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บทคัดย่อ 

                        การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการน าแนวคิดในการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ       
ของส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสาคร ศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาบุคลากรภาครัฐของ
ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสาคร ศึกษาแนวทางในการแก้ไขปัญหาการพัฒนาบุคลากรภาครัฐของ
ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสาคร โดยใช้วิธีวิจัยเอกสารและวิจัยสนาม ได้ท าการจัดเก็บรวบรวม
ข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน 10 คน จากการศึกษาพบว่า การน า
แนวคิดในการพัฒนาบุคลากรภาครัฐมาใช้กับส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสาคร  คือการฝึกอบรม 
เพ่ือให้บุคคลากรเกิดการพัฒนาศักยภาพตนเอง ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาบุคลากรภาครัฐของ
ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสาคร คือบุคลากรภายในองค์กรขาดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ไม่เกิด
ประสิทธิภาพเท่าที่ควร บุคลากรขาดความสามัคคี แบ่งพรรคแบ่งพวกท าให้เกิดความไม่เท่าเทียมกันของการ
พัฒนาบุคลากร และผู้บริหาร ไม่มีการส่งเสริมด้านการศึกษาต่อของบุคคลากร จากผลการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมี
ข้อเสนอแนะดังนี้1.ควรสนับสนุนให้บุคลากรมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง   2. บุคลากรสามารถน าความรู้
จากการฝึกอบรมไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ 3.หลักสูตรในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคคลากร ควรมีความ
เหมาะสม 4.หลักสูตรในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคคลากร ควรมีความเหมาะสม 5.ผู้บริหารควรให้ความส าคัญ
และส่งเสริมการศึกษาต่อของบุคลากร 6.การสร้างค่านิยมที่ดีในการท างาน  
 
ค าส าคัญ: การพัฒนาบุคลากรภาครัฐ ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  
             ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสาคร 
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บทน า 

