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ความคิดเห็นบุคลากรต่ อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ขององค์ การบริ หารส่ วนตําบล
อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
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การวิจยั ครังนี มี วตั ถุ ประสงค์เพือ 1) ศึ กษาความคิ ดเห็ นของบุคลากรต่อการบริ หารทรั พยากร
มนุษย์ ขององค์การบริ หารส่ วนตําบล อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 2) เปรี ยบเทียบระดับความคิดเห็นของ
บุคลากรต่อการบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ ขององค์การบริ หารส่ วนตําบล อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี กลุ่ม
ตัวอย่าง ได้แก่ พนักงานส่ วนตําบลสังกัดองค์การบริ หารส่ วนตําบลอําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี จํานวน 194
คน เครื องมื อ ที ใช้ใ นการรวบรวมข้อ มู ล ได้แ ก่ แบบสอบถามแบบปลายเปิ ด การวิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล โดย
โปรแกรมสถิติสําเร็ จรู ป สถิติทีใช้ ได้แก่ ค่าความถี ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย ค่าส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน ค่า t-test,
One-Way ANOVA โดยมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05
ผลการวิจยั พบว่า 1) ความคิดเห็นบุคลากรทีมีต่อการบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ขององค์การ
บริ หารส่ วนตําบล อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ในภาพรวมเห็นด้วยมาก คือ ด้านการพ้นสภาพบุคลากร
รองลงมาคือ ด้านการจัดหาทรัพยากรมนุษย์ ด้านการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ ด้านการให้รางวัลทรัพยากร
มนุษย์ และด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เมือพิจารณารายด้านพบว่า ด้านการวางแผนทรัพยากรมนุษย์
องค์การบริ หารส่ วนตําบลมีการสํารวจข้อมูลพืนฐานของบุคลากรได้แก่ความรู ้ ทักษะ ความสามารถและ
ประสบการณ์ ด้านการจัดหาทรัพยากรมนุษย์ มีการกําหนดระยะเวลาในการสรรหาอย่างชัดเจน ด้านการให้
รางวัลทรัพยากรมนุษย์มีการตังคณะกรรมการพิจารณาการเลือนขันเงินเดือนอย่างเป็ นทางการและมี
มาตรฐานการปฏิบตั ิงานทีชัดเจนสามารถวัดได้ ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มีการจัดสายทาง
ความก้าวหน้าอย่างชัดเจน ด้านการพ้นสภาพบุคลากร มีคณะกรรมการกลางทําหน้าทีตรวจสอบและ
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ควบคุมการดําเนินการให้พน้ จากตําแหน่งโดยการย้ายอย่างถูกต้อง 2) ผลการเปรี ยบเทียบความคิดเห็น
บุคลากรต่อการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ขององค์การบริ หารส่ วนตําบล อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เมือ
เปรี ยบเทียบตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประเภทสายงาน พบว่าไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติทีระดับ .05 แต่เมือเปรี ยบเทียบตามระยะเวลาการบรรจุแต่งตัง พบว่าแตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติทีระดับ .05
Abstract
The research is aimed 1) Study the Personnel’s Opinions on Human Resource Management
of the Subdistrict Administration Organization Mueng District Udonthani Province. 2) Compare the
opinions personnel level on Human Resource Management of the Subdistrict Administration
Organization Mueng District Udonthani Province. Sample : part Tumbol officer of the subdistrict
administration organization mueng district udonthani province number of 194 people, tools used to
collect data, including the tools used to collect data open-ended questionnaire. Data were analyzed
using statistical packages. The statistics used are : value frequency percent average, standard
deviation, and t-test statistics for the reference and One way ANOVA and require-the significance
level is .05 statistics. The results found that :
1) Personnel’s Opinions on Human Resource Management of the Subdistrict
Administration Organization Mueng District Udonthani Province. Overall at high level, is The
termination of personnal, next be The human resource recruitment, The human resource
planning, The human resource compensation and benefits and The human resource development.
Considering found that, The human resource planning , Tambon Administrative personnel, including
a survey of the knowledge , skills , the ability and the experience. , The human resource recruitment ,
the timing of the provision is clear., The human resource compensation and benefits , the
committee has promoted the official salary and performance standards are clear., The human
resource development, presents a line of progression in the career expressly, The termination of
personnal audit and control operations out of position by the migration properly. 2) The results
compaer to Personnel’s Opinions on Human Resource Management of the Subdistrict
Administration Organization Mueng District Udonthani Province , when compared by sex, age,
education, position type were not different the level of statistical significance .05. However, when
compare the period of appointment found that different the level of statistical significance .05.
