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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ภายใต้แนวคิดการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ของ
ส านักงานเขตห้วยขวางประกอบด้วย ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิต แรงจูงใจ ปัญหาและอุปสรรคในการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ รวมถึงแนวทางพัฒนาการปฏิบัติงานของบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ และความ
เป็นมืออาชีพ รวมถึงการเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นที่เช่ือมั่นของประชาชน โดยใช้การส ารวจเอกสาร การ
สัมภาษณ์ และการสังเกตผลการวิจัยพบว่า การที่บุคลากรไม่มีความผูกพันต่อส านักงาน ฯท าให้เกิดการย้ายหรือการ
ลาออกจากราชการบ่อยครั้ง เป็นสาเหตุให้บุคลากรไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ท าให้เกิดภาวะงานล้นคนส านักงาน
เขตห้วยขวางจึงตอ้งการปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยมุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรมนุษย์ให้เกิดความ
คุ้มค่ามีมาตรฐานและการวัดผลงานทีชั่ดเจน เน้นผลส าเร็จของงานมากกว่าระเบียบวิธี พัฒนาและสนับสนุนบุคลากร
เพื่อเข้าสู่การบริหารรูปแบบใหม่ท่ีน าเทคโนโลยีมาใช้ในการสนับสนุนให้สามารถปฏิบัติงานได้บรรลุวัตถุประสงค์ 
 
ค าส าคัญ : การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การบริหารจดัการภาครัฐแนวใหม่ ส านักงานเขตห้วยขวาง 
 
บทน า 

ทรัพยากรมนุษย์เป็นหัวใจส าคัญของการบริหารจัดการภายในองค์การที่จะท าให้การด าเนินงานของ
องค์การสามารถขับเคลื่อนไปได้อย่างมีประสทิธิภาพและสามารถบรรลตุามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ทรัพยากรมนุษย์จึง
มีความส าคัญยิ่งที่จะเป็นตัวก าหนดทิศทาง และพัฒนาองค์การให้ประสบความส าเร็จ ผู้บริหารภายในองค์การจึงมี
ความจ าเป็นที่จะต้องให้ความส าคัญกับทรัพยากรมนุษย์ภายในองค์การรวมถึงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีทักษะ 
ความรู้ ความสามารถและเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมเพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน และเป็นผู้ก าหนดรูปแบบการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม
กระบวนการเพิ่มศักยภาพของมนุษย์ในองค์การเดิมใช้ค าว่า การบริหารงานบุคคล (Personnel Management) ต่อมาได้
น าค าว่าการจัดการทรัพยากรมนุษย์มาใช้ รวมถึงค าว่าการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management : 
HRM)ซึ่งมีความหมายที่กว้างและลึกกว่าเดิมมาใช้แทน (วีณา พึงวิวัฒน์นิกุล, 2561, หน้า 1) 

แนวคิดการบริหารทรัพยากรมนุษยเ์ป็นการยอมรับว่ามนุษย์ในองค์การเป็นทรพัยากรที่มคีุณค่าสูงที่สุดของ
องค์การ หรือท่ีเรียกว่า ทุนมนุษย์ (Human Capital) และเป็นปัจจัยส าคัญที่บ่งช้ีถึงความส าเร็จ หรือความล้มเหลว
ในการด าเนินงานในอนาคตใหส้อดคล้องหรือเป็นไปในทิศทางเดียวกับแนวคิดการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ (New 
Public Management) ภายใต้ความต้องการปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการภาครัฐ โดยน าหลักการเพิ่มประสิทธิภาพของ
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ระบบราชการและการแสวงหาประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศ โดยการน าเอาแนวทางหรือ
วิธีการบริหารงานของภาคเอกชนมาปรับใช้กับการบริหารงานภาครัฐ เช่นการบริหารงานแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์การ
บริหารงานแบบมืออาชีพ การค านึงถึงหลักความคุ้มค่าการจัดการโครงสร้างทีก่ะทัดรัดและเป็นไปในแนวราบ การเปิดโอกาส
ให้เอกชนได้เข้ามาแข่งขันการให้บริการสาธารณะ การให้ความส าคัญต่อค่านิยม จรรยาบรรณวิชาชีพ คุณธรรมและ
จริยธรรมตลอดทั้งการมุ่งเน้นการให้บริการประชาชนโดยค านึงถึงคุณภาพเป็นส าคัญ(วีณา พึงวิวัฒน์นิกุล, 2561,
หน้า 3),(บุญเกียรติ การะเวกพันธุ์, 2561, หน้า 31) 

