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บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีจดุประสงค์เพื่อศึกษา แนวทางการบริหารทรัพยากรมนษุยข์องส านักอนามัย กรุงเทพมหานคร
ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และแนวทางในการพัฒนาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของส านักอนามัย 
กรุงเทพมหานคร ใช้วิธีวิจัยเอกสารและวิจยัสนาม เก็บรวบรวมข้อมลูโดยการสัมภาษณ์แบบมโีครงสรา้ง กลุ่มตัวอย่าง
ได้แก ่หัวหน้าฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติหน้าที่ควบคุมดูแลงานด้านทรัพยากรมนุษย์ (การเจ้าหน้าที)่ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ด้านทรัพยากรมนุษย์ (การเจ้าหน้าที่) และเจ้าหน้าที่ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานด้านทรัพยากรมนุษย์ (การเจ้าหน้าที่) 
ของส านักอนามัย กรุงเทพมหานคร จ านวน 9 คน ผลการศึกษาพบว่า แนวทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของส านักอนามัย 
จะมีการบริหารงานด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย ์ประกอบด้วยดา้นการสรรหาการคัดเลือก การบรรจุ การแต่งตั้ง 
การย้าย การโอน การเลื่อนระดับ การเลื่อนเงินเดือน การเลื่อนขั้นค่าจ้าง การเกษียณอายุราชการ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
การด าเนินทางวินัย และการลาออกจากราชการโดยส านักอนามัยจะมีการวางแผนการสรรหาบุคคลากร เพื่อที่จะป้องกัน
การขาดอัตราก าลังในสายวิชาชีพท่ีขาดแคลน และมีการส่งเสริมให้มีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการท างาน 

 
ค าส าคัญ : แนวทางการบริหารทรัพยากรมนุษย ์
 
บทน า 
 ทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยที่มีค่ายิ่งของสังคมและประเทศชาติ ประเทศใดที่มีทรัพยากรมนุษย์ที่มีศักยภาพสูงและ
สามารถน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ในทางสร้างสรรค์แล้ว ประเทศนั้นก็เจริญก้าวหน้ามีความมั่งคั่งและมั่นคงทั้งในทางเศรษฐกิจ 
การเมืองและทางสังคมแต่ถ้าหากประเทศใดขาดทรัพยากรมนุษย์ทีม่ีคุณค่าหรือไม่สามารถน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อ
ประเทศชาตไิด้ ประเทศก็พัฒนาไปได้ยากความเจริญหรือความล้าหลังของประเทศจึงขึ้นอยู่กับปัจจัยทรัพยากรมนุษย์
เป็นส าคญั เพราะทรัพยากรมนุษยเ์ป็นปัจจัยหลักท่ีก่อให้เกิดการพัฒนาปัจจัยอื่นๆ ท่ีก่อให้เกิดการพัฒนาประเทศไม่ว่า
จะเป็นด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม ก็มาจากทรัพยากรมนุษย์ทั้งสิน้ประเทศต่างๆ จึงมุ่งหวังที่จะมีทรัพยากรมนุษย์ที่มี
ประสิทธิภาพและมีระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ดีและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติกรรณิการ์ สุวรรณศรี 
(2557, หน้า1)  
 กรุงเทพมหานครในฐานะที่เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษซึ่งเป็นองค์กรที่อยู่ในฐานะเมืองหลวง
ของประเทศไทยมีการแบ่งโครงสร้างภายในออกเป็นส านักต่างๆ หรือเทียบเท่า จ านวน 19 ส านัก และส านักงานเขต จ านวน 
50 เขต มีบุคลากรทั้งข้าราชการและลูกจ้าง รวม 96,875 ต าแหน่ง แบ่งเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ จ านวน 
21,998 ต าแหน่ง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและข้าราชการในสถาบันอุดมศึกษา จ านวน 16,087 ต าแหน่ง 
ลูกจ้างประจ ากรุงเทพมหานคร จ านวน 39,835 ต าแหน่ง และลูกจ้างช่ัวคราวกรุงเทพมหานคร จ านวน 18,955 ต าแหน่ง 
ซึ่งถือเป็นองค์กรที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่และมเีจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบตัิงานจ านวนมาก ดังนั้นในการบริหารจดัการองค์กรของ
กรุงเทพมหานครจึงมีความซับซ้อนพอสมควรดังนั้นจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่กรุงเทพมหานครจะต้องมีการพัฒนาบุคลากร
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานและท าให้เจ้าหน้าที่ของกรุงเทพมหานครมีคุณภาพเพียงพอที่จะให้บริการกับประชาชน
ที่มีอยู่ประมาณ 10,000,000 คน ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยนับรวมทั้งประชากรที่มีทะเบยีนราษฎร์อยู่ใน
เขตกรุงเทพมหานครและประชากรแฝงที่เข้ามาท างานในกรุงเทพมหานครไม่ว่าจะเป็นคนไทย หรือคนต่างชาติที่อาศัยอยู่
ในกรุงเทพมหานครด้วย 
 

*บทความนี้เรียบเรียงจากการศึกษาอิสระเรื่อ งแนวทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของกรุงเทพมหานคร  : กรณีศึกษาส านักอนามัย 
กรุงเทพมหานคร 
  **นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
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ส านักอนามัยเป็นหน่วยงานย่อยหนึ่งของกรุงเทพมหานครเป็นหน่วยงานท่ีประกอบด้วยส่วนราชการในสังกัด
จ านวน 81 ส่วนราชการ โดยแบ่งเป็นส านักงาน และกองต่างๆ จ านวน 13 แห่ง ศูนย์บริการสาธารณสุข จ านวน 68 แห่ง 
และศูนย์บริการสาธารณสุขสาขา จ านวน 76 แห่ง กระจายอยู่ทั่วพื้นที่กรุงเทพมหานคร และมีบุคลากรในสังกัด จ านวน 
3,473 อัตรา แยกเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามญั จ านวน 2,285 อัตรา ลูกจ้างประจ ากรุงเทพมหานคร จ านวน 
1,188 อัตรา โดยส านักอนามยัมีหน้าท่ีเกี่ยวกับการสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว การรักษาพยาบาลการควบคมุ
การเลี้ยงสัตว์ การควบคุมการฆ่าสตัว์ การควบคุมตลาด การสังคมสงเคราะห์ เป็นต้น ซึ่งส านักอนามัยเป็นหน่วยงานหนึ่ง
ที่มีบุคลากรปฏิบัติงานในหน้าที่ต่างๆ จ านวนมากและมีหลากหลายสายงานมีทั้งสายงานที่เป็นต าแหน่งวิชาชีพและสายงาน
ที่เป็นต าแหน่งทั่วไปจึงท าให้มีความยุ่งยากในการบริหารงานด้านทรัพยากรมนุษย์พอสมควร จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ส านักอนามัย
จะต้องมีการพัฒนาบุคลากรให้เกดิความเช่ียวชาญในการปฏิบตัิงานในด้านต่างๆ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการท างาน
และการให้บริการประชาชนในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานครใหด้ียิ่งขึ้น (ส านักอนามัย, ม.ป.ป.) 
 ผู้วิจัยในฐานะที่เป็นบุคลากรของส านักอนามัยและปฏิบัตหิน้าท่ีเกี่ยวกับการบริหารงานด้านทรัพยากรมนุษย์
ของหน่วยงานจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับแนวทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของส านักอนามัย ปัญหาและอุปสรรค
ในการทรัพยากรมนุษย ์รวมถึงแนวทางในการพัฒนาการบริหารทรพัยากรมนุษยโ์ดยก าหนดขอบเขตของงานวิจัยครั้งนี้
เฉพาะส านักอนามัย กรุงเทพมหานคร เท่านั้น 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจยัมีวิธีการวิจยั 2 วิธี ดังนี้ 
 1. การวิจัยเอกสาร (Document research) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากเอกสารทางวิชาการ วารสาร สิ่งพิมพ ์
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ รายงานการวิจยั วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ รายงานการประชุม คูม่ือการปฏบิัติงาน ระเบียบ ประกาศ 
ค าสั่ง เอกสารทางวิชาการ ท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ส านักอนามัย กรุงเทพมหานคร 
 2. การวิจัยสนาม (Field research) โดยผู้วิจัยลงพื้นที่เพื่อสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างด้วยการสัมภาษณ์แบบมี
โครงสร้าง หรือการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ (Structured interview or Formal interview) 
  
 ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง 
 1. ประชากร (Population) ได้แก่ บุคลากรและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของ
ส านักอนามัยกรุงเทพมหานคร  
 2. กลุ่มตัวอย่าง (Sample) ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) 
เป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่าง โดยก าหนดคุณลักษณะของประชากรที่ตอ้งการศึกษา (วิโรจน์ ก่อสกุล, หนา้ 37) จึงใช้วิธี 
การเก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมลูส าคญั (Key informants) จ านวน 9 คน โดยพิจารณาจากคุณสมบตัิ ดงันี้ 
  1) หัวหน้าฝา่ยการเจ้าหน้าที่ เป็นผู้ปฏบิัติหน้าที่เกีย่วกับการควบคุมดูแลงานด้านทรัพยากรมนุษย์ (การเจา้หน้าที)่ 
ของส านักอนามัย กรุงเทพมหานคร จ านวน 1 คน 
  2) เป็นเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านทรัพยากรมนุษย์ (การเจ้าหน้าที่) ของส านักอนามัยกรุงเทพมหานคร จ านวน 
7 คน 
  3) เป็นเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานด้านทรัพยากรมนุษย์ (การเจ้าหน้าที่) ของส านักอนามัย
กรุงเทพมหานคร จ านวน 1 คน 
 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยสนาม ได้แก่ แบบสัมภาษณ์แบบมโีครงสร้าง (Structured 
interview guide) คือ แบบสัมภาษณ์ที่มีจ านวนข้อค าถาม ประโยคค าถาม และการเรียงล าดับค าถามที่แน่นอนตายตัว
เพื่อใช้สัมภาษณผ์ู้ให้ข้อมลูส าคญัเป็นรายบุคคล 
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 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร เป็นวิธีการศึกษาค้นคว้าเก็บรวบรวมข้อมูลทั่วไปโดยการรวบรวมเอกสาร
ซึ่งเป็นข้อมูลที่มีการบันทึกไว้แล้วโดยผู้อื่น ได้แก ่
  1.1 หนังสือท่ัวไป ได้แก่ ต ารา คู่มือ เอกสารประกอบการบรรยาย รวมถงึเอกสารทางวิชาการ วารสาร 
สิ่งพิมพ์ เป็นต้น 
  1.2 หนังสืออ้างอิง ได้แก่ สารานุกรม พจนานุกรม เป็นต้น 
  1.3 งานวิจัย วิทยานิพนธ์ เป็นงานท่ีผู้วิจัยได้ท าการศึกษาค้นคว้าในเรื่องนั้นๆ อย่างละเอียด 
  1.4 เอกสารของทางราชการ เป็นเอกสารที่ส่วนราชการจัดท าขึ้นเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติ เช่น นโยบาย 
กฎระเบียบ พระราชบัญญตัิ คู่มือปฏิบัติงาน ประกาศ ค าสั่ง เป็นตน้ 
 2. วิธีการเกบ็รวบรวมข้อมลูจากภาคสนาม ผู้วิจยัจะเก็บข้อมูลโดยวิธีการสมัภาษณ์ โดยที่ผู้วจิัยเลือกวิธีการสมัภาษณ์
ตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจยั ซึ่งใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบมโีครงสร้าง (Structure interview) โดยที่ผู้วิจัยต้องท า
การสัมภาษณ์ไปตามค าถามที่ก าหนดไว้ในแบบสัมภาษณ์ ซึ่งผู้วิจัยจะสัมภาษณ์ตามข้อที่ก าหนดไว้เท่านั้น และผู้วิจัย
จะใช้แบบสัมภาษณ์ซึ่งเป็นค าถามในการสัมภาษณ์และจดบันทึกข้อมูลและบันทึกเสียงตามค าบอกของผู้ถูกสัมภาษณ์ 
 
 การวิเคราะห์ข้อมลู 
 การวิเคราะห์ข้อมูลในการท าการศึกษาในครั้งนี้ เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยมีขั้นตอนในการวิเคราะห์ 
ดังนี ้
 1. ผู้วิจัยจะน าข้อมูลทีไ่ด้จากการสมัภาษณ์มาแยกประเด็นตามแต่ละประเด็น 
 2. น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาแยกประเด็นค าถาม แล้วน ามาเปรียบเทียบความเหมือนหรือความแตกต่าง
ของผู้ให้สัมภาษณ์แตล่ะคน ก่อนจะน าข้อมูลนั้นไปวิเคราะห ์
 3. น าข้อมูลที่ไดจ้ากการสัมภาษณม์าแยกประเด็นค าถามแล้วน ามาเปรยีบเทียบกับข้อมูล เอกสารทีเ่กี่ยวข้อง 
ได้แก่ แนวคิด ทฤษฎี ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อจะได้ทราบถึงลักษณะที่มีความคล้ายคลึงกันและแตกต่างกันของข้อมูล 
ก่อนจะน าข้อมูลนั้นไปวิเคราะห ์
 4. น าข้อมูลที่ไดจ้ากการเปรียบเทียบมาท าการวิเคราะห์ข้อมลูร่วมกัน เพื่อสรุปผลการวิจยัในการหาแนวทาง 
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ของส านักอนามัยกรุงเทพมหานคร สภาพปัญหาและอุปสรรคพร้อมทั้งสรปุข้อเสนอแนะ
แนวทางพัฒนาการบริหารทรัพยากรมนุษยข์องส านักอนามยักรุงเทพมหานครโดยใช้การน าเสนอผลการวิจัยในรูปแบบ
พรรณนา 
 
ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 
  
 ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยเอกสารและการวิจัยสนาม พบว่า 
 โครงสร้างขององค์การ 
 วิเชียร วิทยอุดม (2558, หน้า 14 - 9) ได้อธิบายว่า ผู้จัดการต้องมีความเข้าใจในโครงสร้างองค์การ การแสดง
โครงสร้างขององค์การในรูปแบบแผนผังองค์การ (Organization Chart) ลักษณะความรับผิดชอบในงานและระดับ
การสั่งการระหว่างหน่วยงานต่างๆ ขององค์การ  
 โครงสรา้งขององค์การเป็นรูปแบบอย่างเปน็ทางการของการปฏิบัตแิละความสมัพันธ์ระหว่างกันของหนว่ยงานย่อยๆ 
หลายๆ หน่วยงานขององค์การ โดยรูปแบบนี้มีแง่มุมที่ส าคัญขององค์การอยู่ 2 ประการ คือ การวางรูปแบบงานและหน้าที ่
และการวางรูปแบบขององค์การ 
 โครงสร้างเป็นการกล่าวถึงเรื่องการก าหนดงานและการรายงานถึงความสัมพันธ์ภายในองค์การ หลักในการก าหนด
อ านาจหน้าที่และความร่วมมือประสานกัน พฤติกรรมของสมาชิกในองค์การเพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์การ แผนผังองค์การ
จะเป็นสิ่งท่ีแสดงให้เห็นถึงการจดักลุ่มของแต่ละแผนก ซึ่งในการจดัรูปแบบโครงสร้างองค์การเบื้องต้นจะเกี่ยวข้อง ดังนี้ 
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 1. การรวมอ านาจและการกระจายอ านาจ หมายถึงความมากน้อยของการมีอ านาจในการตัดสินใจ (Decision - 
making) ในเรื่องต่างๆ ว่ามีมากนอ้ยแค่ไหน โดยพิจารณาถึงระดับทีท่ าการตัดสินใจ ถ้าระดับที่อยู่ในต าแหน่งสูงสุดของ
องค์การแล้วรวมอ านาจในการตัดสินใจ ผู้ใต้บังคับบัญชามีหน้าที่ปฏิบัติตามค าสั่งเพียงอย่างเดียวถือว่าเป็นการรวมอ านาจ
ตัดสินใจ (Centralization) ส่วนการกระจายอ านาจนั้นอาจในการตัดสินใจได้รับการกระจายไปตามขั้นของการบังคับบัญชา
ให้ความเป็นอิสระในการตัดสินใจแกผู่้ใต้บังคับบัญชาในระดับล่างๆ  ลงมา ผู้บังคับบัญชาจะฟังความคิดเห็นและให้ผู้ใต้บังคับบัญชา
ทุกระดับช้ันได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจไปตามโครงสร้างขององค์การ ถือว่าเป็นการกระจายอ านาจในการตัดสินใจ 
(Decentralization) 
 2. สายการบังคับบัญชา หมายถึงล าดับชั้นของการบังคับบัญชาท่ีลดหลั่นกันไปตามล าดับจากต าแหน่งสงูสุด
จนถึงต าแหน่งที่ต่ าสุด และเป็นเครื่องช้ีให้เห็นถึงความซับซ้อนขององค์การ กล่าวคือถ้าจ านวนล าดับช้ันของการบังคับบัญชา 
มีมาก องค์การก็มีความซับซ้อนมาก ในทางตรงกันข้ามถ้าจ านวนล าดับขั้นของการบังคับบัญชามีน้อย องค์การก็มีความ
ซับซ้อนน้อย 
 3. ช่วงกว้างของการบังคับบัญชา หมายถึงขนาดของจ านวนผู้ใต้บังคับบัญชาช้ันใดช้ันหนึ่งว่ามีจ านวนมากน้อย
แค่ไหนต่อผู้บังคับบัญชา 1 คน ถ้าขนาดของจ านวนผู้ใต้บังคับบัญชาช้ันใดช้ันหนึ่งมีผู้ใต้บังคับบัญชามากก็เรียกว่า
ช่วงการบังคับบัญชากว้าง แต่ถ้าผูใ้ต้บังคับบัญชาน้อยก็เรียกว่าช่วงการบังคับบัญชาแคบ ซึ่งในการวิจัยในหลายๆ ครั้ง
เพื่อค้นหาช่วงการบังคับบัญชาท่ีเหมาะสมที่สดุ จะอยู่ที่ประมาณ 6 คน ที่ต้องรายงานต่อผู้บังคับบัญชา 1 คน 
 4. การแบ่งงานกันท าตามความถนัดโดยยึดหลักความคล้ายคลึงกันของงานและตามความเช่ียวชาญในงานตาม
ต าแหน่งหน้าที่ (Specialization) ดังนั้นงานที่มีความคล้ายคลึงกันและต้องมีความเช่ียวชาญหรือมีทักษะในท านองเดียวกัน
ก็จะต้องมีการจัดรวมเป็นกลุ่มเข้าไว้ด้วยกัน อาจกล่าวได้ว่าการแบ่งงานกันท าตามความถนัดเกิดมาจากแนวความคิดเรื่อง
ความเช่ียวชาญในงาน ในขณะเดียวกันเมื่อมีการแบ่งงานกันท าตามความถนัดแล้ว ก็จะยิ่งเริมแนวความคิดของการจัดคน
ตามความเชี่ยวชาญในงานไดม้ากยิ่งข้ึน 
 
