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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาระดับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์การ
บริหารส่วนตำบลไทรน้อย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์การบริหารส่วนตำบลไทรน้อย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี
3. เพื่อศึกษาปั ญ หา อุ ปสรรคและข้อเสนอแนะ โดยใช้ การวิจัยแบบผสานวิธี การวิจัยเชิ ง
ปริมาณ ได้กลุ่มตัวอย่าง 108 คน เก็ บข้อมู ลด้วยแบบสอบถามแบบ วิเคราะห์ ข้อมู ลได้แก่
ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและการถดถอยพหุคูณ การวิจัยเชิง
คุณภาพ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ จำนวน 9 คน เก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก วิเคราะห์ข้อมูล
โดยการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา
ผลการวิจัยพบว่า 1. ระดับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ทุ ก ด้ าน (x̅ = 4.01, S.D. = 0.35) 2. ปั จ จั ยที่ ส่ ง ผลต่ อการพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษย์ คื อ
ทรัพยากรมนุษย์และไตรสิกขา มีอิ ทธิพลร่วมกันต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์การ
บริหารส่วนตำบลไทรน้อย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.01 และ
สามารถร่วมกันอธิบายความแปรผันของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์การบริหารส่วน
ตำบลไทรน้ อ ย อำเภอไทรน้ อ ย จั งหวัดนนทบุ รี ได้ ถึ งร้อยละ 90.40 และ 3. ปั ญ หาและ
อุปสรรค พบว่า การพัฒนาบุคลากรมีเวลาไม่เพียงพอ ขาดการประยุกต์กิจกรรมการพัฒนา
1 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
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คำสำคัญ : การพัฒนา, ทรัพยากรมนุษย์, องค์การบริหารส่วนตำบล
Abstract
The Objectives of This Article Are: 1. To Study the Level of Human
Resource Development of Sai Noi Subdistrict Administrative Organization, Sai Noi
District, Nonthaburi Province; 2. To Study The Factors Affecting The Human
Resource Development of Sai Noi Subdistrict Administrative Organization, Sai Noi
District, Nonthaburi Province; Study The Problem Obstacles and Suggestions It is
a Combined Research Method. The Quantitative Research Consisted of a Sample
of 108 People. Data Were Analyzed Including Frequency, Percentage, Mean and
Standard Deviation. And Multiple Regression Qualitative Research 9 Key Informants
or People Collected Data Through in-Depth Interviews. Analyze The Data by
Content Analysis.
The Results Showed That; 1) The Overall Level of Human Resource
Development is at a High Level in All Aspects (x̅ = 4.01, S.D. = 0.35) 2) The
Factors Affecting The Development of Human Resources are Human Resources
and The Trisikkha, Which Have a Common Influence on Resource Development.
Humans of Sai Noi Subdistrict Administrative Organization, Sai Noi District,
Nonthaburi Province at The Level of Statistical Significance of 0.01 and Can
Jointly Explain The Variation of Human Resource Development of The Sai Noi
Sub-District Administrative Organization, Sai Noi District, Nonthaburi Province Up
to 90.40 Percent. 3) Problems and Obstacles Found That The Development of
Personnel Has Not Enough Time. Lack of Application of Moral Development