ส าหรับประเทศไทยได้มุ่งเน้นการพัฒนาระบบราชการไทยให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงด้านการเมือง 
เศรษฐกิจและสังคมโดยการน าหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือธรรมาภิบาล (good governance) และการ
บริหารงานภาครัฐแนวใหม่ (new public management) มาใช้จึงเป็นสิ่งจ าเป็นเพื่อจะท าให้ระบบราชการ
ขับเคลื่อนไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นองค์การที่มีขีดสมรรถนะสูง สามารถเรียนรู้ ปรับตัวและตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว และยึดมั่นในหลักจริยธรรมและธรรมาภิบาล เพื่ออ านวยความสะดวกและให้บริการ
ประชาชน โดยมีจุดหมายปลายทางเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติ (ต่วนเปาซี 
กูจิ, 2554, หน้า 2)อย่างไรก็ตาม ในระบบของหน่วยงานภาครัฐการบริหารทรัพยากรมนุษย์นั้นยังขาดวิธีการพัฒนา
ใหข้้าราชการมีทักษะ ความรู้ความสามารถ ทัศนคติและพฤติกรรมที่เหมาะสม บุคลากรในหน่วยงานยังขาดความรู้
ความสามารถ และความช านาญในการปฏิบัติงาน ท าให้ไม่สามารถปรับตัวและรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงใหม่ ๆที่
อาจเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงเป็นสาเหตุที่ท าให้บุคลากรขาดความเอาใจใส่และความรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติงานอีกทั้งยังมทีัศนคติแนวคิดและค่านิยมแบบเดิมทีส่่งผลให้ระบบของหน่วยงานภาครัฐ และตัวของบุคลากร
ยังคงยึดติดกับการปฏิบัติงานโดยใช้อ านาจในการสั่งการมขีั้นตอนการปฏบิัติงานท่ียุ่งยากและสลับซับซ้อนรวมถึงการ
ยึดติดกับความคิดของตัวเองเป็นหลักเอาตนเองเป็นศูนย์กลาง และใช้ระบบอุปถัมภ์ในการปฏิบัติงานมากกว่าระบบ
คุณธรรมโดยไม่เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะ และความคิดเห็น 

