเติมเตม็สินค้าคงคลัง พัฒนาบนระบบปฏบัิติการ Linux Operating System 

ใช้ภาษา PHP โดยระบบการจัดการฐานข้อมูล My SQL Database ภายใต้เวบ็เซิร์ฟเวอร์ Apache จารุพงศ์ 

จีนาพันธ์ (2553) ส าหรับการคัดเลือกโปรแกรมฐานจัดการข้อมูล ได้มีการเปรียบเทียบโปรแกรมที่นิยม

ใช้กันมาก คือ โปรแกรมไมโครซอฟท์แอกเซส (Microsoft Access) โปรแกรมไมโครซอฟทเ์อสคิวเอล 

(Microsoft SQL) โปรแกรมออราเคิล (Oracle) และโปรแกรม MySQL เหน็ได้ว่า โปรแกรม MySQL มี

ความเหมาะสมที่จะน ามาพัฒนาระบบจัดการฐานข้อมูลผ่านเว็บแอปพลิเคชันของการวางแผนเติมเตม็

สนิค้าคงคลัง เน่ืองจากมีคุณสมบัติที่ใกล้เคียงกบัโปรแกรมราคาสูง เช่น โปรแกรมไมโครซอฟทเ์อสคิวเอล 

(Microsoft SQL) โปรแกรมออราเคิล (Oracle) ซ่ึงในขณะเดียวกนัโปรแกรม MySQL เป็นโปรแกรมที่ไม่

เสยีค่าโปรแกรมหรือลิขสทิธิ์ใด ๆ 

 

ตารางที่ 1  แสดงการเปรียบเทยีบคุณสมบัติของโปรแกรมต่าง ๆ 

 

ทีม่า:  จารุพงศ์ จีนาพันธ์ (2553, น.45) 

 

5. ผลการวิจยั 

 ผลการสร้างระบบจัดการฐานข้อมูลผ่านเวบ็แอปพลิเคชัน (Web Application) ระบบจัดการ

ฐานข้อมูลผ่านเวบ็แอปพลิเคชัน (Web Application) มีส่วนประกอบที่เกี่ยวข้องดังน้ี 

คุณสมบติั MS Access MS SQL Oracle MySQL 

1.รองรับปริมาณฐานข้อมูลจ านวนมาก 2 GB ไม่จ ากดั ไม่จ ากดั ไม่จ ากดั 

2.มรีะบบการรักษาความปลอดภยัในการใช้งาน ระดบัปกต ิ สงู สงู สงู 

3.ความหลากหลายของตวัแปรต่างๆในการใช้งาน น้อย มาก มาก มาก 

4.การรองรับข้อมูลตาราง (Table) ปานกลาง มาก มาก มาก 

5.ราคาของโปรแกรมหรือค่าลิขสทิธิ์ 10,XXX 2XX,XXX 1,XXX,XXX Freeware 
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ภาพที ่8  ระบบจัดการฐานข้อมูลผ่านเวบ็แอปพลิเคชัน (Web Application) 

 

 
ภาพที ่9  หน้าจอการย่ืนค าขอจองส่งสนิค้า 
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ภาพที่ 10  หน้าจอตารางจัดส่งสนิสนิค้าของซัพพลายเออร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 11  หน้าจอการแจ้งข่าวสารให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบเพ่ือยืนยันการจัดส่ง 

 

 การทดสอบประสิทธิภาพระบบ ได้พิจารณาใน 3 ด้าน คือ 1) ด้านการลดเวลาท างานของ

พนักงาน จะพิจารณาจากจ านวนช่ัวโมงท างานที่พนักงานของระบบเก่า ที่เสียไปกับการรับโทรศัพท์และ

ด าเนินการในกิจกรรมต่างๆ 2) ด้านการลดต้นทุนให้กับองค์กร ได้น าใช้ทฤษฎี Cost Benefit Analysis 

เพ่ือหาสดัส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุนในการวางแผนเติมเตม็สินค้าคงคลังของระบบใหม่ โดยเปรียบเทยีบ

การลดค่าใช้จ่ายให้กับองค์กรกับรายจ่ายในระบบใหม่ และ 3) ด้านความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ ใช้

แบบสอบถามความพึงพอใจ ที่มีการประเมินค่าแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Likert Scale) 5 อนัดับ 
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ตารางที ่2  ตารางจ าแนกช่วงคะแนนในการพิจารณาประเมินค่าแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Likert 

Scale)  

ช่วงคะแนน 5.0-4.1 4.0-3.1 3.0-2.1 2.0-1.1 1-0.1 

ระดบัความ 

พงึพอใจ 
มากที่สดุ มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สดุ 

 

6. อภิปรายผล 

 เมื่อน าการวิเคราะห์ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์จากทฤษฎี Cost Benefit Analysis เพ่ือหา

สัดส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุนในการวางแผนเติมเตม็สินค้าคงคลัง พบว่า จากการน าระบบมาใช้ท าให้

บริษัทมีผลประโยชน์จาก การลดค่าใช้จ่ายโดยคิดจากการสูญเสียเวลาของพนักงานและค่าใช้จ่ายจากการ

ติดต่อประสานงานของรูปแบบการท างานเดิม คิดเป็นจ านวนเงินมากถึง 288,459.23 บาท/ปี โดยระบบ

