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บทคัดย่ อ
การศึกษาครั้งนี้ มีวตั ถุ ประสงค์ เพื่อศึกษา ปั ญหาการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริ หาร
ส่ วนจังหวัดนครราชสี มา และ เพื่อศึกษาเปรี ยบเทียบระดับปั ญหาการพัฒนาบุคลากรขององค์การ
บริ ห ารส่ ว นจัง หวัด นครราชสี ม า โดยการวิ จ ัย ครั้ งนี้ ผูว้ ิ จ ัย ใช้วิ ธี ก ารเลื อ กตัว อย่า งแบบบัง เอิ ญ
(Accidental Sampling) ได้ข นาดตัว อย่า งจานวน 200 คน การรวบรวมข้อมูล ใช้แบบสอบถาม
ลักษณะคาถามเป็ นแบบมาตรส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ
ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีปัญหาการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริ หารส่ วนจังหวัด
นครราชสี มา โดยภาพรวมและรายด้านอยูใ่ นระดับปานกลาง ผลการทดสอบสมมติฐาน ปั ญหาการ
พัฒนาบุคลากรขององค์การบริ หารส่ วนจังหวัดนครราชสี มา โดยภาพรวม และรายด้าน พบว่า อายุ
การศึกษา ประเภทบุคลากร และอายุการทางานที่ต่างกัน ปั ญหาการพัฒนาบุคลากร ในทุกด้านไม่
แตกต่างกัน คือ ด้านการศึกษา ด้านการฝึ กอบรม ด้านการศึกษาดูงาน และด้านกิจกรรมการพัฒนา

ภูมหิ ลัง
องค์การทุกองค์การจะประสบผลสาเร็ จและบรรลุจุดมุ่งหมายปลายทางที่กาหนดได้น้ นั การ
ใช้ท รั พ ยากรที่ มี อยู่ใ นองค์ก ารอย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภาพนับ ว่า มี ค วามส าคัญ เป็ นอย่า งยิ่ ง ในบรรดา
ทรัพยากรในองค์การนั้นประกอบด้วย คน เงิน วัสดุอุปกรณ์ (รวมถึงอาคารสถานที่ ) และเทคโนโลยี
ถื อ ได้ ว่ า มี บ ทบาทส าคัญ แต่ อ ย่ า งไรก็ ต าม คนก็ ถื อ ได้ว่ า เป็ นปั จ จัย ส าคัญ ระดับ แนวหน้ า น า
ความสาเร็ จมาสู่ องค์การทุกองค์การคน หรื อที่เรี ยกว่า ทรัพยากรมนุ ษย์ เป็ นผูส้ ร้ างสรรค์ทุกสิ่ งทุก
อย่าง จนกระทัง่ กลายเป็ นผลผลิ ตหรื อการบริ หารที่ นาองค์การไปสู่ ความสาเร็ จและเป็ นการฉาย
ภาพลักษณ์ที่ดีขององค์การสู่ สาธารณชน โดยทัว่ ไปคนแต่ละคนมีลกั ษณะหลากหลายแตกต่างกันใน
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ด้านความรู ้ ทักษะ ทัศนคติ ซึ่ งเป็ นคุณลักษณะที่สาคัญในการปฏิ บตั ิภารกิ จต่างๆ ให้องค์การบรรลุ
เป้ าหมาย อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล แต่เนื่ องจากปั จจัยแวดล้อมต่างๆ ได้เปลี่ยนแปลงไป
อย่ า งรวดเร็ ว จึ ง จ าเป็ นที่ อ งค์ ก ารจะต้อ งเพิ่ ม คุ ณ ค่ า ให้ แ ก่ ท รั พ ยากรมนุ ษ ย์ เพื่ อ ให้ มี ค วามรู ้
ความสามารถ และมี ศ กั ยภาพในการปฏิ บ ตั ิ ง านให้ท นั ต่ อ การเปลี่ ย นแปลงดัง กล่ า ว องค์ก ารจึ ง
จาเป็ นต้องพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์หรื อการพัฒนาบุคลากรสามารถทา
ได้หลายวิธีการอาทิ
1. การศึ ก ษา (Education) จุ ดเน้น ของการศึ ก ษาเป็ นการยกระดับความรู้ ค วามสามารถ
โดยรวมของบุคคลทั้งด้านสติ ปัญญา สังคมและอารมณ์ เพื่อเตรี ยมบุคคลให้มีความพร้ อมในการ
ทางานความต้องการขององค์การในอนาคต องค์ก ารนิ ยมใช้การศึก ษาเป็ นการพัฒนาทรัพ ยากร
มนุษย์เพื่อเตรี ยมบุคคลเพื่อการเลื่อนตาแหน่ง หรื อทางานในหน้าที่ใหม่ๆพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
2. การฝึ กอบรม (Training) จุดเน้นของการฝึ กอบรมอยูท่ ี่งานของบุคคลที่ทาอยูใ่ นปั จจุบนั
เพื่อยกระดับทักษะและความรู้ความสามารถในการทางาน
3. การพัฒนา (Development) จุ ดเน้นของการพัฒนามุ่งให้เกิ ดการเปลี่ ยนแปลงตามความ
ต้องการขององค์การและสังคมในอนาคต การพัฒนาเป็ นเรื่ องที่อยูใ่ นความรับผิดชอบร่ วมกันทุกฝ่ าย
ทั้งผูบ้ ริ หารและผูป้ ฏิบตั ิงานเอง และเป็ นการลงทุนในระยะยาวขององค์การที่หวังผลในอนาคต
การพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ จึงถื อได้ว่าเป็ นสิ่ งที่มีความจาเป็ นต่อการดาเนิ นงานให้บรรลุ
เป้ าหมายในอนาคตต่ อไป หากองค์ก ารมี ก ารพัฒนาทรั พ ยากรมนุ ษย์ตรงตามความต้องการของ
องค์การและพัฒนาอย่างต่อเนื่ อง ย่อมทาให้บุคลากรสามารถปฏิ บตั ิ งานได้ตรงตามเป้ าหมายของ
องค์การและสอดคล้องกับสถานการณ์ ตลอดจนช่วยทาให้องค์การเติบโตและก้าวหน้าได้ และใน
ทางตรงข้าม หากองค์การไม่ให้ความสาคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ อาจทาให้การปฏิบตั ิงาน
เบี่ยงเบนจากเป้ าหมายขององค์การและอาจทาให้องค์การไม่สามารถอยูร่ อดได้
สาหรับองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2540 โกวิทย์ พวงงาม (2546 : 9-10) ได้กล่าวว่า รัฐได้ให้ความเป็ นอิสระ คล่องตัว ตาม
หลักแห่ งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ ของประชาชนในท้องถิ่ น โดยองค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่นทุกรู ปแบบมีความเป็ นอิสระในการกาหนดนโยบาย การปกครอง การบริ หารการบริ หารงาน
