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Abstract

 This qualitative research was a case study aiming at studying and collecting self-development approaches 

stemming from work experience, as well as determining supporting factors for career advancement of store  

managers of Thai retail companies promoted from an operational level. The data were collected through an in-dept 

individual interview. The main informants for the research were three store managers of a Thai retail company  

promoted from an operational level. Home Product Center Public Company Limited was selected as a company  

for the case study. The data investigation through use of a triangle across the data sources was adopted. The data 

were collected from the different informants, and they were re-checked by the informants themselves.

 The findings revealed that in regard to the self-development approaches of the main informants, it could be 

divided into three main periods as follows: 1) self-adjustment 2) self-development 3) development for career  

advancement. There were also relationships between each period. For the self-development approach, there were 

four steps as follows: 1) need for learning 2) seeking for a way of self-development 3) self-diagnosis and 4) evaluation 

for self-development. In addition, it was found that regarding the supporting factors for career advancement of the 

main informants, it could be divided into five factors : 1) personal qualification 2) personal condition 3) company  

4) foreman or superior and 5) colleague. 

 In conclusion, there were relationships between the self-development approachs and the supporting factors 

for career advancement in each period of the main informants with different characteristics for each period of the 

time. As a consequence, people relevant to personnel development in Thai retail companies should study and 

understand the findings of this research so that they would be used as supporting data for personnel development 

planning organization that was appropriate with the context of retail businesses in Thailand.
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บทคัดย่อ
 การศึกษาครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ แบบกรณีศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและรวบรวมแนวทางในการพัฒนาตนเองจาก

ประสบการณ์การท�างาน และเพื่อศึกษาปัจจัยที่สนับสนุนให้เกิดความก้าวหน้าในอาชีพของผู้จัดการสาขาของห้างค้าปลีกไทยท่ีเติบโตมา

จากพนักงานระดับปฏิบัติการ โดยรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกเป็นรายบุคคล ผู้ให้ข้อมูลหลักเป็นผู้จัดการสาขาของห้างค้า

ปลีกไทยที่เติบโตมาจากพนักงานระดับปฏิบัติการ ของบริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ�ากัด (มหาชน) จ�านวนทั้งส้ิน 3 คนการศึกษานี ้

ใช้วิธีการตรวจสอบข้อมูลจากการตรวจสอบสามเส้าข้ามแหล่งข้อมูล โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลที่แตกต่างกัน และมีการให ้

ผู้ให้ข้อมูลตรวจสอบซ�้า
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 ผลการวิจัยพบว่า แนวทางในการพัฒนาตนเองของผู้ให้ข้อมูลหลักนั้นสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ช่วงหลักๆ คือ 1) ช่วงปรับตัว  

2) ช่วงพัฒนาตนเอง และ 3) ช่วงพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ โดยในแต่ละช่วงจะมีความสัมพันธ์กัน ซึ่งแนวทางในการพัฒนาตนเองนั้น

จะมีอยู่ด้วยกัน 4 ขั้นตอน ได้แก่ 1) มีความต้องการที่จะเรียนรู้ 2) การหาวิธีการพัฒนาตนเอง 3) วินิจฉัยตนเอง และ 4) ประเมินผลการ

พัฒนาตนเอง นอกจากน้ียังพบว่าปัจจัยท่ีสนับสนุนให้เกิดความก้าวหน้าในอาชีพของผู้ให้ข้อมูลหลักน้ันสามารถแบ่งออกได้เป็น 5 ปัจจัย 

คือ 1) คุณลักษณะส่วนบุคคล 2) เงื่อนไขส่วนบุคคล 3) บริษัท 4) หัวหน้างานหรือผู้บังคับบัญชา และ 5) เพื่อนร่วมงาน 

 กล่าวโดยสรุปได้ว่า แนวทางในการพัฒนาตนเอง และปัจจัยที่สนับสนุนให้เกิดความก้าวหน้าในอาชีพในแต่ละช่วงของผู้ให้ข้อมูล

หลักนั้นมีความสัมพันธ์กัน และมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปตามช่วงเวลา ดังนั้น ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากร ในห้างค้าปลีกไทย

จึงควรศึกษา ท�าความเข้าใจผลลัพธ์ที่ได้จากการวิจัยในครั้งนี้ เพื่อใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนประกอบการจัดท�าแผนพัฒนาบุคลากรได้อย่าง

เหมาะสมกับบริบทของธุรกิจค้าปลีกในประเทศไทย

ค�าส�าคัญ : แนวทางการพัฒนาตนเอง/ ปัจจัยที่สนับสนุนให้เกิดความก้าวหน้าในอาชีพ

ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา 
 ในยุคศตวรรษที่ 20 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน ทั้งนักวิชาการ

และผูบ้ริหารของหลายๆ องค์การต่างมุง่เน้นความส�าคัญของกลยทุธ์

ไปที่การบริหารคน เพราะเช่ือว่าสังคมเศรษฐกิจของยุคนี้จ�าเป็น 

ต้องแข่งขันกันที่ระดับทุนความรู ้ขององค์การ (Knowledge  

Economy) แม้ว่าทุนความรู ้หรือทุนปัญญาน้ีจะเป็นทรัพย์สิน

ประเภทที่จับต้องไม่ได้ (Intangible Assets) แต่กลับมีพลังความ

สามารถต่อการสร้างคุณค่าหรือมูลค่าให้กับองค์การได้มากกว่า 

การเน้นกลยุทธ์ลงทุนไปที่ทุนทางวัตถุ (ส�านักงานคณะกรรมการ

ข้าราชการพลเรือน, 2549, หน้า 1) ด้วยเหตุน้ี ผู้บริหารหรือผู้น�า

องค์การในหลายๆ แห่งจงึเริม่ให้ความส�าคญักบัการจดัการทรพัยากร

มนุษย์กันมากขึ้น

 ในขณะทีก่ระแสการบริหารจดัการสมยัใหม่จากต่างประเทศ

ที่มุ่งเน้นให้ความส�าคัญในเรื่องการพัฒนาคนก็มีส่วนท�าให้ผู้บริหาร

ระดับสูงในสถานประกอบการของไทยเริ่มให้ความสนใจ และมีการ

ศึกษาหาความรู้ในด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์กันอย่างจริงจัง 

จากกระแสดังกล ่าวช ่วยให ้การจัดการทรัพยากรมนุษย ์ใน

ประเทศไทยพัฒนาเพิ่มขึ้นไปจากเดิมเป็นอย่างมาก อย่างไรก็ตาม 

ผู้วิจัยมองเห็นว่าความท้าทายของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ของ

สังคมไทย ไม่ใช่แค่เพียงการน�าเอาความรู้ แนวทาง และเครื่องมือ

การบริหารจัดการสมัยใหม่ที่เกิดขึ้นจากต่างประเทศมาปรับใช้ให้

เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทยเท่าน้ัน แต่สิ่งที่สังคมไทยควรให้

ความส�าคญัควบคูก่นัไปกค็อื การรเิริม่สร้างและพฒันาองค์ความรูท้ี่

เก่ียวข้องกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ท่ีเป็นภูมิปัญญาแบบไทย

ขึ้นมา ทั้งนี้เพื่อเป็นการช่วยยกระดับองค์ความรู้ในการจัดการ

ทรัพยากรมนุษย์ของไทยให้เป็นที่ยอมรับในวงการวิชาการจาก 

นานาประเทศ

 จากแนวความคิดในข้างต้น การศึกษาในครั้งนี้พิจารณา 

เห็นว่าแท้จริงแล้วองค์ความรู ้ที่เป็นประโยชน์แก่การจัดการ

ทรัพยากรมนุษย์ที่เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทยนั้นมีอยู่ในตัว

ของคนไทยทกุคน โดยเฉพาะอย่างยิง่ผูท้ีม่ปีระสบการณ์การท�างาน

ในองค์การธุรกิจไทยมาอย่างยาวนาน ซึ่งหากพิจารณาลงไปในราย

ละเอียดจะพบว่า ประสบการณ์ชีวิตคือสิ่งที่แต่ละบุคคลได้ประสบ

พบเจอในแต่ละช่วงเวลาที่ผ่านมาในชีวิต ซึ่งคนทุกคนสามารถเรียน

รู ้จากส่ิงที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์ที่ผ่านมาในอดีตทั้งเหตุการณ์ที่ดี  

และไม่ดี ดังนั้น การที่มีโอกาสได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงของ 

ผู้ที่ประสบความส�าเร็จในการท�างาน ก็เปรียบเสมือนการได้เข้าไป

อ่านหนังสือในห้องสมุดขนาดใหญ่ที่เป็นแหล่งรวบรวมความรู ้ 

มากมายที่ได้มาจากการสะสมประสบการณ์ซ่ึงถือเป็นกระบวนการ

สร้างความรู้ ทักษะ และเจตคติด้วยการน�าเอาประสบการณ์เดิม 

ของผู ้เรียนรู ้มาบูรณาการเพื่อสร้างการเรียนรู ้ใหม่ให้เกิดขึ้น  

(ตวงพร สอาด, 2547, หน้า 2)

 บริษัท โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ�ากัด (มหาชน) ถือเป็นหนึ่ง

