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บทคัดย่อ
	 การวิจัยเชิงส�ารวจในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ	 1)	 ศึกษาระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดท่ีท�าการ

ปกครองอ�าเภอในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด	 2)	 ศึกษาระดับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของที่ท�าการปกครองอ�าเภอในเขตจังหวัด

ร้อยเอ็ด	และ	3)	ศึกษาหาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารทรัพยากรมนุษย์กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัด

ทีท่�าการปกครองอ�าเภอในเขตจงัหวดัร้อยเอด็	โดยมกีลุม่ตวัอย่างเป็นบคุลากรของทีท่�าการปกครองอ�าเภอในเขตจงัหวัดร้อยเอด็	

จ�านวน	199	คน	ได้มาจากการค�านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรทาโร่	ยามาเน่	ที่ระดับความเชื่อมั่น	95%	เครื่องมือที่ใช้ใน

การเก็บรวบรวมข้อมูลคือ	 แบบสอบถาม	สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่	 การแจกแจงค่าความถี่	 ค่าร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	 ค่า	

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	การทดสอบค่าทีแบบ	one	sample	และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน	ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูล

เชิงคุณภาพ	ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา	

	 ผลการวิจัยพบว่า	

	 1.	 ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดที่ท�าการปกครองอ�าเภอในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดอยู่ในระดับมากกว่า							

ร้อยละ	70	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	

	 2.	 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ของที่ท�าการปกครองอ�าเภอในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดอยู่ในระดับต�่ากว่าร้อยละ	70	อย่างมี

นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	

	 3.	 การบรหิารทรพัยากรมนษุย์กบัประสทิธภิาพการปฏบิตังิานของบคุลากรสงักดัทีท่�าการปกครองอ�าเภอในเขตจงัหวดั

ร้อยเอ็ดมีความสัมพันธ์กันในเชิงบวกระดับปานกลาง	(r=	.568)	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.01		

ค�ำส�ำคัญ :	การบริหารทรัพยากรมนุษย์,	ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร,	ที่ท�าการปกครองอ�าเภอ	
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	 The	objectives	of	this	survey	research	were	1)	to	study	the	efficiency’s	level	of	official	performance	

of	District	Government	Offices	in	Roi	Et	Province,	2)	to	study	human	resource	management’s	level	of	level	
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management	and	the	efficiency	of	official	performance	of	District	Government	Offices	in	Roi	Et	Province.	
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The	samples	were	199	officials	which	calculated	by	Taro	Yamane’s	formula	at	the	confident	level	at	95%.	

The	 instruments	used	 in	the	research	were	questionnaires.	Statistical	 tools	employed	were	percentage,	

mean,	standard	deviation,	one	sample	t-test,	pearson	product	moment	correlation	coefficient	and	content	

analysis	to	analyze	qualitative	data.	

	 The	findings	of	this	research	could	be	concluded	as	the	following;	

	 1.	 The	efficiency	of	official	performance	of	District	Government	Offices	in	Roi	Et	Province	was	higher	

than	70%	at	.05	level	of	statistical	significance.	

	 2.	 The	human	resource	management’s	level	of	level	of	District	Government	Offices	in	Roi	Et	Province	

was	higher	than	70%	at	.05	level	of	statistical	significance.	

	 3.	 The	relationship	between	human	resource	management	and	the	efficiency	of	official	performance	

of	District	Government	Offices	 in	Roi	Et	Province	was	positive	at	 the	medium	level	 (r=	 .568)	which	was							

statistically	significant	at	the	.01	level.	

Keywords:	Human	Resource	Management,	the	Efficiency	of	Official	Performance,	District	Government	Office	

บทน�ำ
	 ในปัจจุบันองค์กรต่างๆ	 ไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐ								

ภาคเอกชน	หรือองค์กรทีไ่ม่ได้มุง่แสวงหาผลก�าไร	ปัจจัยส�าคญั

ในการบริหารงานที่ส�าคัญที่สุดประการหนึ่งคือ	 บุคลากรหรือ

พนักงานของหน่วยงาน	(ชัจจ์ชนันต์	ธรรมจินดา,	2553,	น.	5)	

หรือที่เรียกว่า	 ทรัพยากรมนุษย์	 เพราะทรัพยากรมนุษย์ท่ีมี

คณุภาพจะสามารถใช้ความรู	้ความสามารถและประสบการณ์

บริหารทรัพยากรอื่นๆ	ซึ่งได้แก่	บุคลากร	เงิน	วัสดุสิ่งของ	และ

การจัดการได้ดีอีกด้วย	 ฉะน้ัน	 องค์การจึงต้องมีการบริหาร

ทรพัยากรมนษุย์	เพือ่ท่ีจะสามารถตอบสนองต่อสภาพแวดล้อม

ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วได้อย่างทันท่วงที	 (ลักษณชัย	

ธนะวังน้อย,	2554,	น.	3)	ดังนั้น	การบริหารทรัพยากรมนุษย์

จึงถือได้ว่าเป็นภารกิจหลักที่ส�าคัญขององค์การทุกองค์การที่

จะขาดเสียมิได้	

	 เน่ืองจากภารกิจด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์เป็น

ภารกิจหลักท่ีส�าคัญขององค์การจึงเป็นภารกิจที่มีขอบเขต

กว้างขวาง	 ท�าให้การบริหารทรัพยากรมนุษย์มีวัตถุประสงค์ที่

จะตอบสนองความต้องการทีห่ลากหลาย	ดังนีค้อื	ประการแรก	

ตอบสนองความต้องการระดับบุคคล	 ได้แก่	 การรับบุคคล									

เข้าท�างาน	 การแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่ง	 การให้ค่าตอบแทนที่

เพียงพอและยุติธรรม	การเลื่อนขั้น	เลื่อนต�าแหน่ง	ประการที่

สอง	 ตอบสนองความต้องการระดับองค์การ	 ทั้งนี้	 เพื่อให้

องค์การสามารถด�าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 เช่น	 การ

วางแผนก�าลังคน	 การสรรหาบุคคล	 การคัดเลือก	 การใช้

ประโยชน์จากบคุคล	การธ�ารงรกัษาบคุคล	และประการสดุท้าย	

ตอบสนองความต้องการระดับสังคม	 ได้แก่	 ภารกิจด้าน

แรงงานสัมพันธ์	เป็นต้น	(อนงค์ทิพย์	เอกแสงศรี,	2551,	น.	5)	

อย่างไรก็ตาม	ภารกจิด้านการบรหิารทรพัยากรมนษุย์ดงักล่าว

มีความสัมพันธ์กับความส�าเร็จหรือความล้มเหลวของการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรภายในองค์การด้วย				

	 ท่ีท�าการปกครองอ�าเภอเป็นหน่วยราชการหนึง่ในสังกดั

ท่ีท�าการปกครองจงัหวดั	กรมการปกครอง	กระทรวง	มหาดไทย	

มีบทบาทและภารกิจในการบ�าบัดทุกข์	 บ�ารุงสุขให้กับ

ประชาชน	 โดยมีภารกิจหลักเกี่ยวข้องกับงานด้านการ									

บริหารงานปกครอง	การอ�านวยความเป็นธรรม	การทะเบียน

และบัตร	 และด้านความมั่นคง	 (ไพศาล	 	 ศิลปวัฒนานันท์,		

2555,	 น.	 3)	 ซ่ึงตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการ

ปกครอง	กระทรวงมหาดไทย	พ.ศ.	2545	ก�าหนดให้ที่ท�าการ

ปกครองอ�าเภอมีอ�านาจหน้าที่ดังนี้คือด�าเนินการเกี่ยวกับ

อ�านาจหน้าท่ีของกรมในเขตพ้ืนท่ีอ�าเภอ	ด�าเนนิงานตามอ�านาจ

หน้าท่ีของส�านักงานอ�าเภอ	 ด�าเนินงานเก่ียวกับราชการอื่นที่

มิใช่ของส่วนราชการใดตามที่ได้รับมอบหมาย	และปฏิบัติงาน

ร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่

เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย	

	 จากภารกิจและอ�านาจหน้าที่ดังกล่าว	 ประกอบกับ

ท่ีท�าการปกครองอ�าเภอเป็นหน่วยงานของรัฐจึงจ�าเป็นอย่าง

ยิง่ทีจ่ะต้องผลกัดนัภารกจิและอ�านาจหน้าทีใ่ห้บรรลผุลสมัฤทธิ์	

ทัง้นี	้เพ่ือให้สอดคล้องตามพระราชกฤษฎกีาว่าด้วยหลกัเกณฑ์

และวธิกีารบริหารกจิการบ้านเมอืงทีด่	ีพ.ศ.	2546	มาตรา	6	ที่

ก�าหนดไว้ว่า	การบรหิารกจิการบ้านเมอืงทีด่	ีได้แก่	การบรหิาร

ราชการเพื่อบรรลุเป้าหมายดังต่อไปนี้คือ	1)	เกิดประโยชน์สุข
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ของประชาชน	 2)	 เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ	 3)	 มี

ประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ	4)	ไม่มี

ขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจ�าเป็น	 5)	 มีการปรับปรุง

ภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์	6)	ประชาชนได้

รับการอ�านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความ

ต้องการ	 และ7)	 มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่าง

สม�่าเสมอ	ดังนั้น	การจะทราบว่าหน่วยงานสามารถขับเคลื่อน

ภารกจิของหน่วยงานได้อย่างบรรลสุมัฤทธิผ์ล	และเป็นไปตาม

แนวทางของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือไม่นั้น												

อาจพิจารณาจากการวัดประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ

บุคลากรทั้งในด้านคุณภาพของงาน	 ด้านความรอบรู้ในงาน										

ทีท่�าด้านความเร็ว	ด้านความประหยัดคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากร	

