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บทคัดย่อ 
บทความวิจัยเรื่องนี้เพื่อศึกษาระดับการปฏิบัติต่อกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของบุคลากรใน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา โดยใช้การวิจัยแบบผสมผสานที่นำการวิจัยเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพมารวมเขา้
ด้วยกันในรูปแบบของแบบแผนรองรับภายใน เพื่อช่วยให้ผลการวิจัยมีความถูกต้องชัดเจนมากขึ้น การวิจัยเชิง
ปริมาณ กลุ่มตัวอย่างคือ บุคลากรในองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาจำนวน 244 คน ใช้แบบสอบถามเป็น
เครื่องมือในการเก็บข้อมูล การวิจัยเชิงคุณภาพ กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วน
จังหวัดสงขลาจำนวน 12 คน ใช้แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
ปริมาณ ใช้ค่าร้อยละ การแจกแจงความถี่ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา  

ผลการวิจัยสรุปว่า ระดับการปฏิบัติต่อกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของบุคลากรในองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสงขลามีการปฏิบัติอยู ่ในระดับมาก โดยกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในภาพรวมสามารถ
ดำเนินงานไปได้ตามแผนงาน หลักเกณฑ์ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่กฎหมายกำหนดอย่างถูกต้อง โปร่งใส ยุติธรรม สามารถ
จัดสรรบุคคล และส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของบุคคลได้ตรงกับความต้องการของบุคลากร และมีการดำเนินงานที่
สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา 
คำสำคัญ : กระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์, บุคลากร, องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา 
 

Abstract 
The objective of this research was to study the level of action towards human resource 

management process of staff in Songkhla Provincial Administrative Organization. This study was a 
mixed methods research of integrating quantitative and qualitative research into internal support 
schemes to achieve the accuracy of research results. For quantitative research, the sample was 
244 staff in Songkhla Provincial Administrative Organization. A questionnaire was used as a tool to 
collect data. For qualitative research, the sample consisted of 12 administrators and employees in 
Songkhla Provincial Administrative Organization. Semi-structure questionnaire was used as the 
research tool. quantitative data were analyzed using percentage, frequency, mean, standard 
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deviation, meanwhile qualitative data were analyzed using content analysis. The results of this 
research could be summarized that the level of action towards human resource management 
process of staff in Songkhla Provincial Administrative Organization was at a high level. Overall 
human resource management process could be implemented to meet the plan, rules, regulations 
stipulated by law in a legal, transparent and fair manner. The process could be used to recruit staff 
and promote staff potential to meet their needs. The implementation of the process was 
consistent to the development direction of Songkhla Provincial Administrative Organization. 
Keyword: Human Resource Management Process, Staff, Songkhla Provincial Administrative Organization 
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1. บทนำ 
ปัจจุบันประเทศไทยใช้รูปแบบการบริหารราชการแผ่นดินโดยใช้หลักการรวมอำนาจ การแบ่งอำนาจและ

การกระจายอำนาจ ทั้งนี้จากการปฏิรูประบบราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผน่ดิน พ.ศ. 2534 
(สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, 2534) และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ได้บัญญัติให้มีการกระจายอำนาจการบริหารราชการให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถพัฒนาตนเอง พึ่งพาตนเอง สร้างความเข็มแข็งให้แก่ท้องถิ่น 
และเพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนและสร้างความเจริญรุ่งเรืองแก่ท้องถิ่นในพื้นที่ต่าง ๆ  
(สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, 2542) 

การบริหารงานในองค์กรภาครัฐต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม
รวมถึงความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อการพัฒนา ซึ่งการดำเนินงานขององค์กรจะสำเร็จลุล่วงหรือล้มเหลวนั้น
ส่วนหน่ึงก็ข้ึนอยู่กับปัจจัยด้านบุคลากร (จิราวรรณ  สุญาณวนิชกุล, 2544) กระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์เป็น
กระบวนที่มีความสำคัญอย่างมากต่อความก้าวหน้าขององค์กรช่วยดึงดูดบุคคลที่มีความรู้ ควา มสามารถเข้ามา
ปฏิบัติงานในองค์กรและช่วยเสริมสร้างความพึงพอใจ แรงจูงใจในการทำงานของบุคลากร (พิภพ  วชังเงิน, 2547;  
วิลาวรรณ  รพีพิศาล, 2550) ซึ่งกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในศตวรรษที่ 21 เป็นสิ่งที่องค์กรในปัจจบุนัไม่
สามารถละทิ้งไปได้ เนื่องจากเป็นกระบวนการหลักที่ช่วยเสริมสร้างทักษะและความรู้ให้กับบุคลากรและส่งต่อ
บุคลากรที่มีคุณภาพให้กับองค์กร ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์จึงต้องรับบทบาทสำคัญในการกำหนด หาแนวทางและปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบ แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
เพื่อที่จะขับเคลื่อนกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ดังกล่าว และทำให้องค์กรบรรลุถึงความสำเร็จได้ (Aslam, 
Aslam, Ali, & Habib, 2013; Burma, 2014) 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง  ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดใน
จำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสงขลา ประกอบไปด้วยผู้บริหาร บุคลากรจำนวนมาก แบ่งโครงสร้าง
หน่วยงานภายในออกเป็น 10 กอง 1 สำนัก และ 1 หน่วย มีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาด้านสังคม การศึกษา 
สาธารณสุข การส่งเสริมอาชีพและสาธารณูปโภคครอบคลุมทั่วเขตจังหวัดตามที่พระราชบัญญัติกำหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 กำหนดไว้ จังหวัดสงขลามีพื้นที่ใหญ่เป็น
อันดับ 3 ของภาคใต้ยิ่งส่งผลให้ขอบเขตการพัฒนาที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลามีหน้าที่ต้องรับผิ ดชอบมี
ปริมาณที ่มากขึ้น ซึ ่งการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาจะสามารถขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสงขลาในมิตติ่าง ๆ  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต้องอาศัยบคุลากรที่มีความรู้ ความสามารถ 
ซึ ่งกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรถือว่า  เป็นกระบวนการหนึ่งที ่มีความสำคัญและส่งผลต่อ
ความสำเร็จของทุกองค์กร (ประเวศน์  มหารัตน์สกุล และกฤติกา  ลิ้มลาวัลย์, 2554) เพราะทรัพยากรมนุษย์เป็นสิ่ง
ที่มีคุณค่ามากที่สุดและเป็นตัวการหลักในการขับเคลื่อนการดำเนินงานขององค์กร  สำหรับกระบวนการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ในองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาจะมีหน่วยงานภายในคือ กองการเจ้าหน้าที่ มีอำนาจหน้าที่
ควบคุม ติดตามขับเคลื่อนการดำเนินงาน การทำกิจกรรมต่าง ๆ ของกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้เปน็ไป
อย่างเรียบร้อยสมบูรณ์ โดยถือว่า กระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สงขลา มีการดำเนินงานทีม่ีประสิทธิภาพเป็นไปตามแผนงาน กฎระเบียบต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ จึงทำให้ผู้วิจัยเกิดความ
สนใจศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาว่า  มี
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กระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์อย่างไรบ้าง ที่ทำให้การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรที่ประกอบไปด้วย
บุคลากรจำนวนมาก แต่ทว่าสามารถบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ได้ตามแผนงานที่กำหนดไว้ และสามารถ
ตอบสนองการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้วิจัยเห็นว่า การศึกษา
กระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ใน
การกำหนดแนวทางการปรับปรุง และพัฒนากระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของบุคลากรในองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสงขลาต่อไป 
 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
เพื่อศึกษาระดับการปฏิบัติต่อกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วน

จังหวัดสงขลา 
 

3. แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด 
กระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับบุคคลตั้งแต่เข้ามาทำงานในองค์กร

จนกระทั่งออกจากองค์กร ครอบคลุมถึง 3 ช่วงเวลา ได้แก่ ช่วงก่อนการปฏิบัติงาน เป็นกระบวนการที่องค์กร
วางแผน กำหนดทิศทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์และดำเนินการสรรหา คัดเลือกบุคคล  ช่วงขณะปฏิบัติงาน  
เมื ่อบุคลากรเข้ามาปฏิบัติงานในองค์กรแล้ว กระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์มีความเกี ่ยวข้องสัมพันธ์กับ
บุคลากรในแง่ของการส่งเสริม พัฒนาความสามารถ การสร้างความพึงพอใจเพื่อธำรงรักษาบุคคล ช่วงหลังการ
ปฏิบัติงาน เป็นเรื่องเกี่ยวกับการเกษียณอายุราชการ สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่บุคคลมีสิทธ์ิได้รับ เป็นต้น 

องค์กรใช้ประโยชน์จากกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ทั้งในแง่ของการควบคุม จูงใจ การส่งเสริม
พัฒนาศักยภาพบุคลากรรวมไปถึงการกำหนดกฎเกณฑ์ให้บุคลากรปฏิบัติตาม (วิลาวรรณ  รพีพิศาล, 2550) โดย
จากการศึกษาทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่นักวิชาการต่าง ๆ ได้อธิบายไว้นั้น 
สามารถสรุปภาพรวมของกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ออกได้เป็น 6 กระบวนการประกอบไปด้วย 
กระบวนการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ กระบวนการสรรหาทรัพยากรมนุษย์ กระบวนการคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์ 
กระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน กระบวนการบริหารค่าตอบแทนและ
ผลประโยชน์ (วรนารถ  แสงมณี, 2547; ปราชญา  กล้าผจัญ และพอตา  บุตรสุทธิวงศ์, 2550; ภาณุศักดิ์  คำแผง, 
2550; สุภาวดี  ขุนทองจันทร์, 2559) มีรายละเอียดดังนี ้

1) กระบวนการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง กระบวนการคิดวิเคราะห์ วาง
แผนการบริหารจัดการบุคลากรในองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาในแนวทางต่าง ๆ ที่ครอบคลุมในกระบวนการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ โดยมีการพูดคุยปรึกษาหารือร่วมกันเพื่อวางแผน กำหนดแนวทางการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ร่วมกันกับบุคลากรในฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม มีการอธิบาย ช้ีแจงรายละเอียดขั้นตอนในการ
วางแผนทรัพยากรมนุษย์ร่วมกันภายในองค์กรได้อย่างเหมาะสม มีการประสานงานเพื่อร่วมมือกันจัดทำแผน
อัตรากำลัง 3 ปี และมีการจัดทำแผนการพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพให้แก่บุคคลอย่างชัดเจน 

2) กระบวนการสรรหาทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง กระบวนการ ขั้นตอนในการ
แสวงหา จูงใจกลุ่มบุคคลหรือบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา
ต้องการให้มาสมัครงาน โดยมีการวางแผน กำหนดรูปแบบ วิธีการในการสรรหาบุคคลร่วมกันภายในองค์กร มีการ



 

 
 

OR
AL

  1
53

 

กำหนดคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถของบุคคลที่ต้องการอย่างชัดเจน และมีการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ
ตำแหน่งงาน ลักษณะงาน จำนวนอัตราที่เปิดรับสมัครอย่างชัดเจนและทั่วถึงในหลากหลายช่องทางการสื่อสาร 

3) กระบวนการคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง กระบวนการในการพิจารณา
คัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ คุณสมบัติที่เหมาะสมและตรงกับความต้องการขององค์กรให้เข้ามาปฏิบัติงาน
ในองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา โดยมีการสื่อสาร พูดคุยร่วมกันเพื่อกำหนดแนวทาง รูปแบบ วิธีการคัดเลือก
บุคคล มีการชี้แจงหลักเกณฑ์ วิธีการในการคัดเลือกบุคคลให้แก่บุคลากรในองค์กรรับทราบได้อย่างเหมาะสม และมี
การชี้แจง อธิบายรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร หน้าที่ความรับผิดชอบ กฎระเบียบ สิทธิประโยชน์ในการ
ปฐมนิเทศงานให้แก่บุคลากรได้อย่างเหมาะสม 

4) กระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง กระบวนการ กิจกรรมต่าง ๆ ที่มี
วัตถุประสงค์เพื ่อเพิ ่มพูนความรู้ ทักษะ ความชำนาญ ประสิทธิภาพการทำงานและเพื่อต้องก ารให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ความคิดทัศนคติของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา  โดยมีการกำหนด
แนวทาง รูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภายในองค์กรได้อย่างเหมาะสม มีการอธิบาย ชี้แจงรายละเอียดขอ้มูล
เกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้แก่บุคลากรในองค์กรได้อย่างเหมาะสม มีการวิเคราะห์ความจำเป็น
ในการฝึกอบรมและกำหนดหลักสูตรฝึกอบรมที่เหมาะสม มีการช้ีแจงรายละเอียดวัตถุประสงค์ขั้นตอนการฝึกอบรม
ให้แก่บุคลากรในองค์กรรับทราบอย่างชัดเจน และมีการชี้แจงข้อมูล วันเวลา สถานที่ในการฝึกอบรมให้แก่บุคลากร
อย่างชัดเจน 

5) กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน หมายถึง กระบวนการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง เพื่อนำผลการปฏิบัติงานหรือ
ความสำเร็จของการปฏิบัติงานมาเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยมีการกำหนดแนวทาง รูปแบบการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานในด้านผลสัมฤทธ์ิของงานและด้านพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ มีการช้ีแจง อธิบายข้อมูล
ขั้นตอนกระบวนการในการประเมินผลการปฏิบัติงานใหแ้ก่บุคลากรภายในองค์กรได้อย่างเหมาะสม มีการช้ีแจง วัน
เวลาในการประเมินผลการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรในองค์กรรับทราบ มีการแจ้งวิธีการในการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรภายในองค์กรรับทราบได้อย่างเหมาะสม และมีการให้ข้อมูลย้อนกลับและคำแนะนำอย่าง
เหมาะสมเกี่ยวกับแนวทางการปรับปรุง พัฒนาการปฏิบัติงาน 

6) กระบวนการบริหารค่าตอบแทนและผลประโยชน์ หมายถึง สิ ่งตอบแทนที่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาจ่ายเป็นการตอบแทนให้แก่บุคลากรในองค์กร และเป็นสิ่งที่บุคลากรในองค์กรมี
ความต้องการที่จะได้รับเป็นการตอบแทนจากการปฏิบัติงานให้แก่องค์กร ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาจ่าย
ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ให้แก่บุคลากรในองค์กรทั้งในรูปแบบที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน โดยมีการกำหนด
แนวทาง รูปแบบในการบริหารค่าตอบแทนและผลประโยชน์ร่วมกันมีการสื่อสาร ชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับค่าตอบแทน
และผลประโยชน์ให้แก่บุคลากรในองค์กรรับทราบอย่างชัดเจน และมีการอธิบาย ชี้แจงหลักเกณฑ์ในการปรับ
ค่าตอบแทนใหแ้ก่บุคลากรในองค์กรรับทราบได้อย่างเหมาะสม 

 

4. วิธีดำเนินการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้เป็นวิธีการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Methods Research) ระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณ 

(Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เข้าด้วยกันเพื่อช่วยให้ผลการวิจัยมี
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ความถูกต้องชัดเจนมากขึ้น การวิจัยในครั้งนี้ใช้วิธีการวิจัยแบบผสมผสานในรูปแบบของแบบแผนรองรับภายใน 
(Embedded Design) เป็นลักษณะของการให้ค่าน้ำหนักในการศึกษาที่ไม่เท่ากัน (วัลนิกา  ฉลากบาง, 2560) ทั้งนี้
ผู้วิจัยให้ความสำคัญกับการวิจัยเชิงปริมาณเป็นหลักซึ่งจะทำการวิจัยเชิงปริมาณก่อน และทำการวิจัยเชิงคุณภาพ
ภายหลัง โดยแบ่งการศึกษาการวิจัยได้ดังนี้ 1) การวิจัยเชิงปริมาณ ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ บุคลากรใน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาจำนวน 625 คน นำมาคำนวณเพื่อหากลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีของ Taro Yamane 
(พิสณุ  ฟองศรี, 2557) กำหนดความคาดเคลื่อน (Margin of Error) 5 % และระดับความเชื่อมั่น (Confidence 
Level) 95% ได้กลุ ่มตัวอย่างจำนวน 244 คน ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling)  
ทำการสุ่มตัวอย่างจากบุคลากรในองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาทั้ง 12 หน่วยงานภายในองค์การบริหารส่วน
จังหวัดสงขลา ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการวิจัย โดย
การหาค่าความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity) โดยใช้ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคำถามกับ
วัตถุประสงค์ (IOC) จากการประเมินของผู้เชี่ยวชาญจำนวน 3 ท่าน จากนั้นนำแบบสอบถามที่ผ่านการแก้ไขปรับปรุง
ไปทดลองใช้ (Try Out) กับกลุ่มบุคลากรในองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย จำนวน 
30 คน จากนั้นนำเครื่องมือการวิจัยมาหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) พบว่า ด้านกระบวนการวางแผนทรัพยากร
มนุษย ์ด้านกระบวนการสรรหาทรัพยากรมนุษย์ ด้านกระบวนการคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์ ด้านกระบวนการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ ด้านกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน และด้านกระบวนการบริหารค่าตอบแทนและ
ผลประโยชน์ มีค ่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาคเท่ากับ .795, .795, .757, .893, .910, .938 ตามลำดับ  
2) การวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้ให้ข้อมูลหลัก คือ ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา จำนวน 
12 คน ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ใช้แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างเป็นเครื่องมือในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล  

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติต่าง ๆ ประกอบด้วย 1) สถิติเชิงพรรณนา 
(Descriptive  Statistics) ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) การแจกแจงความถี่ (Frequency) เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล
ทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม และค่าเฉลี่ย (Mean: x ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard  Deviation: S.D.) 
เพื่อวิเคราะห์ระดับการปฏิบัติต่อกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สงขลา ใช้การวิเคราะห์แปลผลค่าเฉลี่ยตามเกณฑ์ค่าเฉลี่ย 5 ระดับ (บุญชม  ศรีสะอาด, 2553) ดังนี้ 1.00 - 1.50 
หมายถึง ปฏิบัติน้อยที่สุด 1.51 - 2.50 หมายถึง ปฏิบัติน้อย 2.51 - 3.50 หมายถึง ปฏิบัติปานกลาง 3.51 - 4.50 
หมายถึง ปฏิบัติมาก 4.51 - 5.00 หมายถึง ปฏิบัติมากที่สุด สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ใช้การวิเคราะห์
เนื้อหา เพื่อนำเสนอภาพรวมของกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สงขลา 
 

5. สรุปผลการวิจัย 
5.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน 129 คน คิดเป็นร้อยละ 54.4 อายุส่วนใหญ่อยู่ในช่วง
อายุ 31 - 40 ปี จำนวน 103 คน คิดเป็นร้อยละ 43.5 ระดับการศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในระดับปริญญาตรี จำนวน 152 
คน คิดเป็นร้อยละ 64.1 สถานภาพการจ้างส่วนใหญ่เป็นพนักงานจ้าง จำนวน 129 คน คิดเป็นร้อยละ 54.4 สังกัด
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หน่วยงานภายในส่วนใหญ่อยู่ในกองช่าง จำนวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 28.7 อายุงานส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 1-5 ปี 
จำนวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 34.2 

5.2 ระดับการปฏิบัติต่อกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สงขลา 

กระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาในภาพรวมมีการ
ปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ( x =3.84, S.D.=0.84) และเมื่อพิจารณาระดับการปฏิบัติต่อกระบวนการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาเป็นรายด้านพบว่า ด้านกระบวนการบริหารค่าตอบแทนและ
ผลประโยชนม์ีการปฏิบัติมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านกระบวนการคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์ ต่อมาคือ ด้านกระบวนการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์และด้านกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน ต่อมาคือ ด้านกระบวนการสรรหาทรัพยากรมนุษย์ 
และอันดับสุดท้ายคือ ด้านกระบวนการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ ตามลำดับดังปรากฏในตารางที ่1 

 

ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย ( x ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของ
บุคลากรในองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา  

กระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย ์ x  S.D. ระดับการ
ปฏิบัต ิ

1. กระบวนการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ 3.80 0.88 มาก 
2. กระบวนการสรรหาทรัพยากรมนุษย์ 3.81 0.89 มาก 
3. กระบวนการคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์ 3.86 0.88 มาก 
4. กระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 3.84 0.90 มาก 
5. กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน 3.84 0.86 มาก 
6. กระบวนการบริหารค่าตอบแทนและผลประโยชน์ 3.90 0.95 มาก 

รวม 3.84 0.84 มาก 
 

ผลการวิเคราะห์ระดับการปฏิบัติต่อกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของบุคลากรในองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสงขลาเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านกระบวนการวางแผนทรัพยากรมนุษย์มีการปฏิบัติอยู่ใน
ระดับมาก ( x = 3.80, S.D. = 0.88) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีการพูดคุยปรึกษาหารือร่วมกันเพื่อวางแผน 
กำหนดแนวทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์ร่วมกันกับบุคลากรในฝ่ายต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสมมีการ
ปฏิบัติสูงกว่าข้ออื่น ( x = 3.87, S.D. = 0.90) ดังปรากฏในตารางที่ 2 ด้านกระบวนการสรรหาทรัพยากรมนุษย์
พบว่า มีการปฏิบัติอยู ่ในระดับมาก ( x  = 3.81, S.D. = 0.89) เมื ่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีการสื ่อสาร 
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับตำแหน่งงาน ลักษณะงาน จำนวนอัตราที่เปิดรับสมัครอย่างชัดเจนและทั่วถึงในหลากหลาย
ช่องทางการสื่อสารมีการปฏิบัติสูงกว่าข้ออื่น ( x = 3.84, S.D. = 0.94) ดังปรากฏในตารางที่ 3 ด้านกระบวนการ
คัดเลือกทรัพยากรมนุษย์พบว่า มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ( x = 3.86, S.D. = 0.88) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า มีการชี้แจงหลักเกณฑ์ วิธีการในการคัดเลือกบุคคลให้แก่บุคลากรในองค์กรรับทราบได้อย่างเหมาะสมมีการ
ปฏิบัติสูงกว่าข้ออื่น ( x = 3.87, S.D. = 0.95) ดังปรากฏในตารางที่ 4 ด้านกระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
พบว่า มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ( x = 3.84, S.D. = 0.90) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีการชี้แจงข้อมูล วัน
เวลา สถานที่ในการฝึกอบรมให้แก่บุคลากรอย่างชัดเจนมีการปฏิบัติสูงกว่าข้ออื่น ( x = 3.88, S.D. = 0.91) ดัง
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ปรากฏในตารางที่ 5 ด้านกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานพบว่า มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ( x = 3.84, 
S.D. = 0.86) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีการชี้แจง วันเวลาในการประเมินผลการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรใน
องค์กรรับทราบมีการปฏิบัติสูงกว่าข้ออื ่น ( x = 3.89, S.D. = 0.92) ดังปรากฏในตารางที่ 6 ด้านกระบวนการ
บริหารค่าตอบแทนและผลประโยชน์พบว่า มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ( x = 3.90, S.D. = 0.95) เมื่อพิจารณาเปน็
รายข้อพบว่า มีการอธิบาย ชี ้แจงหลักเกณฑ์ในการปรับค่าตอบแทนให้แก่บุคลากรในองค์กรรับทราบได้อย่าง
เหมาะสมมีการปฏิบัติสูงกว่าข้ออื่น ( x = 3.93, S.D. = 1.00) ดังปรากฏในตารางที ่7 
 

ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย ( x ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของด้านกระบวนการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ 

กระบวนการวางแผนทรัพยากรมนุษย ์ x  S.D. ระดับการปฏิบัต ิ
1. มีการพูดคุยปรึกษาหารือร่วมกันเพื่อวางแผน กำหนดแนวทาง

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ร่วมกันกับบุคลากรในฝ่ายต่าง ๆ 
ที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม 

3.87 0.90 มาก 

2. มีการอธิบาย ชี ้แจงรายละเอียดขั ้นตอนในการวางแผน
ทรัพยากรมนุษย์ร่วมกันภายในองค์กรได้อย่างเหมาะสม 

3.78 0.92 มาก 

3. มีการประสานงานเพื่อร่วมมือกันจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี 3.81 0.98 มาก 
4. มีการจัดทำแผนการพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพให้แก่

บุคคลอย่างชัดเจน 
3.72 0.98 มาก 

รวม 3.80 0.88 มาก 
 

ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ย ( x ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของด้านกระบวนการสรรหาทรัพยากรมนุษย์ 
ด้านกระบวนการสรรหาทรัพยากรมนุษย ์ x  S.D. ระดับการปฏิบัต ิ

1. มีการวางแผน กำหนดรูปแบบ วิธีการในการสรรหาบุคคล
ร่วมกันภายในองค์กร 

3.78 0.98 มาก 

2. มีการกำหนดคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถของบุคคลที่
ต้องการอย่างชัดเจน 

3.82 0.99 มาก 

3. มีการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับตำแหน่งงาน ลักษณะ
งานจำนวนอัตราที่เปิดรับสมัครอย่างชัดเจนและทั่วถึงใน
หลากหลายช่องทางการสื่อสาร 

3.84 0.94 มาก 

รวม 3.81 0.89 มาก 
 

ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ย ( x ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของด้านกระบวนการคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์  
ด้านกระบวนการคัดเลือกทรัพยากรมนุษย ์ x  S.D. ระดับการปฏิบัต ิ

1. มีการสื่อสาร พูดคุยร่วมกันเพื่อกำหนดแนวทาง รูปแบบ 
วิธีการคัดเลือกบุคคล 

3.86 0.92 มาก 

2. มีการชี้แจงหลักเกณฑ์ วิธีการในการคัดเลือกบุคคลให้แก่
บุคลากรในองค์กรรับทราบได้อย่างเหมาะสม 

3.87 0.95 มาก 



 

 
 

OR
AL

  1
57

 

ด้านกระบวนการคัดเลือกทรัพยากรมนุษย ์ x  S.D. ระดับการปฏิบัต ิ
3. มีการชี้แจง อธิบายรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร หน้าที่  

ความรับผิดชอบ กฎระเบียบ สิทธิประโยชน์ในการปฐมนิเทศ
งานให้แก่บุคลากรได้อย่างเหมาะสม 

3.86 0.95 มาก 

รวม 3.86 0.88 มาก 
 

ตารางที่ 5 ค่าเฉลี่ย ( x ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของด้านกระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
ด้านกระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์ x  S.D. ระดับการปฏิบัต ิ

1. มีการกำหนดแนวทาง รูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ภายในองค์กรได้อย่างเหมาะสม 

3.85 0.96 มาก 

2. มีการอธิบาย ช้ีแจงรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ให้แก่บุคลากรในองค์กรได้อย่างเหมาะสม 

3.85 0.97 มาก 

3. มีการวิเคราะห์ความจำเป็นในการฝึกอบรมและกำหนด
หลักสูตรฝึกอบรมที่เหมาะสม 

3.78 0.97 มาก 

4. มีการชี้แจงรายละเอียดวัตถุประสงค์ขั้นตอนการฝึกอบรม
ให้แก่บุคลากรในองค์กรรับทราบอย่างชัดเจน 

3.84 0.97 มาก 

5. มีการชี ้แจงข้อมูล วันเวลา สถานที ่ในการฝึกอบรมให้แก่
บุคลากรอย่างชัดเจน 

3.88 0.91 มาก 

รวม 3.84 0.90 มาก 
 

ตารางที่ 6 ค่าเฉลี่ย ( x ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของด้านกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ด้านกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน x  S.D. ระดับการปฏิบัต ิ
1. มีการกำหนดแนวทาง รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ในด้านผลสัมฤทธิ ์ของงานและด้านพฤติกรรมการปฏิบัติ
ราชการ 

3.86 0.97 มาก 

2. มีการชี ้แจง อธิบายข้อม ูลขั ้นตอนกระบวนการในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรภายในองค์กรได้
อย่างเหมาะสม 

3.78 0.89 มาก 

3. มีการชี้แจง วันเวลา ในการประเมินผลการปฏิบัติงานให้แก่
บุคลากรในองค์กรรับทราบ 

3.89 0.92 มาก 

4. มีการแจ้งวิธีการในการประเมินผลการปฏิบัติงานให้แก่
บุคลากรภายในองค์กรรับทราบได้อย่างเหมาะสม 

3.86 0.95 มาก 

5. มีการให้ข้อมูลย้อนกลับและคำแนะนำอย่างเหมาะสมเกี่ยวกบั
แนวทางการปรับปรุง พัฒนาการปฏิบัติงาน 

3.81 0.97 มาก 

รวม 3.84 0.86 มาก 
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ตารางที่ 7 ค่าเฉลี่ย ( x ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของด้านกระบวนการบริหารค่าตอบแทนและ
ผลประโยชน์ 

ด้านกระบวนการบริหารค่าตอบแทนและผลประโยชน ์ x  S.D. ระดับการปฏิบัต ิ

1. มีการกำหนดแนวทาง รูปแบบในการบริหารค่าตอบแทนและ
ผลประโยชน์ร่วมกัน 

3.86 0.99 มาก 

2. ม ีการส ื ่อสาร ช ี ้แจงข ้อม ูลเก ี ่ยวก ับค ่าตอบแทนและ
ผลประโยชน์ให้แก่บุคลากรในองค์กรรับทราบอย่างชัดเจน 

3.90 0.96 มาก 

3. มีการอธิบาย ชี้แจงหลักเกณฑ์ในการปรับค่าตอบแทนให้แก่
บุคลากรในองค์กรรับทราบได้อย่างเหมาะสม 

3.93 1.00 มาก 

รวม 3.90 0.95 มาก 
 

5.3 ภาพรวมของกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา 
จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาทั้งหมด 12 คน พบว่า 

กระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลามีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก 
โดยในภาพรวมมีการดำเนินงานเป็นไปอย่างเรียบร้อย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดไว้ และมีความ
สอดคล้องกับแผนงาน โครงสร้างองค์กร ทั้งนี้การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาจะมี
หน่วยงานภายใน คือ กองการเจ้าหน้าที่เป็นหน่วยงานหลักในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ มีอำนาจหน้าที่ความ
รับผิดชอบเกี่ยวกับการวางแผน การจัดโครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ในกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ โดยภายใน
หน่วยงานกองการเจ้าหน้าที่จะแบ่งออกเป็น 4 ฝ่าย ได้แก่ (1) ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง มหีน้าทีค่วามรับผิดชอบ
เกี่ยวกับการสรรหา การคัดเลือก การสอบคัดเลือก งานบรรจุแต่งตั้ง งานการรับโอน งานการเลื่อนตำแหน่ง งานการ
เปลี่ยนสายงาน งานการประเมินผลการปฏิบัติงาน งานการเลื่อนขั้นเงินเดือนงานเกษียณอายุราชการ งานการพ้น
จากตำแหน่งของข้าราชการ พนักงานจ้าง ลูกจ้างประจำ (2) ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร มีหน้าที่ความ
รับผิดชอบเกี่ยวกับการส่งเสริมพัฒนาบุคลากร งานฝึกอบรมสัมมนา งานประเมินผลโครงการฝึกอบรม งานการให้
ทุนการศึกษาของบุคลากร งานวางแผนอัตรากำลัง งานวางแผนและปรับปรุงอัตรากำลัง งานสิทธิและสวัสดิการ งาน
สวัสดิการต่าง ๆ ของบุคลากรที่เกี่ยวกับประโยชน์ตอบแทน งานขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ งานบำเหน็จบำนาญของ
บุคลากร และงานประเมินคุณสมบัติและผลงาน งานประเมินคุณสมบัติและผลงานของข้าราชการเพื่อขอรับเงิน
ประจำตำแหน่งประเภทวิชาชีพ เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ (3) ฝ่ายวินัยและส่งเสริมคุณธรรม มีหน้าที่
ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานวินัย งานสอบสวนข้อเท็จจริง งานร้องทุกข์ร้องเรียน งานให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับ
ขั้นตอนการดำเนินการทางวินัย งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม งานจัดทำปรับปรุงแก้ไขประมวลจริยธรรม  
(4) งานธุรการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ งานจัดทำระเบียบวาระการประชุม งาน
สวัสดิการของข้าราชการและพนักงานจ้างงานจัดทำขอ้บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี เป็นต้น โดยจะเห็นได้ว่า 
กระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลามีกา รแบ่งโครงสร้างการ
ปฏิบัติงาน ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละฝ่ายไว้อย่างชัดเจนทำให้กระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์มี
ความเป็นระบบ ระเบียบสามารถดำเนินงานได้อย่างราบรื่น 
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6. อภิปรายผลการวิจัย 
กระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาในภาพรวมมีการ

ปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เพราะว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาให้ความสำคัญและตระหนักถึงความสำคัญของ
ทรัพยากรมนุษย์ มีการกำหนดแนวทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์อย่างชัดเจน โปร่งใสตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมาย
กำหนดไว้ โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ กระบวนการสรรหาทรัพยากรมนุษย์ กระบวนการ
คัดเลือกทรัพยากรมนุษย์กระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน และกระบวนการ
บริหารค่าตอบแทนและผลประโยชน์ สอดคล้องกับ อชิรญา  สิรินันท์ธนกุล และธัญญรัตน์  พุฑฒิพงษ์ชัยชาญ 
(2561) พบว่า กระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร ในภาพรวมสามารถบริหารจัดการทรัพยากรมนุษยใ์น
องค์กรได้อย่างดี มีการวางแผนเกี่ยวกับแนวทาง วิธกีารดำเนินงานในกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์  

ด้านกระบวนการวางแผนทรัพยากรมนุษย์มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เพราะองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สงขลามีการวางแผน กำหนดแนวทางในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ร่วมกันกับบุคลากรในฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้งได้
อย่างเหมาะสม และมีการประสานงาน สอบถามความคิดเห็น ความต้องการด้านทรัพยากรมนุษย์เพื่อนำข้อมูลมา
ประกอบในการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา สอดคล้องกับ ณัฐวรา  ชมแก้ว, ธนายุ  
ภู่วิทยาธร และนิตย์  หทัยวสีวงศ์ สุขศรี (2560) พบว่า องค์กรให้ความสำคัญกับกระบวนการวางแผนทรัพยากร
มนุษย์เป็นอย่างมาก โดยองค์กรมีการวิเคราะห์งาน มีการวางแผนกรอบอัตรากำลังขององค์กรอย่างชัดเจน  

ด้านกระบวนการสรรหาทรัพยากรมนุษย์มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เพราะองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สงขลามีการกำหนดวิธีการ แนวทางในการสรรหาทรัพยากรมนุษย์ได้สอดคล้องกับความต้องการทรัพยากรมนุษย์
ของหน่วยงานภายในต่าง ๆ มีการสรรหาทรัพยากรมนุษย์ด้วยการประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปในตำแหน่งที่ขาด
แคลน พร้อมกำหนดคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ ลักษณะตำแหน่งงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ สิทธิประโยชน์
ต่าง ๆ อย่างชัดเจน สอดคล้องกับ บุษกรณ์  คงประดิษฐ์ (2554) และกอบชัย  สังเกตุชน และสุรศักดิ์  ชะมารัมย์ 
(2559) พบว่า กระบวนการสรรหาทรัพยากรมนุษย์ใน องค์กรมีการเปิดรับสมัครบุคคลอย่างเป็นทางการ มีการ
กำหนดหลักเกณฑ์คุณสมบัติ ความรู้ความสามารถของบุคคลอย่างชัดเจนเพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลที่มีความเหมาะสม
ที่สุดเข้ามาปฏิบัติงานในองค์กร  

ด้านกระบวนการคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เพราะองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สงขลามีวิธีการ หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคคลอย่างชัดเจน โปร่งใส ยึดหลักความรู้ความสามารถ ความเหมาะสม
กับตำแหน่งสอดคล้องกับ บุษกรณ์  คงประดิษฐ์ (2554) พบว่า กระบวนการคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรมี
การสัมภาษณ์บุคคลเพื่อประเมินทัศนคติ ความเหมาะสมกับตำแหน่ง กระบวนการคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์เป็นกล
ยุทธ์สำคัญที่ทำให้องค์กรได้มาซึ่งบุคคลที่จะนำความอยู่รอด และความสำเร็จมาสู่องค์กร มีงานวิจัยที่บ่งชี้ว่า 
กระบวนการคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์ส่งผลต่อกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในภาพรวมถึงร้อยละ 75.8 
(Anosh, Hamad, & Batool, 2014) และส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานขององค์กรร้อยละ 46.2 อย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 (Ekwoaba, Ikeije, & Ufoma, 2015)  

ด้านกระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เพราะองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สงขลาให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มีการวิเคราะห์ ประเมินผลการฝึกอบรมเพื่อให้หลักสูตร
ฝึกอบรมสามารถพัฒนาทักษะการทำงานของบุคลากรได้อย่างแท้จริง สอดคล้องกับ บุษกรณ์  คงประดิษฐ์ (2554) 
และอชิรญา  สิร ินันท์ธนกุล และธัญญรัตน์  พุฑฒิพงษ์ชัยชาญ (2561) พบว่า องค์กรมีการดำเนินงานใน
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กระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างเป็นระบบมีการวิเคราะห์ความจำเป็นในการฝึกอบรม มีการติดตาม 
ประเมินผลการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง 

ด้านกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานมกีารปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เพราะองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สงขลามีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานที่เป็นระบบ มีการกำหนดวิธีการประเมิน ช่วงเวลาการประเมิน 
รูปแบบการประเมินที่ชัดเจนในด้านผลสัมฤทธิ์ของงานและด้านพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ สอดคล้องกับ ณัฐวรา  
ชมแก้ว ธนายุ  ภู่วิทยาธร และนิตย์  หทัยวสีวงศ์ สุขศรี (2560) พบว่า กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานใน
องค์กร มีวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานทีเ่ป็นไปตามแนวทาง วิธีการ หลักเกณฑ์ของกระบวนการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน  

ด้านกระบวนการบริหารค่าตอบแทนและผลประโยชน์มกีารปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เพราะองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสงขลามีแนวทางการบริหารค่าตอบแทนและผลประโยชน์เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดไว้ 
และตรงกับกับสิทธิประโยชน์ท่ีบุคคลมีสิทธ์ิได้รับ มีหลักเกณฑ์การปรับค่าตอบแทนทีโ่ปร่งใส ยุติธรรม สอดคล้องกับ 
อชิรญา  สิรินันท์ธนกุล และธัญญรัตน์  พุฑฒิพงษ์ชัยชาญ (2561) พบว่า กระบวนการบริหารค่าตอบแทนและ
ผลประโยชน์ในองค์กรมีหลักเกณฑ์การปรับค่าตอบแทน การเลื ่อนตำแหน่งอย่างเป็นธรรมโดยอ้างอิงจากการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยแบบผสมผสานพบว่า ทั้งในระดับผู้บริหารองค์กรและระดับผู้ปฏิบัติงานใน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลามีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันและสอดคล้องกันว่า กระบวนการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลามีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ในภาพรวมนั้น
สามารถดำเนินงานได้ตามแผนงาน หลักเกณฑ์ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่กฎหมายกำหนดไว้บนแนวทางของความถูกต้อง 
โปร่งใส กระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลานั้นสามารถจัดสรร
บุคคล และส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของบุคคลได้ตรงกับความต้องการของบุคลากรและมีการดำเนินงานทีส่อดคล้อง
กับการดำเนินงาน ทิศทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา 
 

7. ข้อเสนอแนะและการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
ข้อเสนอแนะและการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์  
1) ด้านกระบวนการวางแผนทรัพยากรมนุษย์  ควรให้ความสำคัญกับการจัดทำแผนการพัฒนา

ความก้าวหน้าในสายอาชีพให้แก่บุคคลอย่างชัดเจน 2) ด้านกระบวนการสรรหาทรัพยากรมนุษย์ ควรให้ความสำคัญ
กับการวางแผน กำหนดรูปแบบ วิธีการในการสรรหาบุคคลร่วมกันภายในองค์กร 3) ด้านกระบวนการคัดเลือก
ทรัพยากรมนุษย ์ควรให้ความสำคัญกับการสื่อสาร พูดคุยร่วมกันเพื่อกำหนดแนวทาง รูปแบบ วิธีการคัดเลือกบุคคล 
และควรให้ความสำคัญกับการช้ีแจง อธิบายรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร หน้าที่ความรับผิดชอบ กฎระเบียบ 
สิทธิประโยชน์ในการปฐมนิเทศงานให้แก่บุคลากรได้อย่างเหมาะสม 4) ด้านกระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
ควรให้ความสำคัญกับการวิเคราะห์ความจำเป็นในการฝึกอบรมและกำหนดหลักสูตรฝึกอบรมที่เหมาะสม 5) ด้าน
กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน ควรให้ความสำคัญกับการชี้แจง อธิบายข้อมูลขั้นตอนกระบวนการในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรภายในองค์กรได้อย่างเหมาะสม 6) ด้านกระบวนการบริหารค่าตอบแทน
และผลประโยชน์ ควรให้ความสำคัญกับการกำหนดแนวทาง รูปแบบในการบริหารค่าตอบแทนและผลประโยชน์
ร่วมกัน 
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ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป คือ ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์
ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนจังหวัดในพื้นที่อ่ืน ๆ เพื่อศึกษาเปรียบเทียบกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
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