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บทคดัย่อ 
การศึกษาคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษา ปัญหาการพฒันาบุคลากรขององค์การบริหาร

ส่วนจงัหวดันครราชสีมา และ เพื่อศึกษาเปรียบเทียบระดบัปัญหาการพฒันาบุคลากรขององค์การ
บริหารส่วนจังหวดันครราชสีมา โดยการวิจัยคร้ังน้ีผูว้ิจ ัยใช้วิธีการเลือกตัวอย่างแบบบังเอิญ 
(Accidental Sampling) ได้ขนาดตวัอย่างจ านวน 200 คน การรวบรวมข้อมูลใช้แบบสอบถาม
ลกัษณะค าถามเป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดบั  

ผลการศึกษาพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีปัญหาการพฒันาบุคลากรขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั
นครราชสีมา โดยภาพรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัปานกลาง ผลการทดสอบสมมติฐาน ปัญหาการ
พฒันาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมา โดยภาพรวม และรายดา้น พบวา่ อาย ุ
การศึกษา ประเภทบุคลากร และอายุการท างานท่ีต่างกนั ปัญหาการพฒันาบุคลากร ในทุกดา้นไม่
แตกต่างกนั คือ ดา้นการศึกษา ดา้นการฝึกอบรม ดา้นการศึกษาดูงาน และดา้นกิจกรรมการพฒันา 

 

ภูมหิลงั 
องคก์ารทุกองคก์ารจะประสบผลส าเร็จและบรรลุจุดมุ่งหมายปลายทางท่ีก าหนดไดน้ั้นการ

ใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ในองค์การอย่างมีประสิทธิภาพนับว่ามีความส าคญัเป็นอย่างยิ่ง ในบรรดา
ทรัพยากรในองคก์ารนั้นประกอบดว้ย คน เงิน วสัดุอุปกรณ์ (รวมถึงอาคารสถานท่ี) และเทคโนโลย ี
ถือได้ว่ามีบทบาทส าคัญ แต่อย่างไรก็ตาม คนก็ถือได้ว่าเป็นปัจจัยส าคัญระดับแนวหน้าน า
ความส าเร็จมาสู่องค์การทุกองค์การคน หรือท่ีเรียกวา่ ทรัพยากรมนุษย ์เป็นผูส้ร้างสรรค์ทุกส่ิงทุก
อย่าง จนกระทัง่กลายเป็นผลผลิตหรือการบริหารท่ีน าองค์การไปสู่ความส าเร็จและเป็นการฉาย
ภาพลกัษณ์ท่ีดีขององคก์ารสู่สาธารณชน โดยทัว่ไปคนแต่ละคนมีลกัษณะหลากหลายแตกต่างกนัใน
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ดา้นความรู้ ทกัษะ ทศันคติ ซ่ึงเป็นคุณลกัษณะท่ีส าคญัในการปฏิบติัภารกิจต่างๆ ให้องคก์ารบรรลุ
เป้าหมาย อยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล แต่เน่ืองจากปัจจยัแวดลอ้มต่างๆ ไดเ้ปล่ียนแปลงไป
อย่างรวดเร็ว จึงจ าเป็นท่ีองค์การจะต้องเพิ่มคุณค่าให้แก่ทรัพยากรมนุษย์ เพื่อให้มีความรู้ 
ความสามารถ และมีศกัยภาพในการปฏิบติังานให้ทนัต่อการเปล่ียนแปลงดังกล่าว องค์การจึง
จ าเป็นตอ้งพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ซ่ึงการพฒันาทรัพยากรมนุษยห์รือการพฒันาบุคลากรสามารถท า
ไดห้ลายวธีิการอาทิ 

1.  การศึกษา (Education) จุดเน้นของการศึกษาเป็นการยกระดับความรู้ความสามารถ
โดยรวมของบุคคลทั้งดา้นสติปัญญา สังคมและอารมณ์ เพื่อเตรียมบุคคลให้มีความพร้อมในการ
ท างานความตอ้งการขององค์การในอนาคต องค์การนิยมใช้การศึกษาเป็นการพฒันาทรัพยากร
มนุษยเ์พื่อเตรียมบุคคลเพื่อการเล่ือนต าแหน่ง หรือท างานในหนา้ท่ีใหม่ๆพฒันาทรัพยากรมนุษย ์

2.  การฝึกอบรม (Training) จุดเนน้ของการฝึกอบรมอยูท่ี่งานของบุคคลท่ีท าอยูใ่นปัจจุบนั
เพื่อยกระดบัทกัษะและความรู้ความสามารถในการท างาน 

3.  การพฒันา (Development) จุดเน้นของการพฒันามุ่งให้เกิดการเปล่ียนแปลงตามความ
ตอ้งการขององคก์ารและสังคมในอนาคต การพฒันาเป็นเร่ืองท่ีอยูใ่นความรับผิดชอบร่วมกนัทุกฝ่าย 
ทั้งผูบ้ริหารและผูป้ฏิบติังานเอง และเป็นการลงทุนในระยะยาวขององคก์ารท่ีหวงัผลในอนาคต 

การพฒันาทรัพยากรมนุษย ์จึงถือได้ว่าเป็นส่ิงท่ีมีความจ าเป็นต่อการด าเนินงานให้บรรลุ
เป้าหมายในอนาคตต่อไป หากองค์การมีการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ตรงตามความต้องการของ
องค์การและพฒันาอย่างต่อเน่ือง ย่อมท าให้บุคลากรสามารถปฏิบติังานไดต้รงตามเป้าหมายของ
องค์การและสอดคลอ้งกบัสถานการณ์ ตลอดจนช่วยท าให้องค์การเติบโตและกา้วหนา้ได ้และใน
ทางตรงขา้ม หากองคก์ารไม่ให้ความส าคญักบัการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์อาจท าให้การปฏิบติังาน
เบ่ียงเบนจากเป้าหมายขององคก์ารและอาจท าใหอ้งคก์ารไม่สามารถอยูร่อดได ้

