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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค?เพื่อศึกษา การศึกษาเรื่อง การพัฒ นาตนเองของบุคลากรใน
โรงพยาบาลสYงเสริมสุขภาพตําบลนาโสก จังหวัดมุกดาหาร มีวัตถุประสงค?เพื่อศึกษาการพัฒนาตนเอง
ของบุ คลากรในโรงพยาบาลสYงเสริมสุขภาพตําบลนาโสก จังหวัดมุกดาหาร เพื่ อเปรียบเที ยบการ
พัฒนาตนเองของบุคลากรในโรงพยาบาลสYงเสริมสุขภาพตําบลนาโสกจังหวัดมุกดาหาร โดยจําแนก
ตาม เพศ การศึกษา และประสบการณ?การปฏิบัติงาน และเพื่อศึกษาความคิดเห็นและขSอเสนอแนะ
เกี่ยวกับแนวทางการแกSไขปRญหาการพัฒนาตนเองของบุคลากรในโรงพยาบาลสYงเสริมสุขภาพตําบล
นาโสก จังหวัดมุกดาหาร ประชากรที่ใชSในการวิจัย คือ บุคลากรในโรงพยาบาลสYงเสริมสุขภาพตําบล
นาโสกจั ง หวั ด มุ ก ดาหาร จํ า นวน 197 คน เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ชS ใ นการวิ จั ย คื อ แบบสอบถาม
(Questionnaires) แล ะส ถิต ิที ่ใ ชSใ น ก า ร วิจ ัย ไดS แกY คY าค วาม ถี่ (Frequency), คY ารS อ ยล ะ
(Percentage),คYาเฉลี่ย (Mean) และและคYาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation),ทดสอบคYา
ที -เทสท? (t-test) โดยวิ ธี ก ารวิ เ คราะห? ค วามแปรปรวนทางเดี ย ว (One–way ANOVA และ
Correlation Analysis
ผลการศึกษาพบวYา บุคลากรในโรงพยาบาลสYงเสริมสุขภาพตําบลนาโสกจังหวัดมุกดาหาร
สYวนใหญYเป`นเพศหญิง มีอายุ 25-35 ป•จบระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี และสูงกวYาปริญญาตรี
และมี ป ระสบการณ? ในการทํ างานที่ 11 – 20 ป• ระดั บ ความตS องการพั ฒ นาตนเองของบุ ค ลากร
โรงพยาบาลสYงเสริมสุขภาพตําบลนาโสกจังหวัดมุกดาหาร ในภาพรวมทุกดSานอยูYในระดับปานกลาง
( X = 3.49) เมื่อพิจารณาเป`นรายดSาน พบวYา ดSานการรับรูSความสามารถของตนเอง โดยภาพรวมอยูY
ในระดับปานกลาง ( X = 3.45) ดSานแรงจูงใจใฝ›สัมฤทธิ์ 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›สัมฤทธิ์ และปRจจัยดSานบรรยากาศองค?การ ในภาพรวมและรายดSานไมYแตกตYางกัน
คําสําคัญ: แรงจูงใจใฝ›สัมฤทธิ์, 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
การบริการสาธารณะขั้นพื้ นฐานที่บริการประชาชนและอยูYใกลSชิดประชาชนมากที่สุด ใน
ประเทศไทยปRจจุบันนั้น คือ โรงพยาบาลสYงเสริมสุขภาพตําบล ซึ่งเป`นหนYวยงานที่ขนาดเล็กที่สุดของ
หนYวยภาครัฐที่ใหSบริการในดSานสาธารณะของรัฐไทย ซึ่งทํางานรYวมกับหลายฝ›ายทั้งองค?การบริหาร
สYวนตําบล(องค?กรปกครองสYวนทSองถิ่น) และการปกครองสYวนทSองที่ซึ่งเป`นหนYวยงาของภาครัฐที่
ทํางานสอดระสานกันในพื้นที่ เป`นหนYวยคัดกรองดSานสาธารณสุขของไทยเบื้องตSน ทําใหSหนYวยงานนี้มี