                        จากสถานการณ์ของประเทศไทยในยุคปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว           
ท าให้ส่งผลกระทบด้านต่าง ๆ สะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยยังต้องเผชิญกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศที่ผันผวน ซับซ้อนและคาดการณ์ผลกระทบได้ยาก แม้ว่า ในภาพรวมสังคมไทยมีภูมิคุ้มกัน
เพ่ิมขึ้น และมีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงแตกต่างกันไป ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรม แต่ก็ยัง      
ไม่เพียงพอที่จะรองรับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ประเทศต้อง
เผชิญกับความเสี่ยงในหลายมิติ โดยเฉพาะความเสี่ยงจากการบริหารภาครัฐที่อ่อนแอ โครงสร้างเศรษฐกิจที่ไม่
สามารถรองรับการเติบโตอย่างยั่งยืน ทั้งความเสี่ยงจากความเสื่อมถอยของค่านิยมที่ดีงามใน    
ในสังคมไทยความเสื่อมโทรมของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และความเสี่ยงด้านความมั่นคงของ
ประเทศ จึงจ าเป็นต้องหาภูมิคุ้มกันที่มีอยู่พร้อมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันในประเทศให้เข้มแข็งขึ้น ภายใต้หลักปรัชญา         
ของเศรษฐกิจพอเพียง โดยเสริมสร้างทุนที่มีอยู่ของประเทศให้เข้มแข็งทั้งทุนทางสังคม ทุนทางเศรษฐกิจ    
และทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม เพ่ือ
เตรียมพร้อมให้ประเทศสามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้อย่างยั่งยืน  ท าให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงของการบริหารจัดการของหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือให้สามารถพัฒนาองค์กรให้ก้าวทันกับการ
เปลี่ยนแปลงนี้ จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการพัฒนาองค์การโดยเฉพาะในด้านบุคลากร เพ่ือให้เป็นการพัฒนา
คุณภาพ ในด้านต่างๆ และเพ่ือให้บุคลากรสามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ องค์การต้องมีการฝึกอบรม
พัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพการในการปฏิบัติงานที่สูงขึ้น หรือหากองค์การต้องปรับลดขนาดโครงสร้าง
องค์การลงการพัฒนาบุคลากรก็ยังมีส่วนส าคัญท่ีจะช่วยกระตุ้นให้บุคลากรเกิดความกระตือรือร้นในการท างาน 
องค์การ จึงจ าเป็นต้องพัฒนาบุคลากรเพ่ือบุคลากรจะได้เตรียมพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ โดยปกติ
บุคลากร แต่ละคนมีทัศนคติ ความคิด ความสามารถ ที่แตกต่างกันไป การพัฒนาบุคลากรสามารถใช้เป็น
เครื่องมือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม บุคลากรท างานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน อีกทั้งความเจริญก้าวหน้าทาง 
เทคโนโลยี เช่น เครื่องจักรที่ทันสมัย คอมพิวเตอร์ การอบรมให้บุคลากรมีความรู้  ความสามารถ                   
ในการปฏิบัติงาน ความช านาญในการใช้เทคโนโลยีเหล่านั้นจะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพและความรวดเร็ว          
ในการท างานของบุคลากรได้อย่างดี ดังนั้นควรให้ความส าคัญต่อการพัฒนาบุคลากรเพ่ือจะได้ ให้บุคลากร       
มีประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงานต่อไป การบริหารงานบุคคลเป็นกระบวนการที่เกี่ยวเนื่องตั้งแต่การวางแผน
ก าลังคน การก าหนดต าแหน่ง การก าหนดค่าตอบแทน การสรรหาและเลือกสรร การพัฒนาบุคลากรการ
ประเมินผล การปฏิบัติงาน การเลื่อนต าแหน่ง การโอนย้ายหรือการก าหนดสวัสดิการและประโยชน์ เกื้อกูล
และการพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรการกระจายอ านาจ ถูกต้องชอบธรรมทางกฎหมายเป็นส าคัญ 
                       การพัฒนาบุคลากรภาครัฐมีความส าคัญอย่างยิ่ง ในการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และมี
ความสามารถ ในการพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา ให้สอดคล้องกับนโนบายของหน่วยงานและรัฐบาล เพ่ือที่จะ
น าไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง และสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี            
ซ่ึงสามารถปรับเปลี่ยนตามสภาพสังคมและวัฒนธรรม การเมืองและการปกครองที่เปลี่ยนแปลงไป 
                       การบริหารงานบุคคลในยุคแรกอยู่ในรูปลักษณะการบริหารองค์การขนาดเล็กที่มีจ านวน
บุคลากรไม่มากนัก ปัญหาของการบริการในด้านตัวบุคคลจึงมีน้อยและเมื่อสังคมมีการขยายใหญ่โตขึ้นเรื่อยๆ ก็
จะเริ่มเกิดปัญหาในด้านการบริหารงานบุคคลตามมาด้วย มนุษย์จึงได้เริ่มหันมาสนใจคิดค้นวิธีการแก้ไขปัญหา
ทางการบริหารงานบุคคลมากขึ้น เช่น ฝึกฝนบุคลากรให้มีความสามารถเข้มแข็งกว่าที่เคยเป็นอยู่ เพ่ือแสวงหา
คนที่มีความสามารถสูงมาเข้ามาปฏิบัติงาน เป็นต้น หากแต่ความพยายามในการคิดแก้ปัญหาในสมัยแรกๆ นั้น 
ไมไ่ด้มีการรวบรวมทางความคิดต่างๆ ให้เป็นหมวดหมู่ จัดระเบียบอย่างเป็นรูปแบบ (System) เช่นเดียวกับที่
ปรากฏในปัจจุบันนี้  อาจจะกล่าวได้ว่า แนวความคิดทางด้านการบริหารงานบุคคลในยุคสมัยแรกๆ นั้น ขาด
ลักษณะของความเป็นระบบและขาดความสัมพันธ์กันกับการบริหารองค์การในส่วนอ่ืนๆ ด้วย อีกทั้งการ
บริหารงานบุคคลด าเนินแบบโดยขาดหลักเกณฑ์ เนื่องจากรูปแบบของการบริหารงานบุคคลในสมัยแรกๆ
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เป็นไปตามความต้องการของผู้ปกครองแต่ฝ่ายเดียว รวมทั้งการได้รับอิทธิพลจากธรรมเนียมประเพณีและ
ค่านิยมต่างๆ ที่เป็นอยู่ในสมัยนั้นๆ เป็นส าคัญ ต่อมาเมื่อสังคมมนุษย์มีขนาดใหญ่โตมากขึ้นรวมทั้งได้พัฒนา
ทางด้านเทคโนโลยีมากขึ้นนั้น ความจ าเป็นในการพัฒนาแนวความคิดทางด้านการบริหารงานบุคคลให้เป็น
ระบบ มีหลักเกณฑ์ที่เป็นเหตุและเป็นผลและสามารถพิสูจน์ได้ในรูปแบบของทฤษฎีจากนักคิดต่างๆ จึงได้
เกิดข้ึนเป็นล าดับมาจนพัฒนาในรูปศาสตร์ทางการบริหารงานบุคคลในปัจจุบัน 
                           ทรัพยากรมนุษย์เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและมีความส าคัญต่อปฏิบัติงาน ดังนั้น การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์จึงถูกก าหนดให้เป็นนโยบายที่มีความส าคัญในการบริหารงาน องค์การหรือหน่วยงาน
ใดๆ ก็ตาม จะสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้ ย่อมขึ้นอยู่กับ
คุณภาพและศักยภาพของบุคลากร ซึ่งหมายถึง บุคลากรต้องมีความรู้และมีความสามารถ มีความช านาญ และ
ทัศนคติที่ดีเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละคน การส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ มี
สมรรถนะสอดคล้อง ตามเป้าหมายและยุทธศาสตร์ขององค์การ ตลอดจนมีคุณลักษณะพึงประสงค์ มีทัศนคติที่
ดีและมีพฤติกรรม การท างานที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์การ จะท าให้องค์การเจริญก้าวหน้าและเกิด
การพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน นอกจากนี้ยังเป็นการเตรียมความพร้อมของบุคลากร ให้สามารถรองรับและ
เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนาคตด้วย เนื่องจากสภาพแวดล้อมทั้งภายใน
และภายนอกองค์การ มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ รวมทั้งมีการค้นพบวิทยาการเทคโนโลยีใหม่ๆ ด้านการ
บริหารจัดการและด้านอ่ืนๆ ที่ เกี่ยวข้อง ท าให้บุคลากรในองค์การ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ดี เพ่ือให้เห็นถึงความเป็นมาของการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ และ
จัดเป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นการลงทุนอย่างหนึ่งของรัฐบาล และ
จะมีผลต่อการลงทุนด้านอื่นๆ และรัฐบาลสนับสนุนงบประมาณตลอดจนทรัพยากร ในด้านการพัฒนาบุคลากร
อย่างจริงจัง อีกทั้ง ในการพัฒนาประเทศยังมุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพของคนและสังคมไทยสู่สังคมแห่งภูมิปัญญา
และการเรียนรู้ โดยพัฒนาศักยภาพของคนให้มีความรอบรู้คู่คุณธรรม มีสุขภาวะที่ดี พร้อมรับผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงเป็นก าลังปัญญาในการพัฒนาประเทศให้สามารถก้าวทันโลกได้อย่างรู้เท่าทันและอย่างมั่นคง  
                          ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสาครประกอบด้วย ผู้อ านวยการส านักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสาคร และข้าราชการต าแหน่งนั กวิชาการศาสนาปฏิบัติการจ านวน 5 คน         
เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 1 คน พนักงานขับรถยนต์ 1 คน พนักงานท าความสะอาด 1 คน ๆ การพัฒนา
บุคลากรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานถือเป็นเรื่องที่มีความส าคัญเพ่ือให้เกิดผลงานที่มีคุณภาพ           
และสามารถพัฒนาต่อไป ตลอดจนความรู้ ทัศนคติ และทักษะใหม่ๆ รวมทั้งพฤติกรรมที่ได้รับการปรับปรุงให้ดี
ขึ้น 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 