ส าหรับองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ตามบทบญัญติัของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย
พุทธศกัราช 2540 โกวิทย ์พวงงาม (2546 : 9-10) ไดก้ล่าววา่ รัฐไดใ้ห้ความเป็นอิสระ คล่องตวั ตาม
หลกัแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในทอ้งถ่ิน โดยองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินทุกรูปแบบมีความเป็นอิสระในการก าหนดนโยบาย การปกครอง การบริหารการบริหารงาน
บุคคล การเงินและการคลงั และมีอ านาจหนา้ท่ีของตนเอง โดยเฉพาะรัฐบาลเป็นผูก้  ากบัดูแลองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินเท่าท่ีจ  าเป็นภายใตก้รอบกฎหมายและเพื่อกระจายอ านาจให้แก่ทอ้งถ่ินอย่าง
ต่อเน่ือง และเพื่อการคุม้ครองประโยชน์ของประชาชนในทอ้งถ่ิน หรือประโยชน์ของประเทศเป็น
ส่วนรวม และในส่วนขององคป์ระกอบองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินประกอบดว้ย ผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน 
ท าหนา้ท่ีฝ่ายบริหาร ซ่ึงมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนในทอ้งถ่ิน และมีสภาทอ้งถ่ิน ท า
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หนา้ท่ีฝ่ายนิติบญัญติั ซ่ึงประกอบดว้ยสมาชิกสภาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ท่ีมาจากการเลือกตั้ง
ของประชาชนในทอ้งถ่ินนั้นเช่นเดียวกนั 

จากการท่ีองค์การบริหารส่วนจังหวดันครราชสีมา มีบุคลากรจ านวนมาก จึงมีความ
จ าเป็นตอ้งควบคุมจ านวนบุคลากรใหส้อดคลอ้งกบังาน องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมา จึง
ก าหนดใหฝ่้ายบริหารงานบุคคล สังกดัส านกัปลดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั เป็นส่วนราชการยอ่ย
ท่ีมีหนา้ท่ีดา้นการบริหารงานบุคคล มีหนา้ท่ีความรับผิดชอบ งานการเจา้หนา้ท่ี งานสิทธิสวสัดิการ
ขา้ราชการและลูกจา้ง งานเลขานุการ ก.จ.จ. งานเลขานุการผูบ้ริหาร งานรัฐพิธี พิธีการต่าง ๆ งาน
พฒันาบุคลากร งานเก่ียวกบัการรักษาความสงบเรียบร้อย งานรักษาความสะอาด ความปลอดภยังาน
อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งและท่ีไดรั้บมอบหมาย 

การท่ีมีบุคลากรจ านวนมาก มีความแตกต่างทั้งทางดา้นความรู้ความสามารถ ทกัษะ และ
ทศันคติ จึงอาจท าให้การบริหารงานบางส่วน การควบคุม การสั่งการ อาจไม่บรรลุเป้าหมายหรือ
คลาดเคล่ือนจากเป้าหมายได ้

จากบริบทดงักล่าวขา้งตน้ องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมา จึงไดจ้ดัให้มีการพฒันา
บุคลากร โดยการจดัการฝึกอบรมในหลกัสูตรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังานและส่งบุคลากรเขา้รับ
การฝึกอบรมกบัสถาบนัพฒันาบุคลากรทอ้งถ่ินของกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ินและหน่วยงาน
อ่ืน รวมทั้ งคัด เ ลือกบุคลากรเพื่ อ เข้า รับการศึกษา ต่อในระดับปริญญาตรี  หลัก สูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรบณัฑิต สาขาการปกครองทอ้งถ่ิน ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหวา่ง
กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ินกบัสถาบนัการศึกษา 34 แห่ง แต่ก็ยงัไม่เพียงพอกบัการแกปั้ญหา
และความตอ้งการในการพฒันาบุคลากรของบุคลากรองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมา ท่ีจะ
ปฏิบติังานใหเ้ตม็ศกัยภาพ โดยมุ่งตอบสนองความตอ้งการของประชาชนให้เกิดความพึงพอใจอยา่ง
สูงสุด 

ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาถึงปัญหาและความตอ้งการดา้นพฒันาบุคลากรของ
องค์การบริหารส่วนจังหวดันครราชสีมา เพื่อน าข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการ
บริหารงานบุคคลต่อไป 

 

วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
1.  เพื่อศึกษาปัญหาการพฒันาบุคลากรขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมา 
2.  เพื่อศึกษาเปรียบเทียบระดบัปัญหาการพฒันาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจงัหวดั

นครราชสีมา 
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การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร  
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี  ได้แก่  บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา 
 กลุ่มตัวอย่าง 
  กลุ่มตวัอยา่งท่ีใช ้คือ บุคลากรขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมา โดยใชว้ิธีเลือก
ตวัอย่างแบบบงัเอิญ (Accidental Sampling) คือจะเลือกบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจงัหวดั
นครราชสีมา จนครบตามจ านวนท่ีผูว้จิยัตอ้งการ จึงไดข้นาดตวัอยา่งจ านวน 200 คน  
 

การสร้างเคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิัย 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นวจิยัในคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถามท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึน ซ่ึงแบบสอบถามน้ีมี4 ตอน 

ประกอบดว้ย 
ตอนที ่1  สอบถามขอ้มูลสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม ค าถามท่ีสร้างเป็นแบบ

ตรวจสอบรายการ (Checklist) โดยสอบถามสถานภาพของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจงัหวดั
นครราชสีมา จ าแนกตาม เพศ อาย ุระดบัการศึกษา ประเภทของบุคลากร และอายกุารท างาน 

ตอนที ่2  สอบถามปัญหาด้านการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา ในดา้นการศึกษา ดา้นการฝึกอบรม ดา้นการศึกษาดูงาน และดา้นกิจกรรมการพฒันา
ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั ของ Linkert  
(บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธ์. 2546: 122) ดงัน้ี 

คะแนน 5  หมายถึง  เป็นปัญหาระดบัมากท่ีสุด 
คะแนน 4 หมายถึง  เป็นปัญหาระดบัมาก 
คะแนน 3  หมายถึง  เป็นปัญหาระดบัปานกลาง 
คะแนน 2  หมายถึง  เป็นปัญหาระดบันอ้ย 
คะแนน 1  หมายถึง  เป็นปัญหาระดบันอ้ยท่ีสุด 
วธีิการสร้างเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 
ในการด าเนินการวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดส้ร้างเคร่ืองมือโดยด าเนินการ ดงัน้ี 
1.  ศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อรวบรวมขอ้มูลและรายละเอียดต่าง ๆ ถึงวิธีท าการ

