ความต้องการในการพัฒนาของบุคลากร กลุ่มบริหารงานบุคคล
สํานักบริหารกลาง สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
อภิวฒ
ั น์ เกิดอําแพง*
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.วลัยพร รัตนเศรษฐ**

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความต้ องการในการพัฒนาของบุคลากร และ
เพื่อศึกษาเปรียบเทียบระดับความต้ องการในการพัฒนาของบุคลากร กลุ่มบริหารงานบุคคลสํานัก
บริหารกลาง สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จําแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา กลุ่ม
งาน/ฝ่ าย และอายุ การทํางาน กลุ่มตัวอย่ างที่ใช้ ในการวิจัย คือบุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล
สํานักบริหารกลาง สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จํานวน 145 คน โดยใช้ แบบสอบถามเป็ น
เครื่องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล วิธวี ิเคราะห์ทางสถิติแบบ t-test และ One-way ANOVA
ผลการศึกษาพบว่า
1. ความต้ องการในการพัฒนาของบุคลากร กลุ่มบริหารงานบุคคล สํานักบริหาร
กลาง สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในรายด้ าน
พบว่ า บุคลากรมีความต้ องการ ในด้ านการพัฒนาตนเอง(ในภาพรวม) มากที่สุด รองลงมาคือ
ด้ านการพัฒนาในขณะปฏิบัติงาน และด้ านการพัฒนานอกจากการปฏิบัติงาน ตามลําดับ
2. ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า บุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล สํานักบริหาร
กลาง สํา นั ก งานปลั ด กระทรวงสาธารณสุข ที่มี เ พศ อายุ กลุ่ ม งาน/ฝ่ าย และอายุ ก ารทํา งาน
แตกต่างกัน มีความต้ องการในการพัฒนาแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05
นอกจากนี้ ผลการทดสอบสมมติ ฐ านยั ง พบว่ า บุ ค ลากรกลุ่ ม บริ ห ารงานบุ ค คล
สํานักบริหารกลาง สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่มีระดับการศึกษาแตกต่ างกัน มีความ
ต้ องการ ในการพัฒนาไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05
คําสําคัญ
ความต้ องการในการพัฒนาของบุคลากร

*

นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

**

ที่ปรึกษาสารนิพนธ์
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1. บทนํา
เรื่องการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์นับว่าเป็ นสิ่งที่จาํ เป็ นต่อองค์กร เนื่องจากปั จจัยในการ
บริ หารงานของทุ กองค์กรจะประกอบด้ วย เรื่ องคน เงิน วัสดุ ส่ิงของ และวิธีการ ทั้งนี้คนหรื อ
ทรัพยากรมนุษย์ จัดว่าเป็ นปัจจัยที่สาํ คัญที่สดุ ในการสร้ างสรรค์งาน ให้ มีความเจริญก้ าวหน้ า (ชัย
มงคล จํารูญ, 2550) องค์กรจะประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ได้ น้ัน ผู้บริหารจะต้ องมั่นใจ
ได้ ว่าบุคลากรทุกคนจะต้ องปฏิบัติงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพราะคนเป็ นกลไก
ทําให้ เกิดงาน งานที่มีคุณภาพก็ต้องเกิดจากคนที่มีคุณภาพเช่ นกัน โดยในปั จจุ บันการพั ฒนา
ทรัพยากรมนุษย์มีความสําคัญเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ต่อองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เพราะ
ไม่ว่าองค์กรจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใดย่อมต้ องเกี่ยวกับตัวบุคคลทั้งสิ้น จะเห็นได้ ว่าองค์กร
จะเจริ ญ ก้ า วหน้ า และอยู่ ร อดได้ น้ั น บุ ค คลากรในองค์ ก รจะต้ อ งมี ป ระสิท ธิภ าพด้ ว ย ในการ
ดํา เนิ น งานขององค์ ก ร หากผลกระทบที่ เ กิ ด ขึ้ นเป็ นไปในทางบวกก็จ ะส่ ง เสริ ม ให้ องค์ ก ร
