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บทคัดยอ 
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยแบบผสานวิธี โดยมีวัตถุประสงคเพื่อหาแนวทางพัฒนาการปฏิบัติตามระเบียบการ
บริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น อําเภอแมสอด จงัหวัดตาก โดยใชแบบสอบถาม จากกลุม
ตัวอยาง ไดแก ผูบริหารขององคกรปกครองทองถิ่น อําเภอแมสอด จังหวัดตาก ประกอบดวย ผูบริหารระดับตน 
ผูบริหารระดับกลาง และผูบริหารระดับสูง รวมทั้งสิ้น 111 คน วิเคราะหขอมูลโดยการหาคาเฉลีย่และ สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน สมัภาษณผูเชี่ยวชาญ ประกอบดวย ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 17 คน 
วิเคราะหขอมูลดวยการพรรณนาวเิคราะห ผลการวิจัยพบวา แนวทางพัฒนาการปฏิบัติตามระเบียบบรหิารงาน
บุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น อําเภอแมสอด จังหวัดตาก สรุปไดดังนี้ดานการจัดหาทรัพยากรมนุษย  
พบวา  การวางแผนกลยุทธขององคการโดยรวมกันระหวางผูบริหารทองถิ่นกับพนักงานสวนทองถิ่นเพื่อพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ดานการใหรางวัลทรัพยากรมนุษย  พบวา การสรางแรงจูงใจใน 
การทํางาน เชน การใหรางวัล  การประกวดบุคลากรดเีดน เพื่อกระตุนใหบุคลากรไดปฏิบัติงานไดอยางเต็ม
ความสามารถดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย พบวา การจัดศึกษาดงูานหนวยงานภายนอกท่ีประสบความสําเร็จ
เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานดานการธํารงรักษาและปองกันทรัพยากรมนุษย  
พบวา ระบบการดําเนินการทางวินัยเปนไปอยางยตุิธรรมและเที่ยงตรงเพื่อเสริมสราง กํากับ ควบคุมพฤติกรรม
บุคลากรใหปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 
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ABSTRACT 
 

This research is a mixed method. The objective is to find the development personnel follow 
the regulations of the local district, Tak. By using the questionnaire from the sample, including 
management of the local district Mae Sot, Tak Province consists of executive plant. Middle 
managers and executives, including the 111. Data were analyzed by using the average value 
and standard deviation interview. The experts include the service of administrative 
organization, the 17 people and analyzing data with descriptive analysis. Approach to the 
development of follow the personnel administration of the local district Mae Sot, Tak can be 
summarized as follows. The supply of human resources strategic planning of the organization 
found that by sharing between Including the mayor, Municipal employees with local 
government officials to develop human resources more efficiently. The award of human 
resources found that motivation at work, such as giving awards contest outstanding personnel. 
To encourage staff to work full capabilities The development of human resources 
management study showed that the external success for exchange learning in order to 
enhance the performance. The maintenance and prevent human resources found that 
disciplinary system is justice and honest to strengthen. Directed control personnel behavior to 
work with effectiveness and efficiency. 
 

Keywords : Guidelines / Performance / The Rulesof Personnel Administration / Local 
                 Administrative Organization 
 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
ภายใตกระแสโลกาภิวัตนที่สภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของโลก มีการ

เปลี่ยนแปลงอยางทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรมนุษยมาใชขยายฐานการผลิตเพื่อสรางรายไดและการมีงาน
