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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครัง้นี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาความต้องการจำเป็นเรื่องการทำวิจัยเพือ่ประเมินผล
งานทางวิชาการของบุคลากรสังกัดสาธารณสุขจังหวัดตาก 2) เพื่อพฒันาแนวทางการสง่เสรมิสมรรถนะ
ด้านวิชาการและความก้าวหน้าในสายวิชาชีพสำหรับบุคลากรสงักัดสำนักงานสาธารณสุขจงัหวัดตาก และ 
3)เพื่อประเมินประเมินแนวทางการส่งเสริมสมรรถนะฯทีพ่ฒันาข้ึน กลุ่มตัวอย่าง คือ บุคลากรสาธารณสุข
ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก ผู้ทรงคุณวุฒิทีป่ฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล 
การใช้แบบสอบถาม ประชุมเชิงปฏิบัติการ การสนทนากลุ่ม และประชุมรับฟงัความคิดเห็น วิเคราะห์
ข้อมูลโดยสถิติหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการวิเคราะหเ์นื้อหา  
 ผลการวิจัย พบว่า ความต้องการจำเป็นเรื่องการทำวิจัยเพื่อประเมินผลงานทางวิชาการฯ ด้าน
ความรู้ ได้แก่ ความรู้ความเข้าใจเรื่อง 1) หลักการสร้างเครื่องมือวิจัย 2) กระบวนการวิจัยแต่ละประเภท 
3) การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย  ด้านทักษะ ได้แก่ 1) การรวบรวมแนวคิดทฤษฎีและวิธีการแก้ไข
ปัญหาในการทำวิจัย  2) ความสามารถระบุตัวแปรที่สำคัญในการวิจัย 3) สามารถใช้สถิติในการวิเคราะห์
ข้อมูลได้เหมาะสมกับงานวิจัย ด้านเจตคติ ได้แก่ 1) สามารถใช้ในการแก้ปัญหาการทำงานที่รับผิดชอบได้  
2) มีขวัญกำลังใจในการพัฒนางานวิชาการและ  3) มีความภูมิใจเมื่อผลงานวิชาการได้รับการยอมรับ  
ด้านการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการทำวิจัยในการเขียนผลงานวิชาการ ได้แก่ 1) ควรมีการ
พัฒนาทักษะเกี่ยวกับงานวิจัยและการนำเสนอวิชาการ   2) ควรมีการช้ีแจงการจัดทำผลงานวิชาการให้
บุคลากรทุกสาชาวิชาชีพ 3) หน่วยงานควรมีนโยบายชัดเจนในการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนางานวิจัย
และผลงานวิชาการ 
 แนวทางการส่งเสริมสมรรถนะด้านวิชาการและความก้าวหน้าในสายวิชาชีพ สำหรับบุคลากร
สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก ที่สำคัญคือ จังหวัดควรมีการกำหนดนโยบายพันธกิจ กลยุทธ์ 
เป้าหมายของการส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยและการจัดทำผลงานวิชาการที่ชัดเจน  มีการกำหนดแนวทาง
ปฏิบัติกลางและกำหนดให้เป็นภาระกิจสำคัญของผู้รับผิดชอบงานทรัพยากรบุคคลแต่ละหน่วยงาน มีการ
สำรวจความต้องการในการพัฒนาทักษะการทำวิจัยและการเขียนผลงานวิชาการอย่างต่อเนื่อง  ในด้าน
ความก้าวหน้าของบุคลากรตามสายวิชาชีพนั้นควรมีการจัดทำเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ(Career 
Path) และมีคู่มือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินผลงานทางวิชาการและความก้าวหน้าในแต่ละสาย
วิชาชีพให้กับบุคลากร มีระบบนิเทศแบบพี่เลี้ยง มีการสร้างเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ควรสร้าง
และพัฒนาช่องทางการเผยแพรผ่ลงานวิชาการของสำนักงานสาธารณสขุจังหวัดให้ได้รับมาตรฐาน ส่วนผล
การประเมินแนวทางฯด้านความเหมาะสม และความเป็นประโยชน์อยู่ในระดับมาก  
 

คำสำคัญ : สมรรถนะด้านวิชาการ, การพฒันาแนวทาง,ความก้าวหน้าในสายวิชาชีพ 
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Abstract 
The purposes of research were to :  (1) To study the needs and necessities of 

conducting research to assess academic performance of public health personnel in Tak 
Province, (2) to develop guidelines And (3) to evaluate the development of competency 
promotion guidelines. Data were collected using the questionnaire, workshops, focus 
group and public Hearings. Data were then analyzed with content analysis, and descriptive 
statistics; percentage, average, and standard deviation.   

The results of the study were as follows: Necessary needs for conducting 
research to assess academic performance of personnel under the Public Health of Tak 
Province in terms of knowledge were: 1) The principles of research tool construction, 2) 
each type of research process, 3) how to develop a routine into research work. The skills 
were: 1) collecting theoretical concepts and solutions to research problems, 2) the 
ability to identify important research variables, 3) the ability to use statistics to analyze 
data appropriate to the research. In terms of attitude, they were 1) able to be used to 
solve problems in responsible work, 2) had morale in academic development, 3) were 
proud when academic works were accepted. And management to promote and support 
research in writing academic works, namely: 1) There should be development of skills 
related to research academic presentation. 2) clarified to personnel of all professions. 3) 
Clear policy to promote and support the development of research and academic works. 
 Guidelines for promoting academic competency and career advancement, the 
Public Health Offices should clearly define policies, missions, strategies, and goals. There 
is a central practice guideline for conducting research to present academic work and 
assessing professional progress, including setting it as an important of each human 
resource department. There is a need to continuously develop research and writing 
skills for academic works. Regarding the advancement of personnel according to the 
professional line, every human resource management should have a career path and a 
manual of guidelines for assessing academic performance and advancement in each line. 
profession to personnel There is a nanny supervision system. Create a network to 
exchange knowledge. Should develop channels for dissemination to standards. The 
evaluation overall, showed high Usefulness, the possibilities and suitability.  

Keywords: academic performance, development of guidelines, career advancemen 
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บทนำ 