                        การศึกษาเรื่องการพัฒนาบุคลากรภาครัฐของส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด : 
กรณีศึกษาส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสาคร เป็นการศึกษาข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยมีรายละเอียด
ดังนี้ 
การวิจัยนี้มีวิธีการดังนี้ 
1.การวิจัยเอกสาร (Documentary research) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากเอกสารทางวิชาการ วารสารและ 
สิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ รายงานการวิจัยและวิทยานิพนธ์ ระเบียบ ค าสั่ง ประกาศ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
บุคคลากรภาครัฐ 
2.การวิจัยสนาม (Field research) โดยผู้วิจัยลงพ้ืนที่สัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างด้วยการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 
 

ในการวิจัยครั้งนี้ มีประชากรและกลุ่มตัวอย่างดังนี้ 
1.ประชากร ได้แก่บุคลากร เจ้าหน้าที่ของส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
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2.กลุ่มตัวอย่าง เป็นการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ใช้วิธีเก็บข้อมูลจากผู้ให้ค าส าคัญจ านวน 10 คน โดยเป็น
เจ้าหน้าที่ผู้ที่ศึกษาการพัฒนาบุคลากรภาครัฐในส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  
 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
ใช้การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ลักษณะการสัมภาษณ์เป็นแบบที่ก าหนดแน่นอนตายตัวจะสัมภาษณ์ผู้ใดก็ใช้
ค าถามเดียวกัน และท าการสัมภาษณ์เป็นรายบุคคล ก่อนการเก็บรวบรวมข้อมูลได้ก าหนดวันนัดหมาย
สัมภาษณ์ โดยแจ้งให้ผู้ถูกสัมภาษณ์ทราบก่อนล่วงหน้า การสัมภาษณ์จะใช้การจดบันทึกและการบันทึกเสียง 
โดยก่อนการสัมภาษณ์จะขออนุญาตผู้ถูกสัมภาษณ์ก่อนในการจดบันทึกการสนทนาทุกครั้ง 
 
 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  
1 วิธีรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร เป็นวิธีการศึกษาค้นคว้าเก็บรวบรวมข้อมูลทั่วไปโดยการรวบรวมเอกสาร      
ซึ่งเป็นข้อมูลที่มีการบันทึกไว้แล้วโดยผู้อ่ืน. ได้แก่ 
      1.1 หนังสือทั่วไป ได้แก่ ต ารา คู่มือ เอกสารประกอบการบรรยายรวมถึงเอกสารทางวิชาการ วารสาร 
สิ่งพิมพ์ เป็นต้น 

      1.2 หนังสืออ้างอิง ได้แก่ สารานุกรม พจนานุกรม เป็นต้น 

      1.3 งานวิจัย วิทยานิพนธ์ เป็นงานที่ผู้ศึกษาได้ท าการศึกษาค้นคว้าในเรื่องนั้นๆอย่างละเอียด 
      1.4 เอกสารของทางราชการ เป็นเอกสารที่ส่วนราชการจัดท าขึ้นเพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติ เช่น นโยบาย 
กฎระเบียบ พระราชบัญญัติ คู่มือปฏิบัติงาน ประกาศ ค าสั่ง เป็นต้น 

  2.วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลจากภาคสนาม ผู้วิจัยจะเก็บข้อมูลโดยวิธีการสัมภาษณ์ โดยที่ผู้วิจัยเลือกการสัมภาษณ์
ตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัย ซึ่งใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง หรือการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ 
(structured interview or formal interview) โดยที่ผู้วิจัยจะต้องท าการสัมภาษณ์ไปตามค าถามที่ก าหนดไว้
ในแบบสัมภาษณ์ ซึ่งผู้วิจัยจะสัมภาษณ์ตามข้อที่ก าหนดไว้เท่านั้น และผู้วิจัยจะใช้แบบสัมภาษณ์ซึ่งเป็นค าถาม
ในการสัมภาษณ์และจดบันทึกข้อมูลและบันทึกเสียงตามค าบอกของผู้ถูกสัมภาษณ์ 

การวิเคราะห์ข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ มีขั้นตอนในการวิเคราะห์ดังนี้ 

1.ผู้วิจัยจะน าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์แยกประเด็นตามแต่ละประเด็น 

2.การน าข้อมูลจากการสัมภาษณ์มาแยกประเด็นค าถาม แล้วน ามาเปรียบเทียบความเหมือนหรือความต่าง    
ของผู้ถูกสัมภาษณ์คนก่อน ก่อนน าข้อมูลไปวิเคราะห์ 

3.น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์แยกประเด็นค าถามแล้วน ามาประกอบข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่แนวคิด 
ทฤษฏี เพ่ือที่จะทราบถึงความคล้ายคลึงหรือแตกต่างของข้อมูลที่น ามาวิเคราะห์ 

4.น าข้อมูลที่ได้จากการเปรียบเทียบมาวิเคราะห์เพื่อสรุปผลการวิจัยการพัฒนาบุคลากรภาครัฐของส านักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัด กรณีศึกษาส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสาคร  สภาพปัญหาและอุปสรรค   
ในการด าเนินงาน ข้อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ โดยใช้ในรูปแบบการพรรณนา 
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ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

ผลการวิจัยสนาม 

                       โดยการเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์ประชากรกลุ่มตัวอย่าง คือ จ านวน 10 คน โดยเนื้อหา
ที่น าเสนอเป็นการบรรยายเรียงตามข้อค าถามในแบบสัมภาษณ์ และการ ตอบค าถามของผู้ให้สัมภาษณ์      
แบบปลายเปิด ซึ่งค าถามจะครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัย จ านวน 3 ข้อ ดังกล่าวข้างต้น 
  ประเด็นการสัมภาษณ์ 
                ค าถามข้อ 1 ท่านคิดว่าส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสาครมีกระบวนการวางแผนการ
พัฒนาบุคลากรเป็นอย่างไร 
 

                ค าถามข้อที่ 2 ท่านคิดว่าวิธีการพัฒนาบุคลากร เช่น การฝึกอบรม การไปศึกษาดูงาน 
การศึกษาต่อ การประชุมสัมมนาทางวิชาการและอ่ืน ๆ เป็นอย่างไร 
 

                ค าถามข้อที่ 3 ท่านคิดว่าเนื้อหาการพัฒนาบุคลากรเป็นไปในลักษณะใด 
 
                ค าถามข้อที่ 4 ท่านคิดว่าผู้บริหารส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสาครเน้นความส าคัญ
ของการพัฒนาบุคลากรอย่างไร 
 

