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บทคัดย่อ
กำรวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษำปัจจัยที่มีผลต่อควำมสำเร็จในกำรกำรพัฒนำทุนมนุษย์ของ
เทศบำลตำบลในเขตภำคตะวันออกเฉียงเหนือ กลุ่มตัวอย่ำง ได้แก่ เทศบำลตำบลในเขตภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
จำนวน 248 แห่ง ได้มำโดยกำรสุ่มโดยใช้สูตรของทำโร่ ยำมำเน่ สถิติที่ใช้ในกำรวิจัย ได้แก่ กำรวิเครำะห์ค่ำร้อยละ
ค่ำเฉลี่ ย ส่วนเบี่ ยงเบนมำตรฐำน สถิติ ที่ใ ช้ใ นกำรทดสอบสมมติฐ ำน ได้ แก่ สหสัม พันธ์ แบบเพีย ร์สัน และกำร
พยำกรณ์แบบพหุคูณ และ (2) ศึกษำสร้ำงร่ำงรูปแบบและยืนยันรูปแบบกำรพัฒนำทุนมนุษย์ของเทศบำลตำบลใน
เขตภำคตะวันออกเฉียงเหนือ กลุ่มเป้ำหมำย ได้แก่ ผู้เชี่ยวชำญ นักวิชำกำร และผู้บริหำรเทศบำลตำบล จำนวน 20
คน ใช้กำรเลือกแบบเฉพำะเจำะจง (Purposive Sampling) ผลกำรวิจัยพบว่ำ
1. ระดับปัจจัยในกำรพัฒนำทุนมนุษย์ในเทศบำลตำบลในเขตภำคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยรวมอยู่ใน
ระดับมำก ( X =390) และรำยด้ำนอยู่ในระดับมำกทุกข้อ เรียงลำดับค่ำเฉลี่ยจำกมำกไปหำน้อย ได้ดังนี้ ปัจจัยด้ำน
โครงสร้ำงขององค์กำร ( X =396) ปัจจัยด้ำนกำรจูงใจ และปัจจัยด้ำนกำรมีส่วนร่วม ( X =392) ปัจจัยด้ำน
วัฒนธรรมองค์กำร ( X =391) ปัจจัยด้ำนควำมผูกพัน ( X =390) ปัจจัยด้ำนกำรบริหำร ( X =389) ปัจจัยด้ำน
ภำวะผู้นำองค์กำร ( X =386) และปัจจัยด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ ( X =384)
2. ปัจจัยที่มีผลต่อควำมสำเร็จในกำรพัฒนำทุนมนุษย์ของเทศบำลตำบลในเขตภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
อย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05 ได้แก่ ปัจจัยด้ำนวัฒนธรรมองค์กำร (X2) ปัจจัยด้ำนกำรมีส่วนร่วม (X8)
ปัจจัยด้ำนโครงสร้ำงขององค์กำร (X1) ปัจจัยด้ำนควำมผูกพัน (X7) และปัจจัยด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ (X4)
โดยตัวแปรทั้ง 5 ตัวสำมำรถทำนำยผลได้ถึงร้อยละ 88.60 ดังสมกำร Z = 0286Z2 + 0341Z8 + 0377Z1 +
0230Z7 + 0230Z4
3. รูปแบบกำรพัฒนำทุนมนุษย์ของเทศบำลตำบลในเขตภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วย (1) กำร
พัฒนำวัฒนธรรมองค์กำร ได้แก่ กำรพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่อง กำรสร้ำงบรรยำกำศให้ทุกคนมีเสรีภำพและกำรคิด
อย่ ำงอิส ระ กำรส่ งเสริ มให้เ กิด กำรเรีย นรู้ และน ำควำมรู้ มำใช้ อย่ ำงอิส ระ กำรเรี ยนรู้เ ป็น หน้ ำที่ และเป็น ควำม
รับผิดชอบของทุกคน กำรส่งเสริมบรรยำกำศกำรทำงำนแบบเปิดเผย โปร่งใส สุจริต และ กำรนำหลักธรรมำภิบำล
มำใช้ (2) กำรพัฒนำกำรมีส่วนร่วม ได้แก่ กำรร่วมวำงแผน กำรส่งเสริมแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรพัฒนำ
บุคลำกร กำรส่งเสริมกำรเข้ำร่วมกิจกรรมพัฒนำ และ กำรให้ประโยชน์จำกกำรพัฒนำบุคลำกร (3) กำรพัฒนำ
โครงสร้ ำ งขององค์ ก ำร ได้ แ ก่ กำรจั ด ล ำดั บ กำรบั ง คั บ บั ญ ชำเหมำะสม กำรติ ด ต่ อ สื่ อ สำร และ กำรพั ฒ นำ
ควำมสัมพันธ์ตำมลำดับชั้นบุคลำกร (4) กำรพัฒนำควำมผูกพันต่อองค์กร ได้แก่ กำรสร้ำงควำมภูมิใจในหน้ำที่ใน
เทศบำล กำรปฏิบัติงำนให้เกิดประโยชน์สูงสุด กำรสร้ำงควำมรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของ อปท กำรกระตุ้นควำมต้องกำร
ที่จ ะปฏิบั ติ งำนที่ ไ ด้รั บ มอบหมำย และ กำรพั ฒนำควำมพร้อ มในกำรปฏิ บั ติ งำน (5) กำรพั ฒ นำเทคโนโลยี
สำรสนเทศ ได้แก่ กำรใช้วัสดุอุปกรณ์ให้ทันสมัย กำรพัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศที่สนองควำมต้องกำรผู้ใช้ กำร
พัฒนำขีดควำมสำมำรถบุคลำกร กำรส่งเสริมกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ และ กำรสร้ำงควำมคุ้มค่ำจำกเทคโนโลยี
สำรสนเทศ
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ABSTRACT
This research aim (1) to study the factor effecting the achievement of Human Capital
Development of Sub-district Municipality in North East Region. The sample was the 248 Subdistrict Municipalities, they were selected by Yamane’ method. The statistics for collecting were
Pearson Product Moment Correlation and Multiple Regression Analysis. (2) To build and confirm
the Model of Human Capital Development of Sub-district Municipality in North East Region. The
target population was the expertise, the scholar person and the executive for 20 persons,
selected by Purposive Sampling. The research results were found that;
1. The opinion toward the factor effecting the achievement of Human Capital
Development of Sub-district Municipality in North East Region was at high level ( X =390), ranking
the mean from highest to lowest; the organization structure ( X =396), the motivation and the
participation ( X =392), the organization culture ( X =391), the engagement ( X =390), the
management ( X =389), the leadership ( X =386), and the technology information ( X =384).