การพัฒนาทรพัยากรบุคคลเป็นปจัจัยหนึ่งที่องค์กรต่างๆกำลังให้ความสำคัญอย่างยิง่ เป็นกลยทุธ์
หนึ่งสามารถสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขันขององค์กร ดังนั้น“การพฒันาคน”จงึได้ถูกกำหนดให้เปน็
นโยบาย เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ทัง้ในระดบัโลกและระดบัประเทศ ได้แก่ เป้าหมายการพฒันาที่ยั่งยืน 
Sustainable Development Goals 2030 (SDGs) และเป้าหมายการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ด้าน
สุขภาพ (Global strategy on Human Resources for Health: Workforce 2030) ซึ่งกำหนดโดย
องค์การอนามัยโลก(WHO)ด้วยเหตผุลดงักล่าวองค์กรต่างๆ จึงพยายาหากลยุทธ์หรือเครื่องมือต่างๆมาใช้
ในการบริหารทรัพยากรบุคคลเช่นการบรหิารจัดการผู้มีความสามารถสงู (Talent Management) การ
บรหิารจัดการบุคคลโดยใช้ทักษะเป็นพื้นฐาน(Skill Based Human Resource Management) การ
บรหิารผลการปฏิบัติงาน(Performance Management)การบรหิารทรพัยากรบุคคลโดยใช้สมรรถนะเป็น
พื้นฐาน(Competency-based Human Resource Management) 
 กระทรวงสาธารณสุขกำหนดยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ดา้นสาธารณสุข  ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 
เป็นต้นไปโดยมีนโยบายมุ่งเน้น 3 ด้านที่สำคัญ คือ ประชาชนสุขภาพดี หมายถึง ลด การตายก่อนวัยอัน
ควร (premature mortality) อายุคาดเฉลี่ยของคนไทยเพิ่มข้ึน  เจ้าหน้าที่มีความสุข หมายถึง การมี
บุคลากร ที่พอเพียงกระจายอย่างทั่วถึง  มีค่าตอบแทนที่เหมาะสม มีความสุขความภูมิใจในการ ทำงาน
ทุกภาคส่วน  โดยวัดจากดัชนีวัดความสุขด้วยตนเองของคนทำงานในองค์กร(Happinometer) ดัชนีสุข
ภาวะองค์กร(Happy Workplace Index) และระบบสุขภาพย่ังยืน หมายถึง การมรีะบบสุขภาพที่มี
ประสิทธิภาพ (efficiency)เป็นธรรม(Fainesrs)ยัง่ยืน (Sustainability) ซึ่งหน่วยบริการปฐมภูมิ คือ กลไก
สำคัญอย่างยิง่ในการบรรลเุป้าหมายประชาชนสุขภาพดี (สำนักนโยบายและยทุธศาสตร์,2559,หนา้40) 
ด้านทรัพยากรบุคคลกระทรวงสาธารณสุขให้ความสำคัญกบัทรัพยากรมนุษย์ในระบบสุขภาพ (Human 
Resource for Health) ซึ่งถือเป็นปจัจยัแห่งความสำเร็จของการดำเนินงานด้านสุขภาพ โดยได้กำหนด
ยุทธศาสตร์บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence) ประกอบด้วย 4 ยทุธศาสตร์ ได้แก่ การพฒันาระบบ
กลไก การขับเคลื่อนงานกำลังคนอย่างมเีอกภาพและประสทิธิภาพ (HRH Strategy and Organization) 
การผลิต/พฒันากำลงัคนอย่างเพียงพอมีคุณภาพ (HRH Development) การบรหิารกำลงัคนให้เกิด
ประโยชนส์ูงสุดดึงดูดและธำรงรักษากำลงัคนคุณภาพ (HRH Management) การสร้างภาคีเครือข่าย
กำลังคนด้านสุขภาพให้เข้มแข็งและยั่งยืน(HRH Network)โดยหนึ่งในแนวคิดที่กระทรวงสาธารณสุขนำมา
ประยุกต์ใช้ ได้แก่ แนวคิดเรื่องสมรรถนะ (Competency)  
 การบริหารทรัพยากรบุคคล โดยใช้สมรรถนะเป็นพื้นฐาน(Competency - Based Human 
Resource Management) เป็นเครื่องมือที่ผูบ้รหิารและนกับรหิารทรัพยากรบุคคล กำลังให้ความสนใจ
และนิยมมากทีสุ่ดเนื่องจากสมรรถนะ(Competency)เป็นเครื่องมือพื้นฐานในการบรหิารทรพัยากรบุคคล
ด้านอื่นๆทั้งการบรหิารจัดการผู้มีความสามารถสูงการบริหารผลการปฏิบัติงานการพฒันาความก้าวหน้า
สายวิชาชีพ เป็นต้น การนำสมรรถนะมาประยุกต์ใช้ในการบรหิารทรัพยากรบุคคลนั้นจะช่วยให้องค์กรได้
บุคลากรทีส่ามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสทิธิภาพและไดผ้ลการปฏิบัติงานตรงตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายขององค์กร(แนวทางการพัฒนาระบบสมรรถนะเพื่อพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคล,2556 : 
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http://competency.rmutp.ac.th/)ปัจจุบันการพฒันาบคุคลตามสมรรถนะนั้นมีการวัดและประเมินผล
ในหลายๆด้านและ 1 ในน้ัน คือ การสมรรถนะทางวิชาการโดยใช้การวิจัยทีเ่กี่ยวข้องกับงานที่บุคลากร
รับผิดชอบเพื่อประเมินผลงานความก้าวหน้าในสายวิชาชีพ เพราะการวิจัยมีความสำคัญหลายประการ 
ดังที่ Creswell (2005) กล่าวไว้ว่า การวิจัยเป็นการสร้างเสริมเพิ่มพูนความรู้ ปรบัปรุงการทำงานเพื่อให้
ผลงานดีข้ึนช่วยให้ผู้ปฏิบัตงิานไดป้รบัปรุงการงานให้มีคุณภาพแก้ไขปัญหาในงานให้บรรลุวัตถุประสงค์
และอีกประการหนึ่งคือให้ข้อมูลสารสนเทศสำหรบัใช้พิจารณานโยบาย  

การวิจัยในฐานะเครื่องมือสร้างเสรมิเพิม่พูนองค์ความรู้และนวัตกรรมกระทรวงฯจึงได้ตระหนัก
และเล็งเห็นความสำคัญดังที่ได้กำหนดยุทธศาสตร์การวิจัย เพื่อพฒันาศักยภาพขีดความสามารถในการ
วิจัยของระบบสุขภาพใหสู้งข้ึนและสร้างฐานความรูท้ี่มีคุณค่าสามารถประยกุต์พัฒนาวิทยาการทีเ่หมาะสม
แพร่หลาย ดังนั้นการพัฒนางานวิจัยไปสู่นวัตกรรมจงึใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะใหม้ากขึ้นแตก่ารบรหิาร
จัดการกำลังคนด้านสุขภาพที่ผ่านมายังขาดการพัฒนาขีดความสามารถด้านกำลงัคนอย่างเป็นระบบ ซึ่ง
ปัญหาดังกล่าวหากไม่มกีารแก้ไขก็ยากที่ระบบบรกิารด้านสขุภาพจะเกิดคุณภาพตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน (สุคนธา คงศีล , 2555 , หน้า9 ) จังหวัดตากเป็นจังหวัดชายแดนตั้งอยู่ภาคเหนือตอนล่าง
ของประเทศของประเทศมีพื้นที่ติดต่อกับประเทศพม่ามีระยะทางถึง 580 กิโลเมตรทำใหจ้ังหวัดตากต้อง
จัดบรกิารด้านการแพทย์และสาธารณสุขกระจายให้ทั่วทุกพืน้ที่ (สำนักงานสถิติจังหวัดตาก, 2561,หน้า 3) 
ดังนั้นจังหวัดตากจงึมีการจัดหน่วยบรกิารในระดับตำบลหลายระดับ ทั้งในระดับของโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำบล, ศูนย์สง่เสรมิสุขภาพชุมชน(พื้นทีสู่ง), สุขศาลาและสุขศาลาพระราชทาน รวมจำนวนทัง้สิ้น 
181 แห่ง โดยแบ่งเป็นโรงพยาบาลสง่เสรมิสุขภาพตำบลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขจำนวน 115 แห่ง 
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจำนวน 3 แห่ง (สำนักงานสาธารณสุขจงัหวัดตาก, 2562,หน้า2) ปจัจบุัน
มีโรงพยาบาลสง่เสรมิสุขภาพตำบลที่ถ่ายโอนไปสังกัดองค์การบรหิารส่วนจงัหวัดจำนวน 18 แห่งและมี
บุคลากรที่โอนย้ายไปจำนวนทั้งสิ้น 119 คน 

ในด้านการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานในสงักัดสำนักงานสาธารณสุขจงัหวัดตากนั้น  โดยข้อมูล 
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 มีบุคลากรรวมในทกุสาขาวิชาชีพ จำนวน 2,461 คนโดยเป็นบุคลกรกลุ่มต้อง
ใช้งานวิจัยและผลงานวิชาการเพื่อเลือ่นระดบัตามสายงานจำนวนทั้งสิ้น 1,892 คน โดยเป็นบุคลกรกลุม่ที่
ต้องใช้งานวิจัยและผลงานวิชาการเพื่อเลื่อนระดับตามสายงานจำนวนทั้งสิ้น 1,892 คนโดยแบ่งเป็น
บุคลากรสายงานแพทย์/ทันตแพทย์และเภสัชกร จำนวน 207 คน พยาบาล 612 คน นักวิชาการฯ 329 
บุคลากรตำแหน่งเจ้าพนกังานในสาขาวิชาชีพต่างๆรวม 589 คน และบุคลากรในสายสนบัสนุนจำนวน 
155 คน จากปัญหาในการพัฒนาสมรรถนะด้านวิชาการของบุคลกรพบว่า ผู้มีคุณสมบัติทำผลงานวิชาการ
เพื่อเลื่อนระดับได้ในตำแหนง่ต่างๆ ดังนี้ ประเภทวิชาการ  ระดับชำนาญการและชำนาญการพเิศษ 
จำนวน 563 คน มีผู้ส่งผลงานขอประเมินแล้ว 55 คน คงเหลือ 508 คน คิดเป็นร้อยละ 90 ประเภททั่วไป 
ระดับชำนาญงานจำนวน 103 คน มีผูส้่งผลงานขอประเมินเลื่อนระดับแล้ว 28 คน คงเหลือ 75 คน  คิด
เป็นรอ้ยละ 27.18  จากข้อมูลผูม้ีคุณสมบัติทั้งหมดมีตำแหน่งนายแพทย์/ทันตแพทยท์ี่สามารถเลื่อนระดับ
เป็นชำนาญการพิเศษ แต่ยังไมส่่งผลงานจำนวน 112 คน   คิดเป็นร้อยละ 98  จาก ผู้ มีคุณสมบัติทั้งหมด 
114 คน (รายงานสรุปผลงานกลุ่มงานทรพัยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก,2565) 

http://competency.rmutp.ac.th/


 วารสารวิชาการสาธารณสุขจงัหวดัตาก (Journal of Public Health Tak Provincial Health Office) 

 

 

 

 

