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บทคัดย่อ
การวิจัยเรื่องนี้ ได้กาหนดวัตถุประสงค์ไว้ 3 ประการคือ 1) เพื่อศึกษาการพัฒ นาทรัพยากร
มนุษย์ขององค์การบริหารส่วนตาบลตามแนวทางการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ในเขตจังหวัด
ปทุมธานี 2) เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์การบริหารส่วนตาบลตาม
แนวทางการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ในเขตจังหวัดปทุมธานี 3) เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ ขององค์การบริหารส่วนตาบลตามแนวทางการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ในเขต
จังหวัดปทุ มธานี ผู้ วิจัย ใช้การวิจั ย เชิงปริมาณ และเชิงคุณ ภาพ เชิงปริมาณทาการเก็บข้อมูล จาก
กลุ่ ม ตั ว อย่ างทั้ งสิ้ น 380 คน ผู้ วิ จั ย ได้ ใช้ วิ ธีก ารวิ เคราะห์ ส ถิ ติ ด้ ว ยเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์โปรแกรม
ส าเร็ จ รู ป ท าการวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล ได้ แ ก่ 1) การหาค่ า อ านาจจ าแนกเป็ น รายข้ อ ใช้ Item-Total
Correlation โดยใช้ก ารหาค่า สัม ประสิท ธิ์ส หสัม พันธ์อย่างง่าย ของ Pearson”s Correlation
2) สถิติพ รรณนา ได้ แก่ ร้ อ ยละ ค่ าเฉลี่ ย ( X ) และค่าเบี่ ย งเบนมาตรฐาน 3) สถิติ อนุ ม าน ได้แ ก่
การวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณ และการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณตามลาดับความสาคัญของตัว
แปรที่เข้าสมการ การวิจัยเชิงคุณภาพผู้ให้ข้อมูลสาคัญ เชิงลึก มีจานวน 8 คน ในปัจจัยที่เกี่ยวกับการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์การบริหารส่วนตาบลตามแนวทางการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่
5 ด้าน ได้แก่ ด้านการกาหนดนโยบาย ด้านการพัฒนาระบบราชการ ด้านการอานวยการ ด้านการลด
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน และด้านการประเมินผลปฏิบัติงานราชการ และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลตามแนวทางการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ ด้านการพัฒนาการเรียนรู้และการปฏิบัติงาน ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
กับระบบการให้สิ่งจูงใจ และด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน ผู้วิจัยได้ใช้เครื่องมือ คือ แบบสัมภาษณ์
เจาะลึกข้อมูลสาคัญ วิเคราะห์ประเด็นเหมือนสอดคล้อง และประเด็นแตกต่าง
ผลการวิจัย พบว่า 1) การพัฒ นาทรัพยากรมนุษย์ขององค์การบริหารส่วนตาบลตามแนว
ทางการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ในเขตจังหวัดปทุมธานีการสร้างสมการพยากรณ์ แนวทางการ
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พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์การบริหารส่วนตาบลตามแนวทางการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่
ในเขตจังหวัดปทุมธานี จากผลการวิเคราะห์ ข้อมูล จากการวิจัย สามารถสร้างสมการพยากรณ์ใน
คะแนนมาตรฐาน สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน  = .028 (X5)+.025 (X1) + .022 (X2) +
.020 (X4) +.009 (X3) 2) แนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์การบริหารส่วนตาบลตามแนว
ทางการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ในเขตจังหวัดปทุมธานี มีแนวทางตามปัจจัยที่ส่งผลมากน้อย
คือ การปฏิบัติหน้าที่ต้องประเมินผลการปฏิบัติงาน แผนงานโครงการ กิจกรรม การปฏิบัติหน้าที่ของ
ผู้บริหาร ฝ่ายสภา และสมาชิกองค์การบริหารส่วนตาบล ส่วนจังหวัด เพื่อนาข้อมูลมาวางแผนกาหนด
นโยบาย ให้ ส อดคล้ องกับ ระบบราชการที่ ต้องอาศัยหลั กธรรมาภิบ าล และลดขั้นตอนการปฏิบั ติ
บริการด้วยน้าใจใช้เทคโนโลยี ทั้งนี้ต้องยึดกฎ ระเบียบและบริการด้วยความจริงใจเพื่อการบริการ
สาธารณะในท้องถิ่น ส่งผลต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ตามแนวทางการบริหารภาครัฐแนวใหม่
ด้านองค์กรแห่งการเรียนรู้ ด้านการพัฒนาการเรียนรู้และการปฏิบัติงาน ด้านการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์กับระบบให้สิ่งของจูงใจ และด้านการปฏิบัติงาน จึงเกิดประสิทธิผลส่งผลในการพัฒนางานสู่
ประชาชนอย่างแท้จริง


คาสาคัญ : การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ , องค์การบริหารส่วนตาบล, แนวทางการบริหารจัดการแนว
ใหม่, จังหวัดปทุมธานี
Abstract
This research was purpose are 1) to study human resource development of the
subdistrict administrative organization as new public management of sub district
administrative organization in Pathumthani province 2) to study factors affecting
human resource development of the subdistrict administrative organization as new
public management of the sub district administrative organization in Pathumthani
province and 3) to propose the human resource development approach of the sub
district administrative organization as new public management of the sub district
administrative organization in Pathumthani province. This research was the quantitative
and qualitative and the study sample consisted of 380 people. The data analysis was
used the statistical computer package 1) to calculate the item total correlation by a
simple correlation of Pearson. 2) to calculate the descriptive statistical by percentage,
mean and standard deviation and 3) to calculate the y inferential statistical by
multiple regression analysis with stepwise multiple regression analysis. The key
informants in the qualitative research were 8 people in factors on the human resource
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development of the sub district administrative organization as new public
management of the sub district administrative organization in Pathumthani province
within 5 aspects that; policy formulation aspect, bureaucracy development aspect,
administration aspect, performance approach reducing aspect and bureaucratic
performance assessment aspect, and the human resource development of the sub
district administrative organization as new public management of the sub district
administrative organization in Pathumthani province within 4 aspects that; learning
organization aspect, the development of learning and performance aspects, human
resource development aspect with motivation system and performance assessment
aspect. The analysis tool had depth interview and the same issue analysis was that
related to the different issue analysis.