และด้านความพงึพอใจของผูม้ารบับรกิารว่ามมีากน้อยเพยีงใด	

และการที่ บุ คลากรจะสามารถปฏิบัติ งานได ้อย ่ างมี

ประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใดน้ันก็ขึ้นอยู่กับการขับเคลื่อน

ภารกิจด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของหน่วยงานด้วย	

กล่าวอกีนัยหนึง่คอื	ยิง่หน่วยงานให้ความส�าคญัต่อการบรหิาร

ทรัพยากรมนุษย์มากขึน้เท่าใด	กจ็ะยิง่ท�าให้การปฏบิตังิานของ

บุคลากรมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเท่านั้น		

	 จากความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหาดังกล่าว	

จึงมีความสนใจที่จะศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหาร

ทรพัยากรมนษุย์กบัประสทิธภิาพปฏบิติังานของบุคลากรสงักดั

ที่ท�าการปกครองอ�าเภอในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด	 ทั้งนี้	 เพ่ือเป็น

ข้อมูลส�าหรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของท่ีท�าการ

ปกครองอ�าเภอในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดในการน�าผลการวิจัยไป

ใช้ประกอบการพิจารณาวางแผนพัฒนาด้านการบริหาร

ทรัพยากรมนุษย์ของหน่วยงาน	 เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงานของบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลต่อไป		

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
	 จากความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหาดังกล่าว	

จงึน�ามาสูก่ารก�าหนดเป็นวตัถปุระสงค์ของการวจิยั	3	ข้อ	ดงันี้	

	 1.	 เพื่อศึกษาระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ

บุคลากรสังกัดที่ท�าการปกครองอ�าเภอในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด	

	 2.	 เพื่อศึกษาระดับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของ

ที่ท�าการปกครองอ�าเภอในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด	

	 3.	 เพ่ือศึกษาหาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหาร

ทรัพยากรมนุษย์กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร

สังกัดที่ท�าการปกครองอ�าเภอในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด	

 สมมติฐำนของกำรวิจัย 

	 จากวัตถุประสงค์ของการวิจัยข้างต้น	 จึงน�ามาสู่การ

ก�าหนดเป็นสมมติฐานของการวิจัย	3	ข้อ	ดังนี้	

	 1.	 ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัด

ที่ท�าการปกครองอ�าเภอในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดอยู่ในระดับ

มากกว่าร้อยละ	70	

	 2.	 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ของท่ีท�าการปกครอง

อ�าเภอในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดอยู่ในระดับมากกว่าร้อยละ	70	

	 3.	 การบริหารทรัพยากรมนุษย์กับประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดที่ท�าการปกครองอ�าเภอในเขต

จังหวัดร้อยเอ็ดมีความสัมพันธ์กันในเชิงบวก		

ประโยชน์ของกำรวิจัย 
	 การวิจัยในครั้งน้ี	 นอกจากจะท�าให้ทราบถึงระดับ

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร	 ระดับการบริหาร

ทรัพยากรมนุษย์	 และความสัมพันธ์ระหว่างการบริหาร

ทรัพยากรมนุษย์กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร

แล้ว	ยังคาดว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์ที่ส�าคัญดังนี้	

	 1.	 เป็นข้อมลูส�าหรบัผูบ้รหิารและเจ้าหน้าท่ีทีเ่กีย่วข้อง

ของท่ีท�าการปกครองอ�าเภอในเขตจงัหวดัร้อยเอด็ในการน�าผล

การวิจัยไปใช้ประกอบการพิจารณาวางแผนพัฒนาด้านการ

บริหารทรัพยากรมนุษย์ของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล	

	 2.	 เป็นข้อมูลส�าหรับผู้บริหารและและเจ้าหน้าท่ีของ

ทีท่�าการปกครองอ�าเภอในเขตจงัหวดัอืน่ๆ	ได้น�าผลการวจิยัไป

ใช้ประกอบการพจิารณาปรบัปรงุแก้ไขและ/หรอืพฒันาหน่วย

งานในด้านการบรหิารทรพัยากรมนษุย์ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ

และประสิทธิผลอีกด้วย		

	 3.	 เป็นข้อมูลส�าหรับสถาบันการศึกษาต่างๆ	 ทั้งใน					

ส่วนของภาครฐัและเอกชนทีม่กีารเรยีนการสอนในรายวชิาการ

บรหิารทรพัยากรมนษุย์และรายวชิาอืน่ๆ	ท่ีมเีนือ้หาท่ีเกีย่วข้อง

สามารถน�าข้อมูลทีไ่ด้จากการวจัิยครัง้นีไ้ปใช้ประกอบการเรยีน

การสอนและการท�าวิจัยเพื่อต่อยอดองค์ความรู้ในด้านนี้ให้

ก้าวหน้ายิ่งขึ้นต่อไป	

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย 
	 การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส�ารวจ	 (Survey									

Research)	ซึ่งมีวิธีด�าเนินการวิจัย	ดังนี้	

 1. ประชำกรและกลุม่ตัวอย่ำง	ประชากร	คอื	บคุลากร

ของที่ท�าการปกครองอ�าเภอในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด	 20	 แห่ง	
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จ�านวน	395	คน	(ที่ท�าการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด	ณ	เดือน	

มกราคม	พ.ศ.	2557)	โดยมกีลุม่ตวัอย่าง	จ�านวน	199	คน	ทัง้นี้

ค�านวณขนาดกลุ่มตวัอย่างจากสตูรทาโร่	ยามเน่	ทีร่ะดบัความ

เชื่อมั่น	 95%	 ค่าความคลาดเคลื่อน	 .05	 และใช้วิธีการ																	

สุ ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิอย่างเป็นสัดส่วน	 (Proportional									

Stratified	Random	Sampling)	 เพื่อหาสัดส่วนที่เหมาะสม

ของกลุ่มตัวอย่างตามจ�านวนประชากรที่เป็นบุคลากรของ

ที่ท�าการปกครองอ�าเภอในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดในแต่ละแห่ง	

 2. เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย	ได้แก่	แบบสอบถาม	ซึ่ง

สร้างขึน้จากการประมวลแนวคดิ	ทฤษฎ	ีและผลงานวจิยัต่างๆ

ที่เกี่ยวข้อง	 เพื่อน�าไปใช้ในการสอบถามความคิดเห็นของ

บุคลากรเก่ียวกับความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารทรัพยากร

มนุษย์กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัด

ทีท่�าการปกครองอ�าเภอในเขตจังหวดัร้อยเอด็	ซึง่แบ่งออกเป็น																

4	ตอน	ดังนี้	

	 	 ตอนที่	1		แบบสอบถามสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบ	

ลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ	(Check-List)	

	 	 ตอนที่	 2	 	 แบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหาร

ทรัพยากรมนุษย์ของท่ีท�าการปกครองอ�าเภอในเขตจังหวัด

ร้อยเอ็ด	 ลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า	 (Rating	

Scales)	5	ระดับ	คือ	มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	และน้อย

ที่สุด	

	 	 ตอนที่	3		แบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดที่ท�าการปกครองอ�าเภอในเขต

จังหวัดร้อยเอ็ด	 ลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า	

(Rating	Scales)	5	ระดับ	คือ	มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	

และน้อยที่สุด		

	 	 ตอนที่	4		แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อเสนอแนะแนว

ทางในการเสริมสร้างประสทิธภิาพการปฏบิติังานของบคุลากร

สังกัดที่ท�าการปกครองอ�าเภอในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดลักษณะ

เป็นแบบปลายเปิด	(Open-Ended)		

	 ในการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวิจัยได้น�าไป

วิเคราะห์เพื่อหาคุณภาพของเคร่ืองมือโดยน�าแบบสอบถาม

ฉบับร่างที่สร้างขึ้นพร้อมแบบประเมินไปให้ผู้เชี่ยวชาญ	 ซ่ึงมี

ความรู้และประสบการณ์ทางด้านที่จะท�าการศึกษาพิจารณา

แบบสอบถาม	 เพื่อทดสอบความเที่ยงตรง	 ความครอบคลุม

เนื้อหา	และความถูกต้องในส�านวนภาษา	จ�านวน	3	ท่าน	ซึ่ง

ได้ค่า	 IOC	 (Index	 of	 item	objective	 congruence)	 ใน

แบบสอบถามมีค ่ามากกว่า	 0.5	 ทุกข ้อ	 และผู ้วิจัยน�า

แบบสอบถามฉบับร่างที่ผ่านการแก้ไขจากผู้เชี่ยวชาญแล้ว								

ไปทดลองใช้	 (Try-Out)	 กับบุคลากรที่ไม่ใช่กลุ ่มตัวอย่าง										

จ�านวน	 30	 คน	 และน�าข้อมูลมาหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่า							

(a-Coefficient)	ของครอนบาค	โดยใช้โปรแกรมคอมพวิเตอร์

ทางสถิติส�าเร็จรูป	 ในการแปลผลค่าความเช่ือมั่นโดยใช้วิธี

สัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาค	 โดยหลักการจะต้องมีค่า

ตั้งแต่	 0.7	 ขึ้นไป	 จึงจะถือว่าแบบสอบถามมีความเที่ยงใช้ได	้

(ลัดดาวัลย์	 เพชรโรจน์	 และอัจฉรา	 ช�านิประศาสน์,	 2547,									

น.	149)	ได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ	เท่ากับ	

0.84

 3. วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล	 แบ่งออกเป็น	 2	 ส่วน	

ดังนี้	

	 	 3.1	 การเก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ	ซึ่งเป็นข้อมูล

ประเภทแนวคดิและทฤษฎ	ีผูว้จิยัท�าการเก็บข้อมลูจากเอกสาร

ต่างๆ	 ได้แก่	 หนังสือ	 รายงานการวิจัย	 บทความทางวิชาการ	

Internet	เป็นต้น	จากนั้นน�าแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องมา

