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บทคัดย่อ

 การวจิยัเชงิพรรณนาครัง้นี ้มวีตัถปุระสงค์เพือ่ศกึษา 

ปัญหาและความต้องการในการพฒันาตนเองของบคุลากร

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา กลุ่มตัวอย่างคือ 

บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนของคณะพยาบาล

ศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี จ�านวน 147 คน 

เก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างเดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม 

พ.ศ. 2558 เคร่ืองมอืวิจยัประกอบด้วย แบบสอบถามข้อมลู

ทั่วไป และแบบสอบถามปัญหาและความต้องการในการ

พัฒนาตนเองของบุคลากร วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ

พรรณนา 

 ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีปัญหาการพัฒนา

ตนเองโดยรวมอยู่ในระดับต�่า (M = 2.45, SD = 0.15) 

ความต้องการในการพฒันาตนเองของบคุลากร เรยีงล�าดบั

จากมากไปน้อย ได้แก่ การศึกษาดูงานมีค่าเฉลี่ยความ

ต้องการอยู่ในระดับสูง (M = 4.28, SD = 0.16) การฝึก

อบรมมีค่าเฉลี่ยความต้องการอยู่ในระดับสูง (M = 3.84, 

SD = 0.23) และการศึกษาต่อมีค่าเฉล่ียความต้องการ 

อยู่ในระดับปานกลาง (M = 3.23, SD = 0.11) ด้าน 

ความต้องการการสนับสนุนด้านการวิจัยพบว่าบุคลากร

ส่วนมาก (ร้อยละ 85.2) ต้องการให้จัดหาบุคคลที่สามารถ

แก้ไขภาษา (editor) นอกจากนี ้ความต้องการข้อมลู/คูม่อื/

ความรู ้เกี่ยวกับการพัฒนาตนเองของบุคลากรโดยรวม 

อยู่ในระดับสูง (M = 4.15, SD = 0.10) ผลการวิจัยนี้ 

ให้ข้อเสนอแนะว่า ผูบ้รหิารควรน�าผลการศกึษาคร้ังนีไ้ปใช้

ในการวางแผนพัฒนาบุคลากรและส่งเสริมให้บุคลากรมี

การพัฒนาตนเองอย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับ 

ความต้องการของบุคลากรและนโยบายของสถาบัน 

ค�าส�าคัญ: ปัญหา ความต้องการ การพัฒนาตนเอง  

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล  

Abstract

 The purpose of this descriptive study was 

to examine problems and needs related to self- 

development among staff of Faculty of Nursing, 

Burapha University. Participants included 147 

academic and supporting staff of Faculty of  

Nursing, Burapha University, Chon Buri province. 

Data collection was carried out from October  

to December 2015. Research instruments  

consisted of a demographic questionnaire and the 

problems and the needs for self-development 

questionnaire. Descriptive statistics was used to 

analyze the data.

 Results revealed that the participants had 

problems of self-development at a low level  

(M = 2.45, SD = 0.15), Needs for the self- 

development were sorted in descending order; 

study visit was at a high level (M = 4.28, SD = 0.16), 

the training in suitable program was also at a high 

level (M = 3.84, SD = 0.23), and continuing higher 
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education was at a moderate level (M = 3.23,  

SD = 0.11). For the needs of research support, it 

was found that most of the participants (85.2%) 

needed to have a native English language person 

to edit their papers. Moreover, the mean score of 

information needs/guideline/handbook, and  

advanced knowledge related to human resource 

development was at a high level (M = 4.15, SD = 

0.10). These findings suggest that administrator 

could use these research results to make  

development plan for human development in 

according to staff needs and institute policy.
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ความส�าคัญของปัญหา

 องค์กรทุกองค์กรจะประสบความส�าเร็จตาม 

เป้าหมายได้ ต้องอาศัยการขับเคลื่อนขององค์ประกอบ  

3 ส่วน คือ คน เงิน อุปกรณ์ ทั้งนี้ คน หรือ บุคลากรเป็น

องค์ประกอบที่ส�าคัญของการสร้างสรรค์และบริหารงาน

ขององค์กร การพฒันาให้บคุลากรมศัีกยภาพ และสามารถ

ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะส่งผลให้องค์กร 

บรรลุสู่เป้าหมายและประสบความส�าเร็จในภารกิจหลักได้  

มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นองค์กรหนึ่งที่ด�าเนินการให้บริการ

จัดการศึกษา โดยมีหน้าที่หลักในการผลิตบัณฑิต พัฒนา

งานวิจัย จัดบริการวิชาการและท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม 

การวางแผนพัฒนาบคุลากรทีเ่หมาะสมจะท�าให้มหาวทิยาลยั 

บูรพามีบุคลากรที่มีความสามารถสูง ปฏิบัติงานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูง สามารถด�าเนินกิจกรรม