จากหลักการแนวคิดและข้อมลูดังกล่าวมาข้างต้น ผู้ศึกษาจึงสนใจศึกษาสภาพความต้องการ
จำเป็นในการทำวิจัยเพื่อประเมินผลงานวิชาการของบุคลากรที่มีคุณสมบัตทิำผลงานวิชาการเพื่อเลื่อน
ระดับซึ่งยังไม่ไดจ้ัดทำผลงานวิชาการหรืองานวิจัยเพื่อขอเลือ่นระดับมีอะไรบ้าง และในบทบาทของนัก
บรหิารงานบุคคลควรมีแนวทางการส่งเสริมด้านสมรรถนะทางวิชาการ เพื่อความก้าวหน้าในสายวิชาชีพ
ของบุคลกรเหล่าน้ันอย่างไร เพื่อนำเสนอแนวทางดังกล่าวต่อผู้บริหารในการสนับสนุนขวัญกำลังใจให้กบั
ผู้ปฏิบัตงิานและพฒันาระบบการใช้สมรรถนะทางวิชาการ โดยใช้การวิจัยที่เกี่ยวข้องกับงานทีบุ่คลากร
รับผิดชอบ เพื่อประเมินผลงานและความก้าวหน้าในสายวิชาชีพ รวมทั้งสง่เสรมิใหง้านวิจัยเป็นการสร้าง
เสริมเพิ่มพูนความรู้และปรบัปรุงการทำงานเพื่อให้ผลงานดข้ึีนและใช้เป็นสมรรถนะ(Competency) เป็น
เครื่องมือในการบริหารทรพัยากรบุคคล ทัง้การบรหิารจัดการให้ผูท้ี่มีความสามารถสูง และสามารถพัฒนา
ความก้าวหน้าตามสายวิชาชีพต่อไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพื่อศึกษาความต้องการจำเป็นเรื่องการทำวิจัยเพื่อประเมินผลงานทางวิชาการของบุคลากร 
สังกัดสาธารณสุขจังหวัดตาก 

2. เพื่อพฒันาแนวทางทางการส่งเสริมสมรรถนะทางวิชาการและความก้าวหน้าตามสายวิชาชีพ 
ของบุคลากรสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก 

3. ประเมินแนวทางการส่งเสริมสมรรถนะทางวิชาการและความก้าวหน้าตามสายวิชาชีพของ 
บุคลากรสงักัดสำนักงานสาธารณสุขจงัหวัดตาก 
 
วิธีดำเนินการวิจัย 
 เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน(Mixed Methods Research)  มีวิธีดำเนินการวิจัย แบงออกเป็น 
3 ข้ันตอน ดังนี้ 
 ขั้นตอนท่ี 1 ศึกษาสภาพสภาพความตอ้งการจำเป็นในการทำวิจัยเพื่อพัฒนาประเมินผลงาน
ทางวิชาการของบุคลากรสงักัดสาธารณสุขจงัหวัดตาก  

  ผู้วิจัยศึกษาดำเนินการสำรวจต้องการจำเป็นสมบรูณ์(complete needs assessment 
research) และการกำหนดความต้องการจำเป็น (needs identification) 4 ด้าน คือ ด้านความรู้ ด้าน
ทักษะ ด้านเจตคติและด้านการบรหิารและด้านการจัดการความก้าวหน้าทางสายวิชาชีพ จากนั้นนำไป
สร้างแบบสอบถามโดยใช้ Google form  ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ พบว่าคำค่าดัชนีความสอดคล้อง
อยู่ระหว่าง 0.60 – 1.00 ค่าความเช่ือมั่น (Reliability) อยูร่ะหว่าง 0.900 - 0.958  ค่าอำนาจจำแนก 
(Discrimination) โดยใช้วิธีสหสมัพันธ์อย่างง่ายแบบเพียร์สนั มีค่าอำนาจจำแนกอยูร่ะหว่าง 0.256 – 
0.871 ข้อคำถามทุกข้อผ่านเกณฑ์ทีม่ีค่าอำนาจจำแนก (r) ตัง้แต่ 0.20 วิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามตอน
ที่ 1 โดยการแจกแจงความถ่ีและหาค่าร้อยละ แบบสอบถามตอนที่ 2 และ 3 วิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ( X ) ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ตอนที่ 4 โดยการวิเคราะห์เนือ้หา (Content Analysis)   
 ประชากรที่ใช้ในการเก็บข้อมูล โดยแบบสอบถามบุคลากรสังกัดสาธารณสุขจังหวัดตากที่เป็นผู้
มีคุณสมบัติทำผลงานวิชาการเพื่อเลื่อนระดับได้ในตำแหน่งต่างๆ  ทั้งประเภทวิชาการและประเภททั่วไป
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รวมทั้ งสิ้น  1,892 คน   ส่วนกลุ่มตัวอย่างใช้การกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของทาโร่ ยามาเน่  
(1967)(อ้างอิงใน สุทธนู ศรีไสย์, 2551, หน้า 132 -133) ที่ระดับความเช่ือมั่น 95% ยอมให้เกิดความคาด
เคลื่อนได้ 5% พบว่าต้องใช้ขนาดตัวอย่างทั้งหมด 335 คน  
 ขั้นตอนท่ี 2 พัฒนาแนวทางการสง่เสรมิสมรรถนะทางวิชาการและความก้าวหน้าตามสายวิชาชีพ
ของบุคลากรสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก แบ่งเปน็ 2 ข้ันตอนย่อยดังต่อไปนี้ 

ขั้นตอนท่ี 2.1 วิเคราะหส์าเหตุที่กอ่ใหเ้กิดปญัหาเรื่องการทำวิจัยเพื่อประเมินผลงานทาง 

วิชาการของบุคลากรสังกัดสาธารณสุขจังหวัดตาก ผู้วิจัยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ต้นไม้แหง่ความลม้เหลว
หรือ การวิเคราะห์ FTA (Fault Tree Analysis) เพื่อตอบคำถามวิจัยข้อที่ 2 คือ สาเหตุใดบ้างที่สง่ผลให้
เกิดปญัหาของการทำวิจัยของบุคลากรสงักัดสำนักงานสาธารณสุขจงัหวัดตาก 

 ประชากร ผู้วิจัยคัดเลือกผูท้รงคุณวุฒจิำนวน 15 ท่าน เพื่อร่วมกันวิเคราะหส์าเหตุโดยคัดเลอืก
อย่างเฉพาะเจาะจง(purposive sampling) มีเกณฑ์การคัดเลือกโดยการคัดเลือก ได้แก่ ผูร้ับผิดชอบงาน
ทรัพยากรบุคคลประจำโรงพยาบาลชุมชนทุกแหง่จำนวน 9 คนผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอที่รบัผิดชอบงาน
บุคคลจำนวน 3 คน และตัวแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน จำนวน 3 คน  เข้าร่วมประชุมเชิง
ปฏิบัติการ (Workshop) เพือ่วิเคราะห์สาเหตุทีก่่อใหเ้กิดความต้องการจำเป็นเร่งด่วน โดยวิเคราะห์ข้อมลู
แล้วกำหนดนำ้หนกัความสำคัญของสาเหตุในแต่ละด้าน  

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย วิเคราะห์สาเหตุทีก่่อใหเ้กิดความต้องการจำเป็นเร่งด่วนแบบกำหนด 
น้ำหนักความสำคัญของสาเหตุทีป่รับปรุงมาจากของ สายรุง้ แสงแจ้ง (2540) หัวข้อที่นำมาเพื่อวิเคราะห์
ข้อมูลและกำหนดน้ำหนักความสำคัญของสาเหตุในแต่ละด้าน จากนั้นผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ
(Workshop)ร่วมกำหนดน้ำหนักความสำคัญของสาเหตุแต่ละสาเหตุ โดยกำหนดให้น้ำหนกัความสำคัญ
ของสาเหตุรวมเป็นด้านละ 100 คะแนน 

ตอนท่ี 2.2  กำหนดพิจารณาแนวทางการส่งเสริมสมรรถนะทางวิชาการความก้าวหน้าตามสาย 

วิชาชีพของบุคลากรสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก จากผู้ทรงคุณวุฒิที่เข้าร่วมการสนทนากลุม่ 
(Fucus group) จำนวน 7 ท่าน 1) นักวิชาการสาธารณสุขเช่ียวชาญ รองนายแพทยส์าธารณสุข(ดา้นสง่เสรมิ
พัฒนา) 1 ท่าน  2) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนในนามตัวแทนของผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน 1 ท่าน 
3)หัวหน้ากลุม่งานบรหิารงานทั่วไปในนามตัวแทนของผูร้ับผิดชอบงานบรหิารทรพัยากรบุคคลของโรงพยาบาล
ชุมชน 2 ท่าน 4) สาธารณสุขอำเภอในนามตัวแทนสาธารณสขุอำเภอในจังหวัดตาก 2 ท่าน  5) หัวหน้างาน
บรหิารทรพัยากรบุคคลประจำโรงพยาบาลทั่วไปจำนวน 2 ทา่น และ6)หัวหน้ากลุม่งานบรหิารทรัพยากรบุคคล
ประจำสำนกังานสาธารณสุขจังหวัด 1 คน ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2565  
เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมไม้งาม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก เครือ่งมอืที่ใช้ในการวิจัย 
ประกอบด้วยแบบบันทกึ ตารางวิเคราะหเ์นื้อหา วัตถุประสงค์การวิจัยและกรอบแนวคิดในการวิจัย 

 การวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลข้อเสนอแนะต่างๆของผู้ทรงคุณวุฒิโดยการวิเคราะห์
เนื้อหา(Content Analysis) ในแต่ละองค์ประกอบของแนวทางการส่งเสริมสมรรถนะทางวิชาการ
ความก้าวหน้าตามสายวิชาชีพของบุคลากรสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก แล้วนำแนวทางที่ได้มา
จัดหมวดตามวงจรการบริหารงานคุณภาพของเดมมิ่งทั้งด้านการวางแผน (Plan) การดำเนินงาน(Do) การ
ติดตามประเมินผล(Check) และการปรับปรุงพัฒนา(Act) 
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 ขั้นตอนท่ี 3 ประเมินแนวทางการส่งเสริมสมรรถนะทางวิชาการและความก้าวหน้าตามสาย
วิชาชีพของบุคลากรสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก โดยการสัมมนาประชาพิจารณ์ (Public 
Hearings) 
 แหล่งข้อมูลเป็นตัวแทนของบุคลากรสาธารณสุขสาขาวิชาชีพต่างๆที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล
ชุมชนทั้ง 9 แห่งและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอทั้ง 9 แห่ง มีวิธีการได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Selection) ซึ่งกำหนดคุณสมบัติเป็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง คือ แพทย์/ทันตแพทย์/เภสัชกร, 
พยาบาล, นักวิชาการสาธารณสุข  บุคลากรตำแหน่งเจ้าพนักงานในสาขาวิชาชีพต่างๆ และบุคลากรใน
สายสนับสนุนซึ่งเป็นผู้ที่จะใช้แนวทางดังกล่าว จำนวน 45 คน โดยเลือกพื้นที่ 3 อำเภอที่มีลักษณะบริบท
การปฏิบัติงานที่แตกต่างกันทั้งเป็นพื้นที่ 
 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนเกณฑ์การตัดสิน โดยพิจารณาจากข้อคำถามที่มีค่าเฉลี่ยต้ังแต่ 3.50 ข้ึนไปและ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่าไม่เกิน 1.00 ทั้งสามด้านจึงถือได้ว่ารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมของ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจังหวัดตากมีความเหมาะสมและความเป็นไปได้และข้อเสนอแนะอื่นๆ
ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 
 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 1. สรุปผลการวิจัย การวิจัย ครัง้นีผู้้วิจัยสามารถสรุปผลการวิจัย ดังนี้   

1. ผลการศึกษาความต้องการจำเป็นเรื่องการทำวิจัย เพื่อประเมินผลงานทางวิชาการของ
บุคลากรสงักัดสาธารณสุขจงัหวัดตาก    
 1.1 ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐานของสถานภาพโดยทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 
335 คน พบว่า ร้อยละ 77.00 เป็นผูห้ญงิและส่วนใหญม่ีอายุอยู่ระหว่าง 20 - 30  ปี โดยร้อยละ 48.40 มี
สถานภาพสมรส ในด้านการศึกษารอ้ยละ 47.90 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่
ที่ 20,001–30,000 บาท ร้อยละ 53.50 และรายได้เฉลี่ยมากกว่า 30,000 บาทข้ึนไปร้อยละ 34.90 ใน
ส่วนของอายุการทำงานนั้น พบว่า ส่วนใหญป่ฏิบัติงานเป็นเวลา 7 – 9 ปี จำนวน 161 คนคิดเป็นร้อยละ 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนเป็นตำแหน่งพยาบาลนกัวิชาการสาธารณสุขและเป็นบุคลากรสาธารณสุขในสาย
สนับสนุน ได้แก่ นักวิชาการคอมพิวเตอร์และนักวิชาการการเงิน / พสัดุ   จากข้อมูลสถานภาพทั่วไปของ
กลุ่มตัวอย่างที่กล่าวมาข้างต้น พบว่า บุคลากรสาธารณสุขที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในการตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่อยูร่ะหว่างการส่งผลงานวิชาการเพื่อเข้ารับการพจิารณาเลื่อนระดบัสู่ตำแหน่งชำนาญการ 
 1.2 ความต้องการจำเป็นเรื่องการทำวิจัย เพื่อประเมินผลงานทางวิชาการในด้านต่างๆดังนี้ ด้าน
ความรู้ จำนวน 8  ข้อ พบว่า ความต้องการจำเป็นของการพัฒนาสมรรถนะฯด้านความรู้ในการทำวิจัย 
สภาพที่คาดหวังสูงสุด คือ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบักระบวนการวิจัยแต่ละประเภท (X =3.75, 
S.D.=0.59) และสภาพที่เป็นจริงต่ำสุด คือ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบัวิธีวิเคราะห์ข้อมลูทีเ่กบ็รวบรวมได้ 
(X =3.40, S.D.=0.61) ส่วนความต้องการจำเป็นเรือ่งการทำวิจัยเพื่อประเมินผลงานทางวิชาการของ
บุคลากรสงักัดสาธารณสุขจงัหวัดตากนั้น พบว่า ด้านความรู้ที่มีค่า PNI Modified สงูสุดคือ ความรู้ความ
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เข้าใจเกี่ยวกบัหลักการสร้างเครื่องมือวิจัย(0.50) รองลงมา ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการวิจัย
แต่ละประเภท (0.40) และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพฒันางานประจำสูง่านวิจัย(0.34) ตามลำดับ  

ด้านทักษะ จำนวน 8  ข้อ พบว่า ความต้องการจำเป็นฯ ด้านทักษะ สภาพที่คาดหวังสูงสุด คือ  
สามารถระบุตัวแปรทีส่ำคัญ ในการวิจัยได้ (X =4.31, S.D.=0.68) สภาพทีเ่ป็นจริงต่ำสุด คือ การศึกษา
ข้อมูลจากสภาพจรงิเพื่อเป็นพื้นฐานในการทำวิจัยพฒันางานที่รับผิดชอบ(X =3.38, S.D.=0.76) ส่วน
ความต้องการจำเป็นเรือ่งการทำวิจัยเพื่อประเมินผลงานทางวิชาการของบุคลากรสังกัดสาธารณสุขจังหวัด
ตากนั้น พบว่า ด้านทักษะ ที่มีค่าPNI Modified สูงสุดคือ ทักษะการศึกษารวมรวมแนวคิดทฤษฎีและ
วิธีการแก้ไขปัญหาในการทำวิจัยได้(0.59) รองลงมาคือทกัษะการระบุตัวแปรทีส่ำคัญในการวิจัยได้ (0.56)  
และท่านสามารถใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมลูได้เหมาะสมกบั งานวิจัย(0.49) ตามลำดบั  

ด้านเจตคติจำนวน 5  ข้อ พบว่า ความต้องการจำเป็นของการพัฒนาสมรรถนะฯทีม่ีสภาพ 
คาดหวังสูงสุด มีอยู่ 3 ประเด็น คือ คิดว่าวิจัยสามารถใช้ในการแก้ปญัหาการทำงานที่รบัผิดชอบได ้  มี
ขวัญกำลังใจในการพฒันางานวิชาการและรูส้ึกภูมิใจเมือ่ผลงานวิชาการท่านสามารถพฒันางานและได้รับ
การยอมรับ (X =3.90, S.D.=0.69) (X =3.90, S.D.=0.67) และ (X =3.90, S.D.=0.69) ตามลำดับ 
ส่วนความต้องการจำเป็นเรื่องการทำวิจัยเพื่อประเมินผลงานทางวิชาการของบุคลากรสงักัดสาธารณสุข
จังหวัดตาก นั้น พบว่า ด้านเจตคติ ที่มีค่าPNI Modified สูงสุดคือ คิดว่าวิจัยสามารถใช้ในการแกป้ัญหา
การทำงานที่รบัผิดชอบได(้0.37) รองลงมา คือ ขวัญกำลังใจในการพฒันางานวิชาการ (0.25)  และรู้สึก
ภูมิใจเมื่อผลงานวิชาการท่านสามารถพัฒนางานและได้รบัการยอมรับ(0.20) ตามลำดับ 

