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บทคดัย่อ 
 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคด์งัน้ี 1) เพื่อศึกษาระดบัความตอ้งการพฒันาตนเองในช่วง
ภาวะวิกฤตโควิด 19 ของคนวยัท างานใน กรุงเทพมหานคร 2) เพื่อเปรียบเทียบระดบัความตอ้งการ
พฒันาตนเองในช่วงภาวะวิกฤตโควิด 19 ของคนวยัท างานใน กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามปัจจยั
ส่วนบุคคล และ 3) เพื่อศึกษาอิทธิพลของแรงจูงใจท่ีมีต่อความตอ้งการพฒันาตนเองในช่วงภาวะ
วิกฤตโควิด 19 ของคนวยัท างานใน กรุงเทพมหานคร การวิจัยน้ีเป็นการวิจัยเชิงส ารวจ โดยใช้
แบบสอบถาม เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั คือ คนวยัท างานใน
กรุงเทพมหานครอายุระหว่าง 19 ปี ถึง 60 ปี จ านวน 400 คน ท าการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติเชิง
พรรณนา ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมุติฐานดว้ยสถิติเชิง
อนุมานไดแ้ก่ t-test F-test และ Multiple Regression Analysis  

ผลการศึกษาพบวา่ ระดบัความตอ้งการพฒันาตนเองในช่วงภาวะวิกฤตโควิด 19 ของคนวยั
ท างานกรุงเทพมหานครในภาพรวม อยูใ่นระดบัตอ้งการมาก ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า คนวยั
ท างานในกรุงเทพมหานครท่ีมีอาย ุและอาชีพแตกต่างกนัมีความตอ้งการพฒันาตนเองในช่วงภาวะ
วิกฤตโควิด 19 แตกต่างกันในภาพรวม และแรงจูงใจด้านความต้องการประสบความส าเร็จ 
แรงจูงใจดา้นความตอ้งการมิตรสัมพนัธ์ และแรงจูงใจดา้นความตอ้งการอ านาจ มีอิทธิพลต่อความ
ตอ้งการพฒันาตนเองในช่วงภาวะวิกฤตโควิด 19 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
ค าส าคญั: ความตอ้งการพฒันาตนเอง แรงจูงใจ ภาวะวิกฤตโควิด 19 
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1. บทน า 
ที่มาและความส าคญัของปัญหา 
 ทรัพยากรมนุษยถื์อไดว้า่เป็นทรัพยากรท่ีมีค่าและมีความส าคญัท่ีสุดต่อองคก์ร เพราะมนุษย์
คือ ผูรู้้จกัการวางแผน การสั่งการ และการควบคุม เพื่อใหก้ารด าเนินงานเป็นไปในทิศทางท่ีก าหนด
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันและอนาคต องค์กรจะต้องอาศัยแรงงานท่ีมีความรู้มากข้ึนเพื่อ
เสริมสร้างศกัยภาพในองคก์รและความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั หากองคก์รใดปราศจากก าลงัคนท่ี
มีความรู้ความสามารถ ทั้ งผูบ้ริหารและระดับเจ้าหน้าท่ีนั้ นก็ยากท่ีจะปฏิบัติงานให้ประสบ
ความส าเร็จลุล่วงตามเป้าหมายได ้(วิเชียร วิทยาอุดม, 2557, น.1) ปัจจุบนัองคก์รทุกแห่ง มกัน าเอา
เทคโนโลยท่ีีทนัสมยัมาประยกุตใ์ชก้บัองคก์ร และดว้ยลกัษณะงานท่ีมีความยุง่ยากซบัซอ้นมากข้ึน 
บุคลลากรจึงจ าเป็นตอ้งมีความรู้ความสามารถเพิ่มมากข้ึน เพื่อใหเ้กิดความสมดุล การพฒันาบุคลกร