ใหม่มีค่าใช้จ่าย ได้แก่ ค่าเช่า Server, ค่าจดทะเบียน Domain, ค่าจ้างพนักงานสร้างระบบ, ค่าใช้จ่ายใน

การพัฒนาระบบ รวมทั้งสิ้นเป็นจ านวนเงิน  90,031.25 บาทต่อปี คิดเป็นอัตราผลตอบแทนต่อต้นทุน

เท่ากับ 3.20 ดังน้ันบริษัทได้รับผลตอบแทนสุทธิเป็นจ านวนเงิน 198,427.98 บาท ซ่ึงแสดงให้เหน็ว่า

ระบบการเติมเตม็สินค้าผ่านเวบ็แอปพลิเคชันมีความเหมาะสมที่จะลงทุน นอกจากน้ันจากการสอบถาม

ความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ โดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจจากการใช้งานระบบการวางแผนเติมเตม็

สนิค้าคงคลัง จ านวน 20 ตัวอย่าง เพ่ือยื่นค าขอจองส่งสนิค้า เปรียบเทยีบการจัดตารางจัดส่งสินค้าเข้าคลัง

แบบเดิมกบัระบบการจัดการฐานข้อมูลผ่านเวบ็แอปพลิเคชัน 

 

ตารางที ่3  ตารางสรุปแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ 

ประเด็น 

การจัดตารางจัดส่งสินคา้เขา้คลงั

แบบเดิม 

ระบบการจัดการฐานขอ้มูลผ่านเว็บ

แอปพลิเคชนั 
% ที่

เพิม่ข้ึน ระดบัความพึงพอใจ ระดบัความพึงพอใจ 

 S.D. ความหมาย  S.D. ความหมาย 

1.ด้านความสะดวกในการยื่น

ค าขอจองส่งสนิค้า 
2.4 0.754 ปานกลาง 4.55 0.605 มากที่สดุ 47.25% 

2.ด้านเวลาที่ใช้ในการยื่นค า

ขอจองส่งสนิค้า 
2.25 0.639 ปานกลาง 4.6 0.598 มากที่สดุ 51.09% 

3.ด้านการตอบสนองในการ

ยื่นค าขอจองส่งสนิค้า 
2.65 0.745 ปานกลาง 4.5 0.513 มากที่สดุ 41.11% 

4.ด้านความถูกต้องของข้อมูล 2.8 0.768 ปานกลาง 4.65 0.489 มากที่สดุ 39.78% 

5.ด้านความพึงพอใจโดยรวม 2.65 0.813 ปานกลาง 4.7 0.47 มากที่สดุ 43.62% 

 

 แนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพการวางแผนเติมเตม็สินค้าคงคลัง จากการพัฒนาระบบ

ท าให้กระบวนการท างานเปล่ียนแปลงไป เม่ือซัพพลายเออร์ได้รับใบสั่งซ้ือและมีสินค้าพร้อมส่ง สามารถ
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ย่ืนค าขอจองส่งสินค้าทางระบบ ทางคลังน าข้อมูลไปวางแผนลงตารางเวลาจัดส่งสินค้าผ่านเวบ็แอปพลิเค

ชัน ระบบจะแจ้งรหัสรายการส่งสนิค้ากลับไป ทางซัพพลายเออร์เข้าระบบอีกคร้ังเพ่ือยืนยันการจัดส่ง และ

น าสินค้าส่งตามวัน เวลาที่นัดหมาย จากเดิมใช้เวลาในการด าเนินการ 12 ช่ัวโมงต่อวัน เป็น 3.06 ช่ัวโมง

ต่อวัน ลดลง 74.5% ของเวลาการท างานเดิม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่12  กระบวนการท างานวางแผนเติมเตม็สนิค้าเข้าคลังที่มีการปรับปรุง 

 

7. บทสรุปและขอ้เสนอแนะ 
 งานวิจัยฉบับน้ีได้มีประยุกต์ใช้ระบบแอปพลิเคชันในการจองตารางส่งสินค้าโดยผู้ส่งสินค้า 

แทนการจองตารางทางโทรศัพท์ ซ่ึงเสียเวลาของพนักงานเป็นอย่างมาก รวมทั้งเสียเวลารอคอย

สายโทรศัพทข์องผู้ส่งสนิค้าเมื่อมีสายเรียกหลายสายเข้ามาในเวลาเดียวกัน จากการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ

ของระบบใหม่ พบว่า สามารถลดเวลาในการด าเนินงานของพนักงานได้ถึง 74.5% จากเวลาด าเนินงานใน

ระบบเดิม อกีทั้งได้เกดิความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ โดยใช้ทฤษฎี Cost Benefit Analysis พบว่า บริษัทมี

สดัส่วนผลประโยชน์จากรายได้ที่ได้รับกลับมาทางเศรษฐศาสตร์ (ค่าเสียโอกาสด้านแรงงานและค่าใช้จ่าย

จากการติดต่อประสานงานของรูปแบบการท างานเดิม) สูงกว่าต้นทุนรวม (ต้นทุนคงที่:ค่าเช่า Server,ค่า

จดทะเบียน Domain ต้นทุนผันแปร:ค่าจ้างพนักงานสร้างระบบ,ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบ) เป็นจ านวน

เงิน 191,901.06 บาท อัตราผลตอบแทนต่อต้นทุนเท่ากับ 2.71 นอกจากน้ันยังเพ่ิมประสิทธิภาพการ