เจริญก้ าวหน้ าและบรรลุผลสําเร็จโดยเร็ว แต่ในทางตรงกันข้ าม หากเกิดผลกระทบในทางลบ ก็จะ
เกิดปั ญหาในองค์กรนั้น ทําให้ การดําเนินงานขาดประสิทธิภาพ และไม่ สามารถบรรลุเป้ าหมาย
หรือวัตถุประสงค์ท่กี าํ หนดในเวลาอันควรได้
การพัฒนาตนเอง (Self-Development) ของบุคคลในองค์กร เป็ นการพัฒนาทรัพยากร
มนุ ษย์อย่ างหนึ่ ง เป็ นเรื่ องเกี่ยวกับ กิจกรรมการเรี ยนรู้ซ่ึ งครอบคลุมไปถึงการเรี ยนรู้ทุกอย่ า ง
(Watson, 1979, p. 45) โดยเป็ นการกระบวนการในการเพิ่มพูนความรู้ ความชํานาญ ทักษะ
ทัศนคติ ค่านิยมความสามารถของบุคคล ตลอดจนการให้ แนวคิดใหม่ในการปฏิบัติงานเพื่อให้ มี
ประสิทธิภาพสูงสุด (รั ชนี รัตนะ, 2550, น. 6) สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยาม
มกุฎราชกุมาร ได้ มีพระราโชวาทตอนหนึ่งว่า “ การพัฒนาตนเอง พัฒนาการทํางาน เป็ นสิ่งที่ต้อง
กระทําอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้ ก้าวไปทันกับความเจริญของวิทยาการและเทคโนโลยีท่คี ้ นคว้ าด้ วยวิธี
ต่างๆ อยู่สมํ่าเสมอ ให้ มีความรอบรู้ท่กี ว้ างขวางและถูกต้ องทั่วถึง ทั้งโดยทางทฤษฎีและวิธปี ฏิบัติ
ส่วนการพัฒนาการทํางานนั้น ย่อมเป็ นผลสืบเนื่องมาจากการพัฒนาตนเองดังกล่าว คือ เมื่อได้
พั ฒ นาระบบวิธีการทํา งานให้ มีประสิทธิภ าพสูงขึ้น ส่ งผลให้ ทาํ งานที่ทาํ สําเร็จประโยชน์ อย่ าง
สมบูรณ์ ” (พระราโชวาท, 2530) สอดคล้ องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตั้งแต่
ฉบับที่ 8(พ.ศ.2540-2544) จนถึงฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) ที่ได้ มุ่งเน้ นเรื่อง คนเป็ น
ศูนย์กลางของการพั ฒนา เพราะเมื่อคนได้ รับการพัฒนาอย่ างเต็มที่แล้ ว จะสามารถนําความรู้
ทักษะและความสามารถที่มีมาใช้ ในการปฏิบัติงานต่าง ๆ ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ ผลงาน
โดยรวมขององค์กรบรรลุตามเป้ าหมายที่ต้ังไว้ ประชาชนได้ รับการบริการสาธารณะอย่างทั่วถึงเท่า
เทียม ทําให้ ประเทศชาติพัฒนาและเติบโตไปได้ อย่างรวดเร็ว
กระทรวงสาธารณสุข มี อ าํ นาจหน้ า ที่เ กี่ย วกับ สร้ า งเสริ ม สุข ภาพอนามัย การป้ องกัน
ควบคุม และรั กษาโรคภัย การฟื้ นฟูสมรรถภาพของประชาชน โดยมีสาํ นักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข เป็ นหน่วยงานหลักของกระทรวงสาธารณสุขที่มีภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนานโยบายและ
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แผนด้ า นสุข ภาพบริ ห ารจั ด การด้ า นแผนงาน คน และงบประมาณ กํา กับ ดู แ ลประสานงาน
สาธารณสุขในพื้นที่ พัฒนาระบบการเงินการคลังด้ านสุขภาพ ผลิตและพัฒนากําลังคนด้ านสุขภาพ
พัฒนากฎหมายด้ านสุขภาพ และพัฒนางานสาธารณสุขระหว่างประเทศ และมีกลุ่มบริหารงาน
บุคคล สํานักบริหารกลาง สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็ นหน่วยงานหลักที่มีหน้ าที่ในการ
บริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ที่อยู่ในสังกัดของสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เกี่ยวกับงาน
การเจ้ าหน้ าที่ อาทิ การจัดทําคําสั่งบรรจุ ย้ าย เลื่อน ลาออก งานเครื่องราชย์อิสริยาภรณ์ และ
คําสั่งเลื่อนเงินเดือน เป็ นต้ น ซึ่งมีบุคลากรรวมแล้ วกว่า 300,000 คนที่กระจายอยู่ในส่วนราชการ
ต่ า ง ๆ ทั้ง ที่ ส่ ว นกลาง ส่ ว นกลางที่ ไ ปตั้ ง ในส่ ว นภู มิ ภ าค และส่ ว นภูมิ ภ าค เช่ น สํา นั ก งาน
สาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) สํา นั กงานสาธารณสุขอําเภอ (สสอ.) โรงพยาบาลศูนย์ (รพศ.)
โรงพยาบาลทั่วไป (รพท.) โรงพยาบาลชุมชน (รพช.) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล (รพ.