ความสําคัญมากเมื่อพิจารณาถึงบทบาทหนSาที่ไดSรับมอบหมาย การที่จะทําใหSการปฎิบัติงาน ของ
หนYวยงานที่มีความสําคัญตSองมีบุคคลากรที่มีคุณภาพและทรงประสิทธิภาพในการทํางาน ดังนั้นการ
วิจัยชิ้นนี้มุYงเนSนศึกษาความตSองการที่พัฒนาคุณภาพของบุคคลากรในหนYวยงาน วYามีความตSองการ
อยYางไรเพื่อนําไปปรับใชSใหSเกิดประโยชน?สูงสูดในการทํางาน
วัตถุประสงคการวิจัย
1.เพื่อศึกษาระดับการพัฒนาตนเองของบุคลากรในโรงพยาบาลสYงเสริมสูขภาพตําบลนาโสก
จังหวัดมุกดาหาร
2. เพื่อเปรียบเทียบการพัฒนาตนเองของบุคลากรในโรงพยาบาลสYงเสริมสูขภาพตําบลนาโสก
จังหวัดมุกดาหาร จําแนกตาม เพศ การศึกษา และประสบการณ?การปฏิบัติงาน
3. เพื่ อศึ กษาความคิ ดเห็ น และขS อเสนอแนะเกี่ ยวกั บแนวทางการแกSไขปR ญ หาการพั ฒ นา
ตนเองของบุคลากรในโรงพยาบาลสYงเสริมสูขภาพตําบลนาโสกจังหวัดมุกดาหาร
ทบทวนวรรณกรรม
แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนา
การพัฒนาเป`นแนวคิดที่นYาสนใจ เป`นการกระตุSนใหSคิด เป`นการกระตุSนใหSคิดถึงลักษณะของ
สังคมที่ดี การพัฒนาเป`นแนวคิดที่นYาสนใจ แตYก็เป`นแนวคิดที่กวSางที่ยากจะหาขSอสรุป ในเบื้องตSนไดS
วYา คําวYา “การพัฒนา” (Development) เป`นคําที่มีความหมายในทางดี อาจกลYาว (Euphemism)
เป` นคํ าที่ เกี่ ยวขS องกั บ เรื่องของการเปลี่ ยนแปลง (Change) ความทั น สมั ย (Modernization) หรือ
ความเจริญเติบโต (Growth) การพัฒนาเป`นรูปแบบอยYางหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงทางสังคม(Social
change) สY วนความทั น สมั ยก็ เป` น กรณี เฉพาะอั น หนึ่ งของการพั ฒ นา สํ าหรับ ทางดS านการพั ฒ นา
อุ ต สาหกรรม (Industrialization) เป` น มิ ติ ห นึ่ งของการพั ฒ นา โดยหลั กทั่ วไปแลS วการพั ฒ นาเป` น
ลักษณะทางสังคมที่กําลังเปลี่ยนจากสิ่งที่เคยเป`นในอดีตไปสูYสิ่งที่ตSองการจะเป`นซึ่งขึ้นอยูYกับเปžาหมาย
ของการพัฒนาของแตYละสังคม การพัฒนาเป`นแนวคิดทางปทัสถาน หมายถึง การเลือกจุดมุYงหมายที่
ตSองการใหSบรรลุ แตYตSองตระหนักถึงสิ่งที่ทYานคานธี เรียกวYา “ศักยภาพของมนุษย?”(Realization of
the human potential) ความเจริญเติบโตโดยตัวเองไมYไดSดีเสมอไป อาจเกิดผลเสียก็ไดS เชYน การ
เจริญเติบโตของเซลล?มะเร็ง ทํานองเดียวกัน การพัฒนาก็ไมYไดSหมายถึงสิ่งเดียวกันกับความทันสมัย
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เพราะการพั ฒ นามี ลักษณะหลายอยYางที่ เป` นการสืบสานประเพณี และวัฒ นธรรม ไมเคิ ล โทดาโร
(Michael Todaro) สรุป วYา การพั ฒ นาเป` นกระบวนการที่ มี มิ ติห ลากหลาย และเกี่ ยวขSองกั บการ
เปลี่ยนแปลงที่สําคัญหลายอยYาง
แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
ความหมายของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย?