บุคคล การเงินและการคลัง และมีอานาจหน้าที่ของตนเอง โดยเฉพาะรัฐบาลเป็ นผูก้ ากับดูแลองค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่ นเท่าที่จาเป็ นภายใต้กรอบกฎหมายและเพื่อกระจายอานาจให้แก่ทอ้ งถิ่ นอย่าง
ต่อเนื่ อง และเพื่อการคุม้ ครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่ น หรื อประโยชน์ของประเทศเป็ น
ส่ วนรวม และในส่ วนขององค์ประกอบองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นประกอบด้วย ผูบ้ ริ หารท้องถิ่ น
ทาหน้าที่ฝ่ายบริ หาร ซึ่ งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนในท้องถิ่น และมีสภาท้องถิ่น ทา
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หน้าที่ฝ่ายนิติบญั ญัติ ซึ่ งประกอบด้วยสมาชิ กสภาองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ที่มาจากการเลือกตั้ง
ของประชาชนในท้องถิ่นนั้นเช่นเดียวกัน
จากการที่ อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจัง หวัด นครราชสี ม า มี บุ ค ลากรจ านวนมาก จึ ง มี ค วาม
จาเป็ นต้องควบคุมจานวนบุคลากรให้สอดคล้องกับงาน องค์การบริ หารส่ วนจังหวัดนครราชสี มา จึง
กาหนดให้ฝ่ายบริ หารงานบุคคล สังกัดสานักปลัดองค์การบริ หารส่ วนจังหวัด เป็ นส่ วนราชการย่อย
ที่มีหน้าที่ดา้ นการบริ หารงานบุคคล มีหน้าที่ความรับผิดชอบ งานการเจ้าหน้าที่ งานสิ ทธิ สวัสดิการ
ข้าราชการและลูกจ้าง งานเลขานุ การ ก.จ.จ. งานเลขานุ การผูบ้ ริ หาร งานรัฐพิธี พิธีการต่าง ๆ งาน
พัฒนาบุคลากร งานเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรี ยบร้อย งานรักษาความสะอาด ความปลอดภัยงาน
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
การที่มีบุคลากรจานวนมาก มีความแตกต่างทั้งทางด้านความรู ้ ความสามารถ ทักษะ และ
ทัศนคติ จึงอาจทาให้การบริ หารงานบางส่ วน การควบคุ ม การสั่งการ อาจไม่บรรลุ เป้ าหมายหรื อ
คลาดเคลื่อนจากเป้ าหมายได้
จากบริ บทดังกล่าวข้างต้น องค์การบริ หารส่ วนจังหวัดนครราชสี มา จึงได้จดั ให้มีการพัฒนา
บุคลากร โดยการจัดการฝึ กอบรมในหลักสู ตรที่เกี่ ยวข้องกับการปฏิ บตั ิงานและส่ งบุคลากรเข้ารับ
การฝึ กอบรมกับสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นของกรมส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่นและหน่วยงาน
อื่ น รวมทั้ งคั ด เลื อ กบุ ค ลากรเพื่ อ เข้ า รั บ การศึ ก ษาต่ อ ในระดั บ ปริ ญญาตรี หลั ก สู ตรรั ฐ
ประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาการปกครองท้องถิ่น ตามโครงการความร่ วมมือทางวิชาการระหว่าง
กรมส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่นกับสถาบันการศึกษา 34 แห่ ง แต่ก็ยงั ไม่เพียงพอกับการแก้ปัญหา
และความต้องการในการพัฒนาบุคลากรของบุคลากรองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดนครราชสี มา ที่จะ
ปฏิบตั ิงานให้เต็มศักยภาพ โดยมุ่งตอบสนองความต้องการของประชาชนให้เกิดความพึงพอใจอย่าง
สู งสุ ด
ดังนั้น ผูว้ ิจยั จึงมีความสนใจที่จะศึกษาถึงปั ญหาและความต้องการด้านพัฒนาบุคลากรของ
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจัง หวัด นครราชสี ม า เพื่ อ น าข้อ มู ล มาใช้ใ นการปรั บ ปรุ ง และพัฒ นาการ
บริ หารงานบุคคลต่อไป

วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาปั ญหาการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริ หารส่ วนจังหวัดนครราชสี มา
2. เพื่อศึกษาเปรี ยบเทียบระดับปั ญหาการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริ หารส่ วนจังหวัด
นครราชสี มา
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การกาหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากร
ประชากรที่ ใ ช้ ใ นการวิ จ ั ย ครั้ งนี้ ได้ แ ก่ บุ ค ลากรขององค์ ก ารบริ หารส่ วนจัง หวัด
นครราชสี มา
กลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ คือ บุคลากรขององค์การบริ หารส่ วนจังหวัดนครราชสี มา โดยใช้วิธีเลือก
ตัวอย่างแบบบังเอิ ญ (Accidental Sampling) คื อจะเลื อกบุคลากรขององค์การบริ หารส่ วนจังหวัด
นครราชสี มา จนครบตามจานวนที่ผวู้ จิ ยั ต้องการ จึงได้ขนาดตัวอย่างจานวน 200 คน

การสร้ างเครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ในวิจยั ในครั้งนี้เป็ นแบบสอบถามที่ผวู ้ จิ ยั สร้างขึ้น ซึ่ งแบบสอบถามนี้ มี4 ตอน
ประกอบด้วย
ตอนที่ 1 สอบถามข้อมูลสถานภาพของผูต้ อบแบบสอบถาม คาถามที่สร้ างเป็ นแบบ
ตรวจสอบรายการ (Checklist) โดยสอบถามสถานภาพของบุคลากรองค์การบริ หารส่ วนจังหวัด
นครราชสี มา จาแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประเภทของบุคลากร และอายุการทางาน
ตอนที่ 2 สอบถามปั ญ หาด้ า นการพัฒ นาบุ ค ลากรขององค์ ก ารบริ หารส่ ว นจัง หวัด
นครราชสี มา ในด้านการศึกษา ด้านการฝึ กอบรม ด้านการศึกษาดูงาน และด้านกิจกรรมการพัฒนา