2. Factors effecting the achievement of Human Capital Development of Sub-district
Municipality in North East Region by statistical significant at .05 levels were; the organization
culture (X2), the participation (X8), the organization structure (X1), the engagement (X7) and the
technology information (X4), these variable could predict the achievement of Human Capital
Development for 88.60%; The equation; Z = 0286Z2 + 0341Z8 + 0377Z1 + 0230Z7 + 0230Z4
3. Model of Human Capital Development of Sub-district Municipality in North East Region
found that; (1) the organization culture Development namely; the continually selfdevelopment, Creating a climate of freedom of thought, promoting learning and applying
knowledge freely, Learning about duty and responsibility, Promote a transparent working
environment, and applying Good Governance. (2) the participation Development ; planning,
Promotion for giving opinions on development, promoting participation in development
activities, and benefit allocation (3) the organization structure development; proper grading of
command, communication, and development of the relationship hierarchical personnel. (4) the
engagement development ; creating pride in functions, best practice, creating a sense of
ownership of the organization, motivation, and development of operational readiness (5) the
technology information development ; using of modern materials, information technology
development, the human resources development by technology, promoting the use of
information and technology, and creating value from information technology
Keywords : Model, Human Capital Development ;

บทนา
กำรพัฒนำทุนมนุษย์จึงถือได้ว่ำเป็นทรัพยำกรที่มีควำมสำคัญอย่ำงมำกต่อกำรดำเนินกิจกำรต่ำง ๆ โดย
เฉพำะงำนด้ำนกำรพัฒนำท้องถิ่นที่ครอบคลุมงำนด้ำนกำรพัฒนำเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ตลอดจนกำรพัฒนำ
คนในท้องถิ่น มนุษย์จึงถูกยกให้มีบทบำทสำคัญในกำรสร้ำงสรรค์ผลงำนที่มีคุณค่ำต่อประชำชนในท้องถิ่น มีบทบำท
ต่อกำรพัฒนำระบบเศรษฐกิจในท้องถิ่นให้มั่นคงและสร้ำงสรรค์ท้องถิ่นให้มีควำมเจริญเติบโต สอดคล้องกับแนวคิด
ของประไพทิพย์ ลือพงษ์ (2556 : 103-104) ที่กล่ำวว่ำ ควำมสำเร็จขององค์กำรธุรกิจเกิดจำกมนุษย์ ดังนั้น
องค์กำรในปัจจุบันต่ำงขับ เคลื่อนด้วยบุคคลหรือมนุษย์ เพรำะสำมำรถช่วยสร้ำงจุดแข็งให้องค์กำรและยังเป็น
แรงผลักดันไปสู่ควำมสำเร็จ กำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มโดยกำรส่งไปฝึกอบรมกำรศึกษำเพิ่มเติมในระดับที่สูงขึ้น กำร
สนับสนุนให้ทำงำนที่ตรงกับควำมสำมำรถ กำรหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงสำยงำนเพื่อให้มีควำมรู้เพิ่มขึ้น กำรเพิ่ม
ควำมสำมำรถโดยกำรมอบอำนำจแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขำดในกำรดำเนินงำนเพื่อให้เกิดควำมคิดสร้ำงสรรค์ผลงำนใหม่
เพิ่มขึ้นทำให้องค์กำรสำมำรถแข่งขันกับองค์กำรอื่นได้ สอดคล้องกับแนวคิดของ A. Erosa, T. A. Koreshkova
and D. Restuccia. 2010 : 1) ที่กล่ำวว่ำ ทุนมนุษย์เป็นองค์ประกอบสำคัญในผลสรุปของควำมร่ำรวยประกอบ
Patrick Llerena and Mireille Matt (2005 : 2) กล่ำวว่ำ มนุษย์ต้องได้รับกำรพัฒนำควำมรู้ให้เพียงพอแก่กำร
สร้ำงสรรค์เศรษฐกิจให้มีควำมได้เปรียบทำงกำรแข่งขันโดยยึดหลักกำรแข่งขันด้วยควำมคิดที่ดีและมีคุณธรรม
สอดคล้องกับแนวคิดของ ชำญวิทย์ วสันต์ธนำรัตน์ (2555 : 4) ที่กล่ำวว่ำ กำรแข่งขันด้วยควำมสำมำรถและ
ควำมพำกเพียรจะก่อให้เกิดกำรพัฒนำทำงเศรษฐกิจและสังคมอย่ำงแท้จริง สำมำรถแก้ไขปัญหำควำมยำกจนของ
สังคมและมีกำรพัฒนำสังคมให้มีกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืนได้ มนุษย์จึงถือเป็นต้นทุนของสังคมและขององค์กำรที่ต้อง
ลงทุนพัฒนำให้มีทักษะควำมสำมำรถที่เหมำะสมแก่กำรปฏิบัติงำนเพื่อนำพำองค์กำรและท้องถิ่นให้มีควำมเติบโต
อย่ำงยั่งยืนได้ มนุษย์จึงถือเป็นต้นทุนของสังคมและขององค์กำรที่ต้องลงทุนพัฒนำให้มีทักษะควำมสำมำรถที่
เหมำะสมแก่กำรปฏิบัติงำนเพื่อนำพำองค์กำรและท้องถิ่นให้มีควำมเจริญเติบโต Dae-Bong Kwon (2009 : 5)
กล่ำวว่ำ ทุนมนุษย์ (Human Capital) มีควำมหมำยกว้ำงครอบคลุมเกี่ยวกันทั้งด้ำนควำมรู้ (Knowledge) ทักษะ
(Skills) สมรรถนะและประสบกำรณ์ของมนุษย์ (Competency and Experience) สอดคล้องกับแนวคิดของภำ
วิน ศิริประภำนุกูล (2547 : 2) กล่ำวว่ำ ทุนมนุษย์ (Human Capital) จะเกี่ยวข้องโดยตรงกับทักษะ ควำมรู้และ
ควำมคิดในกำรทำงำน ซึ่งมีควำมสัมพันธ์กับระบบกำรศึกษำ
องค์กำรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงำนพื้นฐำนในท้องถิ่นซึ่งอยู่ใกล้ ชิดกับประชำชนมำกที่สุด มี
ภำรกิจในกำรที่จัดบริกำรสำธำรณะที่จำเป็นให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของประชำชน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเป็นส่วนหนึ่งของรัฐ มีฐำนะเป็นนิติบุคคลที่มีหน้ำที่ตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พ.ศ. 2550
มำตรำ 283 ระบุว่ำ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมีอำนำจหน้ำที่โดยทั่วไป ในกำรดูแลและจัดทำบริกำร
สำธำรณะ เพื่อประโยชน์ของประชำชนในท้องที่และย่อมมีควำมเป็นอิสระในกำรกำหนดนโยบำยกำรบริหำร กำร
จัดบริกำรสำธำรณะ กำรบริหำรงำนบุคคล กำรเงินและกำรคลังและอำนำจหน้ำที่ของตนโดยเฉพำะ โดยต้อง
คำนึงถึงควำมสอดคล้องกับกำรพัฒนำของจังหวัดและประเทศเป็นส่วนรวมด้วย ด้วยกำรกำกับดูแลของผู้ว่ำรำชกำร
จังหวัดและนำยอำเภอ ภำยใต้รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พ.ศ. 2550 มำตรำ 282 ซึ่งระบุว่ำ กำรกำกับ
ดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องทำเท่ำที่จำเป็น และมีหลักเกณฑ์วิธี กำรเงื่อนไข ที่ชัดเจนสอดคล้องและ
เหมำะสมกับรูปแบบขององค์กรปกครองส่วนท้อองถิ่น ทั้งนี้ ตำมที่กฎหมำยบัญญัติโดยต้องเป็นไปเพื่อกำรคุ้มครอง
ประโยชน์ของประชำชนในท้องที่ เพื่อประโยชน์ของประเทศไทยเป็นส่วนร่วม (โกวิทย์ พวงงำม. 2550 : 15)