                 ค าถามข้อที่ 5 ท่านคิดว่างบประมาณที่ตั้งไว้ในแต่ละปีมีความเหมาะสมในการพัฒนา 
บุคลากรหรือไม่ อย่างไร 
 

                 ค าถามข้อที่ 6 ท่านคิดว่าปัญหาในการพัฒนาบุคลากรของส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
สมุทรสาครมีอะไรบ้าง และเป็นอย่างไร 
 

                 ค าถามข้อที่ 7 ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาบุคลากรของส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
สมุทรสาครมีหรือไม่ ถ้ามีเป็นอย่างไร 
 
สรุปประเด็นค าถามข้อที่ 1 
                        จากข้อมูลการสัมภาษณ์ ผู้ ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ ได้มีความคิดเห็นว่า ส านักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสาคร มีกระบวนการพัฒนาบุคลากรที่เป็นขั้นตอนที่ชัดเจน ซึ่งท าให้ทราบถึง
ปัญหาของการพัฒนาบุคลากร และมีการวิเคราะห์ตามความต้องการของบุคลากรว่ามีความต้องการอย่างไร 
เพ่ือที่จะสามารถพัฒนาบุคคลากรได้ตรงตามความสามารถ มีการวางแผนในการพัฒนาบุคลากรในแต่ละปี และ
มีการปฏิบัติตามแผนการพัฒนาบุคลากรเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้และตรงตามวัตถุประสงค์ของส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ และมีการติดตามประเมินผลตามการพัฒนาบุคลากรอย่างสม่ าเสมอ  
 
สรุปประเด็นค าถามข้อที่ 2 
                            จากข้อมูลการสัมภาษณ์ ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ได้มีความคิดได้เห็นว่า วิธีการพัฒนา
บุคลากรของส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสาคร มีการฝึกอบรมบุคคลากรและพัฒนาบุคคลากร อย่าง
ต่อเนื่อง ท าให้บุคลากรมีความรู้ ความสามารถและมีทัศนคติที่ดี และเป็นการเพ่ิมพูนความรู้ และความสามารถ
ในการปฏิบัติงาน  
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สรุปประเด็นค าถามข้อที่ 3 
                        จากข้อมูลการสัมภาษณ์ ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ได้มีความคิดเห็นว่า เนื้อหาในการพัฒนา
บุคลากรของส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสาคร เป็นเนื้อหาที่มีความเหมาะสม และบุคคลากร
สามารถน าไปใช้งานได้จริง ผู้ทีใ่ห้ความรู้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน สามารถถ่ายทอดความรู้ ความสามารถได้
อย่างดีเยี่ยม ท าให้บุคลากรสามารถน าไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล และยัง
ท าให้เกิดผลการปฎิบัติงานที่มีประสิทธิภาพไปด้วย 
 
สรุปประเด็นค าถามข้อที่ 4 
                            จากข้อมูลการสัมภาษณ์ ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ได้มีความคิดเห็นว่า ผู้บริหารของ
ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสาคร ได้ให้ความส าคัญของการพัฒนาบุคลากรเป็นอย่างมาก ท าให้
บุคลากรเกิดทักษะ ความรู้ ความสามารถ ในการปฏิบัติงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เกิดการท างานที่มี
ประสิทธิผล 
 
สรุปประเดน็ค าถามข้อที่ 5 
                        จากข้อมูลการสัมภาษณ์ ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ได้มีความคิดเห็นว่า งบประมาณในการ
พัฒนาบุคคลากรที่ตั้งไว้ในแต่ละปีมีความเหมาะสม เนื่องจากการจัดตั้งงบประมาณในการพัฒนาบุคลากรแต่ละ
ปีมีการตั้งงบประมาณเพียงพอต่อความต้องการของบุคลากร ในการพัฒนางานในด้านต่างๆ ผู้บริหารได้ให้
ความส าคัญต่อการพัฒนาบุคลากรอย่างมาก 
 
สรุปประเด็นค าถามข้อที่ 6 
                                 จากข้อมูลการสัมภาษณ์ ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ได้มีความคิดเห็นว่า ปัญหาส่วน
ใหญ่ในการพัฒนาบุคลากรส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสาคร คือ บุคลากรขาดความรู้ และความ
เข้าใจในการปฏิบัติงานและบุคลากรภายในองค์กรขาดความสามัคคี แบ่งพรรคแบ่งพวก ไม่ถ่ายทอดงาน หรือ
สอนงาน และการส่งมอบงานไม่มีความละเอียดครบถ้วน ท าให้การท างานขาดประสิทธิภาพในการท างาน จึง
ท าให้เกิดความขัดแย้งภายในองค์การ ขาดแรงจูงใจในการท างานและทัศนคติที่ด ี
 
สรุปประเด็นค าถามข้อที่ 7 
                           จากข้อมูลการสัมภาษณ์ ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ไดม้ีความคิดเห็นว่า ข้อเสนอแนะในการ
พัฒนาบุคลากรของส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสาคร คือ การ เพ่ิมประสิทธิภาพของการพัฒนา
บุคลากรให้บุคลากรไดเ้ข้ารับการฝึกอบรมทั้งภายในจังหวัดสมุทรสาคร และจากส่วนกลาง และสรรหาวิทยากร
ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ มาถ่ายทอดความรู้ต่าง และควรสนับสนุนการศึกษาของบุคลากรในระดับต่างๆ เพ่ือ
เพ่ิมความรู้และความสามารถแก่บุคคลากร 
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อภิปรายผล 
                         การวิจัยเรื่องการพัฒนาบุคลากรภาครัฐของส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด : 
กรณีศึกษาส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสาคร ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการวิจัย 2 วิธี คือ  

                         1.การวิจัยเอกสาร (Documentary research) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากเอกสารทาง
วิชาการ วารสาร สิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ รายงานการวิจัยและวิทยานิพนธ์ ระเบียบ ค าสั่ง ประกาศ ที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคคลากรภาครัฐ  

                         2.การวิจัยสนาม (Field research) โดยผู้วิจัยลงพ้ืนที่สัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างด้วยการ
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง  