ทํา การหันมาเนนการพัฒนาแบบองครวมที่ยึด “คนเปนศูนยกลางของการพัฒนา” จึงตองมีการเตรยีม       
ความพรอมของคนและระบบใหมภีูมิคุมกัน พรอมรับการเปลีย่นแปลงและผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน โดยยังคง
อัญเชิญ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเปนแนวปฏิบตัสิิ่งที่ทาทายตอการพัฒนาคือ “คน” หรือ “ทุน
มนุษย” ซึ่งถือเปนทุนสังคมที่สําคญัที่สุด และมีบทบาทเปนท้ังผูสรางการพัฒนาและผูไดรับผลจากการพัฒนา
จําเปนตองพัฒนาศักยภาพคนในทุกมิติ ทั้งดานรางกาย จิตใจ และสติปญญา โดยการพัฒนาคนใหมี “ปญญา
หรือความรอบรู” กระตุนใหใฝรูและสงเสรมิใหเกิดเครือขายการแลกเปลี่ยนเรียนรูภูมิปญญาในตัวคนที่มี
หลากหลายและถายทอดเปนภูมิปญญาเปดเผยอยางตอเนื่อง เพื่อใหเกิดความคดิริเริ่มสรางสรรคเปนนวัตกรรม
และองคความรูใหมๆ ท่ีสอดคลองกับศักยภาพและโอกาสทางเศรษฐกิจของประเทศนําไปสู “สังคมแหงการ
เรียนรู” อันจะเปนภมูิคุมกันใหคนมีความรอบรูเทาทันและพรอมเผชิญตอการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดข้ึนได
ตลอดเวลา (สุธรีา ใจด,ี 2551, หนา 1) 
 กรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่นยึดตามนโยบายของรัฐบาลของกระทรวงมหาดไทย และภารกจิของ
กรมตามกฎกระทรวง รัฐบาลไดมกีารกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อดําเนินการตาม
อํานาจหนาที่ และภารกจิถายโอน โดยกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่นไดยึดตามหลักเกณฑทีส่อดคลองกับ
นโยบายการบริหารกิจการบานเมอืงที่ดี ซึ่งตรงกับนโยบายท่ีกลาวถึงการปรับบทบาทและภารกิจการบริหาร
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ราชการระหวางราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถิ่นใหชัดเจน ไมซ้ําซอน เพื่อสามารถดําเนินภารกิจ
ที่สนับสนุนเชื่อมโยงกัน และประสานการใชทรัพยากรอยางเหมาะสม  ควบคูไปกับการเรงรัดการดําเนินการถาย
โอนภารกิจและงบประมาณใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นตามกฎหมายวาดวยการกําหนดแผนและขัน้ตอนการ
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น องคกรปกครองสวนทองถิ่นเองที่ไดรับการถายโอนและ       
การกระจายอํานาจจากสวนกลาง ถือวาเปนหนวยงานที่นํางบประมาณ และนโยบายไปปฏบิัติตองคํานงึถึง
หลักการมีสวนรวมของประชาชน การกระตุนเศรษฐกิจระดับชุมชน การพัฒนากลุมองคการเครือขายในชุมชน 
และการสนับสนุนในการใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการตรวจสอบการดําเนินงานและการพัฒนาองคกร
ทางดานตางๆ เพื่อรองรับการถายโอนภารกิจท่ีจะเกิดขึ้น และดําเนนิจากตามหลักธรรมาภบิาลในการบริหารงาน
บุคคลของทองถิ่น  ซึ่งก็เปนจุดเริม่มุงเนนการพัฒนาดานบุคลากร ดานการเงินการคลัง ดานการบริหาร        
การพัฒนา  และการตรวจสอบตดิตามประเมินผลใหกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งในสวนของการ
ดําเนินงานดานบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่หลายแหงเพิ่งดําเนินการยกฐานะและจัดตั้งทําใหมีอายุ
การบริหารงานนอยปบุคลากรที่มจีึงขาดประสบการณในการบริหารงานทําใหปจจุบันมีปญหาในทางปฏิบัติงาน
ดานการบริหารงานบุคคลจนเกิดเปนปญหามากมาย เกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายตามที่ทางกรม
สงเสริมการปกครองทองถิ่นโดยคณะกรรมการขาราชการและพนักงานสวนทองถิ่น (ก.กลาง) กําหนดท้ังใน
ภาพรวม ทั้งประเทศ ในระดับจังหวัดและในระดับอําเภออยางปญหาการไมปฏิบตัิตามระเบียบการบริหารงาน
บุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในอําเภอแมสอด เชน การเรียกรับสินบนในการบรรจุแตงตั้งและการโอน 
ยาย ขาราชการและพนักงานจาง ปญหาการเลื่อนตาํแหนงและเลื่อนข้ันเงินเดือน ปญหาทุจริตในการสอบแขงขัน
เพื่อบรรจุขาราชการและพนักงานจางในระดับตางๆ การขาดการสนบัสนุนและพัฒนาบุคลากร การดูแลหลังเลิก
จางและเกษียณอายรุาชการ ท้ังท่ีองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีระเบียบกฎหมายของแตละรูปแบบการปกครอง
