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Abstracts

This research aims to study 1) the level of local staff development strategy.) the level of personnel administration of the municipality employees in Prachin Buri Province; 3) the relationship between local staff development
strategy and personnel management of municipality employees in Prachin Buri province. The samples used in this
study were 210 municipality employees in Prachin Buri Province. The data collection instrument was a 5-level scale
questionnaire. The statistics used for data analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation Pearson
Product Moment Correlation Coefficient.
The results are as follows.
1) The overall average of Strategic level of local staff development in Prachin Buri was very high. Sorted by
average to least were as follows: Creating engagement Improvement of Personnel Management System Paradigm
Shift and Ethical Standards The mean is moderate.
2) The overall and individual mean of the level of personnel administration of municipality staff in Prachin
Buri were at a high level. Sorted by average to least were as follows. Recruitment Leaving work and pension And
evaluation of performance The mean is moderate.
3) The relationship between local staff development strategy and personnel management of municipality
employees in Prachin Buri province. It was found that the relationship was positively correlated (rxy = .708).
Keywords : local staff development strategy Municipal administration

บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค์ เพือ่ ศึกษา 1) ระดับยุทธศาสตร์การพัฒนาพนักงานท้องถิน่ 2) ระดับการบริหารงานบุคคลของพนักงาน
เทศบาลในจังหวัดปราจีนบุรี 3) ความสัมพันธ์ระหว่างยุทธศาสตร์การพัฒนาพนักงานท้องถิน่ กับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล
ในจังหวัดปราจีนบุรี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ พนักงานเทศบาลในจังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ. 2558 จ�ำนวน 210 คน เครื่องมือ
ที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน
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ผลการวิจัยมี ดังนี้
1) ระดับยุทธศาสตร์การพัฒนาพนักงานงานท้องถิ่นของเทศบาลในจังหวัดปราจีนบุรี มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดย
เรียงตามค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ดังนี้ การสร้างการมีส่วนร่วม การปรับปรุงระบบบริหารงานบุคคล การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์และ
ด้านมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง
2) ระดับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาลในจังหวัดปราจีนบุรี มีค่าเฉลี่ยโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก โดย
เรียงตามค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ดังนี้ การพัฒนาบุคลากร การสรรหาบุคลากร การให้ออกจากงานและบ�ำเหน็จบ�ำนาญ และการประเมิน
ผลการปฏิบัติงาน ซึ่งมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง
3) ความสัมพันธ์ระหว่างยุทธศาสตร์การพัฒนาพนักงานท้องถิน่ กับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาลในจังหวัดปราจีนบุรี
พบว่ามีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับมาก (rxy=.708)
ค�ำส�ำคัญ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาพนักงานท้องถิ่น การบริหารงานบุคคลของเทศบาล

ความเป็นมาและความส�ำคัญของปัญหา

พระราชบัญญัตกิ ำ� หนดแผนและขัน้ ตอนการกระจายอ�ำนาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ได้บัญญัติให้มีการ
กระจายอ�ำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และถ่ายโอน
ภารกิจจากส่วนกลางไปสูส่ ว่ นท้องถิน่ มากขึน้ ทัง้ นีใ้ ห้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีอิสระในการตัดสินใจก�ำหนดนโยบายการปกครอง
การบริหารงานการบริหารงานบุคคล การบริหารการเงิน และ
การคลังได้ด้วยตนเอง เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถ
ท�ำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสัมฤทธิ์ผล อย่างไรก็ตามปัญหา
และอุปสรรคก็เกิดขึ้นได้เสมอในทางปฏิบัติ เช่น ราชการส่วนกลาง
ไม่ให้ความร่วมมือ ความเข้าใจและการตีความของหน่วยงานที่
แตกต่างกัน ความไม่พร้อมซึ่งก็เกิดขึ้นได้ทั้งส่วนราชการกลางและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ความไม่พร้อมของบุคลากรทีจ่ ะถูกถ่าย
โอนการขาดอิสรภาพเนื่องจากมาตรการก�ำกับดูแลควบคุมโดย
ราชการส่วนกลางมากเกินไป (ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์, 2549, หน้า 6-7)
การบริหารงานบุคคลเป็นระบบการปฏิบัติการเกี่ยวกับบุคลากร
ในองค์การนับตั้งแต่ การสรรหาคนเข้ามาท�ำงาน การคัดเลือก
การบรรจุแต่งตัง้ การโอนการย้าย การฝึกอบรม การพิจารณาความ
ดีความชอบ การเลื่อนต�ำแหน่ง ตลอดจนการบังคับบัญชา เพื่อที่จะ
ได้บุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และใช้บุคคลนั้นให้เกิดประโยชน์
แก่องค์การในด้านประสิทธิภาพของงาน และผลงานมากที่สุด
(อุทัย หิรัญโต, 2543, อ้างถึงใน พระปลัดเสน่ห์ ธมมวโร และ
คณะ, 2545, หน้า 2)
ในการบริ ห ารงานใดๆ ก็ ต ามเป็ น ที่ ย อมรั บ กั น ว่ า เรื่ อ ง
เกี่ยวกับตัวบุคคลเป็นเรื่องที่ส�ำคัญและยุ่งยากที่สุด ทั้งนี้เพราะตาม
หลักทั่วไปในการบริหารงานนั้น แม้ว่าจะมีงบประมาณให้อย่าง
เพียงพอ มีการจัดองค์การ และการบริหารงานที่ดี มีอุปกรณ์
และวัสดุต่างๆ พร้อมถ้าผู้ปฏิบัติงานไม่ดีไม่มีความรู้ความสามารถ
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ขาดความซือ่ สัตย์สจุ ริต และไม่ประพฤติอยูใ่ นระเบียบวินยั อันดีแล้ว
ก็เป็นการยากที่การบริหารงานจะบรรลุผลสมตามความมุ่งหมาย
ส่วนสาเหตุที่ท�ำให้การบริหารงานบุคคลยุ่งยากมากนั้น ก็เพราะว่า
เป็นเรื่องเกี่ยวพันและมีผลกระทบกระเทือนต่อสิ่งมีชีวิต ซึ่งเป็น
มนุษย์ปุถุชนปัญหาที่เกิดขึ้นจึงแทบ จะกล่าวได้ว่าไม่มีที่สิ้นสุด
(พระราชบัญญัติการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542,
หน้า 78-79)
ปั ญ หาต่ า งๆ ที่ เ กิ ด ขึ้ น นั้ น อาจจะเห็ น ได้ ตั้ ง แต่ ก ารที่ จ ะ
ทดสอบหรื อ คั ด เลื อ กคนเข้ า ท� ำ งาน ท� ำ อย่ า งไรจึ ง จะได้ ค นที่ มี
ความสามารถ เหมาะสมกับงานทีจ่ ะมอบหมายให้ทำ� จะใช้อะไรเป็น
เครือ่ งวัดจึงจะสมบูรณ์ถกู ต้องเชือ่ ถือได้ ถ้าเป็นสิง่ ของวัตถุเราก็มที าง
ที่จะตรวจสอบคัดเลือกได้ตามที่ต้องการ เมื่อรับคนเข้ามาแล้วหา
ใช่วา่ จะสามารถปฏิบตั งิ านได้ทนั ที ปัญหาเรือ่ งฝึกอบรมก่อนเข้าใหม่
ถ้าเป็นเครือ่ งมือเครือ่ งจักรอย่างอืน่ เราก็อาจหล่อหลอม หรือกลึงให้
เข้าตัวจักรอื่นได้ไม่ยาก เมื่อท�ำงานไปแล้วเป็นแรมเดือนแรมปีก็หา
ใช่จะหมดปัญหาเรื่องการฝึกอบรมไม่ เพราะเทคนิควิธีการท�ำงาน
และเครื่องมือเครื่องใช้แปลกๆ ใหม่ๆ เกิดขึ้นเรื่อยๆ นโยบายและ
ระเบียบการต่างๆ ในการบริหารงานบุคคลอาจเปลี่ยนแปลงไป
งานที่ปฏิบัติหรือบริการต่างๆ อาจขยายตัวมากขึ้น จ�ำต้องมีการฝึก
อบรมโดยสม�่ำเสมอ ซึ่งถ้าเป็นเครื่องมือเครื่องจักรก็อาจซ่อมแซม
เช็ดล้างขัดถูได้โดยง่ายกว่า ปัญหาที่ส�ำคัญอื่นๆ มักจะปรากฏ
อยู่เสมอ โดยเฉพาะเกี่ยวกับสวัสดิการ และความยุติธรรมในการ
พิจารณาความดีความชอบ เป็นต้น ปัญหาต่างๆ เหล่านีอ้ าจจะแก้ไข
ให้บรรเทาเบาบางลงไปได้ ถ้าการบริหารงานบุคคลได้รบั ความสนใจ
และเอาใจใส่อย่างเพียงพอ (สมาน รังสิโยกฤษฎ์, 2542, หน้า 3)
เทศบาลเป็นการปกครองท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มีฐานะเป็น
นิติบุคคล และมีอิสระในการปกครองตนเอง ดังในพระราชบัญญัติ

เทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 7 วรรค 2 ที่บัญญัติไว้ว่าให้เทศบาล
เป็ น ทบวงการเมื อ งมี อ� ำ นาจหน้ า ที่ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ และ
กฎหมายอื่นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา
281 วรรคแรกบัญญัติไว้ว่าภายใต้บังคับมาตรา 1 รัฐจะต้องให้
ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหลักแห่งการ
ปกครองตนเอง ตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิน่ เป็นหน่วย
งานหลักในการจัดท�ำบริการสาธารณะ และมีส่วนร่วมในการตัดสิน
ใจแก้ปญ
ั หาในพืน้ ที่ (รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
2550, หน้า 113)
เทศบาลในเขตพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี ได้รับการยกฐานะ
เปลี่ยนแปลงจากสุขาภิบาลเป็นเทศบาล เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม
2542 ตามพระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลเป็น
เทศบาล พ.ศ. 2542 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการก�ำหนด
ส่วนราชการของเทศบาล พ.ศ. 2541 ได้ก�ำหนดโครงสร้างการ
แบ่งส่วนราชการออกเป็นส่วนงาน ได้แก่ ส�ำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการและสังคม ปัจจุบันจากการบริหารงานบุคลากร
ทีป่ ฏิบตั งิ านอยูใ่ นเทศบาลต�ำบลในเขตพืน้ ทีจ่ งั หวัดปราจีนบุรี ยังคง
เป็นบุคลากรชุดเดิมบางส่วน ที่เคยท�ำงานอยู่ในระบบการบริหาร
งานบุคคลแบบเก่าที่มีโครงสร้างไม่ชัดเจน เมื่อเทศบาลต้องใช้
โครงสร้างการบริหารงานแบบใหม่ ซึ่งในบางต�ำแหน่งการบรรจุ
แต่ ง ตั้ ง ไม่ ต รงกั บ สายงานยั ง ขาดก� ำ ลั ง อั ต ราก� ำ ลั ง ที่ เ หมาะสม
และบุคลากรยังขาดแนวทางการพัฒนางาน อันอาจก่อให้เกิดปัญหา
ต่อตนเองและองค์กร จึงเป็นปัญหาส�ำคัญในการบริหารงานของ
เทศบาล ทีจ่ ะต้องมีวธิ กี ารแก้ไขปัญหาเพือ่ ให้องค์กรสามารถบริหาร
งานบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น ท�ำให้ผู้วิจัยสนใจที่จะท�ำการ
ศึกษายุทธศาสตร์การพัฒนาพนักงานท้องถิ่นในการบริหารงาน
บุคคลของพนักงานเทศบาล ในเขตจังหวัดปราจีนบุรี ยุทธศาสตร์
การพัฒนาพนักงานท้องถิ่นมีสภาพและปัญหาอะไรบ้าง ผลที่ได้
จากการศึกษาสามารถน�ำไปใช้ ใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนแก้ไข
ปรับปรุง และพัฒนาการบริหารงานบุคคลของเทศบาล อันจะเป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล ในจังหวัดปราจีนบุรีต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย

1. เพือ่ ศึกษาระดับยุทธศาสตร์การพัฒนาพนักงานท้องถิน่
ของเทศบาลในจังหวัดปราจีนบุรี
2. เพื่ อศึ ก ษาระดับ การบริหารงานบุคคลของพนั ก งาน
เทศบาลในจังหวัดปราจีนบุรี

3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างยุทธศาสตร์การพัฒนา
พนักงานท้องถิ่น กับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาลใน
จังหวัดปราจีนบุรี

ขอบเขตการวิจัย

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1. พนักงานเทศบาลในจังหวัดปราจีนบุรี จ�ำนวน 13 แห่ง
ปี พ.ศ. 2558 จ�ำนวน 431 คน
2. กลุม่ ตัวอย่างได้แก่ พนักงานเทศบาลในจังหวัดปราจีนบุรี
พ.ศ. 2558 ได้มาโดยการก�ำหนดขนาดตัวอย่างด้วยวิธีการค�ำนวณ
ด้วยระดับความเชื่อมั่นในการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 95% โดยใช้สูตร
ของทาโร ยามาเน (Taro Yamane, 1973, pp.580-581) จ�ำนวน
210 คน จากนั้นค�ำนวณขนาดตัวอย่างตามสัดส่วนของประชากร
ประชากร จากนั้ น สุ ่ ม ตั ว อย่ า งแบบง่ า ย (simple random
sampling) โดยวิธีจับฉลาก
ตัวแปรที่ศึกษา
กรอบแนวคิดในการศึกษายุทธศาสตร์การพัฒนาพนักงาน
ท้องถิ่นในการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาลในจังหวัด
ปราจีนบุรี ด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาพนักงานท้องถิ่น 4 ด้าน ดังนี้
การพัฒนาพนักงานส่วนท้องถิ่น
1. มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม
2. การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์
3. มีการปรับปรุงระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์
4. การสร้างการมีส่วนร่วม และการบริหารงานบุคคลของ
พนักงานเทศบาลน�ำขอบข่ายการบริหารงานบุคคลเป็นตัวแปรตาม
ได้แก่
การบริหารงานบุคคลมี 4 ด้าน คือ
1. ด้านการสรรหาบุคลากร
2. ด้านการประเมินผลปฏิบัติงาน
3. ด้านการพัฒนาบุคลากร
4. ด้านการให้ออกจากงานและบ�ำเหน็จบ�ำนาญ

วิธีการวิจัย

การวิจัยเรื่องนี้เป็นการวิจัยเชิงส�ำรวจ (survey research)
มุ่งศึกษายุทธศาสตร์การพัฒนาพนักงานท้องถิ่น ในการบริหารงาน
บุคลของพนักงานเทศบาล ในเขตจังหวัดปราจีนบุรี โดยมีขั้นตอน
การด�ำเนินงาน ดังนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ พนักงานเทศบาล
ในจังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ. 2558 จ�ำนวน 13 แห่ง จ�ำนวน 431 คน
กลุ่มตัวอย่าง 210 คน