Keyword : Human Resource Management
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1.ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปั ญหา
นโยบายการพัฒ นาประเทศ มุ่ ง เน้น และให้ ค วามสํ า คัญ กับ การพัฒ นาคนมาตังแต่ แ ผนพัฒ นา
เศรษฐกิ จและสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉ บับ ที 8 (พ.ศ.2540-2544) ซึ งในปั จจุ บ นั ที อยู่ใ นห้วงของการพัฒนาตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมแห่ งชาติ ฉบับที 11 (พ.ศ.2555-2559) ทรั พยากรมนุ ษย์ก็ยงั คงเป็ นสิ งที มี
ความสําคัญต่อการพัฒนาประเทศ ซึ งพิจารณาได้จากแผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมแห่ งชาติ ฉบับที 11
(พ.ศ.2555-2559) ยังคงเป็ นแผนทีกําหนดขึนบนพืนฐานการเสริ มสร้างทุนของประเทศทังทุนทางสังคม ทุน
เศรษฐกิจ และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อมให้เข้มแข็งอย่างต่อเนือง โดยยึด “คน” เป็ นศูนย์กลาง
การพัฒนา รัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ได้ให้ความสําคัญกับการปกครองส่ วน
ท้องถิ นเป็ นอย่างมาก โดยเฉพาะมาตรา 283 วรรคแรก บัญญัติไว้ว่า องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ นย่อมมี
อํานาจหน้าทีโดยทัวไปในการดูแลและจัดทําบริ การสาธารณะเพือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิน และ
ย่อมมี ความเป็ นอิสระในการกําหนดนโยบายและบริ หารการจัดบริ การสาธารณะ การบริ หารงานบุคคล
การเงิ นและการคลัง และมีอาํ นาจหน้าที ของตนเองโดยเฉพาะ โดยต้องคํานึ งถึ งความสอดคล้องกับการ
พัฒนาของจังหวัดและประเทศเป็ นส่ วนรวมด้วย ซึ งจะเห็ นได้ว่าองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ นมีความเป็ น
อิสระในการบริ หารงานบุคคล ตามความต้องการและความเหมาะสมของท้องถิ น พระราชบัญญัติระเบียบ
บริ หารงานบุคคลส่ วนท้องถิน พ.ศ.2542 ได้กาํ หนดความเป็ นอิสระขององค์กรปกครองส่ วนท้องถินในการ
บริ หารงานบุคคล โดยกําหนดอํานาจในการออกคําสังต่างๆ ในด้านการบริ หารงานบุคคล ได้แก่ การออก
คําสังบรรจุแต่งตัง การโอนย้าย เลือนระดับ เลือนขันเงินเดือน อุทธรณ์ร้องทุกข์ เป็ นอํานาจของผูบ้ ริ หาร
ท้องถิน แม้หลักการนีจะเป็ นเรื องทีประสงค์ให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถินมีโอกาสในการคัดเลือกบุคลากร
ของตนเองก็ ตามแต่ ใ นทางกลับ กันได้ส่ ง ผลกระทบหลายประการต่ อระบบการบริ หารงานบุ ค คล เช่ น
ความก้าวหน้าในสายอาชี พของพนักงานส่ วนท้องถิ น มี ความแตกต่างกันระบบตําแหน่ ง อัตราเงิ นเดื อน
ค่าตอบแทน การสรรหาบุคลากร การโอนและมาตรฐานในการพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิน (มานพ สมบูรณ์พร้อม, 2551 หน้า 7-8) จากกระแสการจัดการภาครัฐแนวใหม่ มีผลทําให้องค์กร
ปกครองส่ วนท้องถินต้องปรับเปลียนองค์การเพือให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล โดยทําให้มีลกั ษณะ
ของการแข่ งขันในการให้บริ การสาธารณะและขับเคลื อนด้วยภารกิ จมากกว่าขับเคลื อนด้วยกฎระเบี ย บ
ตลอดจนเน้นผลการปฏิบตั ิงานมากกว่าขันตอนการทํางาน จากทีกล่าวมาข้างต้นได้ตระหนักถึงความสําคัญ
ว่าการบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์เป็ นงานทีจะต้องแทรกอยูใ่ นทุกกิจกรรมขององค์การ ดังนันจึงต้องการศึกษา
ถึ งความคิ ดเห็ นของบุ ค ลากรต่อการบริ หารทรั พ ยากรมนุ ษย์ขององค์ก ารบริ หารส่ วนตําบล อํา เภอเมื อง
จังหวัดอุดรธานี ว่ามีความคิดเห็นอย่างไรในการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ขององค์กร อยูใ่ นระดับใด เพือเป็ น
แนวทางในการริ หารบริ หารทรัพยากรมนุษย์ขององค์การบริ หารส่ วนตําบลต่อไป
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2.วัตถุประสงค์ การวิจัย
1.เพือศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรต่อการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ขององค์การบริ หารส่ วนตําบล
อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
2.เพือเปรี ยบเทียบระดับความคิดเห็นของบุคลากรต่อการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ขององค์การบริ หารส่ วน
ตําบล อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
3.ประโยชน์ ทคีQ าดว่ าจะได้ รับจากการวิจัย
1. ทราบถึงการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ขององค์การบริ หารส่ วนตําบล อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
2. สามารถใช้เป็ นแนวทางในการปรับปรุ งบริ หารทรัพยากรมนุษย์ขององค์การบริ หารส่ วนตําบล อําเภอ
