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ปจจัยที่มีอทิธิพลตอการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของ 
สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่  12 จังหวัดสงขลา   

 
Factors  Influencing  Human Resource Development  :  Office  of  Disease 

Prevention 12 Songkhla  Province 
อรัญญา   ออนรักษ   เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน  
                                    สํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี  12  จังหวัดสงขลา 
บทคัดยอ 
 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ  1) เพื่อศึกษาขอมูลท่ัวไปของบุคลากรท่ีสงผลตอการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย    2)  เพื่อศึกษาระดับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ของสํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี  12 
จังหวัดสงขลา   3) เพื่อศึกษาปจจัยบรรยากาศองคกรในดานโครงสรางองคกรและโครงสรางของงาน  ดาน
นโยบายการบริหารขององคกร  ดานลักษณะงานที่ปฏิบัติ  ดานการสนับสนุน  ดานความสัมพันธภายใน
หนวยงาน  ดานความม่ันคงและความกาวหนา  และดานคานิยมขององคกร ท่ีมีอิทธิพลตอการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย 4) เพื่อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของสํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 12 จังหวัด
สงขลา 
               ประชากรท่ีใชในการวิจัย  คือบุคลากรของสํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี  12  จังหวัดสงขลา  393  
คน  กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย ไดแก ขาราชการ  147  คน ลูกจางประจํา  74  คน  พนักงานราชการ 16  คน  
รวมท้ังส้ิน 236 คน  เคร่ืองมือที่ใชเปนแบบสอบถาม  มีคาความเท่ียง.95   สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก  
รอยละ  คาเฉล่ีย  คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบคาที      การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว  และ
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ    
               ผลการวิจัยพบวา   1) เม่ือทดสอบขอมูลท่ัวไปท่ีสงผลตอการพัฒนาทรัพยากรมนุษย พบวา บุคลากรที่
มีอายุแตกตางกัน  มีระดับความคิดเห็นในดานการฝกอบรม/สัมมนา/ดูงานแตกตางกัน และบุคลากรที่มี
หนวยงานท่ีสังกัดแตกตางกัน  มีระดับความคิดเห็นในดานการพัฒนาตนเองแตกตางกัน ท่ีระดับนัยสําคัญทาง
สถิติท่ี .10  2) บุคลากรของสํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี  12  จังหวัดสงขลา  มีระดับความคิดเห็นท่ีมีตอการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย 3  ดาน   อยูในระดับมากทุกดาน    
3)  ปจจัยบรรยากาศ  มีระดับความคิดเห็นท่ีมีตอบรรยากาศองคกร 7  ดาน อยูในระดับดีทุกดาน  พบวาไมมี
ความแตกตางกันและมีความสัมพันธกันโดยมีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01             4)  ขอเสนอแนะ
บุคลากรมีความตองการท่ีจะพัฒนาตนเองและแหลงเรียนรูท่ีตองการ คือ วิธีการประชุม/อบรม/สัมนา  การ
พัฒนาบรรยากาศการเรียนรูตองการมุม KM  ชา ตองการพัฒนาตนเองใหความรูความสามารถในดาน IT(
คอมพิวเตอร/สารสนเทศ)   ตองการคอมพิวเตอรในการพัฒนางาน    
คําสําคัญ   การพัฒนาทรัพยากรมนุษย  สํานักงานปองกนัควบคุมโรคท่ี  12   จังหวดัสงขลา 
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ABSTRACT 

 The purpose of this study were (1) to study the general information influencing Human Resource 
Development. (2) to study the level of developing in  Human Resource Development of The Office of  
Disease Prevention 12  Songkhla Province. (3 ) to study the organization’s structure influencing  Human  Resource  
Development,  and   (4)   use  the  result   of   this  study  fordeveloping   Human  Resource  
 The 393 populations of this research are from The Office of Disease Prevention 12  Songkhla 
Province. The 236 research samples comprised 147 government officers, 74 permanent employees and 16 
government service officers. The research instrument was a questionnaire with .95 level of reliability. 
Statistics used for research data analysis were percentage, mean, standard deviation, t-test, ANAOVA and 
correlation coefficient. 

