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บทคัดย่อ 
 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์1) เพื่อ
ศึกษาระดบัการพฒันาขีดความสามารถในการ
ปฏิบติังานของบุคลากรขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินในเขตอ าเภอปากพนัง จงัหวดั
นครศรีธรรมราช และ   2) เพื่อเปรียบเทียบการ
พฒันาขีดความสามารถในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขต
อ าเภอปากพนงั จงัหวดันครศรีธรรมราช จ าแนก
ตาม เพศ ระดับการศึ กษา ระยะเวลาการ
ปฏิบติังาน และรายได้ต่อเดือน กลุ่มตวัอย่างท่ี
ใช้ในการศึกษา คือ บุคลากรผู ้ปฏิบัติงานใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตอ าเภอ
ปากพนัง จงัหวดันครศรีธรรมราช  จ านวน 
176 คน ซ่ึงได้มาโดยใช้สูตรการค านวณของ 
ทาโร่ ยามาเน่  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาคือ
แบบสอบถามประเมินค่า 5 ระดับ สถิติท่ีใช้
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการ

ทดสอบค่าที และการทดสอบค่าเอฟ  
 ผลการศึกษาพบวา่ 
 1.  ระดบัการพฒันาขีดความสามารถ
ในการป ฏิบั ติ งานของบุ คลากรองค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตอ าเภอปากพนัง 
จงัหวดันครศรีธรรมราช พบวา่ โดยรวมอยูใ่น
ระดบัมาก 
 2.  บุคลากรผู ้ปฏิบัติงานในองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในเขตอ าเภอปากพนัง 
จังหวดันครศรีธรรมราชท่ีมีระยะเวลาการ
ปฏิบัติงาน และรายได้ต่อเดือนท่ีต่างกัน มี
ความคิดเห็นต่อการเปรียบเทียบระดับการ
พฒันาขีดความสามารถในการปฏิบติังานของ
บุคลากร โดยรวมละรายดา้นแตกต่างกนัอยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
 3.  บุคลากรผู ้ปฏิบัติงานในองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในเขตอ าเภอปากพนัง 
จงัหวดันครศรีธรรมราชท่ีมีเพศ และระดับ
การศึกษาท่ีต่างกนัมีความคิดเห็นต่อการพฒันา
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ขีดความสามารถในการปฏิบติังานของบุคลากร 
โดยรวมละรายดา้นไม่แตกต่างกนั 
 
ค าส าคัญ : การพฒันาขีดความสามารถ, การ
ปฏิบัติงาน, องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน, 
จงัหวดันครศรีธรรมราช 
 
ABSTRACT 
 The purposes of this study were 1) 
to study level of the competency 
development in personnel performance of 
Local Government in Pakpanang District, 
Nakhon Si Thammarat Province and 2) to 
compare Competency Development in 
Personnel Performance of Local Government 
in Pak Panang District, Nakhon Si 
Thammarat Province classified by gender, 
educational level, working experience and 
income. The sample used in the study 
consisted of 176 personnel in Local 
Government in Pakpanang District, desired 
through Taro Yamane’s method.  The rating 
scale questionnaire was used as the tool. The 
data were analyzed by using frequency, 
percentage, mean, standard deviation, t-test, 
F-test (One way ANOVA). 
 The results of the study revealed 
that: 

1. The competency development in 
personnel performance of Local Government 
in Pak Panang District, Nakhon Si 

Thammarat Province, as a whole was at the 
high level.  
 2. The personnel working in Local 
Government in Pak Panang District, Nakhon 
Si Thammarat Province, with different 
working period and income, had opinion on 
the competency development in personnel 
performance, as a whole and in aspects with 
statically significant difference at the .05 
level. 

3. The personnel working in Local 
Government in Pak Panang District, Nakhon 
Si Thammarat Province, with different 
gender and educational level, had opinion on 
the competency development in personnel 
performance, as a whole and in aspects with 
no difference.  
 
Keywords: Competency Development, 
Performance, Local Government, Nakhon Si 
Thammarat Province 
 
บทน า 
 พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัภูมิพลอ
ดุลยเดชฯ ทรงมีพระราชด ารัสความตอนหน่ึง
ว่า  “จะตอ้งพฒันาคน เพื่อพฒันาประเทศ...” 
จากพระราชด ารัสจะเห็นวา่ ประเทศจะพฒันา
ให้กา้วหน้าไปไดต้อ้งพฒันา “คน” เพราะคน
คือ ทรัพยากรมนุษย”์ (Human Resource) เป็น
ปัจจยัส าคญั เป็นพลังขับเคล่ือนให้องค์การ
ประสบผลส าเร็จและลม้เหลวก็ได ้ 
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 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  ห รือ 
Human Resource Development ใ น อ ง ค์ ก ร 
สามารถยกระดับคุณภาพการท างานให้ มี
มาตรฐานสูงมากข้ึนและช่ือเสียงขององค์กรก็
จะเป็นท่ีนิยมแพร่หลายและไดรั้บความเช่ือถือ
เพิ่ มมากข้ึน โดยเฉพาะต้องการเสริมสร้าง
ศักยภาพการท างานและขจัดปัญหาในการ
ท างานข้อบกพร่อง จุดอ่อนและความด้อย
ประสิทธิภาพในการท างานของบุคลากรให้
หมดไปเท่าท่ีจะสามารถกระท าได ้ซ่ึงนอกจาก
การฝึกอบรม ช่วยเป็นฐานข้อมูลการพัฒนา
บุคลากรขององค์การ สามารถใช้เป็นประโยชน์
ในการส่งบุคลากรท่ีมีความรู้ ความสามารถ 
และทกัษะในการปฏิบติังานบรรลุผลส าเร็จตาม
วตัถุประสงค์อยา่งมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
เหมาะสมและถูกตอ้งตรงกบัสายงานอาชีพ  เพื่อ
สร้างความเจริญก้าวหน้าและสร้างสรรค์ความ
เจริญทั้งดา้นเศรษฐกิจ สังคม อยา่งสมดุล  
 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขต
อ าเภอปากพนัง จงัหวดันครศรีธรรมราช  ตั้ ง
ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 ปั จจุบัน การ
บริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลใน
เขตอ าเภอปากพนัง มีจ  านวน 13 แห่ ง มัก
ประสบปัญหาต่าง ๆ มากมาย โดยเฉพาะด้าน
การปฏิบัติงานของบุคลากรท่ีไม่สามารถเพิ่ม
บุ คลากรได้ รวมทั้ งท่ี มี อยู่ จ  าเป็ นต้องให้
ความส าคัญการพัฒนาเพื่ อเพิ่ มขีดความรู้  
ความสามารถและทกัษะในการปฏิบัติงานท่ีมี
คุณภาพให้ มีมาตรฐานสูงข้ึนให้บรรลุตาม

วัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิผลและเกิด
ประโยชน์สูงสุด 
 ดงัท่ีกล่าวมา ผูศึ้กษาเห็นความจ าเป็น
และตอ้งการศึกษา การพฒันาขีดความสามารถ
ในการปฏิบติังานของบุคลากรองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินในเขตอ าเภอปากพนัง จังหวัด
นครศรีธรรมราช  เพื่ อน าผลการศึกษาไป
วิ เคราะห์ ปัญหาอุปสรรคและไปเป็นแนว
ทางการพฒันาศกัยภาพภายในตวัของบุคลากร
เพื่อสามารถเพิ่มขีดความรู้ ความสามารถ และ
ทกัษะมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และมุ่งเน้น
ปลูกฝังจิตส านึกการพฒันาตนเองและตระหนกั
คุณค่าแห่งตน ก็จะท าให้ตัวเองมีความสุขใน
การด ารงชีวิตและส่งผลไปสู่องค์กรให้มีก าลัง
การผลิต  มีจิตส านึกในการพฒันางาน คือ การรู้
และเขา้ใจบทบาทหนา้ท่ีความรับผดิชอบในการ
ปฏิบัติ งานเพื่ อให้ เกิดผลงานตามท่ี ได้ รับ
มอบหมาย และมีจิตส านึกตระหนักรู้ในคุณค่า
แห่งองค์กรพื้นฐานบนความสนใจร่วมกันใน
การพฒันาองค์กรทั้ งระบบไม่ใช่เร่ืองของใคร
เพียงคนเดียว อนัส่งผลให้บุคลากรมีศกัยภาพ
ในการปฏิบติังานให้สูงข้ึนสู่ความเป็นมืออาชีพ 
องค์กรบรรลุผลตามวัตถุประสงค์อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดและเกิด
ประโยชน์สูงสุดโดยรวม  
 
วตัถุประสงค์การวจัิย 

1. เพื่ อศึกษาระดับการพัฒนาขีด
ความสามารถในการปฏิบติังานของบุคลากร
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตอ าเภอ
ปากพนงั จงัหวดันครศรีธรรมราช 
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2. เพื่อเปรียบเทียบระดบัการพฒันา
ขีดความสามารถในการปฏิบัติ งานของ
บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินใน
เขตอ าเภอปากพนัง จงัหวดันครศรีธรรมราช  
จ าแนกตาม เพศ ระดับการศึกษา ระยะเวลา
การปฏิบติังาน และรายไดต่้อเดือน 
 
สมมติฐานการวจัิย 

1. บุคลากรท่ี มี เพศต่างกัน  มีการ
พฒันาขีดความสามารถในการปฏิบติังานของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตอ าเภอปาก
พนงั จงัหวดันครศรีธรรมราช แตกต่างกนั 

2. บุ คล ากรท่ี มี ระดับก ารศึกษ า
ต่างกนั  มีการพฒันาขีดความสามารถในการ
ปฏิบติังานขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินใน
เขตอ าเภอปากพนัง จังหวดันครศรีธรรมราช 
แตกต่างกนั 

3. บุ ค ล าก ร ท่ี มี ร ะ ย ะ เว ล าก าร
ป ฏิ บั ติ ง าน ต่ า ง กั น  มี ก า ร พั ฒ น า ขี ด
ความสามารถในการปฏิบัติงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตอ าเภอปากพนัง 
จงัหวดันครศรีธรรมราช แตกต่างกนั 

4. บุ ค ล าก ร ท่ี มี ร าย ได้ ต่ อ เดื อน
ต่างกนั มีการพฒันาขีดความสามารถในการ
ปฏิบติังานขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินใน
เขตอ าเภอปากพนัง จังหวดันครศรีธรรมราช 
แตกต่างกนั 
 
ขอบเขตของการวจัิย 
 การวิจัยคร้ังน้ี ผู ้วิจ ัยได้ศึกษา เร่ือง 
การพฒันาขีดความสามารถในการปฏิบติังาน

ของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินใน
เขตอ าเภอปากพนัง จงัหวดันครศรีธรรมราช 
โดยศึกษาตามกรอบแนวคิดของบริษทั กุลธร
พ รี เมี ย ร์  ซ่ึ ง ไ ด้ น าห ลั ก ก ารพัฒ น า ขี ด
ความสามารถตามแนวคิดของ David C. 
McClelland มี 9 ด้าน ได้แก่ ด้านการท างาน
เป็นทีมและการให้ความร่วมมือ ด้านความ
รับผิดชอบและยึดมัน่ตามสัญญา ด้านส านึก
ด้านคุณภาพ  ด้านความสามารถในการส่ือ
ความ ด้านการบริหารการเปล่ียนแปลง ด้าน
การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ  ด้านการ
วเิคราะห์และการวางแผน ดา้นภาวะผูน้ า และ
ดา้นบริหารจดัการบุคลากร 
 ขอบเขตด้านตัวแปร 
 1) ตัวแปรอิสระ ได้แก่ เพศ ระดับ
การศึกษา ระยะเวลาการปฏิบัติงาน และ
รายไดต่้อเดือน 
 2) ตวัแปรตาม ได้แก่ การพฒันาขีด
ความสามารถในการปฏิบติังานของบุคลากร
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยใช้
กรอบของบ ริษัท  กุ ลธรพ รี เมี ย ร์  ซ่ึ งน า
หลกัการพฒันาขีดความสามารถตามแนวคิด
ของ David C. McClelland มี  9 ด้าน  ได้แ ก่  
(1) ด้านการท างานเป็นทีมและการให้ความ
ร่วมมือ  (2) ด้านความรับผิดชอบและยึดมัน่
ตามสัญญา  (3) ด้านส านึกด้านคุณภาพ  (4) 
ด้านความสามารถในการส่ือความ  (5) ด้าน
การบริหารการเปล่ียนแปลง (6)  ด้านการ
แก้ปัญหาและการตัดสินใจ    (7) ด้านการ
วิเคราะห์และการวางแผน  (8) ดา้นภาวะผูน้ า  
และ (9) ดา้นบริหารจดัการบุคลากร 
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วธีิด าเนินการวจัิย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรท่ีศึกษาคร้ังน้ี คือ ผูบ้ริหาร 
และบุคลากรผูป้ฏิบติังานในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินในเขตอ าเภอปากพนัง จงัหวดั
นครศรีธรรมราช จ านวน 313 คน 
 ขนาดกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย
คร้ังน้ี มีจ  านวนทั้งส้ิน 176 คน โดยด าเนินการ
ก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งตามวธีิการ ดงัน้ี 

1) ส ารวจจ านวนประชากรใน
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตอ าเภอปาก
พนงั จงัหวดันครศรีธรรมราช ซ่ึงมีหน่วยงาน
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินประเภทองคก์ารบริหาร
ส่วนต าบล จ านวนรวมทั้งส้ิน 13 แห่ง 

2) เม่ือได้จ  านวนประชากรของแต่
ละ อบต. ครบทั้ ง 13 แห่ง แล้วก าหนดขนาด
กลุ่มตัวอย่างโดยสูตรของยามาเน่ (Yamane 
อา้งถึงใน ธานินทร์  ศิลป์จารุ, 2555 : 45) ให้มี
ค่าความคลาดเคล่ือน 0.05 ค านวณตามสูตร 
ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง 176 คน คิดเป็นร้อยละ 56.23 
ของจ านวนประชากร 
 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
 เค ร่ื อ ง มื อ ท่ี ใ ช้ ใ น ก าร วิ จั ย เป็ น
แบบสอบถาม (Questionnaire) และโดยผูว้ิจยั
ส ร้าง ข้ึน เอง  จากการศึกษาเอกสารและ
งานวิจัย ท่ี เก่ี ยวข้อง  แบบสอบถามแบ่ ง
ออกเป็น 3 ตอน ดงัน้ี 
 ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบั
สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม เป็นแบบ
ตรวจส อบ รายก าร  (Checklist) โดยถ าม

เก่ียวกบั เพศ ระดบัการศึกษา ระยะเวลาการ
ปฏิบติังาน และ รายไดต่้อเดือน 
 ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบั
ระดับการพัฒนาขีดความสามารถในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรองค์กรปกครอง   
ส่วนท้องถ่ินในเขตอ าเภอปากพนัง จังหวัด
นครศรีธรรมราชแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) ตาม แน ว คิ ดของ ลิ เค อ ร์ท 
(Likert) มีขอ้ค าถามรวมทั้งส้ิน จ านวน 48 ขอ้ 
เป็นค าถามภายใตก้รอบแนวคิดเก่ียวกับการ
พฒันาขีดความสามารถในการปฏิบติังานของ
บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ทั้ ง 9 
ดา้น โดยไดก้ าหนดระดบัเกณฑ์การพฒันาขีด
ความสามารถออกเป็น 5 ระดบั  
 ตอนท่ี 3 เป็ น ข้อ เส น อแน ะขอ ง
ผู ้ต อบแบบสอบถ าม ต่อก ารพัฒ น าขี ด
ความสามารถในการปฏิบติังานของบุคลากร
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตอ าเภอปาก
พนงั จงัหวดันครศรีธรรมราช 
 การสร้างและหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
 การสร้างเคร่ืองมือท่ีในการวิจยั คือ 
แบบสอบถาม  ผู ้วิจ ัย มี วิ ธี ก ารส ร้างตาม
ขั้นตอน ดงัน้ี 