ชัดเจน ทั้งยังมีองคกรตางๆ กํากับดูแลตรวจสอบการปฏิบตัิตามระเบียบขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เชน
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น สํานักงานตรวจเงินแผนดิน คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติ เปนตน แตปญหาการไมปฏิบัติตามระเบียบการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ยังคง
พบเห็นเปนประจํา แมวาสวนราชการที่กํากับดูแลและสวนราชการท่ีเกี่ยวของพยายามพัฒนาความรู  
ความสามารถ  ทักษะและเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหเปนไป
ตามหลักธรรมาภิบาล มีความโปรงใส มีประสิทธิภาพ ประชาชนมีความเชื่อมั่นและพึงพอใจในการบริหารงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จากปญหาดังกลาวมาขางตนทําใหเล็งเห็นถึงความสาํคัญเกีย่วกับศักยภาพของ
บุคลากรของหนวยงานท่ีจัดตองดาํเนินการใหตนเองมีประสิทธิภาพตอการปฏิบตัิหนาที่ 
 การวิจัยครั้งน้ีมีวตัถุประสงคเพื่อศกึษาสภาพ ปญหาและความตองการการปฏิบัติตามระเบียบการ
บริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น อําเภอแมสอด จงัหวัดตาก เพื่อหาแนวทางพัฒนาการปฏิบัติ
ตามระเบียบบริหารงานบุคคล ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น อําเภอแมสอด จังหวดัตาก ใหมีประสทิธิภาพ
มากยิ่งข้ึน 
 

วิธีการดําเนินการวิจัย 
 ผูวิจัย มุงศึกษา แนวทางพัฒนาการปฏิบัตติามระเบยีบบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น  อําเภอแมสอด จังหวัดตาก โดยกําหนดขอบเขตดานเนื้อหา จากกรอบแนวคิดซึ่งสังเคราะหจาก กรอบ
แนวคิดในการประเมินผลการบรหิารงานบุคคลสวนทองถิ่นของสํานักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงาน
บุคคล สวนทองถิ่น (สํานักงาน ก.ถ.) สํานักปลัดกระทรวงมหาดไทย ประกอบดวย 4 ดานดังนี้ 1) การจัดหา
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ทรัพยากรมนุษย 2) การใหรางวัลทรัพยากรมนุษย 3) การพัฒนาทรพัยากรมนุษย 4) การธํารงรักษาและปองกัน
ทรัพยากรมนุษย  โดยดําเนินการโดยแบงการวิจัยออกเปน 2 ขั้นตอน ไดแก 
 ขั้นตอนท่ี 1 การศึกษาสภาพ ปญหาและความตองการการปฏิบตัิตามระเบียบบรหิารงานบุคคลของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น อําเภอแมสอด จังหวัดตาก ประชากรท่ีใชในการศึกษาครั้งน้ี คือ ผูบริหารขององคกร
ปกครองทองถิ่น อําเภอแมสอด จงัหวดัตาก จํานวน 111 คน โดยแยกออกเปน 3 ระดับ ไดแก ผูบรหิารของ
องคกรปกครองทองถิ่น อําเภอแมสอด จังหวัดตาก แบงออกเปน 3 ระดับ  ไดแก 1) ผูบริหารระดับตน 
ประกอบดวยผูอํานวยการกอง หัวหนากองและหัวหนาสวนราชการ 2) ผูบริหารระดับกลาง ประกอบดวย 
ปลัดเทศบาลนคร ปลัดเทศบาลตําบล ปลัดองคการบริหารสวนตําบล รองปลัดเทศบาลนคร รองปลัดเทศบาล
ตําบล และรองปลัดองคการบริหารสวนตําบล 3) ผูบริหารระดับสูง ประกอบดวย นายกเทศบาลนคร นายก
เทศบาลตาํบล นายกองคการบริหารสวนตาํบล ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีและที่ปรึกษานายกองคการบริหารสวน
ตําบล รองนายกเทศบาลนคร รองนายกเทศบาลตําบล และรองนายกองคการบริหารสวนตําบล รวมทัง้สิ้น 111 
คน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก แบบสอบถามมลีักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 
วิเคราะหขอมูลโดยใชวิธีการหาคาเฉลี่ย ( ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 ขั้นตอนท่ี 2 การศึกษาแนวทางพัฒนาการปฏิบตัิตามระเบียบบริหารงานบุคคลขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น อําเภอแมสอด จังหวดัตากผูใหขอมลู เปนผูที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
องคกรปกครองทองถิ่น จํานวน 17 คน ประชากรท่ีใชในการศึกษาครั้งน้ี คือผูเชี่ยวชาญและผูบริหารท่ีมีความรู
และประสบการณเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือภาครัฐ ประกอบดวย 
ผูทรงคุณวุฒิในก.อบต.จังหวัด หัวหนาสํานักงานสงเสรมิการปกครองทองถิ่นระดับอําเภอ ปลดัองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นในอําเภอแมสอด เครือ่งมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก การสมัภาษณ (Individual Interview) และ