ในปัจจุบัน มีกำรปฏิรู ประบบรำชกำรเพื่อให้กำรปฏิบัติงำนของส่วนรำชกำรและองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ตอบสนองนโยบำยต่อกำรพัฒนำประเทศและให้บริกำรแก่ประชำชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนี้
ต้องใช้วิธีบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดีเพื่อให้กำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินและกำรบริหำรองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น
เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชำชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภำรกิจของรัฐ มีประสิทธิภำพเกิดควำมคุ้มค่ำในเชิงภำรกิจ
ของรัฐ ลดขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนที่เกินควำมจำเป็นและประชำชนได้รับกำรอำนวยควำมสะดวกและได้รับกำรตอบ
สนตองควำมต้องกำร รวมทั้งมีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรอย่ำงสม่ำเสมอ ดังนั้น หลักกำรบริหำรกิจกำร

บ้ำนเมืองที่ดี หรือ หลักธรรมำภิบำลจึงมีควำมสำคัญอย่ำงยิ่ง เพรำะเป็นหลักปฏิบัติที่ส่วนรำชกำรและองค์กร
ปกครองส่วนท้อถิ่นต้องยึดถือในกำรบริหำรรำชกำร กำรบริหำรกิจกำรของท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
รำชกำรและท้อถิ่นได้อย่ำงมีประสิทธิภำพโดยแท้จริง (วิจิตรำภรณ์ ไชยโคตร. 2550 : 2)
ปัจจุบัน เทศบำลตำบลของไทยมีควำมจำเป็นอย่ำงเร่งด่วนที่ต้องมีผู้บริหำรที่มีควำมสำมำรถทั้งในด้ำนกำร
บริหำรและกำรกำหนดนโยบำย โดยกำรสร้ำงทุนบุคลำกร หรือทุนมนุษย์ในทุกระดับ จึงมีควำมจำเป็นที่ต้องเป็น
ผู้บริหำรมืออำชีพ เพื่อให้สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ในกำรบริหำรจัดกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำร
ทำหน้ำที่เป็นผู้ประสำนงำนที่ต้องทำหน้ำที่ในกำรรับนโยบำยจำกผู้บริหำรและนำไปสู่กำรปฏิบัติเพื่อให้องค์กำร
บรรลุผลสำเร็จตำมเป้ำประสงค์ที่ต้องกำร ดังนั้น ผู้บริหำรจึงจำเป็นต้องเป็นผู้ที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถ มีควำม
เข้ำใจในขั้นตอนของกำรปฏิบัติงำนมีทักษะในกำรแก้ปัญหำและวิเครำะห์ปัญหำ และมีภำวะผู้นำ (ไพฑูรย์ สินลำ
รัตน์. 2553) ประกอบกับ ปัญหำที่เกี่ยวข้องกับทุนมนุษย์ของ เทศบำลตำบล ส่วนใหญ่พบว่ำ บุคลำกรยังขำด
ควำมรู้ควำมสำมำรถเมื่อเปรียบเทียบกับข้ำรำชกำรส่วนกลำง เนื่องจำกมีหน่วยงำนที่คอยสนับสนุนและรับผิดชอบ
ด้ำนกำรฝึกอบรมให้กับพนักงำน เช่น สถำบันพัฒนำบุคลำกรท้องถิ่นที่ทำหน้ำที่เป็นแหล่งพัฒนำควำมรู้และมี
หลักสูตรนำกรฝึกอบรมที่หลำกหลำยครอบคลุมทุกตำแหน่งงำน นโยบำยจำกส่วนกลำงสนับสนุนกำรพัฒนำ
ทรัพยำกรมนุษย์ มีสถำนที่สำหรับทำกิจกรรมนันทนำกำรต่ำง ๆ มีกำรบังคับใช้ประมวลจริยธรรมสำหรับข้ำรำชกำร
และมีสถำบันกำรศึกษำมำกมำยที่ให้บริกำรด้ำนกำรศึกษำ
จำกกำรศึกษำ ผู้วิจัยเห็นว่ำ เมื่อทุนมนุษย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งในที่นี้ผู้วิจัย หมำยถึง
เทศบำลตำบล มีควำมสำคัญต่อกำรพัฒนำท้องถิ่น เพื่อชีวิตควำมเป็นอยู่ของประชำชน กำรพิจำรณำในกำรที่จะ
พัฒนำทุนมนุษย์ของเทศบำลตำบล จะต้องสร้ำงทุนมนุษย์ให้เกิดขึ้น ให้มีองค์ควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรบริหำรงำน
ของเทศบำลตำบล จะต้องสร้ำงทุนมนุษย์ให้เกิดขึ้น ให้มีองค์ควำมรู้ควำมเข้ำใจกำรบริกำรให้กับประชำชน เพื่อ
พัฒนำท้องถิ่นให้เกิดประสิทธิภำพทุก ๆ ด้ำน เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนอย่ำงแท้จริง ด้วยเหตุนี้
จึงทำให้ผู้วิจัยต้องกำรศึกษำเรื่อง รูปแบบพัฒนำทุนมนุษย์ของเทศบำลตำบลในเขตภำคตะวันออกเฉียงเหนือโดยจะ
สร้ำงรูปแบบกำรพัฒนำทุนมนุษย์เพื่อให้สร้ำงศักยภำพในกำรสนับสนุนกำรพัฒนำองค์กำรและท้องถิ่นได้อย่ำง
เหมำะสมสนองต่อกำรแก้ปัญหำต่ำง ๆ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ รวมทั้งเพื่อเสริมสร้ำงให้มีกลยุทธ์ในกำรพัฒนำทุน
มนุษย์อย่ำงเหมำะสมสอดคล้องกับนโยบำยกำรพัฒนำประเทศของรัฐบำลที่ และสนองตอบกำรบริกำรประชำชนได้
อย่ำงมีประสิทธิผลต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษำระดับปัจจัยในกำรพัฒนำทุนมนุษย์ของเทศบำลตำบลในเขตภำคะวันออก
เฉียงเหนือ
2. เพื่ อ ศึ ก ษำปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ ควำมส ำเร็ จ ในกำรพั ฒ นำทุ น มนุ ษ ย์ ข องเทศบำลต ำบลในเขตภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
3. เพื่อสร้ำงและยืนยันรูปแบบกำรพัฒนำทุนมนุษย์ของเทศบำลตำบลในเขตภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
สมมติฐานการวิจัย
จำกกำรศึกษำแนวคิด ทฤษฎี เอกสำรและงำนวิจัยที่เกี่ ยวข้อง ผู้วิจัยนำมำกำหนดเป็นสมมติฐำน เพื่อ
ใช้ทดสอบควำมถูกต้องของทฤษฎีได้ว่ำ คือ ปัจจัยด้ำนโครงสร้ำงขององค์กำรปัจจัยด้ำนวัฒนธรรมองค์กำร ปัจจัย
ด้ำนภำวะผู้นำองค์กำร ปัจจัยด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ ปัจจัยด้ำนกำรจูงใจ ปัจจัยด้ำนกำรบริหำร ปัจจัยด้ำนควำม
ผูกพันในงำน และปัจจัยด้ำนกำรมีส่วนร่วมมีผลต่อกำรพัฒนำทุนมนุษย์
ขอบเขตการวิจัย
1. ขอบเขตเนื้อหา

กำรวิจัยครั้งนี้เป็นกำรศึกษำและค้นหำแนวทำงกำรพัฒนำทุนมนุษย์ของเทศบำลตำบลในเขตภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อพัฒนำบุคลำกรให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถ มีศักยภำพที่สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงด้ำน
เศรษฐกิจ กำรเมือง สังคมและวัฒนธรรม มีทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับกำรศึกษำในครั้งนี้ ได้แก่ แนวคิดและทฤษฎี
เกี่ยวกับกำรบริหำรงำนและทฤษฎีกำรพัฒนำทุนมนุษย์
2. ขั้นตอนของการวิจัย กำรวิจัยครั้งนี้แบ่งเป็น 2 ระยะ คือ
ระยะที่ 1 เป็นกำรวิจัยเชิงปริมำณ (Quantitative Approach) เพื่อศึกษำปัจจัยที่มีผลต่อควำมสำเร็จ
ในกำรกำรพัฒนำทุนมนุษย์ของเทศบำลตำบลในเขตภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
ระยะที่ 2 เป็ น กำรวิ จั ยเชิงคุ ณภำพ (Qualitative Approach) เพื่อ สร้ ำ งร่ ำงรู ปแบบและยืน ยั น
รูปแบบกำรพัฒนำทุนมนุษย์ของเทศบำลตำบลในเขตภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
3. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
3.1 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง ที่ใช้ในกำรวิจัย ระยะที่ 1
