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บทคดัย่อ 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์ดังน้ี 1) เพ่ือศึกษาการพัฒนาตนเองสู่ความก้าวหน้าในสาย

อาชีพของบุคลากรสายสนับสนุนทั่วไป ระดับปฏิบัติการ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 

มหาวิทยาลัยมหิดล 2) เพ่ือเปรียบเทียบการพัฒนาตนเองสู่ความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากรสาย

สนับสนุนทั่วไป  ระดับปฏบัิติการ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล วิธีการ

วิจัยเป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวม

ข้อมูล และท าการเก็บข้อมูลจากบุคลากรสายสนับสนุนทั่วไป ระดับปฏิบัติการ คณะแพทยศาสตร์

โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จ านวน 190 คน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา เพ่ือใช้

บรรยายลักษณะปัจจัยส่วนบุคคล การพัฒนาตนเองสู่ความก้าวหน้าในสายอาชีพ วิเคราะห์โดยการแจกแจง

ความถี่ ค่าเฉล่ียร้อยละ ค่าเบ่ียนเบนมาตราฐาน และท าการทดสอบสมมติฐาน ด้วยสถิติเชิงอนุมาน โดยใช้

เทคนิค Chi-Square Test  

ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย  มีอายุ 30 – 39 ปี สถานภาพ

โสด การศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี อยู่ในสังกัดหน่วยสนับสนุนโรงพยาบาลรามาธิบดี  เป็นเจ้าหน้าที่

บริหารงานทั่วไป มีรายได้ 20,001 – 30,000 บาท  และอายุการปฏบัิติงานระหว่าง 5 - 10 ปี เมื่อ

พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าบุคคลากรมีความเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาตนเองอยู่ในระดับมาก ส่วน

บุคคลากรที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร์แตกต่างกัน มีการพัฒนาตนเองสู่ความก้าวหน้าในสายงาน

อาชีพไม่แตกต่างกนั  

 

1. บทน า 
การพัฒนาบุคคลเป็นกระบวนการที่มีแบบแผน ในด้านของการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมมนุษย์

ให้มีศักยภาพเพ่ิมข้ึน ในการเผชิญกับสิ่งแวดล้อมที่มีการเปล่ียนแปลงเสมอ ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยี การ

สื่อสาร สภาพเศรษฐกิจ และข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่มีการส่งถ่ายถึงกันเร็วข้ึน ดังน้ันจึงไม่ใช่แต่จะพัฒนา

บุคคลเพ่ือให้ท างานที่จะต้องท าได้เท่าน้ัน แต่จะต้องพัฒนาในสิ่งที่ควรรู้ คิดในสิ่งที่ควรท า และมีความ

                                                           
1
 นักศึกษาหลักสตูรบริหารธรุกจิมหาบณัฑติ สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยธรุกจิบณัฑติย์                

2
 ที่ปรึกษาสารนิพนธห์ลัก 
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ช านาญในสิ่งที่ควรจะมี เพ่ือในการช่วยให้มนุษย์ปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมที่มีการเปล่ียนแปลงไปอย่าง

รวดเร็วในชีวิตการท างานและชีวิตครอบครัว จากการเปล่ียนแปลง ที่เกิดข้ึนอย่างรวดเร็วน้ีเองจึงเป็น

เสมือนพลังผลักดันให้คนแต่ละคนต่างต้องตระหนักถึง ความส าคัญของการเปล่ียนแปลงอันท าให้เกิดการ

พัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ืองอยู่เสมอ เพ่ือให้ตนมีความพร้อมรับมือกับการเปล่ียนแปลงที่เกิดข้ึนอย่างไม่

หยุดย้ัง  

จากความหมายต่าง ๆ ที่กล่าวมาข้างต้นสามารถสรุปได้ว่าการพัฒนาตนเองในการศึกษาคร้ังน้ี