The research findings were (1) in general examine factors influencing to human resource 
development found that the difference age has the difference opinion in educational supporting, seminar and 
training. The difference department have the difference opinion for self development, but there is no 
significance of difference in all factors but statistically different at .10 level of significance. (2) the opinion 
to human resource development in high level were educational supporting, seminar and training, self 
development.  (3) the organization’s atmosphere influencing (2) in general examine factors influencing to 
human resource development found that the difference age has the difference opinion in educational 
supporting, seminar and training. The difference department have the difference opinion for self 
development, but there is no significance of difference in all factors but statistically different at .10 level of 
significance.Human Resource Development in high level were organizational atmosphere, task base and 
organizational structure, administration policy, supporting policy, internal relation, security and advancement, 
and organizationalism but there is no significance of difference, the statistically different at .01 level of 
significance (4) The research sample needs the organization to develop in knowledge base such as IT and 
MIS ability.   
Key words: Human Resource Development/ Office of Disease Prevention 12 Songkhla Province 
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ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
  ในปจจุบันทุกองคกรมี การพัฒนาทรัพยากรมนุษยในองคกร  ไมวาจะเปนพนักงานใหมหรือ
พนักงานเกาจะตองพัฒนาอยางตอเนื่อง  และสมํ่าเสมอ  ในการพัฒนาพนักงานจะพัฒนาทางดานตางๆ  คือ ดาน
ความรู (Knowledge) ดานทักษะ (Skill)  และดานทัศนคติ (Attitude)            ซ่ึงเคร่ืองมือในการพัฒนาพนักงาน
มีหลายๆ แนวทาง  โดยกิจกรรมท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในองคกรนั้นมี 3   ดาน  คือ  การ
ฝกอบรม การศึกษา  และการพัฒนา   แตกิจกรรมที่ไดรับความนิยมสูงสุดและเกิดประโยชนสูงสุดกับพนักงาน
และองคกรคือ การฝกอบรม  นั่นเอง     แตในปจจุบันการฝกอบรมมิไดกําหนดข้ึนใหตรงกับความตองการของ
องคกร  อาจเนื่องมาจากการที่มิไดมีกระบวนการในการออกแบบหลักสูตรการฝกอบรมใหเหมาะสมกับท่ีจะ
สรางคนใหไดตาม     ท่ีองคกรตองการ  หรืออาจเปนเพราะพนักงานไมไดนําความรู ทักษะท่ีไดจากการ
ฝกอบรมกลับไปใชประโยชนตามภาระหนาท่ีท่ีรับผิดชอบอยางถูกตอง   เพื่อใหเกิดความคุมคาในการลงทุน
ขององคกรในการพัฒนาพนักงาน  จึงมีการปรับโครงสรางการบริหารงานใหม  ท่ีใหความสําคัญตอ                
ฝายทรัพยากรมนุษยมากยิ่งข้ึน  รวมถึงการสนับสนุนในดานเทคโนโลยีและบรรยากาศใหเกิดการเรียนรูท่ีจะ
พัฒนาตนเองใหมากข้ึน  และตอเนื่อง 
  ปจจัยดานบุคลากร  ไดรับการพิจารณาวาเปนปจจัยท่ีสําคัญประการหนึ่งท่ีจะทําใหหนวยงาน
มีความเจริญรุงเรืองหรือเส่ือมโทรมได  ดังนั้นหากหนวยงานใดมีบุคลากรที่มีความรูความสามารถและมี
ประสิทธิภาพในการทํางานสูง  ยอมจะสงผลใหงานของหนวยงานนั้น  มีท้ังปริมาณและคุณภาพดีตามไปดวย  
อยางไรก็ตามความรูความสามารถของบุคลากรแตเพียงอยางเดียว ก็มิอาจทําใหหนวยงานประสบความสําเร็จได  
หากบุคลากรของหนวยงานนั้นปราศจากความตั้งใจและความเต็มใจท่ีจะปฏิบัติงานอยางเต็มความสามารถ    
การที่บุคลากรจะปฏิบัติงานอยาง             เต็มความสามารถดังกลาว  จนเกิดผลการปฏิบัติงานท่ีดีไดนั้น  ส่ิงท่ี
สําคัญประการหนึ่งข้ึนอยูกับความสุขและความพึงพอใจของผูปฏิบัติงานท่ีมีตองานในองคกรนั้น  ดังท่ีสมยศ  
นาวีการ (2533: 17)         ใหความเห็นวา    “ความพอใจในงาน คือ ความรูสึกท่ีดีโดยสวนรวมของคนตองาน 
เม่ือเราพูดวา    คนมีความพอใจในงานสูง  โดยท่ัวไปเราจะหมายความวา คนชอบงานใหคุณคากับงานสูง  และ
มีความรูสึกที่ดีตองาน 
  นอกจากการพัฒนาทรัพยากรมนุษยแลว  องคกรตองคํานึงถึงปจจัยประกอบอื่น ๆ  ท่ีมีสวน
สนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหประสบผลสําเร็จตามเปาหมายขององคกรคือ  ปจจัยดานบรรยากาศ
องคกร  ซ่ึงเปนส่ิงท่ีแสดงใหเห็นถึงสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในองคกร  ซ่ึงบรรยากาศ
ท่ีวานั้น  อาจจะเปนในโครงสรางขององคกรและโครงสรางของงาน  นโยบายการบริหารงานขององคกร  
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ  การบริหารงานของผูบังคับบัญชา  สัมพันธภาพภายในหนวยงาน   รวมถึงความม่ันคง
และความกาวหนา   และคานิยมขององคกร          ท่ีบุคลากรทุกคนตองใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานใหเปน
รูปแบบเดียวกัน  ปจจัยบรรยากาศองคกรท่ีจะมีสวนสนับสนุนการเปล่ียนแปลงขององคกรอยางเปนรูปธรรมท่ี
ชัดเจน  นําไปสูความเจริญรุงเรืองอยางยั่งยืนช้ีใหเห็นทิศทางขององคกรวาจะเปนไปในลักษณะใด  ควรมีการ
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  สํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี  12  จังหวัดสงขลา  สังกัด กรมควบคุมโรค  กระทรวง
สาธารณสุข  รับผิดชอบ  7  จังหวัดภาคใตตอนลาง  (สงขลา ปตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล พัทลุง  ตรัง)  มี
หนวยงานใน   ความรับผิดชอบ  20 แหง  มีอัตรากําลังท้ังหมด  393 ราย  แยกเปนขาราชการ  160 ราย  
ลูกจางประจํา  211 ราย  พนักงานราชการ  22  ราย  สํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี  12  จังหวัดสงขลา   ได
จัดทําการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ(PMQA)            เกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  ได
แบงออกเปน  7  หมวด  หมวด 5  การมุงเนนทรัพยากรบุคคล  เปนการตรวจการประเมินวา  ระบบงานและ
ระบบการเรียนรูของบุคลากรและการสรางแรงจูงใจ  ชวยใหบุคลากรพัฒนาตนเองและใชศักยภาพอยางเต็มท่ี  
เพื่อใหมุงไปในทิศทางเดียวกันกับเปาประสงคและแผนปฏิบัติการโดยรวมของสวนราชการอยางไร  รวมท้ัง
ประเมินความเอาใจใส  การสรางและรักษาสภาพแวดลอมในการสรางบรรยากาศที่เอ้ือตอการปฏิบัติงานของ
บุคลากร  ซ่ึงจะนําไปสูผลการดําเนินงานท่ีเปนเลิศและความเจริญกาวหนาของบุคลากรและสวนราชการ    ซ่ึง
สํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี  12  จังหวัดสงขลา  ไดสงเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษยมาโดยตลอด  ท้ัง
ดานการศึกษา  ดานการฝกอบรมและดานการพัฒนา   
 

วัตถุประสงคการวิจัย 
1.  เพื่อศึกษาขอมูลท่ัวไปของบุคลากรสํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี  12   จังหวัดสงขลา   ท่ี

สงผลตอการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
2.  เพื่อศึกษาระดับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย  ของสํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 12  

จังหวัดสงขลา 
3.  เพื่อศึกษาปจจัยบรรยากาศองคกร   ในดานโครงสรางองคกรและโครงสราง   ของงาน       

ดานนโยบายการบริหารขององคกร   ดานลักษณะงานท่ีปฏิบัติ   ดานการสนับสนุน   ดานความสัมพันธภายใน
หนวยงาน  ดานความม่ันคงและความกาวหนา  และดานคานิยมขององคกร ท่ีมีอิทธิพลตอการพัฒนาทรัพยากร
มนุษยของสํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี  12  จังหวัดสงขลา 

4.  เพ่ือเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของสํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี   
12   จังหวัดสงขลา 

 

สมมติฐานการวิจัย  
  1.   บุคลากรของสํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี  12 จังหวัดสงขลา  ท่ีมีขอมูล         สวน
บุคคลท่ีแตกตางกัน  จะมีระดับความคิดเห็นตอการพัฒนาทรัพยากรมนุษยแตกตางกัน 