ประมวลเพื่อใช้สร้างเป็นเครื่องมือส�าหรับการวิจัย	 และยังได้

น�าแนวคดิ	ทฤษฎแีละงานวิจยัต่างๆไปใช้เป็นประเดน็สนบัสนนุ

ข้อค้นพบท่ีได้จากการศกึษาในครัง้นีใ้นการอภปิรายผลการวจิยั	

	 	 3.2	 การเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ	ซึ่งเป็นข้อมูล

จากกลุ่มตัวอย่างโดยตรง	ผู้วิจัยด�าเนินการดังนี้	

	 	 	 1)	 	 ขอหนังสือจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ร้อยเอ็ด	 เพื่อขออนุญาตเก็บข้อมูลจากบุคลากรที่เป็นกลุ่ม

ตัวอย่างของที่ท�าการปกครองอ�าเภอในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด	

	 	 	 2)			 จดัเตรยีมแบบสอบถามให้เพยีงพอกบั

กลุ ่มตัวอย่าง	 และจัดส่งหนังสือขออนุญาต	 พร้อมแนบ

แบบสอบถามไปให้กับกลุม่ตวัอย่างทางไปรษณีย์	โดยแนบซอง

จดหมายตอบกลับไปพร้อมกับแบบสอบถาม	 และท�าการ

ติดตามทวงถามทางโทรศัพท์เพื่อให้ได้แบบสอบถามกลับมา

ครบจ�านวน		

	 	 	 3)			 รวบรวมแบบสอบถามท้ังหมด	จ�านวน	

199	ชุด	(คิดเป็นร้อยละ	100)	ท�าการตรวจสอบความถูกต้อง	

และน�าแบบสอบถามมาลงรหัสเพื่อน�าไปสู่การวิเคราะห์และ

แปลผล	 และน�าเสนอผลในรูปของค่าสถิติ	 ส่วนแบบสอบถาม

แบบปลายเปิดน�ามาจดัระเบียบข้อมลูแยกตามตวัแปรทีศ่กึษา

และน�าไปวิเคราะห์ในรูปแบบการพรรณนาบรรยาย	

 4. กำรวิเครำะห์ข้อมูล	 การวิเคราะห์ข้อมูลในการ

ศึกษาครั้งนี้	 ได้น�าเอาโปรแกรมสถิติส�าเร็จรูปมาใช้เป็น								

เครื่องมือส�าหรับการวิเคราะห์ข้อมูล	 โดยแบ่งการวิเคราะห์

ข้อมูล	ดังนี้	
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	 	 4.1	 การวเิคราะห์ข้อมูลเชงิปรมิาณ	ประกอบด้วย	

(1)	การวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนา	เพื่อพรรณนาเกี่ยวกับ

ข้อมลูท่ัวไปจากกลุม่ตัวอย่าง	ได้แก่	เพศ	อาย	ุสถานภาพ	ระดบั

การศึกษา	ต�าแหน่ง	สังกัดกลุ่มงาน/ฝ่าย	รายได้เฉลี่ยต่อเดือน	

และอายุราชการ	 โดยใช้การแจกแจงค่าความถี่	 (frequency)	

และค่าร้อยละ	 (percentage)	 และการวิเคราะห์ข้อมูลความ

คิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของท่ีท�าการ

ปกครองอ�าเภอในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด	 และประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดที่ท�าการปกครองอ�าเภอในเขต

จังหวัดร้อยเอ็ด	 โดยใช้การหาค่าเฉลี่ย	 (Mean)	 และค่าส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน	 (Standard	 Deviation)	 และ	 (2)	 การ

วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงอนุมาน	 (Inferential	 statistics)	

คอืใช้สถติกิารทดสอบค่าท	ี(t-test)	แบบ	one	sample	ในการ

ทดสอบสมมติฐานข้อ	1	ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานของ

บุคลากรสังกัดที่ท�าการปกครองอ�าเภอในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด

อยูใ่นระดบัมากกว่าร้อยละ	70	และสมมติฐานข้อ	2	การบรหิาร

ทรัพยากรมนุษย์ของที่ท�าการปกครองอ�าเภอในเขตจังหวัด

ร้อยเอ็ดอยู่ในระดับมากกว่าร้อยละ	 70	 และใช้การวิเคราะห์

หาความสัมพันธ์โดยใช้สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน	

(pearson	product	moment	correlation	coefficient)	ใน

การทดสอบสมมติฐานข้อ	 3	 การบริหารทรัพยากรมนุษย์

ประสิทธิภาพของปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดที่ท�าการ

ปกครองอ�าเภอในเขตจงัหวดัร้อยเอด็มคีวามสมัพนัธ์กนัในเชงิ

บวก	 ส�าหรับการพิจารณาค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์	 มีเกณฑ์

ดังนี้	(Hinkle	D.	E.	1998,	p.118)		

	 r	มีค่า	.90-1.00	เท่ากับ	มีความสัมพันธ์กันสูงมาก

	 r	มีค่า	.70-.90	เท่ากับ	มีความสัมพันธ์กันในระดับสูง	

	 r	 มีค่า	 .50-.70	 เท่ากับ	 มีความสัมพันธ์กันในระดับ							

ปานกลาง	

	 r	มีค่า	.30-.50	เท่ากับ	มีความสัมพันธ์กันในระดับต�่า	

	 r	 มีค่า	 .00-.30	 เท่ากับ	 มีความสัมพันธ์กันในระดับ									

ต�่ามาก	

	 	 4.2	 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ	 วิเคราะห์

ข้อมลู	โดยน�ามาจดัระเบยีบข้อมลูแยกตามตวัแปรทีศ่กึษาและ

น�าไปวิเคราะห์ในรูปแบบการพรรณนาบรรยาย

ผลกำรวิจัย
	 1.	 ข้อมูลทั่วไปของผู ้ตอบแบบสอบถาม	 ซึ่งกลุ ่ม

ตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง	 คิดเป็นร้อยละ	 57.30	 มีอายุ

ระหว่าง	 36-40	 ปี	 คิดเป็นร้อยละ	 38.20	 สถานภาพสมรส													

คิดเป็นร้อยละ	 85.40	 ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือ

เทียบเท่ามากที่สุด	 คิดเป็นร้อยละ	 81.40	 ส่วนใหญ่ด�ารง

ต�าแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครองมากที่สุด	 คิดเป็นร้อยละ	 28.60		

โดยสงักดัฝ่ายทะเบียนและบัตรมากท่ีสดุ	คดิเป็นร้อยละ	34.20														

มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง	10,000-20,000	บาท	คิดเป็น	

ร้อยละ	 71.90	 และมีอายุราชการ	 11-15	 ปี	 คิดเป็นร้อยละ	

40.20	

	 2.	 ความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับการบริหาร

ทรัพยากรมนุษย์ของที่ท�าการปกครองอ�าเภอในเขตจังหวัด

ร้อยเอ็ดโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก	 และเมื่อพิจารณาแยก

เป็นรายด้านพบว่า	 อยู่ในระดับมาก	 จ�านวน	 11	 ด้าน	 อยู่ใน

ระดับปานกลาง	จ�านวน	1	ด้าน	และอยู่ในระดับน้อย	จ�านวน	

1	 ด้าน	 โดยด้านการวางแผนทรัพยากรมนุษย์มีค่าเฉล่ียสูงสุด	

รองลงมาได้แก่	 ด้านการคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์	 ด้านการ

สรรหาทรพัยากรมนษุย์	ด้านการฝึกอบรมและการพัฒนา	ด้าน

พนักงานสัมพันธ์	ด้านการแต่งตั้งและการปฐมนิเทศ	ด้านการ

ประเมินผลการปฏิบัติงาน	 ด้านสุขภาพและความปลอดภัย	

ด้านวินัยและการด�าเนินการทางวินัย	 ด้านการวางแผนและ

พฒันาอาชีพ	ด้านการบริหารค่าตอบแทน	และด้านการพ้นจาก

ต�าแหน่งตามล�าดบั	โดยสามารถพจิารณารายละเอยีดในแต่ละ

ด้านได้ดังนี้	

	 	 2.1	 ด้านการวางแผนทรพัยากรมนษุย์	ทัง้โดยภาพ

รวมและรายขอ้อยู่ในระดับมาก	โดยขอ้ที่มค่ีาเฉลีย่สงูสดุได้แก่	

ทีท่�าการปกครองอ�าเภอมกีารก�าหนดต�าแหน่งและลกัษณะงาน

ที่องค์การต้องการไว้ชัดเจน	รองลงมาได้แก่	ที่ท�าการปกครอง

อ�าเภอมีการก�าหนดทักษะ	 ความรู้	 ประสบการณ์และความ

สามารถของอัตราก�าลังท่ีสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจ	

และกลยุทธ์ของหน่วยงาน	 และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต�่าสุดได้แก	่

ที่ท�าการปกครองอ�าเภอมีการวางแผนอัตราก�าลังคนไว้อย่าง

เป็นระบบและต่อเนื่อง	

	 	 2.2	 ด้านการสรรหาทรพัยากรมนษุย์	โดยภาพรวม	

อยูใ่นระดบัมาก	และเมือ่พิจารณาแยกเป็นรายข้อพบว่า	อยูใ่น

ระดับมาก	จ�านวน	3	 ข้อ	 และอยู่ในระดับปานกลาง	 จ�านวน										

1	ข้อ	โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่	ที่ท�าการปกครองอ�าเภอ