Journal of Rajanagarindra July - December 2018

65

2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
แบบสอบถามเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาพนักงาน
ส่วนท้องถิน่ ในการบริหารงานบุคคลของพนักงานพนักงานเทศบาล
ในเขตจังหวัดปราจีนบุรี แบ่งเป็น 3 ตอน
ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้ อ มู ล ทั่ ว ไปของผู ้ ต อบ
แบบสอบถาม สถานภาพผู้ตอบลักษณะแบบตรวจสอบรายการ
(checklist) เช่น เพศ อายุ วุฒิการศึกษา อายุการท�ำงาน
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนา
ท้องถิ่น ทั้ง 4 ด้าน 1) มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม 2) การปรับ
เปลีย่ นกระบวนทัศน์ 3) การปรับปรุงระบบบริหารทรัพยากร 4) การ
สร้างการมีส่วนร่วม
ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ของพนักงานเทศบาล ได้แก่ 1) ด้านการสรรหาบุคคล 2) ด้านการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาความดี 3) ความชอบวินัย
ด้านการพัฒนาบุคลากร 4) ด้านการให้ออกจากงานและบ�ำเหน็จ
บ�ำนาญ
3. วิธีการสร้างเครื่องมือ
1) ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีและเอกสารงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้อง 2) ก�ำหนดวัตถุประสงค์และกรอบแนวคิดในการสร้าง
เครือ่ งมือ 3) พัฒนาและปรับปรุงแบบสอบถามเรือ่ งยุทธศาสตร์การ
พัฒนาพนักงานท้องถิ่น 4) เสนอแบบสอบถามต่ออาจารย์ที่ปรึกษา
เพื่อให้ข้อเสนอแนะ 5) น�ำแบบสอบถามให้ผู้เชี่ยวชาญ 5 คน
พิจารณาเพือ่ ความตรงเชิงเนือ้ หา (contentvalidty) โดยวิธหี าดัชนี
ความสอดคล้องระหว่างข้อค�ำถามกับนิยามศัพท์ (index of items
objective congruence : IOC) แล้วเลือกข้อค�ำถามที่มีค่า IOC
ตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป 6) น�ำแบบสอบถาม ที่ปรับปรุงแก้แล้วไปทดลอง
ใช้ (try out) กับประชากร ซึ่งเป็นพนักงานเทศบาลในจังหวัด
สระแก้ว เทศบาลละ 6 คน รวมจ�ำนวน 30 คน จาก 6 เทศบาลใน
จั ง หวั ด สระแก้ ว 7) วิ เ คราะห์ ห าความเชื่ อ มั่ น (reliability)
แบบสอบถามโดยวิธหี าค่าสัมประสิทธิแอลฟา (alpha coefficient)
ตามวิ ธี ข องครอนบาค (Cronbach, 1990, pp. 202-204)
และได้คา่ ความเชือ่ มัน่ ของแบบสอบถามทัง้ ฉบับเท่ากับ 0.84 8) น�ำ
แบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้ว ท�ำเป็นฉบับสมบูรณ์เพื่อเก็บ
ข้อมูลต่อไป
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
1) ผู้วิจัยขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ราชภัฏราชนครินทร์ ถึงนายกเทศมนตรีในจังหวัดปราจีนบุรี เพือ่ ขอ
อนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูลกับพนักงานเทศบาลในจังหวัดปราจีนบุรี
2) ผู ้ วิ จั ย แจกแบบสอบถามให้ กั บ พนั ก งานเทศบาลในจั ง หวั ด
ปราจีนบุรดี ว้ ยตนเองและบางส่วนส่งทางไปรษณีย์ จ�ำนวน 210 ชุด
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3) ผู้วิจัยน�ำข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ตามวิธีทางสถิติโดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ส�ำเร็จรูป
5. การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยตรวจสอบความถูกต้องของแบบสอบถามและ
ประมวลผลข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส�ำเร็จรูป ดังนี้
		 1) วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดย
การค�ำนวณหาค่าความถี่และร้อยละ 2) วิเคราะห์ระดับยุทธศาสตร์
การพัฒนาพนักงานท้องถิ่น โดยการหาค่าเฉลี่ย ( Х ) และส่วน
เบี่ ย งเบนมาตรฐาน (S.D.) แล้ ว แปลความหมายค่ า เฉลี่ ย ที่ ไ ด้
ตามเกณฑ์การประเมิน 3) วิเคราะห์ระดับการบริหารงานบุคคลของ
พนักงานเทศบาล โดยการหาค่าเฉลี่ย ( Х ) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) แล้วแปลความหมายค่าเฉลี่ยที่ได้ตามเกณฑ์
การประเมิน 4) การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างยุทธศาสตร์
การพัฒนาพนักงานท้องถิ่นกับการบริหารงานบุคคลของพนักงาน
เทศบาลในจังหวัดปราจีนบุรี โดยหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
แบบเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation
Coefficient) โดยภาพรวมและรายด้าน 5) วิเคราะห์ยุทธศาสตร์
การพัฒนาพนักงานท้องถิ่นในการบริหารงานบุคคลของพนักงาน
เทศบาลในจังหวัดปราจีนบุรี จากแบบสอบถาม ด้วยการวิเคราะห์
การถดถอยพหุคุณ (multiple regression analysis) โดยใช้วิธี
แบบเป็นขั้นตอน (stepwise) เพื่อหาตัวแปรปัจจัยที่มีผลต่อการ
มีบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาลในจังหวัดปราจีนบุรี แล้ว
จึงน�ำตัวแปรที่มีนัยส�ำคัญไปสร้างสมการพยากรณ์
6. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
1) วิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ปัญหา
และข้อเสนอแนะ สถิติที่ใช้คือ ค่าความถี่ (frequency) และค่า
ร้อยละ (percentage) 2) วิเคราะห์ระดับยุทธศาสตร์การพัฒนาท้อง
ถิ่ น และการบริ ห ารงานบุ ค คลของพนั ก งานเทศบาลในจั ง หวั ด
ปราจีนบุรี สถิติที่ใช้คือ ค่าเฉลี่ย ( Х ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.) 3) วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างยุทธศาสตร์การพัฒนา
พนักงานท้องถิ่นกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาลใน
จังหวัดปราจีนบุรีสถิติที่ใช้คือ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน
(Pearson product moment correlation coefficient)

สรุปผลการวิจัย

การวิจยั ครัง้ นี้เป็นการศึกษาเรื่องการพัฒนาการบริหารงาน
บุคคลของพนักงานเทศบาลในจังหวัดปราจีนบุรี สรุปผลการวิจยั ได้
ดังต่อไปนี้		
1. ลั ก ษณะข้ อ มู ล ทั่ ว ไปของผู ้ ต อบแบบสอบถามของ
พนักงานเทศบาลในจังหวัดปราจีนบุรี ส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิงมาก

ที่สุด จ�ำนวน 124 คน คิดเป็นร้อยละ 59.05 และเพศชาย มีจ�ำนวน
86 คน คิดเป็นร้อยละ 40.95 อายุ 41-50 ปี มากที่สุด จ�ำนวน
112 คน คิดเป็นร้อยละ 53.33 รองลงมา อายุ 31-40 ปี จ�ำนวน
88 คน คิดเป็นร้อยละ 41.91 และอายุต�่ำกว่า 30 ปี จ�ำนวน 10 คน
คิดเป็นร้อยละ 4.76 ระดับการศึกษา มากที่สุดคือ ปริญญาตรี
จ�ำนวน 123 คน คิดเป็นร้อยละ 58.57 รองลงมา ปริญญาโท จ�ำนวน
74 คน คิดเป็นร้อยละ 35.24 และอนุปริญญา/ปวส. จ�ำนวน 13 คน
คิดเป็นร้อยละ 6.19 ต�ำแหน่ง มากที่สุดคือ พนักงานเทศบาล
จ�ำนวน 168 คน คิดเป็นร้อยละ 80.00 รองลงมา หัวหน้าส่วน
ราชการ จ�ำนวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 16.67 และปลัดเทศบาล
จ�ำนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 3.33 ระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
มากที่สุด 6-15 ปี จ�ำนวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 50.48 รองลง
มาระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 16-25 ปี จ�ำนวน 78 คน คิดเป็น
ร้อยละ 37.14 ระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 26 ปี ขึ้นไปจ�ำนวน
17 คน คิดเป็นร้อยละ 8.09 และระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
ต�่ำกว่า 5 ปี จ�ำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 4.29
2. ผลของการศึกษา ระดับยุทธศาสตร์การพัฒนาพนักงาน
ท้องถิ่นของเทศบาลในจังหวัดปราจีนบุรี โดยภาพรวม อยู่ในระดับ
มาก (3.58) ซึง่ สอดคล้องกับสมมติฐานทีต่ งั้ ไว้ โดยเรียงล�ำดับค่าเฉลีย่
จากมากไปน้อย คือ การสร้างการ มีส่วนร่วม (3.72) รองลงมา
คือ การปรับปรุงระบบบริหารงานบุคคล (3.59) การปรับเปลี่ยน
กระบวนทัศน์ (3.54) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ย น้อยที่สุดคือ มาตรฐาน
คุณธรรมและจริยธรรม (3.49) ซึ่งมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง
เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า
		 2.1 ด้านมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม พบว่า ระดับ
ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาพนั ก งานท้ อ งถิ่ น ของพนั ก งานเทศบาล
ในจังหวัดปราจีนบุรี ด้านมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม มีคา่ เฉลีย่ โดย
รวมอยู่ในระดับปานกลาง (3.49) ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้
โดยเรียงล�ำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ การก�ำหนดหลักเกณฑ์
คัดเลือกพนักงานท้องถิ่นที่ท�ำงานตามหลักธรรมาภิบาล (3.62)
รองลงมา คือ การแจกรางวัลพนักงานเทศบาลที่ประพฤติตนเป็น
แบบอย่างด้านคุณธรรม จริยธรรม (3.52) การยกย่องพนักงาน
เทศบาลทีป่ ระพฤติตนเป็นแบบอย่างด้านคุณธรรม จริยธรรม (3.47)
และการรับฟังความคิดเห็นของผู้บริหารจากพนักงานเทศบาลและ
จากทุกภาคส่วน (3.46) ส่วนข้อทีม่ คี า่ เฉลีย่ น้อยทีส่ ดุ คือ การก�ำหนด
มาตรฐานและแนวทางการท�ำงานของนักการเมืองท้องถิ่น (3.40)
		 2.2 ด้านการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ พบว่า ระดับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาพนักงานท้องถิ่นของพนักงานเทศบาลใน
จังหวัดปราจีนบุรี ด้านการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ มีค่าเฉลี่ยโดย
รวมอยู่ในระดับมาก (3.54) ซึ่งสอดคล้องกับ สมมติฐานที่ตั้งไว้ เมื่อ