2.  ปจจัยดานบรรยากาศองคกร   ในดานโครงสรางขององคกรและโครงสรางงาน    ดาน
โยบายการบริหารขององคกร  ดานลักษณะงานที่ปฏิบัติ   ดานการสนับสนุน  ดานความสัมพันธภายใน
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ขอบเขตของการวิจัย 
 1.   ดานเนื้อหา   การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ(Survey research)     ศึกษาเฉพาะ
ความสัมพันธของบรรยากาศองคกร  กับระดับความคิดเห็นตอการพัฒนาทรัพยากรมนุษย  และความสัมพันธ
ระหวางขอมูลท่ัวไปของบุคลากร  กับระดับความคิดเห็นตอการพัฒนาทรัพยากรมนุษย    
 2.    ดานประชากร  ประชากรที่ใชในการวิจัย  เปนบุคลากรของสํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี  
12  จังหวัดสงขลา (7  จังหวัดภาคใตตอนลาง )  ไดแก  ขาราชการ  ลูกจางประจํา  พนักงานราชการ 
 

1. นิยามศัพทเฉพาะ 
    1.  ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการพัฒนาทรัพยากรมนุษย   เปนปจจยัท่ีมีบทบาทสําคัญทําใหองคกร
บริหารทรัพยากรมนุษยไดอยางมีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงคของการพัฒนาทรัพยากรมนษุย  โดยผูบริหาร
องคกรควรตระหนักและควรพิจารณาถึงปจจัยสําคัญท่ีมีอิทธิพลตอการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

       2.  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย  หมายถึง กิจกรรมการดําเนินงานอยางเปนระบบขององคกร
เพื่อสงเสริม  สนับสนุน  พัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานและปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานขององคกรใหสูงข้ึน โดยวิธีการฝกอบรมใหการศึกษาและการพัฒนา ขอบเขตของการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยจึงครอบคลุม  3  เร่ือง ดวยกันคือ 1.  การสงเสริมการศึกษา           ( Education )  2. การ
ฝกอบรม/สัมมนา/ดูงาน ( Training )  และ 3. การพัฒนาตนเอง ( Development )       กระบวนการในการเพิ่มพูน
และปรับปรุงสมรรถภาพของกําลังคนในองคกร อันมีลักษณะเปนการเพิ่มคุณคาของตัวบุคคล ท้ังในดานความรู 
ความคิดความอานและประสบการณ เพื่อใหบุคคลเหลานั้นเปนทรัพยากรที่ทรงคุณคา มีความเหมาะสมกับ
หนาท่ีและความรับผิดชอบ  ของตําแหนงงานท่ีไดรับมอบหมายใหมากท่ีสุดเทาท่ี    
     3.  บรรยากาศขององคกร  หมายถึงส่ิงตาง ๆ ภายในองคกร  ไดแก  โครงสรางองคกร นโยบาย
การบริหารขององคกร  ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ  การบริหารงานของผูบังคับบัญชา  สัมพันธภาพภายในหนวยงาน  
ความมั่นคงและความกาวหนา  และคานิยมขององคกร    ซ่ึงเปนส่ิงท่ีมีลักษณะเฉพาะในแตละองคกร  และมี
อิทธิพลตอทัศนคติและพฤติกรรมในองคกรของบุคลากร 

         4.   สํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี  12  จังหวัดสงขลา     เปนหนวยงานสังกัด          กรม
ควบคุมโรค  มีพันธกิจ  คือ รับผิดชอบ  7  จังหวัดภาคใตตอนลาง  (สงขลา ปตตานี ยะลา นราธิวาส  สตูล  
พัทลุง  ตรัง)  มีหนวยงานในความรับผิดชอบ  17 แหง  สํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี  12  จังหวัดสงขลา    มี
ช่ือยอวา สคร. 12  จ.สงขลา 
       5.  บุคลากรของสํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 12  จังหวัดสงขลา  หมายถึงขาราชการ  
ลูกจางประจํา  พนักงานราชการ  ท่ีปฏิบัติงานในความรับผิดชอบของสํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี  12  
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       6. ขอมูลสวนบุคคลหมายถึง  ลักษณะทางประชากรศาสตร ของผูตอบแบบสอบถาม  
ประกอบดวย  เพศ   อายุ   สถานภาพการสมรส   ระดับการศึกษาสูงสุด   ระยะเวลาท่ีปฏิบัติงาน ระดับ
ตําแหนง  รายได  หนวยงาน(กลุมงาน/งาน/หนวยฯ/ศตม/ศวข) ท่ีสังกัด ของบุคลากรสํานักงานปองกันควบคุม
โรคท่ี  12  จังหวัดสงขลา                          
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

       1. ไดขอมูลเกี่ยวกับระดับการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของสํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี  12  
จังหวัดสงขลา  กรมควบคุมโรค  กระทรวงสาธารณสุข  ในปจจุบัน  และทราบถึงระดับความคิดเห็นตอการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย  ท่ีแตกตางกันตามขอมูลสวนบุคคลของบุคลากร  ซ่ึงสํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี  
12  จังหวัดสงขลา    สามารถนําผลการศึกษามาใชในการปรับปรุงนโยบายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย  เชน  
ดานการสงเสริมการศึกษา  การฝกอบรม/สัมมนา/ดูงาน  และการพัฒนาตนเอง  เพ่ือใหเกิดความเหมาะสมกับ
การพัฒนาบุคลากร  และเกิดความสอดคลองกับภาวการณเปล่ียนแปลงในปจจุบันใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
          2. ปจจัยบรรยากาศองคกรท้ัง  7  ดาน  หากดานใดสงผลตอการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของ
สํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี  12 จังหวัดสงขลา    ก็จะ สามารถนําผลการศึกษามาใชในการปรับปรุง
สภาพแวดลอมขององคกร  สามารถใชทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัด  ไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล    
โดยปจจัยบรรยากาศน้ีจะสงผลตอระดับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย  ทําใหการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ประสบ
ความสําเร็จมากยิ่งข้ึน  และสามารถธํารงรักษาบุคลากร ใหมีความ  พึงพอใจท่ีจะปฏิบัติงานใหแกองคกรไดยืน
ยาวมากยิ่งข้ึน 

 3.  การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อใหเกิดบรรยากาศการเรียนรูของสํานักงานปองกันควบคุม
โรคท่ี  12 จังหวัดสงขลา  ผูบริหารสามารถใชเปนแนวทางในการแกไขปญหาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของ
องคกรสํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี  12  จังหวัดสงขลา 
        4.  ผูสนใจท่ัวไปก็ไดขอมูลเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและสามารถทําการศึกษาวิจัย
ขยายผลตอไปได 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
                      การดําเนินการวิจัยในคร้ังนี้  ผูวิจัยใชการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey  Research)   ดําเนินการ
วิจัยดังตอไปนี้ 

