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บทคัดย�อ 

การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค?เพ่ือศึกษา การศึกษาเร่ือง การพัฒนาตนเองของบุคลากรใน

โรงพยาบาลสYงเสริมสุขภาพตําบลนาโสก จังหวัดมุกดาหาร มีวัตถุประสงค?เพ่ือศึกษาการพัฒนาตนเอง

ของบุคลากรในโรงพยาบาลสYงเสริมสุขภาพตําบลนาโสก จังหวัดมุกดาหาร เพ่ือเปรียบเทียบการ

พัฒนาตนเองของบุคลากรในโรงพยาบาลสYงเสริมสุขภาพตําบลนาโสกจังหวัดมุกดาหาร โดยจําแนก

ตาม เพศ การศึกษา และประสบการณ?การปฏิบัติงาน และเพ่ือศึกษาความคิดเห็นและขSอเสนอแนะ

เก่ียวกับแนวทางการแกSไขปRญหาการพัฒนาตนเองของบุคลากรในโรงพยาบาลสYงเสริมสุขภาพตําบล

นาโสก จังหวัดมุกดาหาร ประชากรท่ีใชSในการวิจัย คือ บุคลากรในโรงพยาบาลสYงเสริมสุขภาพตําบล

นาโสก จังห วัด มุกดาหาร จํานวน  197 คน  เค ร่ืองมือ ท่ี ใชS ในการวิ จัย  คือ  แบบสอบถาม 

(Questionnaires) และส ถ ิต ิที ่ใ ช Sใน ก า ร ว ิจ ัย  ไดS แ กY  คY าค วาม ถ่ี  (Frequency), คY ารS อ ยละ 

(Percentage),คYาเฉลี่ย (Mean) และและคYาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation),ทดสอบคYา 

ที -เทสท?  (t-test) โดยวิ ธีการวิ เคราะห? ความแปรปรวนทางเดียว (One–way ANOVA และ 

Correlation Analysis 

ผลการศึกษาพบวYา บุคลากรในโรงพยาบาลสYงเสริมสุขภาพตําบลนาโสกจังหวัดมุกดาหาร 

สYวนใหญYเป̀นเพศหญิง มีอายุ 25-35 ป�จบระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี และสูงกวYาปริญญาตรี 

และมีประสบการณ?ในการทํางานท่ี 11 – 20 ป� ระดับความตSองการพัฒนาตนเองของบุคลากร

โรงพยาบาลสYงเสริมสุขภาพตําบลนาโสกจังหวัดมุกดาหาร ในภาพรวมทุกดSานอยูYในระดับปานกลาง 

( X  = 3.49) เม่ือพิจารณาเป̀นรายดSาน พบวYา ดSานการรับรูSความสามารถของตนเอง โดยภาพรวมอยูY

ในระดับปานกลาง ( X  = 3.45) ดSานแรงจูงใจใฝ�สัมฤทธ์ิ โดยภาพรวมอยูYในระดับปานกลาง ( X  = 

3.34) และดSานบรรยากาศองค?กร โดยภาพรวมอยูYในระดับมาก ( X  = 3.69) ตามลําดับ เปรียบเทียบ

ความตSองการพัฒนาตนเองของบุคลากรในโรงพยาบาลสYงเสริมสุขภาพตําบลนาโสก จําแนกตามเพศ 
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อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ?ในการทํางาน ปRจจัยดSานการรับรูSความสามารถของตนเอง ปRจจัย

ดSานแรงจูงใจใฝ�สัมฤทธ์ิ และปRจจัยดSานบรรยากาศองค?การ ในภาพรวมและรายดSานไมYแตกตYางกัน 

 

คําสําคัญ: แรงจูงใจใฝ�สัมฤทธ์ิ, องค?การ, การพัฒนาตนเอง 

 

Abstract 
The purposes of this research were to study the development of personnel in 

Na Sok Health Promoting HospitalHospital, Mukdahan, to compare the development 
of personnel in Nasok Health Promoting HospitalHospital, Mukdahan divided by 
gender, education, and work experience and to study the opinions and suggestions 
about how to resolve personal development of personnel in Nasok Health 
Promoting HospitalHospital, Mukdahan. The sample group use 197 of personnel who 
work for Nasok Health Promoting HospitalHospital, Mukdahan; the instrument is 
questionnaires to collect data, statistics use frequency, percentage, mean, standard 
deviation, t-test, one way ANOVA and Correlation Analysis. 