จึงเป็นยทุธวิธีท่ีเป็นจ าเป็นอยา่งยิง่ โดยฉพาะอยา่งยิง่ช่วงภาวะวิกฤตโควิด 19 บุคลากรท่ีปฏิบติังาน
อยู่แล้วจึงควรได้รับการส่งเสริมพัฒนาความรู้ ความสามารถ ความช านาญพิเศษ และขีด
ความสามารถเป็นระยะ เพื่อใหก้ารปฏิบติังานเกิดประสิทธิภาพสูงสุดแก่องคก์รและต่อตวับุคลากร
เอง ท่ีส าคัญการพฒันานั้ นจะต้องสอดคล้องกับความต้องการและศักยภาพของบุคลากรด้วย 
นอกจากน้ี การพฒันาบุคลากรยงัช่วยให้มีการปรับตวัท่ีสอดคลอ้งกบัเทคโนโลยีท่ีเปล่ียนแปลง 
เพิ่มพูนประสิทธิภาพในการท างาน พฒันาทกัษะและความรู้ความสามารถในการงานของบุคลากร
หลายๆ ดา้น จากเหตุผลท่ีกล่าวมาน้ี แสดงใหเ้ห็นถึงความจ าเป็นยิง่ท่ีจะตอ้งพฒันาบุคลากรเพื่อการ
เปล่ียนแปลงทั้งภายนอกและภายในองคก์ร จึงจะสามารถน าทรัพยากรดา้นก าลงัคนไปใชใ้ห้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่องคก์ร ซ่ึงอาจกล่าวไดว้่าการพฒันาหน่วยงานนั้นจะประสบผลส าเร็จหรือไม่ 
ถา้ปราศจากการพฒันาบุคลากร บุคคลากรทุกระดบัจะตอ้งไดรั้บการพฒันา (จ าเนียร หาท่อ, 2557, 
น. 1) 
 ซ่ึงในปัจจุบนัเกิดภาวะวิกฤตโควิด 19 เกิดข้ึนอยา่งกระทนัหนั โรคโควิด 19 คือโรคติดต่อ
ซ่ึงเกิดจากไวรัสโคโรนาชนิดท่ีมีการคน้พบล่าสุด ไวรัสและโรคอุบติัใหม่น้ีไม่เป็นท่ีรู้จกัเลยก่อนท่ี
จะมีการระบาดในเมืองอู่ฮัน่ ประเทศจีนในเดือนธนัวาคมปี 2019 ขณะน้ีโรคโควิด 19 มีการระบาด
ใหญ่ไปทั่ว ส่งผลกระทบแก่หลายประเทศทั่วโลก (ข้อมูลอ้างอิงจาก website WHO Official 
Updates - Coronavirus Disease 2019) อนัเป็นเหตุท าให้เกิดวิถีชีวิตในการด ารงชีวิตท่ีเปล่ียนไป 
(New Normal) เช่นการเวน้ระยะห่างโดยการลดกิจกรรมทางสังคม (Social distancing) ท าให้บาง
องคก์รนั้นหยุดด าเนินกิจการเป็นการชัว่คราว อนัส่งผลกระทบต่อการปฏิบติั ท าให้บุคลากรตอ้ง
พร้อมท่ีจะรับมือการท างานในรูปใหม่ เช่นการท างานจากท่ีบา้น การท างานออนไลน์ หรือการใช้
ประชุมวิดิโอคอล แทนการนั่งประชุมร่วมกนั ผูศึ้กษาจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาความตอ้งการ



พฒันาตนเองในช่วงภาวะวิกฤตโควิต 19 ของคนวยัท างานกรุงเทพมหานคร ในดา้นการฝึกอบรม 
ดา้นการศึกษา และดา้นการพฒันา เพื่อเป็นส่วนช่วยในการขบัเคล่ือนให้งานสามารถด าเนินไปได้
อยา่งเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ บรรลุตามเป้าหมายขององคก์าร 
 

2. วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

1. เพื่อศึกษาระดบัความตอ้งการพฒันาตนเองในช่วงภาวะวกิฤตโควิด 19 ของคนวยัท างาน
ใน กรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อเปรียบเทียบระดบัความตอ้งการพฒันาตนเองในช่วงภาวะวิกฤตโควิด 19 ของคนวยั
ท างานใน กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 