ด้านการบริหารจัดการเพื่อสง่เสรมิสนบัสนุนการทำวิจัยในการเขียนผลงานวิชาการ จำนวน  
8  ข้อ พบว่า ความต้องการจำเป็นของการพฒันาสมรรถนะฯ ที่มีสภาพคาดหวังสูงสุด คือ หน่วยงานมี
การช้ีแจง การจัดทำผลงานวิชาการให้บุคลากรทุกสาชาวิชาชีพ (X =4.31, S.D.=0.68) และสภาพทีเ่ป็น
จริงต่ำสุด คือ หน่วยงานสนบัสนุนการทำวิจัยเพื่อพัฒนางานที่รับผิดชอบ (X =3.45, S.D.=0.61) ส่วน
ความต้องการจำเป็นเรือ่งการทำวิจัยเพื่อประเมินผลงานทางวิชาการของบุคลากรสังกัดสาธารณสุขจังหวัด
ตากนั้น พบว่าด้านการบริหารจัดการเพื่อสง่เสรมิสนบัสนุนการทำวิจัยในการเขียนผลงานวิชาการ ที่มีค่า
PNI Modified สูงสุดคือ หน่วยงานมกีารพฒันาทกัษะเกีย่วกับงานวิจัยและการนำเสนอวิชาการ (0.51) 
รองลงมาคือหน่วยงานมกีารช้ีแจงการจัดทำผลงานวิชาการให้บุคลากรในทกุสาชาวิชาชีพ(0.40)หน่วยงาน 

มีนโยบายชัดเจนในการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนางานวิจัยและผลงานวิชาการ(0.20) ดงัตารางที่ 1  
ขั้นตอนท่ี 2 พัฒนาแนวทางการสง่เสรมิสมรรถนะทางวิชาการและความก้าวหน้าตามสายวิชาชีพ

ของบุคลากรสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก แบ่งเปน็ 2 ข้ันตอนย่อยดังต่อไปนี้ 
ขั้นตอนท่ี 2.1 วิเคราะหส์าเหตุที่กอ่ใหเ้กิดปญัหาเรื่องการทำวิจัยเพื่อประเมินผลงานทางวิชาการ 

ของบุคลากรสังกัดสาธารณสุขจังหวัดตาก ผู้วิจัยเลือกใช้เทคนิคการวิเคราะห์ต้นไม้แห่งความล้มเหลวหรอื 
การวิเคราะห์ FTA (Fault Tree Analysis) เพื่อตอบคำถามวิจัยข้อที่ 2 คือ สาเหตุใดบ้างที่สง่ผลใหเ้กิด
ปัญหาของการทำวิจัยของบุคลากรสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก 
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ตารางท่ี 1 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและผลการจัดลำดับความต้องการจำเป็นในด้านการ
บรหิารจัดการเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการทำวิจัยเพื่อประเมินผลงานวิชาการของบุคลากร 
 

 ผลการวิเคราะหส์าเหตุของความต้องการเรื่องการทำวิจัยเพือ่ประเมินผลงานทางวิชาการ
ของบุคลากรสังกัดสาธารณสุขจังหวัดตากด้วยการวิเคราะหต์้นไม้แห่งความลม้เหลวนั้น ผู้วิจัยทำการเก็บ
รวบรวมและนำข้อมลูจาก ผู้ทรงคุณวุฒิทีป่ฏิบัติงานดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคลมาวิเคราะห์และ
สังเคราะห์ โดยผู้วิจัยได้นำข้อมลูความต้องการจำเป็นเรง่ดว่น 3 อันดับแรกจากแต่ละด้านมาวิเคราะห ์
ได้แก่ ด้านความรู้ ประกอบด้วย 1) ความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับหลักการสร้างเครื่องมือวิจัย 2) เกี่ยวกับ
กระบวนการวิจัยแตล่ะประเภท 3) เกี่ยวกับการพัฒนางานประจำสูง่านวิจัย ด้านทักษะ  ประกอบด้วย 1) 
การรวบรวมแนวคิดทฤษฎีและวิธีการแก้ไขปัญหาในการทำวิจัย  2) ความสามารถระบุตัวแปรทีส่ำคัญใน

ข้อที่ สมรรถนะในด้านการทำงานวิจัยเพื่อ
ประเมินผลงานวิชาการ 

สภาพทีค่าดหวัง สภาพที่เป็นจริง PNI 
Modified 

ผลการ
จัดลำดับ 

X  S.D. X  S.D. 
1. หน่วยงานท่านมีนโยบายชดัเจนใน

การส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา
งานวิจัยและผลงานวิชาการ 

3.75 0.69 3.12 0.82 0.20 3* 

2. หน่วยงานของทา่นมีการชี้แจงการ
จัดทำผลงานวิชาการให้บคุลากรทุก
สาชาวิชาชีพ 

4.31 0.68 3.06 0.72 0.40 2* 

3. หน่วยงานท่านมีการพัฒนาทักษะ
เก่ียวกับงานวิจัยและการนำเสนอ
วิชาการ 

3.69 0.62 3.20 0.79 0.51 1* 

4. หน่วยงานท่านสนับสนุนการทำวิจัย
เพื่อพัฒนางานที่รับผดิชอบ 

3.45 0.61 3.31 0.80 0.04 6 

5. หน่วยงานท่านกำหนดใหง้านวิจัย
หรือผลงานวิชาการเป็นส่วนหน่ึงของ
การพิจารณาความก้าวหน้าตามสาย
วิชาชีพ 

3.55 0.61 3.45 0.90 0.02 7 

6. ท่านต้องการพฒันาเก่ียวกับความรู้
ความเขา้ใจทางวิจัยประเภทต่าง 

3.58 0.76 3.38 0.88 0.05 5 

7. ท่านต้องการพฒันาเก่ียวกับทักษะ
การจัดทำวิจัยและผลงานวิชาการ 

3.79 0.65 3.52 0.85 0.07 4 

8. ท่านมีความต้องการพฒันาสมรรถนะ
การเขียนผลงานวิชาการและการ
ประเมินเพื่อเลื่อนระดับ 

3.75 0.69 3.67 0.95 0.02 7 

รวม 3.68 0.73 3.31 0.86   
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การวิจัย 3) สามารถใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลไดเ้หมาะสมกบังานวิจัย ด้านเจตคติ ประกอบด้วย 1)
วิจัยสามารถใช้ในการแก้ปญัหาการทำงานที่รบัผิดชอบได ้ 2)ขวัญกำลังใจในการพัฒนางานวิชาการ3)ท่าน
มีความภูมิใจเมือ่ผลงานวิชาการท่านสามารถพัฒนางานและได้รับการยอมรับ และด้านการบริหารจัดการ
เพื่อสง่เสรมิสนบัสนุนการทำวิจัยในการเขียนผลงานฯ ประกอบด้วย 1) หน่วยงานควรมีการพฒันาทักษะ
เกี่ยวกับงานวิจัยและการนำเสนอวิชาการ 2) ควรมีการช้ีแจงการจัดทำผลงานวิชาการให้บุคลากรทุกสาชา
วิชาชีพ 3) หน่วยงานควรมีนโยบายชัดเจนในการส่งเสริมสนับสนุนการพฒันางานวิจัยและผลงานวิชาการ 
ดังแสดงในแผนภาพที่ 1  

 
         แผนภาพท่ี1 ผลการวิเคราะห์สาเหตุของความต้องการจำเป็นเรื่องการทำวิจัยเพื่อวิเคราะห์การพัฒนาสมรรถนะ
ทางวิชาการของบุคลากรฯ ด้านการบริหารจัดการ 
 เมื่อทำการวิเคราะหส์าเหตุของความต้องการจำเป็นเร่งด่วนการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาการ
ของบุคลากรสาธารณสุขจงัหวัดตาก   ด้านการบรหิารจัดการเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการทำวิจัยในการเขียน
ผลงานวิชาการ  ในระดบัที่ 1 ทัง้หมด 3 สาเหตุ สาเหตหุลกัสามารถจำแนกเป็นสาเหตุในระดบัที่ 2 ได้ 5 
สาเหตุ ระดับที่ 3 ได้ 10 สาเหตุ ผลการวิเคราะห์สาเหตคุวามต้องการจำเป็นเร่งด่วนดังกล่าวผู้วิจัยนำไป
กำหนดแนวทางการสง่เสรมิพัฒนาต่อไป 

