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บทคัดยอ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาการรับรูการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของบุคลากรองคการ
บริหารสวนจังหวัดอุบลราชธานี ในดานการศึกษา การฝกอบรม และการพัฒนา และเพ่ือเปรียบเทียบการรับรู
การพัฒนาทรัพยากรมนุษยของบุคลากรองคการบริหารสวนจังหวัดอุบลราชธานีจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล 
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก บุคลากรขององคการบริหารสวนจังหวัดอุบลราชธานี จํานวน 219 คน 
ใชการเลือกสุมตัวอยางแบบชั้นภูมิ เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล ไดแก แบบสอบถาม เรื่อง การรับรูการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษยของบุคลากรองคการบริหารสวนจังหวัดอุบลราชธานี สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูล ไดแก 
คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบคา t การทดสอบคา F และทดสอบความแตกตางเปน
รายคูดวยวิธีของ Scheffe’ ผลการวิจัยพบวา การรับรูการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของบุคลากรองคการบริหาร
สวนจังหวัดอุบลราชธานี ในดานการศึกษา ดานการฝกอบรม ดานการพัฒนา และในภาพรวม อยูในระดับมาก 
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ความคิดเห็นตอการรับรูดานการศึกษา ดานการฝกอบรม ดานการพัฒนา และในภาพรวมแตกตางกัน 
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Abstract 

The research aimed to study the perception of human resource development of 
personnel Ubon Ratchatani Provincial Administration Organization in the aspects of 
education, training and development and to compare the perception human resource 
development as classified by the personal factors. The samples used in the research were 
219 personnel of Ubon Ratchathani Provincial Administrative Organization.  The research 
instrument was a questionnaire. Statistics used in data analysis were percentage, mean, 
standard deviation, t-test, F-test and Scheffe’s paired method. The research findings were as 
follows Perception human resource development in the Ubon Ratchatani Provincial 
Administrative Organization in the study in the aspects of training and development was 
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overall at a high level. As regards the comparison of the perception human resource 
development, it was found that the personnel of different sex had a different view on the 
perception of education. The personnel of different ages had no different view on the 
perception of education, training, and development.  The personnel of different status had 
no different view on education, training, and development.  The personnel who had 
different educational levels had different views on education, training and development.  
The personnel who were official staff and permanent working staff had different view on the 
perception of education, training, and development. 
 
Keywords : Perception, Human Resource Development 
 
บทนํา 

การเปลี่ยนแปลงสําคัญของการวางแผนพัฒนาประเทศ เร่ิมตนที่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540 – 2544) ซึ่งเปนแผนปฏิรูปมุงให “คนเปนศูนยกลางการพัฒนา” ตอจากนั้นแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545 – 2549) ไดนําปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช และมีการ
ดําเนินการตอเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 อันจะทําใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนที่มี “คน” เปนศูนยกลางไดอยาง
แทจริง และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 – 2554) ประเทศไทยยังคงตองเผชิญกับ
การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญในหลายบริบท จึงตองมีการเตรียมความพรอมของคนและระบบใหสามารถปรับตัวพรอมรับ
การเปลี่ยนแปลงในอนาคตได ดังนั้นจะเห็นวานับตั้งแต พ.ศ. 2540 เปนตนมา “คน” มีความสําคัญและมีบทบาทมาก
ขึ้นในการพัฒนาในดานตาง ๆ และเปนทรัพยากรสําคัญที่จะเปนส่ิงผลักดันใหการพัฒนานั้นสําเร็จไปได  

การเขาไปพัฒนาคนเพื่อนําไปสูการพัฒนาในระดับประเทศ จึงตองอาศัยองคการที่ใกลชิดและสามารถใหการ
สนับสนุนใหคนมีคุณภาพชีวติที่ดีได หนวยงานภาครัฐจึงถือเปนองคการสําคัญที่จะมีสวนสนับสนนุนัน้ โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งองคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งมีความใกลชิดกับประชาชน และชุมชน มากกวาสวนกลาง ซึ่งรัฐจะตองใหความเปน
อิสระแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นตามหลักแหงการปกครองตนเองตามเจตนารมณของประชาชนในทองถิ่น และ
สงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนหนวยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะ และมีสวนรวมในการตัดสินใจ
แกไขปญหาในพ้ืนที่ องคการบริหารสวนจังหวัดก็เปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นองคกรหนึ่ง มีเขตพื้นที่รับผิดชอบ
ครอบคลุมเขตจังหวัดทั้งจังหวัด ทําหนาที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถิ่น 
แกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน และตอบสนองความตองการของประชาชน การดําเนินงานที่เปนโครงการ
ใหญ ๆ หรือโครงการที่อยูในชวงรอยตอของทองถิ่นกับทองถิ่น เพื่อพัฒนาใหประชาชนมีคุณภาพชวีิตที่ด ีและจังหวัดมี
ลักษณะเปนเมืองนาอยู 

เพื่อใหประชาชนมีชีวิตความเปนอยูที่ดี เปนไปตามวัตถุประสงคของการพัฒนาประเทศ องคการบริหารสวน
จังหวัดอุบลราชธานีในฐานะที่เปนหนวยงานภาครัฐ ที่มีความใกลชิดกับประชาชน ก็ยอมตองมีความพรอมในการ
บริหารจัดการ ดังนั้น การที่จะบริหารและพัฒนาองคการใหสามารถขับเคลื่อนและผลักดันภารกิจตามอํานาจหนาที่ 
ไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บรรลุตามวิสัยทัศน พันธกิจ และเปาหมายท่ีตั้งไว เพื่อประโยชนสูงสุดของ
ประชาชนในทองถิ่น ก็ควรจะตองเร่ิมที่การพัฒนาทรัพยากรมนุษยภายในองคการ เพื่อใหมีความรู ความสามารถ และ
ความพรอมสําหรับการปฏิบัติงานที่มีการเปลี่ยนแปลง ทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยีที่อาจ
เกิดขึ้นในอนาคตได ประกอบกับผูบริหารขององคการบริหารสวนจังหวัดอุบลราชธานี มีนโยบายในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยอยางตอเนื่อง ดังนั้น การพัฒนาทรัพยากรมนุษยขององคการบริหารสวนจังหวัดอุบลราชธานีใหมี
ความรู ความสามารถ สําหรับการปฏิบัติงานตามระบบ ระเบียบ ของทางราชการ จึงเปนสิ่งสําคัญที่จะชวยผลักดันให
การดําเนินงานขององคการมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น  
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ความรู ความสามารถ สําหรับการปฏิบัติงานตามระบบ ระเบียบ ของทางราชการ จึงเปนสิ่งสําคัญที่จะชวยผลักดันให
การดําเนินงานขององคการมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น  