กรุงเทพมหานครได้ให้ความส าคัญกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์โดยก าหนดไว้ในแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 
ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2556 – 2575) ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7การบริหารจัดการ ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย 7.3 การ
บริหารทรัพยากรบุคคล แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2561 – 2565) ด้านที่ 7 การบริหารจัดการเมือง
มหานคร มิติที่ 7.3 การบริหารทรัพยากรบุคคล และแผนพัฒนาทรัพยากรบุคลากรของกรุงเทพมหานคร (พ.ศ. 
2561 – 2565)โดยแนวคิดการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่และการจัดท าแผนดังกล่าว ช่วยให้หน่วยงานสามารถ
คิดและตัดสินใจในการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเป็นการช่วยลดความซ้ าซ้อน
จากการปฏิบัติงาน และเลือกท าในสิ่งที่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน รวมถึงยังเป็นตัวก าหนดบทบาทหน้าที่
ให้แกห่น่วยงาน เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานได้เห็นภาพแนวทาง วัตถุประสงค์ และเป้าหมายในการปฏิบัติงานอย่าง
ชัดเจนโดยมุ่งเน้นให้หน่วยงานสามารถด าเนินการให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อให้
สามารถบรรลุเป้าหมายของกรุงเทพมหานครสามารถตอบสนองวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามแผนพัฒนา
กรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปีและแผนพัฒนาทรัพยากรบุคลากรของกรุงเทพมหานครโดยถ่ายทอดมาถึงบุคลากรใน
ส านักงานเขตห้วยขวาง ที่จะต้องด าเนินการให้สอดคล้องกับแผนดังกล่าวตามเป้าหมายของการพัฒนา
กรุงเทพมหานครที่ก าหนดไว้เช่นกัน 
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ส านักงานเขตห้วยขวาง มีหน้าที่เกี่ยวกับการปกครอง การทะเบียน การจัดท าแผนพัฒนาเขตห้วยขวาง 
การจัดให้มีการบ ารุงรักษาทางบก ทางน้ า ทางระบายน้ า ท่าข้าม ท่าเทียบเรือ และที่จอดรถการจัดให้มีการควบคุม
ตลาด และการก่อสร้างอื่น ๆการสาธารณูปโภคและอุปโภคการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตการบ ารุงรักษาศิลปะ
จารีตประเพณีและวัฒนธรรมอันดีรวมถึงภูมิปัญญาในท้องถิ่น การจัดให้มีพิพิธภัณฑ์ การปรับปรุงที่พักอาศัยและ
แหล่งชุมชนแออัดการส่งเสริมในด้านกีฬา การจัดให้มีและการบ ารุงรักษาสถานที่พักผ่อนการส่งเสริมด้าน
ประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชนรวมถึงการรักษาสิทธิของประชาชน การดูแลรักษาความสะอาดและ
บ้านเมืองให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยการอนามัยและการสาธารณสุข การควบคุมฌาปนสถานและสุสาน การ
ควบคุมการฆ่าสัตว์และเลี้ยงสัตว์ การดูแลรักษาความปลอดภัยและสาธารณสถานอื่น ๆ การคุ้มครอง ดูแล
บ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึงใช้ประโยชน์จากท่ีดิน การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่าง ๆ
การดูแลรักษาสถานที่สาธารณะ การวิศวกรรมจราจร การผังเมืองการควบคุมอาหาร การป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยการส่งเสริมและการสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินการจัดเก็บ
รายได้ การบังคับการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครหรือกฎหมายอื่นที่ก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของ
กรุงเทพมหานครและหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย(ส านักงานเขตห้วยขวาง, ม.ป.ป.)ส านักงานเขตห้วยขวางจึงมี
ความจ าเป็นที่จะต้องพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถและความเป็นมืออาชีพ รวมถึงการเป็นผู้มี
คุณธรรม จริยธรรม เป็นที่เช่ือมั่นของประชาชนภายใต้แนวคิดการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ โดยให้สอดคล้อง
กับแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ 20 ปี ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2561 - 2565) ด้านท่ี 7การบริหารจัดการเมืองมหานคร
มิติที่ 7.3 การบริหารทรัพยากรบุคคลและแผนพัฒนาทรัพยากรบุคลากรของกรุงเทพมหานคร (พ.ศ. 2561 – 2565)
โดยมีเป้าหมายให้กรุงเทพมหานครเป็นที่รวมของคนดีและคนเก่ง สามารถปฏิบัติงานและรองรับความต้องการของ
ประชาชนได้อย่างมืออาชีพ มุ่งเน้นให้ข้าราชการในหน่วยงานเป็นผู้ปฏิบัติงานที่มีขีดสมรรถนะสูงสามารถรองรับ
ภารกิจของกรุงเทพมหานครในการก้าวสู่มหานครแห่งเอเชีย ซึ่งการบริหารทรัพยากรมนุษย์ภายใต้แนวคิดการบริหาร
จัดการภาครัฐแนวใหม่ของส านักงานเขตห้วยขวาง จะต้องด าเนินการให้สอดรับและสนับสนุนการปฏิบัติงานตาม
ภารกิจ และการบริหารราชการของกรุงเทพมหานครให้สัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยเฉพาะสามารถ
ตอบสนองต่อความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อกรุงเทพมหานครได้อย่างเต็มศักยภาพ 

 
 
 
 
 
 

 
ภาพ 1 ผังแสดงความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาทรัพยากรบุคลากร 

 
จากที่กล่าวข้างต้น ผู้บริหารส านักงานเขตห้วยขวางให้ความส าคัญกับการปฏิบัติงานของบุคลากรโดยมี

เป้าหมายในการพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถมีความเป็นมืออาชีพที่เหมาะสมและเป็นผู้มี
คุณธรรมและจริยธรรม เพื่อให้สามารถรับมือกับปัญหา และอุปสรรคต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างมี
ประสิทธิภาพผู้บริหารจึงได้เริ่มหาวิธีการทีจ่ะส่งเสริมให้บุคลากรในส านักงานเขตห้วยขวางมีใจรักต่อการปฏิบัติงาน

ประเด็นยุทธศาสตร์
ย่อย 7.3 การบริหาร

ทรัพยากรบุคคล 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที ่7 

การบริหารจัดการ เพิ่มสรรถนะของบุคลากรให้
มุ่งสู่ความเป็นมืออาชีพ 

กิจกรรมข้าราชการใส
สะอาดของ

กรุงเทพมหานคร 

กิจกรรมการให้ความรู้
บุคลากรในส านักงาน
เขตห้วยขวางเกี่ยวกับ
ระบบงานจัดซื้อจัดจ้าง 