                          มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้ 

                         1.ศึกษาการน าแนวคิดในการพัฒนาบุคลากรภาครัฐมาใช้กับส านักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดสมุทรสาคร 

                         2.ศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาบุคลากรภาครัฐของส านักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดสมุทรสาคร 

                         3.ศึกษาแนวทางในการแก้ไขปัญหาการพัฒนาบุคลากรภาครัฐของส านักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสาคร 

                   ผู้วิจัยได้ท าการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) จากผู้ให้ข้อมูลคนส าคัญ    
(Key informants) จ านวน 10 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสัมภาษณ์ โดยสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง     
หรือการสัมภาษณ์ที่มีค าถามข้อก าหนดตายตัว จะสัมภาษณ์ผู้ ใดก็ใช้ค าถามเดียวกัน โดยได้ค้นคว้า             
สรุป อภิปรายผล ดังนี้ 

สรุปผลการวิจัย 

                       จากการวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยทาการวิจัยเรื่องการพัฒนาบุคลากรภาครัฐของส านักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัด : กรณีศึกษาส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสาครในครั้งนี้ เป็นการวิจัย       
เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใช้วิธีการวิจัยสนาม (Field Research) โดยอาศัยข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง ( Interview) การสรุปผลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ซึ่งมีวัตถุประสงค์การวิจัย      
และบทสรุปดังนี้ 
                    1. ศึกษาการน าแนวคิดในการพัฒนาบุคลากรภาครัฐมาใช้กับส านักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดสมุทรสาคร 

                        ผลการวิจยัพบว่า แนวทางการพัฒนาบุคลากรภาครัฐของส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
สมุทรสาครมีดังนี้ 
                          1.  การฝึกอบรม มีการจัดการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร เ พ่ือให้บุคลากร               
เกิดการพัฒนาศักยภาพตนเองในการท างานและสามารถน าความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรม มาใช้ในการ
ปฎิบัติงาน เพ่ือให้เกิดมีทักษะ ความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน และควรมีการฝึกอบรมบุคคลากร
ร่วมกับหน่วยงานภายนอกต่างๆ เพ่ือเป็นการหาประสบการณ์และแนวคิดใหม่ๆ ในการท างาน และควรมีการ
ระดมความคิดเห็น เกิดการท างานเป็นทีม 
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                          2. การศึกษาดูงาน ได้มีการจัดโครงการพัฒนาบุคลากรภายในส านักงาน เพ่ือเป็นการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการท างาน และเกิดความสามัคคี ตลอดจนทัศนคติที่ดีในการท างาน โดยมีการจัดฝึกอบรม
บุคคลากรนอกสถานที ่เพ่ือไปศึกษาดูงานสถานที่ภายนอกต่างจังหวัด เพ่ือเป็นการสร้างแนวคิดที่ทันสมัย และ
สามารถน ามาปรับใช้ในท างาน 
                          3. การประชุมสัมมนาคได้มีการส่งบุคคลกรเข้าร่วมประชุมและสัมมนาไปยังหน่วยงาน
ต่างๆ เพื่อเป็นการพบปะแลกเปลี่ยนความรู้จากหน่วยงานภายนอก และเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในการ
ติดต่อประสานงานภายนอกองค์การ 
 
                      2.ศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาบุคลากรภาครัฐของส านักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดสมุทรสาคร 

                       ผลการวิจัยพบว่า ปัญหาในการพัฒนาบุคลากรของส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
สมุทรสาคร คือ บุคลากรภายในองค์กรขาดการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และไม่เกิดประสิทธิภาพในการ
ท างานเท่าที่ควร บุคลากรขาดความสามัคคี แบ่งพรรคแบ่งพวกท าให้เกิดความไม่เท่าเทียมกันของการพัฒนา
บุคลากร และผู้บริหารไม่มีการส่งเสริมด้านการศึกษาต่อของบุคคลากร 
 
                      3.ศึกษาแนวทางในการแก้ไขปัญหาการพัฒนาบุคลากรภาครัฐของส านักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดสมุทรสาคร 

                       ผลการวิจัยพบว่า การพัฒนาบุคลากรมีความส าคัญและถือว่าเป็นการพัฒนาบุคลากร     
เช่น การฝึกอบรม การศึกษาต่อ เพ่ือให้บุคลากรเกิดทักษะ ความรู้ ความสามารถ ในการปฏิบัติงานได้         
อย่างเต็มที่ และการได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารในการจัดสรรงบประมาณ 
แนวทางในการแก้ไขปัญหา มี 5 วิธี ดังนี้ 
                        1. การจัดปฐมนิเทศ เป็นวิธีการในการพัฒนาบุคลากรที่เข้ามาปฏิบัติงานใหม่ หรือผู้ที่รับ
ราชการมานานแล้ว แต่เพ่ิงย้ายสับเปลี่ยน หรือหมุนเวียนมาปฏิบัติงานในหน้าที่ใหม่ ซึ่งเป็นกิจกรรมอย่างหนึ่ง
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือแนะน าชี้แจง ให้ทราบ กฎ ระเบียบ สร้างความคุ้นเคยกับโครงสร้างและนโยบาย เพ่ือให้
เข้าใจวัตถุประสงค์ เพ่ือสร้างความมั่นใจในการปฏิบัติงาน และสามารถปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลในการท างาน 
                        2. การฝึกอบรม เป็นกิจกรรมที่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและทัศนคติของบุคลากรได้ช่วยท า
ให้ผู้ฝึกอบรมได้เกิดการเรียนรู้ และเป็นการเพ่ิมพูนความรู้ และทักษะในงานปัจจุบันและเป็นการเตรียมความ
พร้อมในการปฏิบัติงานในอนาคต ท าให้เกิดการปฏิบัติงานได้ดีขึ้นเกิดผลการบรรลุต่อเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ 
                            3. การศึกษาดูงาน เป็นการทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ เป็นการ
ส่งเสริมให้บุคลากรได้รับความรู้ และสิ่งแปลกใหม่ๆ ที่เกิดข้ึน ได้เป็นอย่างดี เป็นการเรียนรู้ภายนอกห้องท างาน
ท าให้บุคคลากรเกิดการผ่อนคลายและเป็นการสร้างความคุ้นเคยระหว่างกันอีกด้วย 
                            4. การศึกษาต่อในระดับต่างๆ เป็นการสนับสนุนให้บุคลากรในองค์กรได้รับ ทักษะ ความรู้
ความสามารถเพ่ือน าไปใช้ในการปฏิบัติงานที่เพ่ิมมากขึ้น เป็นการเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงานที่ดีขึ้น และ
ผู้บริหารควรสนับสนุนเรื่องการศึกษาต่อในระดับต่างๆ ต่อไป เพ่ือเป็นการพัฒนาองค์การให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้นไป 
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                         5. การประชุมสัมมนาต่างๆ เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนความคิด  ทัศนคติ
และเป็นการกระตุ้นสมอง ระดมความคิด ตลอดจนทัศนคติต่างๆ ในการท างาน เพ่ือที่จะสามารถน ามาปรับใช้
ในการปฎิบัติงานได ้
                             จากที่กล่าวมาข้างต้น การพัฒนาบุคลากรภาครัฐของส านักงานพระพุทธพระพุทธศาสนา
จังหวัดสมุทรสาคร จะประสบความส าเร็จได้ ควรได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณในการพัฒนาบุคคลากร
และการส่งเสริมจากผู้บริหารในเรื่องของการศึกษาต่อในระดับต่างๆ มีการพัฒนาบุคคลากรอย่างต่อเนื่องตรง
ตามสายงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ  