ท างานจากแบบสอบถามความพึงพอใจของซัพพลายเออร์ ด้านเวลาที่ใช้ในการย่ืนค าขอจองส่งสินค้า

เพ่ิมขึ้ น 51.09% ด้านความสะดวกในการย่ืนค าขอจองส่งสินค้าเพ่ิมขึ้ น 47.25% ด้านการตอบสนองใน

การย่ืนค าขอจองส่งสินค้าเพ่ิมขึ้น 41.11% ด้านความถูกต้องของข้อมูล 39.78% และด้านความพึงพอใจ

โดยรวม 43.62% 

 ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงระบบในคร้ังต่อไป สามารถด าเนินการได้โดยให้ระบบน าข้อมูล

การจัดเลียงสินค้าบนพาเลทมาแปลงค่าเป็นจ านวนพาเลทให้อัตโนมัติ  เพ่ือให้ทราบจ านวนพาเลทที่

ก่อ

น

ปรบั

ปรุง 
โทรศพัทข์อ 

จองส่งสนิค้า  

ตรวจสอบข้อมูลจาก 

WMS 

ค านวณพาเลทที่ใช้ 

ช่วงเวลาลงสนิค้า 

จัดท าตารางเวลา

จัดส่งสนิค้าเข้าคลัง 

แจ้งหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง 

หลงั

ปรบั

ปรุง 

ยื่นค าขอจองส่ง

สนิค้าทางระบบ  

จัดท าตารางเวลา

จัดส่งสนิค้าเข้าคลัง 

แจ้งหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง(อตัโนมัต)ิ 
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จ าเป็นต้องใช้ ซ่ึงจะช่วยให้ลดภาระงานการวางแผนของฝ่ายโลจิสติกส์ได้เป็นอย่างดี นอกจากน้ันใน

อนาคตควรมีการพัฒนาระบบให้เช่ือมต่อข้อมูลใบสั่งซ้ือจากระบบบริหารจัดการคลังสินค้า  (Warehouse 

Management System) ที่ทางบริษัทใช้อยู่ โดยที่ซัพพลายเออร์ไม่จ าเป็นต้องคีย์ข้อมูลสินค้าและปริมาณ

จัดส่งสามารถกดค้นหาได้จากเลขที่ใบสั่งซ้ือได้ทนัท ีท าให้เกดิความสะดวกในการใช้งานมากยิ่งขึ้น 
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เปรียบเทียบการพัฒนาตนเองของบุคลากรส านักงานปลัดกระทรวงวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ีจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

Comparing Self-development of Government Officers and Staffs of Ministry of 
Science and Technology defined by Personal Factors. 

 
นิโรจน์ จูเจริญ1 

รศ.ศศนันท์ วิวัฒนชาต2 
ผศ.ดร.ฉัตยาพร เสมอใจ3 

 

บทคัดย่อ 
การว ิจ ัยนี ้ม ีว ัตถ ุประสงค ์เพื ่อศ ึกษาระดับการพัฒนาตนเองของบุคลากรส านักงาน

ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากบุคลากร จ านวน 175 คน และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติค่าความถี่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test และ One-way ANOVA 

ผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุ ประสบการณ์ในการท างาน และวุฒิการศึกษา
ต่างกัน มีการพัฒนาตนเองด้านการปฏิบัติงาน แตกต่างกัน และปัจจัยส่วนบุคคลด้านประสบการณ์ในการ
ท างาน ต่างกันมีการพัฒนาตนเองด้านทักษะ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

  
ค าส าคัญ : ปัจจัยจูงใจ, การพัฒนาตนเอง 
 

Abstract 
The objective of this research was to study level of self-development of government officers 

and staffs of Ministry of Science and Technology define by demographic. The researcher used a 
questionnaire to collect data from 175 respondents. The statistics used analyze data consisted of 
frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test and One-way ANOVA.  

                                                           
1 นิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบรหิารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ 
2 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ์
3 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ์
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The results were as follows:  
The respondents with different age, work experience and level of education had different level 

of self-development on the operation aspect. Moreover, the respondents with different work experience 
had different level of self-development on the skill aspect with significant level of statistic at .05. 

 
Keywords :  Motivation Factors, Self-development 
 

1. บทน า 
ส านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีหน้าที่ความรับผิดชอบต่อประเทศชาติ

ในการวางแผน ส่งเสริมและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการปฏิบัติราชการอ่ืน  โดยมีวิสัยทัศน์ 
“การเป็นองค์กรผู้น าในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม ” มีแผน
ยุทธศาสตร์ในการส่งเสริม ผลักดันการพัฒนาคนที่มี  ให้สามารถพร้อมในการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือ
รองรับการวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์รวมไปถึงด้านต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งติดตามผล
การปฏิบัติงานของราชการทุกภาคส่วนภายในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมไปถึงการปรับปรุงสิ่งที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้ทันสมัยอยู่ตรลอดเวลา ทั้งยัง
ก าหนดทิศทางการด าเนินการ ไปถึงแนวทางหาความร่วมมือระหว่างประเทศในกรอบภารกิจของ
กระทรวงฯ และหากบุคลากรภายในส านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขาดประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน จะส่งผลกระทบไปสู่ประเทศชาติ ดังนั้น บุคลากรจะต้องมีความรู้ความสามารถ ความ
พร้อมในการปฏิบัติงานโดยตรง และมีการพัฒนาศักยภาพเพิ่มพูนทักษะ ของตนในการปฏิบัติงานอยู่
ตลอดเวลา (ส านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , 2557: ออนไลน์) ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาถึง
การพัฒนาตนเองของบุคลากรของส านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อน าผลงานวิจัยที่
ได้ไปใช้ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการปรับปรุงและเป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรของส านักงาน
ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานให้ก้าวหน้าต่อไป 
           

