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บทคดัย่อ 
  การวิจัยเร่ือง การรับรู้ ของบุคลากรที่มีต่อบทบาทหน้าที่ของนักทรัพยากรบุคคล     

สงักดักองการเจ้าหน้าที่ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสขุ มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาระดับ

การรับรู้ ของบุคลากรที่มีต่อบทบาทหน้าที่ของนักทรัพยากรบุคคล สังกัดกองการเจ้าหน้าที่         

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 2)เพ่ือเปรียบเทยีบการรับรู้ของบุคลากรที่มีต่อบทบาท

หน้าที่ของนักทรัพยากรบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข โดย

เปรียบเทียบตามปัจจัยส่วนบุคคล ซ่ึงประกอบด้วย เพศ อายุ วุฒิการศึกษา และตาํแหน่งงาน 

กลุ่มตัวอย่างที่นาํมาใช้ในงานวิจัย คือ บุคลากรข้าราชการพลเรือน พนักงานราชการ ตาํแหน่งนัก

ทรัพยากรบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข จาํนวน 78 คน 

เคร่ืองมือที่นาํมาใช้ ในงานวิจัยคือ แบบสอบถาม ผลการศึกษาพบว่า  

 1. การรับรู้ บทบาทหน้าที่ของนักทรัพยากรบุคคล สังกัดกองการเจ้าหน้าที่                      

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข พบว่า บทบาทด้านเป็นผู้ปฏบัิติงาน โดยภาพรวมมีการรับรู้  อยู่ในระดับ

มากที่สุด เม่ือพิจารณารายบทบาทแต่ละด้าน พบว่า นักทรัพยากรบุคคลมีการรับรู้  ต่อบทบาท

ด้านเป็นผู้ปฏิบัติงานอยู่ในระดับมากที่สุด และบทบาทด้านการเป็นผู้สร้างและเปล่ียนแปลง

วัฒนธรรม บทบาทด้านการเป็นผู้ปฏิบัติที่สามารถเป็นแบบอย่างได้ บทบาทการเป็นผู้สร้างกล

ยุทธ์องค์การ บทบาทการเป็นผู้บริหารที่มากความสามารถและออกแบบองค์การ          และ

บทบาทด้านการเป็นพันธมิตรทางธุรกจิอยู่ในระดับมาก 

 2. บุคลากรที่มีลักษณะส่วนบุคคลแตกต่างกนัส่งผลต่อการรับรู้ ต่อบทบาทหน้าที่ของ 

นักทรัพยากรบุคคล แตกต่างกนั ผลการทดสอบสมมุติฐาน พบว่า อายุที่แตกต่างกนัส่งผลต่อการ

รับรู้ ต่อบทบาทหน้าที่ของนักทรัพยากรบุคคลในภาพรวมไม่แตกต่างกัน เม่ือทดสอบรายอายุ

พบว่า บุคลากรที่มีอายุตํ่ากว่า 30 ปี มีการรับรู้ ต่อบทบาทหน้าที่ของนักทรัพยากรบุคคลแตกต่าง

จากประชาชนที่มีอายุ 30 – 40 ปี ,อายุ 41 – 50 ปี และ มากกว่า 50 ปี มีนัยสาํคัญทางสถิตที่

ระดับ 0.05 โดยมีแนวโน้มว่าบุคลากรที่อายุ 41 – 50 ปี และ มากกว่า 50 ปี มีการรับรู้ ต่อ

บทบาทหน้าที่ของนักทรัพยากรบุคคลอยู่ในระดับมาก 

                                                 
*
 นักศึกษาหลักสตูรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑติ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑติย์ 

 

 

**
 ที่ปรึกษาสารนิพนธ ์

1162



 

 3. บุคลากรที่มีลักษณะส่วนบุคคลแตกต่างกนัส่งผลต่อการรับรู้ ต่อบทบาทหน้าที่ของ

นักทรัพยากรบุคคล แตกต่างกัน ผลการทดสอบสมมุติฐาน พบว่า วุฒิการศึกษาที่แตกต่างกัน

ส่งผลต่อการรับรู้ ต่อบทบาทหน้าที่ของนักทรัพยากรบุคคล ไม่แตกต่างกนั 

 4. บุคลากรที่มีลักษณะส่วนบุคคลแตกต่างกนัส่งผลต่อการรับรู้ ต่อบทบาทหน้าที่ของ 

นักทรัพยากรบุคคล แตกต่างกัน ผลการทดสอบสมมุติฐาน พบว่า ตาํแหน่งงานที่แตกต่างกัน

ส่งผลต่อการรับรู้ ต่อบทบาทหน้าที่ของนักทรัพยากรบุคคล แตกต่างกัน ส่งผลต่อการรับรู้ ต่อ