วิเคราะหขอมูลดวยการพรรณนาวเิคราะห (Content Analysis) 
 

ผลการวิจัย 
 1. สภาพ ปญหาและความตองการการปฏบิัติตามระเบียบบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น อําเภอแมสอด จังหวัดตากจากการศึกษาโดยใชแบบสอบถามพบวา 
  1.1สภาพ ปญหาและความตองการการปฏบิัติตามระเบียบบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น อําเภอแมสอด จังหวัดตากโดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา
ปญหาการปฏิบัตติามระเบยีบบรหิารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น อําเภอแมสอด จังหวดัตาก   
ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ในภาพรวม พบวา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับนอย ( = 2.48, S.D = 0.66) เมื่อ
พิจารณาเปนรายขอ พบวา สวนใหญมีคาเฉลี่ยอยูในระดับนอย โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ไดแก ไมมี
การจัดศึกษาดูงานหนวยงานภายนอกทําใหไมมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน     
( = 2.74, S.D = 0.98) รองลงมา ไดแก เทคนิคการฝกอบรมไมเหมาะสมกับวตัถุประสงคและเนื้อหาสาระ      
( = 2.52, S.D = 0.64) และไมมีการเตรียมบุคลากรใหมีความสามารถในอนาคตโดยการศึกษาในระบบ 
การศึกษานอกระบบ หรือ การศึกษาตามอัธยาศัย ( = 2.47, S.D = 0.81) และขอที่มีคาเฉลี่ยนอยท่ีสดุ คือ   
ไมมีการสงเสริมใหบุคลากรเพิ่มพูนความรูโดยการศึกษา ( = 2.32, S.D = 0.79) 
  1.2 ปญหาการปฏิบตัิตามระเบียบบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่นอําเภอ        
แมสอด จังหวัดตาก โดยภาพรวมอยูในระดับนอย เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา มีคาเฉลีย่อยูในระดับนอย    
( = 2.38, S.D = 0.78) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา สวนใหญมคีาเฉลี่ย อยูในระดับนอย โดยขอทีม่ี
คาเฉลี่ยสูงสดุ 3 อันดับแรก ไดแก ไมมีระบบการดําเนินการทางวินัย เพื่อเสริมสราง กํากับ ควบคุมพฤติกรรม
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บุคลากรใหปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ( = 2.59, S.D = 0.81) รองลงมา ไดแก ไมมี
ระบบและกลไกการเสริมสรางความสัมพันธที่ดรีะหวางพนักงานกับพนักงาน ( = 2.58, S.D = 0.95) และไมมี
ระบบการสรางสุขภาพและความปลอดภัยแกบุคลากรเพื่อใหปฏิบตังิานไดอยางคุมคา ( = 2.52, S.D = 0.78) 
และขอที่มีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ การดําเนินการอุทธรณไมเปนธรรม ไมโปรงใส และตรวจสอบไมได ( = 2.42,           
S.D = 0.90) 
  1.3 ความตองการการปฏิบตัิตามระเบียบบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
อําเภอแมสอด จังหวัดตาก โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา การใหรางวลั
ทรัพยากรมนุษย ( = 4.04, S.D = 0.67) ดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา ไดแก ดานการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย ( = 3.94, S.D = 0.60) ตามลําดับ และดานที่มคีาเฉลี่ยนอยที่สุด ไดแก ดานการธํารงรักษาและ
ปองกันทรัพยากรมนุษย ( = 3.91, S.D = 0.63) 
 2. สภาพ ปญหาและความตองการการปฏบิัติตามระเบียบบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น อําเภอแมสอด จังหวัดตาก จากการศึกษาโดยใชแบบสัมภาษณ 
  2.1 สภาพการปฏิบตัิตามระเบียบบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น อําเภอ         
แมสอด จังหวัดตากพบวา 1) ดานการจัดหาทรัพยากรมนุษย พบวา มีกระบวนการและระบบการคัดเลอืก
บุคลากรที่เหมาะสมและเชื่อถือได มีการรับโอนและการเลื่อนตําแหนงที่เปนธรรมและมีการสรรหาบุคลากรทั้ง
จากภายในและภายนอกองคการอยางโปรงใสและตรวจสอบได มีการประชาสัมพันธเพื่อใหบุคคลที่มีความรู
ความสามารถมาสมัครอยางท่ัวถึง 2) ดานการใหรางวัลทรัพยากรมนุษย พบวา การยายบุคลากรเปนไปอยาง