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
เพื่อศึกษาศึกษาระดับการพัฒนาตนเองของบุคลากรส านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
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3. แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
แนวคิดและทฤษฏีปัจจัยจูงใจ ERG  
ทฤษฎีของเคลย์ตัน อัลเดอเฟอร์ (1969) (Clayton Alderfer) อันเดอเฟอร์ กล่าวถึงพื้นฐานความรู้

จากทฤษฏีของมาสโลว์ (1970) และเฮิร์ชเบิร์ก (1959) เกิดเป็นรูปแบบปัจจัยจูงใจใหม่ที่คล้าย ๆ กันโดยแบ่ง
ความต้องการของมนุษย์ออกเป็น 3 แบบใหญ่ ๆ คือ (วิโรจน์ สารรัตน. 2545)  

1. ความต้องการอยู่รอด (E-Existence) เป็นความต้องการของปัจจัย 4 ทั้งด้านร่างกาย สิ่งของ
เคร่ืองใช้ เคร่ืองนุ่งห่ม และที่อยู่อาศัย แต่ถ้าเป็นความต้องการเกี่ยวกับองค์กร เป็นเร่ืองค่ าจ้าง สวัสดิการ 
โบนัส คุณภาพชีวิตการท างาน สภาพแวดล้อมในสถานที่ปฏิบัติงาน ความสะอาด สภาพอากาศรวมไปถึง
สภาพการท างานที่เหมาะสมและดีต่อบุคลากร เป็นต้น 

2. ความต้องการความสัมพันธ์ (R-Relatedness) เป็นความประสงค์ความต้องการลักษณะเพื่อน
ร่วมงานที่มีต่อกัน และความต้องการทุกชนิดของมนุษย์ต่อมนุษย์ในเชิงสัมพันธ์ 

3. ความต้องการการเจริญเติบโต (G-Growth) เป็นความต้องการโดยรวมทั้งที่ในการปฏิบัติงาน
และการมีชีวิตเป็นอยู่ที่ดีขึ้น การได้รับมอบหมายงานในต าแหน่งหน้าที่การงานใหม่ ก็ถือเป็นการ
เจริญเติบโต การเปลี่ยนแปลงสิ่งต่าง ๆ ที่เคยปฏิบัติก็ถือเป็นการเจริญเติบโต และการท ากิจกรรมใหม่ ๆ เพิ่ม
โอกาสให้ความรู้ความสามารถใหม่ก็ถือเป็นการเจริญเติบโตได้เช่นกัน 

สรุปทฤษฏีของเคลย์ตัน อัลเดอเฟอร์ ที่กล่าวถึงความต้องการและปัจจัยจูงใจในการพัฒนาตนเอง
ของมนุษย์ให้นิยามไว้ว่า ปัจจัยจูงใจจะเกิดจาก (3) ลักษณะคือ (1) ความต้องการการอยู่รอด เพราะมนุษย์มี
ความอยาก และความต้องการไม่สิ้นสุดอีกทั้งยังสามารถเปลี่ยนแปลงตนเองให้อยู่ร่วมกับสถานการณ์ต่าง ๆ 
ได้ (2) ความสัมพันธ์ เพราะความสัมพันธ์เสมือนการหล่อเลี้ยงหรือน้ าเลี้ยงที่มีอยู่ของสังคม การอยู่ร่วมกันที่
ดีจะช่วยให้บรรยากาศของการท างานมีความสุขมากยิ่งขึ้น (3) ความต้องการมีความก้าวหน้า เมื่อเกิดการ
เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ของตนเองแล้วเป็นเร่ืองธรรมชาติของมนุษย์ ทั้งหลาย ที่ยอมให้ความต้องการเป็นใหญ่ 
คือประสงค์ต่อเงินทอง รางวัล หรืออะไรอ่ืนๆ ที่ตนเองต้องการและมนุษย์จะไม่หยุดไขว่คว้า สรรหาสิ่งที่
ตนเองต้องการ เมื่อมีความอยากอยู่ในตัวของมนุษย์ สามารถน ามาเป็นเคร่ืองมือในการสรรหาวิธี ในการ
พัฒนามนุษย์ให้สามารถน าความต้องการเปลี่ยนเป็นพลังงานออกมาใช้ประโยชน์ เพื่อให้องค์กรประสบ
ความส าเร็จและบรรลุวัตถุประสงค์ ที่วางไว้พร้อมทั้งเกิดความสุขทั้งผู้บริหารและผู้ร่วมปฏิบัติงาน จาก
การศึกษาผู้วิจัยพบว่า ทฤษฏีปัจจัยจูงใจ ERG ของเคลย์ตัน อัลเดอเฟอร์ ได้รับความนิยมในการน ามาค้นหา
ความต้องการของบุคลากรและปรับเปลี่ยนเป็นเคร่ืองมือในการพัฒนาบุคลากร ควบคู่กับการก าหนดทิศทาง
ในการควบคุมบุคลากรของตน และสามารถน าทฤษฏีERG มาใช้กับบุคลากรส านักงานปลัดกระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการค้นคว้าหาปัจจัยจูงใจได้ ทั้งนี้ผู้วิจัยมีความประสงค์ต้องการทราบถึง
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สาเหตุในการพัฒนาตนเองของบุคลากรส านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อให้เกิดการ
พัฒนาถึงขีดสุดของความสามารถ 