 

ดวยความตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย และใหความสําคัญกับการรับรูของ
บุคลากร เนื่องจากเปนนโยบายสําคัญของผูบริหารองคการ ดังนั้น ผูวิจัยจึงไดทําการศึกษาการรับรูการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยของบุคลากรองคการบริหารสวนจังหวัดอุบลราชธานี ในดานการศึกษา การฝกอบรม และการพัฒนา 
โดยผลที่ไดจากการศึกษาจะสามารถนําไปใชในการวางแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย สรางการรับรูของบุคลากรใน
องคการเก่ียวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน และนําไปสูการเขาถึงการพัฒนาของบุคลากร
ในองคการใหมากยิ่งขึ้น 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

เพื่อศึกษาการรับรูการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของบุคลากรองคการบริหารสวนจังหวัดอุบลราชธานี  ในดาน
การศึกษา การฝกอบรม และการพัฒนา และ เพื่อเปรียบเทียบการรับรูการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของบุคลากร
องคการบริหารสวนจังหวัดอุบลราชธานีจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล 

 
ขอบเขตของการวิจัย 

การศึกษาเร่ืองการรับรูการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของบุคลากรองคการบริหารสวนจังหวัด
อุบลราชธานี มีขอบเขตของการวิจัย ดังนี้ 

- ประชากร ไดแก บุคลากรขององคการบริหารสวนจังหวัดอุบลราชธานี จํานวน 481 คน  
- ตัวแปรที่ศึกษา ประกอบดวย ตัวแปรอิสระ คือ ปจจัยสวนบุคคลขององคการบริหารสวน

จังหวัดอุบลราชธานี ประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา และประเภทบุคลากร ตัวแปรตาม 
คือ การรับรูการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของบุคลากรองคการบริหารสวนจังหวัดอุบลราชธานี ในดานการศึกษา 
การฝกอบรม และการพัฒนา 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ผูวิจัยกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยไดดังน้ี 
 

ตัวแปรอิสระ  ตัวแปรตาม 
ปจจัยสวนบุคคล ไดแก 
1.  เพศ 
2.  อายุ 
3.  สถานภาพ 
4.  ระดับการศึกษา 
5.  ประเภทบุคลากร 

การรับรูการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของ
บุ ค ล าก รอ งค ก า รบ ริ ห า รส วน จั งห วั ด
อุบลราชธานี ในดาน 
1.  การศึกษา 
2.  การฝกอบรม 
3.  การพัฒนา 

 
ภาพที่ 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
สมมุติฐานการวิจัย 

การรับรูการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของบุคลากรองคการบริหารสวนจังหวัดอุบลราชธานีจําแนก
ตามปจจัยสวนบุคคลแตกตางกัน 
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วิธีดําเนินการวิจัย 
ประชากร คือ บุคลากรขององคการบริหารสวนจังหวัดอุบลราชธานี จํานวน 481 คน 
กลุมตัวอยาง คือ บุคลากรขององคการบริหารสวนจังหวัดอุบลราชธานี โดยกําหนดขนาดกลุม

ตัวอยางจากการคํานวณดวยวิธีของ Taro Yamane กําหนดระดับความคลาดเคลื่อนเทากับ 0.05 ไดขนาดกลุม
ตัวอยางจํานวน 219 คน 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม โดยแบบสอบถามแบงออกเปน 3 ตอน ดังนี้ 
ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ 

สถานภาพ ระดับการศึกษา และประเภทบุคลากร 
ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามความคิดเห็น โดยใชมาตราสวนประมาณคาแบบ Likert Scale 

ซึ่งเปนคําถามเก่ียวกับการรับรูการพัฒนาทรัพยากรมนุษยขององคการบริหารสวนจังหวัดอุบลราชธานี ในดาน
การศึกษา การฝกอบรม และการพัฒนา 

ตอนท่ี 3 เปนแบบสอบถามปลายเปดเกี่ยวกับการรับรูการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของ
องคการบริหารสวนจังหวัดอุบลราชธานี เพ่ือใหผูตอบแบบสอบถามไดแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะ
เพ่ิมเติม 

การเก็บรวบรวมขอมูล 
1. ขอหนังสืออนุญาตเก็บขอมูลการวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ถึง นายก

องคการบริหารสวนจังหวัดอุบลราชธานี เพ่ือขอความรวมมือในการจัดเก็บขอมูลจากบุคลากรที่เปนกลุม
ตัวอยาง 

2. ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมแบบสอบถามดวยตนเอง  
3. ผูวิจัยนําแบบสอบถามที่ทําการเก็บขอมูลมาตรวจสอบความถูกตองครบถวนของขอมูล 

เพ่ือทําการวิเคราะหในลําดับตอไป 
การวิเคราะหขอมูล 

ผูวิจัยไดนําขอมูลที่เก็บรวบรวมไดมาทําการวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 
1. ตรวจสอบความครบถวน สมบูรณของขอมูลจากแบบสอบถามที่รวบรวมได เลือก

แบบสอบถามที่สมบูรณมาใชในการวิเคราะหขอมูล 
2. นําแบบสอบถามที่สมบูรณแลว มาตรวจใหคะแนนเปนรายขอตามเกณฑที่กําหนด 
3. นําคะแนนท่ีไดมาวิเคราะหโดยวิธีการทางสถิติ วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสํา เร็จรูป 