ลักษณะแบบสอบถามเป็ นแบบมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ของ Linkert
(บุญธรรม กิจปรี ดาบริ สุทธ์. 2546: 122) ดังนี้
คะแนน 5
หมายถึง เป็ นปัญหาระดับมากที่สุด
คะแนน 4
หมายถึง เป็ นปัญหาระดับมาก
คะแนน 3
หมายถึง เป็ นปัญหาระดับปานกลาง
คะแนน 2
หมายถึง เป็ นปัญหาระดับน้อย
คะแนน 1
หมายถึง เป็ นปัญหาระดับน้อยที่สุด
วิธีการสร้ างเครื่องมือทีใ่ ช้ ในการศึกษา
ในการดาเนินการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั ได้สร้างเครื่ องมือโดยดาเนินการ ดังนี้
1. ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง เพื่อรวบรวมข้อมูลและรายละเอียดต่าง ๆ ถึงวิธีทาการ
วิจยั แนวคิดและทฤษฎี และผลงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรที่ศึกษาเพื่อนิ ยามศัพท์ให้ครอบคลุมกรอบ
ความมุ่งหมายของงานวิจยั เพื่อนามาทาการสร้างแบบสอบถาม
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2. สารวจปั ญหาเบื้องต้น โดยการสอบถามบุคลากรองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดนครราชสี มา
เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพัฒนาบุคคล เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม
3. นาแบบสอบถามที่จดั ทาเสร็ จแล้วเสนออาจารย์ที่ปรึ กษาสารนิ พนธ์ เพื่อตรวจสอบและทา
การปรับปรุ งแก้ไขข้อผิดพลาด
4. ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงพินิจ โดยนาไปให้ผเู้ ชี่ยวชาญ ประเมิน และวิเคราะห์ดชั นีความ
สอดคล้องของกระทงความกับคานิยาม
6. นาแบบสอบถามที่ปรับปรุ งแล้วไปทดสอบใช้ ( Pre – test) กับพนักงานที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง
จานวน 30 คน แล้วนาไปวิเคราะห์ ค่าความเชื่ อมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยใช้ วิธีหาค่ า
สัมประสิ ทธิ์ แอลฟ่ าของครอนบัค (Cronbach) ได้ค่าความเชื่อมัน่ ที่ระดับ 0.80

สรุปผล
การศึกษาวิจยั เรื่ องปั ญหาการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริ หารส่ วนจังหวัดนครราชสี มา
สรุ ปผลการวิจยั ดังนี้
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ ขอ้ มูลส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถามคานวณหาความถี่ และ
ร้อยละ ดังนี้
บุคลากรองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดนครราชสี มา ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อายุ 36 - 45 ปี จบ
การศึกษาระดับปริ ญญาตรี ประเภทของบุคลากรเป็ นข้าราชการ และอายุทางาน 6-10 ปี
ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ ขอ้ มูลเกี่ ยวกับปั ญหาการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริ หารส่ วน
จังหวัดนครราชสี มา โดยภาพรวมและรายด้าน พบว่า มีค่าเฉลี่ ยในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ ย=3.25,
S.D.=0.66) เรี ยงจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านกิ จกรรมการพัฒนา (ค่าเฉลี่ ย=3.47, S.D.=0.85) ด้าน
การศึกษาดูงาน (ค่าเฉลี่ย=3.40, S.D.= 0.81) ด้านการศึกษา (ค่าเฉลี่ย=3.13, S.D.=0.80) และด้านการ
ฝึ กอบรม (ค่าเฉลี่ย=3.11, S.D.= 0.68) ตามลาดับ เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า
ด้ า นการศึ กษา โดยภาพรวม พบว่า ปั ญหาการพัฒนาบุ ค ลากรขององค์ก ารบริ หารส่ วน
จังหวัดนครราชสี มา มีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย=3.13,S.D.=0.80) และเมื่อพิจารณาราย
ประเด็นคาถามพบว่า ปั ญหาการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริ หารส่ วนจังหวัดนครราชสี มา ไม่มี
การสนับสนุ นให้บุคลากรศึกษาตามอัธยาศัย ค่าเฉลี่ ยอยู่ในระดับที่มากกว่าประเด็นอื่น (ค่าเฉลี่ ย=
3.63, S.D.= 1.00) รองลงมา คือ หลักสู ตรของหน่วยงานที่จดั การศึกษา ไม่ตรงกับความต้องการของ
บุคลากร (ค่าเฉลี่ย=3.62, S.D.= 1.25) และไม่มีการสารวจความต้องการของบุคลากรในการศึกษาต่อ
ในระดั บ ที่ สู งขึ้ น (ค่ า เฉลี่ ย =3.57, S.D.=1.30) แต่ ส าหรั บ ไม่ มี ก ารวางแผนบุ ค คลากรใน

ด้า นการศึ ก ษาที่ ชัด เจน มี ค่ า เฉลี่ ย ปั ญ หาการพัฒ นาบุ ค ลากรขององค์ก ารบริ ห ารส่ ว นจัง หวัด
นครราชสี มา อยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ ย=3.48, S.D.= 1.00) รองลงมา คือ ไม่มีการสนับสนุ น
ทุนการศึกษาแก่บุคลากร (ค่าเฉลี่ย=3.09, S.D.= 1.17) ไม่มีการเตรี ยมความพร้อมให้บุคลากรก่อน
ได้รั บ การศึ ก ษาต่ อ ในระดับ สู ง เช่ น การอบรมเกี่ ย วกับ เทคโนโลยี ส ารสนเทศ/คอมพิ ว เตอร์
(ค่ า เฉลี่ ย =3.07, S.D.= 0.98) หลัก เกณฑ์ ก ารพิ จ ารณาคัดเลื อ กบุ ค คลเข้า ศึ ก ษาต่ อ ไม่ เหมาะสม
(ค่าเฉลี่ ย=2.81, S.D.= 1.08) ไม่มีการประชาสัมพันธ์แผนงาน/โครงการการศึกษา ให้บุคลากรใน
