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Research on Public Opinion on Human Resource Management of
the Subdistrict Administrative Organization, Rang Chorakhe Subdistrict
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Administrative Organization, Sena District, Phra Nakhon Si Ayutthaya
Province. To study problems and obstacles and suggestions on human
capital management. Types of research using quantitative research models.
Using the questionnaire, the sample population was 371 persons in the area
of the Rang Chorakhe Subdistrict Administrative Organization. The statistics
were used to calculate mean and standard deviation (SD), which included
personal data, behavioral information such as check-list. The results of the
researchshowed that Most people have 6 opinions on corporate
governance. Organizational competitiveness The ability of people in the
organization. The promotion of knowledge to people in the organization.
Corporate Development Management of leadership
Keywords: Human Resource Management, Rang Chorakhe Subdistrict
Administrative Organization.

บทคัดย่อ
การวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลรางจรเข้ อาเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีวัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลรางจรเข้ อาเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยใช้รูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณ
เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหาร
ส่วนตาบลรางจรเข้ จานวน 371 คน สถิติที่ใช้การคานวณค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ซึ่งมีทั้งข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามผลของการวิจัย
พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่เห็นด้วยอย่างมากกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ขององค์การบริหารส่วนตาบลรางจรเข้ทั้ง 6 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการบริหารภายในองค์กร 2) ด้านการแข่งขัน
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ขององค์กร 3) ด้านความสามารถของคนในองค์กร 4) ด้านการส่งเสริมความรู้ให้คนใน
องค์กร 5) ด้านการพัฒนาบุคคลในองค์กรและ 6) ด้านการบริหารงานของผู้นา
คาสาคัญ: การบริหารทรัพยากรมนุษย์, องค์การบริหารส่วนตาบลรางจรเข้

บทนา
ทรัพยากรมนุษย์เป็นทรัพย์สินที่มีค่าและความสาคัญอย่างยิ่งที่จะทาให้องค์กร
ทั้งหลายประสบความสาเร็จ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคของการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและ
สลับซับซ้อนอย่างในปัจจุบัน ทาให้ยากต่อการคาดหมายมากขึ้นเรื่อย ๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจ
การเมื อง สั งคมและเทคโนโลยี ที่ ส าคัญยิ่ งไปกว่านั้นคื อการแข่งขันที่รุ นแรงขึ้นภายใน
ประเทศและนอกประเทศ องค์กรต่าง ๆ จึงต้องให้ความสาคัญกับการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ขององค์กร เพื่อให้เครื่องมือเชิงกลยุทธ์ที่จะช่วยสร้างคุณค่าขององค์กรให้เกิดขึ้น
อย่างยั่งยืน ด้วยเหตุนี้ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุ ษย์จึงต้องตระหนักและให้ความสาคัญกับ
การบริหารทรัพยากรมนุษย์อย่างเหมาะสมทันสมัย รวดเร็วและมีประสิทธิภาพโดยต้อง
พั ฒนาตนเองให้เข้าใจบทบาทเชิงกลยุทธ์ของตนให้สามารถเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์
เป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลงในองค์กร และเป็นผู้เชี่ยวชาญในการบริหารงานด้านทรัพยากร
มนุษย์ เพื่อให้การบริหารทรัพ ยากรมนุษย์ในองค์การมีประสิทธิภาพสูงสุดทรัพ ยากร
มนุษย์นั้น คือ คนที่เป็นทรัพย์ อาจหมายถึงมนุษย์เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสามารถ
ให้คุณค่าต่อสังคมได้เช่นเดียวกับทรัพยากรอื่น ๆ อาทิเช่น ทรัพยากรธรรมชาติต่าง ๆ