ที่เป็นพันธกิจได้ส�าเร็จตามเป้าหมายท่ีวางไว้ การพัฒนา

บุคลากรที่ดีจึงต้องมีเป้าหมาย และทิศทางที่จะท�าให้

บคุลากรทีป่ฏบิตังิานอยูไ่ด้มโีอกาสใช้ความรู ้ความสามารถ

ของตนเองอย่างเต็มที่และสามารถเพิ่มผลผลิตให้กับ 

หน่วยงานได้

 การพัฒนาบุคลากรสามารถท�าได้ในหลายรูปแบบ 

ได้แก่ การให้โอกาสในการศึกษาต่อ การเข้ารบัการฝึกอบรม

การเข้าร่วมสัมมนา การให้โอกาสเปลี่ยนงานและหน้าที่

ความรับผิดชอบ การโอนย้ายบุคลากรให้ตรงตามความ

สามารถ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้บุคลากรได้พัฒนาทั้งด้าน

ความคิด ความสามารถ ความรู้ความช�านาญให้มีศักยภาพ

สูง เกิดผลผลิตทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม บุคลากรที่

ท�างานที่ตนเองรัก จะเกิดความกระตือรือร้นในการท�างาน 

ไม่เฉื่อยชา มุ่งสู่ผลผลิตตามที่หน่วยงานตั้งเป้าหมายไว้

หน่วยงานคณะพยาบาลศาสตร์ในมหาวิทยาลัยบูรพา เป็น

หน่วยงานหนึ่งที่มีบุคลกรปฏิบัติหน้าที่ในต�าแหน่งต่าง ๆ 

ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน บุคลากรทุกคนต้องผ่าน

กระบวนการคัดเลือกเข้าท�างานตามคุณสมบัติท่ีก�าหนด  

ถึงแม้ว่าผู ้ที่ผ ่านการคัดเลือกจะมีคุณสมบัติเหมาะสม  

แต่บุคลากรดังกล่าวยังต้องได้รับการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง

ตั้งแต่แรกรับเข้ามาปฏิบัติงาน เกี่ยวกับกฎระเบียบ วิธีการ 

การท�างานตามขอบเขตของตนเองอย่างต่อเน่ืองและ 

แนวปฏิบตัใิหม่ ๆ ทีมุ่ง่เน้นสูก่ารประกนัคณุภาพของการจดั 

การศึกษา สามารถตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัย 

ประเทศและประชาคมโลก

 ปัจจบุนัคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพามี

บุคลากรทั้งหมด จ�านวน 147 คน ปฏิบัติหน้าที่ในต�าแหน่ง

ต่าง ๆ ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน ปัญหาเกี่ยวกับ

การพัฒนาบุคลากรของคณะพยาบาลศาสตร์ที่ผ่านมา พบ

ว่า บุคลากรสายวิชาการพัฒนาตนเองไม่เป็นไปตามแผนที่

ก�าหนดไว้ โดยเฉพาะไม่สามารถพัฒนาด้านการศึกษาต่อ

ในระดบัทีสู่งขึน้ตามแผนของคณะพยาบาลศาสตร์ (รายงาน

ผลการประเมินแผนการลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก, 

2557) ท�าให้คณะพยาบาลศาสตร์ต้องเปลี่ยนแผนและ

แนวทางการศึกษา นอกจากนี้ ยังพบปัญหาว่า ไม่สามารถ

ขอรบัการประเมนิเพือ่ก�าหนดต�าแหน่งทางวชิาการได้ตาม

เวลาทีก่�าหนด การพฒันาผลงานวชิาการไม่เป็นไปตามแผน 

(รายงานผลการประเมนิแผนพฒันาอาจารย์เพือ่ขอก�าหนด

ต�าแหน่งทางวิชาการ, 2557) ส�าหรบับคุลากรสายสนบัสนนุ 

พบว่า มีความรู้ไม่เพียงพอในการท�างานที่ซับซ้อนหรือ

ท�างานที่เก่ียวข้องกับนโยบายใหม่ ๆ ขาดทักษะในการใช้

เทคโนโลยีใหม่ ๆ รวมทั้งยังมีขีดจ�ากัดในการส่ือสารด้วย

ภาษาอังกฤษอย่างมปีระสิทธิภาพ เป็นต้น ดงันัน้การพฒันา

บคุลากรอย่างเหมาะสมจะท�าให้บคุลากรเกดิความรู ้ทกัษะ

และความช�านาญ สามารถเรยีนรูง้านใหม่ ๆ  ทีม่คีวามซบัซ้อน 

ได้ดี มีศักยภาพสูงขึ้น
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