ดวยคอมพิวเตอร 
4. นําคาเฉลี่ยที่ไดจากการวิเคราะหไปทําการเปรียบเทียบกับเกณฑเพ่ือใชในการแปล

ความหมายเปนรายขอ การแปลความหมายของแบบสอบถามมีมาตราสวนประมาณคาในการแปลความหมาย 
ดังนี้ (บุญชม  ศรีสะอาด 2545 : 103) 
          คาเฉลี่ย 4.51 – 5.00  หมายถึง      มีความคิดเห็นอยูในระดับมากท่ีสุด 
          คาเฉลี่ย 3.51 – 4.50  หมายถึง      มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก 
          คาเฉลี่ย 2.51 – 3.50  หมายถึง      มีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง 
          คาเฉลี่ย 1.51 – 2.50  หมายถึง     มีความคิดเห็นอยูในระดับนอย 
          คาเฉลี่ย 1.00 – 1.50  หมายถึง      มีความคิดเห็นอยูในระดับนอยที่สุด 
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วิธีดําเนินการวิจัย 
ประชากร คือ บุคลากรขององคการบริหารสวนจังหวัดอุบลราชธานี จํานวน 481 คน 
กลุมตัวอยาง คือ บุคลากรขององคการบริหารสวนจังหวัดอุบลราชธานี โดยกําหนดขนาดกลุม

ตัวอยางจากการคํานวณดวยวิธีของ Taro Yamane กําหนดระดับความคลาดเคลื่อนเทากับ 0.05 ไดขนาดกลุม
ตัวอยางจํานวน 219 คน 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม โดยแบบสอบถามแบงออกเปน 3 ตอน ดังนี้ 
ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ 

สถานภาพ ระดับการศึกษา และประเภทบุคลากร 
ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามความคิดเห็น โดยใชมาตราสวนประมาณคาแบบ Likert Scale 

ซึ่งเปนคําถามเก่ียวกับการรับรูการพัฒนาทรัพยากรมนุษยขององคการบริหารสวนจังหวัดอุบลราชธานี ในดาน
การศึกษา การฝกอบรม และการพัฒนา 

ตอนท่ี 3 เปนแบบสอบถามปลายเปดเกี่ยวกับการรับรูการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของ
องคการบริหารสวนจังหวัดอุบลราชธานี เพ่ือใหผูตอบแบบสอบถามไดแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะ
เพ่ิมเติม 

การเก็บรวบรวมขอมูล 
1. ขอหนังสืออนุญาตเก็บขอมูลการวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ถึง นายก

องคการบริหารสวนจังหวัดอุบลราชธานี เพ่ือขอความรวมมือในการจัดเก็บขอมูลจากบุคลากรที่เปนกลุม
ตัวอยาง 

2. ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมแบบสอบถามดวยตนเอง  
3. ผูวิจัยนําแบบสอบถามที่ทําการเก็บขอมูลมาตรวจสอบความถูกตองครบถวนของขอมูล 

เพ่ือทําการวิเคราะหในลําดับตอไป 
การวิเคราะหขอมูล 

ผูวิจัยไดนําขอมูลที่เก็บรวบรวมไดมาทําการวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 
1. ตรวจสอบความครบถวน สมบูรณของขอมูลจากแบบสอบถามที่รวบรวมได เลือก

แบบสอบถามที่สมบูรณมาใชในการวิเคราะหขอมูล 
2. นําแบบสอบถามที่สมบูรณแลว มาตรวจใหคะแนนเปนรายขอตามเกณฑที่กําหนด 
3. นําคะแนนท่ีไดมาวิเคราะหโดยวิธีการทางสถิติ วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสํา เร็จรูป 

ดวยคอมพิวเตอร 
4. นําคาเฉลี่ยที่ไดจากการวิเคราะหไปทําการเปรียบเทียบกับเกณฑเพ่ือใชในการแปล

ความหมายเปนรายขอ การแปลความหมายของแบบสอบถามมีมาตราสวนประมาณคาในการแปลความหมาย 
ดังนี้ (บุญชม  ศรีสะอาด 2545 : 103) 
          คาเฉลี่ย 4.51 – 5.00  หมายถึง      มีความคิดเห็นอยูในระดับมากท่ีสุด 
          คาเฉลี่ย 3.51 – 4.50  หมายถึง      มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก 
          คาเฉลี่ย 2.51 – 3.50  หมายถึง      มีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง 
          คาเฉลี่ย 1.51 – 2.50  หมายถึง     มีความคิดเห็นอยูในระดับนอย 
          คาเฉลี่ย 1.00 – 1.50  หมายถึง      มีความคิดเห็นอยูในระดับนอยท่ีสุด 

 

5. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) คา
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การทดสอบคา t (t-test) การทดสอบคา F (F-test) ทดสอบ
ความแตกตางเปนรายคูดวยวิธีของ Scheffe’ 

6. เสนอผลการวิเคราะหขอมูลเปนความเรียง และตาราง 
7. สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
ผลการวิจัย 

การศึกษาการรับรูการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของบุคลากรองคการบริหารสวนจังหวัด
อุบลราชธานี พบขอมูล ดังนี้ 

ขอมูลปจจัยสวนบุคคล ผลการวิจัยพบวา ปจจัยดานเพศ เปนเพศหญิง มากที่สุด คิดเปนรอยละ 
70.80 ปจจัยดานอายุ มีอายุระหวาง 35 – 44 ป มากที่สุด คิดเปนรอยละ 35.60 ปจจัยดานสถานภาพ มี
สถานภาพสมรส มากที่สุด คิดเปนรอยละ 53.00 ปจจัยดานระดับการศึกษา จบการศึกษาระดับปริญญา มาก
ที่สุด คิดเปนรอยละ 61.60 และปจจัยดานประเภทบุคลากร เปนพนักงานจาง มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 59.80 
 
ตารางที่ 1 คาเฉล่ียสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับการรับรูการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของบุคลากร 