ยุติธรรมมีหลักเกณฑที่ชัดเจนโปรงใส การกําหนดเกณฑการเพิ่มระดับที่ชัดเจน เชน การเลื่อนขั้นเงินเดือนที่เปน
ทางการชัดเจนมีเกณฑมาตรฐาน รวมไปถึงการกําหนดคาตอบแทนท่ีชัดเจนเปนธรรมและจูงใจใหปฏิบัติงานได
อยางมีประสิทธิภาพ 3) ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย พบวา การสงเสริมใหบุคลากรเพิ่มพูนความรูโดย
การศึกษาอยางตอเนื่องโดยการจดังบประมาณสนับสนุน มีการเตรยีมบุคลากรใหมีความสามารถใน             
การปฏิบัติงาน เชน การสงเสริมการศึกษาตอท่ีสูงข้ึน การอบรมพัฒนาทักษะทางคอมพิวเตอร บัญชี และ
ภาษาตางประเทศ เปนตน รวมไปถึงการจัดศึกษาดูงานหนวยงานภายนอกเพ่ือกอใหเกิดการแลกเปลีย่นเรียนรูใน
การปฏิบัติงาน 4) ดานการธํารงรกัษาและปองกันทรัพยากรมนุษย พบวา การใหพนจากตําแหนงโดยการเลื่อน 
การโอน การยายอยางยุติธรรม มรีะบบการสรางสุขภาพและความปลอดภัยแกบุคลากรเพื่อใหปฏิบตังิานไดอยาง
คุมคา และการดําเนินการทางวินยัเพื่อเสริมสรางกํากับควบคุมพฤตกิรรมบุคลากรใหปฏิบัติงานอยางมี
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 
   2.2 ปญหาการปฏิบตัิตามระเบียบบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
อําเภอแมสอด จงัหวัดตาก  พบวา 1) ดานการจดัหาทรัพยากรมนุษย พบวา ไมมีการวางแผนกลยุทธของ
องคการรวมกันระหวางผูบริหารทองถิ่นกับพนักงานสวนทองถิ่นเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย ไมมีการศกึษา  
ความตองการทรัพยากรมนุษยในอนาคตขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และนโยบายและวิธีการคัดเลือกยัง
ไมไดมาตรฐานขาดความเที่ยงตรงและเชื่อถือได 2) ดานการใหรางวลัทรัพยากรมนุษย พบวา ไมมีหลกัการจูงใจ
ใหทํางานอยางเต็มความสามารถ วิธีการกําหนดคาตอบแทนขาดความชัดเจนไมเปนธรรมและไมจูงใจให
ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และไมมีหลักการประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีชัดเจนและโปรงใส 3) ดาน    
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย พบวา ไมมีการจัดศึกษาดูงานหนวยงานภายนอกทําใหไมมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เทคนิคการฝกอบรมไมเหมาะสมกับวัตถุประสงคและเนื้อหาสาระ และไมมี
การเตรียมบุคลากรใหมีความสามารถในอนาคตโดยการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบหรือการศกึษาตาม
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อัธยาศัย 4) ดานการธํารงรักษาและปองกันทรัพยากรมนุษย พบวา ไมมีระบบการดําเนินการทางวินัยเพื่อ
เสรมิสรางกํากับควบคุมพฤติกรรมบุคลากรใหปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ไมมีระบบและ
กลไกการเสริมสรางความสัมพันธที่ดีระหวางพนักงานกับพนักงาน และไมมรีะบบการสรางสุขภาพและความ
ปลอดภัยแกบุคลากรเพื่อใหปฏิบตังิานไดอยางคุมคา 
   2.3 ความตองการการปฏิบตัิตามระเบียบบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
อําเภอแมสอด จังหวัดตาก โดยการสัมภาษณ สามารถสรุปผลไดดังนี้ 1) ดานการจดัหาทรัพยากรมนษุย พบวา  
วิธีการยายที่เปนธรรม  มรีะเบยีบที่ชัดเจนสามารถตรวจสอบได วิธีการสรรหาบุคลากรทั้งจากภายในและ
ภายนอกองคการตองเปนไปอยางโปรงใสและตรวจสอบไดและการนําแผนไปปฏิบัติใหเกดิประโยชนและคุมคา 
2) ดานการใหรางวัลทรัพยากรมนษุย พบวา การกําหนดผูประเมินท่ีหลากหลายเพื่อความยุติธรรมและเปนธรรม  
หลักการประเมินผลการปฏิบัติงานควรมีความชัดเจนโปรงใส และวธิีการกําหนดคาตอบแทนมีความชัดเจนเปน
ธรรมและจูงใจใหปฏิบตัิงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 3) ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย  พบวา  การสงเสริม
บุคลากรใหเพิ่มพูนความรูโดยการศึกษา การเตรียมบุคลากรใหมีความสามารถในอนาคต โดยการศึกษาในระบบ
การศึกษานอกระบบหรือการศึกษาตามอัธยาศัย และวิธีการวางแผนและพัฒนาอาชีพเพื่อใหเกิดความกาวหนา
และมั่นคง 4) ดานการธํารงรักษาและปองกันทรัพยากรมนุษย พบวา การใหพนตําแหนงโดยการออกจาก
