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บทคัดย่อ 

 งานวิจัยนี้มีวัตถปุระสงคเ์พื่อศึกษากระบวนการพัฒนาบุคลากร ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาบุคลากร
การพัฒนาบุคลากร และความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะในการพัฒนาบุคลากร ในองค์การบริหารส่วนต าบล     
ปลายพระยา อ าเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ งานวิจัยนี้เป็นงานวจิัยเชิงคุณภาพ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลคือแบบสอบถามแบบมีโครงสร้าง ( Structured interview of formal interview) จากบุคลากรในองค์การ
บริหารส่วนต าบลปลายพระยา อ าเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ จ านวน 10 คน ผลการวิจัยพบว่า 1. กระบวนการ
หรือวิธีการพัฒนาบุคลากรนั้นมีความต้องการในด้านการฝึกอบรม การศึกษาต่อ การจดักิจกรรมต่างๆ ให้มากกว่าท่ีมี
อยู่ เพื่อให้บุคลากรเกดิทักษะ ความรู้ ความสามารถ ในการปฏิบตัิงานได้อย่างเต็มที่  2.ปัญหาและอุปสรรคท่ีพบใน
การพัฒนาบุคลากรในองค์การบรหิารส่วนต าบลปลายพระยา อ าเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ คือ บุคลากรมีไม่
เพียงพอต่องานท่ีมีอยู่ บุคลากรขาดความรู้ความสามารถในการปฏิบตัิงานด้านต่างๆ ท าให้งานออกมาล่าช้า อีกทั้งใน
ส่วนของงบประมาณมีไม่เพียงพอต่อการปฏิบตัิงาน ท าให้งานท่ีออกมาไมม่ีประสิทธิภาพตามที่ตั้งเป้าหมายไว้       
3. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ให้สัมภาษณ์ในการพัฒนาบคุลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลปลายพระยา
นั้น คือ ควรจัดส่งบุคลากรไปฝึกอบรม ส่งเสริมในด้านการศึกษา อีกทั้งควรจัดหาวิทยากรทีม่ีความรู้ความสามารถมา
บรรยายในการฝึกอบรม รวมถึงสร้างแรงจูงใจในการท างานแก่บุคลากร เพื่อเพิ่มสิ่งใหม่ๆ ให้หน่วยงานเพื่อให้
บุคลากรไดม้ีแรงจูงใจในการท างานให้เกิดผลส าเร็จตามที่วางไว ้
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บทน า 
 จากสภาวการณ์ในปัจจุบันท าให้ยคุโลกาภิวัตน์มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่าง รวดเร็ว จึงส่งผลกระทบด้าน
ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และ วัฒนธรรม ตลอดจนเวลาที่เปลี่ยนแปลงขององค์การทั้ง 
ภายในและภายนอกองค์การ ภายในองค์การมีการเปลี่ยนแปลง เช่น องค์การต้องมีการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร 
ให้มปีระสิทธิภาพการปฏิบัติงานท่ีสูงขึ้น หรือหากองค์การต้องปรับลดขนาดลง การพัฒนาบุคลากรก็ยงัมีส่วนท่ี
ส าคัญที่จะช่วยกระตุ้นให้บุคลากรเกิดความคล่องตัวในการท างานมากยิ่งขึ้น อีกทั้งทรัพยากรมนุษย์ถือว่าเป็น
ทรัพยากรที่มีคณุค่า และมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงานทุกประเภท ดังนั้น การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จึง 
ถูกก าหนดให้เป็นนโยบายที่มีความส าคญัและจัดเป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศ ดังจะเห็นไดจ้ากส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ (2549, หน้า 4) ได้กล่าวไว้ว่า แผนพัฒนานาเศรษฐกิจและ 
 
 
 

*บทความนี้เรียบเรียงจากการค้นคว้าอิสระเรื่อง การพัฒนาบุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลปลายพระยา อ าเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ 
 **นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาตร์มหาบัณฑิต มหวิทยาลัยรามค าแหง 
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สังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 พ.ศ. 2560 - 2564 โดยการเน้นคนเป็นศนูย์กลางของการพัฒนา การพัฒนาศักยภาพของ
คน มุ่งสร้างคณุภาพชีวิตและสุขภาวะที่ดีส าหรับคนไทย พัฒนาคนให้เป็นคนท่ีสมบรูณ์มีวินัย มีความรู ้มีทักษะ มี
ความคิดสร้างสรรค์ มีทัศนคติที่ดรีบัผิดชอบต่อสังคม มีจรยิธรรมและคุณธรรม พัฒนาคนทุกช่วงวัยและเตรยีมความ
พร้อมเข้าสูส่ังคมผู้สูงอายุอย่างมีคณุภาพ รวมถึงการสร้างให้คนใช้ประโยชน์และอยู่กับสิ่งแวดล้อมอยา่งเกื้อกูล 
อนุรักษ์ฟ้ืนฟูใช้ประโยชน์ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างเหมาะสม 
 การพัฒนาบุคลากรควรมีการจดัระบบงาน การน าเอาเทคโนโลยีมาเพิ่มประสิทธิภาพการจดัระบบการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างต่อเนือ่ง เพื่อพัฒนาสมรรถภาพของบุคลากรในหน่วยงานหรือในองค์การให้มีความรู้
ความช านาญ ทุ่มเทความรู้ความสามารถเพื่อองค์การหรือหน่วยงานหากแต่ความพยายามในการคิดแก้ปัญหาในสมยั
แรกๆ น้ัน ไมไ่ดม้ีการรวบรวมความคิดต่างๆ ให้เป็น หมวดหมู่จัดระเบียบเป็นรูปแบบ (System) เช่นเดียวกับท่ี
ปรากฏในปัจจุบันนี้  อาจกล่าวไดว้่า แนวความคิดทางด้านการบริหารงานบุคคลในสมัยแรกๆนั้น ขาดลักษณะของ
ความเป็นระบบและขาดความสมัพันธ์กับการบริหารองค์การในส่วนอื่นๆ  อีกท้ังการบริหารงานบุคคลด าเนินไปโดย
ขาดหลักเกณฑ์ เนื่องจากรูปแบบของการบริหารงานบุคคลในสมัยแรกเป็นไปตามความต้องการของผูป้กครองแต่
ฝ่ายเดียว รวมทั้งการไดร้ับอิทธิพลจากธรรมเนียมประเพณีและค่านิยมต่างๆ ท่ีเป็นอยู่ในสมัยนั้นๆ ต่อมาเมื่อสังคม
มนุษย์ใหญ่โตมากข้ึนรวมทั้งได้ พฒันาทางด้านเทคโนโลยีมากข้ึนนัน้ ความจ าเป็นในการพัฒนาแนวความคิด
ทางด้าน การบริหารงานบุคคลใหเ้ป็นระบบ มีหลักเกณฑ์ที่เป็นเหตุเป็นผลและสามารถพิสูจนไ์ด้ ในรูปแบบของ
ทฤษฎีจากนักคิดต่างๆ จึงได้เกดิขึน้เป็นล าดับมาจนพัฒนาในรูปศาสตร์ ทางการบริหารงานบุคคลในปจัจุบัน 
 กระบวนการบริหารงานบคุคลดังกล่าวได้กล่าวมาขา้งต้น จะเห็นว่าประสิทธิภาพ ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลขึ้นอยู่กับคน การบริหารงานจะมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใดย่อมขึ้นอยู่กบัตัวบุคคลหรือเจ้าหน้าท่ีของ
หน่วยงานนั้นๆ ซึ่งเป็นปัจจัยท่ีส าคัญที่สุดในการด าเนินงานให้ประสบความส าเร็จหรือลม้เหลวเหตผุลที่ว่าโดย
ธรรมชาติ บุคคลเป็นปจัจัยที่มีการเคลื่อนไหวเปลีย่นแปลงได้ง่ายเสมอประกอบกับความต้องการของบุคคลแตล่ะคน
ไม่เหมือนกัน ดังนั้นจึงเห็นสมควรให้บุคลากรในหน่วยงานไดร้ับ การพัฒนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานให้ได้ผลตามที่หน่วยงาน ต้องการ โดยการเรยีนรู้เทคนิคใหม่ๆ หรือความรู้ใหม่ๆ  ที่เป็นประโยชน์ในการ
ปฏิบัติงาน 
 การพัฒนาบคุลากรในองค์การบรหิารส่วนต าบลปลายพระยา มลีักษณะคล้ายกับองค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่นอื่น กล่าวคือ มีการส่งบุคลากรอบรม ประชุม สมัมนา ศึกษาต่อ เป็นต้น ส่วนมากจะเน้นการสง่บุคลากรไป
อบรมตามแผนพัฒนาบุคลากร ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนต าบลปลายพระยา ได้จดัท าแผนพัฒนาบุคลากรขึ้นมาเพื่อ
ก าหนดหลักสูตร ในการอบรมในแต่ละปีพร้อมทั้งจัดตั้งงบประมาณไว้ส าหรับในการอบรม เพื่อพัฒนาและเพิ่มพูน
ความรู้ ทักษะ และสมรรถนะของบุคลากรให้ปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ เกิดผลสัมฤทธ์ิสูงสดุ โดยทั่วไปการพัฒนา
บุคลากรมีกระบวนการขั้นตอนการท างานอย่างต่อเนื่อง เริ่มตั้งแต่การศึกษาปัญหาและความต้องการเพื่อการพัฒนา 
การก าหนด จดุมุ่งหมายการพัฒนา การวางแผนการพัฒนา การด าเนินการพัฒนา และการประเมินผลการพัฒนา 
ส าหรับการพัฒนาบุคลากรมีปญัหา กล่าวคือ องค์การบริหารส่วนต าบลปลายพระยา ยังไมม่ีแนวทางการพัฒนา
บุคลากรที่ชัดเจน มีการจดัท าแผนพัฒนาบุคลากรขององค์การบรหิารส่วนต าบลขึ้นมากจ็ริง แต่ไม่เป็นไปตาม
หลักสตูรการพัฒนาบุคลากร กล่าวคือ กระบวนการพัฒนาบุคลากรต้องการศึกษาปัญหาและส ารวจความต้องการ
ของบุคลากร ในการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรเพียงแต่จัดท าโครงการอบรมบุคลากรในสังกัดเพื่อให้สอดคล้องตาม
แผนพัฒนาบุคลากรเท่าน้ัน โดยไมไ่ด้ส ารวจก่อนท่ีจะท าแผนวา่บุคลากรมีความต้องการที่จะพัฒนาในหลักสตูรใด 
หรือว่ามีปัญหาอะไร หรือว่าหลักสตูรแตล่ะหลักสตูรที่บรรจไุว้ในแผนพัฒนาบุคลากรนั้นมีความเหมาะสมมากน้อย
เพียงใด เพียงแต่ว่าในปีหนึ่งๆก็จัดส่งบุคลากรให้ไปอบรมให้เป็นไปตามแผนพัฒนาบุคลากรที่ก าหนด ไว้มิได้มี
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การศึกษาอย่างจริงจังว่าส่งบุคลากรไปอบรมหรือได้รบัการพัฒนาแล้วหรือไม่ องค์การบริหารส่วนต าบลปลายพระยา 
ยังขาดความชัดเจนในเรื่องแนวทางการพัฒนาบุคลากรอย่างจริงจังและต่อเนื่องตามหลักการจดัการทรพัยากรมนุษย์
เริ่มตั้งแต่ สรรหา พัฒนา ธ ารงรักษาไว้ ใช้ประโยชน์ จะเห็นได้ว่าการพัฒนาบุคลากรเป็นสิ่งส าคญัและจ าเป็นในการ
บริหารจดัการองค์การในปัจจุบัน เพราะถือว่าบุคลากรเป็นทุนมนุษย์ประกอบกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน 
ต้องมีความคุ้มคา่และก่อใหเ้กิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 

