
การพัฒนาบุคลากรทางการพยาบาล 
บุคลากรทางการพยาบาลเปนสินทรัพยท่ีมีคาขององคการ  และเปนทรัพยสินท่ีมีความสําคัญท่ีสุด

ตอความสําเร็จและความอยูรอดขององคการ  เม่ือบุคลากรทางการพยาบาลท่ีไดรับการคัดเลือกเขามา
ปฎิบัติงาน การพัฒนาบุคลากรเปนกระบวนการท่ีสําคัญ เนื่องจากการพัฒนาบุคลากรเปนข้ันตอนท่ีสําคัญใน
การบริหารงานบุคคล  ซ่ึงจะเปนการเพ่ิมพูนความรู ความสามารถและประสิทธิภาพในการทํางาน เพื่อให
กิจกรรมของหนวยงานบรรลุเปาหมายตามวัตถุประสงคไดดีข้ึน  ในการบริหารการพยาบาลก็เชนกัน การ
พัฒนาบุคลากรทางการพยาบาลนับเปนส่ิงจําเปนอยางหนึ่งในการบริหารงานบุคลากรพยาบาล  เพราะ
วิทยาการตางๆ ทางดานวิทยาศาสตรการแพทยและการพยาบาลไดเจริญกาวหนา มีการเปล่ียนแปลงในดาน
เทคนิคของการทํางานอยูเสมอ ดังนั้น จึงหวังไมไดวาเจาหนาท่ีพยาบาลที่ไดรับสรรหาคัดเลือกและบรรจุ
แตงต้ังเขาทํางานจะสามารถปฏิบัติงานไดดีตลอดไป คนท่ีมีความรู ความสามารถเหมาะสมกับตําแหนง
หนาท่ีการงานในสมัยหนึ่ง อาจกลายเปนผูท่ีหยอนความสามารถ และลาสมัยไปในอีกสมัยหนึ่งก็ได ซ่ึงจะ
แกไขดวย “การพัฒนาบุคคล” (สุลักษณ มีชูทรัพย, หนา 56) 
ความหมายของการพัฒนาบุคลากร 

การพัฒนาบุคลากรเปนการศึกษาตอเนื่องของบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพื่อท่ีจะพัฒนาศักยภาพของตน
ใหสูงสุด  ซ่ึงหมายถึงกิจกรรมตาง ๆ เชน การปฐมนิเทศ  การฝกงาน  การอบรม การเขาเรียนในหลักสูตร  
การประชุมปรึกษา  การสัมมนา  การเรียนแบบโปรแกรม  และการศึกษาดวยตนเอง  เปนตน   หรืออาจจะ
กลาวไดวา การพัฒนาบุคลากรหมายถึงกิจกรรมตางๆที่สงเสริมใหบุคคลไดเพิ่มพูนความรู  ความสามารถ
และประสบการณ  เพื่อพัฒนาบุคคลใหมีศักยภาพสูงสุด 
ความสําคัญของการพัฒนาบุคลากร 

ผลิตผลขององคการจะมีคุณภาพมากนอยเพียงใดข้ึนกับผลการปฎิบัติงานของบุคลากรเปนสําคัญ  
ดังนั้นการท่ีบุคลากรจะมีความสามารถตอการปฎิบัติงานไดมากนอยเพียงใด  จําเปนตองไดรับการพัฒนา
ความรูและทักษะในงาน ไดรับการศึกษาและฝกอบรมใหกาวทันกับวิทยาการและเทคโนโลยี เนื่องจาก 
วิวัฒนาการทางดานการแพทยและการพยาบาลยังเกิดข้ีนอยูตลอดเวลา   วิธีการ เทคนิค  ระเบียบ และ
หลักเกณฑตางๆ ในการทํางานยอมจะตองเปล่ียนแปลงไปดวย การพัฒนาพยาบาลจะชวยใหสามารถ
ปฏิบัติการพยาบาลไดดีข้ึน ทันสมัยข้ึน และสอดคลองกับการรักษา ท้ังการพยาบาลท่ัวไปและการพยาบาล
เฉพาะสาขาตามตองการ นอกจากการใหบริการพยาบาลแลว หนวยงานยังตองการพยาบาลที่มีคุณสมบัติ
อยางอ่ืนเพื่อปฏิบัติงานตามความมุงหวังของหนวยงาน  เชน ตองการผูบริหารพยาบาลที่ มีความรู
ความสามารถในการบริหารงาน เปนตน ดังนั้นการพัฒนาบุคคลไมเพียงแตจะทําใหคนมีความสามารถและมี
ทักษะในการทํางานดีข้ึนเทานั้น ยังสงผลใหไดผลการปฏิบัติงานสูงข้ึนดวย 
ขอบงชี้ถึงความตองการในการพัฒนาบุคลากรขององคการ 