 ความส าคญัของการบริหาร/การจดัการ 
 พะยอม วงศ์สารศรี (อ้างถึงใน วรัชยา ศิริวัฒน์, 2561, หน้า 9 - 10) อธิบายว่า การบริหาร/การจัดการ เป็นทั้ง
ศาสตร์ และศลิปะ กล่าวคือ ในแง่ของความเป็นศาสตร์ เนื่องจากองค์ความรู้ที่ได้มามลีักษณะเป็นระบบและหลักการต่างๆ 
ได้ผ่านกระบวนการศึกษาทดลองมาอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าความรู้ที่ได้มามิได้มลีักษณะเที่ยงตรงเช่นเดียวกับวิชาวิทยาศาสตร์
บริสุทธิ์อย่าง เช่น เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ ส่วนที่กล่าวว่า การบริหาร/การจัดการ เป็นศิลปะด้วยนั้น ทั้งนี้เพราะ การบริหาร/
การจัดการ เป็นวิธีการน าองค์ความรู้ของนักวิชาการไปประยุกต์ให้ประสบความส าเร็จดังที่มีผู้กล่าวว่า การบริหาร/การจัดการ 
เป็นศิลปะของศิลปะ กล่าวคือ การบริหาร/การจัดการ จะต้องใช้เทคนิควิธีการจัดองค์การและสนับสนุนให้สมาชิกใช้ศักยภาพ
ที่มีอยู่ให้เป็นประโยชน์ต่อองค์การมากที่สุด ด้วยเหตุผลนี้ผู้ที่มีความรู้ด้านการบริหาร/การจัดการ และมีความสามารถ
ในการบริหาร/การจัดการ จึงเป็นบุคคลที่จะน าพาองค์การไปสู่ความส าเร็จ ดังนั้น ผู้บริหาร/ผู้จัดการ ที่ประสบความส าเร็จ
จึงจ าเป็นต้องมีทั้งศาสตร์และศลิปะควบคู่กัน  
  
 วรัชยา ศิริวัฒน์ (2561, หน้า 10) อธิบายว่า ส าหรับการบรหิาร/การจัดการ มีความส าคัญ ดังนี ้
 1. เป็นสมองขององค์การ การที่องคก์ารจะประสบความส าเร็จตามเป้าหมายจ าเป็นต้องมีกระบวนการจัดการที่ดี 
เช่น มีการวางแผนและการตัดสินใจที่ดี 
 2. เป็นเทคนิควิธีการที่ท าให้สมาชิกในองค์การมีจิตส านึกร่วมกันและให้ความร่วมมือในการปฏิบตัิงาน 
 3. เป็นการก าหนดขอบข่ายในการท างานของสมาชิกในองค์การมิให้ซ้ าซ้อนกัน ส่งผลให้การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ 
 4. เป็นการแสวงหาวิธีการทีด่ีที่สดุในการปฏิบัติงานใหเ้กิดประสิทธภิาพและประสทิธิผลสูงสดุ (พะยอม วงศส์ารศรี 
อ้างถึงใน วรัชยา ศิริวัฒน์, 2561, หน้า 10) 
 5. ท าให้การบริหารงานได้ง่ายและสะดวกขึ้น 
 6. ป้องกันปัญหางานคั่งค้างและสิ้นเปลือง 
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 7. ท าให้เกิดการตดิตามงานและควบคุมงานได้ง่าย ส่งผลให้งานมีประสทิธิภาพ (พงศ์ - สัณห์ ศรีสมทรัพย์ 
อ้างถึงใน วรัชยา ศิริวัฒน์, 2561, หน้า 10) 
 
 เนตรพัณณา ยาวิราช (อ้างถึงใน วรัชยา ศิริวัฒน์, 2561, หน้า 17 - 18) สิ่งที่ผู้บริหารควรให้ความส าคัญ เพื่อให้
การบริหารงานประสบความส าเรจ็มี ดังนี ้
 1. ความท้าทายระดับโลก บางองค์การต้องแข่งขันทางธุรกิจกับต่างประเทศ มีการน าธุรกิจไปสู่ระดับโลก  
การสร้างความร่วมมือกับต่างประเทศ การผลติสินคา้และการบริการที่มีคุณภาพ 
 2. ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม หรือการมีจริยธรรม ในการด าเนินงานจะต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมและ
แสดงออกอย่างมีจริยธรรม 
 3. ด้านการจัดการความแตกต่างที่หลากหลายของบุคคล ความแตกต่างหลากหลายของบุคคลต่างๆ เช่น 
ความแตกต่างดา้นเพศอายุ เชื้อชาติ ศาสนา และความสามารถ สมาชิกแต่ละคนควรไดร้ับการปฏิบัติอย่างเสมอภาคและ
เท่าเทียมกัน ไม่มีการแบ่งแยกเช้ือชาติและศาสนา 
 4. ด้านการจดัการคณุภาพ การบริหารสมยัใหม่จะต้องค านึงถึงคุณภาพอยู่เสมอในด้านการผลิตและบรกิาร 
 5. ด้านบุคลากร การให้ความส าคญักบับุคคลว่าเป็นทรัพยากรทีส่ าคัญที่สุด การให้อิสระในการท างาน การใช้
วิธีการจูงใจ การมีส่วนร่วม และการพัฒนาบุคลากร 
 
 วรัชยา ศิริวัฒน์ (2561, หน้า 18) ได้อธิบายเพิม่เตมิอีก 2 ด้าน คือ 
 1. ด้านการสร้างความสุขในท่ีท างาน การท างานได้อย่างมคีุณภาพเกิดขึน้ได้นั้น บุคลากรต้องท างานอย่างมี
ความสุข ดังนั้น ผู้บริหารควรจะเอาใจใส่ในเรื่องจิตใจของบุคลากรดว้ยการส่งเสรมิให้เกิดบรรยากาศแห่งความเป็นมิตร
เพื่อให้บุคลากรรู้สึกว่าที่ท างานคือบ้านหลังท่ีสอง 
 2. ด้านความมั่นคงในการท างาน ผู้บริหารจะต้องให้ความมั่นคงกับบุคลากรว่า หากท างานมีคุณภาพแล้ว
จะท าให้เกิดความมั่นคงในอาชีพ เช่น การมีหลักประกันในการท างาน การมีประกันสังคม 
 จะเห็นได้ว่า สิ่งที่ผู้บริหารองค์การสมัยใหม่ควรให้ความส าคัญมีหลายด้าน เช่น สิ่งท้าทายระดับโลก การค านึงถึง
ความรับผิดชอบที่มตี่อสังคม ความเข้าใจในเรื่องของความแตกต่างของบุคคล การน าระบบการจัดการคุณภาพมาใช้ และ
การเห็นคณุค่าของบุคลากร การสร้างความสุขในท่ีท างาน และความมั่นคงในการท างาน เป็นต้น 
  
 การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
 ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์ (อ้างถึงใน วีณา พึงวิวัฒน์นิกุล, 2561, หน้า 1) ให้ความหมายว่า เป็นกระบวนการที่
ผู้บริหาร ผู้ที่มีหนา้ที่เกี่ยวกับงานบุคลากร และ/หรือ บุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรขององค์กรร่วมกนัใช้ความรู้ ทักษะ 
และประสบการณ์ในการสรรหา การคัดเลือก และบรรจุบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้เข้าปฏิบัติงานในองค์การ พร้อมทั้ง
ด าเนินการรักษาและพัฒนาให้บุคคลากรขององค์การมีคณุภาพชีวิตการท างานท่ีเหมาะสม ตลอดจนเสริมสร้างลักษณะ
ให้แก่สมาชิกท่ีต้องพ้นจากการร่วมงานกับองค์การให้สามารถด ารงชีวิตในสังคมได้อยา่งมีความสุขในอนาคต  
 