มีระบบข้อมูลข่าวสาร	 เพื่อประชาสัมพันธ์คุณสมบัติของ

ต�าแหน่งทีต้่องการแก่กลุม่เป้าหมายได?อย่างเหมาะสมและทัว่

ถึงได้	 รองลงมาได้แก่	 ที่ท�าการปกครองอ�าเภอมีการก�าหนด

ระยะเวลาในการสรรหาไว้อย่างชัดเจน	 และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต�่า

สุดได้แก่	 ที่ท�าการปกครองอ�าเภอมีการเปิดโอกาสให้ผู ้มี

คณุสมบัตมิาสมัครได?อย่างเท่าเทียมกนัท้ังบุคลากรภายในและ

ภายนอกองค์การ		
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	 	 2.3	 ด้านการคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์	 โดยภาพ

รวมอยู่ในระดับมาก	 และเมื่อพิจารณาแยกเป็นรายข้อพบว่า	

อยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ	จ�านวน	2	ข้อ	และอยูใ่นระดับมาก	จ�านวน	

6	ข้อ	โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่	ที่ท�าการปกครองอ�าเภอ

มีกระบวนการคัดเลือกที่โปร่งใส	ตรวจสอบได้	รองลงมาได้แก่	

ท่ีท�าการปกครองอ�าเภอมีการสอบข้อเขยีนและสอบสมัภาษณ์

บุคลากรในการปฏิบัติงาน	 และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต�่าสุดได้แก	่

ที่ท�าการปกครองอ�าเภอให้ความส�าคัญต่อการใช้ระบบ

คุณธรรมในการคัดเลือกบุคลากร		

	 	 2.4	 ด้านการแต่งตั้งและการปฐมนิเทศ	 โดยภาพ

รวมอยู่ในระดับมาก	 และเมื่อพิจารณาแยกเป็นรายข้อพบว่า	

อยู่ในระดับมาก	 จ�านวน	 4	 ข้อ	 และอยู่ในระดับปานกลาง	

จ�านวน	1	ข้อ	โดย	ข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่สงูสดุได้แก่	ทีท่�าการปกครอง

อ�าเภอมกีารจดัอบรมให้ความรู้หรอืปฐมนเิทศแก่บคุลากรใหม่	

รองลงมาได้แก่	ผูบ้ริหารของทีท่�าการปกครองอ�าเภอให้มคีวาม

สนใจ	 และมีส่วนร่วมในกิจกรรมการจัดการปฐมนิเทศแก่

บุคลากรที่ได้รับการบรรจุใหม่	 และข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยต�่าสุดได้แก่	

ในการปฐมนิเทศที่ท�าการปกครองอ�าเภอได้มีการแจ้งกฎ

ระเบียบ	 หน้าที่	 และความรับผิดชอบแก่บุคลากรบุคลากรให้

ทราบอย่างชัดเจนก่อนเข้ารับต�าแหน่ง	

	 	 2.5	 ด้านการฝึกอบรมและการพฒันา	ทัง้โดยภาพ

รวมและรายขอ้อยู่ในระดับมาก	โดยขอ้ที่มค่ีาเฉลีย่สงูสดุได้แก่	

ทีท่�าการปกครองอ�าเภอมกีารจัดฝึกอบรมเพือ่การเปลีย่นแปลง

พฤติกรรมด้านความรู้	ทักษะ	เจตคติ	ความประพฤติ	คุณธรรม	

และจริยธรรม	 รองลงมาได้แก่	 ที่ท�าการปกครองอ�าเภอมีการ

ประเมินผลการฝึกอบรมก่อนและหลังการฝึกอบรม	 และข้อที่

มค่ีาเฉล่ียต�า่สดุได้แก่	ท่ีท�าการปกครองอ�าเภอมกีารส�ารวจและ

วิเคราะห์ความต้องการด้านการฝึกอบรมของบุคลากร	

	 	 2.6	 ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน	 ทั้งโดย

ภาพรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก	 โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด

ได้แก่	 ที่ท�าการปกครองอ�าเภอมีการก�าหนดนโยบายและ

วัตถุประสงค์การประเมินผลการปฏิบัติงานชัดเจน	 รองลงมา

ได้แก่	ทีท่�าการปกครองอ�าเภอมกีารตัง้คณะกรรมการประเมนิ

ผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นทางการ	 และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด

ได้แก่	 ที่ท�าการปกครองอ�าเภอมีการประกาศและเปิดเผยผล

การประเมินอย่างเป็นทางการ	

	 	 2.7	 ด้านการบริหารค่าตอบแทน	โดยภาพรวมอยู่

ในระดับปานกลาง	และเมือ่พจิารณาแยกเป็นรายข้อพบว่า	อยู่

ในระดับมาก	จ�านวน	2	ข้อ	และอยู่ในระดับปานกลาง	จ�านวน														

3	ข้อ	โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่	ที่ท�าการปกครองอ�าเภอ

มกีารส�ารวจความพงึพอใจเกีย่วกับค่าตอบแทน	สวัสดกิาร	และ

สิทธิประโยชน?เกื้อกูลที่จัดให้	 รองลงมา	 ได้แก่	 ที่ท�าการ

ปกครองอ�าเภอมีการก�าหนดค่าตอบแทนที่ชัดเจนและเป็น

ธรรม	และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต�่าสุดได้แก่	ที่ท�าการปกครองอ�าเภอ

มีการส�ารวจความต้องการเก่ียวกับสวัสดิการและสิทธิ

ประโยชน?เกื้อกูลเป็นระยะๆ	 โดยเปรียบเทียบกับหน่วยงาน

อื่นมีลักษณะเดียวกัน	

	 	 2.8	 ด้านการวางแผนและพัฒนาอาชีพ	 โดยภาพ

รวมอยู่ในระดับมาก	 และเมื่อพิจารณาแยกเป็นรายข้อพบว่า	

อยู่ในระดับมาก	 จ�านวน	 2	 ข้อ	 และอยู่ในระดับปานกลาง	

จ�านวน	2	ข้อ	โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่	ที่ท�าการปกครอง

อ�าเภอส่งเสรมิให้บคุลากรมส่ีวนร่วมในการวางแผนและพฒันา

อาชีพของตนเอง	รองลงมาได้แก่	ทีท่�าการปกครองอ�าเภอมกีาร

วางแผนและพัฒนาสายทางความก้าวหน้าของแต่ละบุคคลให้

มีความก้าวหน้า	 และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต�่าสุดได้แก่	 ที่ท�าการ

ปกครองอ�าเภอมีการจัดท�าแผนพัฒนาสายทางความก้าวหน?

าสอดคล?องกับบุคลิกลักษณะและความสามารถของแต่ละ

บุคคล	

	 	 2.9	 ด้านการจูงใจในการท�างาน	 โดยภาพรวมอยู่

ในระดับมาก	 และเมื่อพิจารณาแยกเป็นรายข้อพบว่า	 อยู่ใน

ระดับมาก	จ�านวน	5	ข้อ	และอยู่ในระดับปานกลาง	จ�านวน	1	

ข้อ	 โดยข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่	 ท่ีท�าการปกครองอ�าเภอมี

หลกัการจงูใจโดยจดัอปุกรณ์ส�านกังาน	สิง่อ�านวยความสะดวก	

อาคารสถานที่ทันสมัยและพอเพียง	 รองลงมาได้แก่	 ที่ท�าการ

ปกครองอ�าเภอมีหลักการจูงใจโดยการสร้างบรรยากาศท่ีเปิด

เผย	 จริงใจ	 ไว้วางใจต่อกัน	 และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด	 ได้แก่	

ท่ีท�าการปกครองอ�าเภอมีหลักการจูงใจให้ท�างานอย่างเต็มใจ

เต็มความสามารถ		

	 	 2.10		 ด้านพนักงานสัมพันธ์	 ทั้งโดยภาพรวมและ

รายข้ออยูใ่นระดบัมาก	โดยข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่สงูสดุได้แก่	ทีท่�าการ

ปกครองอ�าเภอมีการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์?อันดี

ต่อกันเป็นระยะๆ	 เช่น	ประชุม	 การสังสรรค์	 ฯลฯ	 รองลงมา

ได้แก่	 ท่ีท�าการปกครองอ�าเภอมีการจัดระบบบริหารองค์การ

ให้บุคลากรมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของหรือเป็นหุ้นส่วน	และข้อที่มี

ค่าเฉลี่ยต�่าสุดได้แก่	 ท่ีท�าการปกครองอ�าเภอมีการจัดระบบ	

กติกา	ข้อตกลงความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ร่วมงานด้วยกัน	

	 	 2.11	ด้านสขุภาพและความปลอดภยั	โดยภาพรวม

อยูใ่นระดบัมาก	และเมือ่พจิารณาแยกเป็นรายข้อพบว่า	อยูใ่น

ระดับมาก	จ�านวน	4	ข้อ	และอยู่ในระดับปานกลาง	จ�านวน	1	

ข้อ	 โดยข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่	 ท่ีท�าการปกครองอ�าเภอมี
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การสร้างจิตส�านึกด้านความปลอดภัยในการท�างาน	รองลงมา

ได้แก่	 ที่ท�าการปกครองอ�าเภอมีการส่งเสริมสุขภาพบุคลากร	

เช่น	 มีการตรวจ	สุขภาพประจ�าปี	 กิจกรรมนันทนาการ	 และ

กายบริหาร	 และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต�่าสุดได้แก่	 ที่ท�าการปกครอง