The result of the research revealed that; 1) The human resource development
approach of the sub district administrative organization as new public management of
the sub district administrative organization in Pathumthani province can produce the
forecast equation is  = .028 (X5)+.025 (X1) + .022 (X2) + .020 (X4) + .009 (X3). 2) The
human resource development approach of the sub district administrative organization
as new public management of the sub district administrative organization in
Pathumthani province had the highest approach as factors affecting that the
performance assessment as project and activity plans of administrators assessment,
the council and the members of sub district and provincial administrative organization
and apply the data for policy formulation planning that related to the good
governance of bureaucracy and performance reducing, sincere service with technology
using that have to maintain the regulation and sincere service for public service in
local area affecting human resource development approach of the sub district
administrative organization as new public management in learning organization aspect,
the development of learning and performance aspect, human resource development
with motivation system aspect and performance aspect had the effectiveness affecting
performance development to people absolutely.


Keywords : Human Resource Development, Subdistrict Administrative Organization,
guidelines the new public, Pathumthani province
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บทนา
กระแสแห่ งการเปลี่ ยนแปลงสภาพการณ์ ของโลกยุคปัจจุบันที่ทุ กสิ่งทุ กอย่างถูกผลั กดันและ
ขับเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว พร้อมกับความเปลี่ยนแปลงในเรื่องต่างๆ ที่เกิดขึ้น ทั้งในส่วนของปัจจัย
ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยี ซึ่งผลจากพลวัตของความเปลี่ ยนแปลงที่เกิดขึ้น ทาให้
เราไม่สามารถจะทานายหรื อคาดการณ์ เหตุ การณ์ ต่ างๆ ที่ จะเกิดขึ้นได้ การบริหารงานขององค์ การก็
เช่นกัน ความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ย่อมมีผลกระทบต่อองค์การทั้งทางตรงและทางอ้อม ทั้งนี้เนื่องจากปัจจัย
และตัวแปรที่เกิดขึ้น ในปัจจุบันทาให้องค์การต่างๆ ได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง การดาเนินงานของตน
ไม่เพียงแต่เฉพาะในองค์การภาคธุรกิจเท่านั้น การพัฒนาการการจัดการภาครัฐแนวใหม่เห็นว่าพัฒนามา
จากการจัดการภาครัฐในยุคพาราไดม์ที่ 6 โดยเฉพาะการจัดการภาครัฐในแนวทางการจั ดการเพื่ อการ
ปลดปล่อยและแนวทางการจัดการที่มุ่งเน้นตลาด และการจัดการภาครัฐทั้ง 2 แนวทางนี้ก็มีรากฐานมา
จากทฤษฎีทางเลือกสาธารณะและเศรษฐศาสตร์เชิงสถาบันใหม่ หรือเศรษฐศาสตร์องค์การมีลักษณะเด่น
คื อความพยายามแก้ ปั ญ หาของระบบราชการแบบดั้ งเดิ ม โดยเฉพาะอย่ างยิ่ งการปรั บปรุ งในด้ าน
ประสิทธิภาพ และการให้บริการประชาชนซึ่งหัวใจสาคัญของการจัดการภาครัฐแนวใหม่ก็คือ การปฏิรูป
ระบบราชการนั้นเอง ช่วงทศวรรษ 1980 และ 1990 เกิดการจัดการแนวใหม่ภาครัฐขึ้นในโลก มีชื่อเรียกว่า
“การจั ด การภาครั ฐ ” (Public Management) หรื อ ”การจั ด การภาครั ฐ แนวใหม่ ” (New Public
Management) หรือบางที ก็มีชื่อเรี ยกย่อว่า “NPM” นักวิชาการ คาร์มาร์ก เห็ นว่าเป็ นการปฏิ วัติการ
บริหารภาครัฐซึ่งมีอิทธิพลอย่างมากเหมือนกับ ทฤษฎีระบบราชการของ เวเบอร์ หลักใหญ่ของการจัดการ
ภาครัฐแนวใหม่ คือ เปลี่ ยนระบบราชการที่เน้ นระเบียบและขั้นตอนไปสู่ การบริหารแบบใหม่ ซึ่งเน้ น
ผลสาเร็จและความรับผิดชอบรวมทั้งใช้เทคนิคและวิธีการของเอกชนมาปรับปรุงการทางาน การบริหาร
จัดการภาครัฐเป็นศาสตร์ที่พัฒนามาจากทฤษฎีทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์และการบริหารรัฐกิจ ซึ่งมี
การพัฒนาการมาอย่างต่อเนื่อง
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management) เป็นกระบวนการที่ผู้บริหารผู้มี
หน้าที่เกี่ยวกับงานบุคลากรและหรือบุคคลที่ต้องปฏิบัติงานเกี่ยวของกับบุคลากรขององค์กรร่วมกันใช้
ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในการสรรหา การคัดเลือกและบรรจุบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้
ปฏิบั ติงานในองค์การ พร้ อมทั้ งดาเนิ นการธารงรักษาและพัฒนาให้ บุ ค ลากรขององค์กร มีศักยภาพที่
เหมาะสมในการปฏิบัติงานและมีคุณภาพชีวิตการทางานที่เหมาะสม ตลอดจนเสริมสร้างหลักประกันให้แก่
บุคลากรที่พ้นจากการร่วมงานกบองค์การองค์การบริหารส่วนตาบลเป็นหน่วยงานบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่น จัดตั้งตาม พ.ร.บ.สภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2537 และดาเนินการตามอานาจ
หน้าที่ในการบริหารงบประมาณและมีการบริหารงานบุคคลภายในองค์การบริหารส่วนตาบลของตนเอง
หากมีการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพ จะทาให้เกิดความคุ้มค่า ซึ่งจะส่งผลให้การบริหารงาน
บุคคลในองค์การบริหารส่วนตาบลมีการพัฒนาความก้าวหน้าและบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การจึงจาเป็น
อย่ างยิ่ งที่ องค์ การบริ ห ารส่ วนต าบลจะต้ องมี การบริ ห ารองค์ กรให้ เข้ มแข็ ง มี บุ คลากรที่ มี ความรู้

246

JOURNAL OF NAKHONRATCHASIMA COLLEGE

Vol.11 No.1 January – April 2017

.