1) ศึ กษ าเอกส ารและงานวิ จั ย ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการพฒันาขีดความสามารถในการ
ปฏิบติังานของบุคลากรองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน ตามแนวคิดของ บริษทักุลธรพรีเมียร์ 
เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 

2) ศึกษาวิธีสร้างเคร่ืองมือแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่ า (Rating Scale) ตามวิธีของ
ลิเคอร์ท (Likert) และการสร้างแบบสอบถาม
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จากต าราของ บุญชม ศรีสะอาด (2553 : 74-
84) 

3) ส ร้างข้อค าถ ามภายใต้ก รอบ
แนวคิดเก่ียวกับการพฒันาขีดความสามารถ
ในการป ฏิบั ติ งานของบุ คลากรองค์ก ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 9 ด้าน โดยสังเคราะห์
จากนิยามศพัท์เฉพาะท่ีผูว้ิจยัตั้งข้ึนเพื่อใช้ใน
การวจิยัในคร้ังน้ี 

4) น าแบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน
เสนออาจารย์ท่ีปรึกษาเพื่อตรวจสอบความ
ถูกตอ้ง เหมาะสมและพิจารณาใหข้อ้เสนอแนะ 

5) ป รับป รุงแบบสอบถ ามต าม
ข้อ เสนอแนะของอาจารย์ท่ีป รึกษาแล้ว
น าเสนอผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่าน  เพื่อตรวจ
พิจารณาความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาของข้อ
ค าถาม โดยการหาความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้
ค าถามกบันิยามศพัท์เฉพาะ (IOC : Index Of 
Congruence) ซ่ึงค่าท่ีใชไ้ด ้ตั้งแต่ .50 ข้ึนไป 

6) น าแบ บ ส อบ ถ าม ท่ี ผ่ าน ก าร
พิจารณาของผูเ้ช่ียวชาญมาปรับปรุงแก้ไขตาม
ขอ้เสนอแนะ 

7) น าแบบสอบถามไปทดลองใช ้
(Try Out) กับก ลุ่มประชากรท่ีไม่ ใช่ก ลุ่ม
ตัวอย่างในการวิจัยคร้ังน้ี โดยคัดเลือกด้วย
วธีิการสุ่มอยา่งง่าย จ านวน 30 คน  

8) น าแบบสอบถามท่ีทดลองใช้มา
วิเคราะห์หาค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม
ทั้งฉบบั โดยวิธีการหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา 
(Alpha Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค 
(Cronbach) ผลการค านวณไดค้่าความเช่ือมัน่
ของแบบสอบถามทั้งฉบบัเท่ากบั .880 

9) จัดพิ ม พ์ แบบ ส อบถ ามฉบับ
สมบูรณ์ เพื่อน าไปเก็บรวบรวมขอ้มูลกบักลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีศึกษาต่อไป 
 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 การเก็บ รวบรวมข้อมู ลผู ้วิ จ ัยได้
ด าเนินการตามขั้นตอน ดงัต่อไปน้ี 
 1) ข อห นั ง สื อ จ าก วิ ท ย าลั ย ถึ ง
ผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขต
อ าเภอปากพนงั จงัหวดันครศรีธรรมราช เพื่อ
ขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล
การวจิยั 
 2) ผูว้ิจยัส่งแบบสอบถามถึงองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในเขตอ าเภอปากพนัง 
จงัหวดันครศรีธรรมราช ด้วยตนเองโดยขอ
ความอนุเคราะห์องค์การบริหารส่วนทอ้งถ่ิน
แต่ละแห่งช่วยแจกและรวบรวมแบบสอบถาม
ตามจ านวนกลุ่มตวัอย่างในแต่ละ อบต. และ
ไปรับแบบสอบถามคืนดว้ยตนเองหลงัจากส่ง
แบ บ ส อบ ถ าม ไป ส อ งสั ป ด าห์  ได้ รั บ
แบบสอบถามคืน จ านวน 176 ฉบับ คิดเป็น 
ร้อยละ 100.00 ของแบบสอบถามท่ีส่งไป 
 การวเิคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยคร้ังน้ี 
ผู ้วิจ ัยได้วิ เคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปโดยท าการวิเคราะห์
ขอ้มูลตามขั้นตอน ดงัน้ี 
 1) วเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัสถานภาพ
ของผูต้อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ ระดับ
การศึกษา ระยะเวลาการปฏิบัติงาน และ
รายได้ต่อเดือน โดยหาความถ่ี (Frequency) 
และค่าร้อยละ (Percentage) 
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 2) วิ เคราะห์ข้อมูลการพัฒนาขีด
ความสามารถในการปฏิบติังานของบุคลากร
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน โดยหาค่าเฉล่ีย 
( x ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เป็น
รายขอ้และเป็นรายดา้น  
 3) วิเคราะห์เปรียบเทียบการพฒันา
ขีดความสามารถในการปฏิบัติ งานของ
บุคลากรองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขต
อ าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
จ าแนกตามเพศ และระดับการศึกษา โดยใช้
ค่า t-test (Independent Samples) 
 4) วิเคราะห์เปรียบเทียบการพฒันา
ขีดความสามารถในการปฏิบัติ งานของ
บุคลากรองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขต
อ าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
จ าแนกตามระยะเวลาการปฏิบัติงาน และ
รายได้ต่อเดือน โดยใช้การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว โดยใช้ F-test (Oneway 
ANOVA) เม่ือพบว่ามีความแตกต่างอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ จะท าการทดสอบความ
แตกต่างเป็นรายคู่โดยวธีิการของเชฟเฟ่ 
 สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
 1. สถิติท่ีใช้ในการหาคุณภาพของ
เคร่ืองมือ ไดแ้ก่  
  1) ความ เท่ี ย งตรง เชิ ง เน้ื อห า 
(Content Validity) โด ยห าค่ าดั ช นี ค ว าม
สอดคล้อง ระหว่างข้อค าถามกบันิยามศพัท์
เฉพาะ 
  2) ความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม
ทั้งฉบบั โดยหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha 
Coefficient) ตามวธีิของครอนบาค (Cronbach) 