หมายถึง การที่บุคคลมีความต้องการที่จะพัฒนาตนเอง เพ่ือตอบสนองให้บรรลุเป้าหมาย หรือจุดประสงค์

ที่ตนเองต้องการ โดยก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงในด้านพฤติกรรมความคิดของตนเอง ให้เกิด

ประสทิธภิาพ เพ่ิมพูนศักยภาพในการท างานและยังส่งผลให้เกดิประโยชน์ทั้งกบัองค์กรและตนเองอกีด้วย 

บุคลากรที่ไม่ได้รับการพัฒนา จะท าให้ธุรกิจไม่มีการพัฒนาไปด้วยและไม่สามารถตามคนอื่น

ทัน ซ่ึงการมีก าลังคนที่ได้รับการพัฒนาไม่เพียงพอน้ัน ท าให้เกิดอุปสรรคในการพัฒนาธุรกิจ โดยการมี

ก าลังคนที่ไม่ยอมรับการพัฒนา การบริหารงานที่สวนทางปลายหอกและคมดาบของคู่แข่งรวมทั้งเป็นการมี

ก าลังคนที่ว่ิงหนีการพัฒนาท าให้เกิดสภาวะ “หลงป่าการจัดการ” หากตระหนักในเร่ืองน้ีได้แล้ว จะไม่มี

การพัฒนาบุคคลได้อย่างไร ซ่ึงการพัฒนาบุคคลจะช่วยให้คนสามารถพัฒนาตัวเองได้อย่างมีระบบ และมี

ประสทิธภิาพมากขึ้นส่งผลต่อธุรกจิอกีด้วย      

ดังน้ัน ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษา การพัฒนาตนเองสู่ความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากร

สายสนับสนุนทั่ ว ไป ระดับปฏิ บัติการ  กรณี ศึกษาคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 

มหาวิทยาลัยมหิดล เพ่ือให้เข้าใจปัญหาตลอดจนความต้องการในการพัฒนาตนเองของบุคลากรในด้าน

ต่าง ๆ มี 5 ด้าน ดังน้ี 1. ด้านการศึกษาด้วยตนเอง 2. ด้านการฝึกอบรม 3. ด้านการเข้าร่วมสัมมนา 4. 

การศึกษาดูงาน และ 5. ด้านการศึกษาต่อ เพ่ือให้การพัฒนาของบุคลากรในองค์กรมีประสิทธิภาพและ

ประสทิธผิล รวมถึงสามารถเพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากรในองค์กร อนัจะน าองค์กรไปสู่ความเป็นเลิศ

ต่อไป 

 

2. วตัถุประสงคก์ารศึกษา 
2.1 เพ่ือศึกษาการพัฒนาตนเองสู่ความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากรสายสนับสนุนทั่วไป 

ระดับปฏบัิติการ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

2.2 เพ่ือเปรียบเทยีบการพัฒนาตนเองสู่ความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากรสายสนับสนุน

ทั่วไป ระดับปฏบัิติการ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิดี มหาวิทยาลัยมหิดล จ าแนกตามลักษณะ

ทางประชากรศาสตร์ 
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3. สมมติฐานการศึกษา 

บุคลากรสายสนับสนุนทั่วไป ระดับปฏิบัติการ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 

มหาวิทยาลัยมหิดล ที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร์แตกต่างกัน มีการพัฒนาตนเองสู่ความก้าวหน้าใน

สายอาชีพไม่แตกต่างกนั  

 

4. ประโยชนที์ไ่ดร้บัจากการศึกษา 

4.1 ผลที่ได้จากการศึกษาวิจัย สามารถน าไปใช้ประกอบการตัดสินใจ ในการวางแผนพัฒนา

บุคลากรสายสนับสนุนทั่ ว ไป  ระดับปฏิ บัติ ก าร  คณะแพทยศาสต ร์ โร งพยาบาลรามาธิบดี  