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Activities for Personnel of All Religions to Participate Personnel Lack Motivation
for Moral and Ethical Development. Suggestions should be Allocated Time for
Personnel Development Appropriately. There should be an Application of
Personnel Development Activities According to The Trisikkha Principle by
Allowing Personnel of All Religions to Participate in The Activities. Should
Incentivize Personnel to Be Interested and Pay Attention to the Development of
Knowledge, Competence and Morality

Keywords: Development, Human Resources, Sub-district Administrative
Organization

บทนำ
ทรัพ ยากรมนุษย์ ถือ ว่าเป็ นปัจ จัยหลัก ของประเทศ ปั จ จุบันการบริห ารจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น ยังไม่ เต็ม ประสิท ธิภาพด้วยเหตุผ ลหลาย
ประการ จึงส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ด้วยเหตุที่ทรัพยากร
มนุษย์ ซึ่ง เป็น ปัจจัยที่ สำคัญ ที่ สุดในองค์ก รและมี ผ ลต่อประสิท ธิผ ลของงานมากที่ สุด จึง
จำเป็นต้องมีระบบการบริหารจัดการที่ดี เพื่อดึงศักยภาพภายในทรัพยากรมนุษย์ออกมาใช้
อย่างเหมาะสม เพื่ อ ให้การปฏิบัติงานมีป ระสิท ธิภาพสูงสุด ดังนั้น การพัฒ นาทรัพยากร
มนุษย์ของไทยในปัจจุบันจึงเป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทุนนิยม โดยเลียนแบบ
ปรัชญาและแนวทางการพั ฒ นาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศที่พัฒ นาแล้วโดยเฉพาะการ
นำเอาทฤษฎีการพัฒนาประเทศให้ทันสมัย เพราะเป็นกระแสหลักในการพัฒนาของโลก ถ้า
ประเทศไทยไม่ยอมก้าวเข้าไปร่วมกับกระแสหลักของทุนนิยมนี้ ก็จะถูกทอดทิ้งให้ล้าหลัง และ
จะเสียเปรียบไม่สามารถแข่งขันกับประเทศอื่น ๆ ไปอีกยาวนาน (วัชรี ทรงประทุม,2549)
สภาพปัญหาของทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือ ปัญหาในด้าน
คุณภาพของงาน โดยคนนั้นแตกต่างกันหลายลักษณะ ทั้ งในลักษณะของการด้อยความรู้
ทั ก ษะเชิ ง วิชาชี พ การขาดทั ศ นคติ ที่ ดีต่ อ งานและขาดความสมารถที่ จ ะปรับ ตั วเข้ากั บ
เป้าหมายผู้บังคับบัญชา ผู้ร่วมงานและผู้ใต้บังคับบัญชาภายในองค์กร สภาพปัญหาทรัพยากร
มนุษย์ในองกรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละเรื่องมีความสำคัญ หรือความล้มเหลวขององค์กร
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ขึ้นอยู่กับปัจจัยกำลังคน การพัฒ นาทรัพ ยากรมนุษย์ส ามารถทำได้หลายวิธี กล่าวคือ โดย
การศึกษา การฝึกอบรม และการพัฒนา ดังนั้น บุคลากรทุกระดับขององค์กรจึงจำเป็นต้อง
ได้รับการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกัน (พระมหาสุพัฒน์ ศรียอด, ๒๕๖๓)
อนึ่ง หลักพุทธธรรมในพระพุทธศาสนาที่ใช้ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ คือ หลักไตรสิกขา หรือหลักที่ว่าด้วยแนวทางแห่งการประพฤติปฏิบัติทเี่ รียกว่า
“ศีล” การหมั่นทำให้จิตใจเกิดความใสบริสุทธิ์ สะอาด สงบนิ่งด้วยแนวทางแห่ง “สมาธิ” และ
สุดท้ าย คื อ การเข้าถึงองค์ ความรู้ ที่ ทำให้ เกิ ดความเข้ าใจที่ ถูก ต้องและสมบู รณ์ เพื่ อเป็ น
เครื่องมือในการฟันฝ่าทุกอุปสรรคปัญหาที่เรียกว่า ปัญญา (พระครูนิวิฐศีลขันธ์ (ณรงค์ ) 2557)
และกิ จกรรมการพั ฒ นาทรัพ ยากรมนุษย์ที่ มี ต่อความพร้อมสำหรับ การเปลี่ยนแปลงของ
บุคลากร คือ กิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทั้ง 5 กิจกรรมประกอบย่อย คือ (1) การ
ฝึกอบรม (2) การศึกษา (3) การพัฒนาส่วนบุคคล (4) การพัฒนาอาชีพ และ (5) การพัฒนา
องค์การมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อความพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงของบุคลากร และ
ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงมีอิท ธิพ ลทางอ้อมต่อความพร้ อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงของ
บุคลากรผ่านทางกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และในส่วนของการพัฒนาทรัพยากร
มนุ ษ ย์ ข ององค์ ก ารบริห ารส่ ว นตำบลไทรน้ อ ยอำเภอไทรน้ อ ย จั ง หวัด นนทบุ รี มี ก าร
ประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการพัฒนาบุคลากร (สุปัญญดา สุนทรนนธ์, 2557) การเรียนรู้
ตามหลักไตรสิกขาในพระพุท ธศาสนาเถรวาท ผลการวิจัยพบว่า การพัฒ นาการเรียนรู้ได้
ดำเนินการตามหลักไตรสิกขา ได้แก่ หลักศีล สมาธิและปัญญา นอกจากนี้ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์การบริหารส่วนตำบลไทรน้อยอำเภอไทรน้อย จังหวัด
นนทบุรี ยังได้แก่ปัจจัยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ประกอบด้วย การฝึกอบรม การศึกษา
การพัฒนา โดยที่ปัจจัยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สามารถอธิบายความแปรผันของตัวแปร
ตามได้ในระดับสูง (วิชิต สงวนไกรพงษ์, 2557)
จากเหตุผลและความสำคัญดังกล่าวข้างต้น จึงมองว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มี
ความจำเป็นมากในโลกยุคโลกาภิวัฒน์ โดยเฉพาะบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลไทร
น้อย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี จะต้องตื่นตัวและพัฒนาอยู่ตลอดเวลาและบุคลากร มี
ระบบและกลไกในการคัดเลือ กต้องมีประสิทธิภาพ มีคุณสมบัติตามเป้าประสงค์และมีการ
พัฒ นาอย่างต่อเนื่อ ง (กรกต ชาบัณฑิ ต, 2562) เมื่อเป็นเช่นนั้นแล้ว องค์ก ารบริห ารส่วน
ตำบลไทรน้อย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี จึงมีนโยบายในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
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เพื่อที่จะรักษาให้พนักงานเหล่านั้นให้อยู่กับองค์กรตนเองได้นาน และในขณะเดียวกัน ก็เป็น
การเพิ่ม คุณ ค่าของทรัพยากรบุคคลทั้ งในด้านความรู้ ความคิดและประสบการณ์ เพื่อให้
บุคคลนั้นมีค่าเป็นทรัพยากรที่มีความเหมาะสมกับหน้าที่ ๆ รับผิดชอบของตำแหน่งงานที
ได้รับมอบหมายให้มากที่สุด
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงศึกษาเรื่องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์การบริหารส่วนตำบล
ไทรน้อย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี เนื่องจากเห็นว่าเป็นความจำเป็นและสำคัญ ที่จะ
กระตุ้นเร่งเร้า และสนับสนุนการพัฒนาความรู้ในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เมื่อบริหาร
จัดการตามวิธีการที่เหมาะสมจะสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพงานภายในองค์กรได้เป็นอย่าง
ดี และจะนำไปสู่การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ได้อย่างตรงจุด เพื่อให้บุคลากรในแต่ละตำแหน่ง
ได้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมายตามที่องค์กรได้กำหนดไว้มากที่สุด

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่ อศึกษาระดับการพัฒ นาทรัพ ยากรมนุษย์ขององค์การบริห ารส่วนตำบลไทร
น้อย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี
2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒ นาทรัพยากรมนุษย์ขององค์การบริหารส่วน
ตำบลไทรน้อย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี
3. เพื่ อ ศึก ษาปั ญ หา อุ ป สรรคและข้อเสนอแนะต่อการพั ฒ นาทรัพยากรมนุ ษย์
องค์การบริหารส่วนตำบลไทรน้อย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

วิธีดำเนินการวิจัย
1. ประชากร และกลุม่ ตัวอย่าง