 2. สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ได้แก่1) ค่าความถ่ี (Frequency) 2) ค่าร้อยละ 
(Percentage) 3) ค่าเฉ ล่ีย (Mean : x ) 4) ค่ า
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 3. สถิติส าหรับทดสอบสมมติฐาน 
ได้แก่ 1) การหาค่าทดสอบที (T-test) แบบ 
Independent Samples 2) การหาค่าเอฟ (f-test) 
แบบ Oneway ANOVA 3) การทดสอบความ
แตกต่างเป็นรายคู่เม่ือพบวา่มีค่าเฉล่ียแตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ โดยใช้วิธีการ
ของเชฟเฟ่ 

 
สรุปผลการวจัิย 
 การศึกษาวิจัยเร่ือง การพัฒนาขีด
ความสามารถในการปฏิบติังานของบุคลากร
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตอ าเภอปาก
พนงั จงัหวดันครศรีธรรมราช  สรุปผลดงัน้ี  
 1. การวิ เคราะห์ข้อมูลสถานภาพ
ส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า 
ผูต้อบแบบสอบถามเป็นเพศชาย จ านวน 92 
คน คิดเป็นร้อยละ 52.30 เป็นเพศหญิง จ านวน 
84 คน คิดเป็นร้อยละ 47.70  การศึกษาระดับ
ปริญญาตรี จ านวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 50.60  
และสูงกวา่ปริญญาตรี จ  านวน 84 คน  คิดเป็น
ร้อยละ 49.40  มีระยะเวลาปฏิบติังานมากกวา่ 
15 ปี ข้ึนไป จ านวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 
31.80  รองลงมา ระยะเวลาการปฏิบัติงาน    
6-10 ปี จ  านวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 28.40  
และ ระยะเวลาการปฏิบติังาน 1-5 ปี จ  านวน 
31 คน คิดเป็นร้อยละ 17.60  มีรายไดต่้อเดือน 
20,001-30,000 บาท จ านวน 59 คน คิดเป็น
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ร้อยละ 33.50 รองลงมา รายได้ต่อ เดือน 
10,000-20,000 บาท มีจ านวน 47 คน คิดเป็น
ร้อยละ 26.70 รายได้ต่อเดือนต ่ากว่า 10,000 
บาท จ านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 20.5 และ
รายได้ต่อเดือนมากกว่า 30,000 บาท จ านวน 
34 คน คิดเป็นร้อยละ 19.30 
 2. การวิเคราะห์ระดบัการพฒันาขีด
ความสามารถในการปฏิบติังานของบุคลากร
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตอ าเภอปาก
พนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่า ผล
วเิคราะห์ระดบัการพฒันาขีดความสามารถใน
การปฏิบติังานของบุคลากรองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินในเขตอ าเภอปากพนัง จงัหวดั
นครศรีธรรมราช พบว่า โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดบัมาก 
 3. การเปรียบเทียบระดบัการพฒันา
ขีดความสามารถในการปฏิบัติ งานของ
บุคลากรองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขต
อ าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
พบว่า ผลการเปรียบเทียบระดบัการพฒันาขีด
ความสามารถในการปฏิบัติงานของบุคลากร
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตอ าเภอปาก
พนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช จ าแนกตาม
ระยะเวลาการปฏิบติังาน และรายไดต่้อเดือนท่ี
ต่างกนั พบว่า โดยภาพรวมมีระดับการพฒันา
ขีดความสามารถในการปฏิบติังาน แตกต่างกนั
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เป็นไป
ตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
 ส่วนผลการเปรียบเทียบระดับการ
พฒันาขีดความสามารถในการปฏิบติังานของ
บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขต

อ าเภอปากพนงั จงัหวดันครศรีธรรมราช จ าแนก
ตาม เพศ และระดบัการศึกษาท่ีต่างกนั พบว่า 
มีระดับการพัฒนาขีดความสามารถในการ
ปฏิบติังานไม่แตกต่างกนั 
 