มหาวิทยาลัยมหิดล ให้สามารถปฏบัิติงานได้อย่างมีประสทิธภิาพมากขึ้น 

4.2  สามารถน าไปเป็นประโยชน์ต่อนักวิจัย นักศึกษา หรือผู้ที่สนใจทั่วไปน าข้อมูลจากการ

วิจัยในคร้ังน้ีไปเป็นแนวทางในการศึกษาเร่ืองที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 

5. ขอบเขตของการศึกษา 

ขอบเขตดา้นประชากร ได้แก่ บุคลากรสายสนับสนุนทั่วไป ระดับปฏิบัติการ ปฏิบัติงานอยู่

ภายในคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จ านวน 350 คน (ข้อมูลจากฝ่าย

ทรัพยากรบุคคล 1 มกราคม 2560)  

ขอบดา้นเวลา เป็นการศึกษาความคิดเหน็ของบุคลากรสายสนับสนุนทั่วไป ระดับปฏบัิติการ 

ปฏิบัติงานอยู่ภายในคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ในช่วงเวลาระหว่าง

เดือน 17 มกราคม – 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 

ขอบเขตดา้นเนื้ อหา เป็นการศึกษาการพัฒนาตนเองสู่เส้นทางความก้าวหน้าในสายงานอาชีพ 

เป็นกจิกรรมปฏบัิติตนเพ่ือการพัฒนาตนเองโดยแบ่งออกเป็น 5 ด้าน ดังน้ี(ผกาวรรณ ศิริสานต์,  2552) 

การศึกษาด้วยตนเอง, การฝึกอบรม, การเข้าร่วมสมัมนา, การศึกษาดูงาน, การศึกษาต่อ  

 

6. ระเบยีบวิธีวิจยั 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลเพ่ือการวิจัยน้ี เป็นแบบสอบถามที่เกี่ยวกับความเหน็ของ

บุคลากรสายสนับสนุนทั่วไประดับปฏบัิติการ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

ในการพัฒนาตนเองสู่ความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) แบบออกเป็น 2 ตอน คือ 

ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ 

ระดับการศึกษา สถานภาพ หน่วยงาน ต าแหน่ง ระดับรายได้ อายุการปฏบัิติงาน โดยมีข้อค าถามเป็นแบบ

ตรวจค าตอบ (Check list) จ านวน 8 ข้อ 

ตอนที่ 2 การพัฒนาตนเองสู่ความก้าวหน้าในสายอาชีพ ของบุคลากรสายสนับสนุนทั่วไป 

ระดับปฏบัิติการ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ข้อค าถามเป็นแบบมาตรา

ส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มี 5 ระดับ โดยมีเกณฑก์ารพิจารณา ดังน้ี 

343343343



 

5 หมายถึง  เหน็ด้วยมากที่สดุ   

4 หมายถึง เหน็ด้วยมาก   

3 หมายถึง เหน็ด้วยปานกลาง  

2 หมายถึง เหน็ด้วยน้อย   

1 หมายถึง  เหน็ด้วยน้อยที่สดุ 

 

7. ผลการศึกษา 

การศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย  มีอายุ 30 – 39 ปี สถานภาพโสด 

การศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี อยู่ในสังกัดหน่วยสนับสนุนโรงพยาบาลรามาธิบดี  เป็นเจ้าหน้าที่

บริหารงานทั่วไป มีรายได้ 20,001 – 30,000 บาท  และอายุการปฏบัิติงานระหว่าง 5 - 10 ปี 

การศึกษาความคิดเห็นบุคลากรสายสนับสนุนทั่วไป ระดับปฏิบัติการ กรณีศึกษาคณะ

แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิดี มหาวิทยาลัยมหิดล คิดว่าการพัฒนาตนเองสู่เส้นทางความก้าวหน้าใน

สายอาชีพโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้านการศึกษาด้วยตนเอง ด้านการ