แนดเลอร? (Nadler’ 1986, p.6 อSางถึงใน วรารัตน? เขียวไพรี, 2551: 1) ซึ่งเป`นปรมาจารย?
ดSานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย? อธิบายวYา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย? แบYงกิจกรรมเป`น 3 ประเภท
ดังนี้
1. การฝ˜กอบรม หมายถึง การเปลี่ยนแปลงภายในชYวงระยะเวลาอันสั้นใหSบุคคลมีความรูS
ทักษะ และทัศนคติในการปฏิบัติงานใหSดีขึ้นในตําแหนYงงานปRจจุบัน
2. การศึกษา หมายถึง การเปลี่ยนแปลงภายในชYวงระยะกลางใหSบุคคลเกิดการเรียนรูSงาน
เตรียมบุคลากรเพื่อเลื่อนตําแหนYง (ความกSาวหนSาอาชีพในแนวดิ่ง) หรือเพื่อเพิ่มความสามารถดSาน
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 การพัฒนาบุคลากรเป`นกระบวนการในการใหSการศึกษาฝ˜กอบรมบุคลากร
เพื่อใหSเป`นบุคลากรที่เหมาะสมกับความตSองการขององค?การ
เกรียงศักดิ์ เขียวยิ่ง (2543 : 190) ไดSกลYาวไวSวYา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย?เป`นโครงการที่
องค? การจัดขึ้ นเพื่ อพั ฒ นาทั กษะ และความรูSที่ จํ าเป` นรวมถึงการพั ฒ นาอาชีพ และการพั ฒ นาการ
บริห ารจัดการใหS แ กY พ นั กงานโดยมุY งไปที่ ผูS บ ริห าร เพื่ อปรับ ปรุงความสามารถใหS การปฏิ บัติงานมี
ประสิท ธิภาพ มีโอกาสรับประสบการณ? ความชํานาญ และทั ศนะคติใหมY ที่ จะเป` นพนั กงานและ
ผูSบริหารที่สมบูรณ?แบบและประสบความสําเร็จ เกิดความเจริญกSาวหนSาในอาชีพและที่สําคัญก็คือเป`น
การเตรียมใหSพนักงานและผูSบริหารไดSเรียนรูSความเจริญกSาวหนSาของบุคคล และการเปลี่ยนแปลงของ
องค?การในอนาคต
จุ ฑ ามณี ตระกู ล มุ ทุ ต า (2544: 2) ไดS ก ลY า วไวS วY า นิ ย ามการพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย? มี
ความหมายสองนัย คือ ความหมายอยYางแคบ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย? หมายถึง กระบวนการที่จะ
เพิ่ ม พู น ความรูS ทั ก ษะ ความสามารถ และทั ศ นะของบุ ค ลากรในองค? ก าร เพื่ อ ใหS ตั ว บุ ค คลมี
ประสิ ท ธิภ าพและประสิ ท ธิผ ลในการปฏิ บั ติ งานใหS บ รรลุ วัตถุ ป ระสงค? ข ององค? การตามเปž าหมาย
แผนงานหรือวิสัยทัศน?ของผูSนําในองค?การ สYวนในความหมายอยYางกวSางนั้น หมายถึง การลงทุนใน
ทรัพยากรมนุษย?อยYางมีระบบ เพื่อพัฒนาศักยภาพกําลังคนใหSมีคุณคYามากยิ่งขึ้น มีคุณ ภาพที่ดีขึ้น
และมีการปรับตัวไปตามทิศทางการพัฒนาประเทศ หรือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
ตลอดจนวิสัยทัศน?ของประเทศ

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 4
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

ดาริน ทองเต็ม (2549, หนSา 17) สรุปไดSวYา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย? เป`นกระบวนการใน
การเสริมสรSางประสบการณ?เรียนรูSที่จําเป`น สําหรับการปฏิบัติงาน โดยมุYงเนSนการพัฒนาศักยภาพทั้ง
ทางดS า น องค? ค วามรูS ทั ศ นคติ ทั ก ษะความชํ า นาญงาน เพื่ อ ใหS ก ารดํ า เนิ น งานขององค? ก ารมี
ประสิทธิภาพ และทําใหSพนักงานมีความเจริญตามสายงานอาชีพอยYางมั่นคงไดSตYอไป
ปรีดา รสสารภี (2546: 8) ไดSกลYาวไวSวYา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย? หมายถึง ประสบการณ?