The findings show that most of personnel who work for Nasok Health 
Promoting HospitalHospital, Mukdahan, were female and have aged between 25-35 
years old, graduated bachelor degree and over, work experience between 11-20 
years. The development needs of staff in field Nasok Health Promoting 
HospitalHospital, Mukdahan, in all aspects of the medium at ( X  = 3.49), considering 
in aspect found that of self-efficacy; the overall is in moderate at ( X  = 3 .4 5 ) , 
achievement motivation; the overall is in moderate at ( X  = 3.34) and organizational 
climate; the over in high level at ( X  = 3 . 6 9 ) , respectively. To compare the 
development of personnel in the district Nasok Health Promoting HospitalHospital, 
by gender, age, education, work experience in self-efficacy, achievement motivation 
and organizational climate; overview of them were not difference. 

Suggests are organizations should encourage employees to see and realize 
the value of their own, to focus on the needs of employees and should be 
encouraged; the event focused on the involvement of personnel in organizations 
regularly in order to guide the strengthening of the personnel in the district Nasok 
Health Promoting HospitalHospital,was the need to develop a more efficient and 
more productive anyway. 

 
Keyword: Achievement motivation, Organization, Self-development 
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บทนํา 

 การบริการสาธารณะข้ันพ้ืนฐานท่ีบริการประชาชนและอยูYใกลSชิดประชาชนมากท่ีสุด ใน

ประเทศไทยปRจจุบันน้ัน คือ โรงพยาบาลสYงเสริมสุขภาพตําบล ซึ่งเป̀นหนYวยงานท่ีขนาดเล็กท่ีสุดของ

หนYวยภาครัฐท่ีใหSบริการในดSานสาธารณะของรัฐไทย ซึ่งทํางานรYวมกับหลายฝ�ายท้ังองค?การบริหาร

สYวนตําบล(องค?กรปกครองสYวนทSองถ่ิน) และการปกครองสYวนทSองท่ีซึ่งเป̀นหนYวยงาของภาครัฐท่ี

ทํางานสอดระสานกันในพ้ืนท่ี เป̀นหนYวยคัดกรองดSานสาธารณสุขของไทยเบ้ืองตSน ทําใหSหนYวยงานน้ีมี

ความสําคัญมากเม่ือพิจารณาถึงบทบาทหนSาท่ีไดSรับมอบหมาย การท่ีจะทําใหSการปฎิบัติงาน ของ

หนYวยงานท่ีมีความสําคัญตSองมีบุคคลากรท่ีมีคุณภาพและทรงประสิทธิภาพในการทํางาน ดังน้ันการ

วิจัยช้ินน้ีมุYงเนSนศึกษาความตSองการท่ีพัฒนาคุณภาพของบุคคลากรในหนYวยงาน วYามีความตSองการ

อยYางไรเพ่ือนําไปปรับใชSใหSเกิดประโยชน?สูงสูดในการทํางาน  

 

วัตถุประสงค�การวิจัย 

1.เพ่ือศึกษาระดับการพัฒนาตนเองของบุคลากรในโรงพยาบาลสYงเสริมสูขภาพตําบลนาโสก

จังหวัดมุกดาหาร 

2. เพ่ือเปรียบเทียบการพัฒนาตนเองของบุคลากรในโรงพยาบาลสYงเสริมสูขภาพตําบลนาโสก 

จังหวัดมุกดาหาร จําแนกตาม เพศ การศึกษา และประสบการณ?การปฏิบัติงาน 

3. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นและขSอเสนอแนะเก่ียวกับแนวทางการแกSไขปRญหาการพัฒนา

ตนเองของบุคลากรในโรงพยาบาลสYงเสริมสูขภาพตําบลนาโสกจังหวัดมุกดาหาร 

 

ทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนา 

การพัฒนาเป̀นแนวคิดท่ีนYาสนใจ เป̀นการกระตุSนใหSคิด เป̀นการกระตุSนใหSคิดถึงลักษณะของ

สังคมท่ีดี การพัฒนาเป̀นแนวคิดท่ีนYาสนใจ แตYก็เป̀นแนวคิดท่ีกวSางท่ียากจะหาขSอสรุป ในเบ้ืองตSนไดS

วYา คําวYา “การพัฒนา” (Development) เป̀นคําท่ีมีความหมายในทางดี อาจกลYาว (Euphemism) 