ฝึกอบรม ด้านการสมัมนา ด้านการศึกษาดูงาน และด้านการศึกษาต่อ มีความเหน็อยู่ในระดับมาก 

การศึกษาความคิดเห็นบุคลากรสายสนับสนุนทั่วไป ระดับปฏิบัติการ กรณีศึกษาคณะ

แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปรด้วยการใช้ 

Pearson Correlation ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 เป็นดังน้ี 

1) บุคลากรสายสนับสนุนทั่วไป ระดับปฏบัิติการ กรณีศึกษาคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล

รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ที่มีเพศต่างกันมีความคิดเหน็ต่อการพัฒนาตนเองสู่เส้นทางความก้าวหน้า

ในสายอาชีพในภาพรวมไม่แตกต่างกนั 

2) บุคลากรสายสนับสนุนทั่วไป ระดับปฏบัิติการ กรณีศึกษาคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล

รามาธบิดี มหาวิทยาลัยมหิดล ที่มีอายุต่างกนัมีความคิดเหน็ต่อการพัฒนาตนเองสู่เส้นทางความก้าวหน้า

ในสายอาชีพในภาพรวมไม่แตกต่างกนั 

3) บุคลากรสายสนับสนุนทั่วไป ระดับปฏบัิติการ กรณีศึกษาคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล

รามาธบิดี มหาวิทยาลัยมหิดล ที่มีสถานภาพต่างกนัมีความคิดเหน็ต่อการพัฒนาตนเองสู่เส้นทาง

ความก้าวหน้าในสายอาชีพในภาพรวมไม่แตกต่างกนั 

4) บุคลากรสายสนับสนุนทั่วไป ระดับปฏบัิติการ กรณีศึกษาคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล

รามาธบิดี มหาวิทยาลัยมหิดล ที่มีการศึกษาต่างกนัมีความคิดเหน็ต่อการพัฒนาตนเองสู่เส้นทาง

ความก้าวหน้าในสายอาชีพในภาพรวมไม่แตกต่างกนั 

5) บุคลากรสายสนับสนุนทั่วไป ระดับปฏบัิติการ กรณีศึกษาคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล

รามาธบิดี มหาวิทยาลัยมหิดล ที่มีสงักดัต่างกนัมีความคิดเหน็ต่อการพัฒนาตนเองสู่เส้นทางความก้าวหน้า

ในสายอาชีพ ส่วนมากไม่แตกต่างกนั และในส่วนที่แตกต่างจะเป็นด้านการฝึกอบรมเน่ืองจากบุคลากรสาย

สนับสนุนทั่วไป ระดับปฏบัิติการจะไม่ค่อยได้เข้ารับการฝึกอบรมอย่างสม ่าเสมอ 
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6) บุคลากรสายสนับสนุนทั่วไป ระดับปฏบัิติการ กรณีศึกษาคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล

รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ที่มีต าแหน่งงานต่างกันมีความคิดเห็นต่อการพัฒนาตนเองสู่เส้นทาง

ความก้าวหน้าในสายอาชีพในภาพรวมไม่แตกต่างกนั 

7) บุคลากรสายสนับสนุนทั่วไป ระดับปฏบัิติการ กรณีศึกษาคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล

รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ที่มีระดับรายได้ต่างกันมีความคิดเห็นต่อการพัฒนาตนเองสู่เส้นทาง

ความก้าวหน้าในสายอาชีพในภาพรวมแตกต่างกนั 

8) บุคลากรสายสนับสนุนทั่วไป ระดับปฏบัิติการ กรณีศึกษาคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล

รามาธบิดี มหาวิทยาลัยมหิดล ที่มีอายุการปฏบัิติงานต่างกันมีความคิดเหน็ต่อการพัฒนาตนเองสู่เส้นทาง

ความก้าวหน้าในสายอาชีพ ส่วนมากไม่แตกต่างกัน และในส่วนที่แตกต่างจะเป็นด้านการศึกษาดูงาน