เช่น พลังงาน ป่าไม้ ดิน น้า ในการศึกษาเรื่ององค์ประกอบขององค์กรนั้น ประกอบไปด้วย
คน โครงสร้าง เครื่องมือ การบริหาร เทคนิคการบริหารและเป็นเป้าหมายของการบริหาร
และปฏิสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมขององค์การ อันได้แก่ สภาวะการเมือง สภาวะเศรษฐกิจ
สภาวะสังคมและวัฒนธรรม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การใดที่ตามมุ่งหวังจะเกิด
สัมฤทธิผล 4 ประการ ได้แก่ มนุษย์ในองค์การ มีความรู้เพิ่มพูนขึ้น มนุษย์ในองค์การมี
ความเชี่ยวชาญ มนุษย์ในองค์การมีความสูงขึ้นมนุษย์ในองค์การมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลง
ไปในทางที่ดีขึ้น ส่ วนแนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่นิยมใช้กันอย่างกว้างขวาง
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ได้แก่ กระบวนการฝึกอบรมและกระบวนการให้การศึกษา ซึ่งเป็นแนวทางที่นิยมใช่ทั่วไป
ทางหลักการของเรย์ม อนด์ โน และคณะ (Noe, 2006 : 383) ได้ให้ความหมายของ
การพัฒนาว่า ได้แก่ การศึกษาอย่างเป็นทางการ ประสบการณ์ในการทางานความสัมพันธ์
ของพนักงานในองค์การ และการประเมินบุคคลภาพและความสารถที่ช่วยให้พนักงาน
ตระเตรียมการณ์สาหรับอนาคต หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งการพัฒนาเป็นการให้ได้ซึ่งความรู้
ทักษะพฤติกรรมที่ปรับปรุง ความสามารถของพนักงานให้เผชิญกับการเปลี่ยนแปลงใน
ความต้องการของงานและความต้องการของลูกค้า ในส่วนนี้ผู้เขียนจะได้อธิบายถึงวิธี
การในการพัฒนาพนักงานตามแนวคิดของ (เรย์มอนด์ โน) ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 วิธี ได้แก่
วิธีการให้การศึกษาอย่างเป็นทางการ วิธีการใช้ประสบการณ์ในงานและวิธีด้านสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล ในองค์การการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จะสัมฤทธิ์หรือไม่ประการใดขึ้นอยู่
กับความรับผิดชอบร่วมกันของผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่าย (สุนันทา เลาหนันท์, 2554)
องค์การบริหารส่วนตาบลรางจรเข้ เป็นองค์กรที่มีผลงานชนะเลิศการประกวด
โครงการการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาหลายปี ทาให้ผู้วิจัย
มีความสนใจที่จะทาการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ขององค์การบริหารส่วนตาบล รางจรเข้ อาเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ว่าประชาชนในพื้นที่
การให้บริการมีความคิดเห็นอย่างไรกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลรางจรเข้ อย่างไรและเป็นแนวทางในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์กร
ปกครองส่วนถิ่นอื่น ๆ ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ขององค์การบริหารส่วนตาบลรางจรเข้ อาเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ขอบเขตของการวิจัย
1. ด้านประชากร ประชากรที่ใช้ในงานวิจัยครั้งนี้ได้แก่ประชาชนในเขตให้บริการ
ขององค์การบริหารส่วนตาบลรางจรเข้ อาเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
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2. ด้านเนื้อหา การวิจัยนี้ศึกษาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลรางจรเข้ อาเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
3. ด้านพื้นที่ พื้นที่การวิจัยได้แก่องค์การบริหารส่วนตาบลรางจรเข้ อาเภอเสนา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
4. ด้านระยะเวลา ผู้วิจัยเริ่มทาการวิจัยตั้ งแต่ มีนาคม พ.ศ. 2563 ถึง ตุลาคม
พ.ศ. 2563 รวมระยะเวลา 7 เดือน
กรอบแนวคิดในการวิจัย
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
1. เพศ
2. อายุ
3. ระดับการศึกษา
4. อาชีพ
5. รายได้
6. สถานภาพการสมรส

1. ด้านการแข่งขันขององค์กร
2. ด้านการบริหารภายในองค์กร
3. ด้านความสามารถของคนในองค์กร
4. ด้ า นการส่ ง เสริ ม ความรู้ ใ ห้ ค นใน
องค์กร
5. ด้านการพัฒนาบุคคลในองค์กร
6. ด้านการบริหารงานองค์กร

ความคิดเห็นของ
ประชาชนต่อการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ของ
องค์การบริหารส่วนตาบล