บทบาทหน้าที่ของนักทรัพยากรบุคคล เม่ือได้ทดสอบรายคู่ พบว่า นักทรัพยากรบุคคลที่มี

ตาํแหน่งงานตั้งแต่ปฏบิัติการ/ปฏบิัติงาน ชาํนาญการ/ชาํนาญงานชาํนาญการพิเศษ/อาวุโส และ

พนักงานราชการทั่วไป โดยมีแนวโน้มว่านักทรัพยากรบุคคลที่มีตาํแหน่งงานแตกต่างกัน มีการ

รับรู้ ต่อบทบาทหน้าที่ของนักทรัพยากรบุคคลในภาพรวมไม่แตกต่างกัน ที่นัยสาํคัญทางสถิติ ที่

ระดับ 0.05 

 

1. ทีม่าและความสาํคญัของปัญหา  

 ปัจจุบันกระแสความเจริญก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี และกระแสโลกาวิวัฒณ์ที่เพ่ิม      

การแข่งขันมากขึ้ นมีผลกระทบโดยตรงกับการบริหารทรัพยากรบุคคลในองค์กรธุรกิจและ

หน่วยงานราชการ มีการแข่งขันที่เข้มข้นขึ้ นทาํให้มีความจําเป็นต้องปรังปรุงประสิทธิภาพ         

การทาํงานในทุกๆด้าน จาํเป็นต้องมีการนาํเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ทุกชนิด ทั้งเทคโนโลยีการ

ผลิต เทคโนโลยีสารสนเทศ และใช้ประโยชน์จากวิทยาการสมัยใหม่ จึงจาํเป็นต้องมีความต้องการ

ในการหาทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและวิทยาการสมัยใหม่เหล่าน้ี ทุกองค์กรต้องมี

การปรับกระบวนการทาํงาน ซ่ึงในการทาํงานด้านการบริหารงานบุคคลต้องมีการปรับเปล่ียน

แนวทางในการทาํงานให้มีความทันสมัย และทันต่อการเปล่ียนแปลงสามารถตอบสนองความ

ต้องการขององค์กร เพ่ือให้สอดคล้องกับการแข่งขันด้านการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ             

จึงมีความจาํเป็นที่จะต้องพัฒนาบุคคลให้มีความรู้ ความสามารถในงานที่รับผดิชอบ  

 ระยะเวลาที่ผ่านมาผู้บริหารหรือองค์กรส่วนใหญ่มักไม่คาํนึงถึงความสาํคัญของการ

บริหารทรัพยากรบุคคลว่า จะมีส่วนช่วยให้องค์กรบรรลุเป้าหมายได้อย่างไร เน่ืองจากการทาํงาน

ของฝ่ายบุคคลที่ผ่านมาเป็นการทาํงานที่เน้นขั้นตอน กระบวนการ และกฎระเบียบที่ซับซ้อน 

แข็งตัว ไม่ยืดหยุ่นและจ้องจับผิด ซ่ึงไม่เอื้ ออํานวยและไม่สนับสนุนกับทิศทาง เป้าหมาย            

หรือยุทธศาสตร์ขององค์กรได้ อาจถือได้ว่าเป็นการถ่วงการพัฒนาขององค์กร แต่ในปัจจุบันเกิด

การเปล่ียนแนวความคดิใน “การบริหารจัดการคน” ให้สามารถตอบสนองต่อองค์กรได้ ซ่ึงเช่ือว่า 

มนุษย์มีการเรียนรู้ และมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ที่จะนาํไปสู่การพัฒนายกระดับผลผลิต ผลลัพธ ์

สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมให้องค์กรให้เกิดความแข็งแกร่ง และมีความได้เปรียบเหนือคู่แข่ง             

การบริหารคนให้สอดคล้องกับการบริหารงานประเภทอื่นๆ ขององค์กรในลักษณะน้ี ก่อให้เกิด

แนวคิดของการบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ ์(Strategic Human Resource Management: 
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SHRM) ซ่ึงเป็นการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มุ่งเน้น “สร้างและพัฒนา” ระดับขีดความสามารถ    