1. ผลงานตกตํ่า 
2. ความสนใจในการทํางานนอยลง 
3. มีอุบัติเหตุเกดิข้ึนบอย 



4. มีการลาปวย  ลากิจ  ขาดงาน ยายงาน และลาออกมากข้ึน 
5. การติดตอประสานงานไมด ี
6. มีการแบงพรรคแบงพวกในองคการ 
7. บริการลาชา  เสียเวลา  เสียคาใชจายมาก 
8. มีความผิดพลาดในการปฏิบัติงานเกิดข้ึนบอยคร้ังข้ึน 
9. ขาดความรวมมือในการทํางาน 

วิธีการพัฒนาบุคลากร 
การที่จะนําการพัฒนาบุคลากรมาใช  ผูบริหารจําเปนจะตองรูจักเลือกวิธีการพัฒนาบุคลากรใหเหมะ

สมกับความตองการของหนวยงานหรือองคการ  ซ่ึงสามารถจําแนกออกได  3 วิธี คือ 
1. การศึกษารูปนัยหรือการศึกษาอยางเปนทางการ (formal education) 
2. การฝกอบรม (training) 
3. การพัฒนาตนเอง (self development) 

1. การศึกษารูปนัยหรือการศึกษาอยางเปนทางการ  
การศึกษารูปนัยหรือการศึกษาอยางเปนทางการ (formal education) หมายถึง การสงบุคลากรไปศึกษา

ตอในสถาบันการศึกษาตางๆ เพื่อการศึกษาตามหลักสูตรตามมาตรฐานของกระทรวง  ทบวง  หรือสภา
การศึกษาแหงชาติ   โดยองคการจะสนับสนุนใหบุคลากรใชเวลาทํางานไปศึกษาโดยอาจมีเง่ือนไขเกี่ยวพัน
กันหรือไมก็ได 

2. การฝกอบรม  
การฝกอบรม (training) หมายถึง  กระบวนการท่ีจัดข้ึนโดยมีความมุงหมายท่ีจะใหบุคลากรไดเพิ่มพูน

ความรู เปล่ียนแปลงทัศนคติ และพฤติกรรมไปในทางท่ีตองการ เพื่อใหปฏิบัติหนาท่ีของตนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ  การฝกอบรมจะเปนเคร่ืองมือสําคัญของผูบริหารในการพัฒนาบุคลากรใหทํางานอยางมี
ประสิทธิภาพ และกอใหเกิดความพึงพอใจแกบุคลากรในแงการพัฒนาตนเองและความกาวหนาในการ
ทํางานดวย ซ่ึงการฝกอบรมแบงออกเปน 2 ประเภทใหญๆ คือ 

 2.1 การฝกอบรมกอนการทํางาน  (Pre-service  Training) ซ่ึงแบงออกเปน 2 ประเภท คือ 
2.1.1 การปฐมนิเทศ (orientation) เปนการแนะนําใหพยาบาลใหมไดทราบขอมูลท่ีจําเปนตางๆ

เกี่ยวกับหนวยงานและสภาพแวดลอม รวมท้ังตําแหนงตางๆ ในหนวยงาน ทําใหพยาบาลใหมมีความรูสึก
ม่ันคงในหนวยงาน (security) ใหรูสึกวามีสวนรวมเปนเจาของหนวยงาน (belonging) และมีสถานะเปนคน
สําคัญคนหนึ่งในหนวยงาน (สุลักษณ  มีชูทรัพย, 2530) 

จุดมุงหมายของการจัดปฐมนิเทศ เพื่อใหพนักงานใหม 
1. รูจักประวัติ และความเปนมาขององคการ 
2. รูจักผูบังคับบัญชาระดับตางๆ ในองคการ 
3. รูจักการแบงสายงานในองคการ 
4. รูจักกฎระเบียบ ขอบังคับตางๆ ท่ีตองปฏิบัติขณะอยูในองคการ 
5. รูจักบทบาทและหนาท่ีท่ีเกี่ยวของกับงาน 



6. เกิดความอบอุนใจ คลายความกังวล 
ประโยชนของการปฐมนิเทศ 
1. เพิ่มผลการปฎิบัติงาน เนื่องจากไดทราบเปาหมายขององคการรวมกัน 
2. ลดความวิตกกงัวลและความเครียดในการทาํงาน 
3. ลดอัตราการลาออกและเพิ่มการคงอยูในองคการของบุคลากร 
4. เพิ่มความพึงพอใจในงานของบุคลากร เกิดความอบอุนใจและม่ันใจในองคการ 