อภิปรายผลการวจัิย 
 การศึกษาวิจัย เร่ือง  การพัฒนาขีด
ความสามารถในการปฏิบติังานของบุคลากร
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตอ าเภอปาก
พนงั จงัหวดันครศรีธรรมราช ผูว้ิจยัไดน้ าผล
ท่ีพบจากการ วิจัย มาอธิบายเช่ือมโยงกับ
ทฤษฎี แนวคิด และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องใน
ประเด็นดงัต่อไปน้ี  
 1. ระดบัการพฒันาขีดความสามารถ
ในการป ฏิบั ติ งานของบุ คลากรองค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตอ าเภอปากพนัง 
จังหวัดนครศ รีธรรมราช  พบว่า ผลการ
วเิคราะห์ระดบัการพฒันาขีดความสามารถใน
การปฏิบติังานของบุคลากรองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินในเขตอ าเภอปากพนัง จงัหวดั
นครศรีธรรมราช โดยภาพรวมมีค่าแปลผลอยู่
ในระดับมาก ทั้ งน้ีอภิปรายได้ว่า  บุคลากร
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีความเข้าใจ
บทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบของตนเองใน
ทีมงานปฏิบติังานในฐานะสมาชิกของทีมงาน 
เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายตามท่ีองค์กรก าหนดตาม
ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีความรับผิดชอบตามท่ี
ได้ รับมอบหมายร่วมก าหนดคุณค่ าของ
องค์กร วิสั ยทัศน์พันธกิจ  และน าเทคนิค
วิธีการปฏิบัติงานท่ีมีคุณภาพมาใช้ในงาน
ตามท่ีตนเองรับผิดชอบ ได้มีการปฏิบติังาน
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ตามกระบวนการ ขั้นตอน เพื่อให้ได้คุณภาพ
ของผลงานตามมาตรฐาน ท่ี ก าหนดใน
สนับสนุนบุคลากรท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งรวมทั้ง
การแก้ไขปัญหาด้านการบริการ บุคลากร
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินเป็นผูฟั้งท่ีดีโดย
แสดงความสนใจในส่ิงท่ีผูอ่ื้นพูด มีวิธีช้ีแจง 
โนม้นา้วจูงใจให้บุคลากรในองค์กรเกิดความ
เข้ า ใ จ  มี ทั ก ษ ะ ใน ก าร ส่ื อ ส าร เพื่ อ ให้
ผู ้ป ฏิ บั ติ งาน  มี แรงจู งใจในการท างาน 
บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มีการ
เรียนรู้ท่ีจะปฏิบติังานร่วมกับผูอ่ื้นในองค์กร 
ภายใตก้ารเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนได ้ประเมินผล
กระทบท่ีเกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลง มีความรู้ 
ความเข้าใจในกระบวนการขั้ นตอนการ
ปฏิบติังานแกปั้ญหาและการตดัสินใจก าหนด
แนวทางการแก้ไขปัญหาท่ีหลากหลาย ใน
การศึกษาข้อมูล  คาดคะเนแนวโน้มของ
ปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึนรวมทั้งผลกระทบต่อการ
ป ฏิบั ติ ง านของตน เอง  และ ที ม งาน อ่ืน 
บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  มี
ความส าม ารถ ในก ารก าหนดแผนการ
ด า เนิ น งาน ให้ ส อดคล้อ งกับ เป้ าห ม าย
ตรวจสอบผลการด าเนินงานกบัเป้าหมายของ
ทีมงานท่ีรับผิดชอบต่อผลการปฏิบติังานของ
ตน และของทีมงาน บุคลากรองคก์รปกครอง
ส่วนท้องถ่ินปฏิบัติงานตามขอบเขตความ
รับผิดชอบและเป้าหมายท่ีไดรั้บมอบหมายใน
การสนบัสนุนให้เกิดการพฒันาและฝึกอบรม
ภายในทีมงาน สนบัสนุน ส่งเสริม กระตุน้ให้
ผูร่้วมงานเกิดการปรับปรุง และพฒันาตนเอง
อย่างต่อเน่ือง ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจยัของ 