การเรียนรูSที่จัดระเบียบ (Organized learning experiences) โดยไดSรับการสนับสนุนจากนายจSาง
และไดSออกแบบมา หรือดําเนินการเพื่อวัตถุประสงค?ในการปรับปรุงการปฏิบัติงาน ในขณะเดียวกันก็
เนSนสิ่งที่ดีกวYาสําหรับสภาพของมนุษย? โดยผYานทางการผสมผสานเปžาหมายขององค?การและความ
ตSองการของบุคคล
สุนันทา เลาหนันทน? (2546 : 224 อSางถึงใน วรารัตน? เขียวไพรี. 2551: 3) อธิบายวYา การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย? หมายถึง กระบวนการที่ไดSออกแบบไวSอยYางมีเปžาหมาย เพื่อใหSผูSปฏิบัติงานไดS
มีโอกาสเรียนรูSโดยการฝ˜กอบรม การศึกษา และการพัฒนา เป`นการเพิ่มพูน ความรูSและศักยภาพใน
การทํ างาน รวมทั้ งปรับพฤติ กรรมของผูS ปฏิ บั ติงานใหS พ รSอมที่ จะปฏิ บั ติห นS าที่ ที่ รับผิ ดชอบใหS เกิ ด
ประโยชน?สูงสุดตYอองค?การและมีโอกาสกSาวหนSาในตําแหนYงที่สูงขึ้น
สรุปไดSวYา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย? หมายถึง การจัดระเบียบหรือดําเนินการเพื่อพัฒนา
ทักษะ ความรูS ความสามารถของบุคลากรใหSมีคุณภาพ มีโอกาสรับประสบการณ? ความชํานาญ และ
ทัศนะคติใหมYที่จะเป`นบุคลากรและผูSบริหารที่สมบูรณ? สามารถปฏิบัติงานไดSอยYางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล บรรลุวัตถุประสงค?ขององค?การในระดับที่สูงขึ้น
หลักการพัฒนาทรัพยากรมนุษย?
1. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย? หมายถึง การจัดใหSมีการดําเนินการพัฒนาทรัพยากรมนุษย?
ตามขั้นตอนหรือกระบวนการของการพัฒนา ไดSแกY การกําหนดเปžาหมายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย?
ใหSสอดคลSองกับความตSองการ การวางแผนการพัฒนาลYวงหนSาอยYางชัดเจน รวมทั้งกําหนดระยะเวลา
และงบประมาณที่ตSองใชSดําเนินการ การบริหารและการดําเนินงานตามแผน การติดตามประเมินผล
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย? และที่สําคัญที่สุดประการหนึ่งของระบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย?คือ
การสYงเสริมและสนับสนุนใหSมีการนําความรูS และประสบการณ?ที่ไดSรับจากการพัฒนาไปใชSปรับปรุง
การปฏิบัติงานใหSดีขึ้น
2. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย?อยYางตYอเนื่อง หมายถึง การจัดใหSมีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย?