วิจยั แนวคิดและทฤษฎี และผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัแปรท่ีศึกษาเพื่อนิยามศพัทใ์ห้ครอบคลุมกรอบ
ความมุ่งหมายของงานวจิยั เพื่อน ามาท าการสร้างแบบสอบถาม 
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2.  ส ารวจปัญหาเบ้ืองตน้ โดยการสอบถามบุคลากรองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมา 
เพื่อรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัพฒันาบุคคล เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 

3.  น าแบบสอบถามท่ีจดัท าเสร็จแลว้เสนออาจารยท่ี์ปรึกษาสารนิพนธ์ เพื่อตรวจสอบและท า
การปรับปรุงแกไ้ขขอ้ผดิพลาด 

4.  ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงพินิจ โดยน าไปให้ผูเ้ช่ียวชาญ ประเมิน และวิเคราะห์ดชันีความ
สอดคลอ้งของกระทงความกบัค านิยาม 

6.  น าแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแลว้ไปทดสอบใช ้( Pre – test) กบัพนกังานท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง
จ านวน 30 คน แล้วน าไปวิเคราะห์ค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยใช้ วิธีหาค่า
สัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบคั (Cronbach) ไดค้่าความเช่ือมัน่ท่ีระดบั 0.80 
 

สรุปผล 
การศึกษาวจิยั เร่ืองปัญหาการพฒันาบุคลากรขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมา

สรุปผลการวจิยั ดงัน้ี 
ตอนที ่1  การวิเคราะห์ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามค านวณหาความถ่ี และ

ร้อยละ ดงัน้ี 
บุคลากรองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมา ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 36 - 45 ปี จบ

การศึกษาระดบัปริญญาตรี ประเภทของบุคลากรเป็นขา้ราชการ และอายทุ  างาน 6-10 ปี 
ตอนที ่2  การวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัปัญหาการพฒันาบุคลากรขององค์การบริหารส่วน

จงัหวดันครราชสีมา โดยภาพรวมและรายดา้น พบวา่ มีค่าเฉล่ียในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย=3.25, 
S.D.=0.66) เรียงจากมากไปหาน้อย ดงัน้ี ดา้นกิจกรรมการพฒันา (ค่าเฉล่ีย=3.47, S.D.=0.85) ดา้น
การศึกษาดูงาน (ค่าเฉล่ีย=3.40, S.D.= 0.81) ดา้นการศึกษา (ค่าเฉล่ีย=3.13, S.D.=0.80) และดา้นการ
ฝึกอบรม (ค่าเฉล่ีย=3.11, S.D.= 0.68) ตามล าดบั เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ 

ด้านการศึกษา โดยภาพรวม พบว่า ปัญหาการพฒันาบุคลากรขององค์การบริหารส่วน
จงัหวดันครราชสีมา มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย=3.13,S.D.=0.80) และเม่ือพิจารณาราย
ประเด็นค าถามพบวา่ ปัญหาการพฒันาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมา ไม่มี
การสนบัสนุนให้บุคลากรศึกษาตามอธัยาศยั ค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัท่ีมากกว่าประเด็นอ่ืน (ค่าเฉล่ีย=
3.63, S.D.= 1.00) รองลงมา คือ หลกัสูตรของหน่วยงานท่ีจดัการศึกษา ไม่ตรงกบัความตอ้งการของ
บุคลากร (ค่าเฉล่ีย=3.62, S.D.= 1.25) และไม่มีการส ารวจความตอ้งการของบุคลากรในการศึกษาต่อ
ในระดับท่ี สูง ข้ึน (ค่า เฉล่ีย=3.57,  S.D.=1.30)  แต่ส าหรับ ไม่ มีการวางแผนบุคคลากรใน



ด้านการศึกษาท่ีชัดเจน มีค่าเฉล่ียปัญหาการพฒันาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวดั
นครราชสีมา อยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย=3.48, S.D.= 1.00) รองลงมา คือ ไม่มีการสนบัสนุน
ทุนการศึกษาแก่บุคลากร (ค่าเฉล่ีย=3.09, S.D.= 1.17) ไม่มีการเตรียมความพร้อมให้บุคลากรก่อน
ได้รับการศึกษาต่อในระดับสูง เช่น การอบรมเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ/คอมพิวเตอร์ 
(ค่าเฉล่ีย=3.07, S.D.= 0.98) หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อไม่เหมาะสม 
(ค่าเฉล่ีย=2.81, S.D.= 1.08) ไม่มีการประชาสัมพนัธ์แผนงาน/โครงการการศึกษา ให้บุคลากรใน
สังกดัทราบอยา่งทัว่ถึง (ค่าเฉล่ีย=2.77, S.D.= 1.40) ไม่มีแหล่งสนบัสนุนการศึกษา/การเรียนภายใน
องค์การ (ค่าเฉล่ีย=2.66, S.D.= 1.42) และ หลกัเกณฑ์การพิจารณาคดัเลือกบุคคลเขา้ศึกษาต่อไม่
ครอบคลุมบุคลากรทุกประเภท (ค่าเฉล่ีย=2.58, S.D.= 1.37) ตามล าดบั 