1) ประชำกรที่ใช้ในกำรศึกษำ ได้แก่ เทศบำลตำบลในเขตภำคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 716
แห่ง
2) กลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรศึกษำ ได้แก่ เทศบำลตำบลในเขตภำคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน
248 แห่งโดยใช้วิธีกำหนดขนำดกลุ่มตัวอย่ำงตำมตำรำงของ เคซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan. 1970 :
607-610 ; อ้ำงถึงใน รังสรรค์ สิงหเลิศ. 2551 : 71)
3.2 กลุ่มตัวอย่ำงเป้ำหมำยที่ใช้ในกำรวิจัยระยะที่ 2
กลุ่มตัวอย่ำงเป้ำหมำย ได้แก่ ผู้เชี่ยวชำญ นักวิชำกำร และผู้บริหำรเทศบำลตำบล หรือผู้ที่มี
ควำมรู้เกี่ยวกับกำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตภำคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน
20 คน ใช้กำรเลือกแบบเฉพำะเจำะจง (Purposive Sampling)
4. ขอบเขตด้านตัวแปร
4.1 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่
4.1.1 ตัวแปรอิสระ ซึ่งเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อกำรพัฒนำทุนมนุษย์ คือ
1) ปัจจัยด้ำนโครงสร้ำงขององค์กำร
2) ปัจจัยด้ำนวัฒนธรรมองค์กำร
3) ปัจจัยด้ำนภำวะผู้นำองค์กำร
4) ปัจจัยด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
5) ปัจจัยด้ำนกำรจูงใจ
6) ปัจจัยด้ำนกำรบริหำร
7) ปัจจัยด้ำนควำมผูกพัน
8) ปัจจัยด้ำนกำรมีส่วนร่วม
4.1.2 ตัวแปรตาม ซึ่งเป็นปัจจัยผลลัพธ์ คือ ควำมสำเร็จในกำรพัฒนำทุนมนุษย์
5. ขอบเขตด้านพื้นที่
ผู้วิจัยมุ่งศึกษำรูปแบบกำรพัฒนำทุนมนุษย์ของเทศบำลตำบลในเขตภำคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน
716 แห่ง 20 จังหวัด ได้แก่ (กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น. 2559 : ออนไลน์)
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยระยะที่ 1
ผู้วิจัยได้ศึกษำรำยละเอียด ดังนี้
1. ประชากร กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณ

1.1 ประชำกร ได้แก่ เทศบำลตำบลในเขตภำคตะวันออกเฉียงเหนือจำนวน 716 แห่ง กรมส่งเสริม
กำรปกครองท้องถิ่น 2559 : 2)
1.2 กลุ่มตัวอย่ำงได้แก่ เทศบำลตำบลในในเขตภำคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 248 แห่ง โดย
ใช้วิธีกำหนดขนำดกลุ่มตัวอย่ำงตำมตำรำง ของเคซี่ และมอร์แกน (Kregcie and Morgan. 1970 : 607-610 ; อ้ำง
ใน รังสรรค์ สิงหเลิศ. 2551 : 71)
1.3 กำรสุ่มตัวอย่ำงจำกประชำกร
ผู้ วิ จั ย ก ำหนดขั้ น ตอนกำรสุ่ ม ตั ว อย่ ำ ง โดยใช้ วิ ธี ก ำรสุ่ ม ตั ว อย่ ำ งแบบชั้ น ภู มิ (Stratified
Random Sampling) แล้วจึงดำเนินกำรสุ่มแบบอย่ำงง่ำย (Simple random sampling) โดยจะเลือกกลุ่มตัวอย่ำง
จำกประชำกร
รวม 248 คน
3. เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัยระยะที่ 1 คือ แบบสอบถำม (Questionnaire) ซึ่งผู้วิจัยได้สร้ำงโดยพัฒนำขึ้น
จำกแบบสอบถำมที่นักวิชำกำรได้ทำกำรศึกษำไว้แล้ว และนำเครื่องมือวัดเหล่ำนั้นมำปรับข้อคำถำมบำงส่วนเพื่อให้
สอดคล้องกับบริบทที่ศึกษำในครั้งนี้ภำยใต้กำรควบคุมดูแลคำแนะนำจำกอำจำรย์ที่ปรึกษำลักษณะของเครื่ องมือที่
ใช้ในกำรวิจัยจะแบ่งออกเป็น 4 ตอน คือ
ตอนที่ 1 แบบสอบถำมเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม คือ เพศ อำยุ ระดับกำรศึกษำ
ตำแหน่งงำนและประสบกำรณ์กำรทำงำน ลักษณะแบบสอบถำมเป็นแบบเลือกตอบข้อใดข้อหนึ่ง (Check Lists)
และเติมคำในช่องว่ำง จำนวน 5 ข้อ
ตอนที่ 2 แบบสอบถำมเกี่ยวกับระดับกำรดำเนินงำนและปัจจัยที่ส่งผลต่อควำมสำเร็จในกำร
พัฒนำทุนมนุษย์ เป็นคำถำมแบบมำตรำส่วนประมำณค่ำ (Likert Scales) 5 ระดับ คือ เห็นด้วยมำกที่สุด เห็นด้วย
มำก เห็นด้วยปำนกลำง เห็นด้วยน้อย และเห็นด้วยน้อยที่สุด โดยจัดเรียงเนื้อหำ ข้อคำถำมลำดับของปัจจัยที่นำมำ
ศึกษำ
ตอนที่ 3 แบบสอบถำมเกี่ยวกับควำมสำเร็จในกำรพัฒนำทุนมนุษย์ของเทศบำลตำบลในเขตภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งเป็นคำถำมแบบตรำส่วนประมำณค่ำ (Likert Scales) 5 ระดับ คือ เห็นด้วยมำกที่สุด เห็น
ด้วยมำก เห็นด้วยปำนกลำง เห็นด้วยน้อย และเห็นด้วยน้อยที่สุด
4. การหาคุณภาพเครื่องมือวัดที่ใช้ในการวิจัย
กำรหำคุณภำพเครื่องมือวัดในกำรวิจัยระยะที่ 1 นี้ ผู้วิจัยกำหนดวิธีกำรตรวจสอบเพื่อหำคุณภำพของ
เครื่องมือวัด โดยมีขั้นตอนดังนี้
4.1 เครื่องมือวัดในกำรวิจัยได้ผ่ำนกำรพิจำรณำด้ำนเนื้อหำ ด้ำนภำษำ และสถิติที่ใช้ในกำรวิจัยจำก
ผู้เชี่ยวชำญ ตรวจสอบควำมครอบคลุมตำมโครงสร้ำงของเนื้อหำ ควำมสอดคล้องของข้อคำถำมกับวัตถุประสงค์
(IOC : Item Objective Congruence ) ว่ำข้อคำถำมเกี่ยวกับกำรพัฒนำทุนมนุษย์และควำมสำเร็จในกำรพัฒนำทุน
มนุษย์ของเทศบำลตำบล ในเขตภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้ง 8 ปัจจัย เป็นข้อคำถำมที่ตรงกับสิ่งที่ต้องกำรวิจัยมี
ควำมถูกต้องและครอบคลุมเนื้อหำเชิงทฤษฎีที่ได้ศึกษำวิเครำะห์มำหรือไม่
4.2 นำแบบสอบถำมที่ผ่ำนกำรตรวจสอบเชิงโครงสร้ำงและเชิงเนื้อหำแล้วไปทดลองใช้กับพนักงำน
เทศบำลจำนวน 40 คน ซึ่งไม่ไ ด้เป็นกลุ่มตัวอย่ำงในกำรวิจัยนำข้อมูลมำวิเครำะห์อำนำจจำแนกรำยข้อใช้เทคนิค
(Item Total Correlation) โดยหำค่ำสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์รำยข้อกับคะแนนรวมของแบบสอบถำมได้นั้นเลือกข้อ
ที่มีค่ำตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไป ซึ่งผลกำรประเมินพบว่ำ มีค่ำ IOC เท่ำกับ 0.80 – 1.00
4.3 นำข้อมูลที่ได้ตำมเกณฑ์มำวิเครำะห์หำค่ำควำมเชื่อมั่นของแบบสอบถำมทั้งฉบับ โดยวิธีกำรหำค่ำ
สัม ประสิท ธิ์แ อลฟ่ ำ (Alpha Coefficient) ตำมวิธี ของครอนบำค (Cronbach, lee Joseph. 1970 : 161) มี ค่ ำ
ควำมเชื่อมั่นของแบบสอบถำมทั้งฉบับเท่ำกับ 0.983
5. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยดำเนินกำรเก็บรวบรวมข้อมูลตำมขั้นตอน ดังนี้

5.1 ดำเนินกำรจัดทำแบบสอบถำมมีจำนวนเท่ำกับกลุ่มตัวอย่ำง ที่ใช้ในกำรวิจัยขอหนังสือรับรองและ
แนะนำตัวผู้ศึกษำจำกคณะรัฐศำสตร์ และรัฐประศำสนศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชัฏมหำสำรคำม เพื่อขออนุญำตลงเก็บ
ข้อมูลเพื่อกำรวิจัยและขอควำมร่วมมือจำกเทศบำลตำบลในเขตภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ในกำรตรวจสอบสถิติกลุ่ม