โดยคํ านึ งถึ งเปž าหมายระยะยาวใหS ส อดคลS อ งและสั ม พั น ธ? กั บ ภารกิ จ หนS าที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบของ
บุคลากร กลYาวคือ การจัดใหSมีการพัฒนาตั้งแตYเริ่มเขSา ปฏิบัติงานในองค?การ การพัฒนาเมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงภารกิจหนSาที่ ไดSแกY การโยกยSาย การเลื่อนตําแหนYง รวมถึงการพัฒนาเพื่อใหSสามารถ
ปรับตัวใหSสอดคลSองกับการเปลี่ยน แปลงของสภาพแวดลSอม
3. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย?อยYางทั่วถึง หมายถึง การเป[ดโอกาสใหSบุคลากรในองค?การทุก
คนไดSรับการพัฒนาอยYางเทYาเทียมกัน โดยคํานึงถึงภารกิจหนSาที่รับผิดชอบตลอดจนลักษณะงานที่
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ปฏิ บั ติ การกํ า หนดโครงการหรื อ หลั ก สู ต รตลอดจนเทคนิ ค และวิ ธี ก ารพั ฒ นา ควรพิ จ ารณาใหS
สอดคลSองกับเปžาหมายและกลุYมของผูSเขSารับการพัฒ นา ทั้งนี้เพื่อใหSบุคลากรในทุกระดับไดSรับการ
พัฒนาไปพรSอมกัน ซึ่งจะสYงผลถึงความสําเร็จในการดําเนินงานขององค?การโดยสYวนรวม
สรุปไดSวYา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย? หมายถึง กระบวนการดําเนินงานที่สYงเสริมใหSบุคลากร
เพิ่ ม ความรูS และทั ก ษะ มี พ ฤติ ก รรมการทํ างานที่ เหมาะสมกั บ งานที่ รั บ ผิ ด ชอบ ซึ่ งเป` น การเพิ่ ม
ศักยภาพของบุคลากรใหSสามารถปฏิบัติงานไดSอยYางมี ประสิทธิภาพ
กรอบแนวคิดในการวิจัย

ภาพที่ 1 กรอบการวิจัย
ระเบียบวิธีวิจัย
กลุYมตัวอยYางที่ใชSในการวิจัย คือ บุคลากรในโรงพยาบาลสYงเสริมสุขภาพตําบลนาโสกจังหวัด
มุ ก ดาหาร ทั้ งหมดจํ านวน 197 คน เลื อกโดยวิ ธีก ารเจาะจงทั้ งหมดจากบุ ค ลากรในโรงพยาบาล
สY ง เสริ ม สุ ข ภาพตํ า บลนาโสก จั ง หวั ด มุ ก ดาหาร เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ชS ใ นการเก็ บ รวบรวมครั้ ง นี้ คื อ
แบบสอบถาม (Questionnaires) เป` น เครื่ อ งมื อ ในการเก็ บ รวมรวบขS อ มู ล ซึ่ งผูS วิจั ย ไดS ศึ ก ษาจาก
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวขSองแลSวทําการสรSางขSอคําถามใหSเหมาะสมและสอดคลSองกับสภาพองค?การ
และประชากรที่ตSองการศึกษา ผูSวิจัย ไดSทําการวิเคราะห?ขSอมูลโดยใชSโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติเพื่อ
การวิจัยทางสังคมศาสตร? มาใชSในการวิเคราะห?ขSอมูลหาคYาสถิติ ดังนี้ วิเคราะห?ขSอมูลทั่วไปของกลุYม
ศึกษา โดยใชSสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) ไดSแกY คYาความถี่ (Frequency), คYารSอยละ
(Percentage), วิเคราะห?ขSอมูลเกี่ยวกับระดับความตSองการพัฒนาตนเองของบุคลากรในโรงพยาบาล
สYงเสริมสุขภาพตําบลจังหวัดมุกดาหาร โดยใชSสถิติเชิงพรรณนา ไดSแกY คYาเฉลี่ย (Mean) และและคYา