ในห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ที่มีคนไทยเป็นเจ้าของ และมีทีมผู้บริหาร

เป็นคนไทย ซ่ึงที่ผ่านมาบริษัทฯ ประสบความส�าเร็จในการด�าเนิน

ธุรกิจโดยเป็นผู้น�าในธุรกิจค้าปลีกสินค้าเพื่อการก่อสร้าง ตกแต่ง 

และซ่อมแซม บ้านและทีอ่ยูอ่าศัย พร้อมกบัการให้บรกิารอย่างครบ

วงจร นอกจากนี้ ทางบริษัทฯ ยังมีนโยบายท่ีจะมีการสนับสนุนให้

บคุลากรเกดิการเรยีนรู ้และพฒันาตนเองเพือ่สร้างโอกาสด้านความ

ก้าวหน้าในอาชพี เหน็ได้จากการทีบ่รษิทัฯ มกีารจดัตัง้ศนูย์ฝึกอบรม 

(Training Center) เพือ่พฒันาบุคลากรในทกุระดบัให้มคีวามรู้ ความ

สามารถเหมาะสมกับความหน้าที่ความรับผิดชอบ และเป็นการ

เตรียมความพร้อมรองรับโอกาสความก้าวหน้าในอาชีพให้แก่

พนักงาน จึงท�าให้บริษัทฯ มีความน่าสนใจในแง่บทบาทท่ีมีความ
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ส�าคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ และเป็นองค์การแห่งการ 

เรียนรู ้ที่ให้ความส�าคัญในเรื่องของการพัฒนาบุคลากร (บริษัท  

โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ�ากัด (มหาชน), 2554, หน้า 3)

 บุคลากรที่ท�างานอยู่ในบริษัท โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ�ากัด 

(มหาชน) นัน้ ส่วนใหญ่เป็นพนกังานระดบัปฏบิตักิารทีท่�างานอยูใ่น

ส่วนพื้นที่ขายของห้างแต่ละสาขา โดยในแต่ละสาขาจะมีผู้จัดการ

สาขาเป็นผูบ้รหิารสงูสดุ ทีร่บัผิดชอบในการบรหิารปัจจยัต่างๆ ทาง

ธุรกิจเพื่อให้ผลประกอบการของสาขาบรรลุเป้าหมายที่ก�าหนด  

ทัง้นี ้การทีบ่คุลากรในระดบัปฏิบตักิารจะเตบิโตขึน้มาเป็นผูจ้ดัการ

สาขาได้นั้นต้องใช้ระยะเวลาในการสะสมประสบการณ์การท�างาน

ควบคูไ่ปกบัการพฒันาศกัยภาพของตนเองนานพอสมควร ต้องผ่าน

ประสบการณ์การท�างานทั้งในบทบาทที่เป็นพนักงานระดับปฏิบัติ

การ ระดับบังคับบัญชา และระดับจัดการ ซึ่งเป็นการท�างานที่ต้อง

อาศยัการเรยีนรู ้และการพฒันาตนเองจากประสบการณ์ตรงในการ

ท�างานเป็นอย่างมาก ด้วยเหตุนี้บุคคลผู้ซึ่งด�ารงต�าแหน่งผู้จัดการ

สาขาของห้างค้าปลีกไทยท่ีเติบโตมาจากพนักงานระดับปฏิบัติการ 

จึงมีความน่าสนใจท้ังในแง่ของประสบการณ์การท�างานส่วนบุคคล 

และแนวทางในการพัฒนาตนเองที่สนับสนุนให้เกิดความก้าวหน้า 

ในอาชีพจนประสบความส�าเร็จจนถึงปัจจุบัน

 การศึกษาครัง้นี ้ได้ท�าการศึกษาแนวทางในการพฒันาตนเอง 

และปัจจัยที่สนับสนุนให้เกิดความก้าวหน้าในอาชีพของผู้จัดการ

สาขาในห้างค้าปลกีขนาดใหญ่ทีเ่ตบิโตมาจากพนกังานระดับปฏบิตัิ

การของบริษทัโฮมโปรดกัส์ เซน็เตอร์ จ�ากดั (มหาชน) ทัง้นี ้เนือ่งจาก

กรณีที่เลือกศึกษา มีความน่าสนใจ และมีความสอดคล้องกับจุด 

มุ่งหมายของการวิจัยที่มุ่งเน้นที่จะริเริ่มสร้างและพัฒนาองค์ความรู้

ทีเ่กีย่วข้องกบัการพฒันาคนทีเ่หมาะสมกบัการท�างานภายใต้บรบิท

ของสงัคมไทย จากเหตุผลดงักล่าวในข้างต้นผลทีไ่ด้รบัจากการศกึษา

ในครั้งนี้จึงเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้ท่ีมีโอกาสได้ศึกษา และผู้ที่

ท�างานอยูใ่นห้างค้าปลกีขนาดใหญ่ในแง่การน�าความรูท้ีไ่ด้ไปปรบัใช้

ในการด�าเนินชีวิต และเป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองเพื่อสร้าง

โอกาสในการเติบโตก้าวหน้าในอาชีพ รวมถึงผู้ที่ประกอบวิชาชีพ

บริหารงานบุคคลในธุรกิจค้าปลีกที่จะได้มีโอกาสศึกษา ท�าความ

เข้าใจเพื่อใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนประกอบการจัดท�าแผนการพัฒนา

บคุลากรได้อย่างเหมาะสมกบับรบิทของธรุกจิค้าปลกีในประเทศไทย 

และทีส่�าคญัผลทีไ่ด้จากการศึกษาจะช่วยสร้างและพฒันาองค์ความ

รู้ใหม่ๆ ในการพัฒนาคนภายใต้บริบทแบบไทย ของห้างค้าปลีก

ขนาดใหญ่ในประเทศไทย ซ่ึงอาจเป็นอีกหน่ึงหนทางที่จะช่วย

สนับสนุนให้การจัดการทรัพยากรมนุษย์ของไทยเราพัฒนาเพิ่มขึ้น

ไปในอนาคต

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1.  เพื่อศึกษาและรวบรวมแนวทางในการพัฒนาตนเอง 

จากประสบการณ์การท�างานของผูจ้ดัการสาขาของห้างค้าปลกีไทย

ที่เติบโตมาจากพนักงานระดับปฏิบัติการ

 2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่สนับสนุนให้เกิดความก้าวหน้าใน

อาชพีของผูจ้ดัการสาขาของห้างค้าปลีกไทยทีเ่ตบิโตมาจากพนกังาน

ระดับปฏิบัติการ

ขอบเขตการวิจัย 
 การศึกษาครั้งนี้ได้ก�าหนดขอบเขตของการศึกษาค้นคว้าไว้

ดังต่อไปนี้

 ขอบเขตด้านผู้ให้ข้อมูล

 ผู้ให้ข้อมลูหลกัทีใ่ช้ในการศกึษาครัง้นี ้เป็นผูจ้ดัการสาขาของ 

บริษัทโฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ�ากัด (มหาชน) ที่เติบโตมาจาก

พนักงานระดับปฏิบัติการ โดยผู้ให้ข้อมูลถูกเลือกด้วยวิธีการเลือก

แบบก�าหนดกฎเกณฑ์ไว้ล่วงหน้า (criterion) โดยการเลือกเฉพาะ

กรณีที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎเกณฑ์ท่ีก�าหนดไว้เท่านั้น ท้ังนี้ 

ได้มกีารก�าหนดคุณสมบตัขิองผู้ให้ข้อมลูว่าต้องมอีายงุานไม่น้อยกว่า 

10 ปี และมีความเต็มใจที่จะเล่าประสบการณ์ตรงของตนเองเกี่ยว

กับประสบการณ์ในการท�างานในธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่

 ขอบเขตด้านเนื้อหา

 การศึกษาครั้งนี้มุ่งศึกษาแนวทางในการพัฒนาตนเองและ

ปัจจัยที่สนับสนุนให้เกิดความก้าวหน้าในอาชีพจากประสบการณ์

ของผูจ้ดัการสาขาของบรษิทัโฮมโปรดกัส์ เซน็เตอร์ จ�ากัด (มหาชน) 

ที่เติบโตมาจากพนักงานระดับปฏิบัติการ โดยใช้การสัมภาษณ ์

เชงิลกึ (In-depth interview) แบบกึง่โครงสร้าง เพือ่ส�ารวจแนวทาง

ในการพัฒนาตนเองซึ่งประกอบด้วย 7 องค์ประกอบ คือ 1) ความ

ปรารถนาในการเรียนรู ้ 2) การวินิจฉัยตนเอง 3) การก�าหนด 

เป้าหมาย 4) การแสวงหาทรัพยากรทีเ่หมาะสม 5) การสรรหาเพ่ือน 

6) ความอดทน ต่อสู้ และความพยายามและ 7) การประเมนิผลด้วย

ตนเอง ตามแนวคดิของเมกกนิสนั และเพคเลอร์ (Megginson and 

Pedler, 1992, pp.4-7, หน้า 4)