เป̀นคําท่ีเก่ียวขSองกับเร่ืองของการเปลี่ยนแปลง (Change) ความทันสมัย (Modernization) หรือ

ความเจริญเติบโต (Growth) การพัฒนาเป̀นรูปแบบอยYางหน่ึงของการเปลี่ยนแปลงทางสังคม(Social 

change) สYวนความทันสมัยก็เป̀นกรณีเฉพาะอันหน่ึงของการพัฒนา สําหรับทางดSานการพัฒนา

อุตสาหกรรม (Industrialization) เป̀นมิติหน่ึงของการพัฒนา โดยหลักท่ัวไปแลSวการพัฒนาเป̀น

ลักษณะทางสังคมท่ีกําลังเปลี่ยนจากสิ่งท่ีเคยเป̀นในอดีตไปสูYสิ่งท่ีตSองการจะเป̀นซึ่งข้ึนอยูYกับเป�าหมาย

ของการพัฒนาของแตYละสังคม การพัฒนาเป̀นแนวคิดทางปทัสถาน หมายถึง การเลือกจุดมุYงหมายท่ี

ตSองการใหSบรรลุ แตYตSองตระหนักถึงสิ่งท่ีทYานคานธี เรียกวYา “ศักยภาพของมนุษย?”(Realization of 

the human potential) ความเจริญเติบโตโดยตัวเองไมYไดSดีเสมอไป อาจเกิดผลเสียก็ไดS เชYน การ

เจริญเติบโตของเซลล?มะเร็ง ทํานองเดียวกัน การพัฒนาก็ไมYไดSหมายถึงสิ่งเดียวกันกับความทันสมัย 
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เพราะการพัฒนามีลักษณะหลายอยYางท่ีเป̀นการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรม ไมเคิล โทดาโร 

(Michael Todaro) สรุปวYา การพัฒนาเป̀นกระบวนการท่ีมีมิติหลากหลาย และเก่ียวขSองกับการ

เปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญหลายอยYาง  

แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย� 

ความหมายของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย? 

แนดเลอร? (Nadler’ 1986, p.6 อSางถึงใน วรารัตน? เขียวไพรี, 2551: 1) ซึ่งเป̀นปรมาจารย?

ดSานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย? อธิบายวYา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย? แบYงกิจกรรมเป̀น 3 ประเภท 

ดังน้ี 

1. การฝ�กอบรม หมายถึง การเปลี่ยนแปลงภายในชYวงระยะเวลาอันสั้นใหSบุคคลมีความรูS 

ทักษะ และทัศนคติในการปฏิบัติงานใหSดีขึ้นในตําแหนYงงานปRจจุบัน 

2. การศึกษา หมายถึง การเปลี่ยนแปลงภายในชYวงระยะกลางใหSบุคคลเกิดการเรียนรูSงาน 

เตรียมบุคลากรเพ่ือเลื่อนตําแหนYง (ความกSาวหนSาอาชีพในแนวด่ิง) หรือเพ่ือเพ่ิมความสามารถดSาน

เทคนิคในงานปRจจุบัน (ความกSาวหนSาอาชีพในแนวนอน) 

3. การพัฒนา หมายถึง ความพยายามเปลี่ยนแปลงภายในชYวงเวลาระยะยาวใหSบุคคลเกิด

การรับรูS สามารถกSาวทันการเปลี่ยนแปลงขององค?การในอนาคต 

เฮอร?เบิร?ค เจ ชูเดน และ อาร?เธอร? ดับบลิว เซอร?แมน (1968 : 10-11 อSางถึงใน มยุรี ศรีชู

สุข, 2550: 8) กลYาววYา การพัฒนาบุคลากรเป̀นกระบวนการในการใหSการศึกษาฝ�กอบรมบุคลากร 

เพ่ือใหSเป̀นบุคลากรท่ีเหมาะสมกับความตSองการขององค?การ  

เกรียงศักด์ิ เขียวย่ิง (2543 : 190) ไดSกลYาวไวSวYา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย?เป̀นโครงการท่ี

องค?การจัดข้ึนเพ่ือพัฒนาทักษะ และความรูSท่ีจําเป̀นรวมถึงการพัฒนาอาชีพและการพัฒนาการ

บริหารจัดการใหSแกYพนักงานโดยมุYงไปท่ีผูSบริหาร เพ่ือปรับปรุงความสามารถใหSการปฏิบัติงานมี