รูปแบบการวิจัย เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี ผู้วิจัยจะศึกษาเฉพาะบุคลากรของ
องค์การบริหารส่วนตำบลไทรน้อย จำนวน 147 คน (สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดนนทบุรี, 2564) กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย ได้แก่ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบล
ไทรน้อย โดยผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มแบบขั้นภูมิ (Stratified Sampling) และกำหนดขนาดกลุ่ม
ตัวอย่าง โดยใช้สูตรการคำนวณของ ทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) ได้กลุ่ม ตัวอย่างจำนวน
108 รูป/คน การวิจัยเชิงคุณภาพ มีผู้ให้ข้อมูลสำคัญสำหรับการวิจยั เชิงคุณภาพ ได้แก่ ผู้บริหาร
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องค์การบริหารส่วนตำบลไทรน้อย นักวิชาการและพระสงฆ์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ขององค์การบริหารส่วนตำบลไทรน้อย อำเภอไทรน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน
9 รูป ซึ่งแบ่ งเป็น 3 กลุ่มผู้ บริห ารองค์ก ารบริหารส่ วนตำบลไทรน้ อย จำนวน 4 คน กลุ่ ม
นักวิชาการด้านรัฐประศาสนศาสตร์ จำนวน 2 คน กลุ่มพระสงฆ์ จำนวน 3 รูป
2. การเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิจัยเชิงปริมาณ เก็บรวมรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามแบบ วิเคราะห์ข้อมูล
หาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและการถดถอยพหุคูณแบบมีขั้นตอน
การวิจัยเชิงคุณภาพ เครื่อ งมือ ที่ ใช้ในการวิจัยครั้ง นี้ เป็นแบบสัมภาษณ์ เชิงลึก (In-dept
Interview) วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา
3. การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจัยเชิงปริมาณ วิเคราะห์ข้อมูลทั่ วไปเป็นการอธิบายลักษณะโดยทั่วไปของ
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย เพื่อให้ทราบถึงปัจจัยส่วนบุคคล โดยใช้สถิติค่าความถี่ (Frequency)
ค่าร้อยละ (Percentage) นำเสนอเป็นตารางประกอบการบรรยายผลการวิเคราะห์ข้อมูล และ
บรรยายโดยใช้ สถิ ติแบบพรรณนา วิเคราะห์ ข้ อมู ลระดั บความคิ ดเห็ นโดยใช้ สถิ ติค่ าเฉลี่ ย
(Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ของคะแนนจากแบบสอบถาม
ของประชากรกลุ่ม ตัวอย่าง และวิเคราะห์ความสัม พันธ์ร ะหว่างตัวการพั ฒ นาทรัพยากร
มนุษย์ และตัวแปรไตรสิกขา ที่มีผลต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์การบริหารส่วน
ตำบลไทรน้อย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ใช้การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของ
เพี ย ร์สั น (Pearson’s Correlation) และวิ เคราะห์ ก ารถดถอยพหุ คู ณ แบบมี ขั้ น ตอน
(Multiple regression Stepwise)
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยการวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) ในครั้งนี้
เริ่มจากการค้นหาข้อมูลตามเอกสาร บทความและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งหาข้อมูลปัจจุบัน
ที่บ่งบอกถึงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์ก ารบริหารส่วนตำบลไทรน้อย อำเภอไทร
น้อย จังหวัดนนทบุรี โดยการจัดทำข้อมูล การตรวจสอบข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล แล้วนำ
ข้อ มู ล ที่ ได้ม าสรุป ผลประกอบการวิ เคราะห์ บ ริบ ทของพื้ น ที่ การวิ เคราะห์ แบบอุ ป นั ย
(analytical induction) เป็นการวิเคราะห์เนื้อหาเชิงบรรยายโดยการประมวลข้อสรุปที่ได้
จากการลงพื้นที่สัม ภาษณ์ ผู้ให้ข้อ มู ลสำคัญ เชิง ลึก และนำมาวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นนำ