รางจรเข้ อาเภอเสนา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
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วิธีดาเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร ที่ใช้ในวิจัยครั้งนี้ได้แก่ประชาชนในเขตพื้ นที่การให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนตาบลรางจรเข้ อาเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ประกอบ
อาชี พ ท านา ธุ ร กิ จ ส่ ว นตั ว ข้ า ราชการ รั ฐ วิ ส าหกิ จ รั บ จ้ า ง พนั ก งานเอกชน ก านัน
ผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการการเมื อง จานวน 2,749 คน (31 มีนาคม 2560) องค์การบริหาร
ส่วนตาบลรางจรเข้) เก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง 371 คน
กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง (samples size) โดยใช้สูตรของ (ยามาเน่ ) (อ้างอิง
จาก หนังสือระเบียบวิถีวิจัยท้องถิ่น) คือ สูตร
n =

𝑁
1+𝑁(𝑒)2

e คือ ความคลาดเคลื่อนของการเลือกตัวอย่าง 5%
N คือ ขนาดของประชากร
n คือ ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
ดังนี้
n =
n =
n =

2,749
1+2,749(0.05)
2,749
1+12.79
2,749
13.79

n = 370.97
n = 371
เพราะฉะนั้นจะได้ผลจากการคานวณกลุ่มตัวอย่าง 371 คน ระดับความเชื่อมั่น
และความคลาดเคลื่อนที่ 0.5
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2. เครื่องมือและการเก็บตัวอย่าง
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลได้แก่แบบสอบถาม
3. การสร้างเครื่องมือ
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยผู้วิจัยพัฒนาตามกรอบแนวคิดของการวิจัย เรื่อง
ความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารทรัพ ยากรมนุษย์องค์การบริหารสวนต าบล
เพื่อใช้ในเก็บรวมร่วมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างโดยการวิจัยเชิงประมาณ ใช้ แบบสอบถาม
ในการเก็บรวมร่วม ผู้วิจัยได้ดาเนินการวิจัยโดยสร้างเครื่องมือ ดังนี้
แบบสอบถาม ผู้วิจัยได้สร้างแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นต่อการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ขององค์การบริหารส่วนตาบลรางจรเข้ อาเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน
ดังนี้
ตอนที่ 1 เป็ น แบบสอบถามข้ อ มู ล ทั่ ว ไปเป็ น ปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คลของผู้ ต อบ
แบบสอบถาม จานวน 6 ข้อ ได้แก่ (1) เพศ (2) อายุ (3) ระดับการศึกษา (4) อาชีพ (5) รายได้
(6) สถานภาพการสมรส
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามวัดระดับความคิดเห็นต่อการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ขององค์การบริหารส่วนตาบลรางจรเข้ อาเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
แบ่งออกเป็น 6 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านการบริหารภายในองค์กร (2) ด้านการแข่งขันของ
องค์กร (3) ด้านความสามารถของคนในองค์กร (4) ด้านการส่งเสริมความรู้ให้คนใน
องค์กร (5) ด้านการพัฒนาบุคคลในองค์กร (6) ด้านการบริหารงานของผู้นาในองค์กร
โดยแบ่งเป็นช่วงคะแนนดังนี้
1.00 – 1.80 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อยที่สุด
1.80 – 2.60 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย
2.61 – 3.40 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง
3.41 – 4.20 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
4.21 – 5.00 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด
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กาหนดให้แต่ละข้อมีตัวเลือก 5 ตัวเลือก ดังต่อไปนี้
คะแนน 5 หมายถึง ระดับ มากที่สุด
คะแนน 4 หมายถึง ระดับ มาก
คะแนน 3 หมายถึง ระดับ ปานกลาง
คะแนน 2 หมายถึง ระดับ น้อย
คะแนน 1 หมายถึง ระดับ น้อยที่สุด
ตอนที่ 3 เป็ น แบบสอบถามเกี่ ย วกั บ ปั ญหา อุ ป สรรค และข้ อ เสนอแนะ
เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์องค์การบริหารส่วนตาบลรางจรเข้ อาเภอเสนา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีลักษณะเป็นแบบสอบถามที่เป็นแบบเปิด (Open Question)