ประชำกร และเก็บรวบรวมข้อมูล
5.2 ดำเนินกำรจัดส่งแบบสอบถำม ถึงกลุ่มตัวอย่ำงตำมจำนวนในกลุ่มตัวอย่ำงโดยเริ่มส่งตั้งแต่วันที่ 1
เดือน ตุลำคม 2559 จำนวน 248 ชุด ตำมชื่อและที่อยู่ของเทศบำลตำบลกลุ่มในเขตภำคตะวันออกเฉียงเหนือ โดย
แนบซองจดหมำยตอบกลับไป พร้อมแบบสอบถำมซึ่งกำหนดให้ส่งจดหมำยตอบกลับทำงไปรษณีย์ ภำยใน 30 วัน
5.3 ดำเนินกำรเก็บรวบรวมข้อมูลจำกแบบสอบถำมที่ได้รับมำวิเครำะห์ข้อมูล
6. การวิเคราะห์ข้อมูล
6.1 กำรวิเครำะห์ ข้อมูลกำรวิจัยในระยะที่ 1 นี้ผู้วิจัยน ำข้อมูลทั้งหมดมำจั ดหมวดหมู่ และบันทึ ก
คะแนนแต่ ละข้ อในรูปรหัส (Coding Form) หลังจำกนั้ นนำข้อมู ลทั้งหมดไปวิ เครำะห์ด้ วยเครื่อ งคอมพิว เตอร์
สำเร็จรูปเพื่อทดสอบสมมติฐำนเชิงทฤษฎีชั่วครำวที่สร้ำงขึ้นก่อนกำรวิจัยกำรวิเ ครำะห์เชิงพรรณนำ (Descriptive
Method) เพื่ออธิบำยข้อมูลทั่วไป สถิติที่
ใช้ ไ ด้ แ ก่ ค่ ำ ร้ อ ยละ (Percentage) ค่ ำ เฉลี่ ย (Mean) ส่ ว นเบี่ ย งเบนมำตรฐำน (Standard Division) และแปร
ควำมหมำยค่ ำเฉลี่ย เปรี ยบเทีย บกับ เกณฑ์ที่ตั้ งไว้ โดยใช้เกณฑ์ กำรประมำณค่ำ แบบช่วง (Interval Estimate)
(รังสรรค์ สิงหเลิศ. 2553 : 231) ดังนี้
คะแนนเฉลี่ย กำรแปลควำมหมำย
4.21-5.00
อยู่ในระดับเห็นด้วยมำกที่สุด
3.41-4.20
อยู่ในระดับเห็นด้วยมำก
2.61-3.40
อยู่ในระดับเห็นด้วยปำนกลำง
1.81-2.60
อยู่ในระดับเห็นด้วยน้อย
1.00 – 1.80
อยู่ในระดับเห็นด้วยน้อยที่สุด
6.2 สถิติวิเครำะห์ เพื่อทดสอบสมมติฐำนในกำรวิจัย ใช้กำรวิเครำะห์กำรถดถอยพหุคูณเส้นตรง
(Multiple Linear Regression) เพื่ออธิบำยปัจจัยส่งผลต่อกำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรของเทศบำลตำบลในเขต
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือโดยกำหนดระดับนัยสำคัญทำงสถิติที่ .05 (Level of Significant)
การวิจั ย ระยะที่ 2 เพื่ อ สร้ า งและยื น ยั น รู ป แบบพั ฒนาทุ น มนุ ษ ย์ ข องเทศบาลตาบล ในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ในกำรวิจัย รูปแบบพัฒนำทุนมนุษย์ของเทศบำลตำบลในเขตภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ผู้วิจัยได้ใช้วิธีกำร
วิจัยเอกสำร โดยได้ศึกษำรำยละเอียด ดังนี้
1. ศึกษำค้นคว้ำเอกสำร แนวคิด ทฤษฎี และงำยวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องรูปแบบพัฒนำมนุษย์วิเครำะห์
แนวคิด ทฤษฎี และงำนวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องรูปแบบพัฒนำมนุษย์ของเทศบำลตำบล
2. จัดทำร่ำงรูปแบบพัฒนำทุนมนุษย์ของเทศบำลตำบลในเขตภำคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยกำร
จำลองรูปแบบพัฒนำได้ร่ำงทุนมนุษย์ของเทศบำลตำบลในเขตภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
1. กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย ระยะที่ 2
1.1 กลุ่มตัวอย่ำงเป้ำหมำยในกำรวิจัยระยะที่ 2 ประกอบด้วย ผู้บริหำรเทศบำลตำบล นักวิชำกำร
และผู้เชี่ยวชำญ หรือผู้ที่ มีควำมรู้เกี่ยวกับกำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 20 คน ใช้ในกำรเลือกแบบเฉพำะเจำะจง (Purposive Sampling) ประกอบด้วย
ผู้บริหำรเทศบำลตำบล จำนวน 10 คน
นักวิชำกำร
จำนวน 7 คน
ผู้เชี่ยวชำญ
จำนวน 3 คน
2. เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล

2.1 เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัยระยะที่ 2 คือ แบบตรวจสอบยืนยัน “Connoisseurship” รูปแบบพัฒนำ
ทุนมนุษย์ของเทศบำลตำบลในเขตภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ผู้วิจัยนำผลมำจำกกำรวิจัยในขั้นตอนที่ 1 มำสร้ำงขึ้น
เพื่ อ ใช้ เ ป็ น ร่ ำ งในกำรพิ จ ำรณำ ในกำรตรวจสอบยื น ยั น “Connoisseurship” เพื่ อ ให้ ผู้ บ ริ ห ำรเทศบำลต ำบล
นักวิชำกำร และ ผู้เชี่ยวชำญ หรือผู้ที่มีควำมรู้เกี่ยวกับกำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ขององค์กำรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ทำกำรวิพำกษ์ พร้อมให้ค่ำคะแนน รูปแบบพัฒนำทุนมนุษย์ของเทศบำลตำบลใน
เขตภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
2.2 เครื่องมือที่ใช้รวบรวมข้อมูลในกำรวิจัย
กำรวิ จั ย ขั้ น ตอนที่ 2 เป็ น กำรยื น ยั น รู ป แบบพั ฒ นำทุ น มนุ ษ ย์ ข องเทศบำลต ำบลในเขตภำค
ตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ โดยกำรตอบแบบตรวจสอบยื น ยั น “Connoisseurship” โดยผู้ บ ริ ห ำรเทศบำลต ำบล
นักวิชำกำร และผู้เชี่ยวชำญ หรือผู้ที่มีควำมรู้เกี่ยวกับกำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ขององค์กำรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
2.3 กำรวิเครำะห์ข้อมูล และกำรสร้ำงรูปแบบพัฒนำทุนมนุษย์ของเทศบำลตำบลในเขตภำคะวันออก
เฉียงเหนือ
2.4 กำรวิเครำะห์ข้อมูลกำรวิจัยในขั้นตอนที่ 2 ผู้วิจัยทำกำรวิเครำะห์ข้อวิจำรณ์และข้อเสนอแนะที่ได้
จำกแบบสอบถำมมำตรำส่ วนประมำณค่ ำและขอรับ ข้ อเสนอแนะจำกบทวิ พ ำกษ์ ของผู้บ ริ หำรเทศบำลตำบล
นักวิชำกำร และผู้เชี่ยวชำญ หรือผู้ที่มีควำมรู้เกี่ยวกับกำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ขององค์กำรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตภำคตะวันออกเฉียงเหนือในส่วนของแบบสอบถำมมำตรส่วนประมำณค่ำ ผู้วิจัยได้แบ่งระดับควำมคิดเห็นต่อ
ควำมเป็นไปได้ตำมวิธีกำรของลิเคอร์ท (Likert) มี 5 ระดับ และนำผลจำกกำรเสนอแนะมำปรับปรุงเป็นรูปแบบกำร
พัฒนำทุนมนุษย์ของเทศบำลตำบลในเขตภำคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อนำมำวิเครำะห์ข้อมูลมำจัดทำรูปแบบกำร
พัฒนำทุนมนุษย์ของเทศบำลตำบลในเขตภำคตะวันออกเฉียงเหนือมีขั้นตอนดังนี้
2.5 นำผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลที่ได้จำกกำรวิจัย ขั้นตอนที่ 1 มำสร้ำงตัวแบบกำรพัฒนำทุนมนุษย์ของ
เทศบำลตำบลในเขตภำคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อใช้เป็นร่ำงในกำรพิจำรณำ
2.6 น ำมำจั ดกลุ่ ม (Grouping) สร้ ำงรู ป แบบกำรพัฒ นำทุ น มนุ ษ ย์ ของเทศบำลต ำบลในเขตภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ใช้เป็นร่ำงรูปแบบในกำรพิจำรณำ
2.7 กำรยืนยันรูปแบบ โดยกำรวิเครำะห์ควำมคิดเห็นของผู้เชี่ยวชำญเพื่อตรวจสอบ
2.8 ยืนยัน โดยกำรตรวจสอบยืนยัน “Connoisseurship” และนำผลจำกกำรเสนอแนะมำปรับปรุง