สังกัดทราบอย่างทัว่ ถึง (ค่าเฉลี่ย=2.77, S.D.= 1.40) ไม่มีแหล่งสนับสนุ นการศึกษา/การเรี ยนภายใน
องค์การ (ค่าเฉลี่ ย=2.66, S.D.= 1.42) และ หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลื อกบุคคลเข้าศึกษาต่อไม่
ครอบคลุมบุคลากรทุกประเภท (ค่าเฉลี่ย=2.58, S.D.= 1.37) ตามลาดับ
ด้ านการฝึ กอบรม โดยภาพรวม พบว่า ปั ญหาการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริ หารส่ วน
จังหวัดนครราชสี มา มีค่าเฉลี่ ยอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ ย=3.11,S.D.= 0.68) และเมื่อพิจารณา
รายประเด็นคาถาม พบว่า ปั ญหาการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริ หารส่ วนจังหวัดนครราชสี มา มี
ค่าเฉลี่ ยอยูใ่ นระดับที่มากกว่าประเด็นอื่น คือ เจ้าหน้าที่ดาเนิ นการทุกขั้นตอนการฝึ กอบรมไม่เป็ น
ตามที่ ก าหนด (ค่า เฉลี่ ย =3.75, S.D.= 1.12) รองลงมา คื อ การส่ ง บุ คลากรไปฝึ กอบรมภายนอก
หน่ วยงาน (ค่าเฉลี่ย=3.65, S.D.= 1.24) หน่ วยงานจัดทาแผนงาน/โครงการ เพื่อพัฒนาบุคลากรไม่
ต่ อเนื่ อง (ค่ า เฉลี่ ย =3.65, S.D.= 1.17) หน่ ว ยงานไม่ ส นับ สนุ นให้บุ ค คลเข้า รั บ การฝึ กอบรมใน
หลักสู ตรที่ตอ้ งการ (ค่าเฉลี่ ย=3.61, S.D.=1.03) และการประเมินผลการฝึ กอบรม/รายงานผลการ
ฝึ กอบรมให้ผบู้ งั คับบัญชาทราบ (ค่าเฉลี่ย=3.54, S.D.=1.27) ตามลาดับ สาหรับมีรายประเด็นคาถาม
มีค่าเฉลี่ ยอยู่ในระดับปานกลางคือ การประชาสัมพันธ์แผนงาน/โครงการฝึ กอบรม ให้บุคลากรใน
สังกัดทราบไม่ทวั่ ถึง (ค่าเฉลี่ย=3.27, S.D.= 0.99) รองลงมา คือ การฝึ กอบรมระยะสั้นที่เกี่ยวกับการ
พัฒนาทักษะในการปฏิบตั ิงาน (ค่าเฉลี่ ย=3.08, S.D.= 1.10) ไม่มีการฝึ กอบรม/ปฐมนิ เทศบุคลากร
ใหม่ก่อนปฏิบตั ิงาน (กรณี บรรจุใหม่) (ค่าเฉลี่ย=3.22, S.D.= 1.11) บุคลากรมีส่วนร่ วมในการจัดทา
แผน/โครงการฝึ กอบรมน้อย (ค่าเฉลี่ย=2.92, S.D.= 1.00) หลักสู ตรการฝึ กอบรมของหน่วยงานไม่
ทันสมัย (ค่าเฉลี่ย=2.76, S.D.= 1.41) หลักสู ตรการฝึ กอบรมที่หน่วยงานหรื อส่ วนราชการอื่นจัดไม่
สอดคล้องกับความต้องการของบุคลากร (ค่าเฉลี่ย=2.74, S.D.= 1.03) และ การเข้ารับการฝึ กอบรม
ในการพัฒนางานในหน้าที่สาหรับบุคลากร (ค่าเฉลี่ย=2.62, S.D.= 1.30) แต่สาหรับ ค่าเฉลี่ยที่อยูใ่ น
ระดับน้อย คือ หน่วยงานจัดสรรงบประมาณในการฝึ กอบรมไม่เพียงพอ (ค่าเฉลี่ย=2.45, S.D.=1.30)
และการจัดการฝึ กอบรม มิได้เชิ ญวิทยากรหรื อผูท้ รงคุณวุฒิจากภายนอกมาให้ความรู้ (ค่าเฉลี่ ย=
2.33, S.D.= 1.22)
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ด้ านการศึกษาดูงาน โดยภาพรวม พบว่า ปั ญหาการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริ หารส่ วน
จังหวัดนครราชสี มา มีค่าเฉลี่ ยอยูใ่ นระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย=3.40, S.D.= 0.81) และเมื่อพิจารณา
รายประเด็นคาถาม พบว่า การสนับสนุ นให้บุคลากรศึกษาดูงานต่างประเทศไม่ทวั่ ถึง มีค่าเฉลี่ยอยู่
ในระดับ ที่ ม ากกว่ า ประเด็ น อื่ น (ค่ า เฉลี่ ย =3.85, S.D.= 1.24) รองลงมา คื อ บุ ค ลากรไม่ ท ราบ
วัตถุ ประสงค์ข องการศึ ก ษาดู ง าน จึ ง ไม่ สามารถนาความรู ้ และประสบการณ์ มาประยุก ต์ใ ช้ก ับ
ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบได้ (ค่าเฉลี่ ย=3.71, S.D.= 1.18) การจัดการศึกษาดูงานของบุคลากร
(ค่า เฉลี่ ย=3.69, S.D.= 1.22) หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลื อกบุ คคลไปศึ ก ษาดู งานไม่เหมาะสม
(ค่ า เฉลี่ ย =3.68, S.D.= 1.27) การไปศึ ก ษาดู ง านไม่ ส อดคล้อ งกับ ภาระหน้า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบ
(ค่ า เฉลี่ ย =3.60, S.D.= 1.21) และการประเมิ น ผล/รายงานผลการศึ ก ษาดู ง าน (ค่ า เฉลี่ ย =3.53,
S.D.=1.02) ตามลาดับ แต่สาหรับ การส่ งเสริ มการศึกษาดูงานของบุคลากรไม่ครอบคลุ มบุคลากร
ทุกประเภท มี การพัฒนาบุ คลากรขององค์การบริ หารส่ วนจังหวัดนครราชสี มา อยู่ในระดับปาน
กลาง (ค่าเฉลี่ย=2.72, S.D.=1.42) และจัดสรรงบประมาณในการศึกษาดูงานไม่เพียงพอ (ค่าเฉลี่ย=
2.47, S.D.= 1.31) ตามลาดับ
ด้ านกิจกรรมการพัฒนา โดยภาพรวม พบว่า ปั ญหาการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริ หาร
ส่ วนจังหวัดนครราชสี มา มี ค่า เฉลี่ ยอยู่ในระดับปานกลาง (ค่า เฉลี่ ย=3.47, S.D.= 0.85) และเมื่ อ
พิ จารณารายประเด็ นค าถาม พบว่า ปั ญหาการพัฒนาบุ ค ลากรขององค์ก ารบริ หารส่ วนจังหวัด
นครราชสี มา ความร่ วมมือในการดาเนินกิจกรรมการพัฒนา มีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับที่มากกว่าประเด็น
อื่น (ค่าเฉลี่ย=3.68, S.D.= 1.16) รองลงมา คือ การจัดกิ จกรรมในการปลูกฝังจิตสานึ กการประหยัด
พลังงาน (ค่าเฉลี่ย=3.65, S.D.=1.13) การจัดกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรที่สอดคล้องกับหลัก 5 ส.