 

วิธีด าเนินการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซึ่งผู้วิจัยจะท าการศึกษาค้นคว้าข้อมูล
จากมุมมองของผู้วิจัย โดยผู้วจิัยได้น าเสนอวิธีการวิจัย  2 วิธี  ดังนี้ 1.  การวิจัยเอกสาร เป็นการศึกษาค้นคว้าและ 
การเก็บรวบรวมข้อมลูจากต ารา หนังสือ เอกสารรายงานการวจิัย สารนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ต่างๆ สิ่งพิมพ์ และสืบค้น
จากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Internet) ที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและตา่งประเทศ เพ่ือน ามาใช้เป็นข้อมูลเกีย่วกับ แนวคิด  
ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกีย่วข้องกับแนวทางการพัฒนาบุคลากร  2.การวิจัยโดยการสัมภาษณ์ เป็นการ
สัมภาษณ์แบบมโีครงสร้างหรือแบบเป็นทางการ (Structured interview or formal interview) โดยการใช้แบบ 
สัมภาษณ์ที่มีค าถามแบบเดียวกันในการเก็บข้อมูลจากผู้บริหารและขา้ราชการองค์การบริหารส่วนต าบลปลาย 
พระยา อ าเภอปลายพระยา จังหวดักระบี ่ 
 ประชากรและผู้ให้ข้อมูลหลักท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นบุคคลทีเ่กี่ยวขอ้งกับการพัฒนาบุคลากรขององค์การ 
บริหารส่วนต าบลปลายพระยา ครัง้นีค้ือคณะผู้บริการและข้าราชการ จ านวน 10 คน 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยกรณศีึกษาครั้งนี้ ผูว้ิจัยได้ใช้วิธีการสัมภาษณ์โดย 
สัมภาษณ์แบบมโีครงสร้างแบบเปน็ทางการ (Structured interview or formal interview) ลักษณะของการ
สัมภาษณ์เป็นการสมัภาษณ์ที่มีค าถามและข้อก าหนดตายตัว จะสัมภาษณผ์ู้ใดก็ใช้ค าถามเดียวกัน และการ 
สัมภาษณ์จะสัมภาษณเ์ป็นรายบุคคล ก่อนการเก็บรวบรวมข้อมลูผูศ้กึษาได้ก าหนดวันนัดหมายวันสมัภาษณ์ โดย
แจ้งให้ผู้สัมภาษณ์ทราบก่อนล่วงหน้า ในการสัมภาษณผ์ู้สมัภาษณ์จะใช้การจดบันทึกและบันทึกเสียง โดยก่อน 
สัมภาษณ์จะขออนญุาตผู้ถูกสัมภาษณ์ในการจดบันทึกการสนทนากอ่นทุกครั้ง  
 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัย ดังนี ้ 
 1. การวิจัยเอกสาร เป็นการศึกษาค้นคว้าและการเก็บรวบรวมข้อมลูจากต ารา หนังสือ เอกสารรายงาน
การวิจัย สารนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ตา่งๆ สิ่งพิมพ์ และสืบค้นจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Internet) โดยการคน้คว้าเก็บ
รวบรวมข้อมลู จากแหล่งทุติยภูมิ เป็นข้อมูลที่มีการบันทึกไว้แล้วโดยผู้อื่น ซึ่งเป็นข้อมูลเกี่ยวกับ แนวคิด ทฤษฎี 
เอกสารและงานวิจัยที่เกีย่วข้องกับแนวทางการพัฒนาบุคลากร 
 2. การวิจัยโดยการสัมภาษณ์ เป็นการสัมภาษณแ์บบมีโครงสร้างหรอืแบบเป็นทางการ (Structured 
interview or formal interview) บุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลปลายพระยา มีวิธีด าเนินการเก็บรวบรวม
ข้อมูลตามขั้นตอน ดังนี้ 
 1. การเตรยีมความพร้อมในการสมัภาษณ์ โดยผู้วิจัยท าความเข้าใจเกี่ยวกับ ประเด็นการสัมภาษณ์และ
ข้อก าหนดไว้ล่วงหน้า 
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 2. ติดต่อผู้ใหส้ัมภาษณ์ เพื่อแนะน าตนเองและท าความเข้าใจถึงจุดมุง่หมายในการวิจัยให้ถูกต้องตรงกัน 
พร้อมก าหนดนัดหมายวันและเวลาการสมัภาษณ ์
 3. เตรียมวสัดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการสมัภาษณ์ ตลอดจนการศึกษาข้อมลูเกี่ยวกับผู้ให้สัมภาษณ์ เช่น ประวัติ
โดยย่อและบุคลิกภาพ ฯลฯ เพื่อเป็นแนวทางในการปรับตัว และใช้ถ้อยค าในการสัมภาษณ์ได้อย่างเหมาะสม 
 4. พบกับผู้ให้สัมภาษณ์ แนะน าตวัเองต่อผู้ให้สัมภาษณ์และสร้างบรรยากาศให้เป็นกันเองตลอดเวลา 
เพื่อให้ผู้ให้สัมภาษณม์ีความรู้สึกด ีพร้อมจะให้ความจริงตาม วัตถุประสงค์ที่ต้องการวิจัยและบันทึกข้อมูลการ
สัมภาษณ ์
 5. ตรวจสอบข้อมลูขณะสัมภาษณก์ับผู้ให้สัมภาษณไ์ปตลอดระยะเวลาการสัมภาษณ์ 
 6. ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลการสัมภาษณก์ับผู้ให้สัมภาษณ์อีกครั้งหนึ่งภายหลัง
การเสร็จสิ้นการสัมภาษณ ์
 