ด้านการฝึกอบรม โดยภาพรวม พบวา่ ปัญหาการพฒันาบุคลากรขององคก์ารบริหารส่วน
จงัหวดันครราชสีมา มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย=3.11,S.D.= 0.68) และเม่ือพิจารณา
รายประเด็นค าถาม พบวา่ ปัญหาการพฒันาบุคลากรขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมา มี
ค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัท่ีมากกว่าประเด็นอ่ืน คือ เจา้หน้าท่ีด าเนินการทุกขั้นตอนการฝึกอบรมไม่เป็น
ตามท่ีก าหนด (ค่าเฉล่ีย=3.75, S.D.= 1.12) รองลงมา คือ การส่งบุคลากรไปฝึกอบรมภายนอก
หน่วยงาน (ค่าเฉล่ีย=3.65, S.D.= 1.24) หน่วยงานจดัท าแผนงาน/โครงการ เพื่อพฒันาบุคลากรไม่
ต่อเน่ือง (ค่าเฉล่ีย=3.65, S.D.= 1.17) หน่วยงานไม่สนับสนุนให้บุคคลเข้ารับการฝึกอบรมใน
หลกัสูตรท่ีตอ้งการ (ค่าเฉล่ีย=3.61, S.D.=1.03) และการประเมินผลการฝึกอบรม/รายงานผลการ
ฝึกอบรมใหผู้บ้งัคบับญัชาทราบ (ค่าเฉล่ีย=3.54, S.D.=1.27) ตามล าดบั ส าหรับมีรายประเด็นค าถาม
มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลางคือ การประชาสัมพนัธ์แผนงาน/โครงการฝึกอบรม ให้บุคลากรใน
สังกดัทราบไม่ทัว่ถึง (ค่าเฉล่ีย=3.27, S.D.= 0.99) รองลงมา คือ การฝึกอบรมระยะสั้นท่ีเก่ียวกบัการ
พฒันาทกัษะในการปฏิบติังาน (ค่าเฉล่ีย=3.08, S.D.= 1.10) ไม่มีการฝึกอบรม/ปฐมนิเทศบุคลากร
ใหม่ก่อนปฏิบติังาน (กรณีบรรจุใหม่) (ค่าเฉล่ีย=3.22, S.D.= 1.11) บุคลากรมีส่วนร่วมในการจดัท า
แผน/โครงการฝึกอบรมนอ้ย (ค่าเฉล่ีย=2.92, S.D.= 1.00) หลกัสูตรการฝึกอบรมของหน่วยงานไม่
ทนัสมยั (ค่าเฉล่ีย=2.76, S.D.= 1.41) หลกัสูตรการฝึกอบรมท่ีหน่วยงานหรือส่วนราชการอ่ืนจดัไม่
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของบุคลากร (ค่าเฉล่ีย=2.74, S.D.= 1.03) และ การเขา้รับการฝึกอบรม
ในการพฒันางานในหนา้ท่ีส าหรับบุคลากร (ค่าเฉล่ีย=2.62, S.D.= 1.30) แต่ส าหรับ ค่าเฉล่ียท่ีอยูใ่น
ระดบันอ้ย คือ หน่วยงานจดัสรรงบประมาณในการฝึกอบรมไม่เพียงพอ (ค่าเฉล่ีย=2.45, S.D.=1.30) 
และการจดัการฝึกอบรม มิไดเ้ชิญวิทยากรหรือผูท้รงคุณวุฒิจากภายนอกมาให้ความรู้ (ค่าเฉล่ีย=
2.33, S.D.= 1.22) 
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ด้านการศึกษาดูงาน โดยภาพรวม พบวา่ ปัญหาการพฒันาบุคลากรขององคก์ารบริหารส่วน
จงัหวดันครราชสีมา มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย=3.40, S.D.= 0.81) และเม่ือพิจารณา
รายประเด็นค าถาม พบวา่ การสนบัสนุนให้บุคลากรศึกษาดูงานต่างประเทศไม่ทัว่ถึง มีค่าเฉล่ียอยู่
ในระดับท่ีมากกว่าประเด็นอ่ืน (ค่าเฉล่ีย=3.85, S.D.= 1.24) รองลงมา คือ บุคลากรไม่ทราบ
วตัถุประสงค์ของการศึกษาดูงาน จึงไม่สามารถน าความรู้ และประสบการณ์มาประยุกต์ใช้กับ
ภาระหน้าท่ีความรับผิดชอบได ้(ค่าเฉล่ีย=3.71, S.D.= 1.18) การจดัการศึกษาดูงานของบุคลากร
(ค่าเฉล่ีย=3.69, S.D.= 1.22) หลักเกณฑ์การพิจารณาคดัเลือกบุคคลไปศึกษาดูงานไม่เหมาะสม 
(ค่าเฉล่ีย=3.68, S.D.= 1.27) การไปศึกษาดูงานไม่สอดคล้องกับภาระหน้าท่ีความรับผิดชอบ 
(ค่าเฉล่ีย=3.60, S.D.= 1.21) และการประเมินผล/รายงานผลการศึกษาดูงาน (ค่าเฉล่ีย=3.53, 
S.D.=1.02) ตามล าดบั แต่ส าหรับ การส่งเสริมการศึกษาดูงานของบุคลากรไม่ครอบคลุมบุคลากร
ทุกประเภท มีการพฒันาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมา อยู่ในระดบัปาน
กลาง (ค่าเฉล่ีย=2.72, S.D.=1.42) และจดัสรรงบประมาณในการศึกษาดูงานไม่เพียงพอ (ค่าเฉล่ีย=
2.47, S.D.= 1.31) ตามล าดบั 

ด้านกจิกรรมการพฒันา โดยภาพรวม พบวา่ ปัญหาการพฒันาบุคลากรขององคก์ารบริหาร
ส่วนจงัหวดันครราชสีมา มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉล่ีย=3.47, S.D.= 0.85) และเม่ือ
พิจารณารายประเด็นค าถาม พบว่า ปัญหาการพฒันาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจงัหวดั
นครราชสีมา ความร่วมมือในการด าเนินกิจกรรมการพฒันา มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัท่ีมากกวา่ประเด็น
อ่ืน (ค่าเฉล่ีย=3.68, S.D.= 1.16) รองลงมา คือ การจดักิจกรรมในการปลูกฝังจิตส านึกการประหยดั
พลงังาน (ค่าเฉล่ีย=3.65, S.D.=1.13) การจดักิจกรรมการพฒันาบุคลากรท่ีสอดคลอ้งกบัหลกั 5 ส. 
(ค่าเฉล่ีย=3.64, S.D.=1.20) การจดักิจกรรมการพฒันาบุคลากรท่ีสอดคลอ้งกบัหลกัธรรมาภิบาล 
(ค่าเฉล่ีย=3.57, S.D.=1.21) และกิจกรรมการพฒันาท่ีหน่วยงานน ามาประยุกตใ์ชไ้ม่มีความต่อเน่ือง 
(ค่าเฉล่ีย=3.55, S.D.=1.22) ตามล าดับ แต่ส าหรับการพฒันาบุคลากรขององค์การบริหารส่วน
จงัหวดันครราชสีมา ท่ีมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง คือ การประเมินผลการน ากิจกรรมการพฒันา
มาประยุกตใ์ช้ (ค่าเฉล่ีย=3.48, S.D.=0.96) รองลงมา คือ การประชาสัมพนัธ์กิจกรรมการพฒันาให้
ทราบอย่างทั่วถึง (ค่าเฉล่ีย=3.44, S.D.=0.99) มีทัศนคติท่ีเป็นอุปสรรคต่อการพฒันาบุคลากร 
(ค่าเฉล่ีย=3.20, S.D.=0.96) และขาดความรู้ความเขา้ใจในกิจกรรมการพฒันาท่ีน ามาประยุกต์ใช ้
(ค่าเฉล่ีย=3.03, S.D.=1.08) ตามล าดบั 