เป็น ได้แก่ รูปแบบกำรพัฒนำทุนมนุษย์ของเทศบำลตำบลในเขตภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ผู้วิจัยดำเนินกำรในกำร
จัดทำกำรวิเครำะห์ควำมคิดเห็นของผู้เชี่ยวชำญ โดยกำรตรวจสอบยืนยัน “Connoisseurship” เกณฑ์ในกำร
พิจำรณำพัฒนำ รูปแบบ ในรูปแบบกำรพัฒนำทุนมนุษย์ของเทศบำลตำบลในเขตภำคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งแนว
ทำงกำรพัฒนำให้ผู้เชี่ยวชำญโดยเลือกคุณลักษณะที่มีค่ำเฉลี่ยมำกกว่ำ 3.50 เพื่อนำมำเขียนเป็นรูปแบบกำรพัฒนำ
ทุนมนุษย์ของเทศบำลตำบลในเขตภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
ผลการวิจัย
1 ระดับปัจจัยในกำรพัฒนำทุนมนุษย์ในเทศบำลตำบลในเขตภำคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยรวมอยู่ใน
ระดับมำก ( X =390) และรำยด้ำนอยู่ในระดับมำกทุกข้อ เรียงลำดับค่ำเฉลี่ยจำกมำกไปหำน้อย ได้ดังนี้ ปัจจัยด้ำน
โครงสร้ำงขององค์กำร ( X =396) ปัจจัยด้ำนกำรจูงใจ และปัจจัยด้ำนกำรมีส่วนร่วม ( X =392) ปัจจัยด้ำน
วัฒนธรรมองค์กำร ( X =391) ปัจจัยด้ำนควำมผูกพัน ( X =390) ปัจจัยด้ำนกำรบริหำร ( X =389) ปัจจัยด้ำน
ภำวะผู้นำองค์กำร ( X =386) และปัจจัยด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ ( X =384)
2 ผลกำรสร้ำงสมกำรพยำกรณ์เพื่ออธิบำยปัจจัยที่มีผลต่อควำมสำเร็จในกำรพัฒนำทุนมนุษย์ของเทศบำล
ตำบลในเขตภำคตะวันออกเฉียงเหนือ สรุปได้ว่ำ ปัจจัยด้ำนวัฒนธรรมองค์กำร (X2) ปัจจัยด้ำนกำรมีส่วนร่วม (X8)

ปัจจัยด้ำนโครงสร้ำงขององค์กำร (X1) ปัจจัยด้ำนควำมผูกพัน (X7) และปัจจัยด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ (X4)
ส่งผลให้ควำมสำเร็จในกำรพัฒนำทุนมนุษย์ของเทศบำลตำบลในเขตภำคตะวันออกเฉียงเหนือ มีมำกยิ่งขึ้นซึ่งตัวแปร
ทั้ง 5 ตัวสำมำรถทำนำยผลได้ถึงร้อยละ 8860 ดังสมกำร Z = 0286Z2 + 0341Z8 + 0377Z1 + 0230Z7 +
0230Z4
3. ผลกำรสร้ำงรูปแบบกำรพัฒนำกำรมีส่วนร่วมในกำรป้องกันอำชญำกรรมของประชำชน พบว่ำ
3.1) รู ปแบบกำรพั ฒนำทุน มนุ ษย์ ด้ำ นวั ฒนธรรมองค์ กำรของเทศบำลต ำบล ประกอบด้ว ย
3.1.1) กำรพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่อง 3.1.2) กำรสร้ำงบรรยำกำศให้ทุกคนมีเสรีภำพและกำรคิดอย่ำงอิสระ
3.1.3) ส่งเสริมให้เกิดกำรเรียนรู้และนำควำมรู้มำใช้อย่ำงอิสระ3.1.4) กำรเรียนรู้เป็นหน้ำที่และเป็นควำมรับผิดชอบ
ของทุกคน 3.1.5) กำรส่งเสริมบรรยำกำศกำรทำงำนแบบเปิดเผย โปร่งใส สุจริต และ 3.1.6) กำรนำหลักธรรมำภิ
บำลมำใช้
3.2) รูปแบบกำรพัฒนำทุนมนุษย์ด้ำนกำรมีส่วนร่วมของเทศบำลตำบล ประกอบด้วย 3.2.1)
กำรร่วมวำงแผน 3.2.2) ส่งเสริมแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรพัฒนำบุคลำกร 3.2.3) ส่งเสริมกำรเข้ำร่วมกิจกรรม
พัฒนำ และ 3.2.4) ให้ประโยชน์จำกกำรพัฒนำบุคลำกร
3.3) รูปแบบกำรพัฒนำทุนมนุษย์ด้ำนโครงสร้ำงขององค์กำรของเทศบำลตำบล ประกอบด้วย
3.3.1) กำรจัดลำดับกำรบังคับบัญชำเหมำะสม 3.3.2) กำรติดต่อสื่อสำร และ 3.3.3) พัฒนำควำมสัมพันธ์ตำมลำดับ
ชั้นบุคลำกร
3.4) รูปแบบกำรพัฒนำทุนมนุษย์ด้ำนควำมผูกพันของเทศบำลตำบลประกอบด้วย 3.4.1) กำร
สร้ำงควำมภูมิใจในหน้ำที่ในเทศบำล 3.4.2) กำรปฏิบัติงำนให้เกิดประโยชน์สูงสุด 3.4.3) กำรสร้ำงควำมรู้สึกเป็น
ส่วนหนึ่งของ อปท 3.4.4) กระตุ้นควำมต้องกำรที่จะปฏิบัติงำนที่ได้รับมอบหมำย 3.4.5) กำรพัฒนำควำมพร้อมใน
กำรปฏิบัติงำน
3.5) รูปแบบกำรพัฒนำทุนมนุษย์ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศรูปแบบกำรพัฒนำทุนมนุษย์ของ
เทศบำลตำบล ประกอบด้วย 3.5.1) ใช้วัสดุอุปกรณ์ให้ทันสมัย 3.5.2) กำรพัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศที่สนองควำม
ต้องกำรผู้ใช้ 3.5.3) กำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถบุคลำกร 3.5.4) ส่งเสริมกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ และ 3.5.5)
สร้ำงควำมคุ้มค่ำจำกเทคโนโลยีสำรสนเทศ
อภิปรายผลการวิจัย
ผลกำรวิจัยมีสำระสำคัญนำมำอภิปรำยผลดังนี้
1. ปัจจัยที่ส่งผลต่อกำรพัฒนำทุนมนุษย์ของเทศบำลตำบลในเขตภำคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยรวมอยู่ใน
ระดับมำก และรำยด้ำนอยู่ในระดับมำกทุกข้อ เรียงลำดับค่ำเฉลี่ยจำกมำกไปหำน้อย ได้ดังนี้ ปัจจัยด้ำนโครงสร้ำง
ขององค์กำร ปัจจัยด้ำนกำรจูงใจ และปัจจัยด้ำนกำรมีส่วนร่วม ปัจจัยด้ำนวัฒนธรรมองค์กำร ปัจจัยด้ำนควำม
ผูกพัน ปัจจัยด้ำนกำรบริหำร ปัจจัยด้ำนภำวะผู้นำองค์กำร และปัจจัยด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ สอดคล้องกับ
มุทิตำ วรกัลป์ยุล (2556 : 97) ศึกษำเรื่อง ควำมสำเร็จในกำรบริหำรงำนของเทศบำลนครรังสิต จังหวัดปทุมธำนี
ผลกำรศึกษำ พบว่ำ ควำมสำเร็จในกำรบริหำรงำนของเทศบำลนครรังสิ ต จังหวัดปทุมธำนีอยู่ใ นระดั บมำก
สอดคล้องกับนนทศักดิ์ เอกสันติ์ (2555 : 68) ได้ศึกษำสถำนภำพกำรบริหำรจัดกำรขององค์กำรบริหำรส่วนตำบล
เมืองบัว อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุ รินทร์ ตำมกรอบแนวคิด Mckinsey 7-S ผลกำรวิจัยพบว่ำ กำรบริหำรจัดกำร
ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลเมืองบัว อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ อยู่ในระดับสูง
2. ผลกำรสร้ ำงสมกำรพยำกรณ์ เพื่อ อธิ บำยปั จจั ยที่มี ผลต่อ ควำมสำเร็จ ในกำรพั ฒนำทุน มนุ ษย์ ของ
เทศบำลตำบลในเขตภำคตะวันออกเฉียงเหนือ สรุปได้ว่ำ ปัจจัยด้ำนวัฒนธรรมองค์กำร (X2) ปัจจัยด้ำนกำรมีส่วน
ร่วม (X8) ปัจจัยด้ำนโครงสร้ำงขององค์กำร (X1) ปัจจัยด้ำนควำมผูกพัน (X7) และปัจจัยด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
(X4) ส่งผลให้ควำมสำเร็จในกำรพัฒนำทุนมนุษย์ของเทศบำลตำบลในเขตภำคตะวันออกเฉียงเหนือ มีมำกยิ่งขึ้นซึ่ง
ตัวแปรทั้ง 5 ตัวสำมำรถทำนำยผลได้ถึงร้อยละ 8860 ดังสมกำร Z = 0286Z2 + 0341Z8 + 0377Z1 + 0230Z7

+ 0230Z4 สอดคล้องกับกำรวิจัยรติพร ถึงฝั่ง และโกศล จิตวิรัตน์ (2555 : 2) ศึกษำเรื่อง กำรพัฒนำทุนมนุษย์
ภำยใต้ ก ำรเปลี่ ย นแปลงเชิ งพลวัต ผลกำรศึ กษำพบว่ ำ ปั จจั ย ที่เ กี่ ยวข้ อ งในกำรพัฒ นำทุ น มนุษ ย์ ภำยใต้ ก ำร
เปลี่ยนแปลงเชิงพลวัตมีอยู่ 6 ปัจจัย ได้แก่ 1) องค์กำรแห่งกำรเรียนรู้ 2) กำรจัดกำรควำมรู้ 3) กำรพัฒนำทุน
มนุษย์ด้วยสมรรถนะควำมสำมำรถ 4) กำรพัฒนำภำวะผู้นำ 5) กำรบริกำรจัดกำรคนเก่งซึ่งหมำยถึงแรงจูงใจ และ