     2.1.2  การแนะนํางาน  (Induction Training)  
ในโรงพยาบาลบางแหง  พยาบาลท่ีจบใหมในปแรกจะไมไดรับการกําหนดใหประจาํหอผูปวย 

พยาบาลท่ีจบใหมทุกคนจะมีการหมุนเวียนไปตามหอผูปวยตางๆ  หัวหนาหอผูปวยแตละแหงจะเปนผูนิเทศ
และประเมินการทํางานของพยาบาลท่ีจบใหม ตลอดจนจะมีหนาท่ีเปนผูเสนอรายช่ือพยาบาลที่ตน
เห็นสมควรใหทํางานประจําในหอผูปวยนั้นๆ ซ่ึงเปนขอดีท่ีจะไดพยาบาลท่ีเหมาะสมกับงาน (สุลักษณ  มีชู
ทรัพย, 2530) เนื่องจากแตละหนวยงานอาจจะมีความตองการพยาบาลที่มีลักษณะแตกตางกันไปและ
พยาบาลจะไดเขาใจลักษณะการทํางานของหนวยงานตางๆท่ีอาจจะมีความแตกตางกัน  

2.2  การฝกอบรมระหวางทํางาน  (In-service Training) ซ่ึงแบงออกเปน 2 แบบ คือ 
2.2.1 การฝกอบรมในขณะทํางาน  (on  the  job  training) เปนการอบรมท่ีมีลักษณะไมเปน

ทางการ เปนการปฏิบัติท่ีเนนใหผูปฏิบัติงานไดลงมือฝกปฏิบัติในสถานการณการทํางานจริง โดยมีเจาหนาท่ี  
ผูรวมงาน หรือผูบังคับบัญชาท่ีมีประสบการณในการทํางานมากกวาเปนผูสอน ลักษณะการสอนจะเปน
รายบุคคลหรือรายกลุมก็ได   การอบรมประเภทน้ีมักมีการปฏิบัติงานซํ้า ๆ  จนแนใจวาผูเขารับการอบรม
สามารถปฏิบัติงานไดถูกตองดวยตนเอง   

2.2.2 การฝกอบรมนอกท่ีทํางาน  (off the job training) เปนการฝกอบรมท่ีจัดข้ึนอยางเปนทางการ
โดยหนวยงานหรือสถาบันท่ีมีเจาหนาท่ีในการจัดฝกอบรม  การฝกอบรมนอกท่ีทําการนี้มักจัดในหองอบรม 
หรือหองประชุม   เพื่อใหผูเขาอบรมมีเวลาสําหรับการอบรมอยางเต็มท่ี  ส่ิงท่ีผูเขาอบรมไดรับจากการอบรม
รูปแบบนี้เปนเพียงตัวอยางหรือแนวทางใหผูเขาอบรมเกิดแนวความคิดท่ีสามารถนําไปประยุกตใชในการ
ปฏิบัติงานตอไป 

3. การพัฒนาตนเอง (self  development)  
วิธีการพัฒนาตนเองท่ีไดรับความนิยมมีดังนี้  
1. แลกเปล่ียนความรู ความคิดเห็นแบบกันเอง 
2. ศึกษาความรูจากเอกสารวิชาการและอ่ืน ๆ  
3. เขารวมประชุมสัมมนาเม่ือมีโอกาส 
4. เปนผูนําอภิปรายและบรรยาย 
5. เปนสมาชิกของสมาคมทางวิชาการหรือองคการที่นาสนใจ 
6. หาโอกาสศึกษาดูงานท้ังในและนอกประเทศ 
7. ศึกษาทางไปรษณยีในวิชาท่ีเกี่ยวของกับงาน หรือความรูอ่ืน ๆ  
8. คบหาสมาคมหรือพูดคุยกับผูรู 



9. เขาศึกษาในบางวิชาในสถานศึกษา 
10. ติดตามความเคล่ือนไหวของเหตุการณภายในและภายนอกประเทศ โดยอาศัยวิทยุ โทรทัศน 

หนังสือ และส่ือมวลชนอ่ืนๆ 
การพัฒนาตนเองนี้ เปนส่ิงท่ีจําเปนสําหรับการเปนพยาบาลวิชาชีพของสภาการพยาบาลแหง

ประเทศไทย ซ่ึงมีการกําหนดเปนระเบียบใหพยาบาลวิชาชีพมีการพัฒนาและฝกอบรมจากหนวยงานตาม
มาตรฐานของสภาการพยาบาลฯ อยางนอย 50 หนวย CNEU (Continuing Nursing Education Unit) ใน
เวลา 5 ป เพื่อการคงสถานะเปนพยาบาลวชิาชีพตอไป   

                                   
เอกสารอางอิง 
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