ทฤษฏีการพัฒนาตนเอง 
ทฤษฎีของบอย เดล Boy dell, (2549) กล่าวว่า การพัฒนาตนเองคือการท าสิ่งใดหรือสิ่งต่าง ๆ 

ด้วยตนเองให้เกิดผลส าเร็จ จะต้องอาศัยสิ่งประกอบด้วยการเปลี่ยนแปลง ฝึกฝน หมั่นเพียร แสวงหาความรู้
และท าความเข้าใจในสิ่งนั้น ๆ ก่อนจึงจะเกิดผลส าเร็จได้ อีกทั้งต้องรู้ขีดความสามารถของตนเอง จึงจะ
พัฒนาไปได้ถูกทาง สรรหาแนวความคิดใหม่ๆ อยู่เสมอการเปลี่ยนแปลงหรือเบี่ยงเบนความสนใจ มุ่งหา
ความส าเร็จเป็นอีกหนึ่งประกาศที่จะท าให้บุคลากรเกิดการพัฒนาตนเอง  

1. ด้านสุขภาพ คือความต้องการมีสุขภาพที่แข็งแรง โดยเกิดจากการพัฒนาตนเองทางด้าน
สุขภาพทั้งด้านร่างกาย และจิตใจ การมีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่ดีจะส่งผลถึงการปฏิบัติงานต่าง ๆ ได้อย่าง
พร้อมสมบูรณ์ สามารถแบ่งเป็น 3 ระดับคือ 1 ระดับความคิด ยอมรับและพร้อมเรียนรู้กับความรู้ใหม่ ไม่มี
ปฏิกิริยาต่อต้านต่อการเรียนการสอนใหม่ๆ 2 ระดับความรู้สึก สามารถควบคุมและประยุกต์ใช้ความรู้สึกทั้ง
จากภายในและภายนอกต่อสถานการณ์ต่าง ๆที่เกิดขึ้นทั้งทุกข์และสุขได้อย่างเหมาะสม 3 ระดับความมุ่งมั่น
ของอาหาร เป็นการรับประทานอาหารที่เกิดประโยชน์และสร้างสรรค์ต่อสมองเพื่อเพิ่มการพัฒนาศักยภาพ
ได้อย่างครบถ้วน และเสริมสร้างรูปแบบชีวิตที่ดีขึ้นจากการกิน 

2. ด้านทักษะ คือ การพัฒนาการทางสมอง ทั้งด้านความจ าด้านจิตใต้ส านึก ให้เกิดความคิดดี 
กระท าดี และสร้างสรรค์สิ่งดี ๆ และการมีเหตุผลต่อสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นให้พร้อมกับการแก้ไขปัญหา
ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้ 

3. ด้านการปฏิบัติงาน คือ การกระท างานใด ๆ ให้ส าเร็จลุล่วงด้วยความมานะ อดทนและมุ่งมั่นที่
จะให้งานนั้น ๆ ส าเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยผู้ปฏิบัติงานจะต้องมีความอดทนและมีแรงศรัทธาอัน
ยิ่งใหญ่ในการสละความสุขต่าง ๆ เพื่อปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม พร้อมทั้งทุ่มเทแรงกายและแรงใจในการ
คิดสร้างสรรค์ต่องานที่ปฏิบัติ 

4. ด้านการยอมรับ คือ การยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นในรูปแบบต่างๆ ทั้งทางบวกและทางลบโดย
สามารถควบคุมอารมณ์ และการกระท าใด ๆ อันจะก่อให้เกิดผลเสียต่อตนเองและส่วนรวมเป็นการฝึกจิตใจ
ภายในให้มีความพร้อมในทุกสถานการณ์ 

สรุปการพัฒนาตนเองโดยใช้ทฤษฏีของ Boy dell เป็นที่ได้รับความนิยมอย่างมาก เพราะสามารถ
ช่วยส่งผลให้เกิดการพัฒนาทั้งด้านร่างกายและจิตใจควบคู่กันอย่างสมดุล และอยู่บนพื้นฐานความต้องการ
ของมนุษย์ทั่วไป การพัฒนาด้านสุขภาพเป็นการฝึกฝนร่างกายให้เกิดความพร้อมและความแข็งแรงท าให้ผู้ที่
ได้รับการฝึกฝนมีความสมบูรณ์และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นผลน ามาถึงการเพิ่ม
ทักษะต่าง ๆ ของบุคลากรในการเข้ารับการฝึกอบรบที่จะเกิด ท าให้งานต่าง ๆ ที่ปฏิบัติออกมาอย่างมีคุณภาพ 
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และองค์กรที่ให้ความส าคัญต่อการพัฒนาบุคลากรจะช่วยให้มีความเข้มแข็งเหนือคู่แข่งอยู่ตลอดเวลา เพราะ
บุคลากรมีความพร้อมทั้งด้านร่างกายและจิตใจสามารถปฏิบัติงานได้อย่างดี ผู้วิจัยได้ศึกษาพบว่า
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีบุคลากรที่ก าลังพัฒนาตนเองในรายด้านต่าง ๆ เช่น ด้านสุขภาพ 
ด้านทักษะ ด้านการปฏิบัติงาน รวมไปถึงด้านการยอมรับ เห็นความเหมาะสมในการน าทฤษฏีของ Boy dell 
เข้ามาเป็นเคร่ืองมือในการพัฒนาบุคลากรต่อไป 
 