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)ทดสอบสมมติฐานการวิจัยโดยจําแนกตามลักษณะของตัว

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 4
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

แปร สถิ ติ ที่ ใชS คื อ การทดสอบคY าที -เทสท? (t-test) โดยวิ ธีก ารวิ เคราะห? ค วามแปรปรวนทางเดี ย ว
(One–way ANOVA) และ Correlation Analysis ขS อ เสนอแนะตY อ ระดั บ การพั ฒ นาตนเองของ
บุ ค ลากรในโรงพยาบาลสYงเสริมสุ ขภาพตํ าบลจังหวัดมุ กดาหาร ที่ ไดSจากแบบสอบถามปลายเป[ ด
(Open ended Questionnaire) วิเคราะห?โดยการเขียนความเรียงประกอบตาราง
ผลการวิจัย
บุคลากรในโรงพยาบาลสYงเสริมสุขภาพตําบลนาโสก จังหวัดมุกดาหาร สYวนใหญYเป`นเพศหญิง
มีอายุ 25-35 ป•จบระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี และสูงกวYาปริญญาตรี และมีประสบการณ?ในการ
ทํางานที่ 11 – 20 ป• ระดับความตSองการพัฒนาตนเองของบุคลากรโรงพยาบาลสYงเสริมสุขภาพตําบล
นาโสก จังหวัดมุกดาหาร ในภาพรวมทุกดSานอยูYในระดับปานกลาง ( X = 3.49) เมื่อพิจารณาเป`น
รายดSาน พบวYา ดSานการรับรูSความสามารถของตนเอง โดยภาพรวมอยูYในระดับปานกลาง ( X =
3.45) ดSานแรงจูงใจใฝ›สัมฤทธิ์ โดยภาพรวมอยูYในระดับปานกลาง ( X = 3.34) และดSานบรรยากาศ
องค? กร โดยภาพรวมอยูYในระดั บมาก ( X = 3.69) ตามลํ าดั บ เปรียบเที ยบความตSองการพั ฒ นา
ตนเองของบุ ค ลากรในโรงพยาบาลสY งเสริม สุ ข ภาพตํ าบล จํ าแนกตามเพศ อายุ ระดั บ การศึ ก ษา
ประสบการณ?ในการทํางาน ปRจจัยดSานการรับรูSความสามารถของตนเอง ปRจจัยดSานแรงจูงใจใฝ›สัมฤทธิ์
และปRจจัยดSานบรรยากาศองค?การ ในภาพรวมและรายดSานไมYแตกตYางกัน
อภิปรายผล
การเรียนรูSและความตSองการในการพัฒนาตนเองของบุคลากรทางการแพทย?ในขั้นพื้นฐานคือ
โรงพยาบาลสYงเสริมสุขภาพตําบล อยูYในระดับที่คYอนขSางมากที่ตSองการพัฒนาตนเอง เนื่องจากการ
พัฒนาตนเองของบุคลกรทางการแพทย?ที่อยูYตามพื้นที่ชนบท นั้นมีปRจจัยที่สYงผลตYอการพัฒนาเรียนรูS
เพื่อเพิ่มศักยภาพของตนเองในทุกภาคสYวน ไมYวYาจะเป`นคนวัยหนุYมสาวหรือผูSอาวุโส ลSวนแตYตSองการ
พัฒนาตนเองในการเพิ่มศักยภาพในการทํางาน
ข!อเสนอแนะ
1. เป[ ด การฝ˜ ก อบรมที่ บุ ค ลากรในพื้ น ที่ ต ามความตS อ งการของบุ ค คลากรในโรงพยาบาล
สYงเสริมสุขภาพตําบาลนาโสก
2. เมื่อมีการฝ˜กอบรมตSองมีการวัดและประเมินผลของการพัฒนาตนเองของบุคลากร
ข!อเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
ควรศึกษาในพื้นที่มีความเจริญตYางกันดSานเศรษฐกิจแลSวนํามาวิเคราะห?เพื่อหาขSอแตกตYาง
และเป`นแนวทางในการจัดทํานโยบาย
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