ให้เลือกตอบแบบเสรี
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ผู้ วิ จั ย ได้ ส ร้ า งเครื่ อ งมื อ ตามกรอบแนวคิ ด และวั ต ถุ ป ระสงค์ โดยมี
ผู้ทรงคุณวุฒิช่วยตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือ และใช้เครื่องมือที่ปรับปรุงแก้ไข
แล้วในการลงพื้นที่เก็บข้อมูล
2. การเตรียมการในการรวบรวมข้อมูล การกาหนดเลขชุดของแบบสอบถาม
การตรวจความเรียบร้อยของแบบสอบถาม แยกแบบสอบถามออกเป็นแต่ละหมู่บ้านตาม
กลุ่มตัวอย่าง
3. ประสานนายกองค์การบริหารส่วนตาบลรางจรเข้ และผู้นาชุมชนเพื่อ
ขอความร่วมมือนาลงพื้นที่ในการแจกแบบสอบถามทั้งหมด 7 หมู่บ้าน
4. ลงพื้นที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลรางจรเข้ เพื่อแจกแบบสอบถาม
โดยกระจายกลุ่มตัวอย่างโดยสุ่มเลือกจากประชาชนที่พบ
5. ดาเนินการเก็บแบบสอบถามคืนจากผู้ตอบแบบสอบถาม ตรวจสอบ
ความถูกต้องความสมบูรณ์ของแบบสอบถามเพื่อนามาวิเคราะห์ประมวลผลด้วยโปรแกรม
สาเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ต่อไป

วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2563)

5. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยทาการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์
และใช้ค่าทางสถิติตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยดังนี้ การใช้สถิติอธิบายลักษณะข้อมูล
(Describing Data) เป็นการใช้สถิติมาวิเ คราะห์ข้อ มูลและอธิบายลัก ษณะของข้ อ มู ล
ใช้สถิติจาแนกออกเป็นร้อยละ การคานวณค่าเฉลี่ย (𝑥̅ ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

สรุปผลการวิจัย
1. ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน สถานภาพ
พบว่าประชากรส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จานวน 136 คน คิดเป็นร้อยละ 36.7
เพศหญิ ง จ านวน 234 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 63.1 ประชากรส่ ว นใหญ่ มี อ ายุ 31-40 ปี
จานวน 159 คน คิดเป็นร้อยละ 42.9 รองลงมามีอายุ 41-50 ปี จานวน 150 คน คิดเป็น
ร้อยละ 40.4 น้อยที่สุดมีอายุ 51 ปีขึ้น จานวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ5.7 พบว่าระดับ
การศึกษาส่วนใหญ่ระดับมัธยมศึกษาจานวน 162 คน คิดเป็นร้อยละ 43.7 รองลงมา
ระดับปริญญาตรี จานวน 97 คน คิดเป็นร้อยละ 26.1 น้อยที่สุดระดับการศึกษาสูงกว่า
ปริ ญ ญาตรี จ านวน 14 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 3.8 อาชี พ ของประชากรพบว่ า ส่ ว นใหญ่
ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว จานวน 132 คน คิดเป็นร้อยละ 35.6 รองลงมาอาชีพรับจ้าง
ทั่วไป จานวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 24.3 น้อยที่สุดอาชีพนักการเมืองท้องถิ่น จานวน
1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.3 รายได้ของประชากรพบว่ารายได้เฉลี่ยของประชากรส่วนใหญ่
5,000-10.000 บาท จานวน 220 คน คิดเป็นร้อยละ 59.3 รองลงมารายได้ 10,00015,000 บาท จานวน 94 คน คิดเป็นร้อยละ 25.3 น้อยที่สุดรายได้ต่ากว่า 5,000 บาท
จานวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 5.7 สถานภาพของของประชากรพบว่าประชากรส่วนใหญ่
มีสถานภาพการสมรสแล้ว จานวน 255 คน คิดเป็นร้อยละ 68.7 รองลงมาสถานภาพโสด
จานวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 16.4 น้อยที่สุดสถานภาพหย่าร้าง จานวน 54 คน คิดเป็น
ร้อยละ 14.6
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2. ความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารทรัพยากรมนุ ษ ย์องค์การบริหารส่วนตาบลรางจรเข้ อาเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พบว่าความคิดเห็นในการบริหารทรัพยากรมนุษย์องค์การบริหารส่วนตาบล
รางจรเข้ อาเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยรวมอยู่ในระดับที่มากทั้ง 6 ด้าน
ที่ ร ะดั บ (𝑥̅ =3.71, S.D.= 0.303) ประกอบด้ ว ยด้ า นการบริ ห ารภายในองค์ ก ร ด้ า น
การแข่งขันขององค์กร ด้านความสามารถของคนในองค์กร ด้านการส่งเสริมความรู้ให้คน