ความสามารถ มี ทั กษะในการปฏิ บั ติ งานมี การบริหารงานบุ คคลที่ ดี มี คุ ณภาพ อี กทั้ งบุ คลากรควรมี
ความสามารถในการบูรณาการความร่วมมือกับหน่ วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน เพื่อที่จะ
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งไม่เพียงเฉพาะบุคลากรต้องมีคุณสมบัติที่พึงประสงค์เท่านั้น
แต่หมายความรวมถึงองค์การบริหารส่วนตาบลต้องมีระบบการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่ดี สามารถ
พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร สร้างแรงจูงใจให้บุคลากรปฏิบัติงานอย่างเต็ม ความสามารถด้วย
ความเต็มใจ
ความเปลี่ยนแปลงและการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ ในระยะเวลา 2 ทศวรรษที่ผ่านมาเป็น
ยุคสมัยแห่งการปฏิรูปการบริหารงานภาครัฐ ประเทศไทยได้พยายามในการปรับปรุงและทาการปฏิรูป
ระบบการพัฒนาราชการ โดยเฉพาะอย่ างยิ่ งความพยายามในการปรับรื้อแนวทางใน การบริหารงาน
ภาครัฐที่ จากเดิมจะเป็ นรูปแบบของการปกครองซึ่งจะให้ ความสาคัญกับการจัดการ ความสัมพันธ์เชิง
อานาจในแนวตั้ง ยึดถือการสั่งการในแบบที่มอบให้รัฐเป็นผู้ทาหน้าที่ในการปกครอง กาหนดกฎเกณฑ์
ชี้นา สั่งการ เข้าแทรกแซงการดาเนินการในเรื่องต่างๆ ได้มาสู่รูปแบบในปัจจุบันในแนวทางที่เรียกว่า การ
จัดการปกครอง ที่ให้ความสาคัญกับการจัดการความสัมพันธ์เชิงอานาจแนวนอน มีการกระจายอานาจ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กลุ่มทางสังคม การลดบทบาทขององค์การภาครัฐ การปฏิบัติงานใน
หน้าที่อย่างมีเหตุ มีผล มีความรับผิดชอบ โปร่งใส และพร้อมที่จะตรวจสอบได้ การจัดการภาครัฐแนวใหม่
ถือว่าเป็ นกรอบแนวคิดส าคัญในการปฏิรูปการบริหารงานภาครัฐในยุคสมัยแห่งความเปลี่ยนแปลง ซึ่ง
ขอบข่ายแนวคิดจะครอบคลุ มมิติทางการบริหารจัดการภาครัฐอย่างกว้างขวาง ทั้งนี้การบริ หารพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ หรือการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในภาครัฐ ก็ถือได้ว่าเป็นองค์ประกอบที่สาคัญ ทศพร ศิ
ริสั มพั นธ์ (2550: 35-37) ได้ เสนอแนวความคิดของการบริหารจัดการภาครัฐใหม่ หรือการจั ดการนิ ยม
ตั้งอยู่บนสมมุติฐานของความเป็นสากลของทฤษฎีการบริหารและเทคนิควิธีการจัดการว่าสามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ได้ทั้งการบริหารรัฐกิจ และการบริหารธุรกิจ ซึ่งเป็นกระแสแนวความคิดที่สอดคล้องกับรัฐ
ประศาสนศาสตร์แบบคลาสสิคของ Woodrow Wilson (1887; Reprinted in Shafritz, J, and Hyde,
A, 1997) ที่เน้นแยกการเมืองออกจากการบริหารงาน และหลักวิทยาศาสตร์ การจัดการของ Frederick
W. Taylor (1947) โดยมุ่งเน้นให้ความสาคัญต่อการประหยัดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
สาหรับภายใต้บริบทการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทางการบริหารจัดการภาครัฐในงาน
ศึ กษาวิ จั ยของสถาบั นวิจั ยและให้ ค าปรึ กษาแห่ งมหาวิทยาลั ยธรรมศาสตร์ ได้ ศึ กษาการพั ฒ นาการ
บริ หารงานบุ คคลส่ วนท้ องถิ่นกับการบริหารจั ดการภาครัฐ พบว่า การพั ฒนาการบริหารงานบุคคลมี
ความสัมพันธ์กับการบริหารจัดการภาครัฐ และ ทศพร ศิริสัมพันธ์ และคณะ (2546) ได้ศึกษาวิวัฒนาการ
ของการปฏิรูประบบบริหารราชการไทยในช่วงสองทศวรรษที่ผ่ านมา พบว่า การบริหารราชการไทยมี
แนวโน้มในการปรับเปลี่ยนไปจากการพัฒนาระบบบริหารราชการแบบดั้งเดิมมาสู่การพัฒนาระบบการ
บริหารภาครัฐแนวใหม่ ที่ได้มีการ บู รณาการกรอบแนวคิดและเทคนิคในการบริหารที่หลากหลาย เป็น
การบูรณาการแนวคิดในเรื่องของการบริหารจัดการองค์การสมัยใหม่ ภารกิจหลักขององค์กรปกครองส่วน
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ท้องถิ่น คือ การจัดระบบบริการสาธารณะขั้นพื้นฐาน รวมทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเพื่อประโยชน์
ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ซึ่งในอดีต ที่ผ่านมา การบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อยู่ภายใต้การควบคุมและกากับอย่างใกล้ชิดจากราชการบริหารส่ วนกลางและส่วนภูมิภาค แต่หลังจากที่
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 (ยกเลิกโดยรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550) มีเจตนารมณ์
มุ่งเน้นกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีผลบังคับใช้ทาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