วรวิทย์  อารีย์พร้อม (2553) การพัฒนาขีด
ค ว าม ส าม ารถ ใน ก ารป ฏิ บั ติ ง าน ข อ ง
ข้าราชการเรือนจ ากลางนครศรีธรรมราช 
ผลการวิจัยพบว่า ระดับความคิด เห็นของ
บุคลากรเก่ียวกบัการพฒันาขีดความสามารถ
ในการปฏิบติังานของขา้ราชการเรือนจ ากลาง
นครศรีธรรมราชโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 
ทั้ ง น้ี อ าจ เป็ น เพ ร าะ ว่ า ก ารพัฒ น า ขี ด
ค ว าม ส าม ารถ ใน ก ารป ฏิ บั ติ ง าน ข อ ง
ขา้ราชการเรือนจ ากลางนครศรีธรรมราชนั้น 
ขา้ราชการทุกคนท่ีปฏิบติังานในเรือนจ ากลาง
มีความคิดเห็นถึงการพฒันาขีดความสามารถ
ของบุคลากรภายในเรือนจ าก าลงัด าเนินงาน
เป็นไปด้วยดี กล่าวคือ มีการพฒันาบุคลากร
โดยการส่งบุคลากรเขา้รับการฝึกอบรมอย่าง
สม ่าเสมอและต่อเน่ืองท าให้บุคลากรได้รับ
ความรู้ความช านาญในการปฏิบติังานพร้อม
ทั้งมีการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมและมี
การน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ใน
การปฏิบัติ งาน เพื่ อพัฒนาบุคลากรให้ มี
ศักยภาพ ถึงแม้ว่าการประชาสัมพันธ์ด้าน
ภาพลักษณ์ย ังไม่ได้ประชาสัมพันธ์อย่าง
สม ่าเสมอท าให้สังคมไม่สามารถเขา้ถึงขอ้มูล
ข่าวสารเท่าท่ีควรและด้านโครงสร้างในการ
บริหารงานภายในเรือนจ ามีความซ ้ าซ้อน 
ทรัพยากรท่ีใช้ก็มีความจ าเป็นต้องใช้อย่าง
ประหยดัและมีประสิทธิภาพแต่ก็แสดงให้
เห็นวา่เรือนจ ากลางนครศรีธรรมราชไดมี้การ
พฒันาบุคลากรอย่าสม ่าเสมอและต่อเน่ืองจน
ท าให้ บุ คลากรเกิด จิตส านึกและมีความ
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เช่ียวชาญช านาญกบัต าแหน่งงานท่ีปฏิบติัอยู่
จนท าใหโ้ดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 
 2. การเปรียบเทียบระดบัการพฒันา
ขีดความสามารถในการปฏิบัติ งานของ
บุคลากรองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขต
อ าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
พบวา่ ผลการเปรียบเทียบระดบัการพฒันาขีด
ความสามารถในการปฏิบติังานของบุคลากร
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตอ าเภอปาก
พนัง จังหวดันครศรีธรรมราช จ าแนกตาม
ระยะเวลาการปฏิบติังาน และรายไดต่้อเดือน
ต่างกนั พบวา่ โดยภาพรวมแตกต่างกนัอยา่งมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เป็นไปตาม
สมมติฐานท่ีตั้ งไว ้ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจยั
ของ รภสัสา  ปานชู (2554) ศึกษาวิจยัเก่ียวกบั
การพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์นธุรกิจโรงแรม 
กรณีศึกษาโรงแรมมาร์ริไทม์ ปาร์ค แอนด์ รี
สอ ร์ท  จังห วัดกระ บ่ี  ผลก ารวิจัยพบว่า 
พนั ก งาน มี ความ คิด เห็ น ต่อก ารพัฒ น า
ทรัพยากรมนุษย ์ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก 
เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับ
มากทุก ด้านเรียงตามล าดบั ได้ดงัน้ี ดา้นการ
ฝึกอบรม ด้านการพฒันาและด้านการศึกษา 
การเปรียบเทียบความคิดเห็นของพนกังานท่ีมี
ต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จ  าแนกตาม
ปัจจัย ส่วนบุคคล พบว่า พนักงานท่ีมีเพศ 
ระดบัการศึกษา ท่ีต่างกนั พบว่า มีการพฒันา
ทรัพยากรมนุษยใ์นธุรกิจโรงแรม ไม่แตกต่าง
กัน  ส่วน  ประสบการณ์การท างาน  และ 
รายได้ต่อเดือนต่างกนัมีความคิดเห็นต่อการ

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์แตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05   
 ส่วนผลการเปรียบเทียบจ าแนกตาม 
เพศ  และระดบัการศึกษา ท่ีต่างกัน พบว่า มี
ระดับการพัฒนาขีดความสามารถในการ
ปฏิบติังานของบุคลากรองค์กรปกครองส่วน
ท้อง ถ่ิน ใน เขตอ า เภอป ากพนั ง  จังห วัด
นครศรีธรรมราช ไม่แตกต่างกัน สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ วันทนา  เดชภักดี (2555) 
ความคิดเห็นต่อการพัฒนาศักยภาพในการ
ปฏิบติังานของบุคลากร องค์การบริหารส่วน
ต าบลในเขตอ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จงัหวดั
นครศรีธรรมราช  ผลการวิจัยพบว่า การ
วิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อ
การพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของ
บุคลากร องค์การบริหารส่วนต าบลในเขต
อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จงัหวดันครศรีธรรมราช  
จ าแนกตาม เพศ และระดับการศึกษา โดย
ภาพรวม พบว่า ไม่แตกต่างกนัอยา่งระดบันยั
ทางสถิติส าคญั .05 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะเพือ่การน าไปใช้ 
 การศึกษาวิจัย เร่ือง การพัฒนาขีด
ความสามารถในการปฏิบติังานของบุคลากร
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตอ าเภอปาก
พนงั จงัหวดันครศรีธรรมราช โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก  ผู ้วิ จ ัย มีข้อ เสนอแนะในการ
น าไปใช ้ดงัน้ี 
  1) ด้านการท างานเป็นทีมและ
การให้ความร่วมมือ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 
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ผู ้วิ จ ัย มี ข้อ เส น อแน ะว่ า  บุ ค ล าก รควร
ปฏิบัติงานกับต าแหน่งงานอ่ืน ๆ ภายใน
ทีมงานไดเ้ป็นอยา่งดีควรบริหารจดัการความ
ขัดแย้งภายในทีมงาน  และควรให้ความ
ช่วยเหลือและให้ค  าแนะน าต่อผู ้อ่ืนก่อนท่ี
ผูอ่ื้นจะร้องขอความช่วยเหลือ 
  2) ดา้นความรับผิดชอบ และยึดมัน่
ตามสัญญา โดยรวมอยู่ในระดับมาก ผู ้วิจ ัยมี
ข้อเสนอแนะว่าบุคลากรควรควบคุมการ
ด าเนินงานของทีมงานให้เป็นไปตามทิศทาง
และบรรลุตามเป้าหมาย และควรเป็นผูน้ าใน
การปฏิบติังานในสถานการณ์ต่าง ๆ 
  3) ด้านส านึกด้านคุณภาพ และ
บริการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก  ผู ้วิจ ัยมี
ข้อเสนอแนะว่าบุคลากรควรมีส่วนร่วมใน
การเสนอแนวทางดา้นส านึกดา้นคุณภาพ และ
บริการเพื่อปรับปรุงแกไ้ข ควรวเิคราะห์ขอ้มูล
ความเปล่ียนแปลงจากมาตรฐานคุณภาพท่ี
ก าหนดพร้อมประเมินผลควรร่วมหาวิธีใน
การปรับปรุงเพื่อหาแนวทางแก้ไขพัฒนา
คุณภาพการด าเนินงานอยูเ่สมอ 
  4) ด้านความสามารถในการส่ือ
ความ  โดยรวมอยู่ ในระดับมาก  ผู ้วิจ ัย มี
ข้อ เสนอแนะว่า  หน่ วยงานควรส่ งเส ริม 
สนับสนุนให้บุคลากรได้ฝึกทกัษะการส่ือสาร 
ทั้งการรับสารและการส่งสาร ทักษะการเขียน 
และการรับฟังความคิดเห็นหรือแนวความคิด
ท่ีตอ้งการส่ือไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล 
  5) ดา้นการบริหารการเปล่ียนแปลง 
โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะ
ว่า บุคลากรควรปฏิบัติงานในขอบเขตหน้าท่ี