ในองค์กร ด้านการพัฒนาบุคคลในองค์กร และด้านการบริหารงานของผู้นาองค์กร และ
เมื่อวิเคราะห์เป็นรายด้าน พบว่าความคิดเห็นในระดับมากที่สุด คือ ด้านการส่งเสริม
ความรู้ ใ ห้ ค นในองค์ กร (𝑥̅ =3.89, S.D.= 0.51) รองลงมาคื อ ด้ า นการบริ หารภายใน
องค์ ก ร (𝑥̅ =3.88, S.D.= 0.44) และระดั บ ที่ น้ อ ยที่ สุ ด คื อ ด้ า นการจั ด หาทรั พ ยากร
(𝑥̅ =3.55, S.D.=0.49)
2.1 ความคิดเห็นในการบริหารทรัพยากรมนุษย์องค์การบริหารส่วนตาบลรางจรเข้ อาเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านการบริหารภายในองค์กร
พบว่าความคิดเห็นในการบริหารทรัพยากรมนุษย์องค์การบริหารส่วนตาบลรางจรเข้ อาเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านการบริหารภายในองค์กร
โดยรวมอยู่ในระดับมาก (𝑥̅ =3.88,S.D.=0.44) และเมื่อวิเคราะห์เป็นรายละเอียดเป็น
รายข้อ พบว่า ความคิดเห็นในระดับที่มากที่สุด คือ มีการเขียนแผนงานก่อนทางาน
(𝑥̅ =3.94, S.D.= 0.56) รองลงมา คื อ องค์ ก รมี ก ารบริ ห ารที่ ดี แ ละมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
(𝑥̅ =3.86, S.D.= 0.61) และระดับน้อยที่สุด คือมีการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิ ภาพ
(𝑥̅ =3.85, S.D.= 0.62)
2.2 ความคิดเห็นในการบริหารทุนมนุษย์องค์การบริหารส่วนตาบล
รางจรเข้ อาเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านการแข่งขันขององค์กร
พบว่าความคิดเห็นในการบริหารทรัพยากรมนุษย์องค์การบริหาร
ส่วนตาบลรางจรเข้ อาเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านการแข่งขัน โดยความ
คิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก (𝑥̅ =3.75,S.D.= 0.50) และเมื่อวิเคราะห์เป็นรายข้อ
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พบว่า ความคิดเห็นในระดับที่มากที่สุดคือมีการพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันภายใน
องค์ ก ร (𝑥̅ =3.78, S.D.= 0.65) รองลงมาคื อ พนั ก งานมี ก ารแข่ ง ขั น ภายในองค์ ก ร
(𝑥̅ =3.76, S.D.= 0.66) และระดับที่น้อยที่สุด คือ บุคลากรมีการสร้างผลงานในการแข่งขัน
ภายในองค์กร (𝑥̅ =3.74, S.D.= 0.66)
2.3 ความคิดเห็นในการบริหารทุนมนุษย์องค์การบริหารส่วนตาบล
รางจรเข้ อาเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านความสามารถของคนในองค์กร
พบว่าในการบริหารการทรัพยากรมนุษย์องค์การบริหารส่วนตาบล
รางจรเข้ อาเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านความสามารถของคนในองค์กร
โดยรวมอยู่ในระดับที่มาก และความคิดเห็นระดับที่มากที่สุดคือ มีการพัฒนาคนภายใน
องค์กร (𝑥̅ =3.81, S.D.= 0.65) รองลงมา คือ บุคลากรภายในองค์กรมีความสามารถพอ
ต่อการทางาน (𝑥̅ =3.71, S.D.= 0.67) และผู้นาองค์กรมีความสามารถพอต่อการบริการ
ประชาชน (𝑥̅ =3.71, S.D.= 0.70) และระดั บ ที่ น้ อ ยที่ สุ ด คื อ มี ก ารปฏิ บั ติ ง านอย่ า งมี
ประสิทธิภาพและทันต่อเหตุการณ์ (𝑥̅ =3.69, S.D.= 0.64)
2.4 ความคิดเห็นในการบริหารทรัพยากรมนุษ ย์องค์การบริหาร
ส่วนตาบลรางจรเข้ อาเภอเสนา จังหวัดพระนครศรอยุธยา ด้านการส่งเสริมความรู้ให้
คนในองค์กร
พบว่าความคิดเห็นในการบริหารทรัพยากรมนุษย์องค์การบริหาร
ส่วนตาบลรางจรเข้ อาเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านการส่งเสริมความรู้ให้คน
ในองค์กร โดยความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก (𝑥̅ =3.89, S.D.= 0.51) และเมื่อ
วิเคราะห์เป็นรายข้อ พบว่า ความพึงพอใจระดับที่มากที่สุดคือมีการวางแผนและการพัฒนา
สายทางก้าวหน้า (𝑥̅ =3.92, S.D.= 0.67) และ ผู้นาองค์กรมีแผนพัฒนาองค์กรให้ก้าวหน้า
มากขึ้น (𝑥̅ = 3.92, S.D.= 0.62) รองลงมาคือ มีการส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถ
ในด้านคุณสมบัติส่วนตัว (𝑥̅ =3.91, S.D.= 0.63) และระดับที่น้อยที่สุดคือ มีการส่งเสริม
ให้บุคลากรมีความรู้และทักษะของงานในตาแหน่ง (𝑥̅ =3.84, S.D.= 0.66)
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2.5 ความคิดเห็นในการบริหารทรัพยากรมนุษย์องค์การบริหารส่วน
ตาบลรางจรเข้ อาเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านการพัฒนาบุคคลในองค์กร