เมือง จังหวัดอุดรธานี
4. เอกสารและงานวิจัยทีเQ กีQยวข้ อง
4.1 แนวคิดทฤษฎีเกียวกับการบริ หารทรัพยากรมนุษย์
บริ หารทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง การดําเนินการเกียวกับบุคลากรในองค์การเริ มตังแต่การวางแผน
อัตรากําลัง การจัดหาทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การธํารงรักษาทรัพยากรมนุษย์ โดย
อาศัยกิจกรรมกระบวนการต่างๆทีเกียวกับการจัดหา การจูงใจ การบํารุ งรักษาและอืนๆ เพือให้บุคลากร
สามารถปฏิบตั ิงานตามภารกิจต่างๆ ขององค์การให้บรรลุเป้ าหมายและวัตถุประสงค์อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
และเกิดประโยชน์สูงสุ ด
4.2 วิวฒั นาการของการบริ หารทรัพยากรมนุษย์
4.2.1การบริ หารตามแนวคิดกลุ่มคลาสสิ ค (Classical Approach) ได้แก่ การบริ หารแบบวิทยาศาสตร์
(Scientific Management) การจัดการแบบหลักบริ หาร (Administrative Management)
4.2.2 การบริ หารตามวิธีการทางพฤติกรรม (The Behavioral Approach) เช่น ทฤษฎี X,Y ของดักลาส
แมคเกรเกอร์ (Douglas McGregor)
4.2.3 กระบวนการบริ หารทรัพยากรมนุษย์
4.2.3.1ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่ วนตําบล เรื อง หลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับการ
บริ หารงานบุคคลขององค์การบริ หารส่ วนตําบล (2545) ประกอบด้วย 1) การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ 2)
การจัดหาทรัพยากรมนุษย์ 3) การให้รางวัลทรัพยากรมนุ ษย์ 4) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 5) การพ้น
สภาพบุคลากร
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4.2.3.2 ศุภชัย เยาวะประภาษ (2548, หน้า 26-30) ได้สรุ ปขันตอนการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ไว้
6 ขันตอน ดังนี 1) การวางแผนทรัพยากรบุคคล 2) การได้มาซึ งบุคลากร การโอนย้าย และแต่งตัง 3) การ
พัฒนาบุคลากร 4) การใช้ประโยชน์จากบุคลากร 5) การประเมินผลการปฏิบตั ิงาน 6) การพ้นสภาพการ
เป็ นบุคลากร
4.2.3.3 บรรยงค์ โตจินดา (2546, หน้า 22-24) ได้กล่าวถึงการบริ หารทรัพยากรบุคคล ไว้ดงั นี
1) การวางแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล (Human resource development planning) 2) การสรรหาบุคลากร
(Recruiting) 3) การคัดเลือกบุคลากรเข้าทํางาน (Selection) 4) การฝึ กอบรมและการพัฒนาบุคลากร
(Training and personnel development)
ในการศึกษาครังนี ผูว้ จิ ยั ได้ยดึ กรอบแนวคิดของ ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่ วนตําบล
เรื อง หลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับการบริ หารงานบุคคลขององค์การบริ หารส่ วนตําบล (2545) เป็ นกรอบ
แนวคิดในการวิจยั ซึ งได้กล่าวถึงกระบวนการในการบริ หารงานบุคคลประกอบด้วยขันตอนสําคัญรวม 5
ขันตอน คือ การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ การจัดหาทรัพยากรมนุษย์ การให้รางวัลทรัพยากรมนุษย์ การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การพ้นสภาพบุคลากร
4.3 งานวิจยั ทีเกียวข้อง
พิรินทรา รักขพันธ์ ณ หนองคาย (2554) ศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรทีมีต่อการ
บริ หารงานบุคคลขององค์การบริ หารส่ วนตําบลในเขตพืนทีอําเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ผลการวิจยั
พบว่า ในภาพรวมมีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับเหมาะสมมาก เมือพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า ด้านทีมีค่าเฉลีย
ในระดับเหมาะสมมากทีสุ ด คือ ด้านให้พน้ จากตําแหน่งและด้านวินยั และการลงโทษ
บังอร ทับทิม (2553) การบริ หารทรัพยากรมนุษย์ขององค์การบริ หารส่ วนจังหวัดพัทลุง ผล
การศึกษาพบว่า การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ไม่สอดคล้องกับความต้องการตําแหน่ง จํานวนบุคลากรจริ ง
ทําให้มีการปรับเปลียนแผนอัตรากําลังบ่อยครัง การสรรหาทรัพยากรมนุษย์ตอ้ งการผูม้ ีความรู ้ความสามารถ
เปิ ดโอกาสอย่างทัดเทียม แต่ยงั มีการแอบแฝงการเล่นพรรคเล่นพวกทําให้ได้คนไม่เหมาะสมกับงาน การ
คัดเลือก ใช้วธิ ี การสอบข้อเขียน สอบภาคปฏิบตั ิและการสัมภาษณ์ โดยผูม้ ีความรู ้ความสามารถจากภายใน
อกองค์กรเป็ นผูด้ าํ เนิ นการคัดเลือกทําให้การคัดเลือกเกิดความเป็ นธรรม
เดชา ถําหิ น (2553) การบริ หารทรัพยากรมนุษย์ขององค์การบริ หารส่ วนตําบลนาห่อม อําเภอ
ทุ่งศรี อุดม จังหวัดอุบลราชธานี ผลการศึกษาพบว่า การบริ หาทรัพยากรมนุษย์ขององค์การบริ หารส่ วน