พัฒนาและขับเคลื่อน
มาตรฐานจริยธรรมและวินัย
ข้าราชการอย่างเป็นรูปธรรม 
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ทุ่มเทแรงกายแรงใจและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มความสามารถการบริหารทรัพยากรมนุษย์จึงเ ป็นสิ่งส าคัญ
ประการหนึ่งที่ส านักงานเขตห้วยขวางส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถมีทักษะต่อการปฏิบัติงานและมีใจรัก
ต่อการให้บริการประชาชน ส่งผลให้การปฏิบัติงานตามแผนและนโยบายของส านักงานเขตห้วยขวางมีประสิทธิภาพ
มีประสิทธิผล และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อกรุงเทพมหานครและประชาชน 
 
แนวคิดและทฤษฏีที่ใช้ในการวิจัย 
 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ให้ความส าคัญกับการปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์การ 
ภารกิจและหน้าที่ต้องสัมพันธ์กัน หากองค์การเน้นการสรรหาคนดี คนเก่ง (Top Quality Candidates) เข้ามา
ท างานจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการ Recruit สูงแต่ละเลยการจัดสรรระบบค่าตอบแทนท่ีจูงใจ องค์การก็จะไม่สามารถ
รักษาคนเก่ง คนดี ไว้ได้ ค่าใช้จ่ายที่ต้องสูญเสียไปในด้าน Recruitment ก็จะสูญเปล่าจากแนวคิดดังกล่าวจะเห็นว่า
การจัดการทรัพยากรมนุษย์หรอืการบรหิารทรพัยากรมนุษย์จะเกี่ยวข้องกับบุคคลในการบริหารงาน(วีณา พึงวิวัฒน์นิ
กุล, 2561, หน้า 2 - 3)ประกอบด้วย การวิเคราะห์ (Job Analysis) โดยพิจารณาจากลักษณะงานแต่ละงานการวาง
แผนการก าหนดความต้องการแรงงาน และการสรรหาคนเข้าท างานการคัดเลือกคนเข้าท างานการฝึกอบรมบุคลากร
ใหม่ การปฐมนิเทศการจัดการเรื่องค่าจ้าง เงินเดือน ค่าตอบแทนการประเมินผลการปฏิบัติงานการฝึกอบรมและการ
พัฒนาความปลอดภัย สุขภาพของบุคลากร กฎหมายแรงงาน การประกันสังคม ฯลฯ 
 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ดังกล่าวข้างต้นนั้นสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกับ “การบริหาร
จัดการภาครัฐแนวใหม่” ภายใต้หลักการและแนวคิดการเปลี่ยนระบบราชการที่เน้นระเบียบและขั้นตอนไปสู่การ
บริหารแบบใหม่ ซึ่งเน้นผลส าเร็จและความรับผิดชอบ รวมทั้งการใช้เทคนิคและวิธีการของเอกชนมาปรับปรุงการ
ท างาน นักวิชาการคนส าคัญอย่าง Hood (อ้างถึงใน บุญเกียรติ การะเวกพันธุ์, 2562, หน้า 32)เห็นว่าสิ่งที่เรียกว่า 
“การจัดการภาครัฐแนวใหม่” มีหลักส าคัญ 7 ประการ คือ(1) การจัดการโดยนักวิชาชีพที่ช านาญการ (Hands-on 
professional management) หมายถึงให้ผู้จัดการมืออาชีพได้จัดการด้วยตัวเอง ด้วยความช านาญ โปร่งใส และมี
ความสามารถในการใช้ดุลพินิจเหตผุลก็เพราะเมื่อรบัผิดชอบต่อหน้าท่ีที่ได้รบัมอบหมายแลว้ก็จะเกิดความรบัผิดชอบ
ต่อการตรวจสอบจากภายนอก (2)มีมาตรฐานและการวัดผลงานที่ชัดเจน (Explicit standards and measures of 
performance) ภาครัฐจึงต้องมีจุดมุ่งหมาย และเป้าหมายของผลงาน ซึ่งการตรวจสอบจะมีได้ก็ต่อเมื่อต้องมี
จุดมุ่งหมายที่ชัดเจน (3) เน้นการควบคุมผลผลิตที่มากขึ้น (Greater emphasis on output controls) การใช้
ทรัพยากรต้องเป็นไปตามผลงานท่ีวัดได้ เพราะเน้นผลส าเร็จมากกว่าระเบียบวิธี (4) แยกหน่วยงานภาครัฐออกเป็น
หน่วยงานย่อย ๆ (Shift to disaggregation of units in the public sector) การแยกหน่วยงานใหญ่ออกเป็น
หน่วยงานใดๆตามลักษณะสินค้าและบริการที่ผลิตให้เงินสนับสนุนแยกกันและติดต่อกันอย่างเป็นอิสระ (5) เปลี่ยน
ภาครัฐให้แข่งขันกันมากข้ึน (Shift to greater competition in the public sector) เป็นการเปลี่ยนวิธีการท างาน
ไปเป็นการจ้างเหมาและประมูล เหตุผลก็เพื่อให้ฝ่ายที่เป็นปรปักษ์กัน (rivalry) เป็นกุญแจส าคัญที่จะท าให้ต้นทุนต่ า 
และมีมาตรฐานที่สูงขึ้น (6) เน้นการจัดการตามแบบภาคเอกชน (Stress on private sector styles of 
management practice) เป็นการเปลี่ยนวิธีการแบบข้าราชการไปเป็นการยืดหยุ่นในการจ้างและการให้รางวัล (7) 
เน้นการใช้ทรัพยากรอย่างมีวินัยและประหยัด (Stress on greater discipline and parsimony in resource use) วิธี
นี้อาจท าได้ เช่น การตัดค่าใช้จ่ายเพิ่มในการท างาน หยุดยั้งการเรียกร้องของสหภาพแรงงาน จ ากัดต้นทุนการปฏิบัติ 
เหตุผลก็เพราะต้องการตรวจสอบความต้องการใช้ทรัพยากรภาครัฐ และ “ท างานมากขึ้นโดยใช้ทรัพยากรน้อยลง” 
(do more with less)   
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยจึงได้น ามาใช้เป็นแนวทางในการสร้างกรอบ