ข้อมูลมาสรุปเพื่อเขียนสรุปรายงานเชิงพรรณนา
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ผลการวิจัย
จากการวิจัยครั้งนี้ พบผลการวิจัย ดังนี้
1. ระดับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์การบริหารส่วนตำบลไทรน้อย อำเภอ
ไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( x̅= 4.01, S.D. = 0.35) ด้านการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยภาพรวม เฉลี่ยทุกด้านอยู่ในระดับมาก (x̅ = 3.80, S.D. = 0.46)
ด้านหลักไตรสิกขา โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก (x̅ = 3.72, S.D. = 0.38)
2. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์การบริหารส่วนตำบลไทร
น้อย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี
ปัจ จัยการพั ฒ นาทรัพ ยากรมนุษย์ (X1) และปัจ จัยไตรสิก ขา (X2) มี อิท ธิพ ล
ร่วมกันต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์การบริหารส่วนตำบลไทรน้อย อำเภอไทรน้อย
จังหวัดนนทบุรี (Y) ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.01 โดยที่ปัจจัยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
(X1) และปั จ จั ยไตรสิก ขา (X2) สามารถร่วมกั น อธิ บ ายความแปรผั นของการพั ฒ นา
ทรัพยากรมนุษย์ขององค์การบริหารส่วนตำบลไทรน้อย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ได้
ถึงร้อยละ 90.40 และเมื่อพิจารณาอิทธิพ ลเป็นรายปัจจัย พบว่า ปัจจัยการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ (X1) มีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยมาตรฐาน (β1) เท่ากับ 0.395 และปัจจัยไตรสิกขา
(X2) มีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยมาตรฐาน (β2) เท่ากับ 0.676
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์การบริหารส่วนตำบลไทรน้อยอำเภอไทรน้อย
จังหวัดนนทบุรี ด้านความรู้ บุคลากรมีความรู้ตรงสายงาน บุคลากรได้ รับการพัฒนาความรู้
อย่างต่อเนื่อง บุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้ในระดับทีส่ ูงขึ้น บุคลากรมีวุฒิการศึกษาสูงขึ้น
บุคลากรมีความรู้เกี่ยวกับธรรมะ ด้านความสามารถ บุคลกรมีความสามารถในการปฏิบัติงาน
บุคลากรมี ป ระสบการณ์ในการปฏิบัติง าน บุคลากรมี ส ามารถประยุก ต์ ใช้ความรู้ในการ
ปฏิบั ติงาน บุคลากรมี ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้และประสบการ บุคลากรมี
ความสามารถในการแก้ไขปัญหา บุคลากรมีความสามารถในการทำงานเป็นทีม ด้านทักษะ
บุ คลากรมี ทั ก ษะในการปฏิ บั ติง าน บุ ค ลากรมี ทั ก ษะในการใช้ เทคโนโลยีส มั ยใหม่ เพื่ อ
ปฏิบัติงาน บุคลากรมีทักษะในการแก้ไขปัญหา บุคลากรมีทักษะในการคิดวิเคราะห์ บุคลากร
มีทักษะในการสื่อสาร

220 | Journal of MCU Humanities Review

Vol.7 No.2 (July – December) 2021

3. ปัญหา อุปสรรคและแนวทางในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลไทรน้อยอำเภอไทรน้อ ย จัง หวัดนนทบุรี ปัญ หาและอุป สรรค คือ การพัฒ นา
บุคลากรมี เวลาไม่เพี ยงพอ ขาดการประยุกต์กิจ กรรมการพัฒ นาคุณธรรมให้บุคลากรทุ ก
ศาสนาเข้าร่วมได้ บุคลากรขาดแรงจูงใจการการพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรม
แนวทางในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์การบริหารส่วนตำบลไทรน้อยอำเภอ
ไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ประกอบด้วยการจัดสรรเวลาในการพัฒนาบุคลากรให้เหมาะสม
การประยุกต์กิจกรรมการพัฒนาบุคลากรตามหลักไตรสิกขาโดยให้บุคลากรทุกศาสนาเข้าร่วม
กิ จ กรรมได้ และการสร้ า งแรงจู ง ใจให้ บุ ค ลากรสนใจและใส่ ใจในการพั ฒ นาความรู้
ความสามารถและคุณธรรมจริยธรรม

สรุปผลการวิจัยและการอภิปรายผลการวิจัย