6) วัฒนธรรมองค์กำรซึ่งมีหลักกำรสำคัญคือ ควำมผูกพันในองค์กำร เสำวลักษณ์ นิกรพิทยำ (2557 : 153-156) ได้
วิจัยเรื่อง กำรพัฒนำทุนมนุษย์ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบล กลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสำรสินธุ์ ผลกำรวิจัยพบว่ำ ปัจจัย
ที่มีอิทธิผลต่อกำรพัฒนำทุนมนุษย์ ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบล กลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสำรสินธุ์ โดยเรียงลำดับค่ำ
สัมประสิทธิ์อิทธิพลจำกมำกไปหำน้อย ดังนี้ ปัจจัยด้ำนควำมควำมผูกพันในงำน (0.30) ปัจจัยด้ำนกำรมีส่วนร่วม
(0.21) ปัจจัยด้ำนกำรจัดกำร (0.20) ปัจจัยด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ (0.14) ปัจจัยด้ำนกำรจูงใจ (0.12) ปัจจัยด้ำน
วัฒนธรรมองค์กำร (0.07) ปัจจัยด้ำนโครงสร้ำงองค์กร (0.04) ซึ่งปัจจัยดังกล่ำวมีผลต่อกำรพัฒนำทุนมนุษย์ของ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบล กลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสำรสินธุ์ อย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับมุทิตำ
วรกัลยำกุล (2556 : 145) ศึกษำเรื่อง ควำมสำเร็จในกำรบริหำรงำนของเทศบำลนครรังสิต จังหวัดปทุมธำนี ผล
กำรศึกษำพบว่ำ ปัจจัยที่ส่งผลต่อควำมสำเร็จในกำรบริหำรงำนของเทศบำลนครรังสิต จังหวัดปทุมธำนี พบว่ำ
ปัจจัยด้ำนค่ำนิยมร่วม มีควำมสัมพันธ์กับควำมสำเร็จในกำรบริหำรงำนของเทศบำลนครรังสิ ต จังหวัดปทุมธำนี
และเมื่อนำมำสร้ำงสมกำรพยำกรณ์เพื่อทำนำยปัจจัยที่ส่งผลต่อควำมสำเร็จในกำรบริหำรงำน พบว่ำ ปัจจัยด้ำน
ทักษะส่งผลต่อควำมสำเร็จในกำรบริหำรงำนมำกที่สุด รองลงมำ ได้แก่ ปัจจัยด้ำนค่ำนิยมร่วม ปัจจัย ด้ำนกลยุทธ์
และปัจจัยด้ำนระบบงำนทั้งสี่ปัจจัยดังกล่ำวสำมำรถอธิบำยควำมสำเร็จในกำรบริหำรงำนได้ ร้อยละ 62.1
3. ผลกำรสร้ำงรูปแบบกำรพัฒนำกำรมีส่วนร่วมในกำรป้องกันอำชญำกรรมของประชำชน พบว่ำ
3.1) รูปแบบกำรพัฒนำทุนมนุษย์ด้ำนวัฒนธรรมองค์กำรของเทศบำลตำบล ประกอบด้วย 4.1.1)
กำรพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่อง 4.1.2) กำรสร้ำงบรรยำกำศให้ทุกคนมีเสรีภำพและกำรคิดอย่ำงอิสระ 4.1.3) ส่งเสริม
ให้เกิดกำรเรียนรู้และนำควำมรู้มำใช้อย่ำงอิสระ4.1.4) กำรเรียนรู้เป็นหน้ำที่และเป็นควำมรับผิดชอบของทุกคน
4.1.5) กำรส่งเสริมบรรยำกำศกำรทำงำนแบบเปิดเผย โปร่งใส สุจริต และ 4.1.6) กำรนำหลักธรรมำภิบำลมำใช้ ที่
ผลกำรวิจัยเป็นเช่นนี้เพรำะในกำรบริหำรจัดกำรขององค์กำรบริหำรส่วนตำบล เพื่อสร้ำงทุนมนุษย์ขององค์กำร
บริหำรส่วนตำบล นั้น สิ่งสำคัญคือ กำรคำนึงถึงวิถีชีวิตที่บุคลำกรขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลยึดถือปฏิบัติสืบต่อ
กันมำว่ำมีทิศทำงกำรดำเนินกำรเป็นอย่ำงไรมีควำมเหมำะสมในกำรที่จะเปลี่ยนแปลง หรือปรับปรุงหรือไม่ โดย
พฤติกรรมดังกล่ำวเป็นพื้นฐำนสู่นิสัย ควำมเคยชินและกลำยเป็นขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีประพฤติปฏิบัติ ควำม
เชื่อ ค่ำนิยม จึงต้องปรับเพื่อให้เป็นวัฒนธรรมองค์กำรที่ดีมีผลเชิงกำรพัฒนำที่ดีขึ้น และเป็นแนวทำงในกำรกำหนด
พฤติกรรมของคนในองค์กำรบริหำรส่วนตำบลนั้น ๆ ปัจจัยด้ำนวัฒนธรรมองค์กำร มีองค์ประกอบที่สำคัญ คือ 1)
กำรพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่อง 2) กำรสร้ำงบรรยำกำศให้ทุกคนมีเสรีภำพและกำรคิดอย่ำงอิสระ 3) กำรส่งเสริมให้
เกิดกำรเรียนรู้และนำควำมรู้มำใช้อย่ ำงอิสระ 4) กำรเรียนรูเป็นหน้ำที่และเป็นควำมรับผิดชอบของทุกคน 5) กำร
ส่งเสริมให้รู้สึกเป็นเจ้ำขององค์กำร 6) กำรส่งเสริมบรรยำกำศกำรทำงำนแบบเปิดเผย โปร่งใส สุจริต และ 7) กำร
พัฒนำหลักธรรมำภิบำลมำใช้ สอดคล้องกับพรรัตน์ รัตนศิริวงศ์ (2556 : 12) แนวคิดของวัฒนธรรมองค์กำรใน
ลักษณะต่ำง ๆ ที่ควรนำมำปฏิบัติ คือ สมำชิกในองค์กำรมีควำมกระตือรือร้นและรู้สึกว่ำงำนท้ำทำยควำมสำมำรถ
อยู่ตลอดเวลำ สมำชิ กในองค์กำรมีควำมยึ ดมั่นผูกพัน กับงำนและมีบุคลิกภำพที่มีควำมพร้อมในกำรทำงำนสู ง
ทรัพยำกรบุคคลเป็นสิ่งสำคัญที่สุดขององค์กำร สมำชิกในองค์กำรมีควำมเป็นเพื่อนและควำมจริงใจต่อกัน
3.2) รูปแบบกำรพัฒนำทุนมนุษย์ด้ำนกำรมีส่วนร่วมของเทศบำลตำบล ประกอบด้วย 4.2.1) กำร
ร่วมวำงแผน 4.2.2) ส่งเสริมแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรพัฒนำบุคลำกร 4.2.3) ส่งเสริมกำรเข้ำร่วมกิจกรรม
พัฒนำ และ 4.2.4) ให้ประโยชน์จำกกำรพัฒนำบุคลำกร สอดคล้องกับกำรวิจัยของศุภวัฒน์ พิกุลศรี (2554 :
บทคัดย่อ) ได้ศึกษำเรื่อง กำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรจัดทำแผนพัฒนำท้องถิ่นของเทศบำล ตำบลนิคมคำ
สร้อย อำเภอนิคมคำสร้อยจังหวัดมุกดำหำร ผลกำรศึกษำพบว่ำ ข้อเสนอแนะสำหรับส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของ
ประชำชนในกำรจัดทำแผนพัฒนำท้องถิ่นของเทศบำลตำบลนิคมคำสร้อย อำเภอนิคมคำสร้อยจังหวัดมุกดำหำร ที่

สำคัญคือ 2.1 เทศบำลควรเปิดโอกำสให้ประชำชนได้นำเสนอแผนงำน โครงกำรกิจกรรม และให้เข้ำร่วมในกำร
วำงแผนพัฒนำท้องถิ่นกับเทศบำลให้มำกยิ่งขึ้น 2.2 เทศบำลควรให้ประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรรับจ้ำงเหมำ
โครงกำรหรือกิจกรรมที่เทศบำลได้ดำเนินกำรให้บริกำรกับประชำชน 2.3 เทศบำลควรให้ประชำชนได้เข้ำมำมีส่วน
ร่วมในกำรปรับปรุงระบบบริหำรงำนและกำรพัฒนำของเทศบำลให้มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 2.4 เทศบำล
ควรให้ควำมสำคัญในกำรจัดทำแผนงำนหรือโครงกำรที่เกี่ยวข้องกับเครื่องอุปโภค บริโภค เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์
ในกำรประกอบอำชีพของกลุ่มแม่บ้ำน กลุ่มสตรี หรือแจกจ่ำยให้กับประชำชนให้มำกขึ้น 2.5 เทศบำลควรให้
ประชำชนได้เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรควบคุม ดูแล กำรใช้ทรัพย์สินของเทศบำล และสอดคล้องกับเสำวรัตน์ บุญวงศ์
(2556 : 5) ศึกษำเรื่องกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์เชิงกลยุท ธ์ของเทศบำลตำบลบำงเหรียง อำเภอควนเนีย ง
จังหวัดสงขลำ ผลกำรศึกษำพบว่ำ กำรกำหนดพันธกิจกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ของเทศบำลตำบลบำงเหรียง
คือ กำรเสริมสร้ำงกำรมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำควำมรู้ ทักษะกำรทำงำนและกำรส่งเสริมกำรทำงำนเป็นทีมซึ่งปัจจัย