4. วิธีด าเนินการ 
การวิจัยคร้ังนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ในรูปของการวิจัยเชิงส ารวจ 

(Survey Research) โดยการใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวมรวมข้อมูลจาก ประชากรคือ 
บุคลากรสายปฏิบัติการ ส านักงานปลัดกระทรวงวิยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบด้วย ข้าราชการ จ านวน 
198 คน พนักงานราชการ จ านวน 32 คน และลูกจ้างเหมาชั่วคราว จ านวน 64 คนและลูกจ้างชั่วคราว (เฉพาะ
โครงการ) จ านวน 24 คน รวมทั้งสิ้น 318 การก าหนดกลุ่มตัวอย่างคร้ังนี้ ได้จากตารางเครซี่มอแกน Krejcie 
& Morgan (1970) ได้ตัวอย่างทั้งหมด 175 คนในการท าวิจัย โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ 

ผู้วิจัยพัฒนาแบบสอบถามจากแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และน าไปทดทดสอบเพื่อ
หาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) เพื่อหาค่าความสอดคล้องของวัตถุประสงค์การวิจัยกับข้อค าถาม (Index of 
Item Objective Congruence; IOC) ซึ่งผู้วิจัยเลือกข้อค าถามที่มีค่า IOC มากกว่า .70 ขึ้นไป จากนั้นน าไป
ทดลองใช้ (Try out) กับประชากรที่มาใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน น าแบบสอบถามที่ได้กลับคืนมา
วิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cornbach’s 
Coefficient of Alpha) ซึ่งแบบสอบถามทั้งฉบับมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .915 

แบบสอบถามเกี่ยวกับการพัฒนาตนเองของบุคลากรส านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี เป็นแบบสอบถามแบบประมาณค่า 5 ระดับตามแบบของ ลิเคิร์ท (Likert. 1932: 1-55) เนื่องจาก
เป็น วิธีการวัดทัศนคติที่นิยมใช้กันอยู่แพร่หลาย และง่ายต่อการวัด (สุชาติ  ประสิทธิ์รัฐสินธุ์, 2550: 208-
209) โดยส ารวจระดับการพัฒนาตนเอง ทั้ง 4 ด้าน คือด้านสุขภาพ ด้านทักษะ ด้านการปฏิบัติงาน และด้าน
การยอมรับ จ านวน 22 ข้อ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ 

5   หมายถึง  ระดับการพัฒนาตนเองมากที่สุด 
4   หมายถึง  ระดับการพัฒนาตนเองมาก 
3 หมายถึง  ระดับการพัฒนาตนเองปานกลาง 
2 หมายถึง  ระดับการพัฒนาตนเองน้อย 
1 หมายถึง  ระดับการพัฒนาตนเองน้อยที่สุด 
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ใช้เกณฑ์ในการแปลความหมาย 5 ระดับ ดังนี้ 
4.21-5.00  หมายถึง   การพัฒนาตนเอง มากที่สุด 
3.61-4.20  หมายถึง   การพัฒนาตนเองมาก 
2.61-3.60  หมายถึง   การพัฒนาตนเองปานกลาง 
1.81-2.60  หมายถึง   การพัฒนาตนเองน้อย 
1.00-1.80  หมายถึง   การพัฒนาตนเองน้อยที่สุด 

 

5. ผลการศึกษา 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 96 คน คิดเป็น ร้อยละ 54.90 อายุ 30–49 ปี 

จ านวน 97 คน คิดเป็น ร้อยละ 55.40 ส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 6–15 ปี จ านวน 89 คน 
คิดเป็น ร้อยละ 50.90 และมีการศึกษาระดับปริญญาตรีมากที่สุด จ านวน 133 คน คิดเป็น ร้อยละ 76.00  
 
ตารางท่ี 1 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยจูงใจของบุคลากรส านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

ปัจจัยจูงใจของบุคลากร x  SD. แปลค่า อันดับ 
1. ด้านความต้องการในการด ารงชีวิตอยู่ 3.85 .48 มาก 1 
2. ด้านความต้องการความสัมพันธ์ 3.79 .46 มาก 3 
3. ด้านความต้องการการเจริญเติบโต 3.81 .48 มาก 2 

รวม 3.82 .47 มาก  
 

จากตารางที่  1 พบว่า ปัจจัยจูงใจของบุคลากรส านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสต ร์และ
เทคโนโลยี ในด้านภาพรวม มีค่าเฉลี่ยในระดับมาก ( x = 3.82, S.D. = .47) โดยด้านความต้องการในการ
ด ารงชีวิตอยู่ ให้ความส าคัญสูงสุดในระดับมาก ( x = 3.86, S.D. = .48) รองลงมา คือ ด้านความต้องการ
การเจริญเติบโต ( x =3.81, S.D. = .48) และน้อยที่สุด คือ ด้านความต้องการความสัมพันธ์ ( x = 3.79, 
S.D. = .46) ตามล าดับ  
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ตารางท่ี 2 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของการพัฒนาตนเองของบุคลากรส านักงานปลัดกระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ปัจจัยการพัฒนาตนเอง x  SD. แปลค่า อันดับ 
1. ด้านสุขภาพ 3.82 .44 มาก 4 
2. ด้านทักษะ 4.05 .39 มาก 3 
3. ด้านการปฏิบัติงาน 
4. ด้านการยอมรับ 