อิสระในการกาหนดนโยบายการปกครองการบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลั งและมี
หน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะ ทั้งนี้ รัฐจะกากับดูแลได้เท่าที่จาเป็นตามที่กฎหมายกาหนด (สถาบันวิจัยและ
ให้คาปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2546 : 1-2)
นอกจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอิสระในการบริหารจัดการของตนเองแล้วรัฐธรรมนูญ
ฉบับดังกล่าวยังส่งผลให้มีการตราพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 เพื่อพัฒนาการกระจายอานาจให้แก่ท้องถิ่นเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดย
กาหนดอานาจหน้าที่ในการจัดการระบบบริการสาธารณะและการจัดสรรสัดส่วนภาษีและอากรขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนดาเนินการเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรและผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้มี
ศักยภาพในการรองรับภารกิจที่ถ่ายโอนในขณะเดียวกัน ก็ได้มีการตราพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีคณะกรรมการพนักงานส่วนท้องถิ่น
ของตนเองเพื่อทาหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสาหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นได้โดยตรง และเพื่อให้
การบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนท้องถิ่นทุกรูปแบบมีทิศทางที่เหมาะสมและเป็นธรรม จึงกาหนดให้
คณะกรรมการพนั กงานส่ วนท้ องถิ่นดังกล่ าวมีลั กษณะไตรภาคี ประกอบด้ วย ผู้ แทนจากส่ วนราชการ
ท้องถิ่นและผู้ทรงคุณวุฒิ แบ่งเป็น 3 ระดับ คือ คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น และคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น ทาหน้าที่ในการกาหนดมาตรฐานและแนวทางการบริหารงานบุคคลรวมทั้งกาหนดให้มีสานักงาน
คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานส่วนบุคคลส่วนท้องถิ่นรับผิดชอบในงานธุรการของคณะกรรมการ
มาตรฐานการบริ หารงานบุ คคลส่ วนท้ องถิ่ น แต่ ทั้ งนี้ การก าหนดค่ าใช้ จ่ ายด้ านก าลั งคนขององค์ กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งจะกาหนดสู งกว่า ร้อยละ 40 ของเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นไม่ได้
คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นในฐานะองค์กรกลางบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น และสานักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ในฐานะหน่วย
รั บ ผิ ดชอบงานในราชการของคณะกรรมการมาตรฐานการบริ ห ารงานบุ คคลส่ วนท้ องถิ่ น มี ห น้ าที่
รับผิดชอบในการกาหนดแนวทางการพัฒนาการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นเพื่อรองรับการกระจาย
อานาจการปกครองส่ วนท้องถิ่น ซึ่ งเป็นกลไกส าคัญประการหนึ่ งที่จะทาให้ การบริหารจัดการบรรลุ
วัตถุประสงค์ ดังนั้นจึงจาเป็นต้องทาการศึกษาวิจัยเพื่อ 1) พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นที่
พึงปรารถนาที่สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ที่ให้ความเป็นอิสระในการบริหารงานบุคคลส่วน
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ท้องถิ่น และส่งเสริมระบบคุณธรรมให้เข้มแข็ง และสามารถรองรับการกระจายอานาจสู่ท้องถิ่นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพประสิทธิผล 2) พัฒนาบุคลากรส่วนท้องถิ่นให้มีขีดความสามารถเพิ่มมากขึ้นในการปฏิบัติ
หน้าที่ตามที่กฎหมายกาหนดและภารกิจ ที่มีการถ่ายโอนไปให้ท้องถิ่นดาเนินการตามแผนการกระจาย
อานาจฯ 3) การกาหนดแนวทางพัฒนาสมรรถนะของกลไกการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นในระยะยาว
เพื่อให้สามารถทาหน้าที่เป็นหน่วยช่วยอานวยการให้กับองค์กรการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
จากปัญหาข้างต้น ชี้ชัดได้ว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบขององค์การบริหารส่วน
ตาบล ตั้ งแต่ มี การกระจายอานาจให้ มี อิสระในการบริหารงาน คนเสมื อนเครื่องจั กรเป็ นกลไกที่ จะ
ขับเคลื่ อนให้ งานบรรลุ เป้ าหมาย ซึ่ งถ้าขาดการพั ฒนาที่ถูกต้องจะนาพาให้ องค์กรล้มเหลวได้ ดั งนั้ น
ผู้วิจัยเห็นว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การบริหารส่วนตาบล เป็นเรื่องสาคัญยิ่งตามนโยบายของ
รัฐบาลให้การกระจายอานาจสู่ท้องถิ่น โดยนาหลักการปฏิรูประบบราชการ การจัดการภาครัฐแนวใหม่