ของบุคลากร สร้างแรงจูงใจในการปฏบิัติงาน สามารถกาํหนดทศิทางการบริหารทรัพยากรบุคคล

ให้มุ่งสู่เป้าหมายพันธกจิของ องค์กรน้ันๆ 

 ดังน้ัน การบริหารทรัพยากรบุคคลในยุคใหม่จึงเป็นการบริหารทรัพยากรบุคคลใน

บทบาทเชิงรุก ซ่ึงจะแตกต่างจากการบริหารงานบุคคลแบบเดิมที่เป็นการบริหารงานบุคคลเชิงรับ            

และมุ่งเน้นไปที่หน้าที่หรือระดับกระบวนงานเท่าน้ัน ฉะน้ันการที่องค์กรจะเดินหน้าและประสบ

ผลสาํเรจ็ตามนโยบายหรือผลสัมฤทธิ์ได้น้ันจึงจาํเป็นจะต้องมีการปรับเปล่ียนบทบาทหน้าที่ของ   

นักทรัพยากรบุคคลที่เปล่ียนไปได้อย่างมีประสทิธภิาพโดยมีการอาศัยการบริหารทรัพยากรบุคคล

ในเชิงกลยุทธ์เข้ามาเกี่ยวข้องในด้านการทาํงาน จึงเป็นสาเหตุที่ทาํให้ผู้วิจัยต้องการศึกษาในเร่ือง 

การรับรู้ของบุคลากรที่มีต่อบทบาทหน้าที่ของนักจัดการทรัพยากรบุคคล สงักดักองการเจ้าหน้าที่ 

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ทั้งน้ีเพ่ือนําผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนา       

การทํางานด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์                     

ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสขุ  

 

2. วตัถุประสงคใ์นการวิจยั   
 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์ในการศึกษา ต่อไปน้ี 

 1. เพ่ือศึกษาระดับการรับรู้ ของบุคลากรที่มีต่อบทบาทหน้าที่ของนักทรัพยากรบุคคล      

สงักดักองการเจ้าหน้าที่ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสขุ 

 2. เพ่ือเปรียบเทียบการรับรู้ ของบุคลากรที่มีต่อบทบาทหน้าที่ของนักทรัพยากรบุคคล       

สังกัดกองการเจ้าหน้าที่ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข โดยเปรียบเทียบตามปัจจัยส่วน

บุคคล ซ่ึงประกอบด้วย เพศ อายุ วุฒิการศึกษา และตาํแหน่งงาน   

 

3. ขอบเขตการวิจยั 

  3.1 ขอบเขตดา้นประชากรและพื้ นที ่

      ประชากรกลุ่มเป้าหมาย ที่ใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี ได้แก่ 

           ประชากร หมายถึง ข้าราชการพลเรือนระดับปฏิบัติการ ระดับชํานาญการ             

และพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกองการเจ้าหน้าที่ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข          

จากจาํนวน 8 กลุ่มงาน คือ กลุ่มบริหารทั่วไป กลุ่มงานอตัรากาํลังและพัฒนาระบบงาน กลุ่มสรร

หาและบรรจุแต่งตั้ง กลุ่มประเมินผลการปฏบิัติงานและบาํเหนจ็ความชอบ กลุ่มพัฒนาทรัพยากร

บุคคล กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร กลุ่มข้อมูลการบริหารงานบุคคล  และกลุ่มวินัยและ

พิทกัษ์คุณธรรม จาํนวน 78 คน 
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  3.2 ของเขตดา้นเนื้ อหา   

              เน้ือหาที่ใช้เป็นกรอบการศึกษาในคร้ังน้ีคือ บทบาทหน้าที่ของนักทรัพยากร

บุคคล ได้แก่ บทบาทด้านการเป็นผู้ปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ บทบาทด้านการเป็นผู้ปฏิบัติงาน

ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงยุทธศาสตร์ และบทบาทด้านการเป็นผู้นําด้านการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลเพ่ือให้สอดคล้องเชิงกลยุทธ ์

 

4.  วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

 ในการเกบ็รวบรวมข้อมูลผู้วิจัยแจกแบบสอบถามด้วยตนเอง เม่ือเกบ็รวบรวมได้       

ครบตามจํานวนกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการ และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ได้และนําไป

วิเคราะห์ผลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาํเรจ็รูป โปรแกรม SPSS  แล้วนาํเสนอข้อมูลในรูป