สต.) สถานีอนามัย (สอ.) วิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร (วสส.) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
(วพบ.) เป็ นต้ น ซึ่ ง กลุ่ ม บริ ห ารงานบุ ค คลมี บุ ค ลากรที่ต้ อ งดู แ ลจํา นวนมาก ทั้ง ข้ า ราชการ
พนักงานราชการ ลูกจ้ างประจํา และพนั กงานกระทรวงสาธารณสุข ประกอบกับนโยบายของ
กระทรวงที่กาํ หนดแผนพัฒนาระบบสุขภาพ (Service Plan) มุ่งพัฒนาระบบบริการทุกระดับ
เชื่อมโยงกันเป็ นเครือข่าย โดยใช้ หลักการ “เครือข่ายบริการที่ไร้ รอยต่อ” (Seamless Health
Service Network) แบ่งเป็ น 12 เขตสุขภาพ เพื่อพัฒนามาตรฐานการบริการ ตอบสนองต่อ
ปั ญหาสุขภาพที่สาํ คัญในพื้ นที่ ลดความเหลี่ยมลํ้าของการรั บบริ การ ให้ ประชาชนได้ รับความ
สะดวกในการเข้ ารับบริการ เกิดความพึงพอใจ ซึ่งจะลดอัตราการเสียชีวิตจากการเข้ าถึงบริการ
ล่ าช้ า และมีการขอจัดสรรอัตราข้ าราชการเพิ่ มใหม่ จํานวนมาก ทําให้ กลุ่มบริหารงานบุคคลมี
ปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ เพื่อตอบสนองต่อนโยบายขององค์การ บุคลากรทุกคนจะต้ องมีความตื่นตัวในการ
แสวงหาความรู้และพัฒนาตนเองให้ มีศักยภาพเพิ่มขึ้นอยู่เสมอ เพื่อรองรับภาระงานที่มีปริมาณ
เพิ่มขึ้นและเพื่อให้ ทนั ต่อเหตุการณ์ท่เี ปลี่ยนแปลง ทันต่อวิทยาการใหม่ ๆ และสภาพบริบทของ
สังคมที่แปรเปลี่ยนไป
ดังนั้น ในฐานะที่ผ้ ูวิจัยเป็ นบุคลากรคนหนึ่งของกลุ่มบริหารงานบุคคล สํานักบริหาร
กลาง สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และมีแนวความคิดว่าเรื่องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
โดยเฉพาะเรื่องความต้ องการในการพัฒนาของบุคลากรเป็ นสิ่งที่มีความสําคัญ และจําเป็ นต้ อง
สนับสนุนเพื่อให้ เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์การในภาพรวม แต่เนื่องจากบุคลากรในองค์การ
นั้น ได้ รับการสรรหามาจากหลาก หลายช่ องทาง อาทิ มาจากการรับโอน รับย้ าย จากหน่วยงาน
อื่นๆ หรือมาจากการเรียกบรรจุ ใหม่ ซึ่งอาจมีความคิดเห็น ประสบการณ์ และวัฒนธรรมการ
ทํางานที่แตกต่างกัน ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจศึกษาความต้ องการในการพัฒนาของบุคลากรกลุ่ม
บริหารงานบุคคล สํานักบริหารกลาง สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่ามีระดับความต้ องการ
ในการพัฒนาอย่างไร เพื่อที่จะได้ นาํ ผลการวิจัย ไปเป็ นข้ อมูลให้ แก่กลุ่มบริหารงานบุคคล อันจะ
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เป็ นแนวทางในการพิจารณาปรับปรุงการบริหารงานการพัฒนาบุคลากรอันจะเป็ นประโยชน์แก่
ราชการต่อไป

2. ขอบเขตการวิจยั
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
การวิจัยครั้งนี้เป็ นการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) ได้ เก็บรวบรวมข้ อมูลจาก
กลุ่มตัวอย่ างมีจาํ นวนทั้งหมด 145 ตัวอย่ าง ซึ่งแบ่ งเป็ นกลุ่มงาน/ฝ่ ายงานในกลุ่มบริ หารงาน
บุคคล ได้ แก่ ฝ่ ายบริหารทั่วไป จํานวน 11 ตัวอย่ าง กลุ่มงานอัตรากําลัง จํานวน 20 ตัวอย่ าง
กลุ่มงานสรรหาบุคคล จํานวน 7 ตัวอย่าง กลุ่มงานบริหารลูกจ้ างและพนักงานราชการ จํานวน 7
ตัวอย่าง กลุ่มงานพัฒนาระบบและมาตรฐานงาน จํานวน 7 ตัวอย่าง กลุ่มงานบรรจุแต่งตั้ง จํานวน
16 ตัวอย่าง กลุ่มงานเงินเดือนและการถือจ่าย จํานวน 37 ตัวอย่าง กลุ่มงานทะเบียนประวัติและ
เครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ จํานวน 19 ตั วอย่ าง กลุ่มงานประเมิน บุคคลและวิชาการ จํานวน 11
ตัวอย่ าง และกลุ่มงานพนักงานกระทรวงสาธารณสุข จํานวน 10 ตัวอย่ าง เก็บรวบรวมข้ อมูล