(ค่าเฉลี่ ย=3.64, S.D.=1.20) การจัดกิ จกรรมการพัฒนาบุ คลากรที่ สอดคล้องกับหลักธรรมาภิ บาล
(ค่าเฉลี่ย=3.57, S.D.=1.21) และกิจกรรมการพัฒนาที่หน่วยงานนามาประยุกต์ใช้ไม่มีความต่อเนื่ อง
(ค่ า เฉลี่ ย =3.55, S.D.=1.22) ตามล าดับ แต่ ส าหรั บ การพัฒ นาบุ ค ลากรขององค์ก ารบริ หารส่ ว น
จังหวัดนครราชสี มา ที่มีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับปานกลาง คือ การประเมินผลการนากิจกรรมการพัฒนา
มาประยุกต์ใช้ (ค่าเฉลี่ย=3.48, S.D.=0.96) รองลงมา คือ การประชาสัมพันธ์กิจกรรมการพัฒนาให้
ทราบอย่า งทั่วถึ ง (ค่ า เฉลี่ ย =3.44, S.D.=0.99) มี ท ัศ นคติ ที่ เ ป็ นอุ ป สรรคต่ อ การพัฒ นาบุ ค ลากร
(ค่าเฉลี่ ย=3.20, S.D.=0.96) และขาดความรู ้ ความเข้าใจในกิ จกรรมการพัฒนาที่ นามาประยุกต์ใช้
(ค่าเฉลี่ย=3.03, S.D.=1.08) ตามลาดับ
ตอนที่ 3 การวิเคราะห์เปรี ยบเทียบระดับ ปั ญหาการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริ หาร
ส่ วนจังหวัดนครราชสี มา ที่มีต่อองค์ประกอบของปั ญหาการพัฒนาบุคลากร ทั้ง 4 ด้าน คือ ด้าน
การศึกษา ด้านการฝึ กอบรม ด้านการศึกษาดูงาน และด้านกิจกรรมการพัฒนา จาแนกตาม เพศ อายุ

3
การศึกษา ประเภทของบุคลากร และอายุการทางาน โดยภาพรวม พบว่า เพศที่ต่างกัน การพัฒนา
บุคลากร ไม่แตกต่างกัน คือ ด้านการศึกษาดูงาน และด้านกิจกรรมการพัฒนา สาหรับด้านการศึกษา
และด้านการฝึ กอบรม ปั ญหาการพัฒนาบุคลากรแตกต่างกัน อย่างมีมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ผลการทดสอบสมมติ ฐาน ปั ญหาการพัฒนาบุ ค ลากรขององค์ก ารบริ หารส่ ว นจัง หวัด
นครราชสี มา โดยภาพรวม และรายด้าน พบว่า อายุ การศึกษา ประเภทบุคลากร และอายุการทางาน
ที่ต่างกัน ปั ญหาการพัฒนาบุคลากร ในทุกด้าน ไม่แตกต่างกัน คือ ด้านการศึกษา ด้านการฝึ กอบรม
ด้านการศึกษาดูงาน และด้านกิจกรรมการพัฒนา

อภิปรายผล
จากผลการศึ ก ษา เรื่ องปั ญ หาการพัฒ นาบุ ค ลากรขององค์ ก ารบริ หารส่ ว นจัง หวัด
นครราชสี มา ทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านการศึกษา ด้านการฝึ กอบรม ด้านการศึกษาดูงาน และด้านกิจกรรม
การพัฒนา สามารถอภิปรายผลได้ ดังนี้
ด้ า นการศึ ก ษา โดยภาพรวม พบว่า ปั ญหาการพัฒนาบุ คลากรขององค์การบริ หารส่ วน
จังหวัดนครราชสี มา มีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับปานกลาง ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ทรงศักดิ์ ทิอ่อน
(2550) ได้ศึกษาเรื่ องการศึกษาปั ญหาและความต้องการด้านการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริ หาร
ส่ วนจังหวัดอุตรดิ ตถ์ ผลการวิจยั พบว่า ปั ญหาด้านการพัฒนาบุคลากรของบุ คลากรขององค์การ
บริ หารส่ วนจังหวัดอุ ตรดิ ตถ์โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่ อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า
ด้านการศึกษาด้านการฝึ กอบรม ด้านการศึกษาดูงาน และด้านกิจกรรมการพัฒนา อยูใ่ นระดับปาน
กลาง ทั้งนี้อาจเป็ นเพราะว่า องค์การบริ หารส่ วนจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็ นหน่วยงานบริ หารราชการส่ วน
ท้องถิ่ น มีฐานะเป็ นนิ ติบุคคล (องค์การบริ หารส่ วนจังหวัดอุตรดิ ตถ์. 2547 : 13) ที่มีอานาจหน้าที่
ความรับผิดชอบในการจัดบริ การสาธารณะครอบคลุมทั้งจังหวัด อีกทั้งยังมีนโยบายในการพัฒนา
ความเป็ นอยู่ของประชาชนให้มีคุณภาพชี วิตที่ดี และที่ผ่านมามักมุ่งเน้นการพัฒนาในด้านระบบ
โครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค และด้านสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมเป็ นส่ วนมาก
จากภาระหน้าที่ความรับผิดชอบดังกล่าวจึงจาเป็ นที่จะต้องมีผปู ้ ฏิบตั ิหรื อบุคลากรที่เพียงพอต่อการ
ปฏิ บตั ิ ภารกิ จหน้า ที่ ขององค์การบริ หารส่ วนจัง หวัดอุ ตรดิ ตถ์ ซึ่ งพบว่า บุ ค ลากรส่ วนใหญ่เป็ น
ข้าราชการ รองลงมาคือ พนักงานจ้างลูกจ้างประจา และลูกจ้างชัว่ คราว ที่มีการศึกษาโดยภาพรวม
ต่ า กว่า ปริ ญญาตรี ซึ่ ง อาจจะเป็ นเพราะบุ ค ลากรบางประเภทไม่เห็ นความสาคัญของการพัฒนา
บุ คลากรด้านการศึ ก ษา ดัง นั้นเพื่อเป็ นการพัฒนาบุ คลากรในด้านการศึ กษา ที่ มุ่ง เพิ่มพูนความรู ้
ทักษะและความสามารถของบุคลากร สอดคล้องกับแนวคิดของ โศรตรี ย ์ จุฑานนท์ (2548 : 165)
กล่าวว่า “การศึกษาเป็ นการยกระดับความรู ้ความสามารถโดยรวมของบุคคล ทั้งทางด้านสติปัญญา
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สังคม อารมณ์ เพื่อบุคคลให้มีความพร้อมในการทางานตามความต้องการขององค์การในอนาคต”
ซึ่ งในปั จจุ บนั องค์การบริ หารส่ วนจังหวัดอุ ตรดิ ตถ์ ได้พฒั นาบุ คลากรโดยการส่ งเสริ มการศึกษา
ให้ ก ับ บุ ค ลากรในสั ง กัด ด้ว ยการให้ อิ ส ระทางการศึ ก ษา อี ก ทั้ง ยัง คัด เลื อ กบุ ค ลากรเพื่ อ เข้า รั บ
การศึกษาต่อในระดับปริ ญญาตรี หลักสู ตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิ ต สาขาการปกครองท้องถิ่ น
ตามโครงการความร่ วมมื อ ทางวิ ช าการระหว่ า งกรมส่ งเสริ มการปกครองท้ อ งถิ่ น กั บ