ประสิทธิภาพ มีโอกาสรับประสบการณ? ความชํานาญ และทัศนะคติใหมY ท่ีจะเป̀นพนักงานและ

ผูSบริหารท่ีสมบูรณ?แบบและประสบความสําเร็จ เกิดความเจริญกSาวหนSาในอาชีพและท่ีสําคัญก็คือเป̀น

การเตรียมใหSพนักงานและผูSบริหารไดSเรียนรูSความเจริญกSาวหนSาของบุคคล และการเปลี่ยนแปลงของ

องค?การในอนาคต 

จุฑามณี ตระกูลมุทุตา (2544: 2) ไดSกลYาวไวSวYา นิยามการพัฒนาทรัพยากรมนุษย? มี

ความหมายสองนัย คือ ความหมายอยYางแคบ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย? หมายถึง กระบวนการท่ีจะ

เพ่ิมพูนความรูS ทักษะ ความสามารถ และทัศนะของบุคลากรในองค?การ เพ่ือใหS ตัวบุคคลมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานใหSบรรลุวัตถุประสงค?ขององค?การตามเป�าหมาย

แผนงานหรือวิสัยทัศน?ของผูSนําในองค?การ สYวนในความหมายอยYางกวSางน้ัน หมายถึง การลงทุนใน

ทรัพยากรมนุษย?อยYางมีระบบ เพ่ือพัฒนาศักยภาพกําลังคนใหSมีคุณคYามากย่ิงข้ึน มีคุณภาพท่ีดีข้ึน 

และมีการปรับตัวไปตามทิศทางการพัฒนาประเทศ หรือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

ตลอดจนวิสัยทัศน?ของประเทศ 
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ดาริน ทองเต็ม (2549, หนSา 17) สรุปไดSวYา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย? เป̀นกระบวนการใน

การเสริมสรSางประสบการณ?เรียนรูSท่ีจําเป̀น สําหรับการปฏิบัติงาน โดยมุYงเนSนการพัฒนาศักยภาพท้ัง

ทางดSาน องค?ความรูS ทัศนคติ ทักษะความชํานาญงาน เพ่ือใหSการดําเนินงานขององค?การมี

ประสิทธิภาพ และทําใหSพนักงานมีความเจริญตามสายงานอาชีพอยYางม่ันคงไดSตYอไป 

ปรีดา รสสารภี (2546: 8) ไดSกลYาวไวSวYา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย? หมายถึง ประสบการณ?

การเรียนรูSท่ีจัดระเบียบ (Organized learning experiences) โดยไดSรับการสนับสนุนจากนายจSาง

และไดSออกแบบมา หรือดําเนินการเพ่ือวัตถุประสงค?ในการปรับปรุงการปฏิบัติงาน ในขณะเดียวกันก็

เนSนสิ่งท่ีดีกวYาสําหรับสภาพของมนุษย? โดยผYานทางการผสมผสานเป�าหมายขององค?การและความ

ตSองการของบุคคล 

สุนันทา เลาหนันทน? (2546 : 224 อSางถึงใน วรารัตน? เขียวไพรี. 2551: 3) อธิบายวYา การ

พัฒนาทรัพยากรมนุษย? หมายถึง กระบวนการท่ีไดSออกแบบไวSอยYางมีเป�าหมาย เพ่ือใหSผูSปฏิบัติงานไดS

มีโอกาสเรียนรูSโดยการฝ�กอบรม การศึกษา และการพัฒนา เป̀นการเพ่ิมพูน ความรูSและศักยภาพใน

การทํางาน รวมท้ังปรับพฤติกรรมของผูSปฏิบัติงานใหSพรSอมท่ีจะปฏิบัติหนSาท่ีท่ีรับผิดชอบใหSเกิด

ประโยชน?สูงสุดตYอองค?การและมีโอกาสกSาวหนSาในตําแหนYงท่ีสูงข้ึน 

สรุปไดSวYา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย? หมายถึง การจัดระเบียบหรือดําเนินการเพ่ือพัฒนา

ทักษะ ความรูS ความสามารถของบุคลากรใหSมีคุณภาพ มีโอกาสรับประสบการณ? ความชํานาญ และ

ทัศนะคติใหมYท่ีจะเป̀นบุคลากรและผูSบริหารท่ีสมบูรณ? สามารถปฏิบัติงานไดSอยYางมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล บรรลุวัตถุประสงค?ขององค?การในระดับท่ีสูงข้ึน 

หลักการพัฒนาทรัพยากรมนุษย? 

1. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย? หมายถึง การจัดใหSมีการดําเนินการพัฒนาทรัพยากรมนุษย?

ตามข้ันตอนหรือกระบวนการของการพัฒนา ไดSแกY การกําหนดเป�าหมายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย?

ใหSสอดคลSองกับความตSองการ การวางแผนการพัฒนาลYวงหนSาอยYางชัดเจน รวมท้ังกําหนดระยะเวลา

และงบประมาณท่ีตSองใชSดําเนินการ การบริหารและการดําเนินงานตามแผน การติดตามประเมินผล 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย? และท่ีสําคัญท่ีสุดประการหน่ึงของระบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย?คือ

การสYงเสริมและสนับสนุนใหSมีการนําความรูS และประสบการณ?ท่ีไดSรับจากการพัฒนาไปใชSปรับปรุง

การปฏิบัติงานใหSดีขึ้น 

2. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย?อยYางตYอเน่ือง หมายถึง การจัดใหSมีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย? 

โดยคํานึงถึงเป�าหมายระยะยาวใหSสอดคลSองและสัมพันธ?กับภารกิจหนSาท่ีความรับผิดชอบของ

บุคลากร กลYาวคือ การจัดใหSมีการพัฒนาต้ังแตYเร่ิมเขSา ปฏิบัติงานในองค?การ การพัฒนาเม่ือมีการ

เปลี่ยนแปลงภารกิจหนSาท่ี ไดSแกY การโยกยSาย การเลื่อนตําแหนYง รวมถึงการพัฒนาเพ่ือใหSสามารถ

ปรับตัวใหSสอดคลSองกับการเปลี่ยน แปลงของสภาพแวดลSอม 

3. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย?อยYางท่ัวถึง หมายถึง การเป[ดโอกาสใหSบุคลากรในองค?การทุก

คนไดSรับการพัฒนาอยYางเทYาเทียมกัน โดยคํานึงถึงภารกิจหนSาท่ีรับผิดชอบตลอดจนลักษณะงานท่ี
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ปฏิบัติ การกําหนดโครงการหรือหลักสูตรตลอดจนเทคนิคและวิธีการพัฒนา ควรพิจารณาใหS

สอดคลSองกับเป�าหมายและกลุYมของผูSเขSารับการพัฒนา ท้ังน้ีเพ่ือใหSบุคลากรในทุกระดับไดSรับการ

พัฒนาไปพรSอมกัน ซึ่งจะสYงผลถึงความสําเร็จในการดําเนินงานขององค?การโดยสYวนรวม 

สรุปไดSวYา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย? หมายถึง กระบวนการดําเนินงานท่ีสYงเสริมใหSบุคลากร

เพ่ิมความรูS และทักษะ มีพฤติกรรมการทํางานท่ีเหมาะสมกับงานท่ีรับผิดชอบ ซึ่งเป̀นการเพ่ิม

ศักยภาพของบุคลากรใหSสามารถปฏิบัติงานไดSอยYางมี ประสิทธิภาพ 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

 
ภาพท่ี 1 กรอบการวิจัย 

 

ระเบียบวิธีวิจัย 

กลุYมตัวอยYางท่ีใชSในการวิจัย คือ บุคลากรในโรงพยาบาลสYงเสริมสุขภาพตําบลนาโสกจังหวัด

มุกดาหาร ท้ังหมดจํานวน 197 คน เลือกโดยวิธีการเจาะจงท้ังหมดจากบุคลากรในโรงพยาบาล

สYงเสริมสุขภาพตําบลนาโสก จังหวัดมุกดาหาร เคร่ืองมือท่ีใชSในการเก็บรวบรวมคร้ังน้ี  คือ 

แบบสอบถาม (Questionnaires) เป̀นเคร่ืองมือในการเก็บรวมรวบขSอมูล ซึ่งผูS วิจัยไดSศึกษาจาก

แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขSองแลSวทําการสรSางขSอคําถามใหSเหมาะสมและสอดคลSองกับสภาพองค?การ 

และประชากรท่ีตSองการศึกษา ผูSวิจัย ไดSทําการวิเคราะห?ขSอมูลโดยใชSโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติเพ่ือ

การวิจัยทางสังคมศาสตร? มาใชSในการวิเคราะห?ขSอมูลหาคYาสถิติ ดังน้ี วิเคราะห?ขSอมูลท่ัวไปของกลุYม