ในช่วงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2557 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ.2558

3. เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั
เครื่องมือที่ใช้ ในการศึกษาครั้งนี้ เป็ นแบบสอบถาม (Questionnaire) ที่สร้ างขึ้น มาจาก
การศึกษาจากกาทบทวนเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง โดยแบบสอบถาม
แบ่งออกเป็ น 2 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้ อมูลลักษณะทางประชากร ประกอบด้ วย เพศ อายุ
ระดับการศึกษา กลุ่มงาน/ฝ่ าย และอายุการทํางาน
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความต้ องการในการพัฒนาของบุคลากร ประกอบด้ วย
การพัฒนาในขณะปฏิบัติงาน การพัฒนานอกจากการปฏิบัติงานและการพัฒนาตนเอง(ใน
ภาพรวม)

4. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
สําหรับการเก็บรวบรวมข้ อมูลในการวิจัย ผู้วิจัยได้ ไปแจกแบบสอบถามแก่ตัวอย่างและ
เป็ นผู้เก็บรวบรวมแบบสอบถามคืนด้ วยตนเอง โดยขอความร่ วมมือในการแจกแบบสอบถาม
เพื่อให้ บุคลากร กลุ่มบริหารงานบุคคล สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตอบแบบสอบถาม
ทั้งสิ้น 145 คน และนําข้ อมูลที่ได้ ไปทําการวิเคราะห์ผลต่อไป
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5. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยทําการวิเคราะห์ข้อมูล โดยนําแบบสอบถามที่ได้ รับกลับคืนมา
จากกลุ่มตัวอย่าง ทําการวิเคราะห์ข้อมูลด้ วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาํ เร็จรูป SPSS (Statistical
Package for The Social Sciences)
สถิติท่ใี ช้ ในการนําเสนอและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อทดสอบสมมติฐานครั้งนี้ ประกอบด้ วย
1. การแจกแจงความถี่ และค่าร้ อยละ (Percentage) ใช้ สาํ หรับการอธิบายข้ อมูลทาง
ประชากรของตัวอย่าง
2. ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใช้ สาํ หรับ
อธิบายถึงระดับความต้ องการในการพัฒนาของบุคลากร กลุ่มบริหารงานบุคคล สํานักบริหารกลาง
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งมีอยู่ 3 วิธี ได้ แก่ การพัฒนาในขณะปฏิบัติงาน การพัฒนา
นอกจากการปฏิบัติงาน และ การพัฒนาตนเอง(ในภาพรวม)
3. ค่า t - test ใช้ สาํ หรับทดสอบ เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของตัวแปร
อิสระ ซึ่งจําแนกออกเป็ น 2 กลุ่ม ได้ แก่ เพศ
4. ค่า One - Way ANOVA ใช้ สาํ หรับทดสอบ เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย
ของตัวแปรอิสระ ซึ่งจําแนกออกเป็ น 2 กลุ่มขึ้นไป ได้ แก่ อายุ ระดับการศึกษา กลุ่มงาน/ฝ่ าย
และอายุการทํางาน
สําหรับค่านัยสําคัญทางสถิติท่ใี ช้ ในการวิเคราะห์ครั้งนี้ กําหนดไว้ ท่รี ะดับ .05

6. สรุปผลและอภิปรายผลการวิจยั
สรุปผล
ตอนที่ 1 ข้ อมูลทางประชากรของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเป็ นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย อายุระหว่าง 30 –
39 ปี มากที่สดุ ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี ส่วนใหญ่สงั กัดกลุ่มงานเงินเดือนและการ
ถือจ่าย และมีอายุการทํางานในช่วง 11 ปี ขึ้นไปมากที่สดุ
ตอนที่ 2 ข้ อมูลเกี่ยวกับความต้ องการในการพัฒนาของบุคลากร กลุ่มบริหารงานบุคคล
สํานักบริหารกลาง สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขในภาพรวมทั้งหมด
ด้ านการพัฒนาในขณะปฏิบัติงาน
ผลการศึ ก ษาพบว่ า บุ ค ลากรกลุ่ ม บริ ห ารงานบุ ค คล สํา นั ก บริ ห ารกลาง สํา นั ก งาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีระดับความต้ องการในการพัฒนา ด้ านการพัฒนาในขณะปฏิบัติงาน