สถาบันการศึกษา 34 แห่ ง (มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์. 2548 : 1-2) แต่ก็ยงั ไม่เพียงพอกับความ
ต้องการของบุคลากร เนื่องจากองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดอุตรดิตถ์ยงั ขาดความเป็ นเป็ นเอกภาพใน
การพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับทุนการศึกษา รวมถึงหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกบุคคล
เข้าศึกษาต่อที่ หน่ วยงานที่ จดั หลักสู ตรทางการศึ กษาไม่สอดคล้องกับความต้องการของบุคลากร
และที่สาคัญองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดอุตรดิ ตถ์ยงั ขาดการสารวจความต้องการของบุคลากรใน
การศึ ก ษาต่ อในระดับ ที่ สู ง ขึ้ น ซึ่ ง สอดคล้องกับ ผลงานวิ จยั ของ ศิ ริ นทร์ วงษ์ส วัส ดิ์ (2534 :
บทคัดย่อ) ที่ศึกษาปั ญหาการพัฒนาบุคลากรของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนประถมศึกษา สังกัดสานักงาน
การประถมศึ กษาจังหวัดนครศรี ธรรมราช พบว่า การลดปั ญหาการพัฒนาบุคลากรของผูบ้ ริ หาร
โรงเรี ยนประถมศึกษาสังกัดสานักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครศรี ธรรมราช โดยการส่ งเสริ ม
ให้ครู อาจารย์มีส่วนร่ วมในการบริ หารงานตามภารกิ จหน้าที่ ความรับผิดชอบ และจะต้องสารวจ
ความต้องการในการพัฒนาบุ คลากรในโรงเรี ยนจากครู และปั ญหาที่ รองลงมา คือ ขาดการการ
เตรี ยมความพร้อมให้บุคลากรก่อนได้รับการศึกษาต่อในระดับสู ง เช่น การอบรมภาษาอังกฤษ และ
การอบรมเกี่ ย วกับ เทคโนโลยีส ารสนเทศ/คอมพิวเตอร์ ก่ อนการเข้า ศึ ก ษาต่ อ ซึ่ งสอดคล้องกับ
ผลงานวิจยั ของ ทัศนพันธ์ พงษ์เภตรา (2545 : บทคัดย่อ) ที่ศึกษาความต้องการการพัฒนาบุคลากร
ของสานักงานตรวจราชการในการสนับสนุ นการตรวจราชการระดับสานักนายกรัฐมนตรี พบว่า
บุคลากรของสานักงานตรวจราชการส่ วนใหญ่มีความต้องการพัฒนาบุ คลากร ด้านการให้ความรู้
ทางด้านเทคโนโลยี ด้านการให้ความรู ้ดา้ นภาษาอังกฤษ อยูใ่ นระดับมากทุกด้าน และยังสอดคล้อง
กับหลักการจัดการศึกษาที่ว่าต้องจัดหลักสู ตรให้สอดคล้องกับความต้องการของบุคคลก่อน จึงจะ
ทาให้การศึกษาบังเกิ ดผลดี ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่า การศึกษาเป็ นกระบวนการพัฒนาองค์ความรู้
ความคิดของมนุ ษย์ ก่อให้เกิดความเจริ ญงอกงามในด้านต่างๆ ทาให้มนุ ษย์เป็ นมนุ ษย์ที่สมบูรณ์ท้ งั
ร่ างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างสงบสุ ข โดยการพัฒนา
บุ ค ลากรขององค์ก ารบริ หารส่ ว นจัง หวัด อุ ตรดิ ตถ์ ในด้า นการศึ ก ษา จะต้อ งมี เ อกภาพในการ
พิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ หลักสู ตรทางการศึกษาควรมีหลากหลาย และมีการเตรี ยมความ
พร้อมให้กบั บุคลากรก่อนเข้ารับการศึกษา
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ด้ านการฝึ กอบรม โดยภาพรวม พบว่า ปั ญหาการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริ หารส่ วน
จังหวัดนครราชสี มา มีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับปานกลาง ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ทรงศักดิ์ ทิอ่อน
(2550) ได้ศึกษาเรื่ องการศึกษาปั ญหาและความต้องการด้านการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริ หาร
ส่ วนจังหวัดอุ ตรดิ ตถ์ ผลการวิจยั พบว่า ปั ญหาด้านการพัฒนาบุ คลากรขององค์การบริ หารส่ วน
จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้านการฝึ กอบรมอยูใ่ นระดับปานกลาง ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะว่า องค์การบริ หารส่ วน
จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้มีการจัดทาแผนงานและโครงการในการพัฒนาบุคลากร โดยการอบรมเป็ นการ
เพิ่มความรู ้ ทักษะและทัศนคติมาโดยตลอด ทั้งการอบรมระยะสั้นและระยะยาว ซึ่ งสอดคล้องกับ
แนวคิดของ วิเชียร วิทยอุดม (2549: 106) ที่ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับการฝึ กอบรมไว้วา่ การฝึ กอบรม
เป็ นกระบวนการเรี ยนรู ้ ที่รวบรวมเอาทักษะของการปฏิบตั ิงานอย่างเหมาะสมแนวคิด กฎระเบียบ
หรื อทัศนคติ ให้เกิดขึ้นในการปฏิบตั ิงานของพนักงาน ประกอบกับบุคลากรในสังกัดมีจานวน 184
คน ส่ วนใหญ่เป็ นข้าราชการ คิดเป็ นร้อยละ 45.7 จึงทาให้การส่ งบุคลากรไปอบรมอาจจะไม่ทวั่ ถึง
และไม่สอดคล้องกับความต้องการของบุ คลากร อี กทั้งยังขาดการมี ส่วนร่ วมในการจัดทาแผน /
โครงการ และขาดการสารวจความต้องการเพื่อเข้ารั บการฝึ กอบรมในการพัฒนางานในหน้าที่
สาหรับบุคลากร ซึ่งอาจเป็ นเพราะหลักสู ตรในการฝึ กอบรมโดยเฉพาะหน่วยงานภายนอก จะเป็ นผู ้
กาหนดหลักสู ตรซึ่ งไม่สอดคล้องกับความต้องการและหน้าที่ ความรั บผิดชอบของบุ คลากรและ
องค์การบริ หารส่ วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่ งสอดคล้องกับการวิจยั ของ สาเริ ง พันธุ์ผกั (2541: บทคัดย่อ)
ที่ ได้ศึกษาปั ญหาและแนวทางการแก้ปั ญหาในวิธี การพัฒนาบุ คลากรในโรงเรี ยนประถมศึ กษา
สังกัดสานักงานการประถมศึกษาจังหวัดปทุมธานี พบว่า ผูบ้ ริ หารและครู ผสู ้ อน มีทศั นะต่อปั ญหา
