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บทคัดย่อ 
 

การศึกษาครัง้นีม้ีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาความแตกต่างของความต้องการพฒันาตนเอง ของพนกังานโรงงาน
อุตสาหกรรมผลิตเส้นลวดเหล็กเสริมยางรถยนต์แห่งหนึ่ง ในจังหวดัระยอง จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ ปัจจัย
ทางด้านเพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ ประสบการณ์ท างาน และกลุ่มงาน โดยเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามจาก
พนกังานในสถานประกอบการดงักลา่ว ทัง้สิน้จ านวน 204 ราย การวิเคราะห์ข้อมลู สถิติที่ใช้ในการทดสอบและวิเคราะห์
ข้อมลู ได้แก่ คา่ร้อยละ คา่เฉลีย่ สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์หาค่า t-test และ F-test ในการทดสอบสมมติฐาน 
จากการทดสอบสมมติฐานพบวา่ความต้องการพฒันาตนเอง มีความแตกต่างกนัตามกลุม่อายุ และตามระดบัการศึกษา
ของพนกังาน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
  
ค าส าคัญ: ความต้องการพฒันาตนเอง  การพฒันาทรัพยากรมนษุย์  ปัจจยัสว่นบคุคล 
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Abstract 
 

The objective of this study was to compare the levels of self-development needs of the 
employees a steel tire cord manufacturer in Rayong. The study was classified by personal 
factors as follows: gender, age, educational level, income, work experiences and work group. 
Questionnaires were used to collect data from a total of 204 employees from a steel tire cord 
manufacturer in Rayong. The data were analyzed by statistical software and statistical 
methods for data analysis were percentage, mean, standard deviation as well as t-test and     
F-test with LSD (Least Significant Difference) method were applied to test hypotheses. The 
results of hypothesis testing found that employees with differences of age and educational 
levels had self-development needs differently with a significance level of 0.05. 
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