มาประยุกต์ใช้ในการบริหารงาน เพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์แก่ความคุ้มค่าของประชาชนที่มารับใช้บริการเพื่อ
ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลจึงเป็นเหตุผลที่มาในการวิจัยในครั้งนี้
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาการพัฒ นาทรัพยากรมนุษย์ขององค์ก ารบริห ารส่ วนตาบลตามแนวทางการ
บริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ ในเขตจังหวัดปทุมธานี
2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์การบริหารส่วนตาบลตาม
แนวทางการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ในเขตจังหวัดปทุมธานี
3. เพื่ อเสนอแนวทางการพัฒ นาทรัพ ยากรมนุษ ย์ขององค์การบริห ารส่วนตาบลตามแนว
ทางการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ในเขตจังหวัดปทุมธานี
ขอบเขตของการวิจัย
ขอบเขตด้านเนื้อหา
การศึกษาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์การบริหารส่วนตาบลตามแนวทางการบริหาร
จัดการภาครัฐแนวใหม่ในเขตจังหวัดปทุมธานี ประกอบด้วย 1) ปัจจัยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 5
ด้าน ได้แก่ ด้านการกาหนดนโยบาย ด้านการพัฒนาระบบราชการ ด้านการอานวยการ ด้านการลด
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ด้านการประเมินผลปฏิบัติงานราชการ 2) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 4 ด้าน
ได้แก่ การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ การพัฒนาการเรียนรู้และการปฏิบัติงาน การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์กับระบบการให้สิ่งจูงใจ การประเมินผลการปฏิบัติงาน
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ขอบเขตด้านประชากร
ประชากร ได้แก่ ประชาชนทั้งหมดที่มีสิ ทธิเลื อกตั้งที่ อาศัยอยู่ในเขตองค์การบริห ารส่ว น
ตาบล ในจังหวัดปทุมธานี จานวน 104,352 คน
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ประชาชนที่มีสิทธิเลือกตั้งในจังหวัดปทุมธานี จานวน 400 คน ซึ่งขนาด
กลุ่มตัวอย่างได้มาจากการแทนค่าสูตรของ Taro Yamane (Yamane. 1973 : 725)
ขอบเขตด้านสถานที่
องค์การบริหารส่วนตาบลทั้งหมด จานวน 37 แห่ง ที่อยู่ในเขตจังหวัดปทุมธานี
ขอบเขตด้านเวลา
ระยะเวลาศึกษาตั้งแต่ ตุลาคม พ.ศ.2557 – มีนาคม พ.ศ. 2558
วิธีการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถามเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ
1. แบบสอบถามเชิงปริมาณ แบ่งเป็น 3 ตอน ได้แก่
ตอนที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคล คือ เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพ รายได้
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามปัจจัยเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลตามแนวทางการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ 5 ด้าน คือ 1) ด้านการกาหนดนโยบาย 2)
ด้านการพัฒนาระบบราชการ 3) ด้านการอานวยการ 4) ด้านการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 5) ด้าน
การประเมินผลปฏิบัติงานราชการ
ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์การบริหารส่วน
ตาบลตามแนวทางการบริห ารจัดการภาครัฐแนวใหม่ 4 ด้าน คือ 1) ด้านการเป็นองค์กรแห่ งการ
เรียนรู้
2) ด้านการพัฒนาการเรียนรู้และการปฏิบัติงาน 3) ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์กับ
ระบบการให้สิ่งจูงใจ 4) ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน
2. แบบสอบถามเชิงคุณภาพ เป็นแบบสัมภาษณ์แบ่งออกเป็น 2 ตอน
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 เป็นแบบคาถามปลายเปิดโดยให้ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นได้โดย
อิสระ ตามข้อคาถามนั้นๆ
การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้ศึกษาวิจัย ได้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอน ดังนี้
1. ขอหนังสือจาก มหาวิทยาลัยปทุมธานี เพื่อขอความอนุเคราะห์จากกลุ่มตัวอย่างในการให้
ข้อมูล
2. นาแบบสอบถาม จานวน 400 ชุด พร้อมทั้งหนังสือขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม
ไปมอบให้กลุ่มตัวอย่าง อธิบายวัตถุประสงค์ของการวิจัย การกรอกข้อมูลโดยผู้วิจัยและทีมงานช่วยแจก
แบบสอบถามและช่วยเก็บข้อมูลแบบสอบถามด้วยตนเอง

250

JOURNAL OF NAKHONRATCHASIMA COLLEGE

Vol.11 No.1 January – April 2017

.