  
 
ผลการวิจัยและการอภิปรายผล  
 ผลการวิจัย  
 ผลการวิจัยเอกสาร พบว่า องค์การบริหารส่วนต าบลปลายพระยาไดด้ าเนินการจัดการพัฒนาตามแผน 
ยุทธศาสตร์ โดยมีการก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาบุคลากรเพื่อน ามาใช้ในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 
ซึ่งหมายถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจ แผนพัฒนาสังคม ท่ีสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อันมีลกัษณะเป็นการ 
ก าหนดรายละเอียดแผนงาน ซึ่งโครงการพัฒนาท่ีจัดท าขึ้นส าหรับปีงบประมาณแตล่ะปีมคีวามต่อเนือ่งและเป็นแผน
ก้าวหน้าครอบคลุมทุกระยะเวลาสามปี โดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเป็นประจ าทุกป ี
 ความส าคญัในการพัฒนาบุคลากร ในปัจจุบันและอนาคตทรัพยากรมนุษย์จะเป็นต้นทุนท่ีส าคญัที่สุด และ
เป็นต้นทุนท่ีแท้จริงเพราะมนุษย์ทีม่ีความรู้และเทคโนโลยีจะเป็นฐานส าคัญและข้อได้เปรียบในการผลติ เนื่องจาก
โลกปัจจุบันและอนาคตจะเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าในภาคธุรกจิและภาครัฐจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงไปตาม 
สภาพแวดล้อม ด้วยเหตุทีส่ภาพแวดล้อมในปัจจุบันและในอนาคตจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไมห่ยุดยัง้ ผู้บริหารจึง
ต้องเผชิญกับอัตราเร่งของการเปลีย่นแปลงทางเทคโนโลยสีารสนเทศ การคิดค้นสิ่งใหม่ ตลอดจน แบบแผนชีวิต 
ของผู้บริโภคและประชาชน องค์การจะประสบผลส าเร็จไดโ้ดยการใช้ทรัพยากรต่างๆ ที่มีอยู่อย่างสมรรถนะและมี
ประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 การจะบรรลุผลการพัฒนาบุคลากรผู้ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาจ าเป็นต้องวางแผน จัดกิจกรรมต่างๆ เช่น 
การปฐมนิเทศ การสอนงานและการฝึกอบรม โดยเฉพาะพนักงานใหม่หรือพนักงานท่ีโยกย้ายมาท างานใหม่
จ าเป็นต้องได้รับการพัฒนา 
 พะยอม วงศ์สารศรี  (2552,หน้า 46) ได้กล่าวว่า กระบวนการพัฒนาบุคลากร คือข้ันตอนการด าเนินการ
พัฒนาบุคลากรอยา่งเป็นแบบแผนและเป็นระบบซึ่งได้ก าหนดไว้ 5 ขั้นตอน คือ 
 1. การวางแผนพัฒนา เป็นการก าหนดกิจกรรมหรือวิธีการต่างๆ ที่ใช้ในการพัฒนารวมทั้งระยะเวลาทีใ่ช้
ในการด าเนินการ โดยการจดัท าแผนพัฒนาบุคลากรควรพิจารณาใหส้อดคล้องกับแผนงานด้านอื่นๆ ทีเ่กี่ยวข้องกับ
อัตราก าลังคนและการปฏิบตัิงานให้ตรงกับสายงานที่ปฏิบัติ การด าเนินการพัฒนาเป็นขัน้ตอนปฏิบตัิการตามแผนท่ี
ก าหนดไวค้วรให้บุคลากรในหน่วยงานได้รับทราบแผนการด าเนินการ ถ้าหน่วยงานไมไ่ดด้ าเนินการพัฒนาแล้วจะท า
ให้เกิดอุปสรรคตามมา 
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 2. การก าหนดงาน การวิเคราะห์งาน และการจ าแนกต าแหน่ง เพื่อให้ตระหนักถึงการก าหนดงาน การ
วิเคราะห์งานอันเป็นแนวทาง ในการก าหนดลักษณะ สภาพของงาน ตลอดจนระบุคณุสมบัติขิงผู้ปฏิบตัิงานให้
เหมาะสมกับงาน 
 3. การด าเนินการพัฒนาเป็นขั้นตอนการปฏิบัตติามแผนท่ีก าหนดไว ้ควรให้บุคลากรในหน่วยงานไดร้บั
ทราบแผนการด าเนินการ ถ้าหน่วยงานไม่ได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาจะท าให้เกิดอุปสรรคตามมา 
 4.การควบคุม เป็นมาตรการหนึ่งที่ผู้บริหารใช้สอดส่องดูแลว่าฝา่ยตา่งๆไดด้ าเนินการและปฏิบัติการตาม
แผนที่วางไว้หรือไม ่
 5. การประเมินผลการฝึกอบรมและพัฒนาเป็นการยืนยันความส าเร็จของแผนการพัฒนาท่ีเราได้ท าไว้ เพื่อ
วิเคราะหด์ูว่าได้ผลมากน้อยเพียงใด คุ้มค่ากับค่าใช้จ่ายที่หน่วยงานตอ้งลงทุนไปหรือไม่และดูว่าการฝึกอบรมและ
การพัฒนานั้นท าให้บุคลากรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอย่างไรบ้างและมีผลในการเพิ่มประสิทธิภาพของงานหรือไม่ 
 การพัฒนาบุคลากรนับว่าเป็นสิ่งจ าเป็นประการหนึ่งในกระบวนการบริหารงานบุคคลเพราะการด าเนนิงาน
ขององค์การจะประสบความส าเรจ็หรือลม้เหลวข้ึนอยู่กับความรู้ ความสามารถ ทักษะ ทัศนคติและพฤติกรรมของ
บุคลากรที่ปฏิบัติงานให้กับองค์การเนื่องจากสภาพแวดล้อมขององค์ประกอบมีการเปลี่ยนแปลงอยูต่ลอดเวลา
บุคลากรจึงมคีวามส าคัญต้องพัฒนาตนเองให้สอดรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นท้ังจากสภาพแวดลอ้มภายใน ได้แก ่
นโยบาย ระเบียบปฏิบัติ การขยายงาน การปรับปรุงปรับเปลี่ยนโครงสร้าง ฯลฯและสภาพแวดล้อมภายนอก ได้แก่ 
ด้านเทคโนโลยเีศรษฐกิจ สังคม และ การเมือง หากไมม่ีการพัฒนาบุคลากรในองค์การเพื่อรองรับการเปลีย่นแปลง
ดังกล่าวแล้วย่อมส่งผลกระทบทางลบต่อองค์การได ้
 การพัฒนาบุคลากรเป็นสิ่งจ าเป็นที่ทุกคนและหน่วยงานในยุคปัจจบุันจะต้องให้ความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง
นอกเหนือจากเทคโนโลยีและสิ่งตา่งๆแล้วการพัฒนาบุคลากรยังจะช่วยให้ผลการท างานต้นทุนหรือแม้แต่ผู้ที่มา
ขอรับบริการจะได้รับความพึงพอใจและผลงานท่ีมีประสิทธิภาพอีกดว้ย 
 ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นอาจไม่ประสบผลส าเรจ็เนื่องจากเหตุปัจจัยดังนี้ 
 1.เจ้าหน้าท่ีในการฝึกอบรมมไีมเ่พียงพอท่ีจะอ านวยความสะดวกไดห้รือขาดความรู้ประสบการณ์ในการ
ฝึกอบรม 
 2.การขาดวิทยากรที่เช่ียวชาญเฉพาะสาขาการจัดการฝึกอบรมส่วนใหญ่ต้องอาศัยวิทยากรผู้ทรงคณุวฒุิใน
บางครั้งไมส่ามารถหาผู้ทรงคุณวฒุิในสถานการณไ์ด 
 3.ตัวบุคคลที่จะเข้ารับการฝึกอบรมไมม่ีความพร้อมในการเข้าร่วมเนือ่งจากมีงานประจ ามากไมส่ามารถเข้า
รับการอบรมตามเวลาที่ก าหนดไดห้รือผู้ที่เข้ารับการอบรมไม่ใช่ผู้ปฏบิัติหรือเกี่ยวข้องกบัเรื่องนั้นๆ ท าให้การฝึกต้อง
สูญเปล่าไม่สามารถน ามาใช้ประโยชน์ได ้
 4.สถานท่ีและอุปกรณ์ในการพัฒนาบุคลากรไมเ่หมาะสมบางครั้งการฝึกอบรมต้องหาสถานท่ีที่เหมาะสมมี
อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆบางครั้งไมส่ามารถจัดหาได้ขาดงบประมาณ 
 5.ผู้น าไม่ใส่ใจเท่าท่ีควร การพัฒนาด้านบุคลากรจะเกิดขึ้นได้ก็ด้วยผูน้ าให้ความส าคญักับหาทรัพยากร
ต่างๆมาสนับสนุน เช่น งบประมาณ เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆในการสัมมนา 
 สรุปได้ว่า ปัญหาและอุปสรรคส่วนใหญ่ในการพัฒนาบุคลากร คือ มีบุคลากรไมเ่พียงพอ บุคลากรขาด
ความรู้ความสามารถ รวมไปถึงงบประมาณที่ใช้ในการพัฒนาบุคลากรในด้านต่างๆไมเ่พียงพอ 
 แนวทางการพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับลักษณะที่ซ่อนอยูภ่ายใต้ปจัจัยบุคคลซึ่งสามารถผลักดัน ให้คนนัน้
สร้างผลการปฏิบัติงานท่ีดหีรือตามเกณฑ์ที่ก าหนดในงานท่ีตนรับผดิชอบสามารถแบ่งออกได้ เป็น 3แบบคือ 