     องคการบริหารสวนจังหวัดอุบลราชธานี 
การรับรูการพัฒนาทรัพยากรมนุษยฯ  S ระดับ 

1. ดานการศึกษา 
2. ดานการฝกอบรม 
3. ดานการพัฒนา 

3.51 
3.58 
3.70 

.63 

.58 

.65 

มาก 
มาก 
มาก 

ภาพรวม 3.59 .55 มาก 
 
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบการรับรูการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของบุคลากรองคการบริหารสวนจังหวัด 

     อุบลราชธานีจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล 

ตัวแปรที่ศึกษา เพศ อายุ สถานภาพ 
ระดับ

การศึกษา 
ประเภท
บุคลากร 

t P F P F P F P F P 
1. ดานการศึกษา -

2.95 
0.00** 1.64 0.16 0.54 0.65 4.54 0.00** 17.35 0.00** 

2. ดานการฝกอบรม -
1.68 

0.09 1.26 0.28 0.54 0.65 2.54 0.04* 8.77 0.00** 

3. ดานการพัฒนา -
1.78 

0.07 1.26 0.28 1.34 0.26 9.21 0.00** 30.14 0.00** 

ภาพรวม -
2.41 

0.01* 1.63 0.16 0.79 0.49 6.17 0.00** 22.92 0.00** 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
 

 Journal of Managament and Development 67



 

สรุปผลการวิจัย 
สรุป 
1. การรับรูการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของบุคลากรองคการบริหารสวนจังหวัดอุบลราชธานี ใน

ภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดานพบวา การรับรูที่มากที่สุด คือ ดานการพัฒนาอยูในระดับมาก 
รองลงมา คือ ดานการฝกอบรมอยูในระดับมาก และดานการศึกษาอยูในระดับมาก ตามลําดับ 

2. การเปรียบเทียบการรับรูการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของบุคลากรองคการบริหารสวนจังหวัด
อุบลราชธานี ทั้ง 3 ดาน โดยสรุปเปนรายดาน จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล ดังนี้ 

2.1 บุคลากรที่มีเพศตางกันมีความคิดเห็นตอการรับรูในภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 โดย เพศหญิงมีการรับรูในภาพรวมมากกวาเพศชาย สําหรับรายดาน มีความแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จํานวน 1 ดาน ไดแก ดานการศึกษา โดยเพศหญิงมีการรับรูดาน
การศึกษามากกวาเพศชาย 

2.2 บุคลากรที่มีอายุตางกันมีความคิดเห็นตอการรับรูในภาพรวมไมแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สําหรับรายดาน ทุกดานไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

2.3 บุคลากรท่ีมีสถานภาพตางกันมีความคิดเห็นตอการรับรูในภาพรวมไมแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สําหรับรายดาน ทุกดานไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

2.4 บุคลากรที่มีระดับการศึกษาตางกันมีความคิดเห็นตอการในภาพรวมแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สําหรับรายดาน มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
จํานวน 1 ดาน ไดแก ดานการฝกอบรม และมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จํานวน 
2 ดาน ไดแก ดานการศึกษา และ ดานการพัฒนา โดยบุคลากรที่มีระดับการศึกษาสูงกวามีการรับรูมากกวา
บุคลากรที่มีระดับการศึกษาตํ่ากวา 

2.5 บุคลากรที่มีประเภทของบุคลากรตางกันมีความคิดเห็นตอการรับรูในภาพรวมแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สําหรับรายดาน ทุกดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 โดยบุคลากรประเภทขาราชการ และ ลูกจางประจํา มีการรับรูมากกวาบุคลากรประเภทพนักงานจาง 

 
อภิปรายผล 

1. การรับรูการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของบุคลากรองคการบริหารสวนจังหวัดอุบลราชธานี 
ในดานการศึกษา ดานการฝกอบรม ดานการพัฒนา และในภาพรวม อยูในระดับมาก เนื่องมาจากผูบริหาร
องคการมีนโยบายในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย และมีการจัดตั้งงบประมาณสําหรับการพัฒนาทรัพยากร
มนุษยมาอยางตอเนื่อง โดยเปดโอกาสใหบุคลากรขององคการบริหารสวนจังหวัดอุบลราชธานีไดรับการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย ทั้ง 3 ดาน ไดแก ดานการศึกษา ดานการฝกอบรม และดานการพัฒนา ซึ่งสอดคลองกับ
ผลการวิจัยของ สุปรียา ชื่นกลิ่น (2546 : 108) พบวา ระดับการพัฒนาทรัพยากรมนุษยดานการรับรูการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษยโดยรวมของพนักงานมีการรับรูการพัฒนาทรัพยากรมนุษยอยูในระดับสูง ยิ่งยศ  
สุวรรณปณฑะ (2551 : 115) พบวา ความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรูวัฒนธรรมองคการของพนักงาน บริษัท ทีโอ
ที จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ แจงวัฒนะ โดยรวมอยูในระดับมาก และ วนิชา  แสนรมเย็น (2551 : 79) 
พบวา โดยภาพรวมผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของสํานักงานสหกรณ
จังหวัดอุบลราชธานี อยูในระดับมาก 
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สรุปผลการวิจัย 
สรุป 
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ทางสถิติที่ระดับ .05 โดย เพศหญิงมีการรับรูในภาพรวมมากกวาเพศชาย สําหรับรายดาน มีความแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จํานวน 1 ดาน ไดแก ดานการศึกษา โดยเพศหญิงมีการรับรูดาน
การศึกษามากกวาเพศชาย 
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นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สําหรับรายดาน ทุกดานไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

2.3 บุคลากรท่ีมีสถานภาพตางกันมีความคิดเห็นตอการรับรูในภาพรวมไมแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สําหรับรายดาน ทุกดานไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

2.4 บุคลากรที่มีระดับการศึกษาตางกันมีความคิดเห็นตอการในภาพรวมแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สําหรับรายดาน มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
จํานวน 1 ดาน ไดแก ดานการฝกอบรม และมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จํานวน 
2 ดาน ไดแก ดานการศึกษา และ ดานการพัฒนา โดยบุคลากรที่มีระดับการศึกษาสูงกวามีการรับรูมากกวา
บุคลากรที่มีระดับการศึกษาตํ่ากวา 
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อภิปรายผล 

1. การรับรูการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของบุคลากรองคการบริหารสวนจังหวัดอุบลราชธานี 
ในดานการศึกษา ดานการฝกอบรม ดานการพัฒนา และในภาพรวม อยูในระดับมาก เนื่องมาจากผูบริหาร
องคการมีนโยบายในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย และมีการจัดตั้งงบประมาณสําหรับการพัฒนาทรัพยากร
มนุษยมาอยางตอเนื่อง โดยเปดโอกาสใหบุคลากรขององคการบริหารสวนจังหวัดอุบลราชธานีไดรับการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย ทั้ง 3 ดาน ไดแก ดานการศึกษา ดานการฝกอบรม และดานการพัฒนา ซึ่งสอดคลองกับ
ผลการวิจัยของ สุปรียา ชื่นกลิ่น (2546 : 108) พบวา ระดับการพัฒนาทรัพยากรมนุษยดานการรับรูการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษยโดยรวมของพนักงานมีการรับรูการพัฒนาทรัพยากรมนุษยอยูในระดับสูง ยิ่งยศ  
สุวรรณปณฑะ (2551 : 115) พบวา ความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรูวัฒนธรรมองคการของพนักงาน บริษัท ทีโอ
ที จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ แจงวัฒนะ โดยรวมอยูในระดับมาก และ วนิชา  แสนรมเย็น (2551 : 79) 
พบวา โดยภาพรวมผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของสํานักงานสหกรณ
จังหวัดอุบลราชธานี อยูในระดับมาก 

 

2. เปรียบเทียบการรับรูการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของบุคลากรองคการบริหารสวนจังหวัด
อุบลราชธานีจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล ทั้ง 3 ดาน โดยสรุปเปนรายดาน เปรียบเทียบจําแนกตามปจจัยสวน
บุคคล ดังนี้ 

2.1 จําแนกตามเพศ พบวา การรับรูการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของบุคลากรองคการ
บริหารสวนจังหวัดอุบลราชธานี โดยภาพรวม แตกตางกัน เมื่อพิจารณารายดานพบวา ดานการศึกษา แตกตาง
กัน ซึ่งเปนไปตามสมมุติฐานการวิจัย การท่ีไดขอสรุปเชนนี้อาจเนื่องมาจากลักษณะสวนบุคคลของผูรับรูทําให
บุคคลท่ีมีเพศตางกันมีการรับรูแตกตางกันได ตามท่ี ศจี  อนันตนพคุณ (2542 : 81) กลาวไวในความหมาย
ของการรับรูวาบุคลิกภาพของผูรับรูอาจจะเขามามีสวนกําหนดเจตคติและพฤติกรรมหลักการรับรู ซึ่งยัง
สอดคลองกับแนวคิดของ ทิพยวรรณ  กิตติพร (2543 : 272-273) ที่กลาววาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการรับรู คือ 
ลักษณะทางดานกายภาพของผูรับรูหรือของบุคคลทําใหความสามารถในการรับรูของแตละบุคคลมีความ
แตกตางกันได และ ถวิล  ธาราโภชน และศรัณย  ดําริสุข (2545 : 52-54) กลาววาบุคคลแตละคนเกิดมามี
สภาพตางกัน เจริญเติบโตมาในสังคมที่ตางกันยอมทําใหมีความนึกคิดแตกตางกันไปดวยสงผลใหเกิดการรับรูที่
แตกตางกัน โดยผลการวิจัยยังสอดคลองกับผลการวิจัยของ เบญจวรรณ  นิวาศานนท (2551 : ฆ-ง) พบวา 
ขาราชการที่มีเพศตางกันมีความคิดเห็นตอดานการศึกษาแตกตางกัน และ ยิ่งยศ  สุวรรณปณฑะ (2551 : 
117) พบวา พนักงานที่มีเพศแตกตางกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรูวัฒนธรรมองคการของพนักงาน บริษัท 
ทีโอที จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ แจงวัฒนะ โดยรวมแตกตางกัน 

2.2 จําแนกตามอายุ พบวา การรับรูการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของบุคลากรองคการ
บริหารสวนจังหวัดอุบลราชธานี ทั้งโดยภาพรวม และรายดาน ไมแตกตางกัน ซึ่งไมเปนไปตามสมมุติฐานการ
วิจัย การท่ีไดขอสรุปเชนนี้อาจเน่ืองมาจาก ผูบริหารขององคการมีการกําหนดนโยบายดานการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยและใหการสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยแกบุคลากรในองคการอยางไมจํากัดอายุ ซึ่ง
สอดคลองกับแนวคิดของ รังสรรค  ประเสริฐศรี (2548 ก : 77-78) ที่กลาววาผูบริหารจะประสบความสําเร็จ
ไดนั้นจะตองมีการบริหารขั้นตอนในการรับรู ตองมีความเขาใจในข้ันตอนการรับรู ประกอบกับการบริหาร
ความประทับใจเพ่ือใหเปนที่ยอมรับและนําไปสูการรับรูในส่ิงเดียวกัน โดยผลการวิจัยยังสอดคลองกับ
ผลการวิจัยของ สมหมาย  ศรีทรัพย (2546 : 75) พบวา บุคลากรของสํานักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัย
รามคําแหง ที่มีอายุตางกันมีการรับรูบรรยากาศองคการกับการพัฒนาไมแตกตางกัน    ชูศักดิ์  ชูมนตรี (2547 
: 49) พบวา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล จังหวัดเชียงรายท่ีมีอายุตางกันมีการรับรูบทบาทตาม
อํานาจหนาท่ีของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล ไมแตกตางกัน เบญจวรรณ  นิวาศานนท (2551 : ฆ) 
พบวา ขาราชการที่มีอายุตางกันมีความคิดเห็นตอการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในองคการบริหารสวนจังหวัด
นนทบุรีทุกดานไมแตกตางกัน และ วนิชา  แสนรมเย็น (2551 : 80) พบวา ผูตอบแบบสอบถามที่มีอายุตางกัน
มีความคิดเห็นตอการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของสํานักงานสหกรณจังหวัดอุบลราชธานี ในภาพรวมและราย
ดานไมแตกตางกัน 