ตอนที ่3  การวิเคราะห์เปรียบเทียบระดบัปัญหาการพฒันาบุคลากรขององค์การบริหาร
ส่วนจงัหวดันครราชสีมา ท่ีมีต่อองค์ประกอบของปัญหาการพฒันาบุคลากร ทั้ง 4 ดา้น คือ ดา้น
การศึกษา ดา้นการฝึกอบรม ดา้นการศึกษาดูงาน และดา้นกิจกรรมการพฒันา จ าแนกตาม เพศ อาย ุ
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การศึกษา ประเภทของบุคลากร และอายุการท างาน โดยภาพรวม พบว่า เพศท่ีต่างกนั การพฒันา
บุคลากร ไม่แตกต่างกนั คือ ดา้นการศึกษาดูงาน และดา้นกิจกรรมการพฒันา ส าหรับดา้นการศึกษา 
และดา้นการฝึกอบรม ปัญหาการพฒันาบุคลากรแตกต่างกนั อยา่งมีมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

ผลการทดสอบสมมติฐาน ปัญหาการพฒันาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจงัหวดั
นครราชสีมา โดยภาพรวม และรายดา้น พบวา่ อายุ การศึกษา ประเภทบุคลากร และอายุการท างาน
ท่ีต่างกนั ปัญหาการพฒันาบุคลากร ในทุกดา้น ไม่แตกต่างกนั คือ ดา้นการศึกษา ดา้นการฝึกอบรม 
ดา้นการศึกษาดูงาน และดา้นกิจกรรมการพฒันา 

 

อภิปรายผล 
จากผลการศึกษา เ ร่ืองปัญหาการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

นครราชสีมา ทั้ง 4 ดา้น คือ ดา้นการศึกษา ดา้นการฝึกอบรม ดา้นการศึกษาดูงาน และดา้นกิจกรรม
การพฒันา สามารถอภิปรายผลได ้ดงัน้ี 