สำหรับการอภิปรายผลการวิจัยนั้น ผู้วิจัยเล็งเห็นว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็น
กระบวนการส่งเสริม ให้ บุ คลากรในองค์ ก รมี ความรู้ความสามารถไปจนถึ งมี ทั ก ษะในการ
ปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น และพั ฒนาศักยภาพของพนักงานในองค์กรนั้นอาจทำได้หลายวิธีหรือ
หลายกระบวนการการให้การอบรม ศึกษา พัฒนา จนถึงการถ่ายทอดประสบการณ์ระหว่างกัน
ดังนั้นจึงมีประเด็นที่น่าสนใจนำมาอภิปรายผลซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
1. ระดับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์การบริหารส่วนตำบลไทรน้อยอำเภอ
ไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยภาพรวม เฉลี่ยทุกด้านอยู่ใน
ระดับมาก เนื่องจาก มีการ มีการการฝึกอบรม ฝึกอบรมทักษะในการปฏิบัติงาน ฝึกอบรม
ระเบียบวินัย ฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม มีการส่งเสริมสนับการศึกษาของบุคลากร จัดให้มี
ระบบบริหารจัดการความรู้ในองค์กร จัดกิจกรรมเสริมความรู้ในการปฏิบัติงาน จัดสรรทุน
สำหรับ การศึ ก ษาของบุ ค ลากร และพั ฒ นาประสบการณ์ ท ำงาน จั ด โครงการพั ฒ นา
ประสิ ท ธิภ าพการปฏิ บั ติ ง าน ส่ ง เสริม สนั บ สนุ น ให้ บุ คลากรพั ฒ นาตนเองอยู่ เสมอ ซึ่ ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุปัญญดา สุนทรนนธ์ (สุปัญญดา สุนทรนนธ์, 2557) ได้ศึกษาเรื่อง
อิทธิพลของภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง และกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีต่อความ
พร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงของบุคลากร ผลการวิจัยพบว่า กิจกรรมการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ทั้ง 5 กิจกรรมประกอบย่อย คือ (1) การฝึกอบรม (2) การศึกษา (3) การพัฒนาส่วน
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บุคคล (4) การพัฒนาอาชีพ และ (5) การพัฒนาองค์การมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อความ
พร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงของบุคลากร และ 3. ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงมีอิทธิพล
ทางอ้อมต่อความพร้อ มสำหรับการเปลี่ยนแปลงของบุคลากรผ่านทางกิจกรรมการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ และในส่วนของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์การบริหารส่วนตำบล
ไทรน้ อยอำเภอไทรน้ อ ย จัง หวัดนนทบุ รี มี ก ารประยุก ต์ ใช้ห ลัก ไตรสิก ขาในการพั ฒ นา
บุคลากร
2. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์การบริหารส่วนตำบลไทร
น้อยอำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ประกอบด้วย ปัจจัยที่สำคัญคือ หลักไตรสิกขา ได้แก่
ศีล สมาธิ ปัญญา ซึ่งหลักไตรสิกขานี้สง่ ผลต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลไทรน้ อยอำเภอไทรน้ อย จังหวัดนนทบุรี แสดงให้ เห็ นว่าไตรสิกขาเป็ นปัจจั ยที่
สามารถนำมาใช้ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ วิชิ ต สงวนไกรพงษ์ (2557) ที่ ได้ วิจั ยเรื่อง พั ฒ นาการเรียนรู้ ตามหลั ก ไตรสิ ก ขาใน
พระพุ ท ธศาสนาเถรวาท ผลการวิจั ยพบว่ า การพั ฒ นาการเรียนรู้ได้ดำเนิ นการตามหลั ก
ไตรสิกขา ได้แก่ หลักศีล สมาธิ และปัญญา นอกจากนี้ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ขององค์การบริหารส่วนตำบลไทรน้อยอำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ยังได้แก่ปัจจัยการ
พัฒ นาทรัพยากรมนุษย์ ประกอบด้วย การฝึกอบรม การศึกษาการพัฒ นา โดยที่ ปัจจัยการ