โดยรวมอยู่ ในระดั บมาก โดยมีค่ าเฉลี่ยที่ 4.41 เมื่อพิ จารณาในประเด็น ย่ อย พบว่ า มีค วาม
ต้ องการเรี ยนรู้ในขณะปฏิบัติงานจริงมากกว่ าการไปศึกษาจากตํารา มากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยที่
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4.63 และมีความต้ องการเรียนรู้งานจากผู้มีประสบการณ์ ซึ่งสามารถถามข้ อสงสัยได้ ตลอดเวลาที่
ทํางานและเกิดความไม่เข้ าใจในเนื้องาน น้ อยที่สดุ โดยมีค่าเฉลี่ยที่ 3.91
ด้านการพัฒนานอกจากปฏิบตั ิงาน
ผลการศึ กษาพบว่ า บุคลากรกลุ่มบริ หารงานบุ คคล สํานั กบริ หารกลาง สํานั กงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีระดับความต้ องการในการพัฒนา ด้ านการพัฒนานอกจากปฏิบัติงาน
โดยรวมอยู่ ในระดั บมาก โดยมีค่ า เฉลี่ยที่ 3.96 เมื่อพิ จารณาในประเด็น ย่ อย พบว่ า มีค วาม
ต้ องการให้ มีการจัดทําคู่มือในการปฏิบัติงานต่ างๆ ไว้ ศึกษานอกเหนือเวลาทํางาน และมีความ
ต้ องการให้ หน่ วยงานจัดให้ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในงานที่ทาํ อย่ างสมํ่าเสมอ มากที่สุด โดยมี
ค่าเฉลี่ยที่ 4.34 และมีความต้ องการเข้ ารับการฝึ กอบรมในเรื่องต่างๆ เช่นด้ านเทคนิคการทํางาน
ด้ านเทคโนโลยี ด้ านทักษะผู้นาํ เป็ นต้ น น้ อยที่สดุ โดยมีค่าเฉลี่ยที่ 3.61
ด้านการพัฒนาตนเอง (ในภาพรวม)
ผลการศึ กษาพบว่ า บุ คลากรกลุ่มบริ หารงานบุคคล สํานั กบริ หารกลาง สํานักงาน
ปลั ด กระทรวงสาธารณสุข มี ร ะดั บ ความต้ อ งการในการพั ฒ นา ด้ า นการพั ฒ นาตนเอง (ใน
ภาพรวม) โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยที่ 4.45 เมื่อพิจารณาในประเด็นย่อย พบว่า มี
ความต้ องการพัฒนาในด้ านต่ างๆ เพื่อความสมหวังในชีวิตอย่ างที่ได้ ต้ังเป้ าหมายไว้ มากที่สุด
โดยมีค่าเฉลี่ยที่ 4.48 และมีความต้ องการค้ นคว้ าหาความรู้จากหนังสือหรือเอกสารทางวิชาการ
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องและเป็ นประโยชน์ต่องาน เพื่อความสําเร็จในหน้ าที่การงานและมีความก้ าวหน้ า
ในสายอาชีพ น้ อยที่สดุ โดยมีค่าเฉลี่ยที่ 4.41

อภิปรายผลการวิจยั
จากผลการศึ ก ษาในเรื่ อ งความต้ อ งการในการพั ฒ นา พบว่ า บุ ค ลากรกลุ่ ม
บริหารงานบุคคล สํานักบริหารกลาง สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีระดับความต้ องการใน
การพัฒนา ในภาพรวมทั้งหมด อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในประเด็นย่อย พบว่า มีระดับความ
ต้ องการในการพัฒนา ด้ านการพัฒนาตนเอง(ในภาพรวม) มากที่สดุ โดยมีระดับความต้ องการใน
การพั ฒ นาในด้ า นต่ า งๆ เพื่ อ ความสมหวั ง ในชี วิ ต อย่ า งที่ไ ด้ ต้ั ง เป้ าหมายไว้ มากที่สุ ด ทั้ง นี้
เนื่องมาจากมนุษย์เราทุกคนนั้นมีจุดมุ่งหมายอยู่ในใจ ดังนั้นการที่จะไปให้ ถึงจุดมุ่งหมายเหล่านั้น
ความต้ องการของแต่ละบุคคลถือว่าเป็ นแรงจูงใจสําคัญในการพัฒนาตนเองของบุคลากรในแต่ละ
องค์กร เมื่อมีค วามต้ องการทั้ง ด้ า นร่ า งกาย และจิต ใจเกิด ขึ้ น มนุ ษ ย์จะพยายามบํา บัด ความ
ต้ องการเหล่านั้น ด้ วยการขวนขวาย พัฒนา เสริมสร้ างตนเองเพื่อให้ ตอบสนองต่อความต้ องการ
เหล่านั้น ความต้ องการของมนุษย์เป็ นเครื่องกระตุ้นและเป็ นแรงผลักดันให้ มนุษย์แสดงพฤติกรรม
อย่างใดอย่างหนึ่งออกมา เมื่อเกิดความต้ องการแล้ วจะทําให้ เกิดความสนใจ และตั้งใจที่จะพัฒนา
ตนเองเพื่ อ ให้ การทํา งานมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากขึ้ น ซึ่ ง สอดคล้ องกั บ แนวคิ ด ของ Maslow