พบว่าความคิดเห็นในการบริหารทรัพยากรมนุษย์องค์การบริหาร
ส่วนตาบลรางจรเข้ อาเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านการพัฒนาบุคคลใน
องค์ ก รโดยความคิ ด เห็ น โดยรวมอยู่ ใ นระดั บ มาก (𝑥̅ =3.80, S.D.= 0.51) และเมื่ อ
วิ เ คราะห์ เ ป็ น รายละเอี ย ดเป็ น รายข้ อ พบว่ า ความคิ ด เห็ น ระดั บ ที่ ม ากที่ สุ ด คื อ มี
การพั ฒนาบุคลากรมีความรู้ในด้านศีลธรรมคุณธรรมและจริยธรรม (𝑥̅ =3.88, S.D.=
0.66) รองลงมาคือมีการจัดการอบรมเพื่ อพั ฒนาความรู้ (𝑥̅ =3.83, S.D.= 0.63) และ
ระดับที่น้อยที่สุดคือมีการส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ ความสามารถในด้านการบริหาร
(𝑥̅ =3.70, S.D.= 0.72)
2.6 ความคิดเห็นในการบริหารทรัพยากรมนุษย์องค์การบริหารส่วน
ตาบลรางจรเข้ อาเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านการบริหารงานของผู้นา
องค์กร
พบว่าความคิดเห็นในการบริหารทรัพยากรมนุษย์องค์การบริหาร
ส่วนตาบลรางจรเข้ อาเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านการบริหารงานของผู้นา
องค์ ก ร โดยความคิ ด เห็ น โดยรวมอยู่ ใ นระดั บ มาก(𝑥̅ =3.55, S.D.= 0.49) และเมื่ อ
วิเคราะห์เป็นรายละเอียดเป็นรายข้ อ พบว่า ความคิดเห็นระดับที่มากที่สุด คือ ข้อที่ 6.1
ผู้บริหารให้ความสาคัญในการพัฒนาตนเองบุคลากรในการพัฒนาหลักธรรมด้วย เช่น
การพัฒนาหมู่บ้าน (𝑥̅ =3.69, S.D.= 0.68) รองลงมาคือผู้บริหารทาให้เกิดการพัฒนาโดย
ใช้หลักที่มีต่อบุคลากรและการพัฒนาส่วนร่วม (𝑥̅ =3.56, S.D.= 0.61) และระดับที่น้อย
ที่สุดคือผู้บริหารสามารถให้ความเข้าใจในการพัฒนาของหลักคุณธรรมต่อบุคลากรใน
การพัฒนาหลักคุณธรรมด้านคุณธรรมด้วย เช่น การพัฒนา (𝑥̅ =3.42, S.D.= 0.66)
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อภิปรายผล
ผลการศึ ก ษาความคิ ด เห็ น ของประชาชนต่ อ การบริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์
องค์การบริหารส่วนตาบลรางจรเข้ อาเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในภาพรวม
ทั้ง 6 ด้าน พบว่าความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์องค์การบริหารส่วนตาบลรางจรเข้ อาเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอยู่ในระดับมาก ได้แก่
1) ด้านการบริหารงานภายในองค์กร 2) ด้านการแข่งขันขององค์กร 3) ด้านความสามารถ
ของคนในองค์กร 4) ด้านการส่งเสริมความรู้ให้คนในองค์กร 5) ด้านการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และ 6) ด้านการบริหารงานของผู้นา เนื่องจากการบริหารทรัพยากรมนุษย์องค์การบริหารส่วนตาบลรางจรเข้ อาเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอยู่ในระดับมากทุกด้าน
อาจเป็นเพราะเป็นเพราะผู้บริหารดูแลและให้ความสาคัญ กับบุคลากรในองค์กรเป็น
อย่างดี บริหารงานถูกต้องตามระเบียบการบริหารงานบุคคลทั้งในส่วนการสรรหาคนมา
บรรจุในตาแหน่งต่าง ๆ การพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มทักษะ ความสามารถ
ศักยภาพในการปฏิบัติงาน การให้ผลตอบแทนจัดสวัสดิการที่เหมาะสมแก่บุคคลากร
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ (ธมลวรรณ พงษ์สถิต, 2557) เรื่องการศึกษาแนวทาง
การพั ฒ นาสถานศึ ก ษา สั ง กั ด เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาพระนครศรี อ ยุ ธ ยาพบว่ า แนวทาง
การพัฒนาสถานศึกษา สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยาพบว่าอยู่ในระดับมาก
ทั้ง 6 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารงานภายในองค์กร ด้านการแข่งขันขององค์กร ด้าน
ความสามารถของคนในองค์กร ด้านการส่งเสริมความรู้ให้คนในองค์กร ด้านการพัฒนา
บุคคลในองค์กร ด้านการบริหารงานของผู้นาองค์กร และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ
(อภิชาติ พานสุวรรณ, 2561) เรื่องความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารทุนมนุษย์
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพบว่า ความคิดเห็นของประชาชนต่อ