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 1.ขีดความสามารถหลักคือบุคลิกลักษณะการแสดงออกของพฤติกรรมของบุคลากรใน องค์การทีส่ะทอ้น
ให้เห็นถึงความรู้ทักษะ ทัศนคติ ความเชื่อและนสิัยของคนในองค์การโดยรวม 
 2.ขีดความสามารถด้านการบริหารคือความรู้ ความสามารถด้านการบริหารจัดการขีดความสามารถท่ีมีได้
ทั้งในระดับผู้น าและระดับบคุลากรโดยจะแตกต่างกันจากบทบาทหน้าท่ีและความรับผดิชอบ 
 3.ขีดความสามารถตามต าแหน่งคอืความรู้ความสามารถในงานซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความรู้ ทักษะและ
ลักษณะเฉพาะของงานต่างๆ 
 การพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรท้องถิ่นเป็นหน้าที่อันจ าเปน็ประการหนึ่งของผู้น าท้องถิ่นหรือ
หัวหน้างานดังน้ันการเลือกวิธีการพัฒนาบุคลากรให้เหมาะสมและถกูต้องจึงมีความส าคญัอยู่เป็นอันมาก วิธีการ
พัฒนาบุคลากรท้องถิ่นที่นิยมกันมหีลาย วิธีดังนี ้
 1.ปฐมนิเทศส าหรับบุคลากรใหม่ท าให้บุคลากรรู้จักและเข้าใจในการท างานและเข้าใจ รายละเอียดต่างๆได้
ดีขึ้น 
 2.การสอนงานเมื่อได้รบัมอบหมายงานใหม่ท าให้บุคลากรไดเ้กิดการเรียนรู้และเป็นการสร้างความสัมพันธ์
อันดีต่อกัน 
 3.การมอบอ านาจในการปฏิบัติงานท าให้บุคลากรมีอ านาจหน้าท่ีมากข้ึน 
 4.การสับเปลี่ยนโยกย้ายหน้าท่ีท าให้พนักงานเกิดการเรียนรู้งานในทุกๆด้าน 
 5.การให้หน้าท่ีผู้ช่วยท าให้บุคลากรมีความรับผดิชอบมากขึ้นให้รักษาการแทน 
 6.การส่งเสริมใหม้ีบทบาทในองค์การ 
 ในส่วนของผู้ให้ข้อมูลตัวอย่าง สามารถวิเคราะห์แยกเป็นประเด็นตา่งๆ เรียงล าดับตามวัตถุประสงค์ของ
การวิจัยที่ตั้งไวส้ามประเด็น ผลการวิจัยสนามสามารถวิเคราะห์ได้ดังนี ้
 1. กระบวนการพัฒนาบุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลปลายพระยา อ าเภอปลายพระยา จังหวัด
กระบี ่
    จากการวิจัยพบว่า ผู้ให้สมัภาษณ์ส่วนใหญม่ีความคดิเห็นว่า องคก์ารบริหารส่วนต าบลปลายพระยา  
อ าเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี ่มีกระบวนการพัฒนาบุคลากรที่เป็นข้ันตอน มีกระบวนการวางแผนพัฒนา
บุคลากรที่ดี  มีการวิเคราะห์ การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรว่ามีความเหมาะสมกับโครงการหรือไม่ และส่งบุคลากร  
ไปอบรมตามแผนท่ีก าหนดไว้ในแต่ละปีอยา่งชัดเจน เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ใหส้อดคล้องกับการปฏิบตัิ
ราชการ อีกทั้งยังเน้นให้บุคลากรมคีวามกระตือรือร้นในการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ มีความตรงต่อเวลา และมีความ
รับผิดชอบต่อหนา้ที่ ส่งเสริมให้บคุลากรมีการพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ การเรียนรู้ โดยค านึงถึงการตั้ง 
งบประมาณเพื่อส่งบุคลากรเข้ารับการ ฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ เนือ่งจากเป็นกลยุทธ์ในการพัฒนาบคุลากรให้เป็น
ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ กล้าตดัสินใจในสิ่งที่ควรกระท า รวมทั้งสามารถเปลีย่นแปลงพฤติกรรมของบุคลากรและ 
ทัศนคติที่ดีและผล จากการส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมพบว่า เปน็การยกระดับความรู้และความสามารถ ในการ
ปฏิบัติงานซึ่งเป็นการพัฒนาบุคลากรใน หน่วยงานตามความต้องการขององค์การและท าให้บุคลากรสามารถ 
ปฏิบัติงานได้ตรงตามเปา้หมาย ของหน่วยงาน เพื่อให้สามารถปฏิบตัิงานไดผ้ลส าเร็จและบรรลเุป้าหมายที่ตั้งไว้  
 2.ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาบุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลปลายพระยา   อ าเภอ 
ปลายพระยา จังหวัดกระบี ่  
      ผลการวิจัยพบว่าปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาบุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลปลายพระยา
ที่เห็นได้ชัดคือ มีบคุลากรไม่เพียงพอ งบประมาณที่มีอยูไ่มเ่พียงพอต่อการพัฒนาบุคลากร ในเรื่องการส่งบุคลากรไป
ฝึกอบรม ศึกษาต่อ ท าให้บุคลากรขาดความรู้ ความสามารถ ท าให้งานบางส่วนท่ีท าเกิดการล่าช้า ภาครัฐไมม่ีการ
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เพิ่มต าแหน่งให้หน่วยงานก็เลยท าให้หน่วยงานท างานล่าช้าต่องานท่ีมีอยู่ อีกทั้งบุคลากรในองค์การยังมีการแบ่ง
พรรคแบ่งพวกไมส่ามัคคีกัน ท าให้เกิดการขัดแย้งเกี่ยงงานเกิดขึ้นท าให้งานออกมาไม่มีประสิทธิภาพตามที่เป้าหมาย
ไว้  
 3. ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะในการพัฒนาบุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลปลายพระยา อ าเภอ
ปลายพระยา จังหวัดกระบี ่
 จากการวิจัยพบว่า ผู้ใหส้ัมภาษณส์่วนใหญ่ ได้แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการพัฒนาบุคลากรไว้
ดังนี ้ 
 1.การสรรหาและคดัเลือกบุคคลเป็นกระบวนการแรกที่จะท าให้องค์การได้บุคคลทีเ่หมาะสมกับงานเข้ามา
ท างาน ซึ่งองค์การใช้ในการแสวงหาและดึงดูดบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และเหมาะสมกับองค์การให้เข้ามา
ท างาน โดยเช่ือว่าหากองค์การไดผู้้ที่มีความรู้ความสามารถและเหมาะสมเข้ามาท างานแล้วองค์การจะได้มโีอกาสสูง
ในการที่จะท างานบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
 2.การรักษาและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรกรบุคคลในองค์การ เมื่อองค์การได้บุคคลเข้ามาท างาน
องค์การต้องรักษาให้บุคคลทุม่เทความพยายามในการท างานในองค์การเพื่อให้เกิดผลงานมากท่ีสุด การรักษาบุคคล
ไว้ในองค์การและการใช้ประโยชน์จากบุคคลที่องค์การมีอยู่นี้จะเป็นเรื่องของการวางระบบการจูงใจการจ่าย
ค่าตอบแทน การจัดบรรยากาศในการท างานให้เอื้ออ านวยต่อการท างาน ตลอดจนรวมถึงระบบการประเมินการ
ปฏิบัติงาน อันเป็นการวดัและประเมินว่าบุคลากรท างานได้ดีเพียงใด และควรที่จะไดร้ับผลตอบแทนเท่าไหร่ การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานจะเป็นเครื่องมือในการให้รางวัลและจูงใจพนักงานให้ทุ่มเทกับการท างาน 
 3.การฝึกอบรมและพัฒนาบคุลากรในองค์การเป็นแนวทางที่องค์การสามารถพัฒนาพนักงานท่ีมีอยู่ 
เพื่อให้พนักงานมีความรู้ ความสามารถเพิ่มขึน้ และเจริญเติบโตมากยิ่งข้ึน การฝึกอบรมและ การพัฒนาบุคลากรนี้
อาจมีทั้งส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับงานโดยตรงได้ส่วนท่ีไม่เกี่ยวข้องกับงานโดยตรง ซึ่ง ได้แก่ การฝึกอบรมบุคลากรเพื่อเพิม่
ความรู้ ความสามารถ ความเข้าใจ ทักษะและทัศนคติที่เกีย่วข้องกับการท างานโดยตรง สิ่งเหล่านี้ท่ีเกดิขึ้นท าให้
พนักงานสามารถท างานได้ดีขึ้น  
 