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(Abraham Maslow อ้ างถึงใน สุชาติ อยู่สขุ , 2547) ระบุว่าบุคคลจะมีความต้ องการที่เรียงลําดับ
จาก ระดับพื้นฐานมากที่สดุ ไปยังระดับสูงสุด Maslow ทําการศึกษาและแบ่งความต้ องการของ
มนุษย์เป็ น 5 ลําดับ โดยเริ่มจาก ลําดับขั้นที่ 1 ความต้ องการทางสรีระ (Physiological Needs)
พัฒนาต่อไป ลําดับขั้นที่ 2 ความต้ องการความปลอดภัย (Safety Needs) พัฒนาต่อไป ลําดับขั้น
ที่ 3 ความต้ องการทางสังคม (Belonging Needs) พัฒนาต่อไปลําดับขั้นที่ 4 ความต้ องการเป็ นที่
ยอมรับ ยกย่องและให้ เกียรติยศชื่อเสียง (Esteem Needs) และพัฒนากลายเป็ นขั้นสุดท้ าย คือ
ลําดับขั้นที่ 5 ความต้ องการความสมหวังของชีวิต (Self-Actualization Needs) ความต้ องการ
ความสมหวังของชีวิตคือ ความต้ องการระดับสูงสุด เป็ นความต้ องการที่จะบรรลุความสมหวังของ
ตนเอง ด้ วยการใช้ ความสามารถ ทักษะ และศักยภาพอย่ างเต็มที่ บุคคลที่ถูกจู งใจด้ วยความ
ต้ องการความสมหวังของชีวิตจะแสวงหาความรู้ พัฒนาตนเอง และทํางานที่ท้าทายความสามารถ
อยู่เสมอ
ในส่วนของด้ านการพัฒนาในขณะปฏิบัติงาน พบว่ าบุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล
สํานักบริหารกลาง สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีระดับความต้ องการในการพัฒนาในขณะ
ปฏิบัติงาน ในภาพรวม อยู่ ในระดับมาก เมื่อพิ จารณาในประเด็นย่ อย พบว่ ามีระดับความ
ต้ องการ ในเรื่องการเรียนรู้ในขณะปฏิบัติงานจริงมากกว่าการไปศึกษาจากตํารา มากที่สุด ทั้งนี้
อาจเป็ นเพราะในปั จจุบันกลุ่มบริหารงานบุคคล ได้ มีการเริ่มนําโปรแกรมระบบบริหารงานบุคคล
ตัวใหม่ เข้ ามาใช้ ในการปฏิบัติราชการ จึงต้ องมีการเรียนรู้ ขั้นตอน วิธีการใช้ โปรแกรมดังกล่าว
และถือเป็ นสิ่งใหม่ท่บี ุคลากรทุกคนจะต้ องใช้ ในการปฏิบัติงาน ดังนั้นบุคคลากรกลุ่มบริหารงาน
บุคคลจึงมีความต้ องการที่จะเรียนรู้ในขณะปฏิบัติงานจริงมากกว่าการไปศึกษาจากตํารา เพราะจะ
ทําให้ เข้ าใจวิธกี ารใช้ โปรแกรมได้ รวดเร็ว และเห็นภาพได้ ชัดเจนมากยิ่งขึ้น สอดคล้ องกับมีวิธกี าร
พัฒนาตนเองของสถาบันพัฒนาข้ าราชการพลเรือน (2547) (อ้ างถึงใน สัจจาภรณ์ สังข์สวุ รรณ,
2553, น.20) ได้ ระบุว่า การพัฒนาในขณะปฏิบัติงาน จะทําให้ ผ้ ูรับการพัฒนาได้ เรียนรู้เทคนิค
วิธีการทํางานจนเกิดทักษะมีความชํานาญจากการได้ ฝึกหรือทดลองปฏิบัติ รวมทั้งอาจได้ รับการ
ถ่ายทอดจากผู้บังคับบัญชาหรือพี่เลี้ยงไปพร้ อมๆ กับการปฏิบัติงาน เป็ นกระบวนการในการสร้ าง
องค์ความรู้ความสามารถทักษะและความเชี่ยวชาญชํานาญงานอย่างใดอย่างหนึ่งให้ เกิดขึ้น และยัง
สอดคล้ องกับผลการศึกษาของ กวีรินทร์ อัครวีรนันท์ (2555) ได้ ศึกษาความต้ องการพัฒนา
ตนเองของพนั ก งานฝ่ ายปฏิบั ติ งานบริ ษั ท นํ้า ตาลวั ง ขนาย จํา กัด ผลการศึ กษาพบว่ า ความ
ต้ องการพัฒนาตนเองของพนักงานฝ่ ายปฏิบัติงาน บริษัท นํา้ ตาลวังขนาย จํากัด ในภาพรวม อยู่
ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาในรายด้ าน พบว่ า พนักงานมีระดับความต้ องการในด้ านวิธีการ
ฝึ กงานมากที่สดุ
สํา หรั บ ผลการศึ ก ษาในด้ า นการพั ฒ นานอกจากปฏิบั ติ ง าน พบว่ า บุ ค ลากรกลุ่ ม
บริหารงานบุคคล สํานักบริหารกลาง สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีระดับความต้ องการใน
การพัฒนานอกจากปฏิบัติงาน ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในประเด็นย่อย พบว่า มี
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ระดับความต้ องการ ในเรื่องให้ มีการจัดทําคู่มือในการปฏิบัติงานต่างๆ ไว้ ศึกษานอกเหนือเวลา