                    1. ประชากรและกลุมตัวอยางและการเก็บรวบรวม  การวิจัยคร้ังนี้ มีจํานวนประชากร เปน
บุคลากรของสํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 12   จังหวัดสงขลา จํานวน  393  ราย    กลุมตัวอยางเปน  
ขาราชการ 146  ราย   ลูกจางประจํา  74  ราย   และพนักงานราชการ  16  ราย   รวมท้ังส้ิน  236  ราย   ปฏิบัติงาน
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                         2.  เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย  ไดแกแบบสอบถาม  (Questionnaire )    ซ่ึงแบงออกเปน   4  
ตอน  คือ 

    ตอนท่ี  1  ขอคําถามเก่ียวกบัปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 
    ตอนที่  2  ขอคําถามเกี่ยวกับบรรยากาศองคกร  แบงออกเปน  7  ดาน  คือ    ดาน
โครงสรางองคกรและโครงสรางของงาน  ดานนโยบายการบริหารขององคกร    ดานลักษณะงานท่ีปฏิบัติ  ดาน
การสนับสนุน  ดานความสัมพันธภายในหนวยงาน  ดานความม่ันคงและความกาวหนา    และดานคานิยมของ
องคกร   แตละดานมีขอคําถามดานละ  5   ขอ  รวม  35  ขอ    มีลักษณะเปน      ขอคําถามปลายเปด 
    ตอนท่ี  3   ขอคําถามเก่ียวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษยขององคกรแบงออก เปน  3  
ดาน  คือ ดานการสงเสริมการศึกษา  ดานการประชุม/อบรม/ดูงาน  และดานการพัฒนาตนเอง  แตละดานมีขอ
คําถามดานละ  10  ขอ  รวม  30  ขอ  มีลักษณะเปนขอคําถามปลายเปด 
   ตอนที่  4   ขอคําถามเก่ียวกับขอเสนอแนะตอ การพัฒนาบุคลากรเพื่อใหเกิดบรรยากาศ
การเรียนรู  มีขอคําถาม  7  ขอ   มีลักษณะเปนขอคําถามปลายเปด 

        แบบสอบถามนี้ผูวิจัยไดรับการแนะนําในการปรับปรุงแกไขจากผูเช่ียวชาญ   จํานวน  4  
ทาน  ตรวจสอบความถูกตองสมบรูณ และในการทดสอบความเช่ือถือไดของแบบสอบถาม  โดยทําการ
วิเคราะหคาสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาช (Cronbach  Alpha) ในทุกดานมีคามากกวา .70  
    3.   การวิเคราะหขอมูล    ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามจํานวน  236 ชุด  มาวิเคราะหดวย
โปรแกรมสําเร็จรูป   โดยแบงการวิเคราะหขอมูลออกเปน  4  สวน  ดังนี้  

             3.1  หาคาสถิติเชิงพรรณนา ไดแก  ความถ่ี รอยละ   เพื่ออธิบายขอมูลท่ัวไป 
      3.2   หาคาสถิติเชิงพรรณนา ไดแก  ความถ่ี  รอยละ คาเฉลี่ย (mean)   และ     คา
เบ่ียงเบนมาตรฐาน( S.D)  เพื่ออธิบายบรรยากาศองคกร และการพัฒนาทรัพยากรมนุษยขององคกร 
                           3.3   วิเคราะหขอมูลของแบบสอบถามตอนที่  3     ซ่ึงเปนการวิเคราะหเนื้อหาสาระ    (Content 
Analysis  )   เกี่ยวกับความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อใหเกิด
บรรยากาศการเรียนรูของสํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี  12  จังหวัดสงขลา ใชสถิติพรรณนา (Descriptive  
Statistics )   ไดแกความถ่ี   รอยละ   
                                    3.4  การทดสอบสมมุติฐานการศึกษา   โดยใชสถิติ  t-test  และ   F-test  แบบ One-
way Analysis  of  Variance    และในกรณีท่ีพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .10  จะทําการ
วิเคราะหเปรียบเทียบแบบรายคู    โดยเลือกใชสถิติ Scheffe  ซ่ึงถาไมพบความแตกตาง รายคู  จะใชวิธี  Least 
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 ผลการวิจัย     
จากผลการวิเคราะหปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของสํานักงานปองกัน

ควบคุมโรคท่ี  12  จังหวัดสงขลา  สรุปไดดังนี้   
กลุมตัวอยางรอยละ    57.70   เปนเพศหญิง    
กลุมตัวอยางรอยละ   25.40    มีอายุระหวาง  41  -45  ป  และ  51 - 55  ป     
 กลุมตัวอยางรอยละ     74.60     สถานภาพสมรสแลว    
กลุมตัวอยางรอยละ     50.00    จบการศึกษาในระดับตํ่ากวาปริญญาตรี   
กลุมตัวอยางรอยละ     40.20    ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในหนวยงาน  20  ปข้ึนไป   
กลุมตัวอยางรอยละ    31.40    ตําแหนง  เจาพนักงานควบคุมโรค /  เจาหนาท่ีบริหารงานสาธารณสุข    /

พยาบาลเทคนิค /เจาพนักงานเภสัชกรรม                  
กลุมตัวอยางรอยละ      30.50    มีรายไดตอเดือน  10,001 ข้ึนไป    

        กลุมตัวอยางรอยละ      47.90    สังกัด ศูนยควบคุมโรคติดตอนําโดยแมลง   
         กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตอบรรยากาศองคกรในระดับดี  ในภาพรวม ดานลักษณะงานท่ี
ปฏิบัติ  ดานความสัมพันธภายในหนวยงาน  ดานการสนับสนุน  ดานความม่ันคงและความกาวหนา  ดาน
คานิยมขององคกร  ดานโครงสรางองคกรและโครงสรางงาน  และดานนโยบายการบริหาร  ตามลําดับ 
         กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตอการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในระดับมาก  ในภาพรวม  ดานการ
พัฒนาตนเอง  ดานการฝกอบรม/สัมมนา/ดูงาน  และดานการสงเสริมการศึกษา  ตามลําดับ 
                        กลุมตัวอยาง รอยละ  69.46 ในรอบ  1 ปท่ีผานมา  ไดรับการพัฒนาเกี่ยวกับงาน     อยางนอย
คนละ  1  คร้ัง  สูงสุด  10  คร้ัง 
         กลุมตัวอยาง รอยละ  53.20   มีความตองการท่ีจะพัฒนาตนเองโดยวิธีการประชุม/อบรม/
สัมมนา   รอยละ  16.26   ตองการศึกษาตอ  รอยละ  10.84  ตองการศึกษาดูงาน  ซ่ึง บุคลากรสวนใหญมีความ
ตองการท่ีจะพัฒนาตนเองเพื่อจะไดนํามาพัฒนางานใหมีประสิทธิภาพ  