ตําบลนาห่อม มีการให้ความสําคัญกับการฝึ กอบรมและพัฒนาบุคลากร โดยเป็ นการสนับสนุนส่ งเสริ มให้
บุคลากรได้รับการฝึ กอบรมและพัฒนาอย่างต่อเนื อง
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5.วิธีการดําเนินการวิจัย
5.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรทีใช้ในการวิจยั ครังนี ได้แก่ พนักงานส่ วนตําบลสังกัดองค์การบริ หารส่ วนตําบลในเขต
อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี จํานวน 375 คน กลุ่มตัวอย่างได้แก่ พนักงานส่ วนตําบลสังกัดองค์การบริ หาร
ส่ วนตําบล อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี จํานวน 194 คน
ทังนีผูว้ จิ ยั ทําการคํานวณหาค่าขนาดตัวอย่าง (Sample Size) โดยใช้สูตรของ Yamane ดังต่อไปนี
375
n= N
แทนค่า n
=
1 + Ne 2

1 + 375(0.05) 2

= 193.548 กําหนดขนาดตัวอย่าง เท่ากับ 194 คน
เนืองด้วยประชากรทีใช้ในการวิจยั ครังนี มีความแตกต่างกัน ในด้าน เขตทีอยูอ่ าศัย ดังนัน
ผูว้ จิ ยั เลือกใช้วธิ ี การสุ่ มตัวอย่างแบบแบ่งชันตามสัดส่ วน (Proportion Straified random Sampling) ดังนี
จํานวนกลุ่มตัวอย่างแต่ละระดับ = จํานวนกลุ่มตัวอย่าง x จํานวนประชากรทังหมดในแต่ละระดับ
จํานวนประชากรทังหมด
5.2 เครืQองมือทีใQ ช้ ในการวิจัย
1) เครื องมือทีใช้ในการวิจยั ครังนี เป็ นแบบสอบถาม (Questionnaire) ทีผูว้ จิ ยั สร้างขึนจากแนวคิด
ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยั ทีเกียวข้อง แบ่งออกเป็ น 3 ตอนดังนี
ตอนทีQ 1 ปั จจัยส่ วนบุคคล เป็ นคําถามข้อมูลทัวไปเกียวกับ ปั จจัยส่ วนบุคคลของพนักงาน
ส่ วนตําบลสังกัดองค์การบริ หารส่ วนตําบล อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา ระยะเวลาการบรรจุแต่งตัง ประเภทสายงาน ลักษณะคําถามเป็ นแบบเลือกตอบ
ตอนทีQ 2 แบบสอบถามเกียวกับความคิดเห็นบุคลากรต่อการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ขององค์การ
บริ หารส่ วนตําบล อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
ตอนทีQ 3 เป็ นแบบสอบถามปลายเปิ ดเกียวกับข้อเสนอแนะในการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ของ
องค์การบริ หารส่ วนตําบล อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
2) ขันตอนการสร้างเครื องมือทีใช้ในการวิจยั
2.1 ทบทวนวรรณกรรมเกียวกับแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร นิยามคําศัพท์ และงานวิจยั ที
เกียวข้อง โดยนําปั จจัยส่ วนบุคคลมากําหนดเป็ นตัวแปรอิสระ และกระบวนการบริ หารทรัพยากรมนุษย์
มากําหนดเป็ นตัวแปรตาม เพือให้กลุ่มตัวอย่างทําการประเมินค่าตามความคิดเห็น
2.2 กําหนดองค์ประกอบและตัวบ่งชีของข้อคําถามโดยการสังเคราะห์ ทฤษฎีการบริ หาร
ทรัพยากรมนุษย์ ออกมาเป็ นข้อคําถาม
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3) นําแบบสอบถามทีสร้างขึนเสนอต่ออาจารย์ทีปรึ กษาและให้ผเู ้ ชียวชาญจํานวน 3 ท่าน
ตรวจสอบคุณภาพในด้านความเทียงตรงของเนือหาด้วยวิธีการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)
4) นําแบบสอบถามทีได้ปรับปรุ งแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (Try Out)
5) แก้ไขปรับปรุ งแบบสอบถามเพือให้เป็ นแบบสอบถามฉบับจริ งต่อไป
5.3 การเก็บรวบข้ อมูล
นําแบบสอบถามไปแจกยังพนักงานส่ วนตําบลสังกัดองค์การบริ หารส่ วนตําบล อําเภอเมือง
จังหวัดอุดรธานี และไปรับแบบสอบถามคืนด้วยตนเอง ซึ งใช้เวลาในการเก็บรวบรวมแบบสอบถาม
ประมาณ 3 สัปดาห์ จากนันผูว้ จิ ยั ทําการรวบรวมข้อมูล ตรวจสอบความเรี ยบร้อยและทําการวิเคราะห์
ข้อมูลทางสถิติต่อไป
5.4 การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิจยั ครังนีผูว้ จิ ยั ได้ทาํ การศึกษาข้อมูล โดยใช้สถิติทีเกียวข้องในการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพือ
พรรณนาข้อค้นพบจากการวิจยั และทดสอบสมมติฐานการวิจยั โดยแยกสถิติออกเป็ น 2 ส่ วน ดังนี
1) สถิติเชิ งพรรณนา ใช้ค่าร้อยละ (Percentage) และแจกแจงความถี (Frequencies) บรรยาย
ลักษณะของข้อมูลทัวไปเกียวกับปั จจัยส่ วนบุคคล และใช้ค่าเฉลีย (Mean) และส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation) วิเคราะห์ความคิดเห็นบุคลากรต่อการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ขององค์การบริ หาร
ส่ วนตําบล อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
2) สถิติเชิ งอนุมาน เพือเปรี ยบเทียบการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ จําแนกตามปั จจัยส่ วนบุคคล