พั ฒ นาทรัพยากรมนุ ษย์ สามารถอธิ บ ายความแปรผั นของตั วแปรตามได้ ในระดั บ สู ง ซึ่ ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ธีรเดช สนองทวีพร (2560) ได้ศึกษาเรื่องการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ที่มีความสัมพันธ์ต่อการปฏิบัติงานของอาจารย์วิทยาลัยเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร
ผลการวิจัยพบว่า ตัวแปรปัจจัยด้านกิจกรรมพัฒ นาทรัพยากรมนุษย์สามารถอธิบายความ
แปรปรวนของการปฏิบัติงานของอาจารย์วิทยาลัยเอกชน ได้ประมาณร้อยละ 70.50 ซึ่งอยู่
ในระดับที่สูง
3. ปัญหาอุปสรรค์และข้อเสนอแนะการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลไทรน้อยอำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ในส่วนของปัญหาที่พบคือ บุคลากรขาด
ความรู้ในการประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการพัฒนาตน องค์การบริหารส่วนตำบลจึงควร
ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้และประสบการในการปฏิบัติงานโดยใช้
หลักไตรสิกขาเป็นหลักพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระครูนิวิฐศีลขันธ์ (2557) ได้
วิจัยเรื่อง รูปแบบการพัฒ นาทุ นมนุษย์ตามหลักพุท ธธรรมในองค์ก รปกครองส่วนท้ องถิ่น
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ผลการวิจัยพบว่า หลักพุทธธรรมในพระพุทธศาสนาที่ใช้ในการพัฒ นาทรัพยากรมนุษย์ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ คือหลักไตรสิกขา หรือหลักที่ว่าด้วยแนวทางแห่งการประพฤติปฏิบัติที่
เรียกว่า “ศีล” การหมั่นทำให้จิตใจเกิดความใสบริสุท ธิ์ สะอาด สงบนิ่งด้วยแนวทางแห่ง
“สมาธิ” และสุดท้ายคือการเข้าถึงองค์ความรู้ที่ทำให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องและสมบูรณ์
เพื่อเป็นเครื่องมือในการฟันฝ่าทุกอุปสรรคปัญหาที่เรียกว่า “ปัญญา”

องค์ความรู้จากการวิจัย
การสรุปผลการวิจัย พร้อมทั้ งสังเคราะห์เป็นองค์ความรู้ที่ได้รับ จากการวิจับ ซึ่งมี
รายละเอียดของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์การบริหารส่วนตำบลไทรน้อย อำเภอ
ไทรน้ อย จัง หวัด นนทบุรี จากนั้น ผู้ วิจัย ได้ นำมาสัง เคราะห์ต่ อยอดเป็ นองค์ค วามรู้ที่ ได้
สังเคราะห์จากการวิจัยดังต่อไปนี้

แผนภาพที่ 1 องค์ความรู้การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์การบริหารส่วนตำบลไทรน้อย
อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี
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จากแผนภาพที่ 1 อธิบายได้ว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์การบริหารส่วน
ตำบลไทรน้อย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี มีแนวทางในการบริหารจัดการที่จะส่งผลให้
เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการที่บุคลากรได้รับการพัฒนา
และส่งเสริม 3 ระดับ คือด้านฝึกอบรมให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน
ด้านการศึกษาพัฒ นาบุคลาการให้มี ความรู้โดยมี คุณวุฒิที่สูงขึ้ น โดยที่องค์การบริห ารส่วน
ตำบลไทรน้อยส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา จัดหาทุนการศึกษาให้บุคลากรและพัฒนาต่อยอด
ความรู้และประสบการณ์ให้สูงขึ้น
เมื่อดำเนินการพัฒนาบุคลการให้มีความรู้ความสามารถ มีการศึกษาที่สูงขึ้น และมี
การพัฒนาประสบการณ์แล้ว จำเป็นต้องมีการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ให้บุคลากรปฏิบัติ
ตนให้ถูก ต้องตามหลัก ศีล ธรรม โดยใช้ห ลักไตรสิก ขา ให้บุคลากรได้มี ศีล มี ระเบียบวินัย
ฝึก อบรมจิตใจให้มี ใจใจแน่วแน่ส งบ มี อั ธยาศัยดี จากนั้น พัฒ นาบุคลากรให้มี ปัญ ญาคิด
วิเคราะห์แก้ไขปัญหา และถ่ายทอดความรู้ความสามารถให้กับผู้อื่น