ในการพัฒนาบุคลากร ด้วยวิธีการฝึ กอบรม โดยรวมอยู่ในระดับกลาง ซึ่ งผูบ้ ริ หารและครู ผสู ้ อนมี
ทัศนะต่อแนวทางแก้ไขปั ญหาการฝึ กอบรม โดยให้มีการสารวจความต้องการกิจกรรมการฝึ กอบรม
จัดหาวิท ยากรที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญเฉพาะด้า นมาให้ค วามรู ้ นาเทคนิ ค วิธี ก ารใหม่ ๆ มาใช้ จัดท า
เอกสารประกอบให้ตรงประเด็น และเพียงพอวางแผนไว้ล่วงหน้าอย่างเป็ นระบบ นาเทคโนโลยีที่
ทัน สมัย มาใช้ใ นการฝึ กอบรม ให้ ค รู มี ส่ วนร่ ว มในกิ จ กรรมและประเมิ น ผลก่ อ นและหลัง การ
ฝึ กอบรม และสุ ดท้ายยังขาดการฝึ กอบรมระยะสั้นที่ เกี่ ยวกับการพัฒนาทักษะในการปฏิ บตั ิ งาน
ดังนั้น จึงอาจกล่าวได้ว่า การฝึ กอบรมเป็ นกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ เฉพาะของบุคคลเพื่อที่จะปรับปรุ ง
และเพิ่ ม พู น ความรู ้ ความเข้า ใจ ทัก ษะ และเจตคติ อัน เหมาะสมจนสามารถก่ อ ให้ เ กิ ด การ
เปลี่ ย นแปลงในพฤติ กรรมและเจตคติ ต่อการปฏิ บตั ิ ง านในหน้า ที่ ใ ห้มีป ระสิ ท ธิ ภาพยิ่ง ขึ้ น โดย
องค์การบริ หารส่ วนจังหวัดอุตรดิตถ์จะต้องส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมในการจัดทาแผน / โครงการและ
สารวจความต้องการเพื่อเข้ารับการฝึ กอบรมในการพัฒนางานในหน้าที่สาหรับบุคลากร
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ด้ านการศึกษาดูงาน โดยภาพรวม พบว่า ปั ญหาการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริ หารส่ วน
จังหวัดนครราชสี มา มีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับปานกลาง ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ทรงศักดิ์ ทิอ่อน
(2550) ได้ศึกษาเรื่ องการศึกษาปั ญหาและความต้องการด้านการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริ หาร
ส่ วนจังหวัดอุ ตรดิ ตถ์ ผลการวิจยั พบว่า ปั ญหาด้านการพัฒนาบุ คลากรขององค์การบริ หารส่ วน
จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้านการศึกษาดูงานอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะว่า ปั จจุบนั องค์การ
บริ หารส่ วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้ให้ความสาคัญในการพัฒนาบุคคลในสังกัด และการศึกษาดูงานจึง
เป็ นกิจกรรมหนึ่ งที่องค์การบริ หารส่ วนจังหวัดอุตรดิตถ์นามาประยุกต์ใช้ เพื่อให้บุคลากรมีความรู ้
ความสามารถ มีสมรรถภาพในการทางานที่สูง ถูกต้องและมีประสิ ทธิ ภาพ ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิด
ของ พงศธร พิทกั ษ์กาพล (2540: 7) ที่ได้เสนอแนวคิดเกี่ ยวกับความสาคัญของการพัฒนาบุคลากร
ไว้วา่ การพัฒนาบุคลากรช่ วยให้บุคลากรปฏิ บตั ิหน้าที่อย่างมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้นถูกต้องมากขึ้น
ผิดพลาดน้อยลง แต่เนื่องจากองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดอุตรดิตถ์มีบุคลากรเป็ นจานวนมาก ซึ่ งมีท้ งั
ข้า ราชการ ลู ก จ้างประจา พนัก งานจ้า งและลู ก จ้า งชั่วคราว โดยส่ วนใหญ่ เป็ นข้า ราชการ มี อายุ
ระหว่าง 41 – 50 ปี และส่ วนใหญ่มีอายุการทางานไม่เกิ น 5 ปี จึงทาให้การพัฒนาบุคคลด้วย
การศึ ก ษาดู ง านอาจไม่ ท ั่ว ถึ ง บุ ค ลากรทุ ก ประเภท อี ก ทั้ง ในการศึ ก ษาดู ง านบุ ค ลากรไม่ ท ราบ
วัตถุ ป ระสงค์ข องการศึ ก ษาดู ง าน จึ ง ไม่ ส ามารถนาความรู ้ และประสบการณ์ ม าประยุก ต์ใ ช้ก ับ
ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบได้ รวมทั้งสถานที่หรื อองค์การที่องค์การบริ หารส่ วนจังหวัดอุตรดิตถ์
กาหนดยังขาดการสารวจความต้องการของบุคลากรในการศึกษาดูงาน เพื่อให้สอดคล้องกับอานาจ
หน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรและองค์กร ซึ่ งสอดคล้องกับการวิจยั ของ สาเริ ง พันธุ์ผกั (2541:
บทคัด ย่อ ) ที่ ไ ด้ศึ ก ษาปั ญ หาและแนวทางการแก้ปั ญ หาในวิ ธี ก ารพัฒ นาบุ ค ลากรในโรงเรี ย น
ประถมศึกษา สังกัดสานักงานการประถมศึกษาจังหวัดปทุมธานี พบว่าผูบ้ ริ หารและครู ผูส้ อน มี
ทัศนะต่อปั ญหาในการพัฒนาบุคลากร ด้วยวิธีการศึกษาดูงาน โดยรวมอยูใ่ นระดับกลาง ซึ่ งผูบ้ ริ หาร
และครู ผูส้ อนมี ทศั นะต่อแนวทางแก้ไขปั ญหาการศึ กษาดู งาน โดยมอบหมายให้ดูงานในหน้าที่
ความรับผิดชอบ แจ้งข้อมูลให้ครู ทราบล่วงหน้า สารวจข้อมูลปั ญหาและความต้องการให้ครู มีส่วน
ร่ วมในการวางแผน เมื่อไปศึกษาดูงานแล้วให้สรุ ปรายงานผล และเผยแพร่ แก่ผรู ้ ่ วมงาน ดังนั้น จึง
อาจกล่ า วได้ว่า การศึ ก ษาดู ง านเป็ นการพัฒนาบุ ค ลากรที่ ช่ วยให้บุ ค ลากรปฏิ บ ตั ิ หน้า ที่ อย่า งมี
ประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น ถูกต้องมากขึ้น โดยองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดอุตรดิตถ์จะต้องสนับสนุ นให้
บุคลากรศึกษาดูงานต่างประเทศไม่ทวั่ ถึ ง และแจ้งวัตถุ ประสงค์ของการศึกษาดูงานให้ชดั เจนเพื่อ
สามารถนาความรู้ และประสบการณ์ม าประยุกต์ใช้กบั ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบได้ อีกทั้งต้อง