ตาราง และแปรผลโดยการบรรยายตามลาํดับ   

 

5.  การวิเคราะหข์อ้มูล 

 ในการวิจัยคร้ังน้ี ผู้วิจัยทาํการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงปริมาณโดยนาํแบบสอบถามที่ได้

ทั้งหมดดาํเนินการดังน้ี 

 5.1 ค่าสถิติรอ้ยละ (Percentage)  ใช้อธบิายข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ 

วุฒิการศึกษา ตาํแหน่งงาน  

 5.2 ค่าเฉลีย่ (Mean)  ส่วนเบี่ยงแบนมาตรฐาน(Standard deviation)ใช้อธบิายข้อมูล

เกี่ยวกบัระดับการรับรู้ของบุคลากรที่มีต่อบทบาทหน้าที่ของนักจัดการทรัพยากรบุคคล 

 5.3 ทดสอบสมมุติฐานโดยใชส้ถิติการวิเคราะห ์คือ ค่า  Independent Sample t- 

test  ใช้ทดสอบเปรียบเทยีบตัวแปรอสิระที่จาํแนกออกเป็น 2 กลุ่ม  ,  F-  test ใช้ทดสอบ

เปรียบเทยีบ ตัวแปรอสิระ และ Pair Sample t test ด้วยวิธขีอง LSD  กาํหนดระดับสาํคัญทาง

สถติิที่ระดับ 0.05 

 

6. สรุปผลการวิจยั 

 6.1 ลกัษณะทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 30 – 40 ปี มากที่สดุ        

ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี มีตาํแหน่งส่วนใหญ่เป็นปฏบิัติการ/ปฏบิัติงานมากที่สดุ  
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 6.2  การรบัรูบ้ทบาทหนา้ที่ของนกัทรพัยากรบุคคล  สงักดักองการเจ้าหนา้ที ่            

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 

 การรับรู้ ของนักทรัพยากรบุคคล ที่มีต่อบทบาทหน้าที่ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก     

เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงจากลาํดับจากด้านที่มีการรับรู้มากที่สดุไปจนถึงน้อยที่สดุ ดังน้ี 

บทบาทด้านเป็นผู้ปฏิบัติงานมากที่สุด บทบาทด้านการเป็นผู้สร้างและเปล่ียนแปลงวัฒนธรรม 

บทบาทด้านการเป็นผู้ปฏิบัติที่สามารถเป็นแบบอย่างได้ บทบาทการเป็นผู้สร้างกลยุทธ์องค์การ  

บทบาทการเป็นผู้บริหารที่มากความสามารถและออกแบบองค์การ และน้อยที่สุดบทบาทด้าน      

การเป็นพันธมิตรทางธุรกจิ  

 6.3 การทดสอบสมมุติฐาน 

 สมมติฐานที่ 1 บุคลากรที่มีลักษณะส่วนบุคคลแตกต่างกันส่งผลต่อการรับรู้ ต่อ

บทบาทหน้าที่ของนักทรัพยากรบุคคล แตกต่างกนั ผลการทดสอบสมมุติฐานพบว่า 

 1. นักทรัพยากรบุคคลที่มีเพศที่แตกต่างกันมีผลต่อการรับรู้ ต่อบทบาทหน้าที่ของ        

นักทรัพยากรบุคคล ไม่แตกต่างกนั  

 2. นักทรัพยากรบุคลที่มีอายุที่แตกต่างกันส่งผลต่อการรับรู้ ต่อบทบาทหน้าที่ของ        

นักทรัพยากรบุคคลในภาพรวม แตกต่างกัน สรุปว่า อายุที่แตกต่างกันส่งผลต่อการรับรู้ ต่อ

บทบาทหน้าที่ของนักทรัพยากรบุคคลไม่แตกต่างกนั เม่ือได้ทดสอบรายคู่ด้วยวิธ ีLSD พบว่านัก

ทรัพยากรบุคคลที่มีอายุตํ่ากว่า 30 ปี มีการรับรู้ ต่อบทบาทหน้าที่ของนักจัดการทรัพยากรบุคคล

ในภาพรวมแตกต่างจากที่มีอายุ 30 – 40 ปี และที่มีอายุ 41 – 50 ปี และ มากกว่า 50 ปีมี

นัยสาํคัญทางสถติิที่ระดับ 0.05 โดยมีแนวโน้มว่าบุคลากรที่อายุ 41 – 50 ปี และ มากกว่า 50 ปี 