การบริหารทุนมนุษย์ของประชาชนต่อการบริหารทุนมนุษย์ขององค์การบริหารส่ วน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในภาพรวมอยู่ในระดับมากทั้ง 6 ด้านได้แก่ ด้านการแข่งขัน
ขององค์กร ด้านการทางานของคนในองค์กร ด้านการส่งเสริมความรู้ให้คนในองค์กร
ด้านการพัฒนาบุคคลในองค์กรและด้านการบริหารงานขององค์กร ซึ่งแสดงให้เห็นถึง
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การบริ ห ารองค์ ก รของผู้ น าองค์ ก รที่ ใ ห้ ความส าคั ญกั บ บุค ลากรและการให้บ ริ การที่
ตอบสนองความต้องการของประชาชนที่มาใช้บริการ องค์การบริหารส่วนตาบลรางจรเข้
มีแนวทางการพั ฒนาที่มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลาภายในองค์ให้มีความก้าวหน้ามากขึ้น
เพื่อรองรับการบริการประชาชนได้ยังทั่วถึง ตรงตามหลักวัตถุประสงค์ขององค์กรดังนี้
1. ด้านการบริหารงานภายในองค์กรพบว่าประชากรส่วนใหญ่เห็นด้วยเป็น
อย่างมากในด้านนี้ ซึ่งเมื่อวิเคราะห์เป็นรายข้อ พบว่าการบริหารภายในเป็นไปตาม
ประสิ ท ธิ ภ าพของตั ว บุ ค คลที่ มี ค วามสามารถพอต่ อ การบริ ห ารงานของตั ว เอง
ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บงานวิจั ย ของ (กาญจนา ทั บ ทิ ม ทอง, 2554) เรื่ อ งความคิด เห็นของ
ประชาชนที่มีต่ อ การให้บ ริก ารขององค์ การบริห ารส่ วนต าบลวัง น้อ ย อาเภอวั ง น้ อ ย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ (อภิชาติ พานสุวรรณ, 2561)
เรื่องความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริ หารทุนมนุษย์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
พระนครศรี อ ยุ ธ ยาพบว่ า ความคิ ด เห็ น ของประชาชนต่ อ การบริ ห ารทุ น มนุ ษ ย์ ข อง
ประชาชนต่อการบริหารทุนมนุษย์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุ ธยา
ด้ า นการบริ ห ารงานขององค์ ก รอยู่ ใ นระดั บ มากซึ่ ง แสดงถึ ง ความส าคั ญ ของผู้ น าที่
จาเป็นต้องมีทักษะในทางบริหารถึงจะสามารถบริหารองค์การให้ตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนอย่างแท้จริง
2. ด้านการแข่งขันขององค์กรพบว่าประชากรส่วนใหญ่เห็นด้วยเป็นอย่างมาก
ในด้านนี้ซึ่งวิเคราะห์เป็นรายข้อ ซึ่งพบว่า มีการแข่งขันภายในองค์เพื่อการปรับปรุง
ผลงานของบุคคลากรให้ก้าวหน้าขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ (ธมลวรรณ พงษ์สถิต,
2557) เรื่องการศึกษาแนวทางการพั ฒนาสถานศึกษา พบว่า บุคคลากรมีการมุ่งมั่น
พั ฒ นาตั ว เองให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากขึ้ น และยั ง สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของ (อภิ ช าติ
พานสุวรรณ, 2561) เรื่องความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารทุนมนุษย์ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพบว่า ด้านการแข่งขันขององค์กรอยู่ในระดับมาก
ซึ่งองค์การบริหารส่วนตาบลรางจรเข้ อาเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีเป้าหมาย
ชัดเจนเรื่องการส่งผลงานเข้าประกวดระดับชาติรางวัลการบริหารจัดการที่ดี สามารถคว้า
รางวัลการบริหารจัดการที่ดีระดับดีเลิศหลายปีติดต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน
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3. ด้านความสามารถของคนในองค์กรพบว่าประชากรส่วนใหญ่เห็นด้วยเป็น
อย่างมากในด้านนี้เมื่อวิเคราะห์เป็นรายข้อ พบว่าบุคคลากรและผู้นามีประสิทธิภาพใน
การให้บริการประชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกั บงานวิจัยของ (ธมลวรรณ
พงษ์ ส ถิ ต , 2557) เรื่ อ งการศึ ก ษาแนวทางการพั ฒ นาสถานศึ ก ษา สั ง กั ด เขตพื้ น ที่
การศึกษาพระนครศรีอยุธยาพบว่า มีการพัฒนาคนภายในตลอดเพื่อบรรลุเป้าหมายอย่าง
มีประสิทธิภาพและยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ (อภิชาติ พานสุวรรณ, 2561) เรื่อง
ความคิดเห็นของประชาชนต่อ การบริห ารทุนมนุ ษ ย์ขององค์ การบริห ารส่วนจัง หวั ด
พระนครศรีอยุธยาพบว่า ด้านความสามารถของคนในองค์กรอยู่ในระดับมากซึ่งแสดงถึง
องค์การบริหารส่วนตาบลรางจรเข้มีการพัฒนาบุคลากรตามหลักสมรรถนะอย่างต่อเนื่อง
เพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