3. นาแบบสัมภาษณ์ จานวน 8 ชุด พร้อมทั้งหนังสือขอความร่วมมือในการสัมภาษณ์ ผู้ตอบ
แบบสอบถามแสดงความคิดเห็นได้โดยอิสระ ตามข้อคาถามนั้น ๆ โดยผู้วิจัยจดบันทึกและบันทึกเสียง
การสัมภาษณ์ด้วยตนเอง
การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้ ศึกษาวิจั ย น าแบบสอบถามที่ เก็บ รวบรวมได้ จากการวิจัยครั้งนี้ ทาการวิเคราะห์ ข้อมู ล
(Analysis of Data) ตามแนวทางวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ ได้รับแบบสอบถามที่มีความถูกต้องและความ
ครบถ้วนของข้อมูลจานวน 380 ฉบับ ของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยทั้งหมด แล้วแปลงข้อมูลที่ได้ใน
แบบสอบถามเป็นรหัสตัวเลข (Code) ตามคู่มือที่เตรียมไว้ในส่วนของการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ
นาข้อมูลในรูปของรหัสไปบันทึกในคอมพิวเตอร์แล้วทาการประมวลผลข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลโดย
ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูป ผู้วิจัยได้กาหนดช่วงการแปรผลค่าเฉลี่ยของข้อมูล โดยใช้เกณฑ์ใน
การแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ยตามแบบของ Best, J.W., 1981 (อ้างถึงใน สุวิมล ติรกานันท์,
2543 : 120) ซึ่งแบ่งช่วงของการแปลผลออกเป็น 5 ช่วงคะแนน ทาการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่า
อานาจจาแนกเป็ นรายข้อใช้ Item-Total Correlation โดยใช้ก ารหาค่า สัม ประสิท ธิ์ส หสัม พัน ธ์
อย่า งง่า ย ของ Pearson”s Correlation สถิ ติ พ รรณนา ได้ แ ก่ ร้ อ ยละ ค่ า เฉลี่ ย ( X ) และค่ า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) สถิติอนุมาน ได้แก่ การวิเคราะห์ความถดถอยพหุคู ณ และการวิเคราะห์
ความถดถอยพหุคูณตามลาดับความสาคัญของตัวแปรที่เข้าสมการ
การนาเสนอระเบี ยบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ได้แบ่งขั้นตอนออกเป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้ 1) ผู้ให้
ข้อมูลสาคัญ 2) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 3) วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล 4) การวิเคราะห์ข้อมูล ขั้นตอน
การวิ จั ย ผู้ วิ จั ย ได้ อ าศั ย ขั้ น ตอนการวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพของอลั น ธ์ (Bryman, A., 2001 : 69) ซึ่ ง
ประกอบด้ว ย 4 ขั้น ตอน ดังนี้ 1.การตั้งคาถามทั่ วไป 2.การคัดเลื อกสถานที่ และบุ คคล 3.วิธีเก็บ
รวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้ให้ ข่าวสาคัญ โดยวิธีการจดบันทึก
ภาคสนาม 4.การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลจากคาให้สัมภาษณ์โดยการวิเคราะห์เนื้อหา
ผู้ให้ข้อมูลสาคัญ มีจานวน 8 คน คือ ด้านการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ด้านการพัฒนาการเรียนรู้
และการปฏิบัติงาน ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์กับระบบการให้สิ่งจูงใจ ด้านการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน การวิจัยเชิงคุณภาพครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้เครื่องมือแบบสัมภาษณ์เจาะลึก
สรุปผลการวิจัย
แนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์การบริหารส่วนตาบลตามแนวทางการบริหาร
จั ด การภาครั ฐ แนวใหม่ ในเขตจั งหวั ด ปทุ ม ธานี ผู้ วิ จั ย สรุ ป ได้ ดั ง นี้ ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลของผู้ ต อบ
แบบสอบถามที่ในการวิจัยได้ประชากร พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจานวน 195
คน คิดเป็นร้อยละ 51.32 รองลงมาเป็นเพศชาย จานวน 185 คน คิดเป็นร้อยละ 48.68 พบว่า มี
อายุอยู่ในช่วง 50 ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 38.42 รองลงมาคือช่วงอายุ 41- 50 ปี คิดเป็นร้อยละ 29.48
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ช่วงอายุ 31-40 ปี คิดเป็ น ร้อยละ 18.42 และช่วงอายุ 18-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 13.68 ตามลาดับ
พบว่า มีการศึกษาอยู่ ในระดับ ปริญ ญาตรีห รือเทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 43.16 รองลงมาคือระดับ
ปวส.อนุปริญญาหรือเทียบเท่าคิดเป็นร้อยละ 26.57 ระดับสูงกว่าปริญญาคิดเป็นร้อยละ 18.95 และ
ระดับ ปวช.หรือต่ากว่าคิดเป็นร้อยละ 11.32 พบว่าส่วนใหญ่ เป็นผู้ปฏิบัติงาน คิดเป็นร้อยละ 63.68
รองลงมาคือนักวิชาการ คิดเป็นร้อยละ 27.89 และผู้บริหาร คิดเป็นร้อยละ 8.43 ตามลาดับ พบว่า
ส่วนใหญ่ประสบการณ์ไม่เกิน 11-15 ปี คิดเป็นร้อยละ 47.12 รองลงมา คือ ประสบการณ์ทางานไม่
เกิน 15 ปี คิดเป็นร้อยละ 25.26 ส่วนประสบการณ์ทางานไม่เกิน 5-10 ปี คิดเป็นร้อยละ 24.72 และ
ประสบการณ์ทางานไม่เกิน 5 ปีคิดเป็นร้อยละ 2.90 ตามลาดับ
การพัฒ นาทรัพยากรมนุ ษย์ขององค์การบริหารส่วนตาบลตามแนวทางการบริหารจัดการ
ภาครัฐแนวใหม่ในเขตจังหวัดปทุมธานี ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน รายด้าน และภาพรวม ทั้ง 4
ด้าน พิจารณาในภาพรวม พบว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์การบริหารส่วนตาบลตามแนว
ทางการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ในเขตจังหวัดปทุมธานี มีค่าเฉลี่ยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X =
