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บทดัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจและสังเคราะห์องค์ความรู้การบริหารสมรรถนะบุคลากรใน 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศึกษาผ่านระเบียบวิธีวิจ ัยเซิงคุณภาพเปีนการวิจัยเอกสาร (Documentary 
Research) จากผลงานวิจัยรูปแบบบทความวิจัยอิเล็กทรอนิกส์เผยแพร่ในวารสารวิชาการจากฐานข้อมูลศูนย์ 
ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ตีพิมพ์ระหว่างปี พ.ศ. 2552-2562 ผลวิจัยพบว่า ผลงานวิจัยมีจำนวนเพียง 
17 รายการ ภาพรวมแนวทางการศึกษาวิจัยมุ่งศึกษาการบริหารสมรรถนะด้านการพัฒนาบุคลากรกับด้านการ 
วางแผนทรัพยากรมนุษย์ ไม ่ม ีผลงานวิจ ัยด ้านการสรรหาบ ุคลากรและด้านการจ่ายค่าตอบแทน และ 
ผลงานวิจัยส่วนใหญ่จัดทำเพื่อใท้เปีนส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรในสถาบันอุดมศึกษาและใช้วิธีการ 
ตีความและวิเคราะห์ด้วยวิธีการวิจัยแบบผสมวิธี (Mixed Methods) สรุปผลสังเคราะห์องค์ความรู้ที่สำคัญ 
ได้แก่ สมรรถนะท ี่จำเป ีนของน ักสาธารณ สุขในการเตรียมพร้อมรับภ ัยน ํ้าท ่วมต ้องครอบคล ุมความรู้ 
ความสามารถ และทักษะการทำงานกันประซาซนและร่วมกับทีมงาน สมรรถนะของผู้บริหารต้องประกอบด้วย 
สมรรถนะหลักและสมรรถนะประจำของผู้บริหาร นอกจากนี้พบว่า การพัฒนาสมรรถนะด้านการมุ่งผลสัมฤทธ 
มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผลการวิจัยครั้งนี้เสนอแนะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หรือสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นนำผลวิจัยไปเปีนข้อมูลจัดหลักสูตรเสริมสร้างความรู้และทักษะบุคลากร 
และเนื่องจากการวิจัยครั้งนี้พบว่าผลงานวิจัยยังมีจำกัด จึงเสนอแนะว่าควรริเริ่มศึกษาวิจัยเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะ 
ประเด็นการสรรหาบุคลากร การบริหารผลการปฏิบัติงาน และ การจ่ายค่าตอบแทน อีกทั้งควรมุ่งหมายให้
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สามารถน่าผลการวิจัยไปสู่การพัฒนาการบริหารสมรรถนะบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่าง 
แท้จริง

คำสำคัญ : การสำรวจองค์ความรู้ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การบริหารสมรรถนะ องค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย

ABSTRACT
This research intends to survey and synthesize personnel competencies 

management knowledge of local administrative organizations, study with qualitative 
research methods as documentary research from electronic format research articles 
published in academic journals between 2009 - 2019 on Thai-Journal Citation Index Centre 
database. The research reveal that there are only 17 papers. Overall research focus on 
competencies management of human resource management and human resource planning. 
There are no research on recruiting and compensation. Most of the research create to be a 
part of the higher education institution curriculum by using interpretation and analysis as 
mixed research methods. The summary of important knowledge is that the required 
competency of public health officer on preparedness of flood disaster must cover the 
knowledge, ability and skills to work with people and the team. The executive competency 
must consist of core competencies and regular competencies of executives. Furthermore 
the performance development of achievement motivation is very important for local 
administrative organizations. This research propose the local administrative organization or 
local personnel development institute to use the research results as information for 
organizing knowledge and skills enhancement course for personnel. This research is still 
limited therefore suggesting that there should initiate more research especially on recruiting , 
performance management and compensation and should also aim to truly bring the 
research results to the development of personnel competency management in local 
administrative organizations.
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