ตอนท่ี 2.2   กำหนดและพจิารณาแนวทางการส่งเสริมสมรรถนะทางวิชาการความก้าวหน้า 

ตามสายวิชาชีพของบุคลากรสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตากจากผู้ทรงคุณวุฒิทีเ่ข้าร่วมการสนทนา
กลุ่ม ( Fucus group ) จำนวน 7 ทา่น ผลการพจิารณาแนวทางฯนำเสนอโดยใช้วงจรการบรหิารคุณภาพ
ของเดมมิง่ PDCA (Deming Cycle) ได้ดังนี ้
 ด้านวางแผน(Plan) 1) สำนักงานสาธารณสุขจงัหวัดควรจัดทำนโยบาย พันธกิจ กลยุทธ์ 
เป้าหมายของการสง่เสรมิสนบัสนนุการวิจัยและการจัดทำผลงานวิชาการชัดเจน 2) ทุกองค์กรในสงักัด
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตากระบุการพฒันาสมรรถนะทางด้านวิชาการของบุคลากรไว้ในแผนพฒันา
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ศักยภาพขององค์กร 3)กลุ่มงานทรัพยากรบุคคลของจังหวัดมีการกำหนดแนวทางปฏิบัติกลางในเรื่องการ
ทำวิจัยเพื่อเสนอผลงานวิชาการและใช้ประเมินความก้าวหนา้ตามสายวิชาชีพของจังหวัด เพื่อให้แต่ละ
โรงพยาบาลและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอนำไปใช้  4) มีการระบุแนวทางปฏิบัติเรือ่งจัดทำผลงาน
วิชาการเป็นภาระกิจสำคัญของผู้รบัผิดชอบงานทรัพยากรบคุคลแต่ละหน่วยงาน  5) หน่วยงานกำหนด
นโยบายในการสนับสนุนการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยขององค์กรและมีการจัดทำแผนการส่งเสริมการ
พัฒนางานประจำเป็นงานวิจัยบุคลากรทุกสายวิชาชีพ 6)กำหนดให้ตัวแทนทุกสาขาวิชาชีพร่วมเป็น
คณะกรรมการพฒันาบุคลากรและมีส่วนร่วมในการวางแผนงานโครงการพฒันาบุคลากรของจงัหวัด 
  การดำเนนิงาน(Do) 1)มกีารจัดต้ังกลุ่มพีเ่ลี้ยงทางวิชาการทั้งในหน่วยงานและระดับจังหวัด
เพื่อทำหน้าที่ทีป่รกึษาในการทำวิจัย เพือ่ประเมินผลงานทางวิชาการและติดตามความก้าวหน้าในสาย
วิชาชีพของบุคลากรสังกัดสาธารณสุขจังหวัดตาก 2) มกีารสำรวจความต้องการในการพัฒนาทกัษะการทำ
วิจัยและการเขียนผลงานวิชาการอย่างต่อเนื่อง 3)จัดทำหลกัสูตรพัฒนาศักยภาพการทำวิจัยของบุคลากร
ทางการแพทย์และสาธารณสุขทุกสาขาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 4)อบรมเสริมสร้างทักษะในการทำวิจัยเพื่อ
ประเมินผลงานทางวิชาการและส่งเสริมการเข้าร่วมอบรมวิชาการงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 5) ผูบ้รหิารแตล่ะ
องค์กรสนับสนุนและสร้างแรงจงูใจในการพฒันางานวิจัยและวิชาการให้กับบุคลากร 6) จังหวัดมีการจัด
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลงานวิชาการของบุคลากรอย่างตอ่เนื่อง 7)ทรัพยากรบุคคลทุกองค์กร
มีการจัดทำเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ(Career Path) จัดทำคู่มือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกบัการ
ประเมินผลงานทางวิชาการความก้าวหน้าในแตล่ะสายวิชาชีพให้กับบุคลากร 8)หน่วยงานใหก้ารสนับสนุน
งบประมาณหรือส่งเสริมการรับทนุวิจัยภายนอกให้กบับุคลากรทีส่นใจทำวิจัยเพือ่พัฒนางานที่รบัผิดชอบ 
  ตรวจสอบ(Check) 1)มีการประชุมวางแผนติดตามความกา้วหน้าในสายงานและติดตามผล
การดำเนินงานตามแผนของคณะกรรมการดังข้อที่ 2 อย่างน้อยทุกไตรมาส 2) คณะทำงานวิชาการจงัหวัด
จัดทำข้อมลูเสนอต่อผู้บริหารอย่างต่อเนื่องทุกไตรมาส 3) สรปุและถอดบทเรียนการดำเนินร่วมกันอย่าง
น้อยปีงบประมาณละ2ครั้ง 3) มีการนเิทศติดตามการใช้งบประมาณด้านการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรตามตัวช้ีวัดของกระทรวง 4)มีการประเมินผลการดำเนินงานระหว่างการพฒันาโดยใช้ระบบนิเทศ
แบบพี่เลี้ยงมาเป็นเครื่องมอืในการประเมินสร้างระบบนเิทศติดตามแบบกลัยาณมิตร เน้นการประเมิน
แบบเป็นทีป่รึกษา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างเปิดใจอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ 
  ตรวจสอบ (Check) 1) มกีารประชุมวางแผนติดตามความก้าวหน้าในสายงานและติดตาม
ผลการดำเนินงานตามแผนของคณะกรรมการอย่างน้อยทุกไตรมาส 2) คณะทำงานวิชาการจังหวัดจัดทำ
ข้อมูลเสนอต่อผู้บรหิารอย่างต่อเนื่องทุกไตรมาส 3) จัดให้มีการสรุปและถอดบทเรียนการดำเนินร่วมกัน
อย่างน้อยปงีบประมาณละ 2 ครั้ง 3) มีการนเิทศติดตามการใช้งบประมาณด้านการสนบัสนนุการพฒันา
ศักยภาพบุคลากรตามตัวช้ีวัดของกระทรวง 4) ประเมินผลการดำเนินงานระหว่างการพัฒนาโดยใช้ระบบ
นิเทศแบบพี่เลี้ยงแบบกลัยาณมิตร เน้นแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างเปิดใจอย่างตอ่เนื่องและเป็นระบบ 
 ขั้นตอนท่ี 3 ประเมินแนวทางการส่งเสริมสมรรถนะทางวิชาการและความก้าวหน้าตามสาย
วิชาชีพของบุคลากรสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก โดยการสัมมนาประชาพิจารณ์ (Public 
Hearings) ทำการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป สถิติที่ใช้ใน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และ
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ส่วนเบี่ยงเบน ซึ่งผู้วิจัยนำเสนอผลการวิเคราะห์เป็นรายด้านได้แก่ ด้านการวางแผน ด้านการปฏิบัติ  ด้าน
การติดตามประเมินผล และด้านการปรับปรุงพัฒนาต่อไป ดังต่อไปนี ้
ตารางท่ี 2 ผลการประเมินความเหมาะสมและความเป็นประโยชน์ของแนวทางการส่งเสริมสมรรถนะทาง
วิชาการและความก้าวหน้าตามสายวิชาชีพของบุคลากรฯด้านการวางแผน 

รายละเอียดแนวทาง ความเหมาะสม แปล
ผล 

ความเป็นประโยชน์  แปล
ผล X  S.D. X  S.D. 

1. จังหวัดจดัทำนโยบายพันธกิจ กลยุทธ์ 
เป้าหมายของการสง่เสริมสนับสนุนการวิจัยและ
การจัดทำผลงานวิชาการชัดเจนและมีแผนงานที่
ชัดเจนสอดคล้องกับ เป้าหมาย 

4.27 

 

0.65 

 

มาก 4.55 

 

0.52 

 

มาก
ที่สุด 

 
2. ทุกองค์กรในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจงัหวดั
ตากระบุการพัฒนาสมรรถนะทางด้านวิชาการของ
บุคลากรไว้ในแผนพฒันาศักยภาพขององค์กร 

4.00 0.77 มาก 4.18 

 

0.60 

 

มาก 

3. กลุ่มงานทรัพยากรบคุคลจังหวัดควรมีการ
กำหนดแนวทางปฏิบตัิกลางในเร่ืองการทำวิจัย
เพื่อเสนอผลงานวิชาการใช้ประเมินความก้าวหน้า
เพื่อให้แตล่ะโรงพยาบาลและสสอ.นำไปใช ้

4.27 

 

0.65 

 

มาก 4.27 

 

0.47 

 

มาก 

4. มีการระบุแนวทางปฏิบัตเิร่ืองจดัทำผลงาน
วิชาการเป็นภาระกิจสำคญัของผู้รับผิดชอบงาน
ทรัพยากรบุคคลแต่ละหน่วยงาน 

3.73 

 

0.79 ปาน  
กลาง 

3.91 

 

0.83 

 

มาก 

5. หน่วยงานกำหนดนโยบายในการสนับสนุนการ
พัฒนางานประจำสู่งานวิจัยขององค์กรและมีการ
จัดทำแผนการส่งเสริมการพัฒนางานประจำเป็น
งานวิจัยบุคลากรทุกสายวชิาชีพ 

4.18 

 

0.07 

 

มาก 4.45 

 

0.69 

 

มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.15 0.69 มาก 4.27 0.65 มาก 
       จากตารางที่ 2 ด้านการวางแผน มีความเหมาะสมภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X =4.15, S.D.= 0.69)  
เมื่อพจิารณารายข้อ พบว่า  ข้อที่ 1 จังหวัดจัดทำนโยบายพันธกิจ กลยุทธ์เป้าหมายของการสง่เสรมิ
สนับสนุนการวิจัยและการจัดทำผลงานวิชาการชัดเจนและมแีผนงานที่ชัดเจนสอดคล้องกับเป้าหมาย และ
ข้อที่ 3 กลุ่มงานทรัพยากรบุคคลจังหวัดควรมีการกำหนดแนวทางปฏิบัติกลางในเรื่องการทำวิจัยเพื่อเสนอ
ผลงานวิชาการและใช้ประเมินความก้าวหน้าตามสายวิชาชีพของจงัหวัดเพือ่ให้แต่ละโรงพยาบาล และ
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนำไปใช้มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดบัมากเท่ากัน (X =4.27, S.D.= 0.65) ความมเีป็น
ประโยชน์ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X =4.27,S.D.= 0.65)  
 ด้านการดำเนินงานมีความเหมาะสมภาพรวมอยู่ในระดับมาก(X =4.30,S.D.=0.61) โดยข้อที่ 2 
มีการสำรวจความต้องการในการพฒันาทักษะการทำวิจัยและการเขียนผลงานวิชาการอย่างตอ่เนื่อง และ
ข้อที่7งานบริหารทรพัยากรบุคคลทกุองค์กรมกีารจัดทำเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ(Career Path) 
และมีการจัดทำคู่มือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกบัการประเมินผลงานทางวิชาการและความก้าวหน้าในแต่ละ
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สายวิชาชีพให้กับบุคลากรมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดบัมากที่สุดเท่ากัน(X =4.55, S.D.= 0.52) ในด้านความเป็น
ประโยชน์ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (X =4.41,S.D.= 0.60) เมือ่พิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมาก
ที่สุด จำนวน 3 ข้อ ได้แก่ ข้อ 1,2,7 โดยมีค่าเฉลี่ย (X =4.55, S.D.= 0.52),(X =4.64, S.D.= 0.52) , 
(X =4.55, S.D.= 0.69 ) ตามลำดับ 
 ด้านการติดตามประเมินผลมีความเหมาะสมภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X =4.07, S.D.= 0.69)  
เมื่อพจิารณารายข้อ พบว่า ข้อที่ 5 มีการประเมินผลการดำเนินงานระหว่างการพฒันาโดยใช้ระบบนิเทศ
แบบพี่เลี้ยงมาเป็นเครื่องมอืในการประเมินสร้างระบบนเิทศติดตามแบบกลัยาณมิตรเน้นประเมินแบบเป็น
ที่ปรกึษาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างเปิดใจอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ มีค่าเฉลี่ยอยู่สงูสุดอยู่ในระดบั
มาก (X =4.27,S.D.=0.65)และด้านความเป็นประโยชน์ของการตรวจสอบติดตามผลแนวทางการสง่เสรมิ
สมรรถนะทางวิชาการและความก้าวหน้าตามสายวิชาชีพของบุคลากรสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ตากรวมอยู่ในระดับมาก (X =4.13,S.D.=  0.72) 
 ด้านการปรับปรงุพัฒนาต่อไป ภาพรวมอยูใ่นระดับมาก (X =4.15, S.D.= 0.73) โดยข้อที่ 4 
สร้างเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อให้ผูท้ี่มีความเช่ียวชาญแนะนำเมื่อเกิดปัญหาหรือข้อผิดพลาด
และนำมาสูก่ระบวนการแก้ไขปัญหาปรบัปรุงการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง (X =4.17,S.D.=0.74) ความ
เป็นประโยชน์ด้านการปรับปรงุแก้ไข(Act)รวมอยู่ในระดับมาก (X =4.15,S.D. = 0.67)  
          2. อภิปรายผลการวิจัย 
              สำหรบับุคลากรสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก ในครั้งนี้ผู้วิจัยได้เริ่มต้นด้วยการศึกษา
ความต้องการจำเป็นเรือ่งการทำวิจัยเพื่อประเมินผลงานทางวิชาการของบุคลากรสังกัดสาธารณสุขจังหวัด
ตาก จากนั้นนำมาวิเคราะหห์าสาเหตเุพื่อนำไปสู่การพิจารณาแนวทางในการเสรมิสมรรถนะด้านวิชาการ
และความก้าวหน้า ซึ่งข้ันตอนในการศึกษาสอดคล้องกบัสุวิมล ว่องวาณิช (2555) กล่าวถึงหลักการในการ
ประเมินความต้องการจำเป็นของกระบวนการวิจัย ควรประกอบด้วย 5 ข้ันตอน คือ 1)การศึกษาสิ่งที่
มุ่งหวัง 2) การศึกษาสภาพที่เป็นอยู่จริงในปัจจุบัน 3) การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างข้อมลูที่ได้จาก
ข้อ (1) และข้อ (2) แล้วนำมาจัดลาดับความสำคัญของผลทีเ่กิดข้ึน เพื่อกำหนดเป็นความต้องการจำเป็น4) 
การวิเคราะหส์าเหตทุี่ทาใหเ้กิดความแตกต่าง ในข้อที่ (3) และจัดลำดับความสำคัญของสาเหตุที่ทำให้เกิด
ความต้องการจำเป็น 5) ศึกษาและกำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากสาเหตุทีท่าให้เกิดความ
ต้องการจำเป็นที่วิเคราะห์ได้จากข้อที่ (4) และสอดคล้องกบัแนวคิดการพัฒนาสมรรถนะที่มาเรียลลี่ และ
คณะ (Marrelli et al., 2005) กำหนดกรอบพฒันาสมรรถนะของ มี 5 ข้ันตอน ตอน คือ 1) กำหนด
วัตถุประสงค์2)แสวงหาผู้ให้การสนบัสนุน3)พัฒนาและดำเนนิการวางแผนการติดต่อสื่อสารและการศึกษา 
4) วางแผนวิธีการดำเนินงาน 5) ระบุสมรรถนะและสร้างกรอบสมรรถนะ  

ในด้านความต้องการจำเป็นเรื่องการทำวิจัยเพื่อประเมินผลงานทางวิชาการของบุคลากรสงักัด
สาธารณสุขจงัหวัดตากด้านความรู้ ด้านทักษะ ด้านเจตคต ิ ซึ่งสอดคล้องกับกาญจนา ตระกูลวรกุล 
(2548,อ้างอิงในภณิดาชูช่วยสุวรรณ,2562) ไดศึ้กษาเรื่องการวัดสมรรถภาพการวิจัย ด้านรู้ ความสามารถ
ในการวิจัยและสมรรถภาพการวิจัยด้านจิตอารมณ์ พบว่า การพัฒนาสมรรถภาพการวิจัยของครู ผูบ้รหิาร
และผูเ้กี่ยวข้องควรให้ความสำคัญในการกำหนดนโยบายเพือ่พัฒนาครูในรายสมรรถภาพ เรื่องสมรรถภาพ
การวิจัยในเรื่องที่ครูมีในระดับสูงมากคงอยู่ในระดับสูงมากหรือพัฒนาข้ึนเนื่องจากในรายสมรรถภาพที่ครู
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มีในระดับปกตินั้นเป็นรายสมรรถภาพทีเ่ป็นพื้นฐานในการทำวิจัย ดังนั้นเพื่อให้ครมูีสมรรถภาพการทำวิจัย
เพื่อจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากข้ึน จงึควรให้ความสำคัญในสมรรถภาพเหล่าน้ีเพือ่เป็นฐานใน
การพัฒนาผูเ้รียนและการเรียนการสอนของครูในอนาคต และสอดคล้องกับจิราพร สร้อยมุกดา(2558) 
ศึกษาสมรรถนะของเจ้าหน้าทีส่าธารณสุขในหน่วยบริการปฐมภูมิภาคเอกชน โรงพยาบาลนวมินทร์ พบว่า 
สมรรถนะด้านการปฏิบัติตามบทบาททีส่ำคัญ 4 สมรรถนะ คือ การสืบเสาะหาข้อมลู ความถูกต้องของ
งาน ความสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ และการมุ่งผลสัมฤทธ์ิ สมรรถนะด้านวางแผนทีส่ำคัญ 2 
สมรรถนะคือ การคิดวิเคราะห์ และความคิดรเิริ่มสร้างสรรค์ สมรรถนะ ด้านการประสานงานที่สำคัญ 2 
สมรรถนะคือศิลปะการสือ่สารจงูใจและความสามารถด้านบริการวิชาการ  