4.25, S.D. = .92) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลาดับ
ดังนี้ คือ ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์กับระบบให้แรงจูงใจค่าเฉลี่ย ( X = 4.46, S.D. = .93) ด้าน
การพัฒนาการเรียนรู้และการปฏิบัติงาน ( X = 4.27, S.D. = .91) ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน
( X = 4.19, S.D. = .91) และด้านการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ( X = 4.08, S.D. = .82) การสร้าง
สมการพยากรณ์ แนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์การบริหารส่วนตาบลตามแนวทางการ
บริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ในเขตจังหวัดปทุมธานี จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการวิจัย สามารถ
สร้างสมการพยากรณ์ ในคะแนนมาตรฐาน สมการพยากรณ์ ในรูป คะแนนมาตรฐาน  = .028
(X5)+.025 (X1) + .022 (X2) + .020 (X4) +.009 (X3)
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์การบริหารส่วนตาบลตามแนวทางการ
บริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ในเขตจังหวัดปทุมธานี ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ภาพรวมทั้ง 5
ด้าน เมื่อพิจารณาในภาพรวม พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์การบริ หาร
ส่วนตาบลตามแนวทางการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ในเขตจังหวัดปทุมธานี มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
มาก คือ มีค่าเฉลี่ ย ( X =3.92, S.D. = .81) ส่ วนด้านกาหนดนโยบาย มีค่าเฉลี่ ยมากที่สุ ด คือ ( X =
4.55, S.D. = .86) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ระดับค่าเฉลี่ยมากมาก เรียงจากมากไปหาน้อย
ได้ แ ก่ ด้ า นการพั ฒ นาระบบราชการมี ค่ า เฉลี่ ย ( X = 3.98, S.D. = .87) ด้ า นการลดขั้ น ตอนการ
ปฏิบัติงานมีค่าเฉลี่ย ( X = 3.95, S.D. = .86) ด้านการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ( X = 3.9, S.D. =
.80) และระดับปานกลาง ได้แก่ด้านการอานวยการมีค่าเฉลี่ย ( X = 3.22, S.D. = .74)
แนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์การบริหารส่วนตาบลตามแนวทางการบริหาร
จัดการภาครัฐแนวใหม่ในเขตจังหวัดปทุมธานี มี แนวทางตามปัจจัยที่ส่งผลมากน้อย คือ การปฏิบัติ
หน้ าที่ต้องประเมิน ผลการปฏิบั ติงาน แผนงานโครงการ กิจกรรม การปฏิ บัติห น้าที่ ของผู้ บริห าร
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ฝ่ายสภา และสมาชิกองค์การบริหารส่วนตาบล ส่วนจังหวัด เพื่อนาข้อมูลมาวางแผนกาหนดนโยบาย
ให้สอดคล้องกับระบบราชการที่ต้องอาศัยหลักธรรมาภิบาล และลดขั้นตอนการปฏิบัติ บริการด้วยน้าใจ
ใช้เทคโนโลยี ทั้งนี้ต้องยึดกฎ ระเบียบและบริการด้วยความจริงใจเพื่อการบริการสาธารณะในท้องถิ่น
ส่งผลต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ตามแนวทางการบริหารภาครัฐแนวใหม่ ด้านองค์กรแห่งการเรียนรู้
ด้านการพัฒนาการเรียนรู้และการปฏิบัติงาน ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์กับระบบให้สิ่งของจูงใจ
และด้านการปฏิบัติงาน จึงเกิดประสิทธิผลส่งผลในการพัฒนางานสู่ประชาชนอย่างแท้จริง
อภิปรายผล
จากสรุปผลการวิจัยดังกล่าว ผู้วิจัยอภิปลายผลตามวัตถุประสงค์ดังนี้ การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ขององค์การบริหารส่วนตาบลตามแนวทางการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ในเขตจังหวัด
ปทุมธานีประชากร กลุ่มตัวอย่างงานวิจัย เห็นว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นการบริหารราชการ
ที่ ใกล้ ชิ ด ประชาชน ช่ ว ยเหลื อ ส่ งเสริ ม สนั บ สนุ น ตามอ านาจหน้ า ที่ ก ารบริ ห ารแนวใหม่ มี ค วาม
จาเป็นต้องดาเนินการบริหารด้านการกาหนดนโยบาย ด้านการพัฒนาระบบราชการ อาศัยเงินเดือนมี
ค่าตอบแทนเพียงพอ ต่อการดารงชีพตามความเหมาะสม มีการสรรหา การแต่งตั้ง อย่างเป็นธรรม
ด้านการอานวยการของ มีการประชาสัมพันธ์ ข่าวสารแก่ประชาชน และประชาชนสามารถเข้าถึง
ข้ อ มู ล ขององค์ ก าร ด้ า นการลดขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ ง านต้ อ งมี ขั้ น ตอนการด าเนิ น งานเพื่ อ บริ ก าร
ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ คือองค์การบริหารส่วนตาบลมีการบริการประชาชนอย่างรวดเร็ว ทัน
ต่อเหตุการณ์ สอดคล้องกับแนวคิดของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี เห็นว่า การกาหนด
นโยบายโดยนานโยบายระดับเบื้องบนมากาหนดแล้ววิ เคราะห์บริบทขององค์การบริหารดาเนินการ
วางแผนโดยการมี ส่ ว นร่ ว มของทุ ก ภาคส่ ว น ส่ ว นด้านการพั ฒ นาระบบราชการ เห็ น ว่า คนหรื อ
บุคลากรเป็นทรัพยากรที่สาคัญในการบริหาร การวางแผนอัตรากาลัง กรอบงานคนต้องเหมาะสมกับ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์การบริหารส่ วนตาบลตามแนวทางการ
บริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ในเขตจังหวัดปทุมธานีให้ความสาคัญจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้าน