 ขอบเขตด้านระยะเวลา

 การศึกษาครั้งน้ีใช้ระยะเวลาในการรวบรวมข้อมูลระหว่าง

เดือนธันวาคม 2556 ถึงกุมภาพันธ์ 2557 เป็นระยะเวลา 3 เดือน

วิธีการด�าเนินการวิจัย
 1.  รูปแบบการศึกษา

  งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative  

Research) ประเภทกรณีศึกษา (Case Study) โดยมีกระบวนทัศน์
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สร้างสรรค์นิยม (Constructivism) เป็นพื้นฐานของการวิจัย ซึ่ง 

มุ่งศึกษาแนวทางการพัฒนาตนเอง และปัจจัยที่สนับสนุนให้เกิด

ความก้าวหน้าในอาชีพจากประสบการณ์ของผูจั้ดการสาขาของห้าง

ค้าปลีกขนาดใหญ่ในประเทศไทยที่เติบโตมาจากพนักงานระดับ

ปฏิบัติการ 

 2.  ผู้ให้ข้อมูลหลักและกรณีที่เลือกศึกษา

  ผู ้ให้ข้อมูลหลัก คือ ผู้จัดการสาขาของ บริษัท โฮม  

โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ�ากัด (มหาชน) ที่เติบโตมาจากพนักงานระดับ

ปฏิบัติการ

  กรณีที่เลือกศึกษา คือ การศึกษาแนวทางในการพัฒนา

ตนเองจากประสบการณ์ของผู้จัดการสาขาของห้างค้าปลีกไทย 

ที่เติบโตมาจากพนักงานระดับปฏิบัติการ 

 3.  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

  เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวจิยั ประกอบด้วยแบบบนัทกึข้อมลู 

เครื่องบันทึกเสียง แบบฟอร์มแนวทางการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก 

กึ่งโครงสร้าง และตัวผู้วิจัยเอง 

 4. วิธีการสร้างเครื่องมือ

  วิธีการศึกษานี้ใช้การรวบรวมข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลหลัก 

โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) เพื่อหาแนวทางใน

การพัฒนาตนเองและปัจจัยท่ีสนับสนุนให้เกิดความก้าวหน้าใน

อาชีพจากประสบการณ์การท�างาน โดยเป็นการสัมภาษณ์แบบก่ึง

โครงสร้างเป็นรายบุคคลเป็นแนวทางในการสัมภาษณ์และใช้แนว

ค�าถามการวิจัยเบื้องต้นเป็นแนวทางในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 5.  การรวบรวมข้อมูล

  5.1 ศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ 

การวิจัยเชิงคุณภาพแบบกรณีศึกษา (Case study) เพื่อให้ผู้วิจัยมี

ความพร้อมทั้งด้านความรู้ และวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลรวมถึง 

ขอค�าแนะน�าจากบุคคลผู ้มีความรู ้เกี่ยวกับการท�างานวิจัยเชิง

คุณภาพ

  5.2 ตดิตอ่ประสานงานกับฝ่ายบริหารทรพัยากรบคุคล

ของบริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ�ากัด (มหาชน) เพื่อชี้แจง

วัตถุประสงค์ในการศึกษา และขอความร่วมมือในการนัดหมาย 

กับผู้ให้ข้อมูลหลัก

  5.3 แนะน�าตัวกับผู ้ให้ข ้อมูลหลัก พร้อมกับชี้แจง

วัตถุประสงค์ ขั้นตอนของการเก็บข้อมูล และท�าการศึกษาตาราง

การท�างานของผู้ให้ข้อมูลหลักแต่ละท่านเพื่อจัดเวลาที่เหมาะสมใน

การเข้าสัมภาษณ์

  5.4 เก็บข้อมูลโดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth 

interview) แบบกึง่โครงสร้าง จากนัน้ถอดค�าพดูจากเทปบนัทกึเสยีง

แบบค�าต่อค�าเพือ่ให้ได้รายละเอยีดทีค่รบถ้วน โดยท�าวนัต่อวนั และ

ท�าการวิเคราะห์ข้อมูลควบคู่กันไประหว่างเก็บข้อมูล 

  5.5 รวบรวมข้อมูลทั้งหมด เพื่อจัดระบบข้อมูลที่ได้ 

จากการสมัภาษณ์เชงิลกึ (In-depth interview) โดยการเกบ็ข้อมลู

จะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ การเก็บข้อมูลที่เป็นเอกสาร และข้อมูลท่ี

เป็นระบบข้อมูลคอมพิวเตอร์

  5.6 พิจารณาข้อมูลที่ได ้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก 

(In-depth interview) ว่าสามารถตอบค�าถามวิจัยเพียงพอ  

ครบถ้วนหรือไม่ เพื่อน�ามาปรับปรุงเตรียมการสัมภาษณ์ในครั้ง 

ต่อไป

 6.  การประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล

  การประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลเชิงคุณภาพ 

ซึ่งประเมินได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแนวค�าถามของการ

สัมภาษณ์ และผู้เก็บข้อมูล ซึ่งสรุปแนวทางด�าเนินการเป็นขั้นตอน

หลัก 3 ขั้นตอน คือ

  6.1 ความเชือ่ถอืได้ (Creditbility) ผู้วจิยัใช้วธิกีารตรวจ

สอบข้อมูลจาก การตรวจสอบสามเส้าข้ามแหล่งข้อมูล (Date  

Triangulation) โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู ้ให้ข้อมูลท่ี 

แตกต่างกัน และมีการให้ผู ้ให้ข้อมูลตรวจสอบซ�้า (Member  

Checking) โดยการท่ีให้ผู้ให้ข้อมูลตรวจสอบข้อมูลซ�้าอีกครั้งว่า 

ข้อมูลที่ผู้ให้ข้อมูลให้มาหรือการตีความหมายของผู้วิจัยมีความถูก

ต้องแม่นย�าตามที่ผู้วิจัยต้องการสื่อสารหรือไม่ 

  6.2 ความคงทีข่องการวจิยั (Consistency) ด�าเนนิการ

โดยการควบคุมการสัมภาษณ์ให้มีความคงที่สม�่าเสมอ ด้วยแบบ

สัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญ

จ�านวน 3 ท่าน และประเมินความคงที่ของแบบฟอร์มแนวทางการ

สมัภาษณ์ด้วยการทดลองสัมภาษณ์กบักลุ่มตวัอย่างเพือ่ส�ารวจความ

เที่ยงตรงของแบบฟอร์มแนวทางการสัมภาษณ์

  6.3 การยืนยันผลการวิจัย (Confirm ability) ผลการ

วิจัยซ่ึงเป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองน้ัน จะถูกรวบรวมและ 

น�าเสนอภายใต้กรอบแนวคิดในการวิจัย เพื่อยืนยันผลการวิจัย 

ที่สอดคล้องและตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ตั้งไว้

 7.  การวิเคราะห์ข้อมูล

  การศึกษาครัง้นีท้�าการวเิคราะห์ข้อมลูโดยใช้รูปแบบการ

วเิคราะห์ข้อมลูการวจัิยแบบกรณศีกึษา (Case study) ตามรปูแบบ

ของ Stake (Stake, 1995 อ้างถึงใน จ�าเนียร จวงตระกูล, 2553, 

หน้า 5) ซึ่งก�าหนดขั้นตอนหลักไว้ 4 ขั้นตอน ดังนี้

  ขั้นตอนการแยกประเภทข้อมูล

  1. ท�าการทบทวนข้อมูลเพื่อก�าหนดประเด็น ที่น่าสนใจ

หรือที่มีความส�าคัญข้ึนมาโดยจะพิจารณาให ้สอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์ของการท�างานวิจัย

  2. น�าประเด็นที่ได้จากขั้นตอนแรกมาท�าการจัดกลุ่ม

ข้อมูลให้เป็นตามประเด็นที่วางไว้
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  3. ประมวลข้อมูลที่มีค�าหลัก (Keyword) ที่ตรงกับ