เน่ืองจากบุคลากรสายสนับสนุนทั่วไป ระดับปฏบัิติการจะมีโอกาสศึกษาดูงานไม่ครบทุกต าแหน่งงาน และ

บางหน่วยงานกไ็ม่ได้สนับสนุนให้บุคลากรที่พัฒนาตนเองสูงความก้าวหน้าในสายอาชีพ ด้วยการศึกษาดู

งาน 

 

8. อภิปรายผลการศึกษา 

จากการศึกษาพบว่า การพัฒนาตนเองสู่เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากรสาย

สนับสนุนทั่วไป ระดับปฏบัิติการ กรณีศึกษาคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

ที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร์แตกต่างกัน มีความสัมพันธ์กับการพัฒนาตนเองสู่ความก้าวหน้าในสาย

อาชีพ ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการศึกษาด้วยตนเอง ด้านการฝึกอบรม ด้านเข้าร่วมสัมมนา ด้านการศึกษาดู

งาน และด้านการศึกษาต่อ ที่ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 แสดงว่าบุคลากรมีความ

ตระหนักถึงการเปล่ียนแปลง โดยให้ความส าคัญในการพัฒนาตนเองสู่ความก้าวหน้าในสายงานอาชีพ ตรง

กับแนวความคิดของผกาวรรณ ศิริสานต์ (2552) ที่กล่าวไว้ว่า จากสภาวะการเปล่ียนแปลงของ

สภาพแวดล้อมไปอย่างรวดเร็วน้ัน ส่งผลให้ชีวิตการท างานเปล่ียนไปด้วยเช่นกัน ซ่ึงสอดคล้องกับทัศนะ

การพัฒนาตนเองว่า การพัฒนาตามสายอาชีพ ด้วยความช่วยเหลือจากองค์การ หรือเป็นแผนผังแสดง

ล าดับของต าแหน่งในองค์การ พนักงานสามารถใช้เป็นแนวทางในการที่พนักงานจะวางแผนความ

เจริญก้าวหน้าส าหรับอาชีพของตนในอนาคตได้ นอกจากน้ี สายความก้าวหน้าในอาชีพจะแสดงให้เหน็ถึง

แนวทางการเล่ือนต าแหน่งจากระดับล่างสุดไปยังสูงสุด เป็นสิ่งที่ช่วยสร้างเป้าหมายและแรงจูงใจในด้าน

ความก้าวหน้าให้กบัพนักงาน 

 

9. ขอ้เสนอแนะจากการศึกษา 

จากผลการศึกษาพบว่า การพัฒนาตนเองสู่ความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากรสาย

สนับสนุนทั่วไป ระดับปฏบัิติการ กรณีศึกษาคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล  

โดยรวม 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการศึกษาด้วยตนเอง ด้านการฝึกอบรม ด้านการสัมมนา ด้านการศึกษาดูงาน 

และด้านการศึกษาต่อ ภาพรวมมีระดับความคิดเหน็อยู่ในระดับมาก โดยบุคคลากรส่วนมากต้องการ การ
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พัฒนาตนเองด้านการศึกษาต่อเป็นส่วนใหญ่ จะเหน็ได้ว่าแม้เป็นความต้องการของบุคคลากร แต่องค์กร

ไม่สามารถท าตามความต้องการน้ันได้ ถ้าเป็นเช่นน้ันองค์กรกค็วรจะพิจารณาจากความต้องการรองลงมา

คือ ด้านการฝึกอบรมตามล าดับ จึงขอเสนอแนะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อน าข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการปรับปรุง

จุดด้อยและเพ่ิมจุดเด่นในการพัฒนาตนเองสู่ความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากรสายสนับสนุนทั่วไป 

ระดับปฏิบัติการ กรณีศึกษาคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล  เพ่ือท าให้

องค์กรไปสู่ความเป็นเลิศต่อไป 
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