จ�ำแนกเป็นรายข้อพบว่า ระดับยุทธศาสตร์การพัฒนาพนักงาน
ท้องถิ่นของพนักงานเทศบาลอยู่ในระดับมาก จ�ำนวน 2 ข้อ คือ
เทศบาลจัดกิจกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมโดยการเรียนรู้จาก
พระราชกรณียกิจ (3.93) และเทศบาลส่งเสริมพัฒนาการศึกษาดู
งานเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน (3.85) ระดับยุทธศาสตร์การ
พัฒนาพนักงานท้องถิ่นของพนักงานเทศบาลอยู่ในระดับปานกลาง
จ�ำนวน 3 ข้อ เรียงล�ำดับจากมากไปน้อย คือ พนักงานเทศบาลได้
รับการอบรมด้านคุณธรรมจริยธรรม (3.47) การปฐมนิเทศด้าน
คุณธรรม จริยธรรม ส�ำหรับพนักงานเทศบาลที่บรรจุใหม่ (3.25)
ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ การประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย
ภายใต้เรื่องคุณธรรมจริยธรรมน�ำท้องถิ่น (3.21)
		 2.3 ด้านการปรับปรุงระบบบริหารทรัพยากรบุคคล
พบว่า ระดับยุทธศาสตร์การพัฒนาพนักงานท้องถิ่นของพนักงาน
เทศบาลในจั ง หวั ด ปราจี น บุ รี ด้ า นการปรั บ ปรุ ง ระบบบริ ห าร
ทรัพยากรบุคคล มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก (3.59) ซึ่ง
สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยเรียงล�ำดับค่าเฉลี่ยจากมากไป
น้อย คือ การน�ำเรือ่ งคุณธรรมจริยธรรมมาก�ำหนดไว้ในกระบวนการ
แต่งตั้งเข้าสู่ต�ำแหน่งผู้บริหาร (3.79) รองลงมา คือ การรับโอนย้าย
เทศบาลค� ำ นึ ง ถึ ง ผู ้ มี คุ ณ ธรรมเป็ น ล� ำ ดั บ แรกเสมอ (3.70)
การปรับปรุงแนวทางกฎระเบียบของเทศบาลในการสรรหา บรรจุ
แต่งตั้ง โอน ย้ายโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและเทศบาลการก�ำหนด
บทลงโทษอย่างชัดเจนของผู้ฝ่าฝืนข้อบังคับวินัยข้าข้าราชการ
มีคา่ เฉลีย่ เท่ากันที่ (3.50) ส่วนข้อทีม่ คี า่ เฉลีย่ น้อยทีส่ ดุ และมีคา่ เฉลีย่
ในระดับปานกลางคือการเอือ้ ประโยชน์และจัดระบบสวัสดิการและ
ให้กับพนักงานเทศบาลและครอบครัวที่เสียชีวิต โดยมีค่าเฉลี่ยใน
ระดับปานกลาง (3.48)
		 2.4 ด้ า นการสร้ า งการมี ส ่ ว นร่ ว ม พบว่ า ระดั บ
ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาพนั ก งานท้ อ งถิ่ น ของพนั ก งานเทศบาล
ในจังหวัดปราจีนบุรี ด้านการสร้างการมีสว่ นร่วม มีคา่ เฉลีย่ โดยรวม
อยู่ในระดับมาก (3.94) ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยเรียง
ล�ำดับค่าเฉลีย่ จากมากไปน้อย คือ การสนับสนุนและสร้างความรูแ้ ก่
ประชาชนในพื้นที่ต่อต้านการทุจริต (3.82) รองลงมา คือ การเปิด
โอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการติดตามการท�ำงานของ
เทศบาล (3.81) การรับฟังข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของ
เทศบาลและการจัดกิจกรรมโดยให้ผู้น�ำศาสนาเข้ามามีส่วนร่วมใน
การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากันที่ (3.70) ส่วนข้อ
ที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ การส�ำรวจความพึงพอใจของพนักงาน
เทศบาลต่อความเป็นธรรมในการบริหารงาน (3.56)
3. ผลของการศึ ก ษา ระดั บ การบริ ห ารงานบุ ค คลของ
พนั ก งานเทศบาลในจั ง หวั ด ปราจี น บุ รี มี ค ่ า เฉลี่ ย โดยรวมและ
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รายด้านอยู่ในระดับมาก (3.62) ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน ที่ตั้งไว้
โดยเรียงล�ำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ การพัฒนาบุคลากร
(3.79) รองลงมา คือ การสรรหาบุคลากร (3.64) และการให้ออก
จากงาน บ�ำเหน็จบ�ำนาญ (3.61) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ย น้อยที่สุดและ
มีค่าเฉลี่ยในระดับปานกลาง คือ การประเมินผล การปฏิบัติงาน
(3.48) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า
		 3.1 ด้านการสรรหาบุคลากร พบว่า ระดับการบริหาร
งานบุคคลของพนักงานเทศบาลในจังหวัดปราจีนบุรี ด้านการสรรหา
บุคลากร มีคา่ เฉลีย่ โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก (3.64) ซึง่ สอดคล้องกับ
สมมติฐานทีต่ งั้ ไว้ โดยเรียงล�ำดับค่าเฉลีย่ จาก มากไปน้อย คือ จัดให้
มีคณะกรรมการในการคัดเลือกบุคลากร (3.77) รองลงมา คือ
การประชาสัมพันธ์ ประกาศรับสมัครบุคลากร (3.76) การพิจารณา
คัดเลือกบุคลากรมีการก�ำหนดประสบการณ์ที่ต้องการ (3.66)
ในการทดลองปฏิบัติราชการหน่วยงานของท่านด�ำเนินการตาม
กฎเกณฑ์ของทางราชการอย่างเคร่งครัดและการแจ้งบทบาทหน้าที่
ให้บุคลากรก่อนบรรจุเข้าท�ำงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากันที่ (3.61) และ
การบรรจุบุคลากรตรงกับความต้องการของหน่วยงาน (3.55)
ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ การตรวจสอบประวัติของผู้สมัคร
อย่างเป็นระบบ (3.53)
		 3.2 ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน พบว่า ระดับ
การบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาลในจังหวัดปราจีนบุรี
ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง (3.48) ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ เมื่อจ�ำแนก
เป็นรายข้อ พบว่า ระดับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล
ในจังหวัดปราจีนบุรี อยูใ่ นระดับมาก จ�ำนวน 3 ข้อ คือ การให้โอกาส
พนักงานได้แสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของ
หน่วยงาน (3.58) รองลงมาคือ ความร่วมมือของบุคลากรในการ
นิเทศงาน (3.57) และการให้ความช่วยเหลือ แนะน�ำเกีย่ วกับปัญหา
ต่างๆ ในการปฏิบัติงานแก่พนักงาน (3.55) ระดับการบริหารงาน
บุ ค คลของพนั ก งานเทศบาลในจั ง หวั ด ปราจี น บุ รี อ ยู ่ ใ นระดั บ
ปานกลาง จ�ำนวน 4 ข้อ โดยเรียงล�ำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ
การมีระบบการบริการให้ค�ำปรึกษาแก่บุคลากรในกรณีที่บุคลากร
ประสบปั ญ หาระหว่ า งการปฏิ บั ติ ง าน (3.44) รองลงมา คื อ
การประเมินผลเพื่อพิจารณาเลื่อนต�ำแหน่งของบุคลากร (3.43)
และความเหมาะสมในการพิ จ ารณาความดี ค วามชอบ (3.42)
ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ การประชาสัมพันธ์เกณฑ์การ
พิจารณาความดีความชอบ เช่นการเลื่อนขั้นเงินเดือนการเลื่อน
ระดับ (3.41)
		 3.3 ด้านการพัฒนาบุคลากร พบว่า ระดับการบริหาร
งานบุคคลของพนักงานเทศบาลในจังหวัดปราจีนบุรี ด้านการพัฒนา
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บุคลากร มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก (3.71) สอดคล้องกับ
สมมติ ฐ านที่ ตั้ ง ไว้ โดยเรี ย งล� ำ ดั บ ค่ า เฉลี่ ย จากมากไปน้ อ ย คื อ
การสนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วมประชุมอบรมสัมมนา (3.96)
รองลงมา คือ เปิดโอกาสให้บุคลากรเป็นวิทยากรในการจัดอบรม
สัมมนาหรือให้ความรู้กับประชาชน และการส่งเสริมให้บุคลากร
มีโอกาสสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน
มีค่าเฉลี่ยเท่ากันที่ (3.94) การมอบหมายงานให้ตรงกับความรู้
ความสามารถความสนใจและความถนัดของบุคลากรที่เป็นลาย
ลักษณ์อกั ษร (3.92) การมอบหมายงานให้กบั บุคลากรอย่างเป็นลาย
ลักษณ์อกั ษร (3.63) และการติดตามประเมินผลงานพัฒนาบุคลากร
อย่างเป็นระบบ (3.60) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ มีการจัด
ปฐมนิเทศให้แก่บุคลากรที่บรรจุเข้ารับราชการใหม่ (3.50)
		 3.4 ด้ า นการให้ อ อกจากงานและบ� ำ เหน็ จ บ� ำ นาญ
พบว่า ระดับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาลในจังหวัด
ปราจีนบุรี ด้านการให้ออกจากงานและบ�ำเหน็จบ�ำนาญ มีค่าเฉลี่ย
โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก (3.61) สอดคล้องกับสมมติฐานทีต่ งั้ ไว้ โดย
เรียงล�ำดับค่าเฉลีย่ จากมากไปน้อย คือการเปิดโอกาสให้บคุ ลากรขอ
โยกย้ายหน้าทีก่ ารงานตามความเหมาะสม (3.78) รองลงมา คือ การ
ด�ำเนินการทางวินัยเป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดและมี
ความโปร่งใสเป็นธรรม (3.64) หน่วยงานของท่านมีการตักเตือน
แก้ไขหาสาเหตุผู้กระท�ำผิดวินัยตั้งแต่เริ่มแรก และการก�ำหนด
ระเบียบข้อบังคับเพื่อให้บุคลากรทุกฝ่ายยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ
เดียวกัน มีคา่ เฉลีย่ เท่ากันที่ (3.59) การรับพิจารณาค�ำอุทธรณ์คำ� ร้อง
ทุกข์ของบุคลากรทุกคน (3.58) และหน่วยงานของท่านมีระบบการ
ตรวจสอบการลงเวลาปฏิบัติราชการของบุคลากรและมีการ (3.55)
ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ระบบการรายงานผลการพิจารณา
ความผิดของบุคลากร (3.53)
4. ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างยุทธศาสตร์ การ
พั ฒ นาพนั ก งานท้ อ งถิ่ น กั บ การบริ ห ารงานบุ ค คลของพนั ก งาน
เทศบาลในจังหวัดปราจีนบุรี พบว่ายุทธศาสตร์การพัฒนาพนักงาน
ท้องถิ่น มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับมาก (rxy = .708) กับการ
บริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาลในจังหวัดปราจีนบุรี อย่างมี
นัยส�ำคัญทางสถิติระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้
เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างยุทธศาสตร์การพัฒนาพนักงาน
ท้องถิ่นกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาลในจังหวัด
ปราจีนบุรี รายด้าน พบว่า มีความสัมพันธ์ในทางบวกระดับมาก เรียง
ล� ำ ดั บ ความสั ม พั น ธ์ จ ากมากไปหาน้ อ ย คื อ ด้ า นการปรั บ ปรุ ง
ระบบบริหารงานบุคคล (rxy=.683) ด้านการสร้างการมีส่วนร่วม
(r xy=.663) และด้ า นมาตรฐานคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม (r xy=600)
ส่ ว นด้ า นที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ ต�่ ำ สุ ด และมี ค วามสั ม พั น ธ์ ใ นระดั บ
ปานกลาง คือ ด้านการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ (rxy =.532)