ด้านการศึกษา โดยภาพรวม พบว่า ปัญหาการพฒันาบุคลากรขององค์การบริหารส่วน
จงัหวดันครราชสีมา มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ทรงศกัด์ิ ทิอ่อน 
(2550) ไดศึ้กษาเร่ืองการศึกษาปัญหาและความตอ้งการดา้นการพฒันาบุคลากรขององคก์ารบริหาร
ส่วนจงัหวดัอุตรดิตถ์ ผลการวิจยั พบว่า ปัญหาดา้นการพฒันาบุคลากรของบุคลากรขององค์การ
บริหารส่วนจงัหวดัอุตรดิตถ์โดยภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
ดา้นการศึกษาดา้นการฝึกอบรม ดา้นการศึกษาดูงาน และดา้นกิจกรรมการพฒันา อยูใ่นระดบัปาน
กลาง ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะวา่ องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัอุตรดิตถ ์เป็นหน่วยงานบริหารราชการส่วน
ทอ้งถ่ิน มีฐานะเป็นนิติบุคคล (องค์การบริหารส่วนจงัหวดัอุตรดิตถ์. 2547 : 13) ท่ีมีอ านาจหน้าท่ี
ความรับผิดชอบในการจดับริการสาธารณะครอบคลุมทั้งจงัหวดั อีกทั้งยงัมีนโยบายในการพฒันา
ความเป็นอยู่ของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี และท่ีผ่านมามกัมุ่งเน้นการพฒันาในด้านระบบ
โครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค และดา้นสังคม การศึกษา ศาสนาและวฒันธรรมเป็นส่วนมาก 
จากภาระหนา้ท่ีความรับผิดชอบดงักล่าวจึงจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีผูป้ฏิบติัหรือบุคลากรท่ีเพียงพอต่อการ
ปฏิบติัภารกิจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนจงัหวดัอุตรดิตถ์ ซ่ึงพบว่า บุคลากรส่วนใหญ่เป็น
ขา้ราชการ รองลงมาคือ พนกังานจา้งลูกจา้งประจ า และลูกจา้งชัว่คราว ท่ีมีการศึกษาโดยภาพรวม
ต ่ากว่าปริญญาตรี ซ่ึงอาจจะเป็นเพราะบุคลากรบางประเภทไม่เห็นความส าคญัของการพฒันา
บุคลากรด้านการศึกษา ดงันั้นเพื่อเป็นการพฒันาบุคลากรในด้านการศึกษา ท่ีมุ่งเพิ่มพูนความรู้ 
ทกัษะและความสามารถของบุคลากร สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ โศรตรีย ์จุฑานนท์ (2548 : 165) 
กล่าววา่ “การศึกษาเป็นการยกระดบัความรู้ความสามารถโดยรวมของบุคคล ทั้งทางดา้นสติปัญญา 
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สังคม อารมณ์ เพื่อบุคคลให้มีความพร้อมในการท างานตามความตอ้งการขององค์การในอนาคต” 
ซ่ึงในปัจจุบนัองค์การบริหารส่วนจงัหวดัอุตรดิตถ์ ได้พฒันาบุคลากรโดยการส่งเสริมการศึกษา
ให้กับบุคลากรในสังกัดด้วยการให้อิสระทางการศึกษา อีกทั้ งยงัคัดเลือกบุคลากรเพื่อเข้ารับ
การศึกษาต่อในระดบัปริญญาตรี หลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต สาขาการปกครองทอ้งถ่ิน 
ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมส่ง เส ริมการปกครองท้อง ถ่ินกับ
สถาบนัการศึกษา 34 แห่ง (มหาวิทยาลยัราชภฏัอุตรดิตถ์. 2548 : 1-2) แต่ก็ยงัไม่เพียงพอกบัความ
ตอ้งการของบุคลากร เน่ืองจากองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัอุตรดิตถ์ยงัขาดความเป็นเป็นเอกภาพใน
การพิจารณาคดัเลือกบุคคลเพื่อเขา้รับทุนการศึกษา รวมถึงหลกัเกณฑ์การพิจารณาคดัเลือกบุคคล
เขา้ศึกษาต่อท่ีหน่วยงานท่ีจดัหลกัสูตรทางการศึกษาไม่สอดคล้องกบัความตอ้งการของบุคลากร 
และท่ีส าคญัองค์การบริหารส่วนจงัหวดัอุตรดิตถ์ยงัขาดการส ารวจความตอ้งการของบุคลากรใน
การศึกษาต่อในระดับท่ีสูงข้ึน ซ่ึงสอดคล้องกับผลงานวิจยัของ ศิรินทร์ วงษ์สวสัด์ิ (2534 : 
บทคดัย่อ) ท่ีศึกษาปัญหาการพฒันาบุคลากรของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกดัส านกังาน
การประถมศึกษาจงัหวดันครศรีธรรมราช พบว่า การลดปัญหาการพฒันาบุคลากรของผูบ้ริหาร
โรงเรียนประถมศึกษาสังกดัส านกังานการประถมศึกษาจงัหวดันครศรีธรรมราช โดยการส่งเสริม
ให้ครูอาจารยมี์ส่วนร่วมในการบริหารงานตามภารกิจหน้าท่ีความรับผิดชอบ และจะตอ้งส ารวจ
ความต้องการในการพฒันาบุคลากรในโรงเรียนจากครู และปัญหาท่ีรองลงมา คือ ขาดการการ
เตรียมความพร้อมใหบุ้คลากรก่อนไดรั้บการศึกษาต่อในระดบัสูง เช่น การอบรมภาษาองักฤษ และ
การอบรมเก่ียวกบัเทคโนโลยีสารสนเทศ/คอมพิวเตอร์ ก่อนการเข้าศึกษาต่อ ซ่ึงสอดคล้องกับ
ผลงานวิจยัของ ทศันพนัธ์ พงษเ์ภตรา (2545 : บทคดัยอ่) ท่ีศึกษาความตอ้งการการพฒันาบุคลากร
ของส านักงานตรวจราชการในการสนบัสนุนการตรวจราชการระดบัส านกันายกรัฐมนตรี พบว่า 
บุคลากรของส านกังานตรวจราชการส่วนใหญ่มีความตอ้งการพฒันาบุคลากร ดา้นการให้ความรู้
ทางดา้นเทคโนโลยี ดา้นการให้ความรู้ดา้นภาษาองักฤษ อยูใ่นระดบัมากทุกดา้น และยงัสอดคลอ้ง
กบัหลกัการจดัการศึกษาท่ีว่าตอ้งจดัหลกัสูตรให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของบุคคลก่อน จึงจะ
ท าให้การศึกษาบงัเกิดผลดี ดงันั้นจึงอาจกล่าวไดว้่า การศึกษาเป็นกระบวนการพฒันาองค์ความรู้
ความคิดของมนุษย ์ก่อให้เกิดความเจริญงอกงามในดา้นต่างๆ ท าให้มนุษยเ์ป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ทั้ง
ร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม สามารถอยู่ร่วมกนัในสังคมไดอ้ยา่งสงบสุข โดยการพฒันา
บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจงัหวดัอุตรดิตถ์ ในด้านการศึกษา จะต้องมีเอกภาพในการ
พิจารณาคดัเลือกบุคคลเขา้ศึกษาต่อ หลกัสูตรทางการศึกษาควรมีหลากหลาย และมีการเตรียมความ
พร้อมใหก้บับุคลากรก่อนเขา้รับการศึกษา 
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 ด้านการฝึกอบรม โดยภาพรวม พบวา่ ปัญหาการพฒันาบุคลากรขององคก์ารบริหารส่วน
จงัหวดันครราชสีมา มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ทรงศกัด์ิ ทิอ่อน 
(2550) ไดศึ้กษาเร่ืองการศึกษาปัญหาและความตอ้งการดา้นการพฒันาบุคลากรขององคก์ารบริหาร
ส่วนจงัหวดัอุตรดิตถ์ ผลการวิจยั พบว่า ปัญหาด้านการพฒันาบุคลากรขององค์การบริหารส่วน