มีการรับรู้ ต่อบทบาทหน้าที่ของนักทรัพยากรบุคคลในภาพรวมมากกว่า 

 3. นักทรัพยากรบุคคลที่มีวุฒิการศึกษาที่แตกต่างกันส่งผลต่อการรับรู้ ต่อบทบาท

หน้าที่ของนักทรัพยากรบุคคล แตกต่างกนั สรุปว่า ระดับวุฒิการศึกษาที่แตกต่างกนัส่งผลต่อการ

รับรู้ ต่อบทบาทหน้าที่ของนักทรัพยากรบุคคล ไม่แตกต่างกนั 

 4. นักทรัพยากรบุคคล ที่มีตาํแหน่งงานที่แตกต่างกันส่งผลต่อการรับรู้ ต่อบทบาท

หน้าที่ของนักทรัพยากรบุคคลแตกต่างกนั สรุปว่า ระดับวุฒิการศึกษาที่แตกต่างกนัส่งผลต่อการ

รับรู้ ต่อบทบาทหน้าที่ของนักทรัพยากรบุคคล แตกต่างกนั ส่งผลต่อการรับรู้ ต่อบทบาทหน้าที่ของ           

นักทรัพยากรบุคคล เม่ือได้ทดสอบรายคู่ด้วยวิธ ีLSD พบว่า นักทรัพยากรบุคคล ที่มีตาํแหน่งงาน

ตั้งแต่ปฏิบัติการ/ปฏิบัติงาน ชํานาญการ/ชํานาญงานชํานาญการพิเศษ/อาวุโส และพนักงาน

ราชการทั่วไป โดยมีแนวโน้มว่าบุคลากรที่มีตาํแหน่งงานแตกต่างกันมีการรับรู้ ต่อบทบาทหน้าที่

ของนักทรัพยากรบุคคลในภาพรวมไม่แตกต่างกนั ที่นัยสาํคัญทางสถติิที่ระดับ 0.05 
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7.การอภิปรายผล 

 ในการอภิปรายผลการวิจัย ผู้วิจัยจะยกประเด็นที่สาํคัญ มาอภิปรายผลการวิจัย 

ดังต่อไปน้ี 

 7.1 การรับรู้บทบาทหน้าที่ของนักทรัพยากรบุคคล สงักดักองการเจ้าหน้าที่ กรมควบคุม

โรค กระทรวงสาธารณสขุ พบว่า บทบาทด้านเป็นผู้ปฏบิัติงานโดยภาพรวมมีการรับรู้อยู่ในระดับ      

มากที่สดุ เม่ือพิจารณารายบทบาทแต่ละด้าน พบว่า นักทรัพยากรบุคคลมีการรับรู้ ต่อบทบาทด้าน

เป็นผู้ปฏบิัติงานอยู่ในระดับมากที่สดุ และบทบาทด้านการเป็นผู้สร้างและเปล่ียนแปลงวัฒนธรรม      

บทบาทด้านการเป็นผู้ปฏิบัติที่สามารถเป็นแบบอย่างได้ บทบาทการเป็นผู้สร้างกลยุทธ์องค์การ 

บทบาทการเป็นผู้บริหารที่มากความสามารถและออกแบบองค์การ และบทบาทด้านการเป็น

พันธมิตรทางธุรกิจ อยู่ในระดับมากเช่นกัน ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ คันธวุฒิ พลอยอุบล 

(2550) ศึกษาระดับการรับรู้บทบาท และบทบาทหน้าที่ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขใน

การควบคุมโรคมาลาเรีย ในจังหวัดยะลา พบว่าการรับรู้พบว่า การรับรู้บทบาทในการควบคุมโรค

มาลาเรียของเจ้าหน้าที่ภาคสนามประจาํหน่วยควบคุมโรคติดต่อนาํโดยแมลงทั้งหมดโดยรวม และ

รายด้านสองด้าน (ด้านควบคุมยุงพาหะ ; ด้านสขุศึกษาประชาสมัพันธ)์ อยู่ในระดับปานกลาง 

ยกเว้นด้านควบคุมเช่ือมาลาเรีย อยู่ในระดับมาก ส่วนการรับรู้บทบาทของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ

งานควบคุมโรคติดต่อประจําสถานีอนามัย โดยรวม และรายด้านทั้งสองด้าน คือด้านควบคุม

ป้องกนัโรคติดต่อ และด้านการบริหาร อยู่ในระดับปานกลาง 

 5.2.2. บุคลากรที่มีลักษณะส่วนบุคคลแตกต่างกนัส่งผลต่อการรับรู้ ต่อบทบาทหน้าที่

ของนักทรัพยากรบุคคล แตกต่างกนั ผลการทดสอบสมมุติฐาน พบว่า อายุที่แตกต่างกนัส่งผลต่อ

การรับรู้ ต่อบทบาทหน้าที่ของนักทรัพยากรบุคคลในภาพรวมไม่แตกต่างกนั เม่ือทดสอบรายอายุ

พบว่า บุคลากรที่มีอายุตํ่ากว่า 30 ปี มีการรับรู้ ต่อบทบาทหน้าที่ของนักทรัพยากรบุคคลแตกต่าง

จากประชาชนที่มีอายุ 30 – 40 ปี ,อายุ 41 – 50 ปี และ มากกว่า 50 ปี มีนัยสาํคัญทางสถิติ    

ที่ระดับ 0.05 โดยมีแนวโน้มว่าบุคลากรที่อายุ 41 – 50 ปี และ มากกว่า 50 ปี มีการรับรู้ ต่อ

บทบาทหน้าที่ของนักทรัพยากรบุคคลอยู่ในระดับมาก 

 5.2.3. บุคลากรที่มีลักษณะส่วนบุคคลแตกต่างกนัส่งผลต่อการรับรู้ ต่อบทบาทหน้าที่

ของนักทรัพยากรบุคคล แตกต่างกนั ผลการทดสอบสมมุติฐาน พบว่า วุฒิการศึกษาที่แตกต่างกนั

ส่งผลต่อการรับรู้ ต่อบทบาทหน้าที่ของนักทรัพยากรบุคคล ไม่แตกต่างกนั 

 5.2.4. บุคลากรที่มีลักษณะส่วนบุคคลแตกต่างกนัส่งผลต่อการรับรู้ ต่อบทบาทหน้าที่

ของนักทรัพยากรบุคคล แตกต่างกนั ผลการทดสอบสมมุติฐาน พบว่า ตาํแหน่งงานที่แตกต่างกนั

ส่งผลต่อการรับรู้ ต่อบทบาทหน้าที่ของนักทรัพยากรบุคคล แตกต่างกัน ส่งผลต่อการรับรู้ ต่อ

บทบาทหน้าที่ของนักทรัพยากรบุคคล เม่ือได้ทดสอบรายคู่ พบว่า นักทรัพยากรบุคคลที่มี

ตาํแหน่งงานตั้งแต่ปฏบิัติการ/ปฏบิัติงาน ชาํนาญการ/ชาํนาญงานชาํนาญการพิเศษ/อาวุโส และ

พนักงานราชการทั่วไป โดยมีแนวโน้มว่านักทรัพยากรบุคคลที่มีตาํแหน่งงานแตกต่างกัน มีการ
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รับรู้ ต่อบทบาทหน้าที่ของนักทรัพยากรบุคคลในภาพรวมไม่แตกต่างกนั ที่นัยสาํคัญทางสถิติที่

ระดับ 0.05 

 

8. ขอ้เสนอแนะ 

 จากผลการวิจัยที่ค้นพบผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังน้ี 

 8.1 ข้อเสนอแนะสาํหรับการนาํไปใช้ 

 ผลการวิจัย เร่ือง การรับรู้บทบาทหน้าที่ของนักทรัพยากรบุคคล สังกดักองการเจ้าหน้าที่ 

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสขุ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก แสดงให้เหน็ว่านักทรัพยากร

บุคคล รับรู้ถึงบทบาทหน้าที่ของนักทรัพยากรบุคคลเป็นอย่างดี และมีแนวโน้มที่จะสามารถ

พัฒนาการทาํงานให้มีความสอดคล้องกบับทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ดีขึ้นได้ 

 8.2 ข้อเสนอแนะในการทาํงานวิจัยคร้ังต่อไป 

 1. ทาํวิจัยเกี่ยวกับ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลกับสมรรถนะที่เกี่ยวข้องกับของนัก

ทรัพยากรบุคคล สงักดักรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสขุ 

 2. ทาํวิจัยในเร่ืองเดียวกันน้ี โดยมีการเปรียบเทียบกับส่วนราชการอื่นๆ ในสังกัด

กระทรวงสาธารณสขุ 
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