 
อภิปรายผล 
จากการสมัภาษณ์ ผู้วิจัยสรปุผลการสัมภาษณ์ ไดด้ังนี้   
 กระบวนการพัฒนาบุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลปลายพระยา  อ าเภอปลายพระยา จังหวัด
กระบี ่ 
 การพัฒนาบุคลากรในองค์การบรหิารส่วนต าบลปลายพระยา อ าเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ มีวิธกีาร 
คือ มีการจัดการพัฒนาความรู้ โดยเครือข่ายองค์ความรู้ของจังหวัดกระบี่ ในเรื่องของการบริหารองคก์าร มีการ
จัดท าแผนบริหารจัดการองค์การและมีการพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ การด าเนินกิจกรรมใดๆ ก็
ตามองค์การจะประสบความส าเรจ็มากน้อยเพียงใดย่อมขึ้นอยู่กับความสามารถในการบริหารจัดการ ภาระหน้าท่ี
ต่างๆ ให้บรรลุตามเป้าหมายไดไ้มว่่าจะเป็นเรื่องการวางแผน การจดัองค์การ การจัดคนเข้าท างาน การช้ีน า และ
การควบคุม ซึ่งในกระบวนการเหล่านี้ถือว่าปัจจัยด้านคนมีบทบาทส าคัญทีสุ่ดที่จะขับเคลื่อนให้หน้าที่ต่างๆด าเนินไป
ตามทิศทางหรือเป้าหมายทีไ่ด้ก าหนดไว้ โดยเฉพาะหนา้ที่ของการจัดคนเข้าปฏิบัติงานท่ีได้มีการพัฒนาขึ้นเป็น
ศาสตร์หนึ่งทาง วิชาการที่เรียกว่า “การบริหารงานบุคคล”หรือการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในปัจจุบัน  สอดคล้อง
กับแนวคิดของ Gordon (อ้างถึงในวีณา พึงวิวัฒน์นิกุล,2561,หน้า1) ได้สรุปไว้ว่า การบริหารงานคนในรูปของการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ว่าการบรหิารทรัพยากรมนุษย์เกีย่วข้องสัมพันธ์กับการใช้การพัฒนา การประเมินการให้
รางวัลและการบริหารสมาชิกแตล่ะคนและของกลุม่ในองค์การซึ่งจะครอบคลมุถึงการรวบรวมเพื่อการวางแผน   
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การสรรหา การพัฒนาเจ้าหน้าท่ีการบริหารสายอาชีพต่างๆการประเมินผลรวมถึงการน าระบบท่ีกล่าวแล้วไป
ด าเนินการต่อไปด้วย 
 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ เป็นกระบวนการทีผู่้บริหารต้องอาศัยศลิปะและกลยุทธ์ในการก าหนด
นโยบายและแนวปฏิบตัิ เพื่อให้ไดบุ้คลากรที่ต้องการโดยเน้นให้บุคลากรได้ใช้ความรู้ ความสามารถ และทักษะความ
ช านาญในการปฏิบตัิงานให้บรรลุเป้าหมาย ซึ่งหน้าท่ีที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรแบ่งเป็น 3 ช่วงเวลา คือก่อนปฏิบัติงาน
ต้องมีการวางแผนสรรหาคัดเลือกบุคลากรที่มคีุณภาพ ขณะปฏิบัติงานต้องดูแลรักษาให้บคุลากรมีชีวติการ
ปฏิบัติงานท่ีดี และหลังการปฏิบตังิานต้องเตรียมแผนรองรับบุคลากรที่จ าเป็นต้องออกจากงานก่อนเวลาหรือ
เกษียณอายุใหด้ ารงชีวิตอย่างมีความสุขในสังคม ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์ (อ้างถึงในวีณา 
พึงวิวัฒน์นิกุล,2561,หน้า1) ได้ใหค้วามหมายว่าเป็นกระบวนการที่ผูบ้ริหารผู้มีหน้าทีเ่กี่ยวกับงานบุคลากรหรือบุคคล
ที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรขององค์การร่วมกันใช้ความรู้ทักษะและประสบการณ์ในการสรรหาการคดัเลือกและการบรรจุ
บุคคลที่มีคณุสมบัติเหมาะสมใหเ้ขา้ปฏิบัติงานในองค์การพร้อมทั้งด าเนินการรักษาและพัฒนาให้บุคลากรของ
องค์การมีคุณภาพชีวิตในการท างานท่ีเหมาะสมตลอดจนเสริมสร้างลกัษณะให้แก่สมาชิกที่ต้องผลจากการร่วมงาน
กับองค์การให้สามารถด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขในอนาคต 
 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มีความส าคญัในแง่ของการบริหารจดัการในรูปของทุนมนุษย์ กล่าวคือ การ
สร้างความเจรญิเติบโตมั่นคงให้แก่องค์การในฐานะที่งานด้านการบรหิารทรัพยากรมนุษย์จะท าให้ไดบ้คุลากรที่มี
ความรู้ความสามารถและมีความพร้อมเข้ามาเชื่อมโยงภารกิจตา่งๆ ของแต่ละหน่วยงานในองค์การ เปน็การสร้าง
ขวัญและกาลังใจในการปฏิบตัิงาน เมื่อบุคลากรไดป้ฏิบัติงานท่ีตนเองมีความรู้ ความสามารถ และยังจะส่งผลท าให้
เกิดการทุ่มเท เสียสละ จงรักภักดตี่อองค์การมากข้ึน สอดคล้องกับแนวคิดของ วิลาวรรณ รพีพิศาล (2554, หน้า 4) 
ได้สรุป ความส าคญัของการบริหารทรัพยากรมนุษย์  มีความส าคญัและสามารถท่ีจะเอื้อประโยชน์ใหอ้งค์การด าเนิน
ต่าง ๆ ไปสูเ่ป้าหมาย จะเห็นได้ ว่าทุกองค์การประสงค์ที่จะพัฒนาตนเองไปสู่ความส าเร็จในฐานะผู้น าธุรกิจ 
โดยเฉพาะคุณภาพของบุคลากรนบัเป็นปัจจัยส าคัญที่จะน าองค์การไปสู่เป้าหมายได้อีกทั้งต้องสร้างขวัญและก าลังใจ
ให้กับบุคลากรในฐานะเป็นผู้ปฏิบตัิที่มีคุณภาพ ท้ังนี้เพราะงานด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์เป็นงานท่ีมุ่งคัดสรร
คนดี มีความรู้ ความสามารถเข้ามาปฏิบัติงาน และเมื่อเราได้คัดสรรให้บุคลากร เหล่านีเ้ข้าอยู่ในองค์การแล้ว 
หน่วยงานทรัพยากรมนุษย์จะต้องดูแลฝึกอบรมและพัฒนา ให้บุคลากรไดร้ับความรู้ ความสามารถและประสบการณ์
ที่ทันสมัยสอดคล้องกับสภาพการเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  