กลุมตัวอยาง  รอยละ 41.87   ตองการแหลงเรียนรูท่ีตองการใหสํานักงานฯ จัดใหคือการ
ประชุม/อบรม/สัมมนา  รอยละ  20.20      ตองการหองสมุดของหนวยงานเพื่อการศึกษาคนควา รอยละ  17.73  ตองการพัฒนา
ดวยตนเอง(e-leaning) และเสนอแนะใหมีแหลงเรียนรูในดานดูงาน มุม KM      

กลุมตัวอยาง รอยละ  37.44    ความตองการพัฒนาบรรยากาศการเรียนรูในสํานักงานฯ   โดย
การจัดใหมี มุม KM  ชา (จิบน้ําชาคุยกัน)   ซ่ึงเปนการแลกเปล่ียนเรียนรูซ่ึงกันและกัน  รอยละ  29.06   ตองการ
หองสมุดในหนวยงาน เพื่อการศึกษาคนควา   และมีการเสนอแนะใหมีการจัดประชุม   การแลกเปล่ียน



 9 

กลุมตัวอยาง รอยละ  50.25    มีความตองการพัฒนาตนเองใหความรูในดาน IT (คอมพิวเตอร/
สารสนเทศ)  เพื่อนําพัฒนางานใหรวดเร็ว   ทันสมัย  มากข้ึน    รอยละ 25.62  ตองการมีความรูดานภาษาอังกฤษ  
เพื่อใหมีความรูสามารถนําไปใชในการรวมประชุมทางวิชาการในเวทีใหญได    รอยละ  11.33   ตองการมี
ความรูในดานการทําวิจัย  เพ่ือจะไดผลการวิจัยท่ีสามารถนําไปปรับใชกับการปองกันและควบคุมโรคและภัย
สุขภาพไดอยางมีประสิทธิภาพ และมีการเสนอแนะใหพัฒนาตนเองในดาน  เทคนิคการพูด  การเปนวิทยากร  
การทบทวนวรรณกรรม      การใชสถิติในการเขียนผลงาน  ความรูเร่ืองโรค  การถายทอด  การพูดในท่ีชุมชน 

กลุมตัวอยาง  รอยละ  41.87   มีความตองการพัฒนาตนเองใหความสามารถในดาน  IT 
(คอมพิวเตอร/สารสนเทศ)    เพ่ือนํามาพัฒนางานใหรวดเร็ว   ทันสมัย มากข้ึน รอยละ  28.08     ตองการใหมี
ความสามารถใน ดานการถายทอด  เพ่ือใหมีความรูสามารถนําไปใชในการรวมประชุมในเวทีตาง ๆ  ได   และ
มีการเสนอแนะใหพัฒนาตนเองใหมีความสามารถในดาน  ภาษาอังกฤษ  งานท่ีปฏิบัติ   สังคม(วิถีชีวิต)  การใช
โปรแกรมคอมพิวเตอร 

 กลุมตัวอยาง  รอยละ  47.78   มีความตองการคอมพิวเตอร เพ่ือการปฏิบัติงานที่รวดเร็ว  ทัน
ตอเหตุการณ  รอยละ  18.23   ตองการครูสอนคอมพิวเตอร เนื่องจากความรูในเร่ืองนี้ยังมี    นอยอยู  จะไดนาํมา
พัฒนางานใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอไป  และมีการเสนอแนะตองการบุคลากรท่ีมีความรู
ความสามารถในงาน  อุปกรณท่ีทันสมัยพรอมใช  งบประมาณท่ีเพียงพอ  เคร่ืองถายเอกสาร  การเรียนรู
คอมพิวเตอร  กลองถายรูป  โปรเจ็คเตอร  เคร่ืองเลน DVD  รถยนต  ครุภัณฑใหม  LCD  และครูสอนวิจัย 

 

การทดสอบสมมติฐาน               
    การทดสอบสมมติฐานขอ  1    สมมุติฐานขอยอย 1.1 – 1.8    สรุปไดวา   อายุ   และ

หนวยงานท่ีสังกัด    แตกตางกัน สงผลตอระดับความคิดเห็นตอการพัฒนาทรัพยากรมนุษยอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .10    

                   ในขณะท่ี  เพศ  สถานภาพการสมรส  ระดับการศึกษา  ระยะเวลา  ตําแหนง   และรายได
ตอเดือน    แตกตางกัน  ไมสงผลตอระดับความคิดเห็นตอการพัฒนาทรัพยากรมนุษย   
                                    การทดสอบสมมติฐานขอ  2    สรุปไดวา    ปจจัยดานบรรยากาศองคกรใน      ดาน
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ   ดานความสัมพันธภายในหนวยงาน   ดานการสนับสนุน   ดานความม่ันคง      และ
ความกาวหนา    ดานคานิยมขององคกร    ดานโครงสรางองคกรและโครงสรางงาน   และดานนโยบายการ
บริหาร    มีความคิดเห็นอยูในระดับดีทุกดาน     และมีความสัมพันธทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .01   
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อภิปรายผล 
จากผลการวิจยัเร่ืองปจจยัท่ีมีอิทธิพลตอการพัฒนาทรัพยากรมนษุยของสํานักงานปองกัน