ราชการเปนไปอยางยุติธรรม ระบบการสรางสุขภาพ และความปลอดภัยแกบุคลากรเพื่อใหปฏิบัติงานไดอยาง
คุมคา และระบบและกลไกการเสริมสรางความสัมพันธที่ดีระหวางพนักงานกับพนักงาน 
 3. จากการหาแนวทางพัฒนาการปฏิบัติตามระเบียบบริหารงานบคุคลขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น อําเภอแมสอด จังหวัดตากจากการศึกษาโดยใชแบบสัมภาษณ 1) ดานการจัดหาทรัพยากรมนุษย  ไดรับ
ขอเสนอวา การวางแผนกลยุทธขององคการโดยรวมกันระหวางผูบริหารทองถิ่นกับพนักงานสวนทองถิ่นเพื่อ
พัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีประสทิธิภาพมากยิ่งข้ึน การศึกษาความตองการทรัพยากรมนุษยในอนาคตของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อนํามาวางแผนการกาํหนดกรอบอตัรากําลังของบุคลากร นโยบายและวิธีการ
คัดเลือกที่มมีาตรฐานเท่ียงตรงและเช่ือถือไดซึ่งจะทําใหไดมาบุคลากรที่มีความรูความสามารถท่ีแทจริง และ
แนวทางในการนําแผนสูการปฏิบตัิที่มีประสิทธิภาพเพื่อใหเกดิประโยชนและความคุมคาแกองคกรและทองถิ่น 
2) ดานการใหรางวัลทรัพยากรมนษุย ไดรับขอเสนอวา การสรางแรงจูงใจในการทํางาน เชน การใหรางวัล    
การประกวดบุคลากรดเีดน เพื่อกระตุนใหบุคลากรไดปฏิบัติงานไดอยางเต็มความสามารถ วิธีการกําหนด
คาตอบแทนควรมีความชัดเจน เปนธรรมเพื่อจูงใจใหปฏิบตัิงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และการกําหนดเกณฑ
การประเมินผลการปฏิบตัิงานท่ีชัดเจนและโปรงใส พรอมจัดทําคูมอืการประเมินผลการปฏิบัติงาน 3) ดาน    
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ไดรับขอเสนอวา การจัดศึกษาดูงานหนวยงานภายนอกท่ีประสบความสําเร็จเพื่อ 
การแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การจดัฝกอบรมเพื่อเพิ่มเทคนิคการปฏิบัติงานและ
ทักษะการปฏิบัติงานใหแกบุคลากร และการสงเสรมิใหบุคลากรไดศกึษาเพ่ิมเตมิ เพื่อเพิ่มความรูความสามารถ
และนํามาพัฒนางานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 4)  ดานการธํารงรกัษาและปองกันทรัพยากรมนุษย ไดรับ
ขอเสนอวา  ระบบการดําเนินการทางวินัยเปนไปอยางยุติธรรมและเที่ยงตรงเพื่อเสริมสรางกํากับควบคุม
พฤตกิรรมบุคลากรใหปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ การสงเสริมใหเกดิระบบและกลไกการ
เสรมิสรางความสัมพันธที่ดีระหวางพนักงานกับพนักงาน และระบบการสรางสุขภาพและความปลอดภัยแก
บุคลากรเพื่อใหปฏิบัติงานไดอยางคุมคา 
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อภิปรายผล 
จากการศึกษาแนวทางพัฒนาการปฏิบัติตามระเบียบบริหารงานบคุคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

อําเภอแมสอด จังหวัดตาก มีประเด็นที่นาสนใจซึ่งควรนํามาอภิปรายผล ดังนี้ สภาพการปฏิบัตติามระเบียบ
บริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น อําเภอแมสอด จงัหวัดตาก พบวา  ในภาพรวมอยูในระดับมาก 
และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ทั้ง  4 ดาน ประกอบดวย ดานการจัดหาทรัพยากรมนุษย  ดานการให
รางวัลทรัพยากรมนุษย  ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ดานการธาํรงรักษาและปองกันทรัพยากรมนุษยอยูใน
ระดับมาก ผูวิจัยไดตั้งขอสังเกตวา ทั้งนี้เพราะตั้งแตมีพระราชบัญญตัิกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542  เปนตนมา รัฐบาลก็ไดเริ่มมีการถายโอนภารกจิหนาที่  ตลอดจน
งบประมาณใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นมากข้ึน สงผลใหภารกจิในการจัดบริการสาธารณะขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ในปจจุบันมีขอบเขตท่ีกวางและหลากหลายกวาในอดีต  อีกท้ังภารกิจบางดานกม็ี        
ความสลับ ซับซอนและยากตอการจัดการ จากภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีขอบเขตกวางมากข้ึน 
ทําใหผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความจําเปนตองหันมาใหความสําคัญกับการเขาใจในหลักการบริหาร