 

                        การพัฒนาบุคลากรภาครัฐของส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด : กรณีศึกษาส านักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสาคร มีประเด็นที่น ามาอภิปราย ดังนี้ 
                       1.แนวคิดในการพัฒนาบุคลากรภาครัฐมาใช้กับส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
สมุทรสาคร ผลการวิจัยพบว่า แนวทางการพัฒนาบุคลากรภาครัฐของส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
สมุทรสาครมีดังนี้ 
                          1. การฝึกอบรม มีการจัดการฝึกอบรมและการพัฒนาบุคลากร เพ่ือให้บุคคลากรเกิดการ
พัฒนาศักยภาพของตนเอง เพ่ือให้เกิดมีทักษะ ความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน และฝึกอบรมร่วมกับ
หน่วยงานภายนอกต่างๆ เพ่ือเป็นการหาประสบการณ์และแนวคิดใหม่ๆ มีการระดมความคิดเห็น เกิดการ
ท างานเป็นทีม 
                          2. การศึกษาดูงาน ได้มีการจัดโครงการพัฒนาบุคลากร โดยการจัดฝึกอบรมนอกสถานที่
เพ่ือไปศึกษาดูงานสถานที่ภายนอกต่างจังหวัด เพ่ือเป็นการสร้างแนวคิดที่ทันสมัย และสามารถน ามาปรับใช้ใน
ท างาน 
                        3. การประชุมสัมมนาได้มีการส่งบุคคลกรร่วมประชุมสัมมนายังหน่วยงานต่างๆ เพ่ือเป็น
การพบปะแลกเปลี่ยนความรู้จากหน่วยงานภายนอก ซึ่งสามารถน าแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการ
ภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management) มาอภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี้ การจัดการภาครัฐแนวใหม่ 
(New Public Management) หมายถึง การบริหารที่มีการน ามาปรับใช้กับหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือลดปัญหาใน
ด้านต่างๆ โดยมุ่งเน้นการท างานที่ยึดผลลัพธ์เป็นหลัก มีการวัดผลลัพธ์และค่าใช้จ่ายอย่างเป็นธรรม เพ่ือให้
ระบบราชการเกิดท างานท่ีมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลสูงสุด บุคลากรมีความรู้และมีศักยภาพสูงและมีการ
บริหารจัดการทรัพยากรอย่างประหยัด คุ้มค่า และมีความเหมาะสมท าให้ระบบราชการมีความคล่องตัว 
ยืดหยุ่นและสามารถปรับตัวได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมและประชาคมโลก ตอบสนองความต้องการ
และการบริการที่ดีมีคุณภาพไปสู่ประชาชน 
                        การวิจัยเรื่องการพัฒนาบุคลากรภาครัฐของส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด : 
กรณีศึกษาส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสาครผู้วิจัยได้ทาการศึกษาและสัมภาษณ์จากกลุ่มตัวอย่างทั้ง
ส่วนกลางและในจังหวัดสมุทรสาคร และมีความสอดคล้องกันกับแนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับการจัดการภาครัฐแนว
ใหม่ ดังนี้ 
                         การจัดการภาครัฐแนวใหม่ถือได้ว่าเป็นกระแสของการปฏิรูป ของระบบราชการ                     
ในยุคปัจจุบัน แต่ในการน าแนวคิดมาปรับใช้ในการพัฒนาบุคลากร จึงควรพิจารณาการน าไปปฏิบัติอย่าง
ละเอียดและให้เกิดความเหมาะสมกับความต้องการ ของแต่ละองค์การ ลักษณะที่โดดเด่นของการบริหาร
จัดการภาครัฐแนวใหม่ อยู่ท่ีความพยายามในการแก้ปัญหาของระบบราชการแบบดั้งเดิม โดยให้ความส าคัญกับ
การพัฒนาบุคลากรที่มีต่อการปฏิบัติงาน เช่น การฝึกอบรม การศึกษาต่อ การศึกษาดูงาน และการให้รางวัลแก่
บุคคลากร เพ่ือเป็นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในการปฏิบัติงานและให้องค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้ได้ 
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                           การจัดการภาครัฐแนวใหม่ถือเป็นแนวคิดหลักในการปฏิรูประบบราชการ มีการน าเอา
หลักการจัดการสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ เพ่ือการพัฒนาระบบราชการให้เป็นระบบราชการยุคใหม่ ดังนี้ 
                          1.1 ระบบคุณธรรมไม่ใช่ระบบอุปถัมภ์ คือ ระบบคุณธรรมที่มุ่งเน้นให้บุคลากรปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สูงขึ้นและสามารถยอมรับกับความเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆได้ อย่างเหมาะสมพร้อม
กับก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆได้ การพัฒนาบุคลากร เช่นการส่งบุคลากรไปฝึกอบรม ให้บุคลากรมีทักษะ 
ความรู้ความสามารถ ทัศนคติ มีแนวคิดใหม่ น ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้เกิดประโยชน์สูงสุด 
                          1.2 การมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงาน โดยมีตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน 
มีการพัฒนาคนและการให้คนเป็นศูนย์กลางในการปฏิบัติงาน เพ่ือเป็นตัวการในการขับเคลื่อนองค์ก ารให้ไป     
ในทิศทางท่ีตั้งไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
                          1.3 การจ้างงานและการถนอมรักษาบุคลากร การส่งเสริมความก้าวหน้าในสายงาน   
ของบุคลากร โดยการส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น เพ่ือสามารถน าความรู้
ความสามารถที่ได้มาน ามาประยุกต์ใช้การปฏิบัติงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลสูงสุดเพ่ือน ามา
พัฒนาบุคคลากร 
                          1.4 การมีมุมมองต่อบุคลากรว่ามีความสามารถถือเป็นสินทรัพย์หรือเป็นทุนมนุษย์ และมี
ค่าต่อองค์การ   
                          ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Christopher Hood (อ้างถึงใน เดช อุณหจิรังรักษ์, 2561, 
หน้า 36) ได้อธิบายลักษณะส าคัญของการจัดการภาครัฐแนวใหม่ไว้ 7 หลักการต่อไปนี้ 
                          1.การมุ่งเน้นการบริหารงานแบบมืออาชีพ (hands-on professional management) 
โดยนักบริหารที่มีทักษะสูงเพื่อรับผิดชอบต่อการบริหารองค์กรโดยรวมอย่างคล่องตัว มีความเป็นอิสระ 
                          2.การก าหนดมาตราฐานและตัวชี้วัดผลการด าเนินงานอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม (explicit 
standars and measures of performance) โดยการสร้างความชัดเจนในวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
เพ่ือให้เกิดความรับผิดชอบต่อผลงานมากกว่ากระบวนการ 
                          3.การบริหารที่มุ่งเน้นการควบคุมสัมฤทธิ์ผล (output controls) การปรับกระบวนการ
ทางการบริหาร เน้นการควบคุมปัจจัยน าเข้า ไปสู่ผลสัมฤทธิ์การด าเนินงานที่ชัดเจน เชื่อมโยงกับทรัพยากร 
                          4.การปรับโครงสร้างให้เกิดการกระจาย ลดความเป็นเอกภาพลง (disaggregation) การ
ปรับโครงสร้างเน้นความเป็นเอกภาพ เน้นการกระจายงานออกไป 
                          5.การมุ่งเน้นให้เกิดการแข่งขันในระบบบริหารงานภาครัฐ (competition) เพ่ือลด
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน และมาตรฐานการบริการที่สูงขึ้นโดยอาศัยระบบสัญญาบังคับ 
                          6.มุ่งเน้นการจัดการแบบเอกชนมากขึ้น (private-sector-style management 
practices) โดยการน าเอาการจัดการในภาคเอกชนมาใช้กับการบริหารงานภาครัฐมากข้ึน 
                          7.การบริหารที่มุ่งเน้นความระหยัด (parsimony) การบริหารที่มุ่งเน้นการลดค่าใช้จ่าย
การใช้หลักการ โดยใช้หลัก POSDCORB ดังนี้ 
(1) P คือ Planning  การก าหนดแนวทางของกิจการที่ต้องการจะท าและวิธีการต่างๆ  
(2) O คือ Organizing  การก าหนดโครงสร้างแห่งอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานต่างๆ ของการจัดการ  องค์การ 
(3) S คือ Staffing  การจัดหาและฝึกอบรมหน่วยงาน 
(4) D คือ Directing  การสั่งการในรูปของระเบียบ ค าสั่ง 
(5) CO คือ Coordinating  การประสานงานส่วนต่างๆ  
(6) R คือ Reporting  การรายงานผลให้ทราบว่าการด าเนินการเป็นไปอย่างไร 
(7) B คือ Budgeting  การวางแผนงบประมาณ 
 