2.3 จําแนกตามสถานภาพ พบวา การรับรูการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของบุคลากร
องคการบริหารสวนจังหวัดอุบลราชธานี ทั้งโดยภาพรวม และรายดาน ไมแตกตางกัน  ซึ่งไมเปนไปตาม
สมมุติฐานการวิจัย การที่ไดขอสรุปเชนนี้อาจเนื่องมาจาก ผูบริหารขององคการมีการกําหนดนโยบายดานการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษยและใหการสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยแกบุคลากรในองคการอยางไมแบงแยก
สถานภาพ ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ รังสรรค  ประเสริฐศรี (2548 ก : 77-78) ที่กลาววาผูบริหารจะประสบ
ความสําเร็จไดนั้นจะตองมีการบริหารขั้นตอนในการรับรู ตองความเขาใจในข้ันตอนการรับรู ประกอบกับการ
บริหารความประทับใจเพ่ือใหเปนที่ยอมรับและนําไปสูการรับรูในสิ่งเดียวกัน โดยผลการวิจัยยังสอดคลองกับ
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ผลการวิจัยของ อมรรัตน  ทับทิมทอง (2546 : 72) พบวา คุณลักษณะสวนบุคคลจําแนกตามสถานภาพสมรส
ที่แตกตางกัน มีความคิดเห็นตอการพัฒนาทรัพยากรมนุษยไมแตกตางกัน วิละดา  ชาวชื่นสุข (2550 : ง) 
พบวา ความคิดเห็นของขาราชการที่มีสถานภาพตางกันมีความคิดเห็นตอกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
ภายในสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือนในภาพรวมไมแตกตางกัน ยิ่งยศ  สุวรรณปณฑะ (2551 : 
117) พบวา พนักงานที่มีสถานภาพสมรสแตกตางกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรูวัฒนธรรมองคการของ
พนักงาน บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ แจงวัฒนะ โดยรวมไมแตกตางกัน และ วนิชา  แสน
รมเย็น (2551 : 80) พบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีสถานภาพสมรสตางกันมีความคิดเห็นตอการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยของสํานักงานสหกรณจังหวัดอุบลราชธานี ในภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน 

2.4 จําแนกตามระดับการศึกษา พบวา การรับรูการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของบุคลากร
องคการบริหารสวนจังหวัดอุบลราชธานี โดยภาพรวม แตกตางกัน เมื่อพิจารณารายดานพบวา ดานการศึกษา 
ดานการฝกอบรม และดานการพัฒนา แตกตางกัน ซึ่งเปนไปตามสมมุติฐานการวิจัย การที่ไดขอสรุปเชนน้ีอาจ
เนื่องมาจาก องคการยอมมีความคาดหวังตอบุคลากรที่มีระดับการศึกษาสูง ที่จะตองมีความรู ความสามารถใน
การปฏิบัติงานมากกวา และจะสามารถกาวไปสูตําแหนงงานที่สูงขึ้นไดกอนบุคลากรที่มีระดับการศึกษาต่ํากวา 
ทําใหบคุลากรที่มีระดับการศึกษาสูงมีการรับรูการพัฒนาทรัพยากรมนุษยมากกวา ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ 
รังสรรค ประเสริฐศรี (2548 ก : 80) และผลการวิจัยยังสอดคลองกับผลการวิจัยของ ชูศักดิ์  ชูมนตรี (2547 : 
49) พบวา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล จังหวัดเชียงรายที่มีระดับการศึกษาตางกันมีการรับรูบทบาท
ตามอํานาจหนาที่ของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล แตกตางกัน เบญจวรรณ นิวาศานนท (2551 : ง) 
พบวา ขาราชการท่ีมีระดับการศึกษาตางกัน มีความคิดเห็นตอดานการพัฒนาแตกตางกัน โดยขาราชการที่มี
การศึกษาระดับต่ํากวาปริญญาตรี มีความคิดเห็นตอการพัฒนาต่ํากวาขาราชการท่ีมีการศึกษาระดับปริญญา
ตรี และตั้งแตปริญญาโทข้ึนไป 

2.5 จําแนกตามประเภทบุคลากร พบวา การรับรูการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของบุคลากร
องคการบริหารสวนจังหวัดอุบลราชธานี โดยภาพรวม แตกตางกัน เมื่อพิจารณารายดานพบวา ดานการศึกษา 
ดานการฝกอบรม และดานการพัฒนา แตกตางกัน ซึ่งเปนไปตามสมมุติฐานการวิจัย การที่ไดขอสรุปเชนน้ีอาจ
เนื่องมาจาก เปาหมายของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ประกอบไปดวย เปาหมายขององคการ และเปาหมาย
ของบุคคล ตามแนวคิดของ สุจิตรา ธนานันท (2551 : 22) ซึ่งการที่จะสามารถบรรลุเปาหมายของการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยไดอาจตองใชระยะเวลานาน จึงทําใหบุคลากรประเภทขาราชการที่มีแนวโนมที่จะปฏิบัติงาน
กับองคการนานกวาบุคลากรประเภทอ่ืน มีโอกาสไดรับการพัฒนาทรัพยากรมนุษยมากวาบุคลากรประเภทอ่ืน
เพราะจะสามารถนําผลของการพัฒนามาใชไดในระยะยาว โดยผลการวิจัยยังสอดคลองกับผลการวิจัยของ 
เบญจวรรณ นิวาศานนท (2551 : ง) พบวา ขาราชการที่มีระดับการทํางานตางกันมีความคิดเห็นตอดานการ
ฝกอบรมและดานการศึกษาแตกตางกัน โดยขาราชการระดับผูบริหารมีความคิดเห็นตอดานการฝกอบรมและ
ดานการศกึษาสูงกวาขาราชการระดับผูปฏิบัติงาน 