แนวคิดในการวิจัยครั้งนี้ ดังนี ้
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

ภาพ 2 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

ขอบเขตการวิจัย 
ขอบเขตด้านพ้ืนท่ีศึกษา เป็นการศึกษาเฉพาะส านักงานเขตห้วยขวาง โดยใช้ระยะเวลาในการด าเนินการ

ระหว่างเดือนมิถุนายน -เดือนกรกฎาคม 2562 
 

วิธีการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative research) โดยการวิเคราะห์เอกสาร(Documentary 

research)ใช้การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant Observation) และการสัมภาษณ์(Interview) ผู้ให้
ข้อมูลหลัก (Key Informant) ประกอบด้วยข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ของส านักงานเขตห้วยขวาง จ านวน 
7 คน 
 
ผลการวิจัย อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 ผลการวิจัยสรุปได้ ดังนี ้
 กระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ภายใต้แนวคิดการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ของส านักงานเขต
ห้วยขวาง 
 ประการแรกการบริหารงานด้านบุคลากรเป็นการด าเนินการภายใต้นโยบายของฝ่ายบริหารกรุงเทพมหานครซึ่ง
ได้มีการก าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางรวมถึงอ านาจหน้าที่ของส านักงานเขตไว้แล้วการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ของ
ส านักงานฯ จึงเป็นการด าเนินการภายใต้กฎ ระเบียบ แนวทาง และวิธีการที่เป็นไปในทิศทางเดียวกับกรุงเทพมหานคร 

การบริหารทรัพยากรมนุษยภ์ายใต้ 
การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม ่

ของส านักงานเขตห้วยขวาง 

กระบวนการการบริหารทรัพยากรมนุษย ์
1. การก าหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
2. การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ 
3. การก าหนดต าแหน่งและอัตราเงินเดือน 
4. การฝึกอบรมและการพัฒนา 
5. การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
6. สวัสดิการและผลประโยชน์เกื้อกูล 
 
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตในการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ 
1. ปัจจัยด้านพฤติกรรมของบุคคล 
2. ปัจจัยด้านองค์การ 
3. ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม 
 ปัจจัยท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการบริหาร 
ทรัพยากรมนุษย ์
1. สัมฤทธ์ิผลของงาน   
2. ความก้าวหน้า  
3. การมีส่วนร่วมในการท างาน  

ปัญหา และอุปสรรคในการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ภายใต้

แนวคิดการบรหิารจดัการภาครัฐ
แนวใหม่  

 

แนวทางพัฒนาการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร 
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 ประการที่สอง การวางแผนการบริหารทรัพยากรมนุษย์มีเป้าหมายส าคัญคือ การดึงศักยภาพของบุคลากร
ที่มีอยู่ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มสมรรถภาพ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาหน่วยงาน และสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความเหมาะสม รวมถึงการวางแผนก าลังคน การพัฒนา การรักษาไว้ และการใช้
ประโยชน์จากก าลังคน โดยในการก าหนดกรอบอัตราก าลังประจ าปีของส านักงานเขตห้วยขวางจะเริ่มจากการ
ด าเนินการประสานฝ่ายต่าง ๆเพื่อส ารวจอัตราว่างดังค าอธิบายดังน้ี 

“…การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ในส านักงานเขตห้วยขวางนั้นเป็นการคาดการณ์ความต้องการใช้
ทรัพยากรมนุษย์ในหน่วยงานให้เกิดความคุ้มค่า โดยการพยายามดึงศักยภาพของบุคลากรของส านักงานเขตห้วยขวาง 
มาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาหน่วยงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมีความ
เหมาะสม (สมชาย ธรรมวิโมกข์, สัมภาษณ์ 2562)...” 

ประการที่สามด้านการก าหนดต าแหน่งและอัตราเงินเดือน เป็นอ านาจหน้าที่ของส านักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการกรุงเทพมหานคร (ส านักงาน ก.ก.)ในการพิจารณาการก าหนดต าแหน่งและอัตราเงินเดือนในส่วนของ
ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ จะเป็นไปตามมาตรฐานการก าหนดต าแหน่งของข้าราชการกรุงเทพมหานคร
สามัญ และกฎ ก.ก. ว่าด้วยการให้ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญได้รับเงินเดือน พ.ศ. 2554 ในขณะที่บุคลากร
จะเป็นไปตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง การก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งลูกจ้างกรุงเทพมหานคร 
และข้อบังคับกรุงเทพมหานครว่าด้วยการก าหนดอัตราค่าจ้างข้ันต่ าสดุและสูงสุดของลูกจ้าง พ.ศ. 2554 (และที่แก้ไข
เพิม่เติม) 

จากข้อก าหนดและระเบียบ รวมถึงอ านาจหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น ท าให้การบริหารทรัพยากรมนุษย์ของ
ส านักงานเขตห้วยขวางเป็นการบริหารงานภายใต้นโยบาย ระเบียบ ค าสั่งและข้อก าหนดอื่น ๆ ของกรุงเทพมหานคร 
ดังนั้นส านักงานเขตจึงมิได้มีอ านาจที่แท้จริงในการบริหารจัดการ  

ประการที่สี่การบริหารทรัพยากรมนุษย์ด้านการอบรมและการพัฒนาโดยมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนา
สมรรถนะและมุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์เพื่อเพิ่มศักยภาพ
บุคลากรและพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้มปีระสิทธิภาพ มีความยืดหยุ่น และคล่องตัว สนับสนุนการ
บริหารราชการกรุงเทพมหานครอาทิ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการใช้งานระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธี
อิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) 

 
ตารางที่ 1ร้อยละความส าเร็จของผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้มีความรู้เกี่ยวกับระบบงานจัดซื้อจัดจ้างตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลส าเร็จ โครงการทีส่นับสนุน รายละเอียด 
ผลการด าเนินงาน 

ร้อยละความส าเรจ็ 
ของผู้เข้ารับ 
การฝึกอบรมใหม้ี
ความรู้เกี่ยวกับ
ระบบงานจัดซื้อ 
จัดจ้างตามเกณฑ ์
ที่ก าหนด 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

กิจกรรมฝึกอบรมใหม้ี
ความรู้ความเข้าใจใน
ระบบงานจัดซื้อจัดจ้าง 
ให้เป็นไปตาม พรบ. 
จัดซื้อจัดจ้าง และ 
การบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 ส านักงาน
เขตห้วยขวาง (ไม่ใช้
งบประมาณ) 

อบรมให้ความรู้โดยการถ่ายทอด
ความรู้บุคลากรในองค์การมี
ความเข้าใจในระบบจัดซื้อจดัจ้าง
ตามพรบ.จดัซื้อจัดจ้าง โดย
ความส าเร็จของผู้เข้ารับการ
อบรมวัดจากการท าแบบทดสอบ
หลังเข้ารับการอบรมได้ถูกต้อง
ร้อยละ 100 ของจ านวนข