ควบคุมโรคท่ี  12  จังหวดัสงขลา  กรมควบคุมโรค  กระทรวงสาธารณสุข   พบวา 
         ขอมูลท่ัวไปของบุคลากรสํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี  12  จังหวัดสงขลา   ในดานอายุ      
และหนวยงานท่ีสังกัด    สงผลตอระดับความคิดเห็นตอการพัฒนาทรัพยากรมนุษย  อยางมีนัยสําคัญทางสถิตท่ี 
.10   ในขณะท่ีเพศ  สถานภาพการสมรส    ระดับการศึกษา  ระยะเวลาท่ีปฏิบัติงาน   ตําแหนง   รายไดตอเดือน   
ไมสงผลตอการพัฒนาทรัพยากรมนุษย   โดยผลงานวิจัยดังกลาวสอดคลองกับงานของจารุณี  แซเลา  (2543)   
ศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรตอการพัฒนาทรัพยากร มนุษยขององคการโทรศัพทแหงประเทศไทย  โดยใน
การทดสอบความสัมพันธนั้นพบวา  อายุมีความสัมพันธกับความคิดเห็นดานการฝกอบรม   งานของเพ็ญศรี  ตรี
รัตนานุภาพ (2548 )    การศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของบริษัท ทีโอที จํากัด 
(มหาชน) โดยในการทดสอบความสัมพันธนั้นพบวา อายุ ระยะเวลาท่ีปฏิบัติงาน รายไดตอเดือน ตางกัน  มี
ระดับความคิดเห็นตอการพัฒนาทรัพยากรมนุษยแตกตางกัน    ในขณะท่ีสถานภาพการสมรส แตกตางกนั  ไมมี
ผลกระทบตอระดับความคิดเห็นตอการพัฒนาทรัพยากรมนุษย   และงานของสหวัฒน  ประไพทรัพยสกุล   
(2546)    ความสัมพันธระหวางการรับรูบรรยากาศองคการและพฤติกรรมการพัฒนาตนเองของพนักงาน  
กรณีศึกษาบริษัทคาสากล ซีเมนตไทย  จํากัด  การทดสอบความ สัมพันธนั้นพบวา  สถานภาพการสมรส  ระดับ
การศึกษาในองคกรแตกตางกัน  มีพฤติกรรมการพัฒนาตนเองไมตางกัน  
      การพัฒนาทรัพยากรมนุษยของสํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี  12  จังหวัดสงขลา    ในดาน
การพัฒนาตนเอง    ดานการฝกอบรม/สัมมนา/ดูงาน   และดานการสงเสริมการศึกษา  พบวาบุคลากรสวนใหญ
มีความตองการท่ีจะพัฒนาอยูตลอดเวลา  โดยเฉพาะในดานการพัฒนาตนเอง  สงผลใหเห็นถึงการบริหารงาน
ของผูบริหารและทีมงานท่ีดี  ทําใหบุคลากรมีความกระตือรือรน  พยายามท่ีจะหานวัตกรรมใหม ๆ ใหตัวเอง
ตลอดเวลา  เพื่อจะไดนํานวัตกรรมท่ีไดรับมาพัฒนางานของตนเองและงานขององคกรใหมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลตอไป 
               ผลงานวิจัยดังกลาวสอดคลองกับงานของศุภณัฐ  วงศวิริยะธรรม  (2537) การพัฒนาทรัพยากร
มนุษยของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณทิตย    การทดสอบความสัมพันธนั้นพบวา  วิธีการท่ีนิยมมากในการนําไปใช
พัฒนาทรัพยากรมนุษย คือวิธีการฝกอบรม  ระดับความคิดเห็นของบุคลากรระดับตาง ๆ   ของมหาวิทยาลัยท่ีมี
ตอการพัฒนาทรัพยากรมนุษย การพัฒนาและ     การฝกอบรม   งานของอุษณีย    ศุขสุทธิ (2543)    ศึกษาการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลของสถานศึกษา     สังกัด กรมอาชีวศึกษา  ในเขตกรุงเทพมหานคร การทดสอบ
ความสัมพันธนั้นพบวา    การพัฒนาทรัพยากรบุคคลใชวิธีอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  และการศึกษาดูงาน    
งานของเชาว  นุอุปละ (2544 )  ศึกษาความคิดเห็นและความตองการเกี่ยวกับกระบวนการและกิจกรรมการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษยของพนักงานระดับบริหารและพนักงานระดับปฏิบัติการของกลุมบริษัทน้ําตาลมิตรผล  
จํากัด   การทดสอบความสัมพันธนั้นพบวา   พนักงานระดับบริหารและระดับปฏิบัติการมีความตองการให
บริษัทจัดกิจกรรมการฝกอบรมมากท่ีสุด  รองลงมาคือกิจกรรมการพัฒนาตนเอง  งานของนรา  ขําคม (2544)  
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จากผลการวิจัยพบวา  ปจจัยบรรยากาศองคกรในดานลักษณะงานท่ีปฏิบัติ            ดาน
ความสัมพันธภายในหนวยงาน  ดานการสนับสนุน  ดานความม่ันคงและความกาวหนา  ดานคานิยมขององคกร  
ดานโครงสรางองคกรและโครงสรางงาน  และดานนโยบายการบริหาร   ไมสงผลตอระดับการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย  การท่ีผลการวิจัยเปนเชนนี้    อาจจะเปนเพราะวาบุคลากรจองสํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี  12  
สงขลา  สวนใหญมีความสนใจ  มีความเขาใจ  ใหความสําคัญในปจจัยบรรยากาศทั้ง   7  ดาน   เปนอยางดี  ทํา
ใหบรรยากาศองคกรไมสงผลตอการพัฒนาทรัพยากรมนุษย  ซ่ึงไมตรงกับสมมุติฐานท่ีตั้งไว 
           ผลการวิจัยจะกอใหเกิดประโยชนตอการบริหารงานของสํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี  12  
จังหวัดสงขลา  ในการวางแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยอยางตอเนื่อง   และมีแนวคิดและมุงม่ันดําเนินการเร่ือง
การพัฒนาระบบมาตรฐานขอมูลควบคุมโรคเพื่อนําสูการเปนองคกรแหงการเรียนรูและมุงผลสัมฤทธ์ิในอนาคตให
เกิดประโยชนกับประชาชน ท้ังนี้เพื่อเปนหลักประกันในความมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการ
ดําเนินงาน     การมุงเนนทรัพยากรบุคคล  และมาตรฐานการทํางานของหนวยงานราชการใหอยูในระดับสูง
เทียบเทามาตรฐานสากลโดยยึดหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีกอใหเกิดประโยชนแกประเทศชาติ ประชาชน 
และสังคมสวนรวม  ไดจัดทําโครงการแผนแมบทการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ประกอบไปดวย  แผนแมบท  คือ  
แผนการพัฒนาบุคลากรที่กําหนดขึ้นเพื่อใชเปนแนวทางในการพัฒนาบุคลากรแตละตําแหนงงาน/ แตละระดับ  
แตละหนวยงาน เปนการท่ัวไป    และ แผนรายบุคล  คือแผนการพัฒนาบุคลากรที่กําหนดข้ึนเพื่อใชในการพัฒนา
บุคลากรเปนรายบุคคล (IEP) โดยใชสมรรถนะหลัก(Core Competency) สําหรับขาราชการใชในการจัดทําแผน
แมบทพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยใชกับหนวยงานในสังกัด   7  สมรรถนะ  คือ 

1.  การมุงผลสัมฤทธ์ิ (Achievement Motivation) 
       2.  การบริการท่ีด ี(Service  Mind) 

3.  การส่ังสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ (Expertise) 
4. จริยธรรม(Integrity) 
5.  ความรวมแรงรวมใจ(Teamwork) 
6.  การปฏิบัติงานดวยความซ่ือสัตย สุจริต  โปรงใส และ รับผิดชอบ  
    (Accountability/Transparency) 
7.  การมีน้ําใจเปดกวาง เปนพี่นอง (Relationship) 
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นอกจากนี้สํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 12 จังหวัดสงขลา    ยังมีการกําหนดมาตรฐานทาง
คุณธรรมและจริยธรรมของเจาหนาท่ี  เพ่ือเปนการปลูกจิตสํานึกเจาหนาท่ีในการปฏิบัติหนาท่ีใหมีประสิทธิภาพ
รักษามาตรฐานแหงความดีงาม  ธํารงไวซ่ึงศักดิ์ศรี  เกียรติภูมิ  สรางความเล่ือมใส  ศรัทธา  และไดรับการเช่ือถือ
ยกยองจากบุคคลท่ัวไปไวดังนี้ 