ประเด็นที่จะวิเคราะห์ไว้เป็นหมวดหมู่

  ขั้นตอนการตีความหมายโดยตรง

  1. อ่านและทบทวนข้อมูล จากนั้นจึงหาความเชื่อมโยง 

ของแต่ละประเด็น

  2. สร้างค�าอธิบายท่ีเป็นไปได้จากหมวดหมู่ของข้อมูล 

ประเด็นและความเชื่อมโยงของประเด็น

  3. ทบทวนหาข้อมลูทัง้ทีเ่ป็นข้อมลูทีข่ดัแย้งกับค�าอธบิาย 

และข้อมูลที่สนับสนุนค�าอธิบาย หากพบว่ามีกรณีที่ขัดแย้งกับข้อ

สรุปจะท�าการปรับค�าอธิบายหรือสร้างค�าอธิบายชุดใหม่ เพื่อให้ได้

ข้อสรุปที่สามารถอธิบายครอบคลุมกรณีต่างๆ มากที่สุด

  ขั้นตอนการก�าหนดแบบแผน 

  1. หารปูแบบทีเ่ป็นส่วนประกอบของค�าอธบิายรวมทีเ่รา

สร้างขึ้น และค้นหาความสอดคล้อง และมองหาความเป็นไปได้ว่า

อะไรเป็นตัวแปรส�าคัญในการอธิบายปรากฏการณ์จากข้อมูลที่ได้

จากภาคสนาม

  2. สร้างค�าอธิบายโดยการเขียนเป็นแผนผังแสดงความ

สัมพันธ์ของเหตุปัจจัยต่างๆ เพื่ออธิบายปรากฏการณ์ว่ามีเหต ุ

มีปัจจัย หรือมีความเชื่อมโยงขององค์ประกอบต่างๆ อย่างไร

  ขั้นตอนการก�าหนดการน�าไปปรับใช้

  1. ก�าหนดบทสรุปรวมที่เป็นประโยชน์ และสร้างสรรค ์

จากกรณีศึกษานี้

 8.  จรรยาบรรณนักวิจัย

  การศึกษาครั้งนี้ ได้ให้ความส�าคัญต่อหลักการพื้นฐาน 

3 ประการ ซ่ึงมีความจ�าเป็นอย่างยิ่งในการวิจัยเกี่ยวกับคนตาม

แนวทางของชาย โพธิสิตา (2554) ดังนี้

  1. การขอความยินยอมโดยให้ข้อมูลให้เพียงพอก่อน

  2. การรักษาความลับของแหล่งข้อมูล

  3. การป้องกันผลกระทบท่ีอาจเกิดกับแหล่งข้อมูลอัน

เนื่องจากการที่ให้ความร่วมมือในการวิจัย

 9. ระยะเวลาในการศึกษา

  ระยะเวลาในการศึกษาในสถานที่เก็บข้อมูลทั้งสิ้น  

3 เดือนคือ ตั้งแต่ช่วงเดือนธันวาคม 2556 ถึงกุมภาพันธ์ 2557

ผลการวิจัยและอภิปรายผล
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล

หลักในคร้ังนี้พบว่า ผลที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูล มีความหมาย

เป็นไปในทิศทางเดียวกันในประเด็นต่างๆ ซึ่งเมื่อพิจารณาแล้วเห็น

ว่าข้อมูลที่ได้ถึงจุดอิ่มตัวแล้ว ดังน้ัน ผู้วิจัยหยุดการเก็บข้อมูลจาก 

ผู้ให้ข้อมูลไว้ที่ 3 ราย

 ผลลัพธ์ที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลในภาพรวมพบว่า 

แนวทางในการพัฒนาตนเอง และปัจจัยท่ีสนับสนุนให้เกิดความ

ก้าวหน้าในอาชีพของผู้จัดการสาขาห้างค้าปลีก ที่เติบโตมาจาก

พนกังานระดบัปฏบัิตกิาร กรณศีกึษา บรษิทั โฮม โปรดกัส์ เซน็เตอร์ 

จ�ากดั (มหาชน) นัน้สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ช่วงหลกัๆ ซึง่ในแต่ละ

ช่วงจะมคีวามสมัพนัธ์กนั นอกจากนีย้งัพบว่าแนวทางในการพฒันา

ตนเองนัน้เป็นส่วนหนึง่ทีส่นบัสนนุให้เกดิความก้าวหน้าในอาชพีของ

ผู้จัดการสาขาห้างค้าปลีกที่เติบโตมาจากพนักงานระดับปฏิบัติการ 

โดยสามารถสรุปให้เห็นด้วยแผนภาพที่ 1 ได้ดังนี้

แผนภาพที่ 1 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างแนวทางในการพัฒนา
ตนเองกับปัจจัยที่สนับสนุนให้เกิดความก้าวหน้าในอาชีพของ 
ผู้จัดการสาขาห้างค้าปลีกไทยที่เติบโตมาจากพนักงานระดับปฏิบัติ

การ กรณีศึกษา บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ�ากัด (มหาชน)

 ส�าหรับแนวทางการพัฒนาตนเองของผู้ให้ข้อมูลหลักน้ัน 

จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด 4 ขั้นตอน ได้แก่ 1) มีความต้องการท่ีจะ 

เรียนรู้ 2) การหาวิธีการพัฒนาตนเอง 3) วินิจฉัยตนเอง และ  

4) ประเมินผลการพัฒนาตนเอง โดยทั้ง 4 ขั้นตอนนี้จะมีรูปแบบ 

ที่แตกต่างกันออกไปตามช่วงประสบการณ์การท�างานในแต่ละ

ต�าแหน่งงานดังสรุปให้เห็นด้วยแผนภาพที่ 2 ได้ดังนี้

แผนภาพที่ 2 แนวทางในการพัฒนาตนเองกับของผู้จัดการสาขา
ห้างค้าปลีกไทยทีเ่ตบิโตมาจากพนกังานระดบัปฏบิตักิาร กรณศีกึษา 

บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ�ากัด (มหาชน)
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 1. ช่วงปรับตัว

  ผู้ให้ข้อมูลหลักจะมีการประเมินตนเองว่าสามารถปรับ

ตวัเข้ากบัลกัษณะงานหรือสภาพแวดล้อมในการท�างานขององค์การ

ได้หรือไม่ ทั้งนี้ ช่วงเวลาดังกล่าวจะเป็นช่วงเวลาส้ันๆ ผู้ให้ข้อมูล

หลกัจะมคีวามต้องการทีจ่ะเรยีนรูท้ีแ่ตกต่างกนัออกไป ซึง่จะขึน้อยู่

กับพื้นฐานความรู้ ประสบการณ์ท�างาน และลักษณะนิสัยของผู้ให้

ข้อมูลหลักเป็นส�าคัญ ในช่วงเวลาน้ีเพื่อนร่วมงานจะมีส่วนส�าคัญที่

จะช่วยเป็นพี่เลี้ยง คอยให้ค�าแนะน�าปรึกษาซึ่งจะช่วยให้ผู้ให้ข้อมูล

หลักสามารถปรับตัวให้เข้ากับองค์การได้ดีข้ึน ซึ่งแนวทางในการ

พัฒนาตนเองในช่วงนี้จะมีรูปแบบที่ไม่เป็นทางการนัก 

  จากการศึกษาพบว่าแนวทางในการพัฒนาตนเองของ 

ผูใ้ห้ข้อมลูหลกัในช่วงปรบัตวัสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ขัน้ตอน ดงันี้

  ขั้นตอนที่ 1 มีความต้องการที่จะเรียนรู้ 

  ในช่วงเวลาของการปรบัตวันัน้ ผูใ้ห้ข้อมลูหลกัจะมคีวาม

ต้องการที่จะเรียนรู้ในเรื่องต่างๆ ท่ีจ�าเป็นต่อการท�างานในบทบาท

ใหม่ที่ได้รับอยู่ 2 เรื่องหลักๆ คือ 1) ความรู้ที่จ�าเป็นต่อการท�างาน 

และ 2) วิธีการปรับตัวให้เข้าสภาพแวดล้อมการท�างาน ทั้งนี้ เพื่อให้

สามารถท�างานท่ีได้รับมอบหมายได้ และสามารถปรับตัวเข้ากับ

สภาพแวดล้อมในการท�างานขององค์การได้ดียิ่งขึ้น

  ขั้นตอนที่ 2 การหาวิธีการพัฒนาตนเอง

  ขั้นตอนนี้จะเกิดขึ้นหลังจากที่ผู้ให้ข้อมูลหลัก มีความ

ต้องการทีจ่ะเรยีนรูส้ิง่ใดสิง่หนึง่ในช่วงเวลานัน้เพือ่ให้ผูใ้ห้ข้อมลูหลกั

สามารถปรบัตวัเข้ากบัลกัษณะงานหรอืสภาพแวดล้อมในการท�างาน

ขององค์การได้ จากการศึกษาพบว่าวิธกีารทีผู่ใ้ห้ข้อมลูหลักใช้ในการ

พัฒนาตนเองในช่วงของการปรบัตัวน้ันจะประกอบไปด้วย 2 วธีิการ

หลกัๆ คอื 1) วธิกีารสอบถามจากผูรู้้หรอืเพ่ือนร่วมงาน และ 2) การ

เรียนรู้ด้วยตนเอง

  ขั้นตอนที่ 3 ประเมินผลการพัฒนาตนเอง

  เป็นขัน้ตอนสดุท้ายของแนวทางในการพฒันาตนเองใน

ช่วงเวลาการปรับตัว ซ่ึงจะเกิดขึ้นหลังจากท่ีผู้ให้ข้อมูลหลักมีความ

ต้องการที่จะเรียนรู้ และมีการหาวิธีการพัฒนาตนเองแล้ว ทั้งนี้  

หลังจากที่ผู ้ให้ข้อมูลหลักได้พยายามที่จะพัฒนาตนเองเพื่อให้

สามารถท�างานตามทีไ่ด้รบัมอบหมายให้ได้แล้ว ผูใ้ห้ข้อมลูหลกัจะมี

การประเมนิผลการพฒันาตนเองว่าสามารถทีจ่ะท�างานทีไ่ด้รบัมอบ

หมายในปัจจุบัน หรือสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพการท�างานได้ 