  การกระตุ้นให้บคุลากรตื่นตัวท่ีจะเพิ่มศักยภาพการปฏิบตัิงานของตนเอง โดยอาศัยความรู้ความสามารถ
แบบหลากหลาย การสรา้งความมัน่คงให้แก่สังคมและประชาชาตโิดยเฉพาะการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ดีย่อมจะ
ช่วยเสริมให้บคุลากรมีคณุภาพมีงานท า สร้างผลผลิตให้แก่องค์การและเพิ่มรายได้ให้แก่ประเทศชาติ ซึ่งสอดคล้อง
กับแนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับการบรหิารทรัพยากรมนุษย์ (วิโรจน์ ลักขณาอดิศร ,2550, หน้า1-2) ได้กลา่วถึง 
กระบวนการบริหารทรัพยากรมนษุย์  มีดังน้ี  
 1. การวางแผน (Planning) เป็นการที่องค์กรก าหนดทิศทางหรือเป้าหมายอย่างไร จะต้องพิจารณาถึง
บุคคลในฐานะที่เป็นปัจจัยภายในที่ส าคัญ องค์การบริหารส่วนต าบลปลายพระยา ไดม้ีการวางแผนการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย ์โดยมีการก าหนดวัตถุประสงค์และกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ชัดเจน 
 2. การสรรหาและเลือกสรร (Recruitment) เป็นกระบวนการแรกทีจ่ะท าให้องค์การได้บุคคลทีม่ ี
ความเหมะสมกับงาน โดยสรรหาและเลือกสรรบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และเหมาะสมกับงานเข้ามาท างาน 
องค์การบริหารส่วนต าบลปลายพระยา มีกระบวนการสรรหาและเลอืกสรรเป็นไปตามหลักเกณฑ์และโปร่งใส เช่น
จัดท าค าสั่ง ระเบียบ ประกาศฯ 
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 3. การก าหนดอัตรากาลัง (Staffing) เป็นการก าหนดโครงสร้างอัตราก าลังและคณุสมบัติเฉพาะต าแหน่ง
ของหน่วยงานนั้น ๆ ให้เป็นไปตามความต้องการองค์การบริหารส่วนต าบลปลายพระยา มีการก าหนดโครงสร้าง
อัตราก าลังของแตล่ะบุคคลไว้อย่างชัดเจน 
 4. การออกแบบงาน (Job design) เช่น การก าหนดต าแหน่งคุณลกัษณะของงาน นั้นๆ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ องค์การบริหารส่วนต าบลปลายพระยาได้มกีารก าหนดมาตรฐาน ก าหนดต าแหน่ง เช่น 
ต าแหน่ง บุคลากร ว่าใช้วุฒิการศกึษาอะไรในการสอบปฏิบตัิงาน ในต าแหน่งบุคลากรมาแล้วก่ีปี ไว้อย่างละเอียด
ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
 5. การฝึกอบรมและการพัฒนา (Training/Development) การฝึกอบรมและพัฒนาเป็นแนวทางที่
องค์การสามารถพัฒนาบุคลากรทีม่ีอยู่ เพื่อให้พนักงานมีความรู้ ความสามารถเพิ่มขึ้น องค์การบริหารส่วนต าบล
ปลายพระยามีการจัดโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพเพิ่มมากข้ึน 
 6. การประเมินผล (Appraisal) เป็นการประเมินผลการปฏิบตัิงานของบุคลากร แต่ละบุคคลว่ามผีลการ
ด าเนินงานเป็นอย่างไร องค์การบริหารต าบลปลายพระยามีการประเมินผลการปฏิบัติงานปลีะ 2 ครั้ง เพื่อให้
บุคลากรไดร้ับการพัฒนาตนเองเพิม่มากข้ึน 
 7. สิทธิประโยชน์ (Benefits) เช่น ค่าจ้าง สวัสดิการ โดยที่องค์การบริหารส่วนต าบลปลายพระยา ไดม้ีเงิน
รางวัลประจาปี (โบนสั) ให้กับบุคลากรทุกคน เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกาลังใจให้แก่บุคลากรในการปฏิบัติงาน
ต่อไป 
 