1.  รับผิดชอบในวิชาชีพ 
               2.    พัฒนาตนเอง                 
               3.   สรางมนุษยสัมพันธ 
               4.   เปนเลิศทางวิชาการปองกันและควบคมุโรค    
                  

ขอเสนอแนะ 
  1.  ขอเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช 
    ปจจัยดานลักษณะงานท่ีปฏิบัติ   ควรมีการมอบหมายงานใหตรงกับตําแหนงและความรู
ความสามารถของบุคลากรท่ีมีอยู  และควรมีการสงไปอบรมเพ่ือเพิ่มพูนความรูและทักษะในการปฏิบัติงาน
อยางตอเนื่อง   ท้ังในงานท่ีรับผิดชอบและงานท่ีไดรับมอบหมาย    
           ปจจัยดานความสัมพันธในหนวยงาน   เนนความสัมพันธในหนวยงานใหมากข้ึน  โดยเนน
การทํางานรวมกันระหวางกลุมงานตาง ๆ  หรือจัดใหมีกิจกรรมสัมพันธรวมกันใหมากยิ่งข้ึน  โดยอาจจะแทรก
ในการประชุม/สัมมนา/ดูงาน   หรือในโอกาสวันสําคัญ เชน   กิจกรรมแขงขันกีฬาเช่ือมความสามัคคี ใน วันพอ   
วันปใหม 
                                      ปจจัยดานการสนับสนุน    ผูเปนหัวหนางานกลุม/งานหรือผูบริหารควรมีการแจงขอมูล
ตาง ๆ  ในการปฏิบัติงานใหผูปฏิบัติงานทราบอยางท่ัวถึง  ใหการชวยเหลือเม่ือประสบปญหา  ตลอดจนนํา
เทคโนโลยีใหม  มาใชกับการปฏิบัติงาน  และผูบังคับบัญชาควรมอบหมายงานที่มีความสําคัญใหกับบุคลากร  
เพื่อใหบุคลากรมีความรูสึกวาตนเองมีความสําคัญ  นอกจากนี้  ผูบังคับบัญชาควรใหพนักงานรูจักการพัฒนา
ตนเอง  เพื่อความกาวหนาของตนเอง 

ปจจัยดานความม่ันคงและความกาวหนา  เพ่ิมขวัญและกําลังใหกับบุคลากร  โดยจัดใหมีการ
รับทราบขอมูลขาวสารเกี่ยวกับนโยบายดานความม่ันคงและความกาวหนาในงานผานทางหัวหนากลุม/งาน
อยางตอเนื่อง  เพื่อใหบุคลากรไดรับทราบขอมูลท่ีเกี่ยวของและควรกําหนดเปนนโยบายการบริหารงานท่ีมี
ความชัดเจนและโปรงใส  รวมถึงสงเสริมใหบุคลากรได  เขารับการฝกอบรมในหลักสูตรตาง ๆ  ใหมีความรู  
ความสามารถในการปฏิบัติงานอยางสมํ่าเสมอเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

ปจจัยดานคานิยมขององคกร   ควรใหการประชาสัมพันธถึงคานิยมขององคกร มากมากยิ่งข้ึน
และคานิยมดังกลาวควรจะสอดคลองกับ   นโยบายและวิสัยทัศน  และควรจะเปนคานิยมที่เขาใจงาย  และ
สามารถปฏิบัติตามไดทุกระดับช้ัน 
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                                 ปจจัยดานโครงสรางองคกรและโครงสรางของงาน   ควรเนนโครงสรางองคกรท่ีไมเปน
ทางการโดยมี  การทํางานรวมกันระหวางกลุม/ฝาย/งานภายใน ใหเหมาะสม      มากยิ่งข้ึน   
                                 ปจจัยดานนโยบายการบริหารขององคกร  ควรมีการกําหนดแนวทางการ  วัดผลงาน และ
ติดตามประเมินผลงาน    อยางชัดเจน โปรงใส เปนมาตรฐานเดียวกัน 
                     สรุปไดวา  สํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี  12  จังหวัดสงขลา  ควรพัฒนาทรัพยากรมนุษย
ใหเหมาะสมกับขอมูลสวนบุคคล  และ  ควรมีการวางแผนการสรางบรรยากาศองคกรท่ีสงผลตอการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยใหเหมาะสมมากยิ่งข้ึนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของบุคลากรเพ่ือรองรับระบบราชการ
ใหมในอนาคตตอไป 

        2.  ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 
                1.   การวิจัยคร้ังนี้ไดศึกษาระดับความคิดเห็นของบุคลากรตอการพัฒนาทรัพยากรมนุษย  

ดานการสงเสริมการศึกษา  ดานการอบรม/สัมมนา/ดูงาน   และดานการพัฒนาตนเอง  หากมีผูสนใจศึกษาควร
ศึกษาเฉพาะดาน  เพราะอาจจะทําใหไดขอมูลที่สมบรูณ 

                       2.   ควรมีการศึกษาในสวนของปจจัยอ่ืน   ท่ีสงผลตอการพัฒนาทรัพยากรมนุษย  เชน   
ปจจัยดานแรงจูงใจ 

                   3.  ควรทําการศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของสํานักงาน
ปองกันควบคุมโรคท่ี  12  สงขลา   ควรศึกษาแบบเจาะลึกโดยการแยกประเภทของบุคลากร  เชน  ขาราชการ  
ลูกจางประจํา  พนักงานราชการ  และทําการวิจัยเฉพาะกลุม  เนื่องจากแตละประเภทของบุคลากรมีความ
แตกตางกันมากในเรื่องของขอบเขตอํานาจหนาท่ี  อํานาจในการตัดสินใจ  สวัสดิการตาง ๆ  และการปรับข้ึน
เงินเดือน  ฯลฯ 

            4.  ควรทําการศึกษาเปรียบเทียบทําการศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
ของสํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี  12  สงขลากับทําการศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
ของสํานักงานปองกันควบคุมโรคอ่ืน ๆ  เพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของสํานักงานปองกัน
ควบคุมโรค ฯ ใหมีประสิทธิภาพดียิ่ง ๆ ข้ึนไป 

 
********************* 
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บรรณานุกรม  
 
กีรติ  ยศยิ่งยง (2548)   การวางแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย   พิมพคร้ังท่ี  1   กรุงเทพฯ          บริษัท มิสเตอร 