หรือไม่

 2.  ช่วงพัฒนาตนเอง

  ในช่วงเวลาดังกล่าวผู้ให้ข้อมูลหลักจะให้ความส�าคัญ 

กับเรื่องของการพัฒนาตนเองและพัฒนางาน ในส่วนที่รับผิดชอบ

มากขึ้น โดยผู้ให้ข้อมูลหลักจะพยายามที่จะพัฒนาตนเองทั้งใน 

แนวดิ่งและแนวราบ โดยในการพัฒนาในแนวดิ่ง หมายถึง การที ่

ผู้ให้ข้อมูลหลักจะพยายามเรียนรู้เพื่อปรับปรุงงานของตนเองโดย

เน้นเรื่องของการลดปัญหาที่เกิดขึ้นจากประจ�าที่ท�าอยู่เพื่อให้งาน 

มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซ่ึงเป็นการพัฒนางานประจ�าที่ท�าอยู่ 

ให้ดีขึ้น ส่วนการพัฒนาตนเองในแนวราบน้ันหมายถึง การท่ีผู้ให้

ข้อมลูหลกัจะพยายามทีจ่ะเรยีนรูง้านในส่วนอืน่ๆ ทีเ่กีย่วข้องกบังาน

ประจ�าของตนเองมากยิ่งขึ้น ทั้งน้ีการเรียนรู ้งานในส่วนอื่นๆ 

ที่เกี่ยวข้องนั้นจะเป็นส่วนเอื้อให้การท�างานประจ�าของผู้ให้ข้อมูล

หลกัมีประสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ นอกจากนีก้ารเรยีนรูง้านในส่วนอืน่ๆ

ที่เกี่ยวข้องกับงานประจ�าของตนเองนั้นยังมีส่วนส�าคัญท่ีท�าให้ผู้ให้

ข้อมูลแตกต่างจากคนอื่น และได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่วมงาน 

ส�าหรับในช่วงของการพัฒนางานนั้น คุณลักษณะส่วนบุคคลของ 

ผู้ให้ข้อมูลหลักคือปัจจัยส�าคัญของการพัฒนาตนเอง ทั้งนี้ แนวทาง

ในการพัฒนาตนเองของผู้ให้ข้อมูลหลักในช่วงพัฒนาตนเองจะ 

มีลักษณะที่ไม่เป็นทางการนัก 

  จากการศึกษาพบว่าแนวทางในการพัฒนาตนเองของ 

ผู้ให้ข้อมูลหลักสามารถแบ่งได้เป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้

  ขั้นตอนที่ 1 มีความต้องการที่จะเรียนรู้ 

  จากการศึกษาพบว่า แนวทางในการพัฒนาตนเองที่เริ่ม

จากการที่ผู้ให้ข้อมูลหลักมีความต้องการที่จะเรียนรู้เช่นเดียวกับ 

ช่วงของการปรับตัว แต่จะแตกต่างกันตรงที่วัตถุประสงค์ของความ

ต้องการทีจ่ะเรยีนรูท้ีเ่ปลีย่นไปจากเดมิทีมุ่ง่เรยีนรูส้ิง่ท่ีจ�าเป็นต่อการ

ท�างานและการปรับตัว มาเป็นความต้องการที่จะเรียนรู้เพื่อท่ีจะ

พัฒนาตนเองและพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ ความต้องการในการ

เรียนรู้ในช่วงของการพัฒนาตนเองสามารถแบ่งออกเป็น 2 ส่วน

หลักๆ คือ 1) การลดปัญหาที่เกิดขึ้นจากประจ�าที่ท�าอยู่เพื่อให้งาน

มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น และ 2) พยายามที่จะเรียนรู้งานในส่วน

อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานประจ�าของตนเองมากยิ่งขึ้น 

  ขั้นตอนที่ 2 การหาวิธีการพัฒนาตนเอง

  จากการศกึษาพบว่า เมือ่ผู้ให้ข้อมลูหลัก มคีวามต้องการ 

ที่จะเรียนรู้ ก็จะมีการหาวิธีการพัฒนาตนเองหรือวิธีการที่จะท�าให้

รู้ในสิ่งที่เกิดความต้องการหรือสนใจ ซึ่งจากการศึกษาพบว่าวิธีการ

ที่ผู ้ให้ข้อมูลหลักใช้ในการพัฒนาตนเองนั้นจะประกอบไปด้วย  

3 วิธีการหลักๆ คือ 1) วิธีการสอบถามจากผู้รู้หรือเพื่อนร่วมงาน  

2) วิธีการเรียนรู้และขอค�าแนะน�าจากหัวหน้างาน และ 3) วิธีการ

เข้ารับการฝึกอบรมจากทางบริษัทฯ

  ขั้นตอนที่ 3 วินิจฉัยตนเอง

  จากการศึกษาพบว่า ในขั้นที่ 3 ของแนวทางการพัฒนา

ตนเองในช่วงการพัฒนางานนั้นจะแตกต่างจากแนวทางในการ

พัฒนาตนเองในขั้นตอนที่ 3 ของช่วงปรับตัว ทั้งนี้ เนื่องจาก 
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เป้าหมายในการพัฒนาตนเองท่ีแตกต่างกันออกไป ในขั้นตอนนี ้

ผูใ้ห้ข้อมลูหลกัจะมกีารวนิจิฉยัตนเอง ถงึจดุเด่น และจดุทีต้่องพฒันา

ตนเองเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาตนเองและพัฒนางานให้ดีขึ้น 

กว่าเดิม 

 3.  ช่วงพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ

  ในช่วงเวลานีจ้ะสงัเกตเหน็ว่าผูใ้ห้ข้อมลูหลักจะมคีวามรู้

ในงานที่ได้รับมอบหมายได้เป็นอย่างดีและสามารถปรับตัวเข้า 

กับสภาพแวดล้อมในการท�างานได้เป็นอย่างดี โดยในช่วงเวลานี้ 

ผูใ้ห้ข้อมลูหลักจะมกีารพฒันาตนเองเพ่ือให้มคีณุสมบตัเิหมาะสมกบั

ความคาดหวังของบริษัทที่มีต่อต�าแหน่งงานที่สูงกว่าต�าแหน่งงาน

ของผู้ให้ข้อมูลหลักในช่วงเวลานั้นๆ ในขณะเดียวกันเรื่องของการ

สร้างผลงานก็เป็นปัจจัยส�าคัญที่สนับสนุนให้ผู้ให้ข้อมูลหลักเกิด

ความก้าวหน้าในอาชีพ การพัฒนาตนเองในช่วงน้ีจะค่อนข้างเป็น

รปูแบบท่ีเป็นทางการและหวัหน้างานหรอืผูบ้งัคบับญัชาจะเข้ามามี

บทบาทมากขึ้นในการที่จะสนับสนุนและให้โอกาส 

  จากการศึกษาพบว่า แนวทางในการพัฒนาตนเองของ 

ผู้ให้ข้อมูลหลักในช่วงพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพสามารถแบ่งได้

เป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้

  ขั้นตอนที่ 1 มีความต้องการที่จะเรียนรู้

  เริ่มต้นจากการที่ผู ้ให้ข้อมูลหลักมีความต้องการที่จะ 

เรียนรู้ก่อนเป็นอันดับแรก โดยวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ในช่วง

ของการพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพนั้นจะมุ่งไปที่ความต้องการ 

ในการเรียนรู้ต่อความรู้หรือทักษะในงานที่มีต�าแหน่งสูงขึ้น ทั้งนี้  

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับตนเองในการท่ีจะก้าวหน้าใน

อาชีพได้อย่างเหมาะสม

  ขั้นตอนที่ 2 การหาวิธีการพัฒนาตนเอง

  ผู ้ ให ้ข ้อมูลหลักจะมีการหาวิธีการพัฒนาตนเองที่

สอดคล้องกับวตัถุประสงค์ของความต้องทีจ่ะเรยีนรูต้ามขัน้ตอนท่ี 1 

ทั้งนี้ จะเน้นไปที่การเรียนรู้ข้ามสายงานมากขึ้นเนื่องจากการที่ผู้ให้

ข้อมลูหลกัจะเตบิโตขึน้ไปในต�าแหน่งทีส่งูขึน้ได้นัน้ จ�าเป็นท่ีจะต้อง

เรยีนรูง้านอืน่ๆ นอกเนือ่งจากงานทีร่บัผดิชอบอยูโ่ดยตรงโดยเฉพาะ

อย่างยิ่งส่วนงานขายซึ่งถือเป็นสายงานหลักของธุรกิจ

  ขั้นตอนที่ 3 การประเมินผลการพัฒนาตนเอง

  เป็นช่วงสุดท้ายก่อนท่ีจะเติบโตขึ้นไปในต�าแหน่งงานท่ี

สูงขึ้น ผู้ให้ข้อมูลหลักจะมีการประเมินผลการพัฒนาตนเองว่าจะ

สามารถที่จะเติบโตไปในต�าแหน่งที่สูงขึ้นได้หรือไม่ 

  ส�าหรับปัจจัยที่สนับสนุนให้เกิดความก้าวหน้าในอาชีพ

ของผู้จัดการสาขาห้างค้าปลีกไทยที่เติบโตมาจากพนักงานระดับ

ปฏิบัติการ ของบริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ�ากัด (มหาชน) จาก