จงัหวดัอุตรดิตถ ์ดา้นการฝึกอบรมอยูใ่นระดบัปานกลาง ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะวา่ องคก์ารบริหารส่วน
จงัหวดัอุตรดิตถ ์ไดมี้การจดัท าแผนงานและโครงการในการพฒันาบุคลากร โดยการอบรมเป็นการ
เพิ่มความรู้ ทกัษะและทศันคติมาโดยตลอด ทั้งการอบรมระยะสั้นและระยะยาว ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
แนวคิดของ วเิชียร วทิยอุดม (2549: 106) ท่ีไดเ้สนอแนวคิดเก่ียวกบัการฝึกอบรมไวว้า่ การฝึกอบรม
เป็นกระบวนการเรียนรู้ท่ีรวบรวมเอาทกัษะของการปฏิบติังานอย่างเหมาะสมแนวคิด กฎระเบียบ
หรือทศันคติ ใหเ้กิดข้ึนในการปฏิบติังานของพนกังาน ประกอบกบับุคลากรในสังกดัมีจ านวน 184 
คน ส่วนใหญ่เป็นขา้ราชการ คิดเป็นร้อยละ 45.7 จึงท าให้การส่งบุคลากรไปอบรมอาจจะไม่ทัว่ถึง 
และไม่สอดคล้องกบัความตอ้งการของบุคลากร อีกทั้งยงัขาดการมีส่วนร่วมในการจดัท าแผน / 
โครงการ และขาดการส ารวจความตอ้งการเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมในการพฒันางานในหน้าท่ี
ส าหรับบุคลากร ซ่ึงอาจเป็นเพราะหลกัสูตรในการฝึกอบรมโดยเฉพาะหน่วยงานภายนอก จะเป็นผู ้
ก  าหนดหลกัสูตรซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัความตอ้งการและหน้าท่ีความรับผิดชอบของบุคลากรและ
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัอุตรดิตถ ์ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการวจิยัของ ส าเริง พนัธ์ุผกั (2541: บทคดัยอ่) 
ท่ีได้ศึกษาปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหาในวิธีการพฒันาบุคลากรในโรงเรียนประถมศึกษา 
สังกดัส านกังานการประถมศึกษาจงัหวดัปทุมธานี พบวา่ ผูบ้ริหารและครูผูส้อน มีทศันะต่อปัญหา
ในการพฒันาบุคลากร ดว้ยวิธีการฝึกอบรม โดยรวมอยู่ในระดบักลาง ซ่ึงผูบ้ริหารและครูผูส้อนมี
ทศันะต่อแนวทางแกไ้ขปัญหาการฝึกอบรม โดยใหมี้การส ารวจความตอ้งการกิจกรรมการฝึกอบรม 
จดัหาวิทยากรท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะด้านมาให้ความรู้ น าเทคนิควิธีการใหม่ๆ มาใช้ จดัท า
เอกสารประกอบให้ตรงประเด็น และเพียงพอวางแผนไวล่้วงหนา้อยา่งเป็นระบบ น าเทคโนโลยีท่ี
ทนัสมัยมาใช้ในการฝึกอบรม ให้ครูมีส่วนร่วมในกิจกรรมและประเมินผลก่อนและหลังการ
ฝึกอบรม และสุดทา้ยยงัขาดการฝึกอบรมระยะสั้ นท่ีเก่ียวกบัการพฒันาทกัษะในการปฏิบติังาน 
ดงันั้น จึงอาจกล่าวไดว้่า การฝึกอบรมเป็นกิจกรรมการเรียนรู้เฉพาะของบุคคลเพื่อท่ีจะปรับปรุง
และเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ และเจตคติ อันเหมาะสมจนสามารถก่อให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงในพฤติกรรมและเจตคติต่อการปฏิบติังานในหน้าท่ีให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน โดย
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัอุตรดิตถจ์ะตอ้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจดัท าแผน / โครงการและ
ส ารวจความตอ้งการเพื่อเขา้รับการฝึกอบรมในการพฒันางานในหนา้ท่ีส าหรับบุคลากร 
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 ด้านการศึกษาดูงาน โดยภาพรวม พบวา่ ปัญหาการพฒันาบุคลากรขององคก์ารบริหารส่วน
จงัหวดันครราชสีมา มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ทรงศกัด์ิ ทิอ่อน 
(2550) ไดศึ้กษาเร่ืองการศึกษาปัญหาและความตอ้งการดา้นการพฒันาบุคลากรขององคก์ารบริหาร
ส่วนจงัหวดัอุตรดิตถ์ ผลการวิจยั พบว่า ปัญหาด้านการพฒันาบุคลากรขององค์การบริหารส่วน
จงัหวดัอุตรดิตถ์ ดา้นการศึกษาดูงานอยู่ในระดบัปานกลาง ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะวา่ ปัจจุบนัองค์การ
บริหารส่วนจงัหวดัอุตรดิตถ์ ไดใ้ห้ความส าคญัในการพฒันาบุคคลในสังกดั และการศึกษาดูงานจึง
เป็นกิจกรรมหน่ึงท่ีองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัอุตรดิตถ์น ามาประยุกตใ์ช ้เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ 
ความสามารถ มีสมรรถภาพในการท างานท่ีสูง ถูกตอ้งและมีประสิทธิภาพ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิด
ของ พงศธร พิทกัษ์ก าพล (2540: 7) ท่ีไดเ้สนอแนวคิดเก่ียวกบัความส าคญัของการพฒันาบุคลากร 
ไวว้า่ การพฒันาบุคลากรช่วยให้บุคลากรปฏิบติัหน้าท่ีอยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึนถูกตอ้งมากข้ึน 
ผดิพลาดนอ้ยลง แต่เน่ืองจากองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัอุตรดิตถมี์บุคลากรเป็นจ านวนมาก ซ่ึงมีทั้ง
ขา้ราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานจา้งและลูกจา้งชั่วคราว โดยส่วนใหญ่เป็นข้าราชการ มีอายุ
ระหว่าง 41 – 50 ปี และส่วนใหญ่มีอายุการท างานไม่เกิน 5 ปี จึงท าให้การพฒันาบุคคลดว้ย
การศึกษาดูงานอาจไม่ทั่วถึงบุคลากรทุกประเภท อีกทั้ งในการศึกษาดูงานบุคลากรไม่ทราบ
วตัถุประสงค์ของการศึกษาดูงาน จึงไม่สามารถน าความรู้และประสบการณ์มาประยุกต์ใช้กับ
ภาระหนา้ท่ีความรับผิดชอบได ้รวมทั้งสถานท่ีหรือองค์การท่ีองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัอุตรดิตถ์
ก าหนดยงัขาดการส ารวจความตอ้งการของบุคลากรในการศึกษาดูงาน เพื่อให้สอดคลอ้งกบัอ านาจ
หนา้ท่ีความรับผดิชอบของบุคลากรและองคก์ร ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการวิจยัของ ส าเริง พนัธ์ุผกั (2541: 
บทคัดย่อ) ท่ีได้ศึกษาปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหาในวิธีการพฒันาบุคลากรในโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกดัส านักงานการประถมศึกษาจงัหวดัปทุมธานี พบว่าผูบ้ริหารและครูผูส้อน มี
ทศันะต่อปัญหาในการพฒันาบุคลากร ดว้ยวธีิการศึกษาดูงาน โดยรวมอยูใ่นระดบักลาง ซ่ึงผูบ้ริหาร