โดยใช้การทดสอบด้วยค่าสถิติ t-test แบบ 2 กลุ่มตัวอย่างทีเป็ นอิสระต่อกัน (Independent-Sample T-Test)
และวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way Analysis of Variance) เมือพบความแตกต่างอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติของค่าเฉลียได้ทาํ การทดสอบความแตกต่างรายคู่ดว้ ยวิธีของ เชฟเฟ่ (Scheffe’s Method)
6. ผลการวิจัย
ผลการศึกษาความคิดเห็นบุคลากรต่อการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ขององค์การบริ หารส่ วนตําบล
อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี สรุ ปผลการศึกษาได้ดงั นี
1. ข้อมูลคุณลักษณะด้านบุคคลทัวไป
การวิเคราะห์ขอ้ มูลกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นพนักงานส่ วนตําบลขององค์การบริ หารส่ วนตําบล
อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี จํานวน 194 คน มีรายละเอียดดังนี
1.1 จําแนกตามเพศ บุคลากรส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย จํานวน 144 คน คิดเป็ นร้อยละ 74.2
รองลงมาเป็ นหญิงจํานวน 50 คน คิดเป็ นร้อยละ 25.8
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1.2 จําแนกตามอายุ บุคลากรส่ วนใหญ่อายุตงแต่
ั 26-35 ปี จํานวน 70 คน คิดเป็ นร้อยละ
36.1 รองลงมา อายุ 36-45 ปี จํานวน 64 คน คิดเป็ นร้อยละ 33 อายุ 46-55 ปี จํานวน 41 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 21.1 และอายุตากว่
ํ า 26 ปี จํานวน 19 คน คิดเป็ นร้อยละ 9.8
1.3 จําแนกตามระดับการศึกษา บุคลากรส่ วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี จํานวน 92
คน คิดเป็ นร้อยละ 47.4 รองลงมาจบการศึกษาระดับปริ ญญาโท จํานวน 63 คน คิดเป็ นร้อยละ 32.5
และตํากว่าระดับปริ ญญาตรี จํานวน 39 คน คิดเป็ นร้อยละ 20.1
1.4 จําแนกตามระยะเวลาการบรรจุแต่งตัง บุคลากรส่ วนใหญ่บรรจุแต่งตัง 11-15 ปี จํานวน
111 คน คิดเป็ นร้อยละ 57.2 รองลงมาตํากว่า 11 ปี จํานวน 64 คน คิดเป็ นร้อยละ 33 และ 16-20 ปี
จํานวน 19 คน คิดเป็ นร้อยละ 9.8
1.5 จําแนกตามประเภทสายงาน บุคลากรส่ วนใหญ่สายงานปฏิบตั ิการ จํานวน 154 คน
คิดเป็ นร้อยละ 79.4 รองลงมาประเภทสายงานบริ หาร จํานวน 40 คน คิดเป็ นร้อยละ 20.6
2. ความคิดเห็นบุคลากรต่ อการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ ขององค์ การบริ หารส่ วนตําบล อําเภอเมือง
จังหวัดอุดรธานี เป็ นดังนี
1) ความคิดเห็นบุคลากรต่อการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ขององค์การบริ หารส่ วนตําบล อําเภอเมือง
จังหวัดอุดรธานี โดยภาพรวม อยูใ่ นระดับ มาก สามารถเรี ยงลําดับด้านทีพนักงานส่ วนตําบลมีค่าเฉลียความ
คิดเห็นต่อการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ขององค์การบริ หารส่ วนตําบล จากมากไปหาน้อย ดังนี ด้านการพ้น
สภาพบุคลากร ด้านการจัดหาทรัพยากรมนุษย์ ด้านการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ ด้านการให้รางวัล
ทรัพยากรมนุษย์ และด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ อยูใ่ นระดับมาก สําหรับความคิดเห็นต่อการบริ หาร
ทรัพยากรมนุษย์ขององค์การบริ หารส่ วนตําบลในแต่ละด้าน มีขอ้ ค้นพบ ดังนี
ด้านการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ โดยภาพรวม อยูใ่ นระดับ มาก เมือแยกพิจารณาเป็ นรายข้อ
พบว่า ข้อทีพนักงานส่ วนตําบลมีค่าเฉลียความคิดเห็นต่อการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ขององค์การบริ หาร
ส่ วนตําบลสู งสุ ด ได้แก่ มีการสํารวจข้อมูลพืนฐานของบุคลากรได้แก่ ความรู ้ ทักษะ ประสบการณ์ และ
ความสามารถ
ด้านการจัดหาทรัพยากรมนุษย์โดยภาพรวม อยูใ่ นระดับ มาก เมือแยกพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า
ข้อทีพนักงานส่ วนตําบลมีค่าเฉลียความคิดเห็นต่อการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ขององค์การบริ หารส่ วนตําบล
สู งสุ ด ได้แก่ มีการกําหนดระยะเวลาในการสรรหาอย่างชัดเจน
ด้านการให้รางวัลทรัพยากรมนุษย์ โดยภาพรวม อยูใ่ นระดับ มาก เมือแยกพิจารณาเป็ นรายข้อ
พบว่า ข้อทีพนักงานส่ วนตําบลมีค่าเฉลียความคิดเห็นต่อการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ขององค์การบริ หาร
ส่ วนตําบลสู งสุ ด ได้แก่ มีการจัดตังคณะกรรมการพิจารณาการเลือนขันเงินเดือนอย่างเป็ นทางการ และมี
มาตรฐานปฏิบตั ิงานแต่ละงานทีชัดเจนและสามารถวัดได้ ซึ งได้แก่ คุณภาพ ปริ มาณงาน ประสิ ทธิ ภาพ
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ประสิ ทธิ ผลของการปฏิบตั ิ ความสามารถ ความอุตสาหะ ความมีคุณธรรมจริ ยธรรม การรักษาวินยั และ