 
ขอเสนอแนะ 

1. ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปใชประโยชนในหนวยงาน องคการบริหารสวน
จังหวัดอุบลราชธานี 

1.1 จากผลการวิจัยพบวา การรับรูการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของบุคลากรองคการ
บริหารสวนจังหวัดอุบลราชธานี ในดานการศึกษา ดานการฝกอบรม ดานการพัฒนา และในภาพรวม อยูใน
ระดับมาก แตเมื่อพิจารณาผลการวิจัยเปนรายขอแลวนั้นจะพบวามีการรับรูในบางขอที่มีการรับรูอยูในระดับ
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ผลการวิจัยของ อมรรัตน  ทับทิมทอง (2546 : 72) พบวา คุณลักษณะสวนบุคคลจําแนกตามสถานภาพสมรส
ที่แตกตางกัน มีความคิดเห็นตอการพัฒนาทรัพยากรมนุษยไมแตกตางกัน วิละดา  ชาวชื่นสุข (2550 : ง) 
พบวา ความคิดเห็นของขาราชการที่มีสถานภาพตางกันมีความคิดเห็นตอกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
ภายในสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือนในภาพรวมไมแตกตางกัน ยิ่งยศ  สุวรรณปณฑะ (2551 : 
117) พบวา พนักงานที่มีสถานภาพสมรสแตกตางกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรูวัฒนธรรมองคการของ
พนักงาน บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ แจงวัฒนะ โดยรวมไมแตกตางกัน และ วนิชา  แสน
รมเย็น (2551 : 80) พบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีสถานภาพสมรสตางกันมีความคิดเห็นตอการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยของสํานักงานสหกรณจังหวัดอุบลราชธานี ในภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน 

2.4 จําแนกตามระดับการศึกษา พบวา การรับรูการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของบุคลากร
องคการบริหารสวนจังหวัดอุบลราชธานี โดยภาพรวม แตกตางกัน เมื่อพิจารณารายดานพบวา ดานการศึกษา 
ดานการฝกอบรม และดานการพัฒนา แตกตางกัน ซึ่งเปนไปตามสมมุติฐานการวิจัย การท่ีไดขอสรุปเชนนี้อาจ
เนื่องมาจาก องคการยอมมีความคาดหวังตอบุคลากรที่มีระดับการศึกษาสูง ที่จะตองมีความรู ความสามารถใน
การปฏิบัติงานมากกวา และจะสามารถกาวไปสูตําแหนงงานที่สูงขึ้นไดกอนบุคลากรที่มีระดับการศึกษาต่ํากวา 
ทําใหบคุลากรที่มีระดับการศึกษาสูงมีการรับรูการพัฒนาทรัพยากรมนุษยมากกวา ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ 
รังสรรค ประเสริฐศรี (2548 ก : 80) และผลการวิจัยยังสอดคลองกับผลการวิจัยของ ชูศักดิ์  ชูมนตรี (2547 : 
49) พบวา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล จังหวัดเชียงรายที่มีระดับการศึกษาตางกันมีการรับรูบทบาท
ตามอํานาจหนาที่ของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล แตกตางกัน เบญจวรรณ นิวาศานนท (2551 : ง) 
พบวา ขาราชการท่ีมีระดับการศึกษาตางกัน มีความคิดเห็นตอดานการพัฒนาแตกตางกัน โดยขาราชการที่มี
การศึกษาระดับตํ่ากวาปริญญาตรี มีความคิดเห็นตอการพัฒนาต่ํากวาขาราชการท่ีมีการศึกษาระดับปริญญา
ตรี และตั้งแตปริญญาโทข้ึนไป 

2.5 จําแนกตามประเภทบุคลากร พบวา การรับรูการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของบุคลากร
องคการบริหารสวนจังหวัดอุบลราชธานี โดยภาพรวม แตกตางกัน เมื่อพิจารณารายดานพบวา ดานการศึกษา 
ดานการฝกอบรม และดานการพัฒนา แตกตางกัน ซึ่งเปนไปตามสมมุติฐานการวิจัย การท่ีไดขอสรุปเชนนี้อาจ
เนื่องมาจาก เปาหมายของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ประกอบไปดวย เปาหมายขององคการ และเปาหมาย
ของบุคคล ตามแนวคิดของ สุจิตรา ธนานันท (2551 : 22) ซึ่งการที่จะสามารถบรรลุเปาหมายของการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยไดอาจตองใชระยะเวลานาน จึงทําใหบุคลากรประเภทขาราชการท่ีมีแนวโนมท่ีจะปฏิบัติงาน
กับองคการนานกวาบุคลากรประเภทอ่ืน มีโอกาสไดรับการพัฒนาทรัพยากรมนุษยมากวาบุคลากรประเภทอ่ืน
เพราะจะสามารถนําผลของการพัฒนามาใชไดในระยะยาว โดยผลการวิจัยยังสอดคลองกับผลการวิจัยของ 
เบญจวรรณ นิวาศานนท (2551 : ง) พบวา ขาราชการที่มีระดับการทํางานตางกันมีความคิดเห็นตอดานการ
ฝกอบรมและดานการศึกษาแตกตางกัน โดยขาราชการระดับผูบริหารมีความคิดเห็นตอดานการฝกอบรมและ
ดานการศกึษาสูงกวาขาราชการระดับผูปฏิบัติงาน 

 
ขอเสนอแนะ 

1. ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปใชประโยชนในหนวยงาน องคการบริหารสวน
จังหวัดอุบลราชธานี 

1.1 จากผลการวิจัยพบวา การรับรูการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของบุคลากรองคการ
บริหารสวนจังหวัดอุบลราชธานี ในดานการศึกษา ดานการฝกอบรม ดานการพัฒนา และในภาพรวม อยูใน
ระดับมาก แตเม่ือพิจารณาผลการวิจัยเปนรายขอแลวนั้นจะพบวามีการรับรูในบางขอที่มีการรับรูอยูในระดับ