สารวจความต้องการของบุคลากรในการศึกษาดูงานเพื่อให้ตรงตามความต้องการของบุคลากร
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ด้ านกิจกรรมการพัฒนา โดยภาพรวม พบว่า ปั ญหาการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริ หาร
ส่ วนจังหวัดนครราชสี มา มีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับปานกลาง ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ทรงศักดิ์ ทิอ่อน
(2550) ได้ศึกษาเรื่ องการศึกษาปั ญหาและความต้องการด้านการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริ หารส่ วน
จังหวัดอุ ตรดิ ตถ์ ผลการวิจยั พบว่า ปั ญหาด้านการพัฒนาบุ คลากรขององค์การบริ หารส่ วนจังหวัด
อุ ตรดิ ตถ์ ด้านกิ จกรรมการพัฒนาอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะว่า กิ จกรรมการพัฒนาที่
องค์การบริ หารส่ วนจังหวัดอุตรดิตถ์ส่วนใหญ่ที่นามาประยุกต์ใช้เป็ นนโยบายหรื อ กิ จกรรมที่ราชการ
ส่ วนกลางหรื อส่ วนภูมิภาคเป็ นผูก้ าหนด ที่มีจุดเน้นของการพัฒนามุ่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตามความ
ต้องการขององค์การและสังคมในอนาคต การพัฒนาเป็ นเรื่ องที่อยูใ่ นความรับผิดชอบร่ วมกับทุกฝ่ าย ทั้ง
ผูบ้ ริ หารและตัวผูป้ ฏิบตั ิงานเอง และเป็ นการลงทุนในระยะยาวขององค์การที่หวังผลในอนาคต และต้อง
ใช้เวลาอันยาวนานและมี ลกั ษณะค่อยเป็ นค่อยไป ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิ ดของ ศุ ภชัย ยาวะประภาษ
(2548 : 184) ที่ได้เสนอแนวคิ ดเกี่ ยวกับกิ จกรรมการพัฒนา ไว้ว่า การพัฒนาเป็ นการดาเนิ นการด้วย
วิธีการต่างๆ เพื่อเพิ่มและขยายโลกทัศน์ สาหรับการปฏิ บตั ิงานและการปฏิ บตั ิตนทั้งในงานในสังคม
ส่ วนรวม ให้แก่บุคลากร ซึ่ งรวมถึงการมอบหมายงานพิเศษ การสอนงาน การให้คาปรึ กษา แนะนา การ
เป็ นพี่เลี้ยง การสับเปลี่ ยนหมุนเวียนหน้าที่ การงาน การจัดทัศนศึกษา ดูงาน การมอบหมายให้ประชุ ม
แทนและการมอบหมายให้เข้าร่ วมกิจกรรมสังคมอื่นๆ ซึ่ งวิธีการต่างๆ ดังกล่าวหากเลือกให้ผสมผสาน
กับการศึ กษาและการฝึ กอบรม ก็จะช่ วยทาให้ระบบการพัฒนาทรัพยากรบุคลากรขององค์การมีความ
สมบู รณ์ ยิ่ งขึ้ น โดยกิ จกรรมในการพัฒนาบุ คลากรในบางกิ จกรรมที่ องค์การบริ หารส่ วนจังหวัด
อุตรดิ ตถ์นามาใช้ยงั ขาดความต่อเนื่ อง อีกทั้งยังขาดการประชาสัมพันธ์กิจกรรมการพัฒนาให้บุคลากร
ในสั งกัดทราบอย่างทั่วถึ ง รวมถึ งขาดความรู ้ ความเข้าใจในกิ จกรรมการพัฒนาที่ หน่ วยงานน ามา
ประยุกต์ใช้จึงทาให้การประยุกต์ให้ไม่บรรลุ วตั ถุ ประสงค์ ซึ่ งสอดคล้องกับการวิจยั ของ ตรี วิบูลย์ ชม
ละม้าย (2545: ออน-ไลน์) ที่ได้ศึกษาเรื่ องการศึกษาสภาพและปั ญหาการพัฒนาบุคลากรในโรงเรี ยน
ประถมศึ ก ษา สั ง กัดส านั ก งานการประถมศึ ก ษาจัง หวัดกาญจนบุ รี พบว่ า ด้ า นการพัฒนาโดย
กระบวนการปฏิ บตั ิงานมีปัญหามากที่สุดเกี่ ยวกับบุคลากรขาดความรู ้ ความสามารถในการปฏิ บตั ิงาน
ด้านการพัฒนาโดยกระบวนการบริ หารมี ปัญหามากที่ สุดเกี่ ยวกับผูบ้ ริ หารขาดความรู ้ และขาดเทคนิ ค
การบริ หารงาน ดังนั้น จึ งอาจกล่ าวได้ว่า กิ จกรรมการพัฒนามุ่ งให้เกิ ดการเปลี่ ยนแปลงตามความ
ต้องการขององค์การและสังคมในอนาคต การพัฒนาเป็ นเรื่ องที่อยูใ่ นความรับผิดชอบร่ วมกับทุกฝ่ าย ทั้ง
ผูบ้ ริ หารและตัวผูป้ ฏิบตั ิงานเอง และเป็ นการลงทุนในระยะยาวขององค์การที่หวังผลในอนาคต ซึ่ งต้อง
ใช้เวลาอันยาวนานและมีลกั ษณะค่อยเป็ นค่อยไป โดยองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดอุตรดิตถ์จะต้องมีการ
นามาประยุกต์ใช้ไม่มีความต่อเนื่ อง และประชาสัมพันธ์กิจกรรมการพัฒนาให้บุคลากรในสังกัดทราบ
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อย่างทัว่ ถึง รวมไปถึงการสร้างความรู ้ความเข้าใจในกิจกรรมการพัฒนาที่หน่วยงานนามาประยุกต์ใช้ให้
บุคลากรได้รับทราบอย่างทัว่ ถึง

ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะจากการวิจัยในครั้งนี้
สาหรับข้อเสนอแนะเกี่ ยวกับ ปั ญหาการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริ หารส่ วนจังหวัด
นครราชสี มา ในครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั มีขอ้ เสนอแนะ ดังนี้
1. ด้านการศึกษา ควรมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อให้ครอบคลุม
บุคลากรทุกประเภท และควรมีแหล่งสนับสนุนการศึกษาภายในองค์การ
2. ด้านการฝึ กอบรม ควรมีการจัดฝึ กอบรมโดยเชิญวิทยากรหรื อผูท้ รงคุณวุฒิจากภายนอก
มาให้ความรู ้แก่บุคลากร เพื่อพัฒนาบุคลากรขององค์การบริ หารส่ วนจังหวัดนครราชสี มา และควร
จัดสรรงบประมาณให้เพียงพอสาหรับการฝึ กอบรมมากยิง่ ขึ้น
ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่ อไป
1. ควรศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริ หารส่ วนจังหวัด
2. ควรศึกษารู ปแบบในการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริ หารส่ วนจังหวัด ในแต่ละภาค
3. ควรศึ กษาวิจยั เกี่ ยวกับแรงจูงในในการพัฒนาตนเองของบุ คลากรในองค์การบริ หาร
ส่ วนจังหวัด