การศึกษาพบว่าปัจจัยที่สนับสนุนให้เกิดความก้าวหน้าในอาชีพนั้น

สามารถแบ่งได้เป็น 2 ปัจจยัหลัก คอื 1) ปัจจัยภายใน และ 2) ปัจจยั

ภายนอก ดังสรุปให้เห็นด้วยแผนภาพที่ 3 ได้ดังนี้

แผนภาพที่ 3 ปัจจัยที่สนับสนุนให้เกิดความก้าวหน้าในอาชีพของผู้จัดการสาขาห้างค้าปลีกไทยที่เติบโตมาจากพนักงานระดับปฏิบัติการ  

      กรณีศึกษา บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ�ากัด (มหาชน)
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 ปัจจัยภายใน

 ปัจจัยภายในที่สนับสนุนให้เกิดความก้าวหน้าในอาชีพของ

ผู้ให้ข้อมูลหลักนั้นจะประกอบไปด้วย 2 ปัจจัยย่อย คือ 

 1. คุณลักษณะส่วนบุคคล

  จากการศกึษาพบว่า คณุลกัษณะส่วนบคุคลเป็นหนึง่ใน

ปัจจัยภายในทีส่�าคญัมาก ทีม่ส่ีวนสนบัสนนุให้เกดิความก้าวหน้าใน

อาชพี ทัง้นี ้เน่ืองจากคุณลกัษณะส่วนบคุคลคอืสิง่ทีจ่ะท�าให้ผูป้ฏบิตัิ

งานมีความโดดเด่นกว่าผู้ปฏิบัติงานทั่วไป และเป็นปัจจัยที่ส�าคัญ 

ที่ท�าให้คนเกิดการพัฒนาตนเอง ทั้งนี้ คุณลักษณะส่วนบุคคลของ 

ผู้จัดการสาขาห้างค้าปลีกไทยท่ีเติบโตมาจากพนักงานระดับปฏิบัติ

การจะมีด้วยกันอยู่ 5 คุณลักษณะ ดังนี้

  1.1  มีความใฝ่รู้

   จากการศึกษาพบว่า ผู้ให้ข้อมูลหลักแต่ละท่านจะ

มีลักษณะพฤติกรรมที่พยายามท่ีจะหาความรู้เพิ่มเติมให้แก่ตนเอง 

อาทิเช่น จากการสอบถามจากผู้รู้ การเข้าไปช่วยเหลืองานในส่วน

อืน่ๆ ทีเ่ก่ียวข้องกับงานของตนเองเพือ่สร้างโอกาสในการเรยีนรูแ้ละ

พฒันาตนเอง โดยคณุลกัษณะดงักล่าวแสดงให้เหน็ถงึความพยายาม

ในการพัฒนาตนเอง ซึ่งจะช่วยให้ผู้ให้ข้อมูลหลักสามารถเอาชนะ

ปัญหาหรืออุปสรรคที่เกิดจากความไม่รู้ในการท�างานได้  

  1.2 มีทัศนคติเชิงบวก

   จากการศึกษาพบว่า ผู้ให้ข้อมูลหลักแต่ละท่านนั้น

จะมทีศันคตใินเชงิบวกในการท�างาน ซึง่คณุลกัษณะดงักล่าวจะช่วย

ให้ผู้ให้ข้อมูลหลักไม่ย่อท้อต่อปัญหาและอุปสรรคที่พบ

  1.3 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

   จากการศกึษาพบว่า ผูใ้ห้ข้อมลูหลกัแต่ละท่านเป็น

ผู้ท่ีมีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดี ซ่ึงคุณลักษณะดังกล่าวจะช่วยให้ผู้ให้ข้อมูล

หลกัได้รับความช่วยเหลอื หรอืความร่วมมอืเป็นอย่างดใีนการท�างาน 

และการพัฒนาตนเอง

  1.4  อดทนไม่ย่อท้อต่อความล�าบาก

   จากการศกึษาพบว่า คณุลกัษณะของความเป็นผูท้ี่

มคีวามอดทนไม่ย่อท้อต่อความล�าบาก เป็นปัจจัยส�าคญัทีจ่ะช่วยให้

ผู้ให้ข้อมูลหลักไม่ย่อท้อต่อปัญหา หรืออุปสรรคที่พบในการพัฒนา

ตนเอง 

  1.5  มีความทุ่มเทและรับผิดชอบสูง

   จากการศึกษาพบว่า ผู้ให้ข้อมูลหลักแต่ละท่านจะ

มคีณุลกัษณะของผูท้ีม่คีวามทุ่มเท และรบัผดิชอบสงู ซึง่คุณลกัษณะ

ดงักล่าวจะช่วยให้ผูใ้ห้ข้อมลูหลกัสามารถทีจ่ะพฒันาตนเอง รวมถงึ

โอกาสความก้าวหน้าในงานได้ดขีึน้เมือ่เปรียบเทยีบกับเพือ่นร่วมงาน

ในระดับเดียวกัน

 2.  เงื่อนไขส่วนบุคคล 

  จากการศึกษาพบว่า เงื่อนไขส่วนบุคคลเป็นอีกหนึ่ง

ปัจจยัทีม่ส่ีวนสนบัสนนุให้เกดิความก้าวหน้าในอาชพี ทัง้นี ้สามารถ

จ�าแนกลักษณะของเงื่อนไขส่วนบุคคลของผู้ให้ข้อมูลหลักได้ 3 

ลักษณะ ดังนี้

  2.1  การย้ายที่อยู่หรือการเดินทาง

   ความพร้อมในการโยกย้ายสาขาของผู้ปฏิบัติงาน

เป็นปัจจัยส�าคัญอีกอย่างหน่ึงที่มีผลต่อความก้าวหน้าในอาชีพ 

เนื่องจากโดยส่วนใหญ่การเล่ือนต�าแหน่งพนักงานทางบริษัทจะให ้

ผู้ปฏิบตังิานไปเตบิโตในต่างสาขากัน หรอืสาขาทีเ่ปิดใหม่ ดงันัน้หาก

ผู้ปฏิบัติงานมีข้อจ�ากัดในเรื่องของความพร้อมในการโยกย้ายสาขา

ก็จะท�าให้เสียโอกาสที่จะเติบโตในอาชีพ

  2.2  การสนับสนุนจากครอบครัว

   การท�างานในธรุกจิค้าปลกีนัน้เรือ่งของเวลาในการ

ปฏิบตั ิวนัหยดุโดยเฉพาะพนกังานประจ�าสาขาจะไม่เหมอืนกบังาน

ส�านกังานโดยท่ัวไป ดงันัน้ การบรหิารเวลาท�างานกบัชวีติส่วนตวัจึง

เป็นเรื่องที่ผู้ปฏิบัติงานต้องสร้างจุดสมดุลยให้ได้ ทั้งนี้ เนื่องจาก

ปัจจัยดังกล่าวนั้นจะมีผลต่อความทุ่มเท และข้อจ�ากัดในการปฏิบัติ

งานโดยตรง ดงันัน้ การสนบัสนนุจากครอบครัวจงึเป็นปัจจยัทีส่�าคญั 

ที่ส่งผลต่อความก้าวหน้าในอาชีพของผู้ให้ข้อมูลหลัก

  2.3  ปัญหาสุขภาพ

   ปัญหาสุขภาพของผู้ให้ข้อมูลหลักจะมีผลต่อการ

ปฏบิตังิาน และความทุม่เทในการท�างานเช่นกนั ซึง่ถอืเป็นข้อจ�ากดั

ตัวหนึ่งที่มีผลต่อความก้าวหน้าในอาชีพของผู้ปฏิบัติงาน การท่ี

บุคคลมีสุขภาพร่างการที่สมบูรณ์แข็งแรงย่อมจะท�าให้เป็นข้อได้

เปรียบเมื่อเทียบกับพนักงานคนอื่นๆ ในแง่ของความพร้อมของ

สภาพร่างกายในการท�างาน บุคลิกภาพที่ดูดีที่เอื้อต่องานขายงาน

บริการในธุรกิจค้าปลีก เป็นต้น 

 

 ปัจจัยภายนอก

 ปัจจัยภายนอกที่สนับสนุนความก้าวหน้าในอาชีพของผู้ให้

ข้อมูลหลักสามารถจ�าแนกออกเป็น 3 องค์ประกอบ ได้แก่

 1.  บริษัท

  จากการศึกษาพบว่า บริษัทเป็นปัจจัยภายนอกที่มีส่วน

ส�าคญัในการสนบัสนนุให้เกดิความก้าวหน้าในอาชพีของผูป้ฏิบตังิาน 

โดยจะเป็นมบีทบาทในการก�าหนดนโยบาย และระบบในการบรหิาร

งานบคุคล ซึง่จะมผีลต่อการพฒันาตนเอง และโอกาสความก้าวหน้า

ในอาชีพของผู้ปฏิบตังิาน โดยปัจจยัดงักล่าวสามารถจ�าแนกออกเป็น 

5 องค์ประกอบ ดังนี้
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  1.1  การสื่อสารและสร้างการรับรู้

   บริษัทมีการสื่อสารเก่ียวกับเรื่องของโอกาสความ

ก้าวหน้าในอาชีพให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบอย่างชัดเจนผ่านทาง

บอร์ดประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมที่บริษัทจัดขึ้น ทั้งนี้ การสื่อสาร