การปฏิบตั ิตนให้เหมาะสมกับการได้เลือนขันเงินเดือน
ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยภาพรวม อยูใ่ นระดับ มาก เมือแยกพิจารณาเป็ นรายข้อ
พบว่า ข้อทีพนักงานส่ วนตําบลมีค่าเฉลียความคิดเห็นต่อการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ขององค์การบริ หาร
ส่ วนตําบลสู งสุ ด ได้แก่ มีการจัดสายทางความก้าวหน้าในอาชีพการงานอย่างชัดเจน
ด้านการพ้นสภาพบุคลากร โดยภาพรวม อยูใ่ นระดับ มาก เมือแยกพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า ข้อ
ทีพนักงานส่ วนตําบลมีค่าเฉลียความคิดเห็นต่อการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ขององค์การบริ หารส่ วนตําบล
สู งสุ ด ได้แก่ มีคณะกรรมการกลางทําหน้าทีตรวจสอบและควบคุมการดําเนินการให้พน้ จากตําแหน่ง โดย
การย้ายอย่างถูกต้อง
3. การเปรียบเทียบระดับค่ าเฉลียQ ความคิดเห็นบุคลากรต่ อการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ ขององค์ การ
บริหารส่ วนตําบล อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี จําแนกตามปั จจัยส่ วนบุคคล สรุ ปผลได้ดงั นี
จําแนกตามเพศโดยรวมเพศชายมีความเฉลีย 3.973 ในขณะทีเพศหญิง มีค่าเฉลีย 3.948 เมือทําการ
เปรี ยบเทียบความแตกต่างค่าเฉลียความคิดเห็นบุคลากรต่อการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ดว้ ยวิธีการ t-test ที
ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 พบว่า พนักงานส่ วนตําบลสังกัดองค์การบริ หารส่ วนตําบลเพศชายกับเพศ
หญิง มีความคิดเห็นต่อการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ไม่แตกต่างกัน เมือทําการเปรี ยบเทียบแยกเป็ นรายด้าน 5
ด้าน พบว่า ความคิดเห็นบุคลากรต่อการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที
ระดับ 0.05 เช่นเดียวกัน
จําแนกตามอายุ พบว่า พนักงานส่ วนตําบลสังกัดองค์การบริ หารส่ วนตําบลทีมีอายุแตกต่างกัน มี
ความคิดเห็นต่อการบริ หารทรัพยากรมนุษย์โดยภาพรวม ไม่แตกต่างกัน เมือทําการเปรี ยบเทียบแยกเป็ นราย
ด้าน 5 ด้าน พบว่า พนักงานส่ วนตําบลสังกัดองค์การบริ หารส่ วนตําบลทีมีอายุแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ
การบริ หารทรัพยากรมนุษย์ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05 เช่นเดียวกัน
จําแนกตามระดับการศึกษา พบว่า พนักงานส่ วนตําบลสังกัดองค์การบริ หารส่ วนตําบลทีมีระดับ
การศึกษาแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริ หารทรัพยากรมนุษย์โดยภาพรวม ไม่แตกต่างกัน เมือทําการ
เปรี ยบเทียบแยกเป็ นรายด้าน 5 ด้าน พบว่า พนักงานส่ วนตําบลสังกัดองค์การบริ หารส่ วนตําบลทีมีระดับ
การศึกษาแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
ทีระดับ 0.05 เช่นเดียวกัน
จําแนกตามระยะเวลาการบรรจุแต่งตัง พบว่า พนักงานส่ วนตําบลสังกัดองค์การบริ หารส่ วน
ตําบลทีมีระยะเวลาการบรรจุแต่งตังแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริ หารทรัพยากรมนุษย์โดยภาพรวม
ไม่แตกต่างกัน เมือทําการเปรี ยบเทียบแยกเป็ นรายด้าน พบว่า พนักงานส่ วนตําบลสังกัดองค์การบริ หารส่ วน
ตําบลทีมีระยะเวลาการบรรจุแต่งตังแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริ หารทรัพยากรมนุษย์แตกต่างกัน
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อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05 เพียงด้านเดียว คือ ด้านการจัดหาทรัพยากรมนุษย์ทงนี
ั ในการเปรี ยบ
เทียบความแตกต่างเป็ นรายคู่ดว้ ยวิธีของ เชฟเฟ่ (Scheffe’s Method) นัน พบว่า ด้านการจัดหาทรัพยากร
มนุษย์ พนักงานส่ วนตําบลสังกัดองค์การบริ หารส่ วนตําบลทีมีระยะเวลาการบรรจุแต่งตัง 16 – 20 ปี มีความ
คิดเห็นต่อการบริ หารทรัพยากรมนุษย์มากกว่าพนักงานส่ วนตําบลสังกัดองค์การบริ หารส่ วนตําบลทีมี
ระยะเวลาการบรรจุแต่งตัง 20 ปี ขึนไป
จําแนกตามประเภทสายงาน โดยรวมสายงานปฏิบตั ิการมีความเฉลีย 3.971 ในขณะทีสายงาน
บริ หาร มีค่าเฉลีย 3.947 เมือทําการเปรี ยบเทียบความแตกต่างค่าเฉลียความคิดเห็นต่อการบริ หารทรัพยากร
มนุษย์ดว้ ยวิธีการ t-test ทีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 พบว่า พนักงานส่ วนตําบลสังกัดองค์การบริ หารส่ วน
ตําบลสายงานปฏิบตั ิการ กับสายงานบริ หาร มีความคิดเห็นต่อการบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ไม่แตกต่างกัน
เมือทําการเปรี ยบเทียบแยกเป็ นรายด้าน 5 ด้าน พบว่า ความคิดเห็นบุคลากรต่อการบริ หารทรัพยากรมนุษย์
ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05 เช่นเดียวกัน
7.อภิปรายผล
จากวิจยั ครังนี พบว่า ความคิดเห็นบุคลากรต่อการบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ขององค์การบริ หารส่ วน
ตําบลในเขตอําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยภาพรวม อยูใ่ นระดับ มาก
เมือแยกพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านการพ้นสภาพบุคลากร มีความคิดเห็นสู งทีสุ ด เหตุทีเป็ น
เช่นนี อาจเป็ นเพราะคณะกรรมการกลางทําหน้าทีตรวจสอบและควบคุมการดําเนิ นการให้พน้ จากตําแหน่ง
โดยการย้ายอย่างถูกต้องโดยปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์การให้พน้ จากตําแหน่งโดยการย้าย อย่างชัดเจน สามารถ
ตรวจสอบได้ สร้างความมันใจให้แก่พนักงานส่ วนตําบลเกียวกับการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ทีมีคุณภาพและ
ยุติธรรม สอดคล้องกับ พิรินทรา รักขพันธ์ ณ หนองคาย (2554) ทีพบว่า ด้านทีมีค่าเฉลียในระดับ
เหมาะสมมากทีสุ ด คือ ด้านให้พน้ จากตําแหน่งและด้านวินยั และการลงโทษ
รองลงมาคือ ด้านการจัดหาทรัพยากรมนุษย์ เหตุทีเป็ นเช่นนีอาจเป็ นเพราะองค์การบริ หารส่ วน
ตําบลได้มีการกําหนดระยะเวลาในการสรรหาอย่างชัดเจน และเปิ ดโอกาสให้ผมู ้ ีคุณสมบัติมาสมัครได้อย่าง
เท่าเทียมกันทังบุคลากรภายในและภายนอก อบต. ไม่สอดคล้องกับ บังอร ทับทิม (2553) ทีพบว่า การ
วางแผนทรัพยากรมนุษย์ไม่สอดคล้องกับความต้องการตําแหน่ง จํานวนบุคลากรจริ งทําให้มีการปรับเปลียน
แผนอัตรากําลังบ่อยครัง การสรรหาทรัพยากรมนุษย์ตอ้ งการผูม้ ีความรู ้ความสามารถเปิ ดโอกาสอย่าง
ทัดเทียม แต่ยงั มีการแอบแฝงการเล่นพรรคเล่นพวกทําให้ได้คนไม่เหมาะสมกับงาน การคัดเลือก ใช้วธิ ี การ
สอบข้อเขียน สอบภาคปฏิบตั ิและการสัมภาษณ์ โดยผูม้ ีความรู ้ความสามารถจากภายในอกองค์กรเป็ น
ผูด้ าํ เนิ นการคัดเลือกทําให้การคัดเลือกเกิดความเป็ นธรรม
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ในขณะทีด้านทีมีค่าเฉลียความคิดเห็นตําทีสุ ด คือ ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เหตุทีเป็ นเช่น
นีอาจเป็ นเพราะองค์กรยังขาดการวางแผนและพัฒนาสายทางความก้าวหน้าของแต่ละบุคคลให้มีความก้าว
หน้าซึ งโดยส่ วนใหญ่ในการจัดอบรมเพือพัฒนาความก้าวหน้าของบุคลากรนันจะจัดกิจรรมแบบโดยรวมทัง
องค์กร มิได้จดั การพัฒนาเฉพาะสายงานนันเอง สอดคล้องกับเดชา ถําหิ น (2553) ทีพบว่าการบริ หา
ทรัพยากรมนุษย์ขององค์การบริ หารส่ วนตําบลนาห่ อม มีปัญหาเกียวกับการฝึ กอบรมและพัฒนาบุคลากรนัน
ยังขาดการจัดทําแผนเกียวกับการฝึ กอบรมและพัฒนา ตลอดจนการติดตามประเมินผลทังก่อนและหลังการ
ดําเนินการตามแผนการฝึ กอบรมและพัฒนาบุคลากร
เมือเปรี ยบเทียบความคิดเห็นบุคลากรต่อการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ขององค์การบริ หารส่ วน
ตําบล อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี จําแนกตามปั จจัยส่ วนบุคคล เริ มจากด้านเพศ พบว่า พนักงานส่ วน
ตําบลสังกัดองค์การบริ หารส่ วนตําบลเพศชายกับเพศหญิง มีความคิดเห็นต่อการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ไม่
แตกต่างกัน ทังภาพรวมและรายด้าน เหตุทีเป็ นเช่นนีอาจเป็ นเพราะในการดําเนินการบริ หารทรัพยากร
มนุษย์เพือให้เจ้าหน้าที/บุคลากรปฏิบตั ิงานในหน้าทีต่างๆ หรื อได้รับผลตอบแทนนันจะพิจารณาจากทักษะ
ความรู ้ ความสามารถของบุคคลนันๆ มิได้แยกชายหรื อหญิง ไม่สอดคล้องกับ พิรินทรา รักขพันธ์ ณ
หนองคาย (2554) ทีพบว่า เพศต่างกัน มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05
ด้านอายุ พบว่า พนักงานส่ วนตําบลสังกัดองค์การบริ หารส่ วนตําบลทีมีอายุแตกต่างกัน มีความ
คิดเห็นต่อการบริ หารทรัพยากรมนุษย์มีความคิดเห็นต่อการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ไม่แตกต่างกัน ทัง
ภาพรวมและรายด้าน เหตุทีเป็ นเช่นนี อาจเป็ นเพราะในการดําเนินการบริ หารทรัพยากรมนุษย์สิงแรกที
นํามาใช้ในการจะพิจารณาคือ ทักษะ ความรู ้ ความสามารถของแต่ละบุคคล ไม่สอดคล้องกับ พิรินทรา
รักขพันธ์ ณ หนองคาย (2554) ทีพบว่า อายุต่างกัน มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที
ระดับ .05
ด้านระดับการศึกษา พบว่า พนักงานส่ วนตําบลสังกัดองค์การบริ หารส่ วนตําบลทีมีระดับ
การศึกษาแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ไม่แตกต่างกัน ทังภาพรวมและรายด้าน
เหตุทีเป็ นเช่นนีอาจเป็ นเพราะหน่วยงานทุกหน่วยงานสามารถจัดอบรมพัฒนาศักยภาพของบุคลากรได้อย่าง