 



11 
 

                         2.ศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาบุคลากรภาครัฐของส านักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดสมุทรสาคร ผลการวิจัยพบว่า ปัญหาในการพัฒนาบุคลากร คือ บุคลากรภายในองค์กรขาดการพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง ไม่เกิดประสิทธิภาพเท่าที่ควร บุคลากรขาดความสามัคคี แบ่งพรรคแบ่งพวกท าให้เกิด
ความไม่เท่าเทียมกันของการพัฒนาบุคลากร และผู้บริหารไม่มีการส่งเสริมด้านการศึกษาต่อของบุคคลากรใน
ระดับต่างๆ ซึ่งสามารถน าแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ มาอภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี้ 
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ คือ เป็นกระบวนการที่ผู้บริหารต้องมีศิลปะและวิธีการในบริหาร ตลอดจนการ
วางแผนนโยบายโดยให้บุคลากรใช้ความรู้ ความสามารถ และทักความช านาญในการปฏิบัติงานการทุ่มเท 
เสียสละ การสร้างความกระตือรือร้นของบุคลากรในการปฏิบัติงาน โดยมีความสอดคล้องกับแนวคิดของ       
วิลาวรรณ รพีพิศาล (อ้างถึงใน จนิสา ช่วยสมบูรณ์, 2556, หน้า  41) อธิบายว่า การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
คือ  เมื่อโลกและการด าเนินการทางธุรกิจมีความเจริญเติบโตขยายตัวมากขึ้น ความต้องการใช้ทรัพยากรคนที่
เพ่ิมมากขึ้น แนวความคิดด้านงานบุคคล จึงจ าเป็นต้องพัฒนาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ ในบทบาทใหม่บุคลากรเป็นทรัพยากรขององค์การ มีส่วนส่งเสริมและสนับสนุนให้งานต่าง ๆ 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิแก่องค์การ องค์การจะประสบความส าเร็จ ขึ้นอยู่กับความสามารถ
ในจัดการภาระหน้าที่ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ทั้งเรื่องการวางแผน การจัดองค์การ การจัดหา การควบคุม 
เป็นปัจจัยด้านที่คนมีบทบาทส าคัญที่สุดในการขับเคลื่อนให้ไปตามทิศทางที่ตั้งไว้  รวมทั้ง  ชาลิดา ศรมณี 
(2562, หน้า 2) อธิบายว่า การบริหารทรัพยากรมนุษย์ คือ  ผลรวมของความรู้และความช านาญของประชากร
ของประเทศ ทรัพยากรมนุษย์ คือ 
                       ด้านปริมาณ หมายถึง จ านวนของประชากร 
                       ด้านคุณภาพ หมายถึง ความช านาญและความถนัด ความรู้ 
 