4.09 
4.32 

.33 

.41 
มาก 

มากที่สุด 
2 
1 

รวม 4.07 .40 มาก  
 

จากตารางที่ 2 พบว่า บุคลากรส านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีการพัฒนา
ตนเองในภาพรวม ในระดับมาก ( x = 4.07, S.D. = .40) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด 
คือ ด้านการยอมรับ มีค่าเฉลี่ยในระดับมากที่สุด ( x = 4.31, S.D. = .41) รองลงมา คือ ด้านการปฏิบัติงาน มี
ค่าเฉลี่ยในระดับมาก ( x = 4.09, S.D. = .33) และด้านที่เป็นอันดับสุดท้าย คือ ด้านสุขภาพ มีค่าเฉลี่ยใน
ระดับมาก ( x =3.82, S.D. = .44) ตามล าดับ  

จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า  
1. บุคลากรส านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีเพศ อายุ ต่างกัน ให้

ความส าคัญกับปัจจัยจูงใจของบุคลากรไม่แตกต่างกัน บุคลากรส านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีที่มีประสบการณ์ในการท างาน ต่างกัน โดยให้ความส าคัญกับปัจจัยจูงใจของบุคลากรในภาพรวม 
และรายด้านความต้องการในการด ารงชีวิตอยู่  และด้านความต้องการการเจริญเติบโต แตกต่างกัน โดยผู้ที่มี
ประสบการณ์ในการท างานมากกว่า 24 ปีขึ้นไป ให้ความส าคัญกับปัจจัยจูงใจด้านความต้องการในการ
ด ารงชีวิตอยู่ มากกว่าผู้ที่มีประสบการณ์น้อยกว่า 6 ปี 6-15 ปี และ 16-24 ปี และผู้ที่มีประสบการณ์ 6-15 ปี 
ให้ความส าคัญกับปัจจัยจูงใจด้านความต้องการในการด ารงชีวิตอยู่ มากกว่าผู้ที่มีประสบการณ์น้อยกว่า 6 ปี 
และโดยผู้ที่มีประสบการณ์ในการท างานมากกว่า 24 ปีขึ้นไป ให้ความส าคัญกับปัจจัยจูงใจด้านความ
ต้องการการเจริญเติบโต มากกว่า ผู้ที่มีประสบการณ์น้อยกว่า 6 ปี และ 16-24 ปี และผู้ที่มีประสบการณ์ใน
การท างาน 6-15 ปี ให้ความส าคัญกับปัจจัยจูงใจด้านความต้องการการเจริญเติบโต มากกว่า ผู้ที่มี
ประสบการณ์น้อยกว่า 6 ปี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

บุคลากรส านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีวุฒิการศึกษาต่างกัน ให้
ความส าคัญกับปัจจัยจูงใจของบุคลากรแตกต่างกันในด้านความต้องการในการด ารงชีวิตอยู่  โดยผู้ที่มีระดับ
การศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีให้ความส าคัญกับปัจจัยจูงใจของบุคลากรมากกว่าผู้มีวุฒิการศึกษาระดับต่ ากว่า
ปริญญาตรี และระดับปริญญาตรี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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2. บุคลากรส านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีเพศต่างกัน มีระดับการ
พัฒนาตนเองไม่แตกต่างกัน ผู้ที่มีอายุต่างกัน มีระดับการพัฒนาตนเองในภาพรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการปฏิบัติงานมีความแตกต่างกัน โดยผู้ที่อายุระหว่าง 30-49 ปี มีระดับการ
พฒันาตนเองน้อยกว่าช่วงอายุ 50 ปีขึ้นไป 

ส่วนผู้ที่มีประสบการณ์ท างานต่างกัน มีระดับการพัฒนาตนเองในภาพรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านทักษะและด้านการปฏิบัติงานแตกต่างกัน โดยผู้ที่มีประสบการณ์ในการ
ท างานมากกว่า 24 ปีขึ้นไป มีการพัฒนาตนเองด้านทักษะ มากกว่า ผู้ที่มีประสบการณ์ในการท างานน้อยกว่า 
6 ปี และผู้ที่มีประสบการณ์ท างานมากกว่า 24 ปี มีการพัฒนาตนเองด้านการปฏิบัติงานมากกว่า ผู้ที่มีอายุการ
ท างานน้อยกว่า 24 ป ี 

และผู้ที่มีวุฒิการศึกษาต่างกัน มีการพัฒนาตนเองในภาพรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่า ผู้ที่มีวุฒิการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี มีการพัฒนาตนเองมากกว่าผู้ที่มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี
และต่ ากว่าปริญญาตริ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

 

6. อภิปรายผล 
จากผลการศึกษา พบว่า บุคลากรส านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีเพศ 