 การพัฒนาบุคลากรเป็นแผนงานและกิจกรรมทีส่ร้างขึ้นเพื่อให้องค์การมีความพร้อมในการพัฒนาบุคลากร
ที่มีความสามารถและความเช่ียวชาญอันจะส่งเสรมิขีดความสามารถ และสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันให้กับ
องค์การ โดยสร้างโอกาสให้บุคคลมีการเพิ่มทักษะความรู้ ความเชี่ยวชาญ และระดับสมรรถนะให้ดยีิ่งข้ึน ซึ่งเป็น
องค์ประกอบท่ีส าคญัของการน าไปสู่การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเ์ชิงกลยุทธ์ส าหรับกลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ประกอบด้วยกลยุทธ์การสรา้งและการพัฒนาวัฒนธรรมแห่งการเรยีนรู้ กลยุทธ์การเรียนรูเ้ชิงองค์การ กลยุทธ์
การเป็นองค์การแห่งเรียนรู้ กลยุทธ์การเรียนรู้ด้วยตนเอง กลยุทธ์การพัฒนาและฝึกอบรม โดยกลยุทธ์เหล่านี้จะ
ส่งผลให้องค์การมีทรัพยากรมนุษย์ที่มีขีดจ ากัดความสามารถและท าให้องค์กรสามารถด าเนินธรุกิจทา่มกลางการ
แข่งขันได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน สอดคล้องกับแนวคิดของ ชลิดา ศรมณี (2561,หน้า 5,6-7) ได้อธิบายว่าการ
พัฒนามนุษย์ (Human Development) เป็นทรัพยากรอย่างหนึ่งในจ านวนทรัพยากรอื่นๆ ท่ีจ าเป็นต้องมี และต้อง
ใช้ให้บังเกิดผลในการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยเห็นว่าการพัฒนาทางเศรษฐกิจนั้น แม้จะสร้างความเจรญิทางวัตถุ
และความกา้วหน้าทางเศรษฐกิจแก่สังคม แต่ได้สร้างปัญหาด้านอื่นๆตามมาไม่ว่าจะเป็นทางสังคม สิ่งแวดล้อมและ
คุณภาพชีวิตของมนุษย์ในสังคมอีกด้วย  การพัฒนา (ท่ียั่งยืน) จึงต้องเริ่มต้นจากการพัฒนามนุษย์ (Human 
Development) ก่อนซึ่งมีความส าคัญที่ต้องพัฒนาเป็น 2 ด้าน คือ 
 1.พัฒนามนุษย์ให้มีคุณสมบตัิที่จะพัฒนา และบูรณาการใหเ้กิดความสมดลุอย่างถูกทาง และเป็นการ
อ านวยประโยชน์แก่สังคม เช่น สขุภาพดี รับผิดชอบ มีความรู้ มีความสามารถ ขยันขันแข็ง มีระเบียบวินัย ฯลฯ 
 2.พัฒนามนุษย์เพื่อประโยชน์สุขแก่ตัวมนุษย์ทุกคนเอง เช่นเรื่องของคุณค่าในความเป็นมนุษย์ มีความสุข 
มีพัฒนาการด้านจติใจ และสติปญัญา มีชีวิตที่ดีงาม สมบูรณ์ ฯลฯ 
 บุคลากรภายในองค์การบริหารส่วนต าบลปลายพระยา ได้ให้ความส าคัญเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร 
ทัศนคติและความเข้าใจตลอดจนยอมรับว่าการบริหารทรัพยากรมนุษย์มีความส าคัญอย่างยิ่ง ท่ีจะเอื้อประโยชน์ให้
องค์การบริหารส่วนต าบลปลายพระยามีการด าเนินงานในด้านต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและไปสู่เป้าหมายได้
อย่างมั่นใจ  สอดคล้องกับงานวิจัยของนวลละออง  อุทามนตรี และ คณะ (2558) ทีไ่ด้ศึกษา เรื่องการพัฒนา
บุคลากร กรณีศึกษา : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผลการวิจัย พบวา่ สภาพการพัฒนาบคุลากรภาพรวมอยู่ในระดับ
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ปานกลาง  ความต้องการพัฒนาบคุลากรภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยต้องการใหม้หาวิทยาลยั พัฒนาด้านทัศนคติ
มากที่สุด  บุคลากรที่มเีพศ และอายุ ต่างกัน มคีวามต้องการพัฒนาบุคลากรไมแตกต่างกัน สวนบุคลากรที่มีระดับ 
การศึกษาแตกตา่งกัน จะมีความตอ้งการพัฒนาบุคลากรแตกต่างกัน  โดยองค์การบริหารต าบลปลายพระยาได้มี 
การพัฒนาบุคลากร เช่นการศึกษาต่อ ส่งเสริมให้บุคลากรได้รบัการศกึษาโดยมีทุนการศึกษาต่อในระดบัต่างๆ ได้ 
การศึกษาดูงานนอกสถานท่ีเพื่อเปน็การหาประสบการณ์ใหม่ๆนอกองค์การ ซึ่งน ามาปรับใช้ในองค์การได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ การเลือกสรรคนดี มีความรู้ ความสามารถเข้ามาปฏบิัติงาน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ประกายดาว 
วงษ์ทอง (2551) ทีไ่ด้ท าการศึกษาเรื่องความต้องการพัฒนาตนเองของบุคลากรกองอาคารสถานท่ี ส านักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัย ผลการวิจัยพบว่า บุคลากรกองอาคารสถานท่ี ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
มีความต้องการพัฒนาตนเองโดยภาพรวม ด้านการฝึกอบรมดูงาน ด้านการศึกษาต่อ และ ด้านการพฒันาอาชีพอยู่
ในระดับมาก  และเมื่อเราได้คดัสรรให้บุคลากร เหล่านี้อยู่ในองค์การแล้ว ฝ่ายบริหารงานบุคคลจะต้องดูแลฝึกอบรม
และพัฒนาบุคลากรให้บุคลากรไดร้ับความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ที่ทันสมยัสอดคล้องกับสภาพการ
เปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจท่ีก าลังจะเปลีย่นแปลงไป 

 ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาบุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลปลายพระยา   อ าเภอปลายพระยา 
จังหวัดกระบี ่สามารถอภิปรายผลการวิจัย ดังน้ี 

 ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาบุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลปลายพระยา   อ าเภอปลายพระยา 
จังหวัดกระบี่ บุคลากรขาดความสามารถท าให้งานเกิดการลา่ช้า มีบคุลากรไม่เพียงพอต่องานท่ีได้รับมอบหมาย อีก
ทั้งขาดงบประมาณที่มีไม่เพียงพอในการปฏิบัติงานตามความต้องการของรัฐบาล ควรสนับสนุนในการเพิ่มอัตรา
ต าแหน่งบุคลากรเพิ่มเติม เพื่อท าให้การปฏิบตัิงานประสบผลส าเรจ็และไม่ก่อให้เกิดปญัหาในการปฏบิัติงาน 
สอดคล้องกับแนวคิดของ นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา(2537,หน้า178) ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาบคุลากรท้องถิ่น
อาจไม่ประสบผลส าเร็จเนื่องจากเหตุปัจจัยดังนี้  