ในด้านแนวทางการสง่เสรมิสมรรถนะด้านวิชาการและความก้าวหน้าในสายวิชาชีพของบุคลากร
สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตากนั้น ควรมีการพฒันาทักษะเกี่ยวกบังานวิจัย และ การนำเสนอ
วิชาการ ควรมีการช้ีแจงการจัดทำผลงานวิชาการให้บุคลากรทุกสาชาวิชาชีพ และควรมีนโยบายชัดเจนใน
การสง่เสรมิสนบัสนุนการพฒันางานวิจัยและผลงานวิชาการ สอดคล้องกับ ธัญญภรณ์ เลาหะเพญ็แสง 
(2554) ได้ศึกษาปัญหา อุปสรรค ของการนำนโยบายวิจัยในช้ันเรียนไปปฏิบัติ พบว่า ปัญหาอันดับ 1 คือ 
ขาดความรู้และทักษะวิจัย รองลงมา คือ ขาดแคลนทรัพยากร การขาดทักษะการบรหิารจัดการ ดังนั้น
แนวทางส่งเสริมการนำนโยบายวิจัยในช้ันเรียนไปปฏิบัติควรพัฒนาทักษะวิจัยของครปูรบัปรุงนโยบายใหม้ี
แนวปฏิบัติที่ชัดเจน ให้ความสำคัญกบัเครื่องมือนโยบายที่มีระดบัความสำเรจ็ของการใช้นโยบายสูงกว่า
การนำเครือ่งมอืนโยบายไปปฏิบัตแิละการขยายผลการวิจัยในช้ันเรียนให้ทั่วถึง 

ในด้านแนวทางการพัฒนาสมรรถนะวิชาการของบุคลากรสาธารณสุขและความก้าวหน้าในสาย
วิชาชีพสำหรับบุคลากรสงักัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตากนั้น เมื่อใช้วงจรการบรหิารของเดมมิ่ง 
PDCA (Deming Cycle) มาสังเคราะห์แนวทางต่างๆทีผู่้ทรงคุณวุฒิได้กำหนดแล้วนำไปประเมินความ
เหมาะสมและความเป็นประโยชน์จากบุคลากรสาธารณสุขทีเ่กี่ยวข้อง สามารถอภิปรายผลของแนว
ทางการแนวทางการพัฒนาสมรรถนะวิชาการของบุคลากรฯด้านการวางแผนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 
มีการกำหนดนโยบายพันธกิจกลยุทธ์ เป้าหมาย ของการส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยและการจัดทำผลงาน
วิชาการชัดเจนและมีแผนงานที่ชัดเจนสอดคล้องกบัเป้าหมาย กลุ่มงานทรพัยากรบุคคลของสำนักงาน
สาธารณสุขจงัหวัดควรมกีารกำหนดแนวทางปฏิบัติกลางในเรื่องการทำวิจัยเพื่อเสนอผลงานวิชาการ และ
ใช้ประเมินความก้าวหน้าตามสายวิชาชีพ เพื่อให้แตล่ะโรงพยาบาลและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
นำไปใช้พร้อมระบุแนวทางปฏิบัติเป็นภาระกิจสำคัญของผู้รบัผิดชอบงานทรัพยากรบุคคลแตล่ะหน่วยงาน  
ด้านการดำเนินควรมกีารสำรวจความต้องการในการพฒันาทักษะการทำวิจัยและการเขียนผลงานวิชาการ
อย่างต่อเนื่องและมีการจัดทำเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ(Career Path) รวมทัง้มีคู่มือแนวทาง
ปฏิบัตใิห้กบับุคลากร ด้านการติดตามประเมินผล มีการประเมินผลโดยใช้ระบบนเิทศแบบพี่เลี้ยงมาเป็น
เครื่องมือในการประเมินสร้างระบบนิเทศติดตามแบบกัลยาณมิตร เน้นแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ด้านการ
ปรับปรงุพฒันาต่อไปนั้น ควรมีการสร้างเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนเรียนรูเ้พื่อให้ผูท้ี่มีความเช่ียวชาญ
แนะนำเมื่อเกิดปญัหาหรือข้อผิดพลาด และควรสร้างช่องทางการเผยแพร่ผลงานวิชาการของสำนักงาน
สาธารณสุขจงัหวัดพฒันาให้ได้รบัมาตรฐานเพื่อให้บุคลากรสามารถตีพมิพ์ผลงานวิชาการ สอดคลอ้งกบั 
การศึกษาของกิตติพทัธ์ เอี่ยมรอด (2554) ศึกษาการพัฒนาตัวช้ีวัดสมรรถนะของนกัวิชาการสาธารณสุข 
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ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสมรรถนะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร พบว่า ด้านงานวิจัยจาก
งานประจำเพื่อพฒันาสถานะสุขภาพของคนในชุมชน 6 ตัวช้ีวัด และการศึกษาของปรญิญา จิตอร่าม 
(2563) ที่ศึกษาการพัฒนาตัวช้ีวัดสมรรถนะการแก้ไขปัญหาของนักสาธารณสุขชุมชน พบว่า ตัวช้ีวัด
สมรรถนะการแก้ปญัหาและการพัฒนาสาธารณสุขชุมชนของนักสาธารณสุขชุมชน ประกอบด้วย 5 
องค์ประกอบหลัก ได้แก่ทักษะสำคัญในงานสาธารณสุขชุมชน ทักษะในการแก้ปญัหาสาธารณสุขในชุมชน  
คุณลักษณะเชิงวิชาการ ด้านการวิจัยและการพฒันานวัตกรรมสุขภาพ ด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
ระบบคิดการเชิงสุขภาพและการสื่อสารด้านสุขภาพ ทักษะการบริหารจัดการงานสาธารณสุขชุมชน และ 
ทักษะชีวิตนักสาธารณสุขชุมชน ได้แก่ การพัฒนาตนเองเชิงวิชาชีพ การเป็นผู้นำด้านสุขภาพ วัฒนธรรม 
คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 จากการศึกษาวิจัยในครั้งนีผ้ลการวิจัยสะทอ้นใหเ้ห็นถึงสภาพปัญหาในการทำวิจัยเพือ่ใช้ในการ
ประเมินผลงานวิชาการเพื่อเลื่อนระดับของบุคลากรสาธารณสุขทุกสาขาวิชาชีพ และค้นพบแนวทางใน
การสง่เสรมิสมรรถนะด้านวิชาการ ดังนั้นผลจากการศึกษาครั้งนี้จึงเป็นประโยชน์ในการพฒันาบุคลากร
สาธารณสุขสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตากให้มีความสอดคล้องกบัของกองบริหารทรัพยากรบุคคล 
กระทรวงสาธารณสุข (2560) คือ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาสมรรถนะและศักยภาพของบุคลากรให้
สามารถรองรับภารกิจและวิสัยทัศน์ที่กำหนด รวมทั้งการมรีะบบการพฒันาบุคลากรแบบองิสมรรถนะ ซึ่ง
ประเมินจากหน่วยงานมีการจัดทำแผนพัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้มปีระสิทธิภาพ ร้อยละของบุคลากรที่
มีแผนพฒันาสมรรถนะ IDP และร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตามแผนพฒันาสมรรถนะบุคลากร 
 
ข้อเสนอแนะเพ่ือการนำผลการวิจัยไปใช้   

1. ผู้บริหารหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการบรหิารทรัพยากรบคุลากรในหน่วยสามารถนำผลการศึกษา 
ครั้งนี้ประกอบการบริหารงานบุคคลเพือ่หาแนวทางพฒันาเสริมสร้างศักยภาพให้แกเ่จ้าหน้าทีส่าธารณสุข
ให้สอดคล้องกบัสภาพความเป็นจรงิ และเพื่อให้เจ้าหน้าทีส่าธารณสุขมีความรู้ ความสามารถที่ตรงกบั
สมรรถนะทีจ่ำเป็นในการปฏิบัติงานส่งผลให้ปฏิบตัิงานอย่างมีประสิทธิภาพ  

2. ผู้บริหารหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการพฒันาบุคลากร ควรมกีารพัฒนาทักษะด้านวิเคราะห์ข้อมูล  
การนำเสนอรายงานทางวิชาการเบือ้งต้นทีไมซ่ับซ้อน การติดตามความต่อเนื่อง การพฒันาคู่มืองานวิจัย
ด้านสาธารณสุขรวมทั้งการพฒันางานประจำสูง่านวิจัยเพือ่สนับสนุนใหบุ้คลากรสาธารณสุขมสีมรรถนะที่
จำเป็นในการทำงานวิจัยเพื่อประเมินผลงานทางวิชาการซึง่ทางกพ.(สำนกังานข้าราชการพลเรอืน)ได้มีการ
กำหนดไว้ในมาตรฐานการการเลือ่นระดบัในสายวิชาชีพ 

3. ควรมีการพฒันาเพิม่ทักษะการทำงานและการประมวลผลเพื่อให้บุคลากรสามารถนำไป 
ปฏิบัติได้ง่ายเอื้อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดของหน่วยงานหรือโรงพยาบาลต่อไป 

4. ควรมีการการแบง่ระดบัของCompetency เนื่องจากการแบ่งระดับ Competency จะ 
ก่อให้เกิดประโยชน์ คือ แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างระดับของตำแหน่งงานที่มี Competency 
เกิดประสทิธิภาพในการประเมินสามารถนำไปใช้ในการพัฒนาฝึกอบรมส่งเสริมสมรรถนะทางวิชาการของ
บุคลากรสาธารณสุขสงักัดสำนักงานสาธารณสุขจงัหวัดตากต่อไป 
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