ต่อเนือง ซึ งไม่วา่ จะมีการศึกษาในระดับใด ยอมต้องมีการศึกษา ค้นคว้าหาองค์ความรู ้ใหม่ๆเพือใช้ในการ
พัฒนาตนเองอยูเ่ สมอ ไม่สอดคล้องกับ พิรินทรา รักขพันธ์ ณ หนองคาย (2554) ทีพบว่า ระดับการศึกษา
ต่างกัน มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05
ด้านระยะเวลาการบรรจุแต่งตัง พบว่า พนักงานส่ วนตําบลสังกัดองค์การบริ หารส่ วนตําบลทีมี
ระยะเวลาการบรรจุแต่งตังแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริ หารทรัพยากรมนุษย์โดยแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05 เพียงด้านเดียว คือ ด้านการจัดหาทรัพยากรมนุษย์ พบว่า พนักงานส่ วนตําบล
สังกัดองค์การบริ หารส่ วนตําบลทีมีระยะเวลาการบรรจุแต่งตัง 16 – 20 ปี มีความคิดเห็นต่อการบริ หาร
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ทรัพยากรมนุษย์มากกว่าพนักงานส่ วนตําบลสังกัดองค์การบริ หารส่ วนตําบลทีมีระยะเวลาการบรรจุแต่งตัง
20 ปี ขึนไป เหตุทีเป็ นเช่นนี อาจเป็ นเพราะการเลือนตําแหน่งโดยยึดหลักอาวุโสและประสบการณ์ การเลือน
ตําแหน่งโดยถือพรรคพวกเป็ นสําคัญเพือความมี เสถียรภาพและประโยชน์ในการคุมนโยบาย การโยกย้าย
ไปหน่วยงานอืนตามเหตุผลจําเป็ น และการเลือนตําแหน่งโดยยึด หลักความรู ้ ความสามารถ สอดคล้องกับ
พิรินทรา รักขพันธ์ ณ หนองคาย (2554) ทีพบว่า ระยะเวลาการบรรจุแต่งตังต่างกัน มีความคิดเห็น
แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05
ด้านประเภทสายงาน พบว่า พนักงานส่ วนตําบลสังกัดองค์การบริ หารส่ วนตําบลสายงานปฏิบตั ิ
การ กับสายงานบริ หาร มีความคิดเห็นต่อการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ไม่แตกต่างกัน ทังภาพรวมและราย
ด้าน เหตุทีเป็ นเช่นนีอาจเป็ นเพราะได้รับการยอมรับจากผูบ้ งั คับบัญชา การฝึ กอบรม สัมมนา เพือเพิม
ศักยภาพและพัฒนาการทํางานและงานทีปฏิบตั ิมีส่วนช่วยให้มี การพัฒนาตนเองได้เรี ยนรู ้ มีประสบการณ์
มากขึนซึ งทุกหน่วยงานและทุกฝ่ ายจะได้ร่วมอบรม สัมมนาเพือพัฒนาศักยภาพในการปฏิบตั ิงานอย่าง
สมําเสมอและเท่าเทียมกัน
8.ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะทีไQ ด้ จากผลการวิจัย
1. ควรทําการปรับปรุ งกระบวนการวางแผนอัตรากําลังให้ต่อเนืองทุกปี และกําหนด
ระบบงานทีชัดเจนเพือลดปั ญหาการขาดแคลนบุคลากรในการปฏิบตั ิงานมากขึนโดยทําการ
กําหนดระบบงานทีชัดเจนจากกลุ่มการเจ้าหน้าที รวมถึงการวางแผนในเรื องของการขาดแคลน
2. จัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบตั ิการประจําปี สําหรับผูบ้ ริ หารแต่ละสายงาน เพือกําหนด
มาตรฐานการพยากรณ์กาํ ลังคนขององค์กรฯ ร่ วมกันกําหนดความต้องการกําลังคน จํานวน ตําแหน่งและ
ระยะเวลาทีต้องการตามแผนกลยุทธ์ โดยร่ วมกันระดมความคิดเห็นเพือพิจารณา
3. ควรปรั บ ปรุ งโดยใช้ ต ัว ชี วัด ที เป็ นมาตรฐานในการประเมิ น โดยยึ ด หลั ก ผลงานและ
คุ ณ ธรรม รวมถึ ง ชี แจงรายละเอี ย ดในการประเมิ น ให้ ข ้ า ราชการทราบทุ ก ครั ง และคะแนนการ
ประเมินเพือทีจะได้นาํ ไปปรับปรุ งขันตอนการท างานให้เหมาะสมและสอดคล้องกับงานทีได้รับ
4. ควรปรั บ ปรุ ง ในเรื องของการให้ผ ลประโยชน์ ตอบแทนในด้า นอื นๆ ที เหมาะสม เช่ น ค่ า
ล่วงเวลา โบนัส ต่างๆ หรื อการให้สิทธิ ขา้ ราชการทีมีผลงานดีสามารถกูเ้ งินเรี ยนได้ องค์กรควรหามาตรการ
ใ น ก า ร เ พิ ม ค่ า ต อ บ แ ท น ใ น ส่ ว น นี เ พื อ ใ ห้ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ข อ ง บุ ค ล า ก ร
รวมถึงทําการปรับฐานเงินเดือนให้กว้างขึนตามทีสํานักงาน กพ.
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ข้ อเสนอแนะสํ าหรับการวิจัยครั^งต่ อไป
1. การศึกษาปั จจัยทีส่ งผลต่อความความพึงพอใจของบุคลากรต่อการบริ หารทรัพยากรบุคคลของ
องค์การบริ หารส่ วนตําบล อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เพือนําผลการวิจยั ทีได้รับมาเป็ นแนวทางในการ
วางแผนการ บริ หารทรั พยากรบุ คคลขององค์การบริ หารส่ วนตําบล อําเภอเมื อง จังหวัดอุ ดรธานี ให้
สอดคล้องกับความต้องการของบุคลากรมากทีสุ ด
2. การศึกษา ขวัญและกําลังใจ ขวัญและกําลังใจในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรองค์การบริ หาร
ส่ วนตําบล อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เพือนําผลการวิจยั ทีได้รับมาใช้เป็ นแนวทางในการสร้ างขวัญ
และกําลังใจทีตรงตามความต้องการของบุคลากรองค์การบริ หารส่ วนตําบล อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
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