ดงักล่าวจะช่วยสร้างการรบัรู ้และแรงจงูใจให้ผูป้ฏบิติังานอยากทีจ่ะ

พัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าในอาชีพ

  1.2  ระบบการพัฒนาบุคลากรของบริษัท

   ระบบการพัฒนาบุคลากรของบริษัทเป็นส่วนหน่ึง

ทีช่่วยสนบัสนนุให้เกดิความก้าวหน้าในอาชีพ และเป็นส่วนหนึง่ของ

การพัฒนาศักยภาพให้กับบุคลากร ซึ่งเป็นโปรแกรมที่บริษัทจัดขึ้น

เพื่อสนับสนุน และพัฒนาพนักงานให้มีความพร้อมรองรับต่อการ

เติบโตในต�าแหน่งงานที่สูงขึ้น

  1.3  ระบบการเลื่อนขั้นเลื่อนต�าแหน่ง

   บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ�ากัด (มหาชน) มี

การวางระบบการเลือ่นต�าแหน่งงานทีด่ ีเป็นทีย่อมรบัของผูใ้ห้ข้อมลู

หลัก ซึ่งระบบการเลื่อนต�าแหน่งงานดังกล่าวมีส่วนส�าคัญที่กระตุ้น

ให้พนักงานพยายามท่ีจะพัฒนาตนเองให้อยู่ในมาตรฐานที่บริษัท

ก�าหนด ทั้งนี้ เพื่อโอกาสในความก้าวหน้าในอาชีพของผู้ปฏิบัติงาน

  1.4  ระบบการประเมินผลงานของบริษัท

   บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ�ากัด (มหาชน)  

มีระบบการประเมินผลงานที่ชัดเจน ท�าให้ผู้ปฏิบัติงานมีเป้าหมาย

ในการพัฒนาตนเอง และพัฒนางานท่ีชัดเจนซึ่งผลการประเมิน 

จะเป็นตัวหน่ึงท่ีสะท้อนผลงานของผู้ปฏิบัติงานซ่ึงมีผลต่อความ

ก้าวหน้าในอาชีพของผู้ปฏิบัติงานด้วยเช่นกัน 

  1.5  การขยายตัวทางธุรกิจ

   บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ�ากัด (มหาชน)  

มีการขยายสาขาในแต่ละปีค่อนข้างมาก ซึ่งการขยายตัวของธุรกิจ

นั้นจะมีผลโดยตรงต่อความก้าวหน้าในอาชีพของผู้ปฏิบัติงานใน

สาขา ทัง้นี ้เนือ่งจากบรษิทัมนีโยบายทีจ่ะให้โอกาสบคุลากรภายใน

ทีม่คีณุสมบตัติามเกณฑ์การเลือ่นต�าแหน่งสามารถเตบิโตในต�าแหน่ง

ที่สูงขึ้นของสาขาที่เปิดใหม่ได้

 2.  หัวหน้างาน/ผู้บังคับบัญชา

  หัวหน้างาน/ผู้บังคับบัญชาเป็นปัจจัยภายนอกที่มีส่วน

ในการสนบัสนนุ และให้โอกาสแก่ผูใ้ห้ข้อมลูหลกัในการพัฒนาความ

ก้าวหน้าในอาชีพ รวมถึงยังมีส่วนช่วยในการสะท้อนให้เห็นถึงจุดที่

ผู ้ให้ข้อมูลหลักจ�าเป็นท่ีจะต้องพัฒนาตนเองเพื่อประโยชน์ต่อ 

ความก้าวหน้าในอนาคต โดยปัจจัยดังกล่าวสามารถจ�าแนกได้เป็น 

2 ส่วนคือ

  2.1  การสะท้อนผลการท�างาน หวัหน้างาน หรอืผูบ้งัคบั

บญัชาจะมส่ีวนช่วยในการทีจ่ะสะท้อนผลการท�างานให้พนกังานรบั

ทราบเพือ่น�าไปใช้ปรบัปรงุและพฒันาตนเอง ผ่านระบบการประเมนิ

ผลงานของบริษัทซึ่งเป็นรูปแบบที่เป็นทางการ

  2.2  การสนับสนุนและให้โอกาส

   หัวหน้างาน หรือผู้บังคับบัญชาจะมีส่วนในการ

สนับสนุนและให้โอกาสแก่พนักงานผ่านวิธีการสอนงาน และ 

ให้โอกาสในการปรบัเปล่ียนงานเพือ่เรยีนรูง้านในส่วนอ่ืนๆ ท่ีจ�าเป็น

ต่อการพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพของพนักงาน

 3. เพื่อนร่วมงาน

  จากการศึกษาพบว่า เพื่อนร่วมงานเป็นปัจจัยภายนอก

ที่มีส่วนช่วยสนับสนุนให้เกิดความก้าวหน้าในอาชีพในช่วงเริ่มต้น 

ช่วยสะท้อนให้ผู้ให้ข้อมูลหลักทราบถึงจุดที่ควรต้องปรับปรุงหรือ

พัฒนา รวมถึงการแลกเปลี่ยนความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการท�างาน 

การช่วยเหลือและให้ก�าลังใจโดยเพ่ือนร่วมงานจะมีบทบาทมากใน

ช่วงแรกของการปรับตัวของพนักงาน โดยปัจจัยดังกล่าวสามารถ

จ�าแนกได้เป็น 2 ส่วน คือ

  3.1  การเป็นพี่เลี้ยงให้ค�าแนะน�าปรึกษา

   ในช่วงแรกของการปรับตัวให้เข้ากับลักษณะงาน

และสภาพแวดล้อมในการท�างานนั้นเพ่ือนร่วมงานที่มีอายุงานนาน

กว่าจะมส่ีวนช่วยในเรือ่งการปรบัตวัให้กบัพนกังานใหม่ในแง่ของการ

เป็นพี่เล้ียงคอยให้ค�าแนะน�าปรึกษา ทั้งน้ีปัจจัยส�าคัญที่จะช่วย

ให้การปฏิสัมพนัธ์กนัระหว่างเพือ่นร่วมงานเป็นไปได้ดขีึน้กค็อืการมี

มนุษยสัมพันธ์ที่ดีของพนักงานซึ่งถือเป็นคุณลักษณะส่วนบุคคล 

ข้อหน่ึง ที่ช่วยให้พนักงานสามารถปรับตัวเข้ากับลักษณะงานและ 

สภาพแวดล้อมในการท�างานได้ดียิ่งขึ้น

  3.2  การแลกเปลี่ยนความรู้ในการท�างาน 

   การแลกเปลี่ยนความรูใ้นการท�างานระหว่างเพือ่น

ร่วมงานนัน้จะเกดิขึน้มากในช่วงของการพฒันาตนเองของพนกังาน

โดยพนักงานจะมกีารแลกเปลีย่นความรู้ซึง่กนัและกันเพือ่ให้สามารถ

ท�างานในปัจจุบันได้ดีขึ้น ทั้งนี้ปัจจัยส�าคัญที่ช่วยให้การแลกเปลี่ยน

ความรู้ซึ่งกันและกันคือการท่ีเป็นผู้ที่มีความใฝ่รู้ของพนักงานซึ่งถือ

เป็นคณุลกัษณะส่วนบุคคลข้อหนึง่ทีช่่วยให้พนกังานสามารถพฒันา

งานได้ดียิ่งขึ้น

   จากการสรปุผลการวจัิยเก่ียวกบัแนวทางการพฒันา

ตนเองของผู้จัดการสาขาที่เติบโตมาจากพนักงานระดับปฏิบัติการ

พบวา่ มขีั้นตอนหลักอยู่ 4 ขั้นตอน คอื 1) มีความต้องการทีจ่ะเรียน

รู้ 2) การหาวิธีการพัฒนาตนเอง 3) การวินิจฉัยตนเอง และ 4) การ

ประเมนิผลการพฒันาตนเอง ซึง่สอดคล้องกบัแนวคดิของเมกกนิสนั 

และเพดเลอร์ (Megginson & Pedler, 1992, pp. 4-7) ที่กล่าวว่า

แนวทางในการพัฒนาตนเองนั้น เป็นกระบวนการที่บุคคลต้องการ

เปลี่ยนแปลงตนเองไปในทิศทางที่ดีข้ึน ซึ่งในกระบวนการพัฒนา
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ตนเองนั้นจะประกอบไปด้วยปัจจัยต่างๆ ประกอบกัน ซึ่งได้แก่  

ความปรารถนาท่ีจะเรียนรู ้ , การวินิจฉัยตนเอง, การก�าหนด 

เป้าหมาย, การแสวงหาทรัพยากรท่ีเหมาะสม, การสรรหาเพื่อน, 

ความอดทน ต่อสู้ และความพยายาม และการประเมินผลด้วย 

ตนเอง 

   นอกจากนี้ แนวทางในการพัฒนาตนเองของ 

ผู้จัดการสาขา ผู้จัดการสาขาที่เติบโตมาจากพนักงานระดับปฏิบัติ

การดังกล่าวยังมีความสอดคล้องกับผลการศึกษาของศิริทิพย์  

ทิพย์ธรรมคุณ ท่ีศึกษาเรื่องปัจจัยท่ีส่งผลต่อการพัฒนาตนเองของ

พนักงานโรงแรมห้าดาวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่พบว่า พนักงาน