 

ปานกลาง ซึ่งเปนคําถามท่ีมีความเก่ียวของกับวิธีการ หลักเกณฑ และการพิจารณาบุคคลเพื่อเขารับการพัฒนา 
ดังนั้น ควรจัดใหมีการเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับหลักเกณฑที่ใชในการพิจารณาบุคคลเพ่ือเขารับการพัฒนา 

1.2 จากผลการวิจัยพบวา การรับรูการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของบุคลากรที่มีระดับ
การศึกษาสูงจะมีการรับรูมากกวาบุคลากรท่ีมีระดับการศึกษาตํ่ากวา ดังนั้น ควรจัดใหมีการให ขอมูลเกี่ยวกับ
ความสําคัญและความจําเปนในการไดรับพัฒนาทรัพยากรมนุษย เพ่ือใหบุคลากรไดตระหนักถึงประโยชนที่จะ
ไดจากการไดรับการพัฒนา ทั้งประโยชนที่เกิดข้ึนตอตนเองและตอองคการ วิธีการที่ใชอาจทําไดโดย การสราง
การรับรูดวยการประชาสัมพันธผลงาน ความดีความชอบ ความกาวหนาของบุคลากรที่ไดรับการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยแลวไดนําผลการพัฒนานั้นมาใชจนเกิดผลจริง หรือการสรางการรับรูดวยการชี้ใหเห็นถึง
ประโยชนในอนาคต โดยการจัดอบรมเสนทางการพัฒนาสายอาชีพใหกับบุคลากรในระดับปฏิบัติงาน 

1.3 จากผลการวิจัยพบวา การรับรูการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของบุคลากรประเภท
ขาราชการ และลูกจางประจํา มีการรับรูมากกวาบุคลากรประเภทพนักงานจาง และในสวนของความคิดเห็น
และขอเสนอแนะเพ่ิมเติมของผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญตองการใหพนักงานจางมีโอกาสในการไดรับการ
พัฒนาใหมากขึ้น ดังนั้น ควรจัดใหมีการพัฒนาบุคลากรประเภทพนักงานจางใหมากขึ้น อาจจัดเปนหลักสูตร
การฝกอบรมเก่ียวกับความรู ความสามารถท่ีใชในการปฏิบัติงานในปจจุบัน มากกวาหลักสูตรที่ เนน
ความกาวหนาในอนาคต เพราะการใหการพัฒนาในเรื่องการปฏิบัติงานในปจจุบันจะทําใหสามารถนําผลการ
พัฒนามาใชใหเกิดประโยชนไดมากกวา เนื่องจากพนักงานจางมีระยะเวลาในการจางงาน อาจไมสามารถอยู
ปฏิบัติงานใหกับองคการในระยะยาวได ในสวนของการพัฒนาบุคลากรประเภทขาราชการ และลูกจางประจํา
นั้น ตามนโยบายของผูบริหารองคการก็ไดมีการดําเนินการมาอยางตอเนื่อง แตควรจัดใหมีกา รเผยแพร
ประชาสัมพันธการพัฒนาใหมากข้ึน เชน การใหทุนการศึกษาในระดับตาง ๆ หลักสูตรการศึกษาท่ีมีการใหทุน
ศึกษาตอ หลักสูตรการฝกอบรมของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น หลักสูตรการฝกอบรมท่ีองคการบริหาร
สวนจังหวัดเปนผูจัดฝกอบรม เปนตน 

2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 
2.1 การวิจัยครั้งน้ี เปนการวิจัยเพ่ือศึกษาการรับรูของบุคลากรที่มีตอการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษยขององคการบริหารสวนจังหวัดอุบลราชธานีเทานั้น และจากผลการวิจัยทําใหทราบวา
บุคลากรมีการรับรูตอการพัฒนาทรัพยากรมนุษยขององคการบริหารสวนจังหวัดอุบลราชธานีอยูในระดับมาก 
ดังนั้น ในการวิจัยครั้งตอไป ควรทําการศึกษาความตองการในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของบุคลากร 
เพ่ือที่จะไดจัดการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหตรงตามความตองการของบุคลากรตอไป 

2.2 ควรมีการศึกษาปญหา และแนวทางการแกไขปญหา ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
ขององคการบริหารสวนจังหวัดอุบลราชธานี เพ่ือใหบุคลากรไดมีโอกาสเขาถึงการไดรับการพัฒนามากย่ิงขึ้น 

2.3 ควรมีการศึกษาความพึงพอใจตอการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของบุคลากรองคการ
บริหารสวนจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อนําไปพัฒนากระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยขององคการตอไป 

2.4 สามารถใชขอมูลจากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการรับรู มากําหนดเปนตัวแปร
ที่จะใชในการศึกษาในคร้ังตอไปได เชน อิทธิพลของส่ิงเราที่มีตอการรับรู 
 
กิตติกรรมประกาศ 

การคนควาอิสระนี้สําเร็จไดดวยความอนุเคราะหของบุคคลและหนวยงานหลายแหง ผูที่มีพระ
คุณทานแรกท่ีผูวิจัยขอขอบพระคุณอยางยิ่ง คือ รองศาสตราจารยบุญยืน  ชัยสุโรจน ประธานกรรมการบริหาร
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หลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจําสาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย ที่ไดใหความกรุณาเปนอย างมากในการ
ตรวจสอบขอบกพรองตางๆ และใหคําแนะนํา ชี้แนะแนวทางในการทําวิจัยคร้ังนี้  

ขอขอบพระคุณ ดร.จตุรงค  ศรีวงษวรรณะ ที่ปรึกษาการคนควาอิสระ ซึ่งไดใหคําแนะนํา และ
ตรวจสอบการคนควา พรอมชี้แนวทางการวิจัยตลอดมา 

ขอขอบพระคุณผูบริหารและบุคลากรองคการบริหารสวนจังหวัดอุบลราชธานี ที่ใหความรวมมือ
ในการตอบแบบสอบถามสําหรับใชเปนขอมูลในการทําวิจัยครั้งนี้  
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