กาหนดนโยบาย ด้านการพัฒนาระบบราชการ ด้านการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานมีค่าเฉลี่ย ด้านการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการและด้านการอานวยการมีค่าเฉลี่ย ส่วนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลตามแนวทางการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ในเขตจังหวัดปทุมธานีให้
ความสาคัญจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์กับระบบให้แรงจูงใจ ด้านการ
พัฒนาการเรียนรู้และการปฏิบัติงาน ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน และด้านกาเป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้ ส่วนปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์การบริหารส่วนตาบลตามแนว
ทางการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ในเขตจังหวัดปทุมธานีส่งผลต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของ
องค์การบริห ารส่วนตาบลตามแนวทางการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ทุกด้าน ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิ ดของนายกองค์ การบริ หารส่ วนต าบล นายกเทศมนตรี และนายกองค์ การบริหารส่ วนจั งหวั ด
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สอดคล้ องกับงานวิจั ยของ ประยุ ทธ วุฒิ โสภากร (2548) ได้ ศึกษาถึงบทบาทที่ ประชาชนคาดหวังต่ อ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด พบว่า ความคาดหวังของประชาชน ต่อบทบาทของสมาชิกองค์การ
บริ หารส่ วนองค์ การบริ หารส่ วนจั งหวัด ในด้านการจั ดทาแผนพั ฒนาท้องถิ่นของตนเองและประสาน
การจัดทาแผนพัฒนาจังหวัดและสนับสนุน องค์การบริหารส่วนตาบลในการพัฒนาท้องถิ่น ส่งเสริม
การลงทุน ส่งเสริมดูแลรักษา พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักของคนทั่วไป
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์การบริหารส่วนตาบลตามแนวทางการ
บริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ในเขตจังหวัดปทุมธานี ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลตามแนวทางการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ในเขตจังหวัดปทุมธานีส่งผล
ต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์การบริหารส่วนตาบลตามแนวทางการบริหารจัดการภาครัฐ
แนวใหม่ทุกด้าน สอดคล้องกับงานวิจัย ของวีรากร อุตร์เลิศ (2555) ทาการศึกษาการเตรียมความ
พร้อมขององค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่นเพื่ อรองรับการก้าวสู่ ป ระชาคมอาเซียนกรณี ศึกษา : พื้น ที่
เทศบาลตาบลบ้ านแยงอ าเภอนครไทยจังหวัด การเตรียมความรู้ค วามเข้าใจเกี่ ยวกั บ ประชาคม
อาเซียน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านวัฒนธรรม ด้านการศึกษา ด้านการสาธารณสุข
องค์การบริหารส่วนตาบลต้องมีความพร้อมทุกด้านนั้นเอง
แนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์การบริหารส่วนตาบลตามแนวทางการบริหาร
จั ด การภาครัฐ แนวใหม่ ในเขตจั งหวัด ปทุ ม ธานี ต้ อ งอาศัย ขั้น ตอน กระบวนการ วิสั ย ทั ศพั น ธกิ จ
ยุทธศาสตร์เพื่อกาหนดเป็นแนวทาง คือ การปฏิบัติหน้าที่ต้องประเมินผลการปฏิบัติงาน แผนงาน
โครงการ กิจกรรม การปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหาร ฝ่ายสภา และสมาชิกองค์การบริหารส่วนตาบล ส่วน
จังหวัด เพื่อนาข้อมูลมาวางแผนกาหนดนโยบาย ให้สอดคล้องกับระบบราชการที่ต้องอาศัยหลักธรร
มาภิ บ าล และลดขั้น ตอนการปฏิบัติ บริการด้วยน้าใจใช้เทคโนโลยี ทั้ งนี้ต้องยึดกฎ ระเบียบและ
บริการด้วยความจริงใจเพื่อการบริการสาธารณะในท้องถิ่น ส่งผลต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ตาม
แนวทางการบริหารภาครัฐแนวใหม่ ด้านองค์กรแห่งการเรียนรู้ ด้านการพัฒ นาการเรียนรู้และการ
ปฏิบัติงาน ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์กับระบบให้สิ่งของจูงใจ และด้านการปฏิบัติงาน จึงเกิด
ประสิ ทธิผลส่ งผลในการพัฒ นางานสู่ ประชาชนอย่างแท้จริง สอดคล้องกับงานความคิดเห็ นของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ในสายงานการบริหารท้องถิ่น คือ นายกเทศมนตรีเมืองปทุมธานี อาเภอเมือง จังหวัด
ปทุมธานี การบริหารเทศบาลเทศบาลเมือง จังหวัดประทุมธานีและนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
บางหลวง อาเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ในเรื่องแนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทางการ
บริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่
ข้อเสนอแนะ
เชิงนโยบาย ควรเสนอการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของท้องถิ่นเป็นวาระแห่งชาติ และกระจาย
อานาจแก่องค์กรปกครองสู่ท้องถิ่น
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เชิงบริหาร บุคลากรระดับบริหาร เจ้าหน้าที่ควรยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ
ภาครัฐแนวใหม่ และระบบการตรวจสอบภาครัฐ การถ่วงดุลอานาจในการบริหารอย่างแท้จริง
เชิงวิชาการ ควรมีการอบรมพัฒนาเกี่ยวกับทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทางการบริหารจัดการ
ภาครัฐแนวใหม่ เน้นปลูกจิตสานึก ในด้านการทุจริต การซื้อสิทธิขายเสียง การปองดองสมานฉันท์
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