การอภิปรายผล

พัฒนา จึงท�ำให้ผลการวิจัยพบว่าระดับยุทธศาสตร์การพัฒนา
จากการศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนาการบริหารงานบุคคล พนักงานท้องถิ่นของเทศบาลในจังหวัดปราจีนบุรี ด้านมาตรฐาน
ของพนักงานเทศบาลในจังหวัดปราจีนบุรี มีประเด็นที่น่าสนใจ คุณธรรมและจริยธรรม อยู่ในระดับปานกลาง
		 1.2 ด้านการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ ผลการวิจัย
น�ำมาอภิปรายดังนี้
1. จากการศึกษาระดับยุทธศาสตร์การพัฒนาพนักงาน พบว่า ระดับยุทธศาสตร์การพัฒนาพนักงานท้องถิน่ ของเทศบาลใน
ส่วนท้องถิ่นของเทศบาลในจังหวัดปราจีนบุรี ผลการวิจัยพบว่า จังหวัดปราจีนบุรี ด้านการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ อยู่ในระดับ
มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมากทั้งนี้เนื่องจาก เทศบาลมีการ มาก ทัง้ นีเ้ นือ่ งจาก เทศบาลมีการปฐมนิเทศด้านคุณธรรม จริยธรรม
ก�ำหนดคัดเลือกพนักงานท้องถิ่นที่ท�ำงานตามหลักธรรมาภิบาล ส�ำหรับพนักงานทีบ่ รรจุใหม่ การจัดกิจกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม
มีการแจกรางวัลพนักงานเทศบาลทีป่ ระพฤติตนเป็นแบบอย่างด้าน โดยการเรียนรู้จากพระราชกรณียกิจ การส่งเสริมพัฒนาการศึกษา
คุณธรรม จริยธรรม การยกย่องพนักงานเทศบาลทีป่ ระพฤติตนเป็น ดูงานเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน ส่งเสริมให้พนักงานได้รับการ
แบบอย่างด้านคุณธรรมจริยธรรมและมีการก�ำหนดมาตรฐานและ อบรมด้านคุณธรรมจริยธรรมสอดคล้องกับงานวิจัยของ สถาบัน
แนวทางการท�ำงานของนักการเมือง ส�ำหรับพนักงานที่บรรจุใหม่มี ที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ (2555, หน้า 113)
การปฐมนิเทศด้านคุณธรรม จริยธรรม การจัดกิจกรรมด้านคุณธรรม ได้วิจัยเรื่อง ยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการส่วนท้องถิ่น ผลการ
จริยธรรม โดยการเรียนรู้จากพระราชกรณียกิจ ส่งเสริมพัฒนาการ วิจัยพบว่าการก�ำหนดหลักสูตรฝึกอบรม และโครงการพัฒนาภาค
ศึกษาดูงานเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน ส่งเสริมให้พนักงานได้รับ บังคับแก่ข้าราชการทุกระดับนั้น ควรสร้างรูปแบบการฝึกอบรมที่
การอบรมด้านคุณธรรมจริยธรรม มีการน�ำเรื่องคุณธรรมจริยธรรม สามารถน�ำความรูไ้ ปใช้ปฏิบตั งิ านได้จริง ก่อเกิดมรรคผลจากการฝึก
มาก�ำหนดไว้ในกระบวนการแต่งตัง้ เข้าสูต่ ำ� แหน่งบริหาร การรับโอน อบรมนั้นๆ อย่างเป็นรูปธรรม จึงท�ำให้ผลการวิจัยพบว่า ระดับ
ย้าย การค�ำนึงถึงผูม้ คี ณ
ุ ธรรมจริยธรรมเป็นล�ำดับแรกเสมอ เทศบาล ยุทธศาสตร์การพัฒนาพนักงานท้องถิ่น ของเทศบาลในจังหวัด
มีการสนับสนุนและสร้างความรูแ้ ก่ประชาชนในพืน้ ต่อต้านการทุจริต ปราจีนบุรี ด้านการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ อยู่ในระดับมาก
การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการติดตามการ 		 1.3 ด้านการปรับปรุงระบบบริหารงานบุคคล ผลการ
ท�ำงาน การส�ำรวจความพึงพอใจของพนักงาน ต่อความเป็นธรรมใน วิจยั พบว่า ระดับยุทธศาสตร์การพัฒนาพนักงานท้องถิน่ ของเทศบาล
การบริหารงาน จึงท�ำให้ผลการวิจัยพบว่า ระดับยุทธศาสตร์การ ในจังหวัดปราจีนบุรี ด้านการปรับปรุงระบบการบริหารงานบุคคล
พัฒนาพนักงานท้องถิน่ ของเทศบาลในจังหวัดปราจีนบุรี ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจาก เทศบาลมีการน�ำเรื่องคุณธรรม
จริยธรรมมาก�ำหนดไว้ ในกระบวนการแต่งตั้งเข้าสู่ต�ำแหน่งบริหาร
อยู่ในระดับมาก
		 1.1 ด้านมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม ผลการวิจัย การรับโอนย้าย มีการค�ำนึงถึงผู้มีคุณธรรมจริยธรรมเป็นล�ำดับแรก
พบว่า ระดับยุทธศาสตร์การพัฒนาพนักงานท้องถิ่นของเทศบาล เสมอ มีการปรับปรุงแนวทางกฎระเบียบของเทศบาลในการสรรหา
ในจังหวัดปราจีนบุรี ด้านมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม อยู่ในระดับ บรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้าย โดยยึดหลักธรรมาภิบาล สอดคล้องกับงาน
ปานกลาง ทั้งนี้เนื่องจากเทศบาลมีการก�ำหนดคัดเลือกพนักงาน วิ จั ย ของสถาบั น ที่ ป รึ ก ษาเพื่ อ พั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพในราชการ
ท้องถิ่นที่ท�ำงาน ตามหลักธรรมาภิบาลการแจกรางวัลพนักงาน (2555, หน้า 118) ได้ศึกษาเรื่อง ยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการ
เทศบาลทีป่ ระพฤติตนเป็นแบบอย่างด้านคุณธรรม จริยธรรม มีการ ส่วนท้องถิ่น ผลการวิจัยพบว่า การพัฒนาข้าราชการควรเน้นการ
ยกย่องพนักงานเทศบาลที่ประพฤติตนเป็นแบบอย่างด้านคุณธรรม พัฒนาข้าราชการให้ตรงกับสายงานจริงๆ โดยควบคูไ่ ปกับการพัฒนา
จริยธรรมและมีการก�ำหนดมาตรฐานและแนวทางการท�ำงานของ ธรรมาภิบาลแบบเข้มข้น เพื่อให้ข้าราชการเกิดความรู้สึกภูมิใจและ
นักการเมือง สอดคล้องกับงานวิจยั ของ สถาบันทีป่ รึกษาเพือ่ พัฒนา สามารถยกระดับการบริการที่สูงขึ้นและสร้างความพึงพอใจให้แก่
ประสิทธิภาพในราชการ (2555, หน้า 118) ได้ศึกษายุทธศาสตร์ ประชาชนได้เป็นอย่างดี จึงท�ำให้ผลการวิจยั พบว่าระดับยุทธศาสตร์
การพัฒนาข้าราชการส่วนท้องถิ่น ผลการวิจัยพบว่า การยกย่อง การพัฒนาพนักงานท้องถิ่นของเทศบาลในจังหวัดปราจีนบุรี ด้าน
ข้าราชการ ผู้น�ำรุ่นใหม่ ในการขับเคลื่อนระบบจริยธรรม และ การปรับปรุงระบบบริหารงานบุคคล อยู่ในระดับมาก
คุณธรรม มีข้อดีคือ ผู้ที่ได้รับการยกย่องจะเป็นแบบอย่างที่ดีให้ 		 1.4 ด้านการสร้างการมีส่วนร่วม ผลการวิจัยพบว่า
ข้าราชการผูอ้ นื่ น�ำไปปฏิบตั ิ แต่มขี อ้ เสีย คือข้าราชการทีไ่ ม่ได้รบั การ ระดับยุทธศาสตร์การพัฒนาพนักงานท้องถิน่ ของเทศบาลในจังหวัด
ยกย่องอาจจะเกิดการต่อต้าน เนื่องจากการไม่ยอมรับในตัวผู้ที่รับ ปราจีนบุรี ด้านการสร้างการมีส่วนร่วม อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้
การยกย่อง อาจท�ำให้ ผู้ได้รับการยกย่องเกิดความท้อแท้และหยุด เนื่องจาก เทศบาลมีการสนับสนุนและสร้างความรู้แก่ประชาชนใน
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พื้นต่อต้านการทุจริต การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการติดตามการท�ำงาน การส�ำรวจความพึงพอใจของพนักงาน