เมื่อได้รับการพัฒนา โดยนำเอาหลักการ กล่าวคือ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์บูรณา
การกับหลักธรรม กล่าวคือ ไตรสิกขาแล้ว ผลที่เกิดก็คือ การที่องค์การบริหารส่วนตำบลมี
บุคลากรที่มีความรู้ตรงสายงาน มีการพัฒนาความรู้ตนเองอย่างต่อเนื่อง มีการศึกษาและมี
วัฒ นธรรมที่ดี พร้อมกั นนั้นก็ มี ความสามารถในการปฏิบัติงาน เกิดการพัฒนาประสบการ
ทำงานให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง และสามารถทำงานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และมีบุคลากรที่มีทักษะความชำนาญในการปฏิบัติงาน คือทักษะการปฏิบัติหน้าที่ ทักษะกา
ใช้เทคโนโลยี ทั กษะการแก้ไขปัญหา และทักษะการสื่อสาร ซึ่งจะส่งผลให้องค์การบริหาร
ส่วนตำบลสามารถปฏิบัติหน้าที่เพื่อสังคมเพื่อประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อเสนอแนะในการวิจัย
1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์การบริหารส่วนตำบลยังมีปัญหาในเรื่อง
ของการฝึก อบรมและการพั ฒ นาบุคลากรให้ครบทุ ก ฝ่าย ดัง นั้นจึงควรมี นโยบายในการ
ผลักดันให้บุคลากรได้รับการอบรมและพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างทั่วถึง
2) การส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาเป็นเรือ่ งสำคัญผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าขาด
การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษาของบุคลากรในระดับที่สูงขึ้นไป ดังนั้นจึงควรมี
นโยบายในการส่ง เสริม การศึก ษาให้ บุ คลากรได้ มี ก ารศึ ก ษาในระดั บ อุด มศึ ก ษาพั ฒ นา
การศึกษาของตนให้สูงขึ้น
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3) การอบรมส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบล บุคลากร
ยังไม่เข้าใจและยังขาดความรู้และความเข้าใจ และแรงจูงใจการการพัฒนา จึงควรมีนโยบาย
ในการส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการอบรมพัฒนาคนทุกคน โดยอาจมีรางวัลหรือสิ่งตอบแทน
เป็นแรงจูงใจ
2. ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ
1) ดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาผักดันให้บุคลากรทุกฝ่ายได้รับการอบรมอย่าง
ทั่วถึง โดยแบ่งกิจกรรมการฝึกอบรมและพัฒนาออกเป็นรุ่น เพื่อให้บุคลากรทุกฝ่ายสามารถ
เข้ารับการฝึกอบรมและพัฒนาได้ตามสะดวก
2) จัดสรรงบประมาณประจำปีในการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาสำหรับ
บุคลากรโดยจัดตั้งทุนสำหรับการศึกษาให้บุคลากรสามารถสอบชิงทุนหรือยืมทุ นการศึกษา
โดยทำงานเป็น ผลตอบแทน เพื่ อ เป็น การดึง ดูดและสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรในพัฒ นา
การศึกษาของตนและสร้างความผูกพันต่อองค์กร
3) ดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จัดหา
รางวัลหรือสิ่งตอบแทน เช่น สิ่งของ ค่าตอบแทน หรือ ความคาดหวังในตำแหน่งงานที่สูงขึ้น
ให้บุคลากรมีแรงจูงใจในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
3. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1) ควรมี การวิจัยเกี่ยวกั บการพั ฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยประยุกต์ใช้หลักพุ ทธ
ธรรมอื่น ให้มีความหลากหลายเพิ่มมากขึ้น
2) ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของบคุลากรขององค์การ
บริหารส่วนตำบล เพื่อให้บุคลากรได้พัฒนาตนเองในด้านคุณธรรมจริยธรรม
3) ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในเชิงลึก โดยเน้นกิจกรรมใน
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อนำไปกำหนดเป็นตัวแบบของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ต่อไป
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