และครูผูส้อนมีทศันะต่อแนวทางแก้ไขปัญหาการศึกษาดูงาน โดยมอบหมายให้ดูงานในหน้าท่ี
ความรับผดิชอบ แจง้ขอ้มูลให้ครูทราบล่วงหนา้ ส ารวจขอ้มูลปัญหาและความตอ้งการให้ครูมีส่วน
ร่วมในการวางแผน เม่ือไปศึกษาดูงานแลว้ให้สรุปรายงานผล และเผยแพร่แก่ผูร่้วมงาน ดงันั้น จึง
อาจกล่าวได้ว่า การศึกษาดูงานเป็นการพฒันาบุคลากรท่ีช่วยให้บุคลากรปฏิบติั หน้าท่ีอย่างมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน ถูกตอ้งมากข้ึน โดยองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัอุตรดิตถ์จะตอ้งสนบัสนุนให้
บุคลากรศึกษาดูงานต่างประเทศไม่ทัว่ถึง และแจง้วตัถุประสงค์ของการศึกษาดูงานให้ชดัเจนเพื่อ
สามารถน าความรู้และประสบการณ์มาประยุกต์ใช้กบัภาระหน้าท่ีความรับผิดชอบได ้อีกทั้งตอ้ง
ส ารวจความตอ้งการของบุคลากรในการศึกษาดูงานเพื่อใหต้รงตามความตอ้งการของบุคลากร 
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 ด้านกิจกรรมการพัฒนา โดยภาพรวม พบว่า ปัญหาการพฒันาบุคลากรขององค์การบริหาร
ส่วนจงัหวดันครราชสีมา มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ทรงศกัด์ิ ทิอ่อน 
(2550) ไดศึ้กษาเร่ืองการศึกษาปัญหาและความตอ้งการดา้นการพฒันาบุคลากรขององคก์ารบริหารส่วน
จงัหวดัอุตรดิตถ์ ผลการวิจยั พบว่า ปัญหาด้านการพฒันาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจงัหวดั
อุตรดิตถ์ ด้านกิจกรรมการพฒันาอยู่ในระดบัปานกลาง ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่า กิจกรรมการพฒันาท่ี
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัอุตรดิตถ์ส่วนใหญ่ท่ีน ามาประยุกตใ์ช้เป็นนโยบายหรือ กิจกรรมท่ีราชการ
ส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาคเป็นผูก้  าหนด ท่ีมีจุดเนน้ของการพฒันามุ่งให้เกิดการเปล่ียนแปลงตามความ
ตอ้งการขององคก์ารและสังคมในอนาคต การพฒันาเป็นเร่ืองท่ีอยูใ่นความรับผิดชอบร่วมกบัทุกฝ่าย ทั้ง
ผูบ้ริหารและตวัผูป้ฏิบติังานเอง และเป็นการลงทุนในระยะยาวขององคก์ารท่ีหวงัผลในอนาคต และตอ้ง
ใช้เวลาอนัยาวนานและมีลกัษณะค่อยเป็นค่อยไป ซ่ึงสอดคล้องกบัแนวคิดของ ศุภชัย ยาวะประภาษ 
(2548 : 184) ท่ีได้เสนอแนวคิดเก่ียวกบักิจกรรมการพฒันา ไวว้่า การพฒันาเป็นการด าเนินการด้วย
วิธีการต่างๆ เพื่อเพิ่มและขยายโลกทศัน์ ส าหรับการปฏิบติังานและการปฏิบติัตนทั้งในงานในสังคม
ส่วนรวม ให้แก่บุคลากร ซ่ึงรวมถึงการมอบหมายงานพิเศษ การสอนงาน การให้ค  าปรึกษา แนะน า การ
เป็นพี่เล้ียง การสับเปล่ียนหมุนเวียนหน้าท่ี การงาน การจดัทศันศึกษา ดูงาน การมอบหมายให้ประชุม
แทนและการมอบหมายให้เขา้ร่วมกิจกรรมสังคมอ่ืนๆ ซ่ึงวิธีการต่างๆ ดงักล่าวหากเลือกให้ผสมผสาน
กบัการศึกษาและการฝึกอบรม ก็จะช่วยท าให้ระบบการพฒันาทรัพยากรบุคลากรขององค์การมีความ
สมบูรณ์ยิ่งข้ึน โดยกิจกรรมในการพฒันาบุคลากรในบางกิจกรรมท่ีองค์การบริหารส่วนจังหวดั
อุตรดิตถ์น ามาใช้ยงัขาดความต่อเน่ือง อีกทั้งยงัขาดการประชาสัมพนัธ์กิจกรรมการพฒันาให้บุคลากร
ในสังกัดทราบอย่างทั่วถึง รวมถึงขาดความรู้ความเข้าใจในกิจกรรมการพฒันาท่ีหน่วยงานน ามา
ประยุกต์ใช้จึงท าให้การประยุกต์ให้ไม่บรรลุวตัถุประสงค์ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการวิจยัของ ตรีวิบูลย ์ชม
ละมา้ย (2545: ออน-ไลน์) ท่ีได้ศึกษาเร่ืองการศึกษาสภาพและปัญหาการพฒันาบุคลากรในโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดส านักงานการประถมศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี พบว่า ด้านการพัฒนาโดย
กระบวนการปฏิบติังานมีปัญหามากท่ีสุดเก่ียวกบับุคลากรขาดความรู้ความสามารถในการปฏิบติังาน 
ดา้นการพฒันาโดยกระบวนการบริหารมีปัญหามากท่ีสุดเก่ียวกบัผูบ้ริหารขาดความรู้และขาดเทคนิค
การบริหารงาน ดังนั้น จึงอาจกล่าวได้ว่า กิจกรรมการพฒันามุ่งให้เกิดการเปล่ียนแปลงตามความ
ตอ้งการขององคก์ารและสังคมในอนาคต การพฒันาเป็นเร่ืองท่ีอยูใ่นความรับผิดชอบร่วมกบัทุกฝ่าย ทั้ง
ผูบ้ริหารและตวัผูป้ฏิบติังานเอง และเป็นการลงทุนในระยะยาวขององคก์ารท่ีหวงัผลในอนาคต ซ่ึงตอ้ง
ใชเ้วลาอนัยาวนานและมีลกัษณะค่อยเป็นค่อยไป โดยองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัอุตรดิตถ์จะตอ้งมีการ
น ามาประยุกต์ใช้ไม่มีความต่อเน่ือง และประชาสัมพนัธ์กิจกรรมการพฒันาให้บุคลากรในสังกดัทราบ
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อยา่งทัว่ถึง รวมไปถึงการสร้างความรู้ความเขา้ใจในกิจกรรมการพฒันาท่ีหน่วยงานน ามาประยุกตใ์ชใ้ห้
บุคลากรไดรั้บทราบอยา่งทัว่ถึง 
 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะจากการวจัิยในคร้ังนี ้
ส าหรับขอ้เสนอแนะเก่ียวกบั ปัญหาการพฒันาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจงัหวดั

นครราชสีมา ในคร้ังน้ี ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 
1.  ดา้นการศึกษา ควรมีหลกัเกณฑใ์นการพิจารณาคดัเลือกบุคคลเขา้ศึกษาต่อให้ครอบคลุม

บุคลากรทุกประเภท และควรมีแหล่งสนบัสนุนการศึกษาภายในองคก์าร  
2.  ดา้นการฝึกอบรม ควรมีการจดัฝึกอบรมโดยเชิญวิทยากรหรือผูท้รงคุณวุฒิจากภายนอก

มาใหค้วามรู้แก่บุคลากร เพื่อพฒันาบุคลากรขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมา และควร
จดัสรรงบประมาณใหเ้พียงพอส าหรับการฝึกอบรมมากยิง่ข้ึน 

ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 
1.  ควรศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการพฒันาบุคลากรขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 
2.  ควรศึกษารูปแบบในการพฒันาบุคลากรขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั ในแต่ละภาค 
3.  ควรศึกษาวิจยัเก่ียวกบัแรงจูงในในการพฒันาตนเองของบุคลากรในองค์การบริหาร

ส่วนจงัหวดั 

 