3. เพื่อศึกษาอิทธิพลของแรงจูงใจท่ีมีต่อความตอ้งการพฒันาตนเองในช่วงภาวะวิกฤตโค
วิด 19 ของคนวยัท างานใน กรุงเทพมหานคร 

 

3. สมมติฐานการวจิยั 

 จากวตัถุประสงคง์านวิจยัขา้งตน้ ผูว้ิจยัไดก้ าหนดสมมติฐาน เพื่อใชเ้ป็นกรอบแนวคิดใน
การด าเนินงานวิจยั ดงัน้ี 

1. คนวยัท างานในกรุงเทพมหานครท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลแตกต่างกนัมีความตอ้งการพฒันา
ตนเองในช่วงภาวะวิกฤตโควิด 19 แตกต่างกนั 

2. แรงจูงใจมีผลต่อความตอ้งการพฒันาตนเองในช่วงภาวะวิกฤตโควิด 19 ของคนวยั
ท างานในกรุงเทพมหานคร 

 

4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

การศึกษาความตอ้งการพฒันาตนเองในช่วงภาวะวิกฤตโควิด 19 ของคนวยัท างานใน 
กรุงเทพมหานคร สามารถน าไปใชป้ระโยชน์ ดงัน้ี 

 1. สามารถน าไปเป็นแนวทางในการสนบัสนุนให้มีความรู้ และสามารถพฒันาตนเองให้
เกิดประสิทธิภาพต่อองคก์รมากข้ึน 

 2. ผลการศึกษาท่ีวิจัยใช้เป็นขอ้มูลส าหรับผูบ้ริหารและผูเ้ก่ียวขอ้งในองค์กรเพื่อเป็น
ประโยชน์ในการก าหนดนโยบาย แผนงานและกิจกรรมจดัการฝึกอบรมและพฒันาบุคลากร 

 
 



5. ขอบเขตการวจิยั 

5.1 ขอบเขตดา้นประชากรและพื้นท่ี 

 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ คนวยัท างานในกรุงเทพมหานครอายรุะหว่าง 19 ปี ถึง 
60 ปี เป็นวยัท่ีมีบทบาทส าคญัต่อการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เป็นกลไกขบัเคล่ือน
ผลผลิตของเศรษฐกิจ และยงัเป็นท่ีพึ่งของคนในครอบครัว  
 5.2 ขอบเขตดา้นเน้ือหา 

 การวิจัยคร้ัง น้ี มุ่งศึกษาเ ก่ียวกับความต้องการพัฒนาตนเองของคนวัยท างานใน 
กรุงเทพมหานคร ประกอบดว้ย  

1) ดา้นการฝึกอบรม 

2) ดา้นการศึกษา 

3) ดา้นการพฒันาบุคลากร 
5.3 ขอบเขตดา้นระยะเวลา  
ด าเนินการวิจยัตั้งแต่เดือนสิงหาคม-กนัยายน พ.ศ. 2563 

 

6. ระเบียบวธีิวจิยั 

6.1 กรอบแนวคิดการวิจยั 

กรอบแนวคิดการวิจยัปรากฏดงัภาพท่ี 1 
 ตัวแปรอสิระ        ตัวแปรตาม  

 

   
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

ความต้องการพฒันาตนเองในช่วงภาวะ
วกิฤตโควดิ 19 ของคนวยัท างานใน 

กรุงเทพมหานคร 
 
1. ดา้นการฝึกอบรม 
2. ดา้นการศึกษา 
3. ดา้นการพฒันาบุคลากร 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

 เพศ  
 อาย ุ
 ต าแหน่ง 
 ระดบัการศึกษา 
 ระยะเวลาในการปฏิบติังาน 
 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

 

 

 

แรงจูงใจ 
1. ดา้นความตอ้งการประสบความส าเร็จ 
2. ดา้นความตอ้งการมิตรสัมพนัธ์ 
3. ดา้นความตอ้งการอ านาจ 
 

 

 