อ�าเภอมีการจัดท�าระบบป้องกันกันอุบัติเหตุที่เกิดจากการ

ท�างาน	

	 	 2.12	ด้านวนัิยและการด�าเนินการทางวินยั	โดยภาพ

รวมอยู่ในระดับมาก	 และเมื่อพิจารณาแยกเป็นรายข้อพบว่า	

อยู่ในระดับมาก	 จ�านวน	 5	 ข้อ	 และอยู่ในระดับปานกลาง	

จ�านวน	 1	 โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่	 ที่ท�าการปกครอง

อ�าเภอมกีระบวนการลงโทษทีม่หีลกัฐาน	และตรวจสอบได้	รอง

ลงมาได้แก่	 ที่ท�าการปกครองอ�าเภอมีระบบการอุทธรณ?ที่

โปร่งใสและตรวจสอบได้	 และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต�่าสุดได้แก่	

ที่ท�าการปกครองอ�าเภอมีการวินิจฉัยค�าร้องทุกข์โดยไม่ชักช้า	

	 	 2.13	ด้านการพ้นจากต�าเหน่ง	 โดยภาพรวมอยู่ใน

ระดบัปานกลาง	และเมือ่พจิารณาแยกเป็นรายข้อพบว่า	อยูใ่น

ระดับมาก	จ�านวน	1	ข้อ	อยู่ในระดับปานกลาง	จ�านวน	3	ข้อ	

และอยู่ในระดับน้อย	 จ�านวน	 2	 ข้อ	 โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด

ได้แก่	ที่ท�าการปกครองอ�าเภอมีคณะกรรมการกลางท�าหน้าที่	

ตรวจสอบและควบคุมการดาเนินการให้พ้นจากต�าแหน่งโดย

การโอน	การย้าย	การเลือ่นต�าแหน่ง	และการออกจากราชการ

อย่างถกูต้อง	รองลงมาได้แก่	ผูบ้รหิารทีท่�าการปกครองอ�าเภอ

ได?พิจารณาการพ้นจากต�าแหน่งโดยการโอน	 การย้าย	 การ

เลือ่นต�าแหน่ง	และการออกจากราชการอย่างยตุธิรรม	และข้อ

ที่มีค่าเฉล่ียต�่าสุดได้แก่	 ที่ท�าการปกครองอ�าเภอมีการปฏิบัติ

ตามหลกัเกณฑ์การให้พ้นจากต�าแหน่งโดยการโอนอย่างชดัเจน	

และต้องอยู่บนพ้ืนฐานของความสมัครใจของผู?จะโอนและ

ผู้รับโอน		

	 3.	 ความคิดเห็นของบคุลากรเก่ียวกบัประสิทธภิาพการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดที่ท�าการปกครองอ�าเภอในเขต

จังหวัดร้อยเอ็ดในภาพรวมอยู่ในระดับมาก	 และเมื่อพิจารณา

แยกเป็นรายด้านพบว่า	อยู่ในระดับมาก	จ�านวน	4	ด้าน	และ

อยู่ในระดับปานกลาง	จ�านวน	1	ด้าน	โดยด้านความพึงพอใจ

ของผู้มารับบริการมีค่าเฉลี่ยสูงสุด	 รองลงมาได้แก่	 ด้านความ

รอบรู้ในงานทีท่�า	ด้านความประหยดัคุม้ค่าในการใช้ทรพัยากร	

ด้านความเรว็	และด้านคุณภาพของงานตามล�าดับ	โดยสามารถ

พิจารณารายละเอียดในแต่ละด้านได้ดังนี้	

	 	 3.1	 ด้านคุณภาพของงาน	โดยภาพรวมอยูใ่นระดับ

ปานกลาง	และเมือ่พจิารณาแยกเป็นรายข้อพบว่า	อยูใ่นระดบั

มาก	จ�านวน	3	ข้อ	อยู่ในระดับปานกลาง	จ�านวน	1	ข้อ	และ

อยู่ในระดับน้อย	จ�านวน	1	ข้อ	โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่	

บุคลากรของที่ท�าการปกครองอ�าเภอสามารถให้บริการแก่

ประชาชนได้อย่างต่อเนือ่ง	โดยไม่หยดุชะงกัหรอืตดิขดั	รองลง

มาได้แก่	 บุคลากรของที่ท�าการปกครองอ�าเภอสามารถให้

บริการแก่ประชาชนได้อย่างเสมอภาค	 เท่าเทียมกัน	 โดยไม่

เลือกปฏิบัติ	 และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต�่าสุดได้แก่	 บุคลากรของ

ท่ีท�าการปกครองอ�าเภอปฏิบัติงานโดยมีข้อผิดพลาดและ

ต้องการแก้ไขน้อย	

	 	 3.2	 ด้านความรอบรู้ในงานที่ท�า	 ทั้งโดยภาพรวม

และรายข้ออยู่ในระดับมาก	 โดยข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก	่

บุคลากรของท่ีท�าการปกครองอ�าเภอมีความรู้เก่ียวกับการให้

บริการด้านอื่นนอกเหนือจากงานในหน้าที่	 รองลงมาได้แก	่

บคุลากรของทีท่�าการปกครองอ�าเภอสามารถแก้ไขปัญหาทีเ่กิด

ขึ้นระหว่างการปฏิบัติได้	 และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต�่าสุดได้แก่	

บคุลากรของทีท่�าการปกครองอ�าเภอเข้าใจขัน้ตอนการปฏิบตัิ

งานเป็นอย่างดี	

	 	 3.3	 ด้านความเร็ว	ทั้งโดยภาพรวมและรายข้ออยู่

ในระดับมาก	 โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่	 บุคลากรของ

ที่ท�าการปกครองอ�าเภอให้บริการท่ีตรงเวลาและสะดวก

รวดเร็ว	รองลงมาได้แก่	บุคลากรของที่ท�าการปกครองอ�าเภอ

สามารถตรวจสอบค้นเอกสารได้รวดเรว็ทนัความต้องการ	และ

ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต�่าสุดได้แก่	 บุคลากรของที่ท�าการปกครอง

อ�าเภอมีการติดตามงาน/เรื่องต่างๆ	 เพื่อให้ทันตามเวลาที่

ก�าหนด	

	 	 3.4	 ด้านความประหยดัคุม้ค่าในการใช้ทรพัยากร	

ทัง้โดยภาพรวมและรายข้ออยูใ่นระดบัมาก	โดยข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่

สูงสุดได้แก่	 บุคลากรของท่ีท�าการปกครองอ�าเภอใช้วัสดุที่ใช้

แล้วน�ากลบัมาใช้ใหม่ให้เป็นประโยชน์	รองลงมาได้แก่	บคุลากร

ของทีท่�าการปกครองอ�าเภอใช้ทรพัยากรในหน่วยงานอย่างคุม้

ค่าและดูแลรักษาเป็นอย่างดี	 และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต�่าสุดได้แก่	

บคุลากรของทีท่�าการปกครองอ�าเภอมกีารเตรยีมเอกสารและ

อุปกรณ์เพียงพอเพื่อรองรับผู้มาใช้บริการ	

	 	 3.5	 ด้านความพงึพอใจของผูม้ารบับรกิาร	ทัง้โดย

ภาพรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก	 โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด

ได้แก่	บุคลากรของที่ท�าการปกครองอ�าเภอให้บริการด้วยการ

ใช้วาจาสุภาพ	รองลงมาได้แก่	บุคลากรของที่ท�าการปกครอง

อ�าเภอให้ความช่วยเหลือหรือค�าแนะน�าการให้บริการด้วย

ความเต็มใจและจริงใจ	และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต�่าสุดได้แก่	ผู้มารับ

บริการได้รับบริการจากบุคลากรของที่ท�าการปกครองอ�าเภอ

ที่คุ้มค่า	และคุ้มประโยชน์	
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	 4.	 ผลการทดสอบสมติฐาน	สรุปได้ดังนี้	

	 	 4.1	 สมมติฐานการวิจัยข้อ	 1	 ประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดที่ท�าการปกครองอ�าเภอในเขต

จงัหวดัร้อยเอ็ดอยูใ่นระดับมากกว่าร้อยละ	70	จากการทดสอบ

สมมติฐานดังกล่าวโดยใช้การวิเคราะห์	One	Sample	t-test	

พบว่า	 ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัด

ที่ท�าการปกครองอ�าเภอในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดอยู่ในระดับ

มากกว่าร้อยละ	70	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	

	 	 4.2	 สมมติฐานการวจัิยข้อ	2	การบริหารทรัพยากร

มนษุย์ของทีท่�าการปกครองอ�าเภอในเขตจังหวดัร้อยเอด็อยูใ่น

ระดับมากกว่าร้อยละ	70	จากการทดสอบสมมติฐานดังกล่าว

โดยใช้การวิเคราะห์	One	Sample	t-test	พบว่า	การบริหาร

ทรัพยากรมนุษย์ของท่ีท�าการปกครองอ�าเภอในเขตจังหวัด

ร้อยเอด็อยูใ่นระดบัต�า่กว่าร้อยละ	70	อย่างมนัียส�าคัญทางสถติิ

ที่ระดับ	.05	

	 	 4.3	 สมมตฐิานการวจัิยข้อ	3	การบริหารทรัพยากร

มนษุย์ประสทิธิภาพของปฏบิติังานของบคุลากรสงักดัทีท่�าการ

ปกครองอ�าเภอในเขตจงัหวดัร้อยเอด็มคีวามสมัพนัธ์กนัในเชงิ

บวก	 โดยใช้การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์โดยใช้สัมประสิทธิ์

สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน	 (pearson	 product	mo	ment	

correlation	coefficient)	พบว่า	การบรหิารทรพัยากรมนษุย์

กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดที่ท�าการ

ปกครองอ�าเภอในเขตจงัหวดัร้อยเอด็มคีวามสมัพนัธ์กนัในเชงิ

บวกระดับปานกลาง	 (r=	 .568)	 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ี

ระดับ	.01			

	 5.	 ข้อเสนอแนะแนวทางในการเสริมสร้างการปฏิบัติ

งานของบุคลากรสังกัดที่ท�าการปกครองอ�าเภอในเขตจังหวัด

ร้อยเอ็ด	 ได้แก่	 หน่วยงานควรจัดให้มีการอบรมบุคลากรอยู่

สม�า่เสมอ	และหน่วยงานควรจดัสรรงบประมาณอย่างเพยีงพอ	

อภิปรำยผล 
	 1.	 ประสทิธิภาพของการปฏบิติังานของบคุลากรสงักัด

ที่ท�าการปกครองอ�าเภอในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดอยู่ในระดับ

มากกว่าร้อยละ	 70	 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว้	 ทั้งนี้	

เนื่องจากที่ท�าการปกครองอ�าเภอเป็นหน่วยราชการหนึ่งใน

สังกัดที่ท�าการปกครองจังหวัด	 กรมการปกครอง	 กระทรวง	

มหาดไทย	 มีบทบาทและภารกิจหลักคือ	 การบ�าบัดทุกข	์

บ�ารุงสุขให้กับประชาชน	 โดยมีอ�านาจหน้าที่เก่ียวข้องกับงาน

ด้านการบริหารงานปกครอง	การอ�านวยความเป็นธรรม	การ

ทะเบียนและบัตร	 และด้านความมั่นคง	 ซึ่งในการด�าเนินงาน

ของท่ีท�าการปกครองอ�าเภอในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดได้ให้ความ

ส�าคัญต่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้มีประสิทธิภาพ	โดยที่

บคุลากรทกุคนของหน่วยงานมคีวามมุง่มัน่ในการปฏบิตังิานให้

เป็นไปตามเป้าหมาย	มทีศันคตทิีด่แีละให้ความส�าคญักบัเพือ่น

ร่วมงาน	สามารถปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมการท�างานให้สอดคล้อง

กับโยบายของหน่วยงานในปัจจุบันได้	 รวมท้ังยังได้มีการ

วางแผนการปฏิบัติงานร่วมกันเป็นอย่างดี	 สอดคล้องตามที่						

กันตยา	 เพิ่มผล	 (2550,	น.	3)	ที่ได้กล่าวไว้ว่า	ประสิทธิภาพ

ของการปฏิบัติงานจะเป็นการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม	 ความ

สามารถและทักษะในการกระท�าของบุคคลหรือของตนเอง	

หรอืของผูอ้ืน่ให้ดีข้ึนเจรญิข้ึน	เพือ่ให้บรรลเุป้าหมายของตนเอง

และองค์การอันจะท�าให้ตนเอง	 ผู้อื่น	 และองค์การเกิดความ					

พงึพอใจ	และสงบสขุในทีส่ดุ	โดยผลการวจิยัในครัง้นีส้อดคล้อง

กบังานวจิยัของมทัรยีา	เอีย่มพนิจิ	(2555)	ทีท่�าการ	ศกึษาเรือ่ง

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลต�าบล						

แพรกษา	อ�าเภอเมือง	จังหวัดสมุทรปราการ	ผลการ	ศึกษาพบ

ว่า	ประสทิธภิาพการปฏบิตังิานของเทศบาลต�าบลแพรกษาอยู่

ในระดับดี		

	 2.	 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ของท่ีท�าการปกครอง

อ�าเภอในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดอยู่ในระดับต�่ากว่าร้อยละ	70	ซึ่ง

ไม่เป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้	ทัง้นี	้เนือ่งจากทีท่�าการปกครอง

อ�าเภอในเขตจงัหวดัร้อยเอด็ยงัมกีารบรหิารทรพัยากรมนษุย์ที่

ยังไม่สามารถด�าเนินการให้ประสบผลส�าเร็จได้เท่าท่ีควร									

โดยเฉพาะในเรือ่งการวางแผนอตัราก�าลงัคนไว้อย่างเป็นระบบ

และต่อเนื่อง	 การเปิดโอกาสให้ผู ้ที่มีคุณสมบัติมาสมัครได	้					

อย่างเท่าเทียมกนัท้ังบุคลากรภายในและภายนอกองค์การ	การ

ใช้ระบบคณุธรรมในการคดัเลอืกบุคลากร	การแจ้งกฎระเบยีบ	

หน้าที	่และความรบัผดิชอบแก่บุคลากรบุคลากรให้ทราบอย่าง

ชัดเจนก่อนเข้ารับต�าแหน่ง	 การส�ารวจและวิเคราะห์ความ

ต้องการด้านการฝึกอบรมของบุคลากร	 การประกาศและ									

เปิดเผยผลการประเมินอย่างเป็นทางการ	 การส�ารวจความ

ต้องการเกี่ยวกับสวัสดิการและสิทธิประโยชน์เกื้อกูลเป็น											

ระยะๆ	 โดยเปรียบเทียบกับหน่วยงานอื่นมีลักษณะเดียวกัน	

การจัดท�าแผนพัฒนาสายทางความก้าวหน้าสอดคล้องกับ

บุคลิกลักษณะและความสามารถของแต่ละบุคคล	 หลักการ

จูงใจให้ท�างานอย่างเต็มใจเต็มความสามารถ	 การจัดระบบ	

กตกิา	ข้อตกลงความสมัพนัธ์ทีด่รีะหว่างผูร่้วมงานด้วยกนั	การ

จัดท�าระบบป้องกันอุบัติเหตุที่เกิดจากการท�างาน	การวินิจฉัย

ค�าร้องทุกข์โดยไม่ชักช้า	และการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การให้

พ้นจากต�าแหน่งโดยการโอนอย่างชัดเจน	 และต้องอยู่บนพื้น
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ฐานของความสมัครใจของผู้จะโอนและผู้รับโอน	 ซ่ึงจากการ

สอบถามความเหน็ของกลุม่ตัวอย่างในแบบสอบถามปลายเปิด	

ก็พบว่า	 บุคลากรมีจ�านวนไม่เพียงพอ	 รวมถึงมีการใช้อิทธิพล

หรืออ�านาจในการเข้ารับสมัครงาน	เป็นต้น	ซึ่งสะท้อนให้เห็น

ถึงปัญหาของหน่วยงานในด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ท่ี

ยังไม่ประสบผลส�าเร็จ	

	 	 ดงัน้ัน	หน่วยงานจึงควรให้ความส�าคัญต่อเรือ่งต่างๆ

เหล่านี้ให้มากยิ่งขึ้น	 เนื่องจากจะท�าให้หน่วยงานประสบผล

ส�าเร็จในด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์	 ซึ่งสอดคล้องตาม

แนวคดิของพยอม	วงศ์สารศร	ี(2544,	น.	6)	ทีไ่ด้กล่าวถงึความ

ส�าคัญของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ว่าจะช่วยพัฒนาให้

องค์กรเจริญเตบิโต	เพราะการบรหิารงานทรพัยากรมนษุย์เป็น

สือ่กลางในการประสานงานกบัแผนกต่างๆ	เพือ่แสวงหาวธิกีาร

ให้ได้บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ามาท�างานในองค์กรเมื่อ

องค์กรได้บุคคลที่มีคุณสมบัติดังกล่าว	 ย่อมท�าให้องค์กรเจริญ

เติบโตและพัฒนายิ่งขึ้น	 ช่วยให้บุคคลที่ปฏิบัติงานในองค์กรมี

ขวัญและก�าลังใจในการปฏิบัติงาน	 เกิดความจงรักภักดีต่อ

องค์กรที่ตนปฏิบัติงาน	 ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อผลผลิตของ

องค์กร	 และช่วยเสริมสร้างความมั่นคงแก่สังคมและประเทศ

ชาติ	 ถ ้าการบริหารทรัพยากรมนุษย์ด�าเนินการอย่างมี

ประสิทธภิาพแล้ว	ย่อมไม่ก่อให้เกดิความขดัแย้งระหว่างองค์กร	

ผู้ปฏิบัติงาน	 ท�าให้ภาพสังคมโดยส่วนรวมมีความสุข	 มีความ

เข้าใจที่ดีต่อกัน	 อย่างไรก็ตาม	 ผลการวิจัยครั้งนี้ไม่สอดคล้อง

กับงานวิจัยของลักษณชัย	 ธนะวังน้อย	 (2554)	 ท่ีได้ท�าการ	

ศึกษาเร่ืองความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการทรัพยากรมนุษย์

กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานเครือเบทาโกร						

ผลการศึกษาพบว่า	 ความคิดเห็นด้านการจัดการทรัพยากร

มนุษย์ของเครือเบทาโกร	ทั้งโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับ

มากทุกด้าน	

	 3.	 การบริหารทรัพยากรมนุษย์กับประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดที่ท�าการปกครองอ�าเภอในเขต

จงัหวดัร้อยเอด็มคีวามสมัพนัธ์เชงิบวก	ซึง่เป็นไปตามสมมตฐิาน

ที่ตั้งไว้	 กรณีที่พบความสัมพันธ์ดังกล่าว	 เน่ืองจากที่ท�าการ

ปกครองอ�าเภอในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดมีความสามารถในการ

ก�าหนดต�าแหน่งและลักษณะงานที่องค์การต้องการไว้ชัดเจน	

และจัดระบบข้อมูลข่าวสาร	 เพื่อประชาสัมพันธ์คุณสมบัติ							

ของต�าแหน่งทีต้่องการแก่กลุม่เป้าหมายได้อย่างเหมาะสมและ

ทั่วถึง	มีกระบวนการคัดเลือกที่โปร่งใส	ตรวจสอบได้	มีการจัด

อบรมให้ความรู ้หรือปฐมนิเทศแก่บุคลากรใหม่	 มีการจัด											

ฝึกอบรมเพื่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้านความรู้	 ทักษะ	

เจตคติ	ความประพฤติ	คุณธรรม	และจริยธรรม	มีการก�าหนด

นโยบายและวตัถุประสงค์การประเมนิผลการปฏิบัตงิานชดัเจน	

และมกีารส�ารวจความพงึพอใจเกีย่วกบัค่าตอบแทน	สวสัดกิาร	

และสิทธิประโยชน?เกื้อกูลที่จัดให้	 เป็นต้น	 ซึ่งท�าให้บุคลากร

ของหน่วยงานสามารถให้บรกิารแก่ประชาชนได้อย่างต่อเนือ่ง	

โดยไม่หยุดชะงักหรือติดขัด	 รวมถึงให้บริการที่ตรงเวลาและ

สะดวกรวดเร็ว	และให้บริการด้วยการใช้วาจาสุภาพ	นอกจาก

นั้นยังท�าให้บุคลากรมีความรู้เก่ียวกับการให้บริการด้านอื่นที่

นอกเหนอืจากงานในหน้าทีข่องตนอกีด้วย	ดงันัน้	จงึสรปุได้ว่า	

ยิง่ท่ีท�าการปกครองอ�าเภอในเขตจงัหวดัร้อยเอด็ให้ความส�าคัญ

ต่อการบรหิารทรพัยากรมนษุย์ภายในหน่วยงานมากขึน้เท่าใด	

กจ็ะยิง่ท�าให้การปฏบิตังิานของบคุลากรมปีระสทิธภิาพสงูมาก

ข้ึนเท่านั้น	 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของชุติภาส	 ชนะจิตต์	

(2552)	 ได้ท�าการวิจัยเร่ืองความสัมพันธ์ระหว่างการบริหาร

ทรัพยากรมนุษย์กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ

พนักงานบริษัทในนิคมอุตสาหกรรมบางชัน	กรุงเทพมหานคร	

ผลการศึกษาพบว่า	 การบริหารทรัพยากรมนุษย์โดยภาพรวม	

มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับ

ปานกลางค่อนข้างสูง	

ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในกำรน�ำผลกำรวิจัยไปใช้ 

	 	 1.1	 ข้อเสนอแนะด้านการบรหิารทรพัยากรมนษุย์

ของที่ท�าการปกครองอ�าเภอในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด	มีดังนี้	

	 	 	 1)	 ด้านการวางแผนทรัพยากรมนุษย์													

ผู้บริหารและบุคลากรที่มีหน้าที่เก่ียวข้องควรมีการวางแผน

อัตราก�าลังคนไว้อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง	นอกจากนี้ก็ควร

ให้ความ	ส�าคญัต่อการก�าหนดทักษะ	ความรู	้ประสบการณ์และ

ความ	 สามารถของอัตราก�าลังท่ีสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และ

พนัธกจิ	และกลยทุธ์ของหน่วยงาน	รวมถึงควรก�าหนดต�าแหน่ง

และลักษณะงานที่องค์การต้องการไว้ชัดเจน	

	 	 	 2)	 ด ้านการสรรหาทรัพยากรมนุษย	์												

ผูบ้รหิารและบุคลากรท่ีมหีน้าท่ีเกีย่วข้องควรให้ความส�าคญัต่อ

การเปิดโอกาสให้ผูม้คีณุสมบตัมิาสมัครได้อย่างเท่าเทยีมกนัทัง้

บุคลากรภายในและภายนอกองค์การ	 รวมถึงจะต้องมีการ

ก�าหนดระยะเวลาในการสรรหาไว้อย่างชัดเจน	 และจัดระบบ

ข่าวสารข้อมูลเพื่อประชาสัมพันธ์คุณสมบัติของต�าแหน่งที่

ต้องการแก่กลุ่มเป้าหมายได้?อย่างเหมาะสมและทั่วถึงได้	

	 	 	 3)	 ด้านการคัดเลือกทรัพยากรมนุษย	์											

ผู้บริหารและบุคลากรท่ีมีหน้าท่ีเก่ียวข้องควรให้ความส�าคัญ						
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ต่อการใช้ระบบคุณธรรมในการคัดเลือกบุคลากร	 ใช้การสอบ

ข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์	 โดยยึดกระบวนการคัดเลือกท่ี

โปร่งใส	ตรวจสอบได้	

	 	 	 4)	 ด้านการแต่งต้ังและการปฐมนิเทศ											

ผู ้บริหารและบุคลากรที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องควรมีการแจ้ง													

กฎระเบียบ	หน้าที่	 และความรับผิดชอบแก่บุคลากรให้ทราบ

อย่างชัดเจนก่อนเข้ารับต�าแหน่งในช่วงของการปฐมนเิทศ	และ

หามาตรการจูงใจให้บุคลากรที่ได้รับการบรรจุใหม่มีส่วนร่วม

ในกิจกรรมการจัดการปฐมนิเทศ			

	 	 	 5)	 ด ้านการฝึกอบรมและการพัฒนา													

ผูบ้รหิารและบคุลากรทีม่หีน้าทีเ่กีย่วข้องควรมกีารส�ารวจและ

วิเคราะห์ความต้องการด้านการฝึกอบรมของบุคลากร	 และ						

มุ่งเน้นให้มีการประเมินผลการฝึกอบรมก่อน	 และหลังการฝึก

อบรม	รวมทัง้ควรจดัให้มีการจดัฝึกอบรมเพือ่การเปลีย่นแปลง

พฤตกิรรมด้านความรู?	ทกัษะ	เจตคติ	ความประพฤติ	คุณธรรม	

และจริยธรรม	

	 	 	 6)	 ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน									

ผู้บริหารและบุคลากรที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องควรมีการก�าหนด

นโยบายและวตัถปุระสงค์การประเมนิผลการปฏิบติังานชัดเจน	

รวมทัง้การให้ความส�าคัญกบัการตัง้คณะกรรมการประเมนิผล

การปฏิบัติงานอย่างเป็นทางการ	

	 	 	 7)	 ด้านการบริหารค่าตอบแทน	ผู้บริหาร

และบุคลากรทีม่หีน้าทีเ่กีย่วข้องควรมกีารส�ารวจความต้องการ

เกี่ยวกับสวัสดิการและสิทธิประโยชน?เกื้อกูลเป็นระยะๆ	โดย

เปรียบเทียบกับหน่วยงานอื่นมีลักษณะเดียวกัน	 ก�าหนด												

ค่าตอบแทนที่ชัดเจน	 และเป็นธรรม	 รวมทั้งการส�ารวจความ												

พึงพอใจเกี่ยวกับค่าตอบแทน	 สวัสดิการ	 และสิทธิประโยชน์

เกื้อกูลที่จัดให้	

	 	 	 8)	 ด้านการวางแผนและพัฒนาอาชีพ												

ผู้บริหารและบุคลากรที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องควรมีการจัดท�าแผน

พัฒนาสายทางความก้าวหน้าสอดคล้องกบับคุลกิลกัษณะและ

ความสามารถของแต่ละบุคคล	ด�าเนินการวางแผนและพัฒนา

สายทางความก้าวหน้าของแต่ละบคุคลให้มคีวาม	ก้าวหน้า	และ

ส่งเสรมิให้บคุลากรมส่ีวนร่วมในการวางแผนและพฒันาอาชีพ

ของตนเอง	

	 	 	 9)	 ด้านการจูงใจในการท�างาน	 ผู้บริหาร

และบุคลากรที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องควรมีหลักการจูงใจให้ท�างาน

อย่างเต็มใจเต็มความสามารถ	 สร้างบรรยากาศการท�างานที่

เปิดเผย	 จริงใจ	 ไว้วางใจต่อกัน	 และจูงใจโดยจัดอุปกรณ์

ส�านักงานสิ่งอ�านวยความสะดวก	 อาคารสถานที่ทันสมัยและ

พอเพียง	

	 	 	 10)	 ด้านพนักงานสัมพันธ์	 ผู้บริหารและ

บุคลากรทีม่หีน้าทีเ่กีย่วข้องควรมกีารจดัระบบ	กตกิา	ข้อตกลง

ความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างผู้ร่วมงานด้วยกัน	 จัดระบบบริหาร

องค์การให้บุคลากรมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของหรือเป็นหุ้นส่วน		

รวมทั้งควรจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน								

เป็นระยะๆ	เช่น	การประชุม	การสังสรรค์	เป็นต้น	

	 	 	 11)	 ด ้ านสุขภาพและความปลอดภัย														

ผูบ้รหิาร	และบุคลากรท่ีมหีน้าท่ีเกีย่วข้องควรมกีารจดัท�าระบบ

ป้องกนัอบุตัเิหตทุีเ่กดิจากการท�างาน	สร้างจติส�านกึด้านความ

ปลอดภัยในการท�างาน	 และส่งเสริมสุขภาพบุคลากร	 เช่น											

มีการตรวจสุขภาพประจ�าปี	กิจกรรมนันทนาการ	เป็นต้น	

	 	 	 12)	 ด้านวินัยและการด�าเนินการทางวินัย	

ผูบ้รหิารและบคุลากรท่ีมหีน้าท่ีเกีย่วข้องควรมุง่เน้นให้มกีารจัด

ท�าแผนพัฒนาสายทางความก้าวหน้าสอดคล้องกับบุคลิก	

ลกัษณะและความสามารถของแต่ละบุคคล	วางแผนและพัฒนา

สายทางความก้าวหน้าของแต่ละบคุคลให้มคีวาม	ก้าวหน้า	และ

ส่งเสรมิให้บคุลากรมส่ีวนร่วมในการวางแผนและพฒันาอาชีพ

ของตนเอง	

	 	 	 13)	 ด้านการพ้นจากต�าแหน่ง	ผูบ้ริหารและ

บุคลากรที่มีหน้าที่เก่ียวข้องควรมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ

กลางท�าหน้าท่ีตรวจสอบ	และควบคมุการด�าเนนิการให้พ้นจาก

ต�าแหน่งโดยการโอน	การย้าย	การเลือ่นต�าแหน่ง	และการออก

จากราชการอย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์การให้พ้นจาก

ต�าแหน่งโดยการโอนอย่างชัดเจน	 และต้องอยู่บนพื้นฐานของ

ความสมัครใจของผู้จะโอนและผู้?รับโอน	

	 	 1.2	 ข้อเสนอแนะด้านประสทิธภิาพการปฏบิตังิาน

ของบุคลากรสังกัดที่ท�าการปกครองอ�าเภอในเขตจังหวัด

ร้อยเอ็ด	มีดังนี้	

	 	 	 1)	 ด้านคุณภาพของงาน	 ผู้บริหารและ

บุคลากรท่ีมีหน้าท่ีเก่ียวข้องควรส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากร	

ผู้ปฏิบัติงานมีการแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง	 โดยการจัด

อบรมเป็นรายกรณีๆ 	ทัง้นี	้เพือ่ให้สามารถปฏบิตังิานได้อย่างมี

ข้อผิดพลาดและต้องการแก้ไขน้อย	

	 	 	 2)	 ด้านความเรว็	ผูบ้รหิารและบคุลากรที่

มหีน้าท่ีเกีย่วข้องควรให้ความสนใจต่อการตดิตามงานหรอืเร่ือง

ต่างๆอย่างสม�า่เสมอ	เพือ่ให้งานแล้วเสรจ็ทนัตามเวลาทีก่�าหนด	

	 	 	 3)	 ด้านความประหยัดคุ ้มค่าในการใช้

ทรัพยากร	 ผู้บริหารและบุคลากรที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องควรมี

การเตรียมเอกสารและอุปกรณ์เพียงพอเพื่อรองรับผู้มาใช้

บริการ	 เพื่อให้สามารถใช้ทรัพยากรในหน่วยงานอย่างคุ้มค่า

และเป็นประโยชน์มากที่สุด		
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	 	 	 4)	 ด้านความรอบรู้ในงานที่ท�า	 ผู้บริหาร

และบุคลากรที่มีหน้าท่ีเก่ียวข้องควรสร้างความเข้าใจเก่ียวกับ

ขั้นตอนการปฏิบัติงานเป็นอย่างดี	 สามารถแก้ไขปัญหาท่ีเกิด

ขึ้นระหว่างการปฏิบัติได้	 และมีความรู้เกี่ยวกับการให้บริการ

ด้านอื่นนอกเหนือจากงานในหน้าที่	

	 	 	 5)	 ด้านความพึงพอใจของผู้มารับบริการ	

ผู ้บริหารและบุคลากรที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องควรสนับสนุนให้

บคุลากรมจิีตส�านึกให้บริการ	และสามารถให้บรกิารผูรั้บบรกิาร

อย่างเกิดความคุ้มค่า	และคุ้มประโยชน์		

 2. ข้อเสนอแนะในกำรวิจัยครั้งต่อไป 

	 	 เพือ่ให้เกดิประโยชน์ต่อการศึกษาในครัง้ต่อไปผูวิ้จยั

มีข้อเสนอแนะส�าหรับผู้สนใจที่มีความปรารถนาจะท�าวิจัยใน

เรื่องนี้	ดังนี้	

	 	 2.1	 ควรศึกษาแบบเจาะลึกเกี่ยวกับการบริหาร

ทรพัยากรมนษุย์กบัประสทิธภิาพการบรหิารงานของบุคลากร

สงักดัทีท่�าการปกครองอ�าเภอในเขตจงัหวดัร้อยเอด็แต่ละแห่ง	

เพื่อจะได้ทราบปัญหา	 และอุปสรรคของหน่วยงานแต่ละแห่ง	

เพือ่น�าไปใช้เป็นข้อมลูในการเพิม่ประสิทธภิาพการด�าเนนิงาน

ของหน่วยงานให้บรรลุผลส�าเร็จยิ่งขึ้น	

	 	 2.2	 ควรศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหาร

ทรัพยากรมนุษย์กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานบุคลากรของ

ที่ท�าการปกครองอ�าเภอในเขตจังหวัดอื่นๆ	

	 	 2.3	 ควรศึกษาเพิ่มเติมโดยใช้การสัมภาษณ์แบบ

เจาะลึก	 เพื่อจะท�าให้ได้ข้อมูลเชิงลึก	 ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อ

การน�าไปใช้เป็นแนวทางในการบริหารทรัพยากรมนุษย์	 เพื่อ

เสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานบุคลากรให้ดียิ่งขึ้น	

	 	 2.4	 ควรมีการพัฒนาตัวชี้วัดของการบริหาร

ทรัพยากรมนุษย์ที่เป็นมาตรฐานส�าหรับที่ท�าการปกครอง

อ�าเภอเป็นการเฉพาะ	

เอกสำรอ้ำงอิง 
กันตยา		เพิ่มผล.	(2550).	การพัฒนาประสิทธิภาพในการ

	 ท�างาน	(พิมพ์ครั้งที่	10).	กรุงเทพฯ:	ศูนย์พัฒนา

	 ทุนมนุษย์.	

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส�านักงานปลัดกระทรวง

	 กระทรวงมหาดไทย	พ.ศ.	2545.	(2545,	9	ตุลาคม).		

 ราชกิจจานุเบกษา	เล่ม	119	ตอนที่	103	ก.	176-182.		

ชัจจ์ชนันต์	ธรรมจินดา.	(2553).	การจัดการทรัพยากรมนุษย์

	 แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์	และการ

	 น�าแผนฯ	ไปสู่การปฏิบัติ.	กรุงเทพฯ:	สถาบันด�ารง

	 ราชานุภาพ	ส�านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย.	

ชุติภาส	ชนะจิตต์.	(2552).	ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการ

	 ทรัพยากรมนุษย์กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

	 ของพนักงานบริษัทในนิคมอุตสาหกรรมบางชัน	

	 กรุงเทพมหานคร	(วิทยานิพนธ์ปริญญาบริหารธุรกิจ

	 มหาบณัฑติ).	กรงุเทพฯ:	บณัฑติวิทยาลยั	มหาวทิยาลยั

	 ธนบุรี.	

พยอม	วงศ์สารศรี.	(2544).	การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

	 (พิมพ์ครั้งที่	6).	กรุงเทพฯ:	คณะวิทยาการจัดการ

	 สถาบันราชภัฏสวนดุสิต.	

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ

	 บ้านเมืองที่ดี	พ.ศ.	2546.	(2546,	9	ตุลาคม).	

 ราชกิจจานุเบกษา	เล่ม	120	ตอนที่	100	ก.	1-16.	

ไพศาล	ศิลปะวัฒนานันท์.	(2555).	ความคิดเห็นของบุคลากร

	 เกี่ยวกับการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของที่ท�าการ

	 ปกครองอ�าเภอในเขตจังหวัดชัยภูมิ	(การศึกษาค้นคว้า

	 อสิระ	หลกัสตูรปรญิญารฐัประศาสนศาสตรมหาบณัฑติ

	 แขนงวิชาบริหารรัฐกิจ	สาขาวิชาวิทยาการจัดการ).	

	 กรุงทพฯ:	มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.	

มัทรียา	เอี่ยมพินิจ.	(2555).	ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

	 ของพนักงานเทศบาลต�าบลแพรกษา	อ�าเภอเมือง	

	 จังหวัดสมุทรปราการ	(การศึกษาอิสระปริญญา

	 รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต).	กรุงเทพฯ:	

	 บัณฑิตวิทยาลัย	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง.	

ลักษณชัย	ธนะวังน้อย.	(2554).	ความสัมพันธ์ระหว่างการ

	 จดัการทรพัยากรมนษุย์กบัประสทิธภิาพการปฏบิตังิาน

	 ของพนักงานเครือเบทาโกร	(วิทยานิพนธ์หลักสูตร

	 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	สาขาวิชาวิทยาการ

	 จัดการ).	กรุงเทพฯ:	มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.	

ลัดดาวัลย์	เพชรวิโรจน์	และอัจฉรา	ช�านิประศาสน์.	(2547).		

 ระเบยีบวธิวีจัิย	(Research	Methodology).	กรุงเทพฯ:	

	 พิมพ์ดีการพิมพ์.	

อนงค์ทิพย์	เอกแสงศรี.	(2551).	การบริหารบุคคลภาครัฐ.	

	 ในประมวลสาระชุดวิชาการบริหารภาครัฐ	หน่วยที่	6		           

	 (น.	1-52).	นนทบุรี:	มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.	

Hinkle,	D.E,	William	,W.	and	Stephen	G.	J.	(1998).	

 Applied	Statistics	for	the	Behavior	Sciences  

	 (4th	ed.).	New	York:	Houghton	Mifflin.