 Mondy andNoe (อ้างถึงใน วีณา พึงวิวัฒน์นิกุล, 2561, หน้า 2) ให้ความหมายว่า การจัดการทรัพยากรมนุษย์
จ าเป็นจะต้องเข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่ของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ เพื่อให้ใช้ประโยชนส์ูงสดุจากบคุลากรและหนา้ที่ท่ีผู้บริหาร
จะต้องด าเนินการ 6 หน้าท่ี คือ 
 1. การจัดหาคนท่ีเหมาะสมเข้ามาท างานในต าแหน่งที่เหมาะสม ภารกจินี้จะครอบคลุมถึง 
 - การก าหนดกลยุทธ์ 
 - การวางแผนทรัพยากรมนุษย ์
 - การวิเคราะห์งาน 
 - การสรรหาและการคดัเลือก 
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 2. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งจ ารวมถึงงานท่ีเกี่ยวกับ 
 - การฝึกอบรมและการพัฒนา 
 - การวางแผนและการพัฒนาสายงานอาชีพของพนักงาน 
 - การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 3. การจัดการค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ตา่งๆ 
 4. การจัดการด้านสุขภาพ และความปลอดภัยในองค์การ 
 5. แรงงานสัมพันธ์ การประสานความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง ผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา 
และรวมไปถึงการสร้างความสมัพันธ์อันดีระหว่างองค์การกับชุมชน นอกจากน้ีงานท่ีครอบคลุมไปถึง 
 - ระเบียบวินัย 
 - กฎหมายแรงงานและกฎหมายประกันสังคม 
 - สหภาพแรงงานและองค์กรทางด้านแรงงาน 
 6. การสารสนเทศในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ การตรวจสอบและวิจยั 
 
 สุนันทา เลาหนันทน์ (อ้างถึงใน สุภาวดี ขุนทองจันทร์, 2559, หน้า 15) ได้ให้ค าจ ากัดความการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ไว้ว่า หมายถึง กระบวนการตัดสินใจและการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรทุกระดับในหน่วยงาน เพื่อให้เป็นทรัพยากร
มนุษยท์ี่มีประสิทธิภาพสูงสุด และส่งผลต่อความส าเร็จต่อเป้าหมายขององค์การ กระบวนการต่างๆ ทีส่ัมพันธ์เกี่ยวข้อง 
ได้แก่ การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ การวิเคราะห์งาน การสรรหา การคัดเลือก การอบรมและการพัฒนา การประเมินผล
การปฏิบัติงาน การจ่ายค่าตอบแทนสวัสดิการและผลประโยชน์เกือ้กูล สุขภาพและความปลอดภัยของบุคลากร และแรงงาน
สัมพันธ์ การพัฒนาองค์การ ตลอดจนการวิจัยด้านทรัพยากรมนุษย ์  
 
 วีณา พึงวิวัฒน์นิกุล (2561, หน้า 2) สรุปว่า ในการด าเนินการจัดการทรัพยากรมนุษย์ หรือ การบริการทรัพยากร
มนุษย์นั้น หน้าที่ของ HRM จะต้องปรับกลยุทธการจดัการให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์การ แต่ละหน้าที่จะต้องสอดคล้อง
สัมพันธ์กัน ถ้าองค์การเน้นการสรรหาคนดี คนเก่ง เข้ามาท างาน จะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการ Recruit สูง แต่ละเลย
การจัดระบบค่าตอบแทนที่จูงใจ องค์การก็จะไมส่ามารถรักษาคนเก่ง คนดี ไว้ได้ คา่ใช้จ่ายที่ต้องสูญเสียไปในด้าน Recruitment 
ก็จะสูญเปลา่ จากแนวคิดดังกล่าว จะเห็นว่า การจดัการทรัพยากรมนุษย์ หรือการบรหิารทรัพยากรมนุษย์จะเกี่ยวข้อง
กับบุคคลในการบริหารงาน โดยค านึงถึง 
 - การวิเคราะห์งาน โดยพิจารณาจากลักษณะงานแต่ละงาน 
 - การวางแผนการก าหนดความต้องการแรงงาน และการสรรหาคนเข้าท างาน 
 - การคัดเลือกคนเข้าท างาน 
 - การฝึกอบรมบคุลากรใหม่ การปฐมนิเทศ 
 - การจัดการเรื่องค่าจ้าง เงินเดือน ค่าตอบแทน 
 - การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 - การฝึกอบรมและการพัฒนา 
 - ความปลอดภยั สุขภาพของบุคลากร กฎหมายแรงงาน การประกันสังคม 
 
 ความส าคญัของการบริหารทรัพยากรมนุษย ์
 วีณา พึงวิวัฒน์นิกุล (2561, หน้า 3) อธิบายว่า แนวคิดของการบริหารทรัพยากรมนุษย์เป็นการยอมรับว่ามนุษย์
ในองค์การเป็นทรัพยากรที่มคี่าสูงที่สุดขององค์การ หรือที่เรยีกว่า ทุนมนุษย์ (Human Capital) และเป็นปัจจัยส าคัญ 
ที่บ่งช้ีถึงความส าเร็จ หรือความลม้เหลวในการด าเนินงานในอนาคต ดังนั้น ผู้บริหารในองค์การจึงต้องน าศักยภาพของ
ทรัพยากรมนุษย์ในองค์การมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งกระตุ้นให้มีการเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการท างานเพิ่มขึ้นด้วย 
เพราะการบริหารทรัพยากรมนุษยม์ีความส าคัญช่วยท าให้องค์การเจริญเติบโต ซึ่งเป็นผลมาจากได้บุคลากรที่มีคณุสมบัติ
เหมาะสมเข้ามาท างานกับองค์การ ช่วยให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานในองค์การมีขวัญและก าลังใจที่ดี เกิดความจงรักภักดี 
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ในองค์การและลดปัญหาข้อขัดแยง้ระหว่างผู้ปฏิบตัิงานกับองค์การ ส่งผลใหส้ังคมโดยรวมมีความสงบสุข อย่างไรก็ตาม
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพ จะท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ส าคัญ 3 ประการ คือ 
 1. สังคม การที่องค์การสรรหาบุคลากรทีม่ีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ามาท างานในองค์การ ท าให้องค์การได้บุคลากร
ที่มีความรู้ ทักษะและความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการสร้างงานให้แก่สมาชิกของสังคม และ
ในขณะเดยีวกันเมื่อบุคลากรนั้นตอ้งออกจากองค์การเมื่อครบเกษียณอายุ หรือด้วยเหตุอื่นใด องค์การก็ไดส้ร้างแนวทาง
และหลักประกันแก่บคุลากรนั้น เพื่อให้เขาสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสงัคมได้อย่างมีความสุข ซึ่งถือเป็นความรับผิดชอบ
ส่วนหน่ึงทางสังคมขององค์การ 

2. องค์การ ท าให้องค์การเติบโต ก้าวหน้ามีการท างานที่มีประสิทธิภาพ โดยอาศัยการวิเคราะห์งาน การวางแผน 
การสรรหา การคัดเลือก การฝึกอบรม การประเมินผลและการจ่ายค่าตอบแทน เพื่อให้องค์การจะไดค้นเก่งคนดีเข้ามา
ท างาน โดยบุคลากรเหล่านั้นจะจงรักภักดีและทุ่มเทความสามารถในการปฏิบัติงานให้กับองค์การอยา่งเต็มที่ 

3. ผู้ปฏิบัติงาน การบริหารทรัพยากรมนุษย์สามารถตอบสนองความต้องการต่างๆของผู้ปฏิบตัิงานในเรื่อง
ของการด ารงชีวิต การมีความมั่นคง ความรู้สึกปลอดภยั การได้รับกรยอมรับและการประสบความส าเร็จ โดยใช้กลไก
การขึ้นค่าจ้าง ค่าตอบแทน ท่ีเหมาะสมและยุติธรรม การใหผ้ลตอบแทน การให้ต าแหน่ง การแก้ไขปญัหาข้อร้องทุกข์ 
การจัดกิจกรรมสังคม ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะมีส่วนช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตการท างานและมาตรฐานการครองชีพของผู้ปฏิบัติงาน
ให้ดีขึ้น 

 
กระบวนการบริหารทรัพยากรมนษุย์ 
วีณา พึงวิวัฒน์นิกุล (2561, หน้า 4) อธิบายว่า การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มีขั้นตอนทีส่ าคัญ ดังต่อไปนี้ 
1. การก าหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรมนุษย์ นโยบายการบริหารทรัพยากรมนุษย์มีความส าคัญต่อองค์การ

เพราะนโยบายคือหลักการที่ก าหนดขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ นโยบายจึงเปรียบเสมือนเครื่องมือที่ช่วยแนะแนวทาง
ให้การปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ นโยบายจึงมีลักษณะที่ก าหนดให้ผู้ปฏิบัติงานรู้ว่า จะต้องปฏิบัติงาน
อะไรบ้าง นโยบายด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ดี สามารถน าไปปฏิบัติและวัดผลได้จริงจ าเป็นต้องมีแผนด้านการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ มีกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับท่ีสอดคล้องกับแผนและนโยบาย และวิธีการที่จะน าไปสู่ความส าเร็จ
ตามแผลและนโยบายนั้นๆ ด้วย นอกจากนี้ นโยบายการบริการทรัพยากรมนุษย์จะต้องตั้งอยู่บนหลักคุณธรรม ดังที่
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 ได้ทรงก าหนดนโยบายอย่างแน่ชัดในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
พลเรือน พ.ศ. 2471 น่ันคือ หลักความสามารถ หลักโอกาสเท่าเทียม หลักในความมั่นคง และหลักซึ่งความเป็นกลาง
ทางการเมือง 

2. การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ การวางแผนเป็นการพิจารณาและก าหนดแนวทางปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย
ที่ต้องการ เปรียบเสมือนเป็นสะพานเช่ือมโยงระหว่างปัจจุบันและอนาคต เป็นการคาดการณส์ิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้น ฉะนั้น 
การวางแผนจึงเป็นกระบวนการทางสติปัญญาที่พิจารณาก าหนดแนวทางการปฏิบัติงานมีการตัดสินใจตามวัตถุประสงค์ 
และการคาดคะเนอย่างใช้ดุลยพินจิ 

3. การก าหนดต าแหน่งและอตัราเงินเดือน เมื่อมีการวางแผนความต้องการก าลังคนไว้ล่วงหน้าแล้ว ข้ันตอ่มา 
คือ การก าหนดต าแหน่ง และอัตราเงินเดือน รองรับความจ าเป็นและความต้องการตามแผนก าลังคนนั้น ก่อนที่จะด าเนินการ
สรรหาบุคคลตามต าแหน่ง ซึ่งประกอบไปด้วยประเภท ระดับ และจ านวนของต าแหน่งนั้นๆ ด้วย ส่วนอัตราเงินเดือน 
จะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับระดับต าแหน่งนั้นๆ 
 
 หลักการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ตาม พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 
 สมพงษ์ เกษมสิน (อ้างถึงใน วีณา พึงวิวัฒน์นิกุล, 2561, หน้า 7 - 8) อธิบายว่า พ.ร.บ. ระเบยีบข้าราชการพล
เรือนตั้งแต่ฉบับแรก ปี พ.ศ. 2471 ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร.7) ได้ทรงโปรดให้ตรา พ.ร.บ. ระเบยีบ
ข้าราชการพลเรือนฉบับแรกของไทย และเป็นครั้งแรกที่ได้น าเอาหลักการระบบคุณธรรมมาใช้ในการเข้ารับราชการ จะต้อง
มีการสอบ นับตั้งแต่นั้นมาจนกระทั่งปัจจุบัน รวมทั้งได้มีกรน า พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาใช้
ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในปัจจุบันนี้ด้วย 
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พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2471 และต่อมามีการปรบัปรุง พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน 
พ.ศ. 2535 จนถึงฉบับปัจจุบัน พ.ศ. 2551 ทุกฉบับยังคงยึดหลักการของการ ท าให้การรับราชการเปน็อาชีพและมีระบบ
คุณธรรม เป็นแกนหลักในการบริหารข้าราชการ มีความมั่นคงในการประกอบอาชีพ ยึดหลักความสามารถ ความเสมอภาค
และความเป็นกลางของข้าราชการ จนกระทั่งฉบับปัจจุบัน พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ได้มีการปรับปรุง
สาระส าคญัเกี่ยวกับการบริหารทรพัยากรมนุษย์ ดังนี ้

1. ก าหนดให้ผู้ปฏิบัติงานงานในแบบผู้ปฏิบัติงานที่ทรงความรู้หรือ Knowledge Worker โดยมีระบบต าแหน่ง
รองรับ เมื่อข้าราชการคนหนึ่งท างาน และเติบโตก้าวหน้าในหน้าท่ีการงานท่ีเหมาะสมกับความรูค้วามสามารถภายใต้
อัตราเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่ง เป็นการตัดสินคนจากคา่ของงาน 

2. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ยดึหลกัการอยู่ 4 หลักการ คือ 
 2.1 หลักคุณธรรม ในการรับคนเข้าท างาน ค านึงถึงความรู้ความสามารถของบุคคลที่ตรงกับงานท่ีจะต้อง

รับผิดชอบ ท าให้การบริหารมีประสิทธิภาพ 
 2.2 หลักสมรรถนะ ในต าแหน่งต่างๆ ต้องการคนที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ และ

ความเชี่ยวชาญในต าแหน่งน้ันๆ 
 2.3 หลักผลงาน การจะพิจารณาความดีความชอบ การเลื่อนต าแหน่ง จะต้องพัฒนาคนต้องวัดจากผลงาน 

โดยสอดคล้องกับการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน (Performance Based) และการให้เงินค่าตอบแทน 
ก็จะจ่ายตามผลงาน (Performance Pay) 
 2.4 หลักกระจายอ านาจ เป็นการกระจายความรับผดิชอบ และกระจายการปฏิบัติงาน 

3. เอาระบบกลไกตลาด ของภาคเอกชนมาเป็นหลักในการพิจารณาก าหนดต าแหน่ง เพื่อดึงดูดคนดีคนเก่ง
ให้เข้ามาในระบบ ในขณะเดียวกันก็รักษาคนดีคนเก่งไว้ในระบบราชการด้วย 

4. สร้างระบบบริหารงานบุคคลแบบใหม่ จากระบบยึดขั้นหรือระดับต าแหน่งเป็นการยึดความสามารถและ
ผลงาน พัฒนารูปแบบการจ้างงานให้มีความหลากหลาย เช่น บางต าแหน่งที่ต้องการความเช่ียวชาญ อาจใช้การจ้างพิเศษ
จะมีการสร้างระบบนักบริหารระดบัสูงให้การสรรหาท าได้อยา่งโปร่งใส เปิดกว้างและยึดหลักความสามารถมากกว่า
อ านาจนิยม และดูขนาดก าลังคนให้กะทัดรดั เหมาะสมกับภารกิจอย่างเป็นรูปธรรม 

5. ตั้งองค์การขึ้นมา เรียกว่า คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคณุธรรม (ก.พ.ค.) มีสถานภาพการท างานลักษณะ
องค์การถึงตุลาการ ท าหน้าที่ดูแลวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียนของข้าราชการที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมในการบริหารงาน 
รวมทั้งการพิจารณาข้าราชการที่ได้รับการลงโทษอย่างไม่เป็นธรรม ก็สามารถอุทธรณไ์ด้กับ ก.พ.ค. เชน่กัน 

6. มีการกระจายอ านาจในด้านการก าหนดต าแหน่ง การกระจายอ านาจด้านการประเมินบุคคลและการกระจาย
อ านาจด้านการจัดสอบ โดยการสอบรวมศูนย์ที่ส านักงานข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ด าเนินการจัดสอบเฉพาะภาค ก. 
เท่านั้น แล้วให้ผูส้อบน าผลสอบภาค ก. ติดต่อไปเพื่อสอบภาค ข. ท่ีส่วนราชการนั้นๆ จัดสอบเอง 

7. กระจายอ านาจด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ไปให้ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงทั้งการจ้างคน
เข้าท างาน การเลื่อนระดับ การใหคุ้ณ - ให้โทษ เป็นต้น 

 
 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์
 สุภาวดี ขุนทองจันทร์ (2559, หน้า 107) ได้ให้ความหมายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ไว้ว่าเป็นกระบวนการเรียนรู้
ที่ต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ สมรรถนะ และทัศนคติของบุคคลให้มีพฤติกรรมการท างานที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อองค์การอาจกระท าได้หลายวิธี เช่น การศึกษาต่อ การฝึกอบรม การสัมมนาทางวิชาการ การศึกษาดูงาน และการศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเองหรือการพัฒนาตนเอง 
 สุภาวดี ขุนทองจันทร์ (2559, หน้า 108) ได้อธิบายว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์การเป็นการหาวิธีการ
ให้ทรัพยากรมนุษย์ พร้อมที่จะท างานให้องค์การ นอกจากน้ียังมีวัตถุประสงค์ทีส่ าคัญ ดังต่อไปนี ้
 1. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความรู้ความสามารถท่ีเหมาะสมกับงานปัจจุบัน 
 2. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อรองรับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
 3. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อใหเ้กิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 4. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อใหม้ีทัศนคติและจิตส านึกรับผิดชอบต่อสังคม 
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 รูปแบบในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
 สุภาวดี ขุนทองจันทร์ (2559, หน้า 108) ได้อธิบายว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มีรูปแบบที่หลากหลายที่ได้รับ
การกล่าวถึงและเป็นรูปแบบที่องค์การธุรกิจใช้พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การของตนเอง ได้แก่ การส่งเสริมการศึกษา
ในระดับที่สูงขึ้น การฝึกอบรม และการพัฒนาในหลักสูตรที่จ าเป็น ดังนี้ 
 1. การศึกษาในระดับที่สูงขึ้น การศึกษาจะเป็นการใหค้วามรู้ทั่วๆ ไป ซึง่จัดโดยสถาบันการศึกษา และเนน้ท่ี
จะให้บุคคลทีร่ับการศึกษา มีความรู้ความสามารถตามสาขาท่ีทีผู่้ศกึษาเลือก 
 2. การฝึกอบรม เป็นกิจกรรมที่ต่อเนือ่งจากการพัฒนาบุคคลด้วยการศึกษา จึงมุ่งเน้นให้ผู้ได้รับการอบรมได้รับ
ความรู้และทักษะที่จ าเป็นเพิ่มเติมส าหรับการท างานปัจจุบัน โดยการฝึกอบรมจะมเีป้าหมายระยะสั้นๆ สามารถน ามาใช้
พัฒนาบุคลากรได้ทุกระดับ ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการจนถึงหัวหน้าและระดับผู้บริหาร โดยทั่วไปการฝึกอบรมจะมีหลายระยะ 
เช่น การฝึกอบรมก่อนเข้าท างาน การฝึกอบรมปฐมนิเทศ และการฝกึอบรม ระหว่างเข้าท างาน 
 3. การพัฒนา เป็นกิจกรรมที่ต่อเนื่องจากการฝึกอบรม เมื่อบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม มีการน าความรู้จาก
การฝึกอบรมมาใช้ในการพัฒนาตนเอง และพัฒนาประสิทธิภาพของการท างานอย่างไรบ้าง และผลจากการน าความรู้มาใช้
ในการท างานนั้นส่งผลต่อองค์การโดยรวมอย่างไร 
 
 การวางแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
 ชลิดา ศรมณี (2561, หน้า 10 - 11) อธิบายว่า โดยทั่วไปแล้วการวางแผนเป็นเรื่องของการมองอนาคต คาดคะเน
สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต แล้วด าเนินการเตรียมแผน เตรียมโครงการอย่างเป็นเหตุเป็นผล เป็นระบบ ทั้งนี้ เพื่อเป็นแนวทาง
ในการปฏิบัตไิปสูเ่ป้าหมาย หรือจดุมุ่งหมายทีต่้องการ 

ดังนั้นการวางแผนจึงต้องประกอบไปด้วยกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและเพียงพอ  
การวิเคราะห์ดา้นเหตผุล การคาดคะเนท่ีถูกต้อง การก าหนดเป้าหมายนั่นเอง เนื่องจากทรัพยากรมนษุย์ท่ีมีความส าคัญ
ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 

ในทางเศรษฐกิจ  - ทรัพยากรมนุษย์เป็นผู้ผลิต ผู้บรกิาร และผู้บรโิภค 
ในทางสังคม - ทรัพยากรมนุษย์มีบทบาทต่อความเจรญิ ความรม่เย็นเป็นสุข และบทบาททางดา้นวัฒนธรรม 

จริยธรรมในสังคม 
ในทางการเมือง - ทรัพยากรที่มีคุณภาพ จะท าให้เมื่อพัฒนาก้าวหน้า มีระเบียบวินัย มีอิสระ 
ดังนั้น การพัฒนาทรัพยากรมนุษยจ์ึงมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ทรัพยากรมนุษย์เพียงพอในแง่ปริมาณ และตอ้งเป็น

มนุษย์ท่ีมีคุณภาพ มีบทบาทสร้างสรรค์ความเจริญงดงามทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอย่างสมดุล 
มนุษย์จะมีคณุภาพ มีบทบาทต่อสงัคมทั้งสามด้านดังกล่าวได้ จะต้องได้รับการดูแลตั้งแต่อยู่ในครรภม์ารดา 

และการด ารงชีวิตในสังคมในวัยตา่งๆ ไปจนตาย ซึ่งอธิบายได้ว่าต้องพัฒนามนุษย์อย่างเป็นกระบวนการตั้งแต่ปฏิสนธสิู่
วัยเด็ก เข้าสู่วัยแรงงาน วัยชรา จนถึงตายซึ่งเกี่ยวพันกับหลายกระบวนการ คือ บทบาทของบิดามารดา ครอบครัว โรงเรียน 
สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา สถาบันทางสังคม วัฒนธรรม รวมทั้งสิ่งแวดล้อมท่ีมผีลต่อการพัฒนามนุษย์ด้วย 

ชลิดา ศรมณี (2561, หน้า 11) สรุปว่าการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพต้องพัฒนาด้านต่างๆ ที่ส าคัญ คือ 
1. สถาบันครอบครัว 
2. การศึกษา 
3. การฝึกอบรม 
4. การดูแลด้านสุขภาพอนามัยและโภชนาการ 
5. ดูแลการอพยพย้ายถิ่น 
6. ดูแลด้านข่าวสารกับตลาดงาน 
7. ประสบการณ์ในการท างาน 
8. คุณภาพทรัพยากรมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 
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แผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์  
 
 
 
 
 
- แผนการศึกษา (ในระบบนอกระบบ) - ทางเศรษฐกิจ  
- แผนด้านการฝึกอบรมระหว่างการปฏิบัติงาน - ทางสังคมและวัฒนธรรม 
- แผนการให้ข่าวสารด้านแรงงาน - ทางการเมือง                                   
- แผนการดูแลด้านการโยกยา้ยถิน่ของแรงงาน - สภาพแวดล้อม 
- แผนการดูแลด้านสุขภาพอนามยั 
- แผนการดูแลด้านโภชนาการ 
- แผนพัฒนาจิตใจสังคมและวัฒนธรรม  
- แผนการเตรียมใหเ้กิดวุฒิภาวะในการร่วมกระบวนการทางการเมอืง  
- แผนการจัดเตรยีมด้านสิ่งแวดล้อม 

 
ในส่วนของข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง สามารถน ามาวิเคราะห์แยกประเด็นต่างๆ เรียงตามล าดับ

ตามวัตถุประสงค์ของการวิจยัที่ตั้งไว้สามประเด็น ดังนี ้
1. แนวทางการบริหารทรัพยากรมนษุยข์องส านักอนามัย กรุงเทพมหานคร มีดังนี ้
 1.1 ส านักอนามัยด าเนินการด้านการบริหารทรัพยากรมนุษยป์ระกอบด้วยด้านการสรรหาการคัดเลือก 

การบรรจุ การแต่งตั้ง การย้าย การโอน การเลื่อนระดับ การเลื่อนเงนิเดือน การเลื่อนขั้นค่าจ้าง การเกษียณอายุราชการ 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การด าเนินทางวินัย และการลาออกจากราชการ โดยมีวิธีการปฏิบัติเป็นไปตามกฎหมาย
พระราชบัญญัติ ข้อบัญญัติ ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 

 1.2 ส านักอนามัยมีการด าเนินการในการพัฒนาบุคลากรตามหลักสมรรถนะ การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร 
การด าเนินการควบคู่ทุกด้านทั้งการพัฒนาความรู้ ปลูกฝังค่านิยมบุคลากรที่มีอยู่ในปัจจุบันและรุ่นใหมท่ี่เพิ่งเข้ามาเริ่มงาน 
ให้มีองค์ความรู้ ปฏิบตัิงานอย่างเต็มความสามารถในการบริการประชาชน  

 1.3 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ของส านักอนามัย มีการบริหารงานโดยมีผู้อ านวยการส านักอนามัย  
ซึ่งเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด มีรองผู้อ านวยการส านักอนามัยเป็นคนสั่งการและ
ปฏิบัติราชการแทนผู้อ านวยการส านักอนามัยในเรื่องท่ีไดร้ับมอบหมายจากผู้อ านวยการส านักอนามัยมีการรวมอ านาจ
การบริหารไวส้่วนกลาง 

2. ปัญหาและอุปสรรค ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของส านักอนามัย กรุงเทพมหานคร มดีังนี ้
 2.1 ส านักอนามัยขาดอัตราก าลังในสายวิชาชีพท่ีขาดแคลน เช่น นายแพทย์ ทันตแพทย์ ซึ่งเป็นต าแหน่ง

งานหลักในการให้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขในภารกิจงานของส านักอนามัยซึ่งมาจากหลายปัจจัย ปัญหา
คนปฏิบัติงานมีการโอน การย้าย การลาออกบ่อย การปฏิบัติงานจึงไม่มีความต่อเนื่อง ขาดคนทดแทน 

 2.2 ส านักอนามัย มีการสรรหาบุคลากรมีความล่าช้า ท้ังการสอบแข่งขันจากบุคคลภายนอก การคดัเลือก
บุคคลภายนอกของสายวิชาชีพขาดแคลน มีกระบวนการด าเนินการมากใช้ระยะเวลานาน ท าให้มีอัตราว่างรอบรรจุ
หลายต าแหน่ง รอบการคดัเลือกไม่สอดคล้องรับผูจ้บการศึกษาตามคุณสมบัติของต าแหน่งท่ีก าหนด 

 2.3 ส านักอนามัยขาดแรงจูงใจในการท างาน เนื่องจากภารกิจงานในความรับผิดชอบไมต่รงตามต าแหน่ง
และก าหนดค่าตอบแทนไว้ไมเ่หมาะสม ไม่ได้รับการส่งเสรมิสนับสนนุให้ได้รับการพัฒนาและความก้าวหน้าในวิชาชีพ 
ขาดก าลังคนท่ีมีประสิทธิภาพ 