ทํางาน และมีความต้ องการให้ หน่วยงานจัดให้ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในงานที่ทาํ อย่างสมํ่าเสมอ
มากที่สุด สอดคล้ อ งกับ ผลการศึ กษาของ ศิโ รรั ต น์ ตระกู ล สถิต มั่น (2553) ได้ ศึกษาความ
ต้ องการการพัฒนาตนเองของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ผลการศึกษาพบว่า ความ
ต้ องการการพัฒนาตนเองของบุคลากรในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีความต้ องการระดับมาก
ที่สุด อันดับแรก คือด้ าน ด้ านการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน มากที่สุด และสอดคล้ องกับผล
การศึ ก ษาของ ศิ ริ พ รรณ ดิ ล กวั ฒ นานั น ท์ (2553) ได้ ศึ ก ษาความต้ อ งการในการพั ฒ นาสู่
มาตรฐานวิชาชีพครู ของบุคลากรครูในโรงเรียนพระหฤทัย จังหวัดเชียงใหม่ สําหรับวิธกี ารพัฒนา
สู่มาตรฐานวิชาชีพครูท่คี รูต้องการมากที่สดุ คือการศึกษาดูงานและการฝึ กอบรมระยะสั้น
ในส่วนของการทดสอบสมมติฐานที่ว่า บุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล สํานักบริหารกลาง
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่มีลักษณะทางประชากรแตกต่างกัน มีความต้ องการในการ
พัฒนาแตกต่ างกัน ผลการวิเคราะห์ พบว่ า บุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล สํานักบริหารกลาง
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีความต้ องการในการพัฒนา
ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 อาจเป็ นเพราะบุคลากรส่วนใหญ่สาํ เร็จการศึกษา
ระดั บ ปริ ญ ญาตรี จึ ง ส่ ง ผลให้ มี ค วามต้ อ งการในการพั ฒ นาไม่ แ ตกต่ า งกัน แต่ บุ ค ลากรกลุ่ ม
บริหารงานบุคคล สํานักบริหารกลาง สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่มีเพศ อายุ กลุ่มงาน/
ฝ่ าย และอายุการทํางาน แตกต่างกันมีความต้ องการในการพัฒนาแตกต่ างกัน อย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ี 0.05 ทั้งนี้ การที่บุคลากรมีความต้ องการในการพัฒนาแตกต่างกัน อาจจะเนื่องมาจาก
บุคคลกรของกลุ่มบริหารงานบุคคลนั้น ได้ รับการสรรหามาจากหลากหลายช่องทาง อาทิ มาจาก
การรับโอน รับย้ าย จากหน่วยงานอื่นๆ หรือมาจากการเรียกบรรจุใหม่ ซึ่งมีระยะเวลาการทํางาน
ไม่ เท่ากัน อาจมีความรู้ ความเข้ าใจ ความคิดเห็น ประสบการณ์ และวัฒนธรรมการทํางานที่
แตกต่ างกัน จึงส่งผลให้ มีความต้ องการในการพัฒนาแตกต่ างกันออกไปด้ วย ซึ่งสอดคล้ องกับ
การศึกษาของ ศิโรรัตน์ ตระกูลสถิตมั่น (2553) ได้ ศึกษาความต้ องการการพัฒนาตนเองของ
บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า บุคลากรที่มีหน่วยงาน
สังกัดแตกต่างกัน มีความต้ องการการพัฒนาตนเองในภาพรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่รี ะดับ .05 และบุคลากรที่มีระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน มีความต้ องการการพัฒนาตนเอง
ในภาพรวม ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่รี ะดับ .05
แต่มีไม่สอดคล้ องในส่วนที่ว่าบุคลากรที่มีเพศ อายุ และอายุการทํางาน ที่แตกต่างกัน
มีความต้ องการการพัฒนาในภาพรวม ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่รี ะดับ .05
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ข้อเสนอแนะจากการวิจยั
ด้ านการพัฒนาในขณะปฏิบตั ิงาน
จากผลการศึกษาระดับความต้ องการในการพัฒนาของบุคลากร กลุ่มบริหารงานบุคคล
สํานักบริหารกลาง สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด้ านการพัฒนาในขณะปฏิบัติงาน พบว่า
บุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล สํานักบริหารกลาง สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีระดับ
ความต้ องการในการพัฒนา ด้ านการพัฒนาในขณะปฏิบัติงาน โดยการเรียนรู้ในขณะปฏิบัติงาน
จริ งมากกว่ าการไปศึกษาจากตํารา อยู่ ในระดับความต้ องการมาก ดังนั้ น ผู้ บริ หาร ตลอดจน
หัวหน้ างานในทุกระดับ หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้ อง ควรสนับสนุนส่งเสริมให้ เกิดการสอนงานและการ
หั วหน้ างานหรื อเพื่ อ นร่ วมงาน เพื่ อ ให้
แนะนํา การทํางาน จากผู้ เชี่ยวชาญ ผู้ ท่ีมีค วามรู้
บุคลากรได้ ฝึกปฏิบัติงานจริงไม่ ต้องไปศึกษาจากในตําราเพียงอย่างเดียว อันจะส่งให้ เกิดความ
คล่องตัวในปฏิบัติงานมากขึ้นด้ วย
ด้ านการพัฒนานอกจากปฏิบัติงาน
จากผลการศึกษาระดับความต้ องการในการพัฒนาของบุคลากร กลุ่มบริหารงานบุคคล
สํานักบริหารกลาง สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด้ านการพัฒนานอกจากปฏิบัติงาน พบว่า
บุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล สํานักบริหารกลาง สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีระดับ
ความต้ องการในการพัฒนา ด้ านการพัฒนานอกจากปฏิบัติงาน โดยให้ มีการจัดทําคู่มือในการ
ปฏิบัติงานต่างๆ ไว้ ศึกษานอกเหนือเวลาทํางาน และให้ หน่ วยงานจัดให้ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ในงานที่ทาํ อย่างสมํ่าเสมอ อยู่ในระดับความต้ องการมาก ดังนั้น ผู้บริหาร ตลอดจนหัวหน้ างานใน
ทุกระดับ หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้ อง ควรสนับสนุนส่งเสริมให้ มีการจัดทําคู่มือในการปฏิบัติงาน เรื่อง
ต่างๆ ไว้ ให้ บุคคลากรได้ ศึกษานอกเหนือเวลาทํางาน และควรสนับสนุนส่งเสริมให้ หน่วยงานจัด
ให้ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือที่เรียกว่า Knowledge management - KM ในงานที่ทาํ อย่าง
สมํ่าเสมอ เพื่อให้ บุคลากรได้ ศึกษา ทําความเข้ าใจ แลกเปลี่ยนเรียนรู้กบั ผู้ร่วมงานในทุกระดับชั้น
และสามารถนําความรู้ท่ถี ูกต้ องมาใช้ ในการปฏิบัติงานให้ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ด้ านการพัฒนาตนเอง (ในภาพรวม)
จากผลการศึกษาระดับความต้ องการในการพัฒนาของบุคลากร กลุ่มบริหารงานบุคคล
สํานั กบริ หารกลาง สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด้ านการพัฒนาตนเอง (ในภาพรวม)
พบว่า บุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล สํานักบริหารกลาง สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มี
ระดับ ความต้ องการในการพัฒนา ด้ านการพัฒนาตนเอง (ในภาพรวม) โดยต้ องการพัฒนา
ตนเองในด้ านต่างๆ เพื่อความสมหวังในชีวิตอย่างที่ได้ ต้ังเป้ าหมายไว้ อยู่ในระดับความต้ องการ
มาก ดังนั้ น ผู้ บ ริ หาร ตลอดจนหั วหน้ า งานในทุ กระดับ หรื อผู้ มีส่วนเกี่ยวข้ อง ควรสนั บสนุ น
ส่งเสริมให้ มีการพัฒนาตนเองในทุก ๆ ด้ าน อาทิ ด้ านเทคนิคการทํางาน ด้ านเทคโนโลยี ด้ าน
ทักษะผู้นาํ ด้ านความก้ าวหน้ าในสายอาชีพ เป็ นต้ น เพื่อพัฒนาให้ เต็มที่ตามความต้ องการ และ
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เต็มศักยภาพที่มีของบุคลากร ซึ่งจะทําให้ องค์กรพัฒนาได้ อย่างรวดเร็ว อย่างมีประสิทธิภาพและ
ยั่งยืน
ในการศึกษาครั้งต่อไปควรมีการศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาของบุคลากร
ทั้งนี้จะช่วยให้ บุคลากรสามารถพัฒนาตนเองได้ ตามความต้ องการเป็ นรายบุคคล และยังสามารถ
ทําเป็ นแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) เพื่อสร้ างความก้ าวหน้ าใน
สายอาชีพของแต่ ละคนด้ วย อันจะนําไปสู่การทํางานที่มีประสิทธิภาพของบุคลากรและองค์กร
สืบไป
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