ทรัพยากรมนุษยและปฏิบัตติามพระราชบญัญัตริะเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น ท่ีเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลอยางเครงครัด ดวยความเปนธรรมและเสมอภาค มีความรู ความสามารถและประสบการณ สามารถ
ปฏิบัติงานดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคลองกับณัฏฐพันธ   
เขจรนันทน (2548, หนา 15) กลาววา การจัดการทรัพยากรมนุษยเปนกระบวนการทีผู่บริหาร ผูมีหนาที่เกี่ยวกับ
งานบุคลากรหรือบุคคลทีต่องปฏิบตัิงานเกี่ยวของกับบุคลากรขององคการ รวมการใชความรู ทักษะ และ
ประสบการณในการสรรหา การคดัเลือกและบรรจุบุคคลที่มีคณุสมบัติเหมาะสมใหเขาปฏิบตัิงานในองคการ 
พรอมท้ังดําเนินการธํารงรักษาและพัฒนาใหบุคลากรขององคการมศีักยภาพที่เหมาะสมในการปฏิบัตงิาน และ  
มีคุณภาพชีวิตการทํางาน (Quality of Work Lift : QWL) ที่เหมาะสม ตลอดจนเสริมสรางหลักประกนัใหแก
สมาชิกที่ตองพนจากการรวมงานกับองคการ ใหสามารถดํารงชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุขในอนาคต 
 ปญหาการปฏิบัตติามระเบยีบบรหิารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น อําเภอแมสอด จังหวดั
ตาก พบวาในภาพรวมอยูในระดับนอย  เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานการจดัหาทรัพยากรมนษุย มีปญหา
มากที่สุด คือ ไมมีการวางแผนกลยุทธขององคการรวมกันระหวางผูบริหารทองถิ่นกับพนักงานสวนทองถิ่นเพื่อ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย ไมมีการศกึษาความตองการทรัพยากรมนุษยในอนาคตขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
และนโยบายและวิธีการคดัเลือกยงัไมไดมาตรฐาน ขาดความเท่ียงตรงและเช่ือถือได ซึ่งสอดคลองกับวิทยา    
ดานธํารงกูล (2546 , หนา 210) ซึ่งไดกลาววา องคประกอบท่ีสําคัญของการจัดการทรัพยากรมนุษย คือ      
การออกแบบโครงสรางองคกรที่ดแีละเปนโครงสรางที่สนับสนุนใหพนักงานสามารถบรรลุในผลงานและมี    
ความพึงพอใจในการทํางานไปพรอมกัน ดังนั้น ผูบริหารจึงตองพยายามสรางความความลงตัวระหวางโครงสราง
ขององคกรและทรัพยากรมนุษยในองคการใหไดมากท่ีสุด ดังองคประกอบตอไปนี้ 1) การมอบอํานาจใหพนักงาน 
(Employee Empowerment) หมายถึง การใหอิสระ อํานาจ ความรู และทักษะเพื่อใหสามารถตัดสนิใจและ
ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และใหพนักงานตอบสนองตอการเปล่ียนแปลงตางๆ ไดอยางรวดเร็ว ใน
องคการแหงการเรยีนรู กฎระเบยีบตางๆ จะลดนอยลง การควบคุมงานจะถูกมอบหมาย ไปใหตัวพนกังานท่ี
ทํางานนั้น แทนที่จะเปนบทบาทของผูบริหาร พนักงานมีโอกาสท่ีจะทดลองวิธีการทํางานใหมๆ เรียนรูและ
แกปญหาในทีมงานของตนเองไดเสมอ การใหอํานาจกับพนักงานสามารถทําไดหลายวิธีการ เชน การใหพนักงาน
ทํางานแบบทีมงานบริหารตนเองดังกลาวขางตน ใหพนักงานมีสวนรวมในการแกปญหา ใหอํานาจในการตัดสินใจ 
ขยายขอบเขตของงานในแนวด่ิง (Job Enrichment) การใหการอบรม ใหขอมูล ท้ังนี้เพื่อใหพนักงานทํางานได
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โดยปราศจากการควบคุม อยางใกลชิด ในองคการแหงการเรียนรู พนักงานถือเปนสิ่งที่มีคา และสรางความ
แข็งแกรงใหองคการ ไมใชเปนคาใชจายขององคการพนักงานจึงตองไดรับการปฏิบตัิอยางดดีวยการให
ผลตอบแทนอยางเหมาะสม สรางสภาพการทํางานท่ีดี ใหโอกาสแกพนักงานในการพัฒนาและเติบโต 
นอกจากน้ันยังตองสรางความผูกพันใหพนักงานรูสึกเปนเจาของกิจการ 
 ความตองการการปฏิบัตติามระเบยีบบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น อําเภอแมสอด 
จังหวัดตาก พบวา ในภาพรวมอยูในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ทั้ง 4 ดาน ประกอบดวย  
ดานการจดัหาทรัพยากรมนุษย  ดานการใหรางวัลทรัพยากรมนุษย ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ดานการ
ธํารงรักษาและปองกันทรัพยากรมนุษย อยูในระดับมาก ท้ังนี้เนื่องจากการบริหารงานบุคคลที่มีประสทิธิภาพ
ตองมีหลักการบริหารที่ดี เปนไปตามระเบียบของการบรหิารบุคคล สอดคลองกับผลการวิจัยของ                
บุญศรี พรหมมาพันธ และคนอ่ืนๆ (2547, หนา 67) ไดทําการ ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาเคร่ืองวัดสําหรับการ
ประเมินผลการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พบวา องคประกอบ ปจจัยและตัวช้ีวัด เพื่อประเมินผลการ
บริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นไดสรางขึ้นโดยยดึหลักความเปนอสิระในการบริหารงานบุคคล ตามรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 284 และหลักการบรหิารจัดการท่ีดี มีจํานวน 4 องคประกอบ คือ จัดหา
ทรัพยากรมนุษย การใหรางวัลทรพัยากรมนุษย การพัฒนาทรัพยากรมนุษย การธํารงรักษาและปองกัน
ทรัพยากรมนุษยสรุปไดวา ความตองการในการปฏิบัติงานตามระเบียบการบรหิารบุคคลขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นจะสําเร็จไปไดนั้น ตองมุงสูการวางแผนในระยะยาวเพื่อพัฒนาการจัดการและความสามารถของบุคลากร
ในองคกร  การสรางระบบการจัดการ คาตอบแทน  และการแนะแนว เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการใชทรัพยากร
มนุษยและสรางความพึงพอใจของบุคลากร เทคนคิการบริหารทรัพยากรมนุษยจะชวยเสริมสรางการเปน
บุคลากรใหมที่ดีดวยการสรรหา การคัดเลือกและปฐมนิเทศบุคลากร การพัฒนาอาชีพและการฝกอบรมจะเปน
สวนหน่ึงของการปฏิบัติงานของบุคคลที่องคกรตองการเพ่ือบรรลุกลยุทธขององคกรในอนาคต นอกจากน้ี 
เทคนิคการบรหิารทรัพยากรมนุษยยังตองคํานึงถึงคาตอบแทน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การเสรมิสรางวินัย 
การพนักงานสัมพันธและความเทาเทียมในโอกาสการทํางาน 
 

สรุปผลการวิจัย 
 แนวทางพัฒนาการปฏิบัติตามระเบียบบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น อําเภอ   
แมสอด จังหวัดตาก ดานการจัดหาทรัพยากรมนุษย  ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองใหความสําคัญกับ 
การวางแผนกลยุทธขององคการโดยรวมกันระหวางผูบริหารทองถิ่นกับพนักงานสวนทองถิ่นเพื่อพัฒนาทรัพยากร
มนุษยใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน การศึกษาความตองการทรัพยากรมนุษยในอนาคตขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นเพือ่นํามาวางแผนการกําหนดกรอบอัตรากาํลังของบุคลากร นโยบายและวิธีการคดัเลือกที่มีมาตรฐาน
เที่ยงตรงและเช่ือถือไดซึ่งจะทําใหไดมาบคุลากรที่มีความรูความสามารถท่ีแทจริง และแนวทางในการนําแผนสู
การปฏิบัติทีม่ีประสิทธิภาพเพื่อใหเกิดประโยชนและความคุมคาแกองคกรและทองถิ่น ดานการใหรางวัล
ทรัพยากรมนุษย ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองใหความสําคัญกับการสรางแรงจูงใจในการทํางาน เชน 
การใหรางวัล  การประกวดบคุลากรดีเดน เพื่อกระตุนใหบคุลากรไดปฏิบัติงานไดอยางเต็มความสามารถ วิธีการ
กําหนดคาตอบแทนควรมีความชัดเจน เปนธรรมเพ่ือจูงใจใหปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และการกําหนด
เกณฑการประเมินผลการปฏิบตัิงานท่ีชัดเจนและโปรงใส พรอมจัดทําคูมือการประเมินผลการปฏิบตังิานในดาน
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย  ผูบรหิารองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองจัดใหมศีึกษาดูงานหนวยงานภายนอกที่
ประสบความสําเรจ็เพื่อการแลกเปล่ียนเรียนรูเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การจดัฝกอบรมเพื่อเพิ่ม
เทคนิคการปฏิบัติงานและทักษะการปฏิบัติงานใหแกบุคลากร และการสงเสริมใหบคุลากรไดศึกษาเพ่ิมเติม เพื่อ
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เพิ่มความรูความสามารถและนํามาพัฒนางานใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึนและดานการธํารงรักษาและปองกัน
ทรัพยากรมนุษย พบวา ระบบการดําเนินการทางวินัยเปนไปอยางยตุิธรรมและเท่ียงตรงเพื่อเสรมิสรางกํากับ
ควบคุมพฤติกรรมบุคลากรใหปฏิบตัิงานอยางมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ การสงเสริมใหเกิดระบบและกลไก
การเสริมสรางความสัมพันธที่ดรีะหวางพนักงานกับพนักงาน และระบบการสรางสุขภาพและความปลอดภัยแก
บุคลากรเพื่อใหปฏิบัติงานไดอยางคุมคา 
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