โรงแรมห้าดาวจงัหวดัประจวบครีขีนัธ์มคีวามคดิเหน็ด้านการพฒันา

ตนเองอยู่ในระดับมากทุกด้าน เนื่องมาจากพนักงานมีความสนใจที่

จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ในงานอยู่เสมอ และวางแผนการพัฒนาตนเองไว้

อย่างชัดเจน มีการปรับปรุงผลงานให้ดีขึ้นอยู่เสมอ โดยการเปรียบ

เทยีบผลการปฏบิตังิานทีผ่่านมา สามารถปรบัตวัและเรยีนรูส่ิ้งใหม่ๆ 

ที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว โดยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนร่วม

งานในงานที่ท�าเสมอและสร้างสัมพันธภาพท่ีดีในการท�างานส่งผล

ให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความราบรื่นและประสบผลส�าเร็จ  

(ศิริทิพย์ ทิพย์ธรรมคุณ, 2553, หน้า 7)

   ท้ังน้ี จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการ

พัฒนาตนเองพบว่า งานวิจัยส่วนใหญ่จะศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรม

ในการพัฒนาตนเอง จ�าแนกตามปัจจัยที่เกี่ยวข้องอื่นๆ

 จากการสรุปผลการวิจัยเกี่ยวกับปัจจัย ที่สนับสนุนให้เกิด

ความก้าวหน้าในอาชีพของผู้จัดการสาขาของห้างค้าปลีกไทยที่

เติบโตมาจากพนักงานระดับปฏิบัติการ กรณีศึกษาบริษัท โฮม  

โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ�ากัด (มหาชน) น้ันพบว่าสามารถแบ่งออก 

เป็น 2 ปัจจัย ดังนี้

 1.  ปัจจัยภายใน ส�าหรับปัจจัยภายในที่สนับสนุนให้เกิด

ความก้าวหน้าในอาชีพของผู้ให้ข้อมูลหลักน้ันสามารถแบ่งออกได้

เป็น 2 ปัจจัยย่อย คือ 1) คุณลักษณะส่วนบุคคล และ 2) เงื่อนไข

ส่วนบุคคล 

 2. ปัจจัยภายนอก ปัจจัยภายนอกที่สนับสนุนให้เกิดความ

ก้าวหน้าในอาชพีของผูใ้ห้ข้อมลูหลกัสามารถจ�าแนกออกเป็น 3 องค์

ประกอบ คือ 1) บริษัท 2) หัวหน้างาน/ผู้บังคับบัญชาและ 3) เพื่อน

ร่วมงาน

  ทั้งนี้  ผลที่ได ้จากการศึกษาวิจัยดังกล่าว มีความ

สอดคล้องกบังานวจัิยของปานทพิย์ บุณยะสตุ ทีศ่กึษาเกีย่วกบัปัจจยั

ที่ส่งผลต่อการพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาชีพซ่ึงพบว่า ปัจจัยที่ 

ส่งผลต่อการพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาชีพนั้นมี 3 ด้าน คือ 

องค์การ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน ปัจจัยทั้งสามด้านมีความส�าคัญ

ต่อกนัเนือ่งจาก องค์การและผู้บรหิารมส่ีวนสนบัสนนุให้ผูป้ฏบิตังิาน

ได้รับความก้าวหน้า จากการเล่ือนขึ้นเงินเดือน การเลื่อนต�าแหน่ง  

ซึ่งถ้าผู้ปฏิบัติงานมีการปฏิบัติงานที่ดีย่อมส่งผลให้องค์การได้รับ

ความเชื่อถือจากประชาชน (ปานทิพย์ บุณยะสุต, 2540, หน้า  

8) และมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของรักษพล พันธ์ชาติ ที่ศึกษา

เกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานของ

บคุลากรในหน่วยงานทีพ่บว่า ปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อความก้าวหน้าใน

การปฏบิตังิานของบคุลากรในหน่วยงานนัน้ ได้แก่ นโยบายและการ

บริหาร สภาพการท�างาน ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ ความมีอิสระใน

การท�างาน เงินเดอืนและสวสัดกิาร ความมัน่คงในงาน ความมเีกยีรติ 

และศกัดิศ์รใีนต�าแหน่งหน้าที ่สมัพนัธภาพระหว่างบคุคลระดบัต่างๆ

ภายในหน่วยงาน โอกาสที่จะได้รับความก้าวหน้า ความยุติธรรม  

การได้รับการยอมรับนับถือจากบุคคลทั้งภายในและภายนอก 

หน่วยงาน และสขุภาพของผู้ปฏิบตังิานไม่ว่าจะเป็นสขุภาพทางกาย

หรือสุขภาพทางจิตใจ (รักษพล พันธ์ชาติ, 2545, หน้า 9) นอกจาก

นีย้งัพบว่าผลทีไ่ด้จากการศกึษาวจิยั ยงัมคีวามสอดคล้องกบัแนวคดิ

ของณฏัฐพันธ์ เขจรนันทน์ ทีก่ล่าวว่า การพฒันาอาชพีมใิช่กจิกรรม

ระหว่างองค์การและบุคลากรที่จ�ากัดความสัมพันธ์อยู่ในวงแคบ

เท่านัน้ แต่การพฒันาอาชีพจะมคีวามสัมพนัธ์กบับคุลากรหลายกลุม่ 

โดยแต่ละกลุ ่มจะมีอิทธิพลต่อความส�าเร็จหรือความล้มเหลว 

ของโครงการ ดงันัน้ผู้เกีย่วข้องแต่ละฝ่ายสมควรต้องเข้าใจเป้าหมาย

และความร่วมมือในการด�าเนินงาน เพื่อให้การพัฒนาอาชีพมี

ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด โดยกลุ่มบุคคลและบทบาท

ของผูท่ี้เกีย่วข้องกับการพฒันาอาชพีจะประกอบไปด้วย 1) บคุลากร 

2) ผูบ้งัคบับญัชา 3)หน่วยงานด้านทรพัยากรมนษุย์ และ 4) องค์การ 

(ณฏัฐพนัธ์ เขจรนนัทน์, 2554, หน้า 10) ในขณะเดยีวกนักพ็บว่าผล

ทีไ่ด้จากการศึกษาวจิยัในครัง้นี ้มคีวามแตกต่างจากผลงานวจิยัของ 

สุทธิมน ศรีโชติ ที่ศึกษาเรื่องความก้าวหน้าในอาชีพของบัณฑิต

สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ในกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม  

ที่พบว่าปัจจัยที่มีความส�าคัญต่อความก้าวหน้าในอาชีพ คือ อายุ 

สถานภาพสมรส วุฒิการศึกษา ปีที่จบการศึกษา วุฒิการศึกษาที่ใช้

เมื่อแรกเข้าปฏิบัติงาน ระยะเวลาการปฏิบัติงาน วิธีการและเหตุผล

เข้าปฏิบัติงาน ต�าแหน่งงานและสายงาน รวมทั้งประสิทธิภาพใน 

การปฏิบัติงาน ความรับผิดชอบในหน้าที่ ผลการปฏิบัติงาน และ

ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ส่วนปัจจัยที่เป็นปัญหาอุปสรรคต่อ 

ความก้าวหน้าในอาชีพคือ วัฒนธรรมของหน่วยงาน ผู้บังคับบัญชา 

ระบบการพิจารณาความก้าวหน้า และประสบการณ์ในการท�างาน  

(สุทธิมน ศรีโชติ, 2543, หน้า 11)
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ข้อเสนอแนะในการท�าวิจัยครั้งนี้
  1. ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากรในห้างค้าปลีกไทย

ควรให้ความส�าคัญและปรับแนวทางหรือวิธีการ ในการสนับสนุน 

และพัฒนาบุคลากรให้เหมาะสมกับช่วงเวลาในการท�างานของ

พนักงาน

  2. ผู้ที่ท�างานอยู่ในห้างค้าปลีกไทยที่มีความต้องการความ

ก้าวหน้าในอาชีพจึงควรพัฒนาตนเองให้มีคุณลักษณะส่วนบุคคลที่

จ�าเป็นและเอื้อต่อความก้าวหน้าในอาชีพซึ่งคุณลักษณะส่วนบุคคล

ดังกล่าวจะช่วยให้บุคคล มีความแตกต่างกันในเชิงบวก 

  3. ส�าหรับห้างค้าปลีกไทยท่ีให้ความส�าคัญกับการพัฒนา

บคุลากร ควรส่งเสรมิ และสนบัสนนุให้พนกังาน ในองค์การมีค่านยิม

ที่สอดคล้องกับคุณลักษณะส่วนบุคคล ที่ได้น�าเสนอไว้กับงานวิจัย

ฉบับนี้

  4. ทางผู ้บริหารของห้างค้าปลีกจึงควรให้ความส�าคัญ 

กับเรื่องของนโยบายในการบริหารบุคลากรหรือจัดกิจกรรมที่จะ 

ช่วยสร้างสมดุลระหว่างชีวิตการท�างาน และการใช้ชีวิตส่วนตัวให้ดี

มากขึ้น 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
  ในการท�าวิจัยครั้งต่อไป ควรที่จะเลือกศึกษา ในธุรกิจอื่นๆ 

ที่แตกต่างจากกรณีศึกษาในครั้งนี้
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