4. ด้านการส่งเสริมความรู้ให้คนในองค์กรพบว่าประชากรส่วนใหญ่เห็นด้วย
เป็นอย่างมากในด้านนี้เมื่อวิเคราะห์เป็นรายข้อ พบว่ามีการส่งเสริมการพัฒนาสายงาน
ต่ า ง ๆ ให้ มี ค วามรู้ ใ นสายงานตั ว เองให้ ม ากขึ้ น สอดคล้ อ งกั บ วิ จั ย ของ (กาญจนา
ทับทิมทอง, 2554) เรื่องความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การ
บริหารส่วนตาบลวังน้อย อาเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยาพบว่า มีการส่งเสริม
ความรู้ให้กับคนในองค์กรเพื่อการพัฒนาที่ดีขึ้นและยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ (อภิชาติ
พานสุ ว รรณ, 2561) เรื่ อ งความคิ ด เห็ น ของประชาชนต่ อ การบริ ห ารทุ น มนุ ษ ย์ ข อง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพบว่า ด้านการส่งเสริมความรู้ให้คนใน
องค์กรอยู่ในระดับมากซึ่งแสดงถึงความสาคัญของบุคลากรต่อการพัฒนาสมรรถนะใน
การทางาน
5. ด้านการพัฒนาบุคคลในองค์กรพบว่าประชาชนส่วนใหญ่เห็นด้วยเป็นอย่าง
มากในด้านนี้ เมื่อวิเคราะห์เป็นรายข้อ พบว่ามีการส่งเสริมและการพัฒนาบุคคลากร
การจัดอบรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพหรืออาจเป็นเพราะบุคคลากรมีความมุ่งมันที่จะ
พัฒนาตัวเอง ซึ่งสอดคล้องกับวิจัยวิจัยของ (กาญจนา ทับทิมทอง, 2554) เรื่องความ
คิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตาบลวังน้อย อาเภอ
วั ง น้ อ ย จั ง หวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยาพบว่ า การจั ด การอบรมกั บ บุ ค คลากรเป็ น ตาม
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แผนพัฒนาภายในองค์กรเพื่อความก้าวหน้าและยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ (อภิชาติ
พานสุวรรณ, 2561) เรื่องความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารทุนมนุษย์ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพบว่า ด้านการพัฒนาบุคคลในองค์กรอยู่ในระดับ
มากซึ่งแสดงถึงความสาคัญของบุคลากรต่อการพัฒนางานและการให้บริการ
6. ด้านการบริหารงานของผู้นาองค์กรพบว่าประชากรส่วนใหญ่เห็นด้วยเป็น
อย่างมากในด้านนี้ เมื่อวิเคราะห์เป็นรายข้อ พบว่ามีการบริหารงานเป็นไปอย่างดีและให้
ความส าคั ญ ของการวางแผนงานในองค์ ก รให้ เ ป็ น ไปตามหลั ก ธรรมมาภิ บ าลอย่ า ง
ครบถ้วน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ (วันเพ็ญ พานพิกุล, 2554) เรื่อง การบริหาร
จัดการโรงเรียนตามหลักธรรมมาภิบาลกรณีศึกษาโรงเรียนชุนชนวัดปราสาท อาเภอ
ป่าโมก จังหวัดอ่างทอง พบว่า การบริหารของผู้นาในองค์กรมีการพัฒนาภายในองค์กร
ไปอย่ า งเหมาะสม และยั ง สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของ (อภิ ช าติ พานสุ ว รรณ, 2561)
เรื่องความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารทุนมนุษย์ขององค์ การบริหารส่วนจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาพบว่า ด้านการบริหารงานของผู้นาองค์กรอยู่ในระดับมากซึ่งแสดงถึง
ความสาคัญของผู้นาที่จาเป็นต้องมีวิสัยทัศน์ มีภาวะผู้นา มีทักษะในทางบริหาร และ
มีความสามารถทางการประสานงานถึงจะสามารถบริหารองค์การให้ประสบความสาเร็จ
ตอบสนองต่อเป้าหมายที่กาหนดไว้ได้และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของและยังสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ (อภิชาติ พานสุวรรณ, 2562) เรื่อง บทบาทผู้นาในการพัฒนาชุม ชน
บ้านลาว อาเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง ผลการวิจัยพบว่า แนวทางการพัฒนาบทบาทผู้นา
ในการพัฒนาชุมชนบ้านลาว อาเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง ผู้นาจะนาพาการพัฒนาชุมชน
ได้ตัวผู้นาต้องมีความรู้ มีทักษะการทางาน มีความเข้าใจเรื่องกฎระเบียบ ความรู้ในชุมชน
ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ความสามารถด้านการประสานงาน การจัดหาและ
การบริหารงบประมาณ การสร้างความร่วมมือในชุมชนและการนานวัตกรรมมาสร้าง
อาชีพให้เกิดรายได้กับคนในชุมชน

วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2563)
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