เล่ำนี้ช่วยให้กำรพัฒนำคนประสบควำมสำเร็จ กิจกรรมที่ควรจัดขึ้นได้แก่ กำรมีส่วนร่วมในโครงกำรฝึกอบรมภำวะ
ผู้นำ กำรทำงำนเป็นทีม กำรสร้ำงเครือข่ำยกำรเรียนรู้และกำรมีส่วนร่วมในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของภำคีเครือข่ำ ย
และอำรมณ์ ทำงตะคุ (2556 : บทคัดย่อ) ศึกษำเรื่อง กำรบริหำรงำนเทศบำลโดยเจ้ำหน้ำที่มีส่วนร่วม เทศบำล
ตำบลบัวใหญ่ จังหวัดนครรำชสีมำ ผลกำรศึกษำพบว่ำ
กำรบริหำรงำนแบบมีส่วนร่วมนั้น คณะผู้บริหำรต้องมีควำมตั้งใจจริงและกล้ำเปลี่ยนแปลงจึงจะทำให้เกิดวัฒนธรรม
องค์ที่ดี พนักงำนเทศบำลควรให้ควำมร่วมมือในกำรทำงำนและเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำนของเทศบำล
อย่ำงต่อเนื่อง
3.3) รูปแบบกำรพัฒนำทุนมนุษย์ด้ำนโครงสร้ำงขององค์ก ำรของเทศบำลต ำบล ประกอบด้ว ย
4.3.1) กำรจัดลำดับกำรบังคับบัญชำเหมำะสม 4.3.2) กำรติดต่อสื่อสำร และ 4.3.3) พัฒนำควำมสัมพันธ์ตำมลำดับ
ชั้นบุคลำกร สอดคล้องกับมุทิตำ วรกัลป์ยุล (2556 : 79) ศึกษำเรื่อง ควำมสำเร็จในกำรบริหำรงำนของเทศบำล
นครรังสิต จังหวัดปทุมธำนี ผลกำรศึกษำ พบว่ำ กำรบริหำรงำนในด้ำนต่ำง ๆ ควรมีกำรปรับปรุง เช่น ด้ ำน
โครงสร้ำงงำน ปัจจัยที่ส่งผลต่อควำมสำเร็จในกำรบริหำรงำนของเทศบำลนครรังสิต จังหวัดปทุมธำนี พบว่ำ
ปัจจัยด้ำนกลยุทธ์ ปัจจัยด้ำนโครงสร้ำง ปัจจัยด้ำนระบบงำน ปัจจัยด้ำนผู้นำ ปัจจัยด้ำนพนักงำน ปัจจัยด้ำน
ค่ำนิยมร่วม และปัจจัยด้ำนทักษะ มีผลต่อควำมสำเร็จในกำรบริหำรงำน ข้อเสนอแนะจำกกำรวิจัย กำรบริหำรงำน
ภำยในเทศบำลควรที่จะพัฒนำกำรดำเนินงำนในด้ำนต่ำง ๆ ตำมกรอบแนวคิด 7S’s McKinsey พร้อมทั้งสร้ำง
เครือข่ำยภำคประชำชนที่เข้มแข็ง เพื่อให้กำรดำเนินงำนของเทศบำลนครรังสิตประสบควำมสำเร็จได้ต่อไปใน
อนำคต
3.4) รูปแบบกำรพัฒนำทุนมนุษย์ด้ำนควำมผูกพันของเทศบำลตำบลประกอบด้วย 4.4.1) กำร
สร้ำงควำมภูมิใจในหน้ำที่ในเทศบำล 4.4.2) กำรปฏิบัติงำนให้เกิดประโยชน์สูงสุด 4.4.3) กำรสร้ำงควำมรู้สึกเป็น
ส่วนหนึ่งของ อปท. 4.4.4) กระตุ้นควำมต้องกำรที่จะปฏิบัติงำนที่ได้รับมอบหมำย 4.4.5) กำรพัฒนำควำมพร้อม
ในกำรปฏิบัติงำนที่ผลกำรวิจัยเป็นเช่นนี้เพรำะควำมผูกพันในงำนนั้นเป็นลักษณะควำมเกี่ยวข้องกันในทิศทำงที่ดี
ระหว่ำงบุคลำกรกับหน่วยงำน โดยจะแสดงออกให้เห็นในรูปแบบต่ำง ๆ ที่จะผลักดันให้บุคลำกรมีควำมพร้อมและ
เต็มใจที่จะทำงำนเพื่อองค์กำรอย่ำงมีประสิท ธิภำพ และนำไปสู่ควำมมีประสิทธิผลขององค์กำร เช่น ควำมเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกันที่จะร่วมกันทำกิจกรรม มีควำมภูมิใจในหน้ำที่ของตนเองรู้สึกว่ำตนเป็นส่วนหนึ่งของ องค์กำร
บริหำรส่วนตำบล มีควำมรักควำมผูกพันต่อองค์กำร พร้อมที่จะทุ่มเทกำรทำงำนอย่ำงเต็มควำมสำมำรถ ปัจจัยด้ำน
ควำมผูกพันในงำน มีองค์ประกอบที่สำคัญ คือ 1) สร้ำงควำมภูมิใจในหน้ำที่ 2) กำรปฏิบัติงำนให้เกิดประโยชน์สูงสุด
3) กระตุ้นควำมต้องกำรที่จะปฏิบัติงำนที่ได้รับมอบหมำย 4) กำรสร้ำงควำมรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของ อบต. 5) กำร
พัฒนำ ให้ อปท. เป็นองค์กำรที่มีศักยภำพและไว้วำงใจได้ 6) สร้ำงควำมรับผิดชอบอย่ำงเต็มควำมสำมำรถ และ 7)
กำรพัฒนำควำมพร้อมในกำรปฏิบัติงำน สอดคล้องกับดุสิตำ ชื่นชุมแสง (2555 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษำปัจจัยที่มีผล
ต่ อ ควำมผู ก พั น ต่ อ องค์ ก ำรของบุ ค ลำกรในองค์ ก ำรบริ ห ำรส่ ว นต ำบลบั ว ทอง อ ำเ ภอเมื อ ง จั งหวั ด บุ รี รั ม ย์
ผลกำรวิจัยพบว่ำ ควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่น ๆ ที่มีจำนวนมำกที่สุด คือ ควรจัดให้มีรำงวัลให้กับพนักงำนที่

ดีเด่นเพื่อสร้ำงขวัญและกำลังใจ รองลงมำคือ ควรให้มีกำรพัฒนำและปรับปรุงกำรมอบหมำยหน้ำที่กำรงำนให้กับ
บุคลำกร และควรให้มีกำรจัดกิจกรรมให้กับบุคลำกรในองค์กำรเพื่อควำมสำมัคคีตำมลำดับ
3.5) รูป แบบกำรพัฒ นำทุน มนุ ษย์ ด้ำ นเทคโนโลยี สำรสนเทศของเทศบำลต ำบล ประกอบด้ ว ย
3.5.1) ใช้วัสดุอุปกรณ์ให้ทันสมัย 3.5.2) กำรพัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศที่สนองควำมต้องกำรผู้ใช้ 4.5.3) กำร
พัฒนำขีดควำมสำมำรถบุคลำกร 3.5.4) ส่งเสริมกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ และ 3.5.5) สร้ำงควำมคุ้มค่ำจำก
เทคโนโลยีสำรสนเทศ ที่ผลกำรวิจัยเป็นเช่นนี้เพรำะองค์กำรที่มีควำมพร้อมในด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศจะได้เปรียบ
ในกำรบริหำรงำน ไม่ว่ำจะเป็น วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดจนบุคลำกรที่เกี่ ยวข้องกับกำรรวบรวม
ประมวลผล กำรเก็บรักษำ และเผยแพร่ข้อมูล เพื่อให้บรรลุจุดประสงค์ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบล ปัจจัยด้ำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศ มีองค์ประกอบที่สำคัญคือ คือ 1) กำรใช้วัสดุอุปกรณ์ให้ทันสมัย 2) กำรพัฒนำเทคโนโลยี
สำรสนเทศที่สนองควำมต้องกำรผู้ใช้ 3) กำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถบุคลำกร4) ส่งเสริมกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ
และ5) สร้ำงควำมคุมค่ำจำกเทคโนโลยีสำรสนเทศสอดคล้องกับสุเทพ คุณกิตติ (2548 : 174) ศึกษำเรื่อง หลักธรร
มำภิบำลกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : กรณีศึกษำเทศบำลนครขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ผล
กำรศึกษำ พบว่ำ กำรนำเทคโนโลยีมำใช้งำนอย่ำงเหมำะสมช่วยสนับสนุนหลักควำมคุ้มค่ำหรือหลักประสิทธิภำพ
และประสิทธิผล ช่วยสร้ำงจิตสำนึกแก่เจ้ำหน้ำที่เทศบำลเพื่อกำรประหยัด ใช้ทรัพยำกรอย่ำงคุ้มค่ำ ลดขั้นตอนกำร
ปฏิบัติงำนและให้บริกำรอย่ำงรวดเร็ว เสมอภำคและเป็นธรรม
ข้อเสนอแนะเพื่อนาผลการวิจัยไปใช้
1. ควรมีกำรประเมินประสิทธิภำพของกำรประยุกต์ใช้รูปแบบกำรพัฒนำทุนมนุษย์ของเทศบำลตำบลใน
เขตภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
2. ควรวิจัยปัจจัยที่ส่งผลกำรพัฒนำตนเอง ในกำรทำงำนของบุคลำกรเทศบำลตำบลเพื่อเป็นข้อมูลในกำร
พัฒนำบุคลำกรของเทศบำลตำบลต่อไป
3. ควรวิจัยเชิงคุณภำพเกี่ยวกับปัจจัยองค์กำรที่มี ผลต่อกำรพัฒนำทุนมนุษย์ ของบุคลำกรสำยวิชำกำร
และสำยสนับสนุน
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