ทอปป (ประเทศไทย)  จํากดั   
จงกลนี  ชุติมาเทวินทร (2542) การฝกอบรมเชิงพัฒนา  พมิพคร้ังท่ี 1 กรุงเทพฯ   บริษัทพี.เอ.ลีฟ วิ่ง จํากัด   
จรงกรณ  บุญกรุด  (2544)  “การศึกษาบรรยากาศขององคการท่ีเอ้ืออํานวยตอการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของ

พนักงานสายการผลิตของบริษัทไทยรุงยเูนียนคาร จํากัด (มหาชน)”  สารนิพนธ  ศึกษาศาตรมหา
บัณฑิต  (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย)   มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

จิราภา  สินธุนาวา (2539) “ปจจัยท่ีมีผลตอการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรมคุมประพฤติ”  วิทยานิพนธ
ปริญญาสังคมสงเคราะหศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมสงเคราะห     ในกระบวนการยุติธรรม 
บัณฑิตมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร 

จีรภรณ  ปฐมกุลนิธิ  (2546)  “การบริหารทรัพยากรมนษุยของบริษัทในนิคมอุตสาหกรรมในเขต
กรุงเทพมหานคร”  วิทยานิพนธปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต   สาขาวิทยาการจัดการ  
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

จารุณี  แซเลา (2543)   “ความคิดเห็นของบุคลากรตอการพัฒนาทรัพยากรมนุษยขององคการโทรศัพทแหง
ประเทศไทย” วิทยานิพนธปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารองคการ   บัณฑิต
วิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

ชุติมา  สุวรรณประทีป (2543) “ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลและการจัดการทรัพยากรมนุษยกับความ
ยึดม่ันผูกพันตอองคการพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพ  โรงพยาบาลของรัฐ  กรุงเทพมหานคร”  
วิทยานิพนธปริญญาพยาบาลศาสตร มหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล บัณฑิต
วิทยาลัย  จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 

เชาว  นุอุปละ  (2544) “ความคิดเห็นและความตองการเกี่ยวกับกระบวนการและกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากร
มนุษยของพนกังานระดับบริหารและพนักงานระดับปฏิบัติการ  ของกลุมบริษัทน้ําตาลมิตรผล 
จํากัด”  วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาเทดโนโลยีการศึกษา  บัณฑิต
วิทยาลัย   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ณรงคศักดิ์  บุญเลิศ  (2544)  การพัฒนาทรัพยากรมนษุยในองคการ “   ในเอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการ
องคการและทรัพยากรมนษุย  หนวยท่ี  11  นนทบุรี  สาขาบริหารธุรกิจ   
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

ณรงคศักดิ์  บุญเลิศ  (2549)  การจัดการองคการและทรัพยากรมนษุย หนวยท่ี  11   พมิพคร้ังท่ี  6 โรงพิมพ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

ณัฎฐพันธ  เขจรนันทน  กลยุทธการเปล่ียนแปลงและพัฒนาองคการ  กรุงเทพมหานคร  2541 
ณัฎฐพันธ  เขจรนันทน  การจัดการทรัพยากรมนุษย  กรุงเทพมหานคร  เม็ดทรายพร้ินต้ิง 2546 
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ดนัย  เทียนพฒุิ  (2541)  “รายงานวิจัยเร่ืองทิศทางและบทบาทการบริหารทรัพยากรบุคคลในทศวรรษหนา (ป 
2550)” สมาคมการจัดการงานบุคลแหงประเทศไทย  2541 

 ธีรยุทธ  หลอเลิศรัตน  (2530) “การพัฒนาบุคคล”  ในเอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารงานบุคคลภาครัฐ  
หนวยท่ี 7-9 นนทบุรี สาขาบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

นรา  ขําคม (2544) “การจัดการทรัพยากรมนุษยในอุตสาหกรรมในโรงแรมขนาดเล็ก” วิทยานิพนธ สังคม
ศาสตรมหาบัณฑิต(พัฒนาแรงงานและสวสัดิการ) มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร 

บุญเลิศ  ไพรินทร (2530) “เคร่ืองมือสอดแทรกการพัฒนาองคการระดับบุคคลและระหวางบุคคล” ในเอกสาร
ประกอบการสอนชุดวิชาการพัฒนาองคการ  หนวยท่ี  7  นนทบุรี  
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

พนม  วจัสุนทร  (2541)  “การฝกอบรมเพ่ือพัฒนาบุคคล”  มหาวิทยาลัยบูรพา 
เพ็ญศรี  ตรีรัตนานุภาพ (2548)  “การศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของบริษทัทีโอที 

จํากัด (มหาชน)”     วิทยานพินธปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑติ     สาขาวิทยาการจัดการ  
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

ไพโรจน  อุลิต (2547) การบริหารทรัพยากรมนุษย สถาบันเทคโนดลยพีระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
 ภูษณิศา  เมธาธรรมสาร (2548) คุณภาพชีวิตในการทํางานของนักบินบริษัทไทยแอรเอเชีย จํากัด     

 บริหารธุรกิจมหาบัณฑติ  คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร   
มรกต  โกมลดิษฐ  (2546)  “การบริหารทรัพยากรมนษุยในมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ :  กรณีศึกษา  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี”  วิทยานิพนธปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต     
สาขาวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

รุงทิวา  ทองปลิว  (2542)  “ความตองการพัฒนาตนเองของขาราชการตํารวจในสังกัดตํารวจภูธรจังหวดั
สระแกว”  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยบูรพา 

วีรวุธ  มาฆะศิรานนท (2542)  “การบริหารภูมิปญญา”  กรุงเทพมหานคร  บริษัทเอ็กซเปอรเน็ท   
 
วาสนา  หม่ืนเดช (2546)  “ปจจัยท่ีสงผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรของ    ศูนย  สิรินธร

เพื่อการฟนฟสูมรรถภาพทางการแพทยแหงชาติ”  วิทยานิพนธปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑติ     
สาขาวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

วารินทร  สินสูงสุด (2546)  พัฒนาทรัพยากรบุคคลและองคการ  พิมพคร้ังท่ี 1  กรุงเทพฯ            โรงพิมพสยาม
มิตร   

ศุภณัฐ  วงศวิริยะธรรม  (2537)  “การพัฒนาทรัพยากรมนษุยของมหาวทิยาลัยธุรกิจบัณฑิต”  วิทยานิพนธ
ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต     มหาวทิยาลัยธุรกิจบัณฑิต 
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ศุภางค  สุตวัตน (2544) “การรับรูบรรยากาศองคการท่ีมีผลกระทบตอทัศนคติดานการบริการของพนักงานรับ-
สง ขอความวทิยุติดตามตัว” วิทยานิพนธปริญญาวิทยาศาสตร มหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา
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