ต่อความเป็นธรรมในการบริหารงาน ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ (2555,
หน้า 115) ได้วิจัยเรื่อง ยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น ผลการวิจัยพบว่า การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วม และการติดตามสถานการณ์ท�ำงาน ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นนั้น บางส่วนเห็นว่าถ้าเปิดโอกาสให้ประชาชน เข้ามามี
ส่วนร่วมในองค์กรถิ่นมากก็อาจจะท�ำให้ระบบอุปถัมภ์ในระบบ
ราชการเพิม่ มากขึน้ หรือการบริหารงานไม่มปี ระสิทธิภาพ เนือ่ งจาก
เมื่อประชาชนได้เข้ามารู้การบริหารงานของส่วนราชการมากขึ้นก็
จะสามารถหาช่องทางในการหาผลประโยชน์หลากหลายรูปแบบ
มากขึ้น จึงท�ำให้ผลการวิจัยพบว่าระดับยุทธศาสตร์การพัฒนา
พนักงานท้องถิน่ ของเทศบาลในจังหวัดปราจีนบุรี ด้านการสร้างการ
มีส่วนร่วม อยู่ในระดับน้อย
2. จากการศึกษาระดับการบริหารงานบุคคลของพนักงาน
เทศบาลในจังหวัดปราจีนบุรี ผลการวิจัยพบว่า มีค่าเฉลี่ยโดยรวม
อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ เทอดชาติ ชัยพงษ์
(2553, หน้า 217) ทีไ่ ด้ศกึ ษาเรือ่ งการพัฒนารูปแบบการบริหารงาน
บุคคลของส�ำนักงานเขตพื้นที่ ผลการวิจัยพบว่า ความต้องการ
ในการบริหารงานบุคคลของส�ำนักงานเขตพื้นที่ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจากเทศบาลจัดให้มีคณะกรรมการคัดเลือก
บุคลากร โดยพิจารณาคัดเลือกบุคลากรที่มีประสบการณ์ที่ต้องการ
การประเมินผลการปฏิบัติงานมีการให้โอกาสพนักงานได้แสดง
ความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของหน่วยงานมีการ
ให้ความช่วยเหลือแนะน�ำเกี่ยวกับปัญหาต่างๆ ในการปฏิบัติงาน
การพัฒนาบุคลากรมีการสนับสนุนให้บคุ ลากรเข้าร่วมประชุมอบรม
สัมมนาเพื่อน�ำความรู้ที่ได้จากการอบรมมาปฏิบัติหน้าที่ให้ประสบ
ความส� ำ เร็ จ และมี ก ารเปิ ด โอกาสให้ บุ ค ลากรในหน่ ว ยงานขอ
โอนย้ายหน้าที่การงานตามความเหมาะสม จึงท�ำให้ผลการวิจัย
พบว่า ระดับการบริหารงานบุคคล ของพนักงานเทศบาลในจังหวัด
ปราจีนบุรี อยู่ในระดับมาก
		 2.1 ด้ า นการสรรหาบุ ค ลากร ผลการวิ จั ย พบว่ า
การบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาลในจังหวัดปราจีนบุรี
ด้านการสรรหาบุคลากรอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ
เนตรนภา อ่ อ นพิ น า (2553, หน้า 76) ที่ศึก ษางานวิ จั ย เรื่ อ ง
การศึกษาปัญหาการบริหารงานบุคคลของเทศบาลต�ำบลในเขตพืน้ ที่
อ�ำเภอเซกา จังหวัดหนองคาย ผลการวิจัยพบว่า บุคลากรเทศบาล
เห็นว่า มีปัญหาการบริหารงานบุคคล ด้านการสรรหาบุคคล อยู่ใน
ระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของนภาพร พลโคตร (2548, หน้า
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127-128) ที่ได้ศึกษางานวิจัยเรื่อง การศึกษาการปฏิบัติงานการ
บริหารบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต�ำบลดอนหว่านกับองค์การ
บริหารส่วนต�ำบลเกิง้ ผลการวิจยั พบว่า บุคลากรองค์การบริหารส่วน
ต�ำบลดอนหว่านมีการปฏิบัติงานการบริหารบุคลากรโดยรวมและ
รายด้ า นอยู ่ ใ นระดั บ มาก ทั้ ง นี้ เ นื่ อ งจากเทศบาลจั ด ให้ มี ค ณะ
กรรมการในการคัดเลือกบุคลากร โดยการประชาสัมพันธ์ประกาศ
รับสมัครบุคลากร การพิจารณาคัดเลือกบุคลากรจากประสบการณ์
และการบรรจุบคุ ลากรตรงกับความต้องการของหน่วยงาน จึงท�ำให้
ผลการวิจัยพบว่าระดับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล
ในจังหวัดปราจีนบุรี ด้านการสรรหาบุคลากรอยู่ในระดับมาก
		 2.2 ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน ผลการวิจัย
พบว่ า การบริ ห ารงานบุ ค คลของพนั ก งานเทศบาลในจั ง หวั ด
ปราจีนบุรี ด้านการประเมินผลการปฏิบตั งิ าน อยูใ่ นระดับปานกลาง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ สายฝน ผ่องศรี (2550, หน้า 60) ที่ได้
วิจยั เรือ่ งความคิดเห็นในการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล
เทศบาลต�ำบลบางปู อ�ำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
ผลการวิจยั พบว่า ความคิดเห็นในการบริหารงานบุคคลของเทศบาล
ต�ำบลบางปู อ�ำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ด้านการประเมินผล
การปฏิบตั งิ าน อยูใ่ นระดับปานกลาง ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากระบบการบริการ
ให้ค�ำปรึกษาแก่บุคลากรในกรณีที่บุคลากรประสบปัญหาระหว่าง
การปฏิบัติงานมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบไม่เพียงพอต่อความต้องการ
ขอความช่วยเหลือ การให้ค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับปัญหาต่างๆ ในการ
ปฏิบัติงาน จึงท�ำให้ผลการวิจัยพบว่าระดับการบริหารงานบุคคล
ของพนักงานเทศบาลในจังหวัดปราจีนบุรี ด้านการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานอยู่ในระดับปานกลาง
		 2.3 ด้ า นการพั ฒ นาบุ ค ลากร ผลการวิ จั ย พบว่ า
การบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาลในจังหวัดปราจีนบุรี
ด้านการพัฒนาบุคลากร อยูใ่ นระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจยั ของ
เทิดชาติ ชัยพงษ์ (2553, หน้า 217) ที่ได้ศึกษางานวิจัยการพัฒนา
รูปแบบการบริหารงานบุคคลของส�ำนักงานเขตพื้นที่ ผลการวิจัย
พบว่า ความต้องการในการบริหารงานบุคคลของส�ำนักงานเขตพืน้ ที่
ด้านการพัฒนาบุคลากรอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจาก เทศบาล
สนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วมประชุมอบรม การส่งเสริมให้บุคลากร
มีโอกาสสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน การ
มอบหมายงานให้ตรงกับความรู้ความสามารถ ความสนใจและ
ความถนัดของบุคลากรที่เป็นลายลักษณ์อักษรและมีการติดตาม
ประเมินผลงานการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบ จึงท�ำให้ผลการ
วิจัยพบว่าระดับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาลใน
จังหวัดปราจีนบุรี ด้านการพัฒนาบุคลากรอยู่ในระดับมาก