ความรับผิดชอบของตนภายใตก้ารเปล่ียนแปลง 
ควรก าหนดขั้ น ตอน ในการบ ริห ารก าร
เปล่ียนแปลงโดยค านึงถึงทรัพยากรท่ีจ าเป็น 
  6) ด้านการแก้ปัญหาและการ
ตดัสินใจ โดยรวมอยู่ในระดับมาก  ผูว้ิจยัมี
ขอ้เสนอแนะ  บุคลากรควรมีส่วนร่วมในการ
วิเคราะห์และเสนอแนวทางในการแก้ไข
ปัญหา หรือประเด็นปัญหาด้านนโยบาย กล
ยุทธ์ขององค์กร ควรประสานความร่วมมือ
ระหว่างบุคลากรท่ีเก่ียวข้อง พร้อมแก้ไขข้อ
ขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึน 
  7) ด้านการวิ เคราะห์และการ
วางแผน โดยรวมอยู่ในระดับมาก ผู ้วิจ ัยมี
ขอ้เสนอแนะ บุคลากรควรปรับเปล่ียนขั้นตอน
การปฏิบติังานให้สอดคลอ้งกบัสภาพแวดล้อม 
ควรจดัสรรทรัพยากรท่ีเหมาะสม 
  8) ด้านภาวะผู ้น า โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก  ผูว้ิจยัมีข้อเสนอแนะ บุคลากรควร
ปฏิบติังานตามขอบเขตความรับผิดชอบและ
เป้าหมายท่ีไดรั้บมอบหมาย ควรมีความมุ่งมัน่
ในการปฏิบติังานเพื่อใหบ้รรลุตามเป้าหมาย 
  9) ด้านบริหารจัดการบุคลากร
โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะ 
บุคลากรควรได้รับการสนับสนุนส่งเสริมให้
พัฒ น าตน เองอย่าง เป็ น ระบบ  ต่อ เน่ื อ ง 
สม ่าเสมอ 
 2.  ข้อเสนอแนะเพือ่ท าวจัิยคร้ังต่อไป 
 ผลจากการวิจยั เร่ือง การพัฒนาขีด
ความสามารถในการปฏิบติังานของบุคลากร
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตอ าเภอ 
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ปากพนัง จงัหวดันครศรีธรรมราช  ผูว้ิจยัมี
ขอ้เสนอแนะเพื่อการวจิยัดงัต่อไปน้ี 
  1) ควรศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการ
พฒันาขีดความสามารถในการปฏิบติังานของ
บุคลากรองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขต
อ าเภอปากพนงั จงัหวดันครศรีธรรมราช 
  2) ควรศึกษาทศันคติของเก่ียวกบั
การพฒันาขีดความสามารถในการปฏิบติังาน

ของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินใน
เขตอ าเภอปากพนงั จงัหวดันครศรีธรรมราช 
  3) ค ว ร ศึ ก ษ าแน วท าง  ห รื อ
รูปแบบการพัฒนาขีดความสามารถในการ
ปฏิบัติงานท่ีเหมาะสมกับบุคลากรองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตอ าเภอปากพนัง 
จงัหวดันครศรีธรรมราชในโอกาสต่อไป 

 
 

เอกสารอ้างองิ 
 
ธานินทร์  ศิลป์จารุ.  (2555).  การวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย spss.  พิมพค์ร้ังท่ี 7.  กรุงเทพฯ :  

วอิีนเตอร์ปร๊ิน 
บุญชม  ศรีสะอาด.  (2553).  การวจัิยเบือ้งต้น.  พิมพค์ร้ังท่ี 7.  กรงเทพฯ : สุวริียาสาส์น. 
รภสัสา  ปานชู.  (2554).  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจโรงแรม กรณีศึกษาโรงแรมมาร์ริไทม์

ปาร์ค แอนด์ สปา รีสอร์ท จังหวัดกระบี่.  หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยั
ราชภฏัสุราษฎร์ธานี. 

วรวิทย ์ อารียพ์ร้อม.  (2553).  การพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติงานของข้าราชการเรือนจ า
กลางนครศรีธรรมราช .  วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย 
ราชภฏัวไลยอลงกรณ์. 

วนัทนา  เดชภกัดี.  (2555).  ความคิดเห็นต่อการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
องค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครศรีธรรมราช .   
สารนิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบญัฑิต. มหาวทิยาลยัเฉลิมกาญจนา ศูนยน์ครศรีธรรมราช. 

Willem Adriaan Bonge.  (1964).  Criminality and economic conditions.  Boston : Little Brown. 