 1.เจ้าหน้าท่ีในการฝึกอบรมมไีมเ่พียงพอท่ีจะอ านวยความสะดวกไดห้รือขาดความรู้ประสบการณ์ในการ
ฝึกอบรม 
 2.การขาดวิทยากรที่เช่ียวชาญเฉพาะสาขาการจัดการฝึกอบรมส่วนใหญ่ต้องอาศัยวิทยากรผู้ทรงคณุวฒุิใน
บางครั้งไมส่ามารถหาผู้ทรงคุณวฒุิได ้
 3.ตัวบุคคลที่จะเข้ารับการฝึกอบรมไมม่ีความพร้อมในการเข้าร่วมเนือ่งจากมีงานประจ ามากไมส่ามารถเข้า
รับการอบรมตามเวลาที่ก าหนดไดห้รือผู้ที่เข้ารับการอบรมไม่ใช่ผู้ปฏบิัติหรือเกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นน้ันท าให้การฝึกต้อง
สูญเปล่าไม่สามารถน ามาใช้ประโยชน์ได ้
 4.สถานท่ีและอุปกรณ์ในการพัฒนาบุคลากรไมเ่หมาะสมบางครั้งการฝึกอบรมต้องหาสถานท่ีที่เหมาะสมมี
อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆบางครั้งไมส่ามารถจัดหาได้เนื่องจากขาดงบประมาณ 
 5.ผู้น าไม่ใส่ใจเท่าท่ีควร การพัฒนาด้านบุคลากรจะเกิดขึ้นได้ก็ด้วยผูน้ าให้ความส าคญักับหาทรัพยากร
ต่างๆมาสนับสนุน เช่น งบประมาณ เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆในการสัมมนา 
 ปัญหาและอุปสรรคส่วนใหญ่ในการพัฒนาบุคลากร คือ มีบุคลากรไมเ่พียงพอ บุคลากรขาดความรู้
ความสามารถ รวมไปถึงงบประมาณที่ใช้ในการพัฒนาบุคลากรในด้านต่างๆไม่เพียงพอ 
 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการพัฒนาบุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลปลายพระยา อ าเภอ
ปลายพระยา จังหวัดกระบี่ สามารถอภิปรายผลการวิจัยดังนี ้
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 การพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลปลายพระยา จากผลการสัมภาษณ์สว่นใหญจ่ะพบวา่ 
บุคลากรภายในองค์การบริหารส่วนต าบลปลายพระยา มีความคิดเหน็ในการพัฒนาบุคลากร เช่น การฝึกอบรม 
การศึกษาต่อ การศึกษาดูงาน และการประชุมสมัมนาทางวิชาการ การจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้บุคลากรเกิดทักษะ 
ความรู้ความสามารถ ในการปฏิบตัิงานได้อย่างเต็มที่ เพราะเหตุผลนี้เองบุคลากรจึงเป็นตัวขับเคลื่อนการปฏิบัติงาน
ให้เกิดผลส าเร็จ สอดคล้องกับงานวิจัยของสุบิน เปรมกมล (2551) ทีไ่ด้ศึกษาเรื่อง ความต้องการในการพัฒนา
บุคลากรเพื่อผลติและบริการ ของส านักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัย ผลการวจิัยพบว่า ความต้องการของ
บุคลากรที่มตี่อวิธีการพัฒนาในด้านการฝึกอบรม การลาศึกษาต่อและการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการอยูใ่นระดับมาก 
  ดังนั้น การพัฒนาบุคลากรเป็นการพัฒนาจากตัวบุคลากร ให้เป็นคนดีมีคณุธรรม และขึ้นอยู่กับการ
ตัดสินใจของผู้บริหารวา่จะให้เข้ารบัการฝึกอบรมหรือไม่ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและงบประมาณที่ตั้งขึ้นไว้ใน
แผนพัฒนาบุคลากรแตล่ะปีอีกด้วย  ซึ่งสอดคล้องความสอดคล้องกับแนวคิดส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2549, หน้า 4) ได้กล่าวไว้ว่า แผนพัฒนานาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิฉบับท่ี 12 
พ.ศ. 2560 - 2564 โดยการเน้นคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา การพัฒนาศักยภาพของคน มุ่งสรา้งคุณภาพชีวิต
และสุขภาวะที่ดสี าหรับคนไทย พฒันาคนให้เป็นคนท่ีสมบรูณ์มีวินัย มีความรู้ มีทักษะ มคีวามคิดสรา้งสรรค์ มี
ทัศนคติทีด่ีรับผิดชอบต่อสังคม มจีริยธรรมและคณุธรรม พัฒนาคนทุกช่วงวัยและเตรยีมความพร้อมเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุอย่างมีคณุภาพ รวมถึงการสรา้งให้คนใช้ประโยชน์และอยู่กบัสิ่งแวดล้อมอยา่งเกื้อกูล อนุรักษฟ์ื้นฟูใช้
ประโยชน์ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างเหมาะสม ไมเ่อารัดเอาเปรียบผู้อื่น รบัฟังความคิดเห็นของผู้อื่นได้ และมีวัฒนธรรม
ในสังคมที่ดีเช่นกัน ตลอดจนท าใหก้ารเมืองระดับประเทศมศีักยภาพในการพัฒนา นักการเมืองเป็นคนที่มีความ
ยุติธรรม โปร่งใส ไม่ขายเสียง จึงน าไปสู่การพัฒนาประเทศท่ีมีศักยภาพพร้อมเข้าสูโ่ลกาภิวัตน์ต่อไป 
 
ข้อเสนอแนะ  

 จากผลการศึกษาการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลปลายพระยา 

โดยการศึกษาครั้งนี้ผู้วจิัยมีข้อเสนอแนะ คือ 

 1. ข้อเสนอแนะที่ได้จากผลการวิจยั 
 1.1 บุคลากรองค์การบรหิารส่วนต าบลปลายพระยา ต้องการที่จะเขา้มามีส่วนร่วมในการจัดทาแผนพฒันา
บุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลปลายพระยา ต้องการเสนอแนะ ข้อคิดเห็นและมสี่วนร่วมเพื่อจะได้รับข้อมลูที่
เป็นจริงและเป็นแนวทางในการด าเนินงานตามที่ต้องการได้ 
 1.2 บุคลากรองค์การบรหิารส่วนต าบลปลายพระยา ต้องการที่จะพฒันาบุคลากร โดยการศึกษาดูงานนอก
สถานท่ี โดยการจัดทาโครงการในภาพรวม คือ มีบุคลากรที่เกีย่วข้องประกอบด้วย คณะผูบ้ริหาร ข้าราชการ 
ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างทุกคน เข้าร่วมโครงการ เพื่อเป็นการแลกเปลีย่นความรู้ ความคดิเห็น และเป็นการ
เชื่อมความสามัคคี โดยไม่ให้เกิดความแตกแยกเพื่อให้เกดิความกลมเกลียวภายในองค์การ 
 1.3 ในการอบรมแต่ละรุ่นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลปลายพระยา ส่งไปอบรมนั้น สามารถกลับมา
ถ่ายทอดความรู้ทีไ่ด้รบัจากการอบรมมาให้กับบุคลากรทีไ่มไ่ด้เข้ารับการอบรมไดร้ับรู้ โดยแนะน า ใหฝ้า่ยบริหารงาน
บุคคลในฐานะที่รับผิดชอบจดัโครงการ อบรมดังกล่าว น าผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมในแต่ละรุ่นมาเป็นวิทยากรให้
ความรู้ เพื่อเป็นการประหยัดในดา้นงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลปลายพระยา 

 1.4 ในการศึกษาต่อขององค์การบริหารส่วนต าบลปลายพระยานั้น มีความไม่เท่าเทียมกัน 
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เนื่องจากมีการพิจารณาจากสายผูบ้ริหารก่อนแล้วจึงน าไปสู่การพิจารณาสายปฏิบัติทีหลัง จึงท าให้ผู้ปฏิบัติสาย
ปฏิบัติหมดสิทธ์ิการพิจารณาคดัเลอืก ดังนั้น คณะกรรมการ พิจารณาคัดเลือกทุนการศึกษาต่อในระดบัต่าง ๆ 
พิจารณาจากปัจจัยหลายๆ ด้านมาประกอบการพิจารณา เพื่อให้เกดิความเป็นธรรมแก่บคุลากร 
 

2. ข้อเสนอแนะสาหรับการท าวิจยัครั้งต่อไป 
 ส าหรับผู้ที่สนใจและมคีวามต้องการที่จะน าผลการศึกษาในครั้งนี้ไปศึกษาต่อ ผู้วิจัยมคีวามเห็นว่าควร
ค านึงถึงประเด็นท่ีน่าจะน ามาศึกษาวิเคราะห์ไว้ ดังนี ้
 1. ประชากรกลุม่ตัวอย่าง ผู้วิจัยเห็นว่า ผู้ที่สนใจท าการวิจยัต่อไป ควรจะต้องมีการกระจายของกลุ่ม
ตวัอย่างให้ครอบคลมุทุกกลุ่ม อย่างชัดเจน เพื่อความสมบูรณ์และ น่าเชื่อถือของผลการวิจัย  
 2. ผู้ที่สนใจท าการวิจัยต่อไป ควรมีการทบทวนแบบสอบถามใหค้รอบคลุมถึงประเด็นการสมัภาษณ์และ 
กลุ่มตัวอย่างโดยการสื่อความหมายได้ชัดเจนอธิบายเรื่อง นั้นๆได้ถูกต้องและสอดคล้องกับทุกกลุม่ตัวอย่าง 
 3. การท าวิจัยครั้งต่อไป จ านวนกลุ่มตัวอย่างของการวิจัย ควรจะมกีลุ่มตัวอย่าง ให้มากกว่านี้ เพื่อใหเ้กิด 
ความเที่ยงธรรมของแบบสัมภาษณ ์
 4. ควรศึกษาทัศนคติของบุคลากรแต่ละบคุคลว่ามีความต้องการเพิ่มเติมดา้นการพัฒนาบุคลากรแบบใด 
อีกบ้างในการพัฒนาตนเอง เพื่อน าไปสู่ศักยภาพในการพัฒนาองค์การ 
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