6.2 ประชากรและตวัอยา่ง 
 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือคนวยัท างานใน กรุงเทพมหานคร อายรุะหว่าง ระหว่าง 
19ปี ถึง 60 ปี ซ่ึงไม่ทราบจ านวนประชากร โดยก าหนดความเช่ือมัน่ท่ี 95% ความผิดพลาดไม่เกิน 
5% ไดข้นาดตวัอยา่ง 400 ตวัอยา่ง และโดยใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบโควตา้ (Quota Sampling) โดย
เกบ็จากเพศชาย จ านวน 200 ตวัอยา่ง และเพศหญิง จ านวน 200 ตวัอยา่ง 

 6.3 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลคือแบบสอบถาม โดยก าหนดหัวขอ้แบบสอบถาม 

ดงัน้ี 
ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม  
ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัแรงจูงใจ จ านวน 15 ขอ้ ซ่ึงเป็นค าถามแบบมาตราส่วน

ประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดบั 
ตอนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกบัความตอ้งการพฒันาตนเองในช่วงภาวะวิกฤตโควิด 19 ของ

คนวยัท างานใน กรุงเทพมหานคร จ านวน 11 ขอ้ ซ่ึงเป็นค าถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
scale) 5 ระดบั 
 

7. ผลการศึกษา 

การศึกษาวิจยัเร่ือง ความตอ้งการพฒันาตนเองในช่วงภาวะวกิฤตโควิด 19 ของคนวยั
ท างานกรุงเทพมหานคร ผูว้จิยัสรุปผลการวิจยัและการอภิปรายผลดงัน้ี 

1. ขอ้มูลทัว่ไปของตวัอยา่ง 
กลุ่มตวัอย่างเป็นเพศชายและเพศหญิงในสัดส่วนท่ีเท่ากนั มีอายุระหว่าง 31-40 ปี มี

ระดบัการศึกษาสูงสุดปริญญาตรี มีสถานภาพโสด เป็นอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน และมีรายได้
เฉล่ียต่อเดือนส่วนใหญ่มีรายไดป้ระมาณ 20,001-30,000 บาท  

2. แรงจูงใจในช่วงภาวะวิกฤตโควิด 19 ของคนวยัท างานกรุงเทพมหานคร 
ผลการวิจยัพบว่า มีระดบัความคิดเห็นแรงจูงใจในช่วงภาวะวิกฤตโควิด 19 ของคนวยั

ท างานกรุงเทพมหานครในภาพรวม อยู่ในระดบัท่ีเห็นดว้ยมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นในแต่ละ
ดา้นนั้นพบวา่ ดา้นความตอ้งการประสบความส าเร็จ เป็นดา้นท่ีเห็นดว้ยมากท่ีสุด รองลงมาคือ ดา้น
ความตอ้งการประสบความส าเร็จ และนอ้ยท่ีสุด คือ ดา้นความตอ้งการมิตรสมัพนัธ์ 

3.  ความต้องการพัฒนาตนเองในช่วงภาวะวิกฤตโควิด  19  ของคนวัยท างาน
กรุงเทพมหานคร 



ผลการวิจยัพบวา่ มีระดบัความตอ้งการพฒันาตนเองในช่วงภาวะวิกฤตโควิด 19 ของคนวยั
ท างานกรุงเทพมหานครในภาพรวม อยูใ่นระดบัตอ้งการมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นในแต่ละดา้น 
พบว่า ในแต่ละดา้นมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัความตอ้งการมากในทุกดา้น โดยดา้นท่ีมีความตอ้งการ
มากท่ีสุดคือ ดา้นการพฒันาบุคลากร รองลงมาคือ ดา้นการฝึกอบรม และ ดา้นการศึกษา 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ คนวยัท างานในกรุงเทพมหานครท่ีมีอาย ุและอาชีพแตกต่าง
กนัมีความตอ้งการพฒันาตนเองในช่วงภาวะวิกฤตโควิด 19 แตกต่างกนัในภาพรวม และแรงจูงใจ
ดา้นความตอ้งการประสบความส าเร็จ แรงจูงใจดา้นความตอ้งการมิตรสัมพนัธ์ และแรงจูงใจดา้น
ความตอ้งการอ านาจ มีอิทธิพลต่อความตอ้งการพฒันาตนเองในช่วงภาวะวิกฤตโควิด 19 อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