 2.4 บุคลากรของส านักอนามัยส่วนใหญ่ไมส่นใจที่จะศึกษากฎระเบียบตา่งๆ ที่เป็นกฎพื้นฐานทั่วไป เช่น 
ระเบียบวา่ด้วยการลาการเลื่อนเงนิเดือน การเลื่อนระดับ 

 

เป้าหมาย แผนการพฒันาทรัพยากรมนษุย์ 
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 2.5 วิสัยทัศน์ของผู้บริหารและข้าราชการและบุคลากรของส านักอนามัย มีกรอบความคิดแบบเดิมๆ 
ปฏิบัติงานแบบเดิมๆ ไม่ยอมรับการเปลีย่นแปลง 

 2.6 ส านักอนามัยขาดความพร้อมด้านอุปกรณ์ เทคโนโลยีท่ีจะมาขับเคลือ่นการท างาน 
3. วิธีการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการบริหารทรัพยากรมนุษยข์องส านักอนามัยกรุงเทพมหานคร มีดงันี ้
 3.1 ควรมีการจ้างบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานด้านต่างๆ เช่น การจ้างแพทย์ บุคลากรทางสาธารณสุข

ห้วงเวลา ช่วยปฏิบัติงาน และในบางต าแหน่งควรมีจ้างงานเอกชน เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านบคุลากรที่มีแนวโน้มสูงขึ้น  
  3.2 ควรมีการวางแผนการสรรหาบุคลากร การวางแผนก าลังคน การตรวจสอบต าแหน่งว่าง และที่จะว่าง
จากการเกษียณอายรุาชการ เพื่อแจ้งให้มีการเปิดสอบ และก าหนดแผนการคดัเลือกไว้ล่วงหน้า โครงสร้างอัตราก าลัง 
ควรมีขนาดที่เหมาะสม 
  3.3 ควรมีการส่งเสริมให้มีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพโดยการด าเนินการคัดเลือก
เข้ามาให้เพียงพอตามกรอบอัตราก าลังและมีการรักษาคนให้อยู่กับองค์กรนานๆ ไม่ใหเ้กิดการเคลื่อนย้ายของบุคลากร
บ่อยๆ ท าให้เกิดการขาดแคลนบุคลากรซ้ าซาก  
  3.4 ควรมีการเพิ่มค่าตอบแทนการปฏบิัติงานของสายวิชาชีพขาดแคลน เพื่อดึงดูดคนให้อยู่ในองค์กร  

 3.5 ควรมีการจัดระบบฐานข้อมลูด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย ์เพื่อให้ผู้บริหารสามารถใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจได ้

4. แนวทางในการพัฒนาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของส านักอนามัย กรุงเทพมหานคร มดีังนี ้
  4.1 ส านักอนามัยควรมีการจัดการความรู้ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลให้ถูกต้องตามระเบียบหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ระเบียบผู้ปฏิบัติงาน ระเบียบของ
ผู้บังคับบัญชา  
  4.2 ส านักอนามัยควรมีการวางแผนด้านอัตราก าลังในการเตรียมความพร้อมเพื่อการสรรหา การคดัเลือก 
การย้าย การโอน  ด้วยการจัดการฐานข้อมูลบุคลากร เพื่อบรหิารจดัการได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพควรมีการพัฒนา
ระบบฐานข้อมลูการบริหารทรัพยากรมนุษย ์พัฒนาการวางแผนอัตราก าลัง การจา้งงานบุคคลแบบ Outsource 
  4.3 ส านักอนามัยควรมีการท างานเชิงรุก ซึ่งส านักอนามัยมีส่วนราชการในสังกัดกระจัดกระจายอยู่ทั่ว
กรุงเทพมหานคร จึงเป็นเรื่องยากมากที่จะจัดเจ้าหน้าท่ีให้เข้ามารับการฝึกอบรมที่ส่วนกลางได้อย่างท่ัวถึง  
  4.4 ส านักอนามัยควรมีการฝึกอบรมในเรื่องต่างๆ ให้กับเจ้าหน้าท่ี ในสังกัดส านักอนามยัเพื่อให้เกิดความรู้
ความเข้าใจในการท างานท่ีถูกต้อง และเป็นแนวทางปฏิบตัิเพื่อให้เปน็ไปในทิศทางเดียวกัน  

 
 อภิปรายผล 

 จากผลการวิจัยที่ค้นพบดังกล่าวขา้งต้น มีประเด็นที่น ามาน ามาอภิปรายผลได้ ดังนี ้

 แนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลของส านักอนามัย กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย ด้านการสรรหาการ
คัดเลือก การบรรจุ การแต่งตั้ง การย้าย การโอน การเลื่อนระดับ การเลื่อนเงินเดือน การเลื่อนขั้นค่าจา้ง การเกษียณ 
อายุราชการ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การด าเนินทางวินัย และการลาออกจากราชการ โดยมีวิธีการปฏิบัติเป็นไป
ตามกฎหมาย พระราชบัญญัติ ข้อบัญญัติ ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่ก าหนด การด าเนินการในการพัฒนาบุคลากร
ตามหลักสมรรถนะ การส่งเสรมิและพัฒนาบุคลากร การด าเนินการควบคู่ทุกด้านทั้งการพัฒนาความรู ้ปลูกฝังค่านิยม
บุคลากรที่มีอยู่ในปัจจุบันและรุ่นใหม่ที่เพิ่งเข้ามาเริ่มงาน ให้มีองค์ความรู้ ปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถในการบริการ
ประชาชน สอดคล้องกับแนวคดิของ ณฏัฐพันธ์ เขจรนนัทน์ (อ้างถึงใน วณีา พึงวิวัฒน์นิกุล, 2561) อธิบายวา่ เปน็กระบวนการ
ที่ผู้บริหาร ผู้ที่มีหน้าท่ีเกี่ยวกับงานบุคลากร และ/หรือ บุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรขององค์กรร่วมกนัใช้ความรู้ ทักษะ 
และประสบการณ์ในการสรรหา การคัดเลือก และบรรจุบุคคลทีม่ีคณุสมบัติเหมาะสมให้เข้าปฏิบัติงานในองค์การ พร้อม
ทั้งด าเนินการรักษาและพัฒนาให้บุคคลากรขององค์การมีคุณภาพชีวิตการท างานที่เหมาะสม ตลอดจนเสริมสร้างลักษณะ
ให้แก่สมาชิกท่ีต้องพ้นจากการร่วมงานกับองค์การให้สามารถด ารงชีวิตในสังคมได้อยา่งมีความสุขในอนาคต 
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ปัญหาและอุปสรรค ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของส านักอนามัยกรุงเทพมหานคร มีประเด็นทีน่ ามา
อภิปราย ดังนี ้
 1) ส านักอนามัยขาดอัตราก าลังในสายวิชาชีพท่ีขาดแคลน เช่น นายแพทย์ ทันตแพทย์ ซึ่งเป็นต าแหนง่งาน
หลักในการให้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขในภารกิจงานของส านักอนามัยซึ่งมาจากหลายปัจจัย ปัญหา
คนปฏิบัติงานมีการโอน การย้าย และการลาออกบ่อย การปฏิบัติงานจึงไม่มีความต่อเนื่อง ขาดคนทดแทนสอดคล้องกับ
แนวคิดของ Mondy and Noe (อ้างถึงใน วีณา พึงวิวัฒน์นิกุล, 2561) อธิบายว่า การจัดการทรัพยากรมนุษย์จ าเป็น
จะต้องเข้าใจเกี่ยวกับหนา้ที่ของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือให้ใช้ประโยชน์สูงสุดจากบุคลากร โดยการจัดหาคนท่ี
เหมาะสมเข้ามาท างานในต าแหน่งที่เหมาะสม ภารกิจนี้จะครอบคลมุถึง การก าหนดกลยุทธ์ การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ 
การวิเคราะห์งาน การสรรหาและการคัดเลือก 

2) ส านักอนามัยขาดแรงจูงใจในการท างาน เนื่องจากภารกิจงานในความรับผิดชอบไมต่รงตามต าแหน่งและ
ก าหนดคา่ตอบแทนไวไ้ม่เหมาะสม ไม่ได้รับการสง่เสรมิสนับสนนุใหไ้ดร้บัการพัฒนาและความก้าวหน้าในวิชาชีพ ขาดก าลังคน 
ที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแนวคิดของ วีณา พึงวิวัฒน์นิกุล (2561) อธิบายว่า การบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่มี
ประสิทธิภาพจะท าให้องค์การเติบโต ก้าวหน้ามีการท างานท่ีมีประสทิธิภาพ โดยอาศัยการวิเคราะห์งาน การวางแผน 
การสรรหาการคัดเลือก การฝึกอบรม การประเมินผลและการจ่ายค่าตอบแทน เพื่อให้องค์การจะไดค้นเก่งคนดีเข้ามา
ท างาน โดยบุคลากรเหล่านั้นจะจงรักภักดีและทุ่มเทความสามารถในการปฏิบัติงานให้กับองค์การอยา่งเต็มที่  

วิธีการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการบริหารทรัพยากรมนุษยข์องส านักอนามัย กรุงเทพมหานคร มีประเด็น
ที่น ามาอภิปราย ดังนี ้

1) ควรมีการวางแผนการสรรหาบคุลากร การวางแผนก าลังคน การตรวจสอบต าแหน่งว่าง และที่จะว่างจาก
การเกษียณอายุราชการ เพื่อแจ้งให้มีการเปดิสอบ และก าหนดแผนการคัดเลือกไวล้่วงหน้า โครงสร้างอัตราก าลัง ควรมี
ขนาดที่เหมาะสมสอดคล้องกับแนวคิดของสมพงษ์ เกษมสิน (อ้างถึงใน วีณา พึงวิวัฒน์นิกุล, 2561) การบริหารทรัพยากร
มนุษย์ เป็นการสร้างระบบบรหิารงานบุคคลแบบใหม่ จากระบบยดึขั้นหรือระดับต าแหน่งเป็นการยดึความสามารถและ
ผลงาน พัฒนารูปแบบการจ้างงานให้มีความหลากหลาย เช่น บางต าแหน่งที่ต้องการความเช่ียวชาญ อาจใช้การจ้างพิเศษ 
จะมีการสร้างระบบนักบริหารระดับสูงให้การสรรหาท าได้อย่างโปร่งใส เปิดกว้างและยึดหลักความสามารถมากกว่า
อ านาจนิยม และดูขนาดก าลังคนให้กะทัดรดั เหมาะสมกับภารกิจอย่างเป็นรูปธรรม 
 2) ควรมีการส่งเสริมให้มีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโดยการด าเนินการคัดเลือกเข้ามา
ให้เพียงพอตามกรอบอัตราก าลังและมีการรักษาคนให้อยู่กับองค์กรนานๆ ไม่ให้เกดิการเคลื่อนยา้ยของบุคลากรบ่อยๆ 
ท าให้เกิดการขาดแคลนบุคลากรซ้ าซาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ เสาวนีย์ สมันต์ตรีพร (2560) ได้ศึกษา เรื่อง การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ในภาคธุรกิจในยคุการเปลี่ยนแปลง ผลการวิจัยสรปุว่าการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ดว้ยการฝึกอบรมและ
พัฒนาบุคลากรสอดคล้องกับสมรรถนะหรือขีดความสามารถที่องค์การต้องการอย่างต่อเนื่อง โดยพิจารณาจาก
ความสามารถหลัก ความสามารถทางเทคนิคเฉพาะงานและความสามารถด้านการบริหารจัดการและการดูแลใส่ใจ  
และรักษาบุคลากร ซึ่งแนวทางในการธ ารงรักษาบุคลากรอาจมองทางเลือกอื่นนอกจากผลตอบแทนในรูปแบบของ
ค่าตอบแทนท่ีเป็นตัวเงินให้มากขึน้ เช่น การให้โอกาสการเติบโตในหน้าท่ีการงานการมอบหมายหน้าที่การท างานท่ีมี
ความส าคัญการฝึกอบรม การให้ค าช่ืนชม ส่งเสริมการสร้างบรรยากาศในการท างานท่ีดีการสร้างความสมัพันธ์ท่ีดีระหว่าง
พนักงานด้วยกันเอง ระหว่างผู้ใต้บังคับบัญชากับผู้บังคับบัญชาเพื่อจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการดึงศักยภาพของบุคลากร
ออกมาได้ให้เกิดประโยชน์มากที่สดุและการสร้างความผูกพันของบุคลากร เพื่อสร้างผลงานและความก้าวหน้าในชีวิตของ
บุคลากรควบคู่ไปกับองค์การ ท้ังนีก้ารสร้างความผูกพันให้เกดิขึ้นไดต้้องใช้ระยะเวลาและความต่อเนื่อง ตั้งแต่การสรา้ง
ความเช่ือมั่นความไว้วางใจในองค์การให้กับบุคลากรว่าองค์การมีพันธะสัญญาที่จริงใจในการสร้างระบบการงานที่ดีให้กับ
บุคลากร  
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แนวทางในการพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคลของส านักอนามัย กรุงเทพมหานคร มีประเด็นทีน่ ามา
อภิปราย ดังนี ้
 1) ส านักอนามัยควรมีการวางแผนด้านอัตราก าลังในการเตรียมความพร้อมเพื่อการสรรหา การคัดเลือก 
การย้าย การโอน ด้วยการจัดการฐานข้อมูลบุคลากร เพื่อบรหิารจดัการได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพควรมีการพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลการบริหารทรัพยากรมนุษย์ พัฒนาการวางแผนอัตราก าลัง การจ้างงานบุคคลแบบ Outsource
สอดคล้องกับงานวิจัยของ เสาวนีย์ สมันต์ตรีพร (2560) ได้ศึกษา เรื่อง การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในภาคธุรกิจในยุค
การเปลี่ยนแปลง ผลการวิจัยสรุปว่า มีการส่งเสริมและสนับสนุนการน าเทคโนโลยีมาใช้การท างาน โดยเฉพาะด้านการติดต่อ 
สื่อสาร รวมทั้งพัฒนาบุคลากรใหพ้ร้อมรับกับเทคโนโลยีใหม่ๆ และพัฒนาสร้างทักษะหลากหลาย ให้แก่บุคลากรเพื่อให้
มีความพร้อมที่จะท างานในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป สอดคลอ้งกับงานวิจัยของ ชนิตา เมืองเผือก (2555) ได้ศึกษา 
เรื่อง ศึกษาระบบการจัดการทรัพยากรบุคคลของส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
(ส านักงาน กศน.) ด้านการวางแผนอัตราก าลัง ผลการวิจัยสรุปว่า ความคิดเห็นในระดับปานกลาง ได้แก่ ส านักงาน กศน. 
มีการช้ีแจงนโยบายการด าเนินงานและโครงสร้างการบรหิารงานใหผู้้ปฏิบัติงานทราบและมีการวางแผนอัตราก าลังคน
ต่อเนื่อง รวมทั้งมีการประชาสัมพนัธ์อย่างชัดเจนในเรื่องการวางแผนก าลังคน 
 2) ส านักอนามัยควรมีการฝึกอบรมในเรื่องต่างๆ ให้กับเจ้าหน้าที่ ในสังกัดเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ
ในการท างานที่ถูกตอ้ง และเปน็แนวทางปฏบิัตเิพื่อใหเ้ป็นไปในทิศทางเดยีวกันสอดคล้องกับแนวคิดของ สภุาวดี ขุนทองจันทร์ 
(2559) อธิบายว่า การฝึกอบรม เป็นกิจกรรมที่ต่อเนื่องจากการพัฒนาบุคคลด้วยการศึกษา จึงมุ่งเน้นให้ผู้ไดร้ับการอบรม
ได้รับความรู้และทักษะที่จ าเป็นเพิม่เติมส าหรับการท างานปัจจบุัน โดยการฝึกอบรมจะมเีป้าหมายระยะสั้นๆ สามารถ
น ามาใช้พัฒนาบุคลากรได้ทุกระดบั ตั้งแต่ระดบัปฏิบัติการจนถึงหัวหน้าและระดับผู้บรหิาร โดยทั่วไปการฝึกอบรมจะมี
หลายระยะ เช่น การฝึกอบรมก่อนเข้าท างาน การฝึกอบรมปฐมนิเทศ และการฝึกอบรม ระหว่างเข้าท างานและการพัฒนา 
เป็นกิจกรรมที่ต่อเนื่องจากการฝึกอบรม เมื่อบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม มีการน าความรู้จากการฝึกอบรมมาใช้
ในการพัฒนาตนเอง และพัฒนาประสิทธิภาพของการท างานอย่างไรบ้าง และผลจากการน าความรู้มาใช้ในการท างาน
นั้นส่งผลต่อองค์การโดยรวมอย่างไร 
 
ข้อเสนอแนะ 
 

จากผลการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี ้
1. ส านักอนามัยควรมีการส่งเสริมการฝึกอบรมบุคลากรอย่างต่อเนื่อง และตดิตามผลการฝึกอบรมและพฒันา

บุคลากรให้ชัดเจน มีการประเมินผลหลังจากการพัฒนา การสังเกตพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปหลังจากเข้ารับการฝึกอบรม 
มีการสังเกตการปฏิบัติงานว่าหลังการฝึกอบรมว่ามีทิศทางอย่างไร 

2. ส านักอนามัยควรมีการวางแผนในเรื่องของอัตราก าลังของทรัพยากรมนุษย์ที่เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น รวมทั้ง
มีการเพิ่มเทคโนโลยีทีจ่ะสามารถวิเคราะห์อัตราก าลังได้เหมาะสม เพื่อป้องกันการขาดแคลนทรัพยากรมนุษย ์

3. ส านักอนามัยควรมีการส่งเสริมวัฒนธรรมที่ดีในองค์กร เพื่อลดการขดัแย้งของบุคลากร ซึ่งจะเป็นอุปสรรค
ในการบริหารทรัพยากรมนุษยต์่อไป 
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