		 2.4 ด้ า นการให้ อ อกจากงานและบ� ำ เหน็ จ บ� ำ นาญ
สรรหาบุ ค ลากร ผลการวิ จั ย พบว่ า การบริ ห ารงานบุ ค คลของ
พนักงานเทศบาลในจังหวัดปราจีนบุรี ด้านการให้ออกจากงานและ
บ�ำเหน็จบ�ำนาญ อยู่ในระดับมาก ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ
สมชาย กัลยะกิติ (2550, หน้า 105) ได้ศกึ ษางานวิจยั เรือ่ งการศึกษา
ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพและปัญหาการบริหารงานบุคคลของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็น
เกี่ยวกับสภาพและปัญหาการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสุรินทร์ ด้านการให้ออกจากราชการ อยู่ในระดับน้อย
มีการเปิดโอกาสให้บุคลากรขอโยกย้ายหน้าที่การงานตามความ
เหมาะสม การด�ำเนินการทางวินัยเป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์ที่
ก�ำหนดและมีความโปร่งใสเป็นธรรม มีการตักเตือนแก้ไขหาสาเหตุ
ผู ้ ก ระท� ำ ผิ ด วิ นั ย ตั้ ง แต่ เริ่ ม แรกตลอดจนมี ก ารก� ำ หนดระเบี ย บ
ข้อบังคับเพื่อให้บุคลากรทุกฝ่ายยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติเดียวกัน
จึงท�ำให้ผลการวิจัยพบว่าระดับการบริหารงานบุคคลของพนักงาน
เทศบาลในจังหวัดปราจีนบุรี ด้านการให้ออกจากงานบ�ำเหน็จ
บ�ำนาญอยูใ่ นระดับมาก ซึง่ ไม่สอดคล้องกับสมชาย กัลยะกิติ (2550,
หน้า 106) กล่าวว่าหน่วยงานไม่ค่อยมีการจัดท�ำเอกสารเกี่ยวกับ
ระเบียบต่างๆ ของทางราชการ แจกจ่ายหรือแจ้งให้บุคลากรใน
หน่วยงาน ไม่คอ่ ยชีแ้ จงขัน้ ตอนแนะน�ำวิธปี ฏิบตั เิ กีย่ วกับการเกษียณ
อายุราชการของบุคลากรในหน่วยงาน
3. ยุทธศาสตร์ทุกยุทธศาสตร์มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
การบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาลในจังหวัดปราจีนบุรี
มีความสัมพันธ์ในทางบวกในระดับมาก (rxy = .708) อย่างมีนยั ส�ำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้เนื่องจากยุทธศาสตร์การพัฒนาพนักงาน
ท้องถิ่นในการบริหารงานบุคคลเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารงานภาครัฐให้คล่องตัวมากขึ้น เพื่อจัดบริการสาธารณะให้
สอดคล้องกับความต้องการและเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชนใน
พืน้ ที่ ซึง่ ท�ำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ทุกรูปแบบจ�ำเป็นต้องเพิม่
ประสิทธิภาพการบริหารงานทั้งภายในและภายนอกองค์การ โดยมี
ข้ า ราชการส่ ว นท้ อ งถิ่ น เป็ น กลไกส� ำ คั ญ ในการที่ จ ะขั บ เคลื่ อ น
ยุ ท ธศาสตร์ ข ององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ให้ เ ป็ น ไปอย่ า งมี
ประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล (สถาบั น ที่ ป รึ ก ษาเพื่ อ พั ฒ นา
ประสิทธิภาพ ในราชการ, 2555, หน้า 4)

2. ควรศึกษาการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล
ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของพนักงานเทศบาลในจังหวัด
ปราจีนบุรี
3. ควรน�ำข้อมูลจากการศึกษาที่ได้ไปท�ำการเปรียบเทียบ
กับหน่วยงานท้องถิ่นหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน
เพื่อน�ำข้อมูลที่ได้แลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน และน�ำส่วนดีและเป็น
ประโยชน์มาปรับปรุง ประยุกต์ใช้ในหน่วยงานต่อไป

เอกสารอ้างอิง

ดิเรก ปัทมสิรวิ ฒ
ั น์. (2549). การคลังท้องถิน่ รวมบทความวิจยั เพือ่
เพิ่มพลังให้ท้องถิ่น. กรุงเทพฯ : พี.เอ.ลิฟวิ่ง.
เทอดชาติ ชัยพงษ์. (2553). การพัฒนารูปแบบการบริหารงาน
บุคคลของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา. วิทยานิพนธ์การ
ศึกษาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัย
นเรศวร.
นภาพร พลโคตร. (2548). การศึกษาการปฏิบตั งิ านการบริหารงาน
บุ ค คลขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต� ำ บลดอนหว่ า นกั บ
องค์การบริหารส่วนต�ำบลเกิ้ง. การศึกษาค้นคว้าอิสระ
รัฐประศาสนศาตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
เนตรภา อ่อนพินา. (2553). การศึกษาปัญหาการบริหารงานบุคคล
ของเทศบาลต�ำบลในพืน้ ที่ อ�ำเภอเซกา จังหวัดหนองคาย.
การค้นคว้าอิสระรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
นโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
ราชกิจจานุเบกษา. เล่มที่ 116 ตอนที่ 120 ก. หน้า 78-79.
29 พฤศจิกายน 2542.
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 หน้า 113 สถาบัน
ที่ ป รึ ก ษาเพื่ อ พั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพในราชการ. (2555).
ยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการส่วนท้องถิ่น. กรุงเทพฯ
ม.ป.ท.
สมชาย กัลยะกิติ. (2550). การศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพ
และปัญหาการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดสุรินทร์. มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
สมาน รังสิโยกฤษฎ์. (2542). การบริหารงานบุคคล. (พิมพ์ครั้ง
ที่ 17). กรุงเทพฯ : น�่ำถึงการพิมพ์.
ข้อเสนอแนะการท�ำวิจัยครั้งต่อไป
สายฝน ผ่องศรี. (2550). ความคิดเห็นในการบริหารงานบุคคลของ
1. ควรศึ ก ษายุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาพนั ก งานท้ อ งถิ่ น
พนั ก งานเทศบาล เทศบาลต� ำ บลบางปู อ� ำ เภอเมื อ ง
ด้ า นมาตรฐานคุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรม ของพนั ก งานเทศบาล
สมุ ท รปราการ. จั ง หวั ด สมุ ท รปราการวิ ท ยานิ พ นธ์
ในจังหวัดปราจีนบุรี
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

Journal of Rajanagarindra July - December 2018

71

อุทัย หิรัญโต. (2543). การปกครองท้องถิ่น. กรุงเทพมหานคร :
ส�ำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์.
Beach, Dale S. (1970). Personnel : The Management of
People at Work. 3rd ed. New York : Macmillan,
1970.
Flippo, Edwin B.(1971). Principle of Personnel
Management. New York : McGraw-Hill.

72

วารสารราชนครินทร์ กรกฏาคม-ธันวาคม 2561

