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 งานวิจยัเร่ืองปัญหาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของส านักงานคณะกรรมการพฒันา 
ระบบราชการ (ส านกังาน ก.พ.ร.)  มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาสภาพการบริหารทรัพยากรมนุษยข์อง
ส านักงาน ก.พ.ร.ในปัจจุบนั เพื่อศึกษาปัจจยั ท่ีมีผลต่อแนวทางการบริหารทรัพยากรมนุษยข์อง
ส านกังาน ก.พ.ร และเพื่อเสนอแนะแนวทางในการบริหารทรัพยากรมนุษยข์องส านกังาน ก.พ.ร. 
เพื่อลดอตัราการโอนยา้ย  การศึกษาเร่ืองน้ีเป็นการศึกษาโดยการใช้ระเบียบวิธีวิจยัเชิงปริมาณ  
โดยมีขา้ราชการในส านกังาน ก.พ.ร. เป็นประชากรวิจยัจ านวน 200 คน วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติ 
ร้อยละ และทดสอบสมมติฐานดว้ยค่าไคร์สแควร์ และค่าแกมม่า ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05 
 

 ผลการวจิยัตามวตัถุประสงคก์ารวจิยัไดด้งัน้ี 
 1. สภาพการบริหารทรัพยากรมนุษยข์องส านักงาน ก.พ.ร.ในปัจจุบนั  สรุปได้ว่า  
ขา้ราชการส านักงาน ก.พ.ร. มีความคิดเห็นเก่ียวกบัการพฒันาตามแนวทางการบริหารทรัพยากร
มนุษยข์องส านกังาน ก.พ.ร. โดยรวมอยูใ่นระดบัพฒันาไดง่้าย  เป็นจ านวน 126 คน คิดเป็นร้อยละ 63.0 
            2. ปัจจยัท่ีมีผลต่อแนวทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของส านักงาน ก.พ.ร ได้แก่  
การรับรู้นโยบายของหน่วยงาน  ภาวะผูน้ าของผูบ้งัคบับญัชา  เงินเดือนและผลตอบแทน และ 
การไดรั้บการอบรมและสัมมนา 
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3. ขอ้เสนอแนะแนวทางการบริหารทรัพยากรมนุษยข์องส านกังาน ก.พ.ร. เพื่อลดอตัรา
การโอนยา้ย ควรให้ความส าคญัเก่ียวกบัการบรรจุ แต่งตั้ง รวมถึงการมอบหมายงานให้ขา้ราชการ
ปฏิบติังานให้ค  านึงความเหมาะสมดา้นจ านวนคนและภาระงานท่ีรับผิดชอบ ความเหมาะสมดา้น
ความรู้ความสามารถของคนกบัความยากง่ายของงานท่ีปฏิบติั และองค์การควรจดัให้มีการพฒันา
ศกัยภาพบุคลากรเพื่อให้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบติังานอยา่งสม ่าเสมอ  รวมถึง
ควรใหค้วามส าคญักบัระบบการประเมินผลการปฏิบติังานของบุคลากรท่ีเหมาะสมและเป็นธรรม 
 ขอ้เสนอแนะจากการวิจยั ไดแ้ก่ การรับรู้นโยบายของหน่วยงานอยา่งชดัเจน  ผูบ้ริหารตอ้งมี
การจัดท านโยบายการบริหารงานประจ าปี  และช้ีแจงให้ข้าราชการในสังกัดทุกคนทราบ 
ดว้ยการประชุมประจ าปี และการน านโยบายไปเผยแพร่ในเวบ็ไซดข์องส านกังาน 
 การท่ีเห็นว่าผู ้น าองค์กรมีภาวะผู ้น าสูง  ผู ้บริหารต้องมีการประชุมเพื่อแสดงผล 
การด าเนินงานประจ าปีของส านักงาน และโครงการท่ีประสบความส าเร็จตามเป้าหมาย  รวมถึง 
การมีความชัดเจนในเร่ืองการประเมินผล การเล่ือนต าแหน่ง และการพิจารณาเร่ืองสวสัดิการต่าง ๆ  
ตามเง่ือนไขท่ีตั้งไว ้ 
 การได้รับเงินเดือนและผลตอบแทนท่ีเหมาะสม ผูบ้ริหารต้องมีการทบทวนการปรับ
เงินเดือน และการให้สวสัดิการแก่ข้าราชการ โดยการจดัตั้ งเป็นคณะกรรมการและมีหลักเกณฑ ์
การประเมินผลท่ีแน่นอน ตรวจสอบได ้ 
 การไดรั้บการฝึกอบรมสัมมนาเป็นประจ า ผูบ้ริหารตอ้งเปิดโอกาสให้ขา้ราชการทุกคน 
ไดมี้โอกาสเขา้รับการฝึกอบรมสัมมนาในหลกัสูตรท่ีเพิ่มพูนทกัษะในการท างานหรือการใช้ชีวิต
ของขา้ราชการทุกคนอยา่งนอ้ย ปีละ 2 หลกัสูตร 
 การบรรจุ แต่งตั้ง รวมถึงการมอบหมายงานให้ขา้ราชการปฏิบติังานผูบ้ริหารควรพิจารณา
ความเหมาะสมของจ านวนคนและภาระงานท่ีรับผิดชอบ ความเหมาะสมของความรู้ความสามารถ
ของคนกบัความยากง่ายของงานท่ีปฏิบติั หรืออาจจดัให้มีการพฒันาศกัยภาพผูป้ฏิบติังานเพื่อให้มี
ความรู้ความสามารถเหมาะสมกบังานปฏิบติังาน 
 ขอ้เสนอแนะในการวิจยัคร้ังต่อไป ได้แก่ ควรมีการศึกษาเพิ่มเติม โดยการเพิ่มตวัแปร 
ส่วนบุคคล และควรจะศึกษาในเชิงคุณภาพเพื่อน าขอ้มูลการวจิยัมาเปรียบเทียบกนั 
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ABSTRACT 
 
Title : Problems of  Human Resource Management of the Office of The Public Sector  
    Development Commission  
Name : Mr. Supian  Jiarawapee 
Degree  : Master of Public Administration 
Major  : Public Administration 
Advisor    : ....................................................  
                                  (Mekin Methawikul, Ph.D.) 
                                        .................../................................................. /......................... 
 

 The Study entitled Problems of Human Resource Management of the Office of  
The Public Sector Development Commission (OPDC) had objectives to study human resource 
management of the Office of The Public Sector Development Commission (OPDC) , to study the 
factors that affect guidelines for the management of the Office of The Public Sector Development 
Commission (OPDC) and to propose guidelines for the management of the Office of The Public 
Sector Development Commission (OPDC)  to reduce rates of resign and transfer. This study is  
a quantitative methodology using a questionnaire as a tool of study . Population Research Sector is 
200 staff of OPDC,  Statistics used were and hypothesis testing with the chi square and the gamma 
with  level of statistical significance of .05 

 The research findings were 

 1. Office of The Public Sector Development Commission (OPDC). The current commissioner's 
office concluded that the Sector is satisfied with the administration's human resources office. And 
there needs to be developed according to the guidelines of the Office of Human Resources 
Management Sector is the number 126, representing 63.0 per cent. 

           2. Factors affecting guidelines for the management  of the Office of The Public Sector 
Development Commission (OPDC). The recognition and management policies clearly.  
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The leaders agreed that the high leadership, To get reasonable salaries and benefits and  have been 
training regularly. 

 3. Recommendation for human resource development guideline of The Public 
Sector Development Commission (OPDC). To decrease transfer rate.  Management should 
focus in staffing and positioning including work assignment for proper arrangement in 
number of staff and task to comply with staff capability and competency. The office should 
set up a HR development program regularly and should f ocus on assessment as well to 
have a fair and proper assessment . 

 

 Recommendations from the study include recognition policy, the administration clearly. 
Management will have to prepare an annual management policies and clarify the Commissioner 
under every note with the annual meeting. And the policy published on the website of the office. 

 The leaders agreed that the high leadership. Management will hold a meeting to present 
the annual results of operations of the office and the project achieved its goals including a clarification 
on the evaluation. Promotion. And to consider the welfare of the conditions set. 

 To get reasonable salaries and benefits, Management will review the salary adjustment. 
And the welfare of civil servants by establishing a committee to evaluate the exact rules and checks. 

 To receive regular training seminars, Management will provide an opportunity for 
government officials, everyone has a chance to receive training to improve their skills in training 
courses or work in the lives of every bureaucrat at least two courses per year. 

 Management should focus in staffing and positioning including work assignment for 
proper arrangement in number of staff and task to comply with staff capability and competency.  
The office should set up a HR development program regularly and should focus on assessment as 
well to have a fair and proper assessment 

 Suggestions for Further studies should include more study. By adding a personal 
variables and should be studied in order to bring qualitative research data were compared. 
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ค  าแนะน า ปรึกษา ใหค้วามอนุเคราะห์  โดยสละเวลาให้ค  าปรึกษาแนะแนวทางและขอ้คิดเห็นอนัเป็น

ประโยชน์ รวมทั้งการปรับปรุงแก้ไขสารนิพนธ์ฉบับน้ีให้ถูกต้องสมบูรณ์ยิ่งข้ึน จนส าเร็จด้วยดี   

ผูศึ้กษาขอขอบพระคุณไว ้ณ โอกาสน้ี 
 

 ขอขอบพระคุณอาจารยทุ์กท่านท่ีได้ประสิทธิประสาทวิชาความรู้ ซ่ึงเป็นส่ิงส าคญัใน

การศึกษาและการด าเนินชีวิต ขอบคุณขา้ราชการส านกังาน ก.พ. ท่ีช่วยตอบแบบสอบถามทุกท่าน  

ซ่ึงให้ขอ้มูลอนัเป็นประโยชน์ในการศึกษาคร้ังน้ี และขอขอบคุณเพื่อนนกัศึกษาร่วมรุ่นโครงการ

ปริญญาโททุกท่านท่ีใหค้วามช่วยเหลือและใหก้ าลงัใจดว้ยดีมาโดยตลอด 
 

 ผู้จ ัดท าหวังว่าสารนิพนธ์ฉบับน้ีจะเกิดประโยชน์ต่อการศึกษาสืบต่อไป  หากมี

ขอ้บกพร่องประการใด  ผูจ้ดัท าขอกราบอภยัมา ณ ท่ีน้ีดว้ย 
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