                       3.ศึกษาแนวทางในการแก้ ไขปัญหาการพัฒนาบุคลากรภาครั ฐของส านั กงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสาคร ผลการวิจัยพบว่า การพัฒนาบุคลากรมีความส าคัญและถือว่าเป็น           
การพัฒนาบุคลากร เช่น การฝึกอบรม การศึกษาต่อ เพ่ือให้บุคลากรเกิดทักษะ ความรู้ ความสามารถ           
ในการปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ และการได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารในการจัดสรรงบประมาณและแนวทาง    
ในการแก้ไขปัญหา มี 5 วิธี ดังนี้ 
                        1. การจัดปฐมนิเทศ เป็นวิธีการในการพัฒนาบุคลากรที่เข้ามาปฏิบัติงานใหม่ หรือผู้ที่    
รับราชการมานานแล้ว แต่เพ่ิงย้ายสับเปลี่ยน หรือหมุนเวียนมาปฏิบัติงานในหน้าที่ใหม่ ซึ่งเป็นกิจกรรมอย่าง
หนึ่งซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือแนะน าชี้แจง ให้ทราบ กฎ ระเบียบ สร้างความคุ้นเคยกับโครงสร้างและนโยบาย 
เพ่ือให้เข้าใจวัตถุประสงค์ เพ่ือสร้างความมั่นใจในการปฏิบัติงาน  
                        2. การฝึกอบรม เป็นกิจกรรมที่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและทัศนคติของบุคลากรได้ช่วยให้ผู้
ฝึกอบรมได้เรียนรู้ เพ่ิมความรู้ และทักษะในงานปัจจุบันและเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานในอนาคต ท า
ให้เกิดการปฏิบัติงานได้ดีข้ึนเกิดผลการบรรลุต่อเป้าหมายและวัตถุประสงค์ 
                            3. การศึกษาดูงาน เป็นการทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้
บุคลากรได้รับความรู้ และสิ่งแปลกใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น ได้เป็นอย่างดี 
                            4. การศึกษาต่อ เป็นการสนับสนุนให้บุคลากรในองค์กรได้รับ ทักษะ ความรู้ความสามารถ
ในการปฏิบัติงานที่เพ่ิมมากขึ้น เป็นการเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงานที่ดีขึ้น และผู้บริหารควรสนับสนุนเรื่อง
การศึกษาต่อในระดับต่างๆ ต่อไป 
                        5. การประชุมสัมมนาต่างๆ เป็นกิจกรรมที่ ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดและเป็น
การกระตุ้นสมอง 
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                             จากที่กล่าวมาข้างต้น การพัฒนาบุคลากรภาครัฐของส านักงานพระพุทธพระพุทธศาสนา
จังหวัดสมุทรสาคร จะประสบความส าเร็จได้ ควรได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณและการส่งเสริมจาก
ผู้บริหารในเรื่องของการศึกษาต่อ มีการพัฒนาบุคคลากรอย่างต่อเนื่องตรงตามสายงานและหน้าที่ความ
รับผิดชอบ  
                         ซึ่งสามารถน าแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาบุคลากร มาอภิปราบ
ผลการวิจัยได้ดังนี้ การพัฒนาบุคลากรที่มีความสามารถและความเชี่ยวชาญ อันจะส่งเสริมความสามารถและ
สร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการท างานและสามารถก้าวทันการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ  เช่น มีการ
เพ่ิมทักษะและความรู้ ความเชี่ยวชาญ ในการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่มีส าคัญและน าไปสู่การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของอรุณี กาญจนสุวรรณ ( อ้างถึงใน จนิสา ช่วยสมบูรณ์, 2556, หน้า 
47) อธิบายว่า การพัฒนาบุคลากร คือ การส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้มีความสามารถทัศนติ ทักษะ การ
ท างานให้การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยต้องมีการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง ท าให้ผู้บรรจุ
เข้าท างานใหม่ท างานได้เต็มที่ การพัฒนาบุคคลได้รับทั้งความรู้ความสามารถ และประสิทธิผลของงาน รวมทั้ง
ราชบัณฑิตยสถาน (2542,หน้า 779)  ได้อธิบายว่า การพัฒนาบุคลากร คือ การพัฒนาผู้ปฏิบัติงานให้
ปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น 
 

ข้อเสนอแนะ 
จากผลการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
1.ควรสนับสนุนให้บุคลากรมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการท างาน 
2. การจัดการฝึกอบรมบุคลากรในเรื่องต่างๆ เช่น การเงิน พัสดุ จัดประโยขน์ ควรมีอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และ
ควรได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารในการจัดงบประมาณในการฝึกอบรม 
 3. บุคลากรสามารถน าความรู้จากการฝึกอบรมไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ และถ่ายทอดได้ สามารถน าไปสอน
งานแก่ข้าราชการบรรจุใหม่ได้ 
4.หลักสูตรในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคคลากร ควรมีความเหมาะสม ทั้งเวลา สถานที่ การจัดหาวิทยากรที่มี
ความเชี่ยวชาญมาถ่ายทอดให้ความรู้แก่บุคลากร 
5.ผู้บริหารควรให้ความส าคัญและส่งเสริมการศึกษาต่อของบุคลากร เพื่อที่สามารถน ามาใช้ในการปฏิบัติงานได้  
6.การสร้างค่านิยมที่ดีในการท างาน การเสียสละ การทุ่มเทในการท างาน ทัศนคติที่ดี ตลอดจนการสร้าง
แรงจูงใจในการท างาน 
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