ศึกษา โดยใชSสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) ไดSแกY คYาความถ่ี (Frequency), คYารSอยละ 

(Percentage), วิเคราะห?ขSอมูลเก่ียวกับระดับความตSองการพัฒนาตนเองของบุคลากรในโรงพยาบาล

สYงเสริมสุขภาพตําบลจังหวัดมุกดาหาร โดยใชSสถิติเชิงพรรณนา ไดSแกY คYาเฉลี่ย (Mean) และและคYา

เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)ทดสอบสมมติฐานการวิจัยโดยจําแนกตามลักษณะของตัว
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แปร สถิติท่ีใชSคือการทดสอบคYาที-เทสท? (t-test) โดยวิธีการวิเคราะห?ความแปรปรวนทางเดียว 

(One–way ANOVA) และ Correlation Analysis ขSอเสนอแนะตYอระดับการพัฒนาตนเองของ

บุคลากรในโรงพยาบาลสYงเสริมสุขภาพตําบลจังหวัดมุกดาหาร ท่ีไดSจากแบบสอบถามปลายเป[ด 

(Open ended Questionnaire) วิเคราะห?โดยการเขียนความเรียงประกอบตาราง 

 

ผลการวิจัย  

บุคลากรในโรงพยาบาลสYงเสริมสุขภาพตําบลนาโสก จังหวัดมุกดาหาร สYวนใหญYเป̀นเพศหญิง 

มีอายุ 25-35 ป�จบระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี และสูงกวYาปริญญาตรี และมีประสบการณ?ในการ

ทํางานท่ี 11 – 20 ป� ระดับความตSองการพัฒนาตนเองของบุคลากรโรงพยาบาลสYงเสริมสุขภาพตําบล

นาโสก จังหวัดมุกดาหาร ในภาพรวมทุกดSานอยูYในระดับปานกลาง ( X  = 3.49) เม่ือพิจารณาเป̀น

รายดSาน พบวYา ดSานการรับรูSความสามารถของตนเอง โดยภาพรวมอยูYในระดับปานกลาง ( X  = 

3.45) ดSานแรงจูงใจใฝ�สัมฤทธ์ิ โดยภาพรวมอยูYในระดับปานกลาง ( X  = 3.34) และดSานบรรยากาศ

องค?กร โดยภาพรวมอยูYในระดับมาก ( X  = 3.69) ตามลําดับ เปรียบเทียบความตSองการพัฒนา

ตนเองของบุคลากรในโรงพยาบาลสYงเสริมสุขภาพตําบล จําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา 

ประสบการณ?ในการทํางาน ปRจจัยดSานการรับรูSความสามารถของตนเอง ปRจจัยดSานแรงจูงใจใฝ�สัมฤทธ์ิ 

และปRจจัยดSานบรรยากาศองค?การ ในภาพรวมและรายดSานไมYแตกตYางกัน 

 

อภิปรายผล  

 การเรียนรูSและความตSองการในการพัฒนาตนเองของบุคลากรทางการแพทย?ในข้ันพ้ืนฐานคือ 

โรงพยาบาลสYงเสริมสุขภาพตําบล อยูYในระดับท่ีคYอนขSางมากท่ีตSองการพัฒนาตนเอง เน่ืองจากการ

พัฒนาตนเองของบุคลกรทางการแพทย?ท่ีอยูYตามพ้ืนท่ีชนบท น้ันมีปRจจัยท่ีสYงผลตYอการพัฒนาเรียนรูS 

เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของตนเองในทุกภาคสYวน ไมYวYาจะเป̀นคนวัยหนุYมสาวหรือผูSอาวุโส ลSวนแตYตSองการ

พัฒนาตนเองในการเพ่ิมศักยภาพในการทํางาน 

 

ข!อเสนอแนะ  

1. เป[ดการฝ�กอบรมท่ีบุคลากรในพ้ืนท่ีตามความตSองการของบุคคลากรในโรงพยาบาล

สYงเสริมสุขภาพตําบาลนาโสก 

2. เม่ือมีการฝ�กอบรมตSองมีการวัดและประเมินผลของการพัฒนาตนเองของบุคลากร 

 

ข!อเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังต�อไป 

ควรศึกษาในพ้ืนท่ีมีความเจริญตYางกันดSานเศรษฐกิจแลSวนํามาวิเคราะห?เพ่ือหาขSอแตกตYาง 

และเป̀นแนวทางในการจัดทํานโยบาย  
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