อายุ ต่างกัน ให้ความส าคัญกับปัจจัยจูงใจของบุคลากรไม่แตกต่างกัน  บุคลากรส านักงานปลัดกระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีประสบการณ์ในการท างาน ต่างกัน โดยให้ความส าคัญกับปัจจัยจูงใจของ
บุคลากรในภาพรวม และรายด้านความต้องการในการด ารงชีวิตอยู่ และด้านความต้องการการเจริญเติบโต 
แตกต่างกันและสอดคล้องกับการศึกษาของ สุวรรณ พรมเขต (2558) ที่พบว่า แรงจูงใจในการพัฒนาตนเอง
มีความแตกต่างกันตามอายุและระดับการศึกษาที่ต่างกัน สะท้อนให้เห็นว่า การที่มีแรงจูงใจก็จะก่อให้เกิด
การพัฒนาตนเอง ซึ่งผู้ที่อายุและการศึกษาต่างกันก็จะมีการพัฒนาตนเองแตกต่างกันไปด้วย การสร้างให้
บุคลากรมีการพัฒนาตนเองจึงต้องมีการจูงใจ ซึ่งต้องให้เหมาะสมกับแต่ละช่วงอายุและระดับการศึกษาอีก
ด้วย 

บุคลากรส านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มี อายุ ประสบการณ์การท างาน 
และวุฒิการศึกษาต่างกัน มีการพัฒนาตนเองด้านการปฏิบัติงานแตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องการผลการศึกษา
ของ สุนิษา กลึงพงษ์ (2556) ที่พบว่า ผู้ที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีการพัฒนาตนเองแตกต่างกัน ในขณะที่ 
ผลการศึกษาของ สุวรรณ พรมเขต (2558) ไม่สอดคล้องกับผลการวิจัยนี้ในด้านความแตกต่างด้านเพศที่มี
การพัฒนาไม่แตกต่างกัน ซึ่งอาจมาจากธรรมชาติและหน้าที่งานของบุคลากรสายสนับสนุนกับบุคลากรที่
ปฏิบัติงานในส านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีความแตกต่างกัน  
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7. สรุปและข้อเสนอแนะ 
จากผลการวิจัยที่ พบว่า บุคลากรส านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มี

ประสบการณ์ในการท างาน ต่างกัน ให้ความส าคัญกับปัจจัยจูงใจของบุคลากรในภาพรวม และรายด้านความ
ต้องการในการด ารงชีวิตอยู่ และด้านความต้องการการเจริญเติบโต แตกต่างกัน โดยผู้ที่มีประสบการณ์ใน
การท างานมากกว่า 24 ปีขึ้นไป ให้ความส าคัญกับปัจจัยจูงใจด้านความต้องการในการด ารงชีวิตอยู่ มากกว่า
ผู้ที่มีประสบการณ์น้อยกว่า 6 ปี 6-15 ปี และ 16-24 ปี ดังนั้น ควรสร้างปัจจัยจูงใจด้านความต้องการในการ
ด ารงชีวิตอยู่ โดยเฉพาะผู้บริหารต้องมีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่เป็นธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดีเหมาะสม
ในการท างาน และสภาพแวดล้อมในการท างานมีความเหมาะสมและสนับสนุนต่อการท างานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

นอกจากนี้ จากผลการวิจัยยังแสดงให้เห็นว่า บุคลากรส านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีที่มีอายุต่างกัน มีระดับการพัฒนาตนเอง ด้านการปฏิบัติงานมีความแตกต่างกัน จึงควรมีการ
มอบหมายงานที่เหมาะสมกับระดับความสามารถกับผู้ที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไปมากกว่า และควรมีการมอบหมาย
ให้ผู้ที่มีอายุระหว่าง 20-29 ปีให้รับผิดชอบร่วมกับเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชามากกว่า  

ส่วนผู้ที่มีประสบการณ์ท างานต่างกัน มีระดับการพัฒนาตนเอง ด้านทักษะและด้านการ
ปฏิบัติงานแตกต่างกัน โดยผู้ที่มีประสบการณ์ในการท างานมากกว่า 24 ปีขึ้นไป มีการพัฒนาตนเองด้าน
ทักษะ มากกว่า ผู้ที่มีประสบการณ์ในการท างานน้อยกว่า 6 ปี และผู้ที่มีประสบการณ์ท างานมากกว่า 24 ปี มี
การพัฒนาตนเองด้านการปฏิบัติงานมากกว่า ผู้ที่มีอายุการท างานน้อยกว่า 24 ปี  จึงควรมอบหมายงานที่ต้อง
รับผิดชอบสูงให้กับผู้ที่มีประสบการณ์ท างานสูง โดยเฉพาะกับผู้ที่มีประสบการณ์ท างาน 24 ปีขึ้นไป 
เนื่องจากมีความรับผิดชอบสูงและมีความรักและพึงพอใจต่อองค์การสูง และกล้ายอมรับต่อความผิดพลาด
ของตนเอง ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการมีความผิดชอบที่สูงอีกด้วย  

และผู้ที่มีวุฒิการศึกษาต่างกัน มีการพัฒนาตนเองแตกต่างกัน โดยผู้ที่มีวุฒิการศึกษาสูงกว่า
ปริญญาตรี มีการพัฒนาตนเองมากกว่าผู้ที่มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรีและต่ ากว่าปริญญาตริ โดยต้อง
มอบหมายงานที่เหมาะสมกับวุฒิการศึกษาให้ได้รับผิดชอบ อีกทั้งควรต้องมีการให้มอบหมายหน้าที่ให้
รับผิดชอบร่วมกันกับเพื่อร่วมงานและผู้บังคับบัญชามากกว่า 
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