8. อภปิรายผลการศึกษา 

จากการศึกษาวิจยัเร่ืองความตอ้งการพฒันาตนเองในช่วงภาวะวิกฤตโควิด 19 ของคนวยั
ท างานกรุงเทพมหานคร มีประเดน็ท่ีน่าสนใจซ่ึงน ามาอภิปรายผลไดด้งัน้ี 

8.1 ความต้องการพัฒนาตนเองในช่วงภาวะวิกฤตโควิด  19  ของคนวัยท างาน
กรุงเทพมหานคร 

จากผลการวิจยั พบว่า ระดบัความตอ้งการพฒันาตนเองในช่วงภาวะวิกฤตโควิด 19 
ของคนวยัท างานกรุงเทพมหานครในภาพรวม อยูใ่นระดบัตอ้งการมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นใน
แต่ละดา้น พบว่า ในแต่ละดา้นมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัความตอ้งการมากในทุกดา้น โดยดา้นท่ีมีความ
ตอ้งการมากท่ีสุดคือ ดา้นการพฒันาบุคลากร รองลงมาคือ ดา้นการฝึกอบรม และ ดา้นการศึกษา 

1) ระดบัความตอ้งการพฒันาตนเองในช่วงภาวะวิกฤตโควิด 19 ของคนวยัท างาน
กรุงเทพมหานครในภาพรวม อยูใ่นระดบัตอ้งการมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นในแต่ละดา้น พบวา่ 
ในแต่ละดา้นมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัความตอ้งการมากในทุกดา้น โดยดา้นท่ีมีความตอ้งการมากท่ีสุด
คือ ดา้นการพฒันาบุคลากร รองลงมาคือ ดา้นการฝึกอบรม และ ดา้นการศึกษา ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
ผลการวิจยัของเดชวุฒิ พสุธาตระกูล (2557) ไดว้ิจยัเร่ือง ความตอ้งการพฒันาตนเองของบุคลากร
เรือนจ ากลางชลบุรี พบว่า ความตอ้งการพฒันาตนเองดา้นการเรียนรู้ดว้ยตนเองมีความตอ้งการมาก
ท่ีสุด รองลงมาคือ ดา้นการฝึกอบรม และดา้นการศึกษาต่อ ตามล าดบั  

2) ระดบัความตอ้งการพฒันาตนเองในช่วงภาวะวิกฤตโควิด 19 ของคนวยัท างาน
กรุงเทพมหานครในภาพรวม อยูใ่นระดบัตอ้งการมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นในแต่ละดา้น พบวา่ 
ในแต่ละดา้นมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัความตอ้งการมากในทุกดา้น โดยดา้นท่ีมีความตอ้งการมากท่ีสุด
คือ ดา้นการพฒันาบุคลากร รองลงมาคือ ดา้นการฝึกอบรม และ ดา้นการศึกษา ซ่ึงสอดคลอ้งกบั



ผลการวิจยัของ ชนิดา คลา้ยสกุล (2552) ไดท้  าการศึกษาการพฒันาตนเองเพื่อการปฏิบติังานของ
พนักงานบริษทั อาหารยอดคุณ จ ากดั ผลการวิจยัพบว่า พนักงานมีความตอ้งการพฒันาตนเองใน
ภาพรวม และรายดา้นไดแ้ก่ การเรียนรู้ดว้ยตนเอง และดา้นการฝึกอบรม อยูใ่นระดบัมาก ส่วนดา้น
การศึกษาอยูใ่นระดบัปานกลาง 

8.2 ผลการทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐาน คนวยัท างานในกรุงเทพมหานครท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลแตกต่างกนัมีความ

ตอ้งการพฒันาตนเองในช่วงภาวะวิกฤตโควิด 19 แตกต่างกนั 
คนวยัท างานในกรุงเทพมหานครท่ีมีอายุแตกต่างกันมีความต้องการพฒันาตนเอง

ในช่วงภาวะวิกฤตโควิด 19 แตกต่างกนัในภาพรวม อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และเม่ือ
พิจารณารายดา้น พบว่า คนวยัท างานในกรุงเทพมหานครท่ีมีอายแุตกต่างกนัมีความตอ้งการพฒันา
ตนเองในช่วงภาวะวิกฤตโควิด 19 ในดา้นการฝึกอบรม และดา้นการศึกษา แตกต่างกนั อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของศศลกัษณ์ ทองปานดี (2551) ศึกษา
ความตอ้งการพฒันาตนเองของพนักงาน บริษทั พาวเวอร์ป๊ัม จ ากดั ผลการวิจยัพบว่า พนักงานมี
ความตอ้งการพฒันาตนเองทั้ง 3 ดา้นอยู่ในระดบัมาก พนกังานท่ีมีอายุและวุฒิการศึกษาต่างกนั มี
ความตอ้งการในการพฒันาตนเองในภาพรวม ดา้นการเรียนรู้ดว้ยตนเอง และดา้นการศึกษาต่อ
แตกต่างกนั  
 

9. ข้อเสนอแนะ 
 1. ขอ้เสนอแนะท่ีไดจ้ากการวิจยั 

จากการศึกษาพบว่า คนวยัท างานในกรุงเทพมหานครในช่วงภาวะวิกฤตโควิด 19 
ตอ้งการพฒันาตนเองโดยเนน้ดา้นการพฒันาบุคลากร ดงันั้น จึงควรก าหนดใหมี้การจดัท าแผนการ
พฒันาบุคลากรให้ครอบคลุมทุกๆ ดา้น เช่น ดา้นการฝึกอบรม ดา้นการศึกษา ดา้นการศึกษาดูงาน 
ดา้นคุณธรรม จริยธรรม เป็นตน้ 

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง หรือองคก์ร ควรพิจารณาจดัท าแผนงบประมาณในการสนบัสนุน 
ให้บุคลากรไปพฒันาตนเอง ทั้งทางดา้นการศึกษาดูงาน หรือการพฒันาให้บุคลากรมีคุณวุฒิดา้น 
การศึกษาท่ีสูงข้ึน 

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง หรือองคก์ร ควรส่งเสริมใหมี้กิจกรรมร่วมกนัทั้งทางดา้นวิขาการ 
และทางดา้นสันทนาการ แต่ละกิจกรรมนั้นยงัเนน้ในเร่ืองของความปลอดภยั และดูแลสุขภาพดว้ย
การเวน้ระยะห่าง และป้องกนัดว้ยการใส่หนา้กากป้องกนัในช่วงภาวะวิกฤตโควิด 19 เพื่อเป็นการ
กระชบัความสัมพนัธ์ระหว่างผูร่้วมงานหรือผูอ่ื้น เพื่อให้เกิดความเป็นมิตรสัมพนัธ์กนัท่ีดีระหว่าง



ผูร่้วมงานหรือผูอ่ื้นได ้
2. ขอ้เสนอแนะส าหรับการวิจยัคร้ังต่อไป 

1) ในการศึกษาคร้ังต่อไปควรศึกษาความตอ้งการพฒันาตนเองในช่วงภาวะวิกฤตโควิด 
19 ของคนวยัท างานในจงัหวดัอ่ืนๆดว้ย โดยเนน้จงัหวดัท่ีมีความหนาแน่นของกลุ่มเป้าหมาย เช่น 
เชียงใหม่ ขอนแก่น เป็นตน้ เพื่อท่ีจะได้น าขอ้มูลท่ีได้มาเปรียบเทียบกัน เพื่อใช้เป็นขอ้มูลใน
การศึกษา ไดอ้ยา่งละเอียดมากข้ึน และไดป้ระโยชน์สูงสุดต่อผูศึ้กษาหรือผูท่ี้สนใจได ้

2) ควรศึกษาตวัแปรอ่ืนๆ ท่ีมีผลต่อความตอ้งการพฒันาตนเองในช่วงภาวะวิกฤตโควิด 
19 ของคนวยัท างาน เช่น ภาพลกัษณ์ ทศันคติ เป็นตน้ เพื่อใหท้ราบถึงอิทธิพลของปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีมีผล
ต่อความตอ้งการพฒันาตนเองในช่วงภาวะวิกฤตโควิด 19 ของคนวยัท างาน 

3) ควรท าการศึกษาแบบเชิงคุณภาพควบคู่ไปด้วย เช่น การสัมภาษณ์เชิงลึก (Depth 
Interview) กบัคนวยัท างานท่ีเก่ียวขอ้ง เพราะสามารถท่ีจะน ามารวบรวมขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ 
การสังเกต และการจดบนัทึก และน าขอ้มูลท่ีไดม้าท าการวิเคราะห์เพื่อเป็นประโยชน์การศึกษา ได้
อยา่งละเอียดมากข้ึน และไดป้ระโยชน์สูงสุด 
 

10. กติติกรรมประกาศ 
 การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีส าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี โดยไดรั้บความอนุเคราะห์ การสนบัสนุน และ

ก าลงัใจท่ีดียิง่จากบุคลากรและผูท้รงคุณวฒิุหลายท่าน ผูว้ิจยัขอกราบขอบพระคุณมา ณ ท่ีน้ี 
 ขอกราบขอบพระคุณ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. จรัญญา ปานเจริญ ซ่ึงเป็นอาจารยท่ี์ปรึกษา

ท่ีกรุณาสละเวลาอนัมีค่า ช่วยเหลือใหค้  าแนะน า ค  าปรึกษา ขอ้คิด อนัเป็นแนวทางท่ีเป็นประโยชน์
ต่อการวิจยั และตรวจทานแกไ้ขขอ้บกพร่อง รวมทั้งให้ค  าแนะน าในการประมวลผลขอ้มูล และ
การทดสอบสมมติฐานท่ีเป็นประโยชน์ จนการวิจยัน้ีเสร็จสมบูรณ์ รวมทั้ง ดร. จิราพร ชมสวน ท่ีได้
ใหค้  าแนะน าในการคดัเลือกเร่ืองท่ีจะท าการวิจยั ใหค้วามรู้ดา้นวิชาการ ดา้นเทคนิค และขอ้คิดต่างๆ 
ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการวิจยัในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัซาบซ้ึงในความกรุณาของท่านเป็นอยา่งยิง่ 

 ขอกราบขอบพระคุณ คณะกรรมการสอบสารนิพนธ์ คณาจารยผ์ูส้อน และคณาจารยป์ระจ า
หลกัสูตรบริหารธุรกิจ ท่ีกรุณาเสียสละและให้ค  าแนะน าในการวิจยั รวมถึงขอ้เสนอแนะท่ีเป็น
ประโยชน์ส าหรับการวิจยัในคร้ังน้ี  

 ขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา และเพื่อนนิสิตระดับปริญญาโท มหาวิทยาลยัธุรกิจ
บณัฑิตยที์่ให้ความอนุเคราะห์ การสนบัสนุน ให้ก าลงัใจ และให้ความช่วยเหลือดว้ยดีตลอดมา 
จนท าให้การวิจัยคร้ังน้ีส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี ผูว้ิจัยขอน้อมร าลึกบูชาพระคุณแก่บุพการีและ
บูรพาจารยทุ์กท่านท่ีอยูเ่บ้ืองหลงัในการวางรากฐานการศึกษาใหก้บัผูว้ิจยั 



สุดทา้ยน้ี หากมีส่ิงใดท่ีขาดตกบกพร่องหรือผดิพลาดประการใด ผูว้ิจยัขออภยัเป็นอยา่งสูง
และผูว้ิจยัหวงัเป็นอย่างยิ่งว่าการวิจยัน้ีจะเป็นประโยชน์ส าหรับผูท่ี้เก่ียวขอ้งตลอดจนผูท่ี้สนใจ
ศึกษาเพิ่มเติม 
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