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บทคัดยอ 
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความตองการดานการพัฒนาบุคลากรขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดจันทบุรี และเพื่อศึกษาศักยภาพดานการพัฒนาบุคลากรขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดจันทบุรี ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้คือตัวแทนองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นในจังหวัดจันทบุรี จํานวน 73 แหง เครื่องมือที่ ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปน
แบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ การวิเคราะหขอมูลใชสถิติการหา
คารอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการแจกแจงความถ่ีเรียงลําดับจากมากไปหานอย 

ผลการวิจัย พบวา 
 1. ความตองการดานการพัฒนาบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัด

จันทบุรี โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา หลักสูตรที่มีความ
ตองการมาก คือ หลักสูตรการบริหารจัดการองคกร สวนหลักสูตรที่มีความตองการระดับปานกลาง 
คือหลักสูตรเทคโนโลยีภูมิศาสตรสารสนเทศและการสื่อสาร หลักสูตรการพัฒนาชุมชนการจัดบริการ
สาธารณะและหลักสูตรภาษาตามลําดับ 

 2. ศักยภาพดานการพัฒนาบุคลากรขององคกรปกครองสวนทอถิ่นในจังหวัดจันทบุรี 
พบวา ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานการศึกษา ดานการ
ฝกอบรม ดานการศึกษาดูงานและดานกิจกรรมการพัฒนาอยูในระดับปานกลาง 

 3. ขอเสนอแนะเกี่ยวกับความตองการดานการพัฒนาบุคลากรขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นในจังหวัดจันทุบรี ไดแก ควรสงเสริมใหมีการพัฒนาบุคลากรในทุกดานที่ครอบคลุมทุก
ประเภท ทุกสายงาน อยางตอเนื่อง ควรจัดสรรงบประมาณในการสงเสริมการพัฒนาบุคลากรในสังกัด
อยางตอเนื่อง และเพิ่มงบประมาณใหมากขึ้น ควรประเมินผลและรายงานผลการเขารวมในกิจกรรม
ทุกประเภทของการพัฒนาบุคลากรทุกครั้ง และควรมีการขยายผลใหบุคลากรในสังกัดทราบ 
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The Needs of  Professional development  of  the  personel  in  the  Chanthaburi  
Local Government Organization. 
 

Abstract 

 

 The purpose of this research was to study the Needs of professional 
development of the personel in the Chanthaburi local government organization.  
The population consisted of 73 employees of Representative local government in the province of 
Chanthaburi. The instrument was a five-point rating scale questionnaire and the data 
was analyzed by calculating calculating the mean value, percentage   standard 
deviation (SD) and frequency distribution. 
 
The results were as follows: 
 1. The needs for professional development of the personnel of local 
government in the chanthaburi province administration organization in general were 
at a moderate level. The needs for each separate aspect: education, training,      
study tour, and activity development were also at a moderate level. 
 2. The Potential of professional development of Chanthaburi local 
government organization in general were at a moderate level. The potential when 
considering separate aspects: education, training, study tour, and activity 
development were also at a moderate level. 
 3. The suggestions for professional development of the personnel of local 
government in the Chanthaburi province including encourage the development of all 
aspects of a comprehensive line of succession. Should allocate funds to promote 
the continuous development under. And added to the budget. Should evaluate and 
report on all types of activities to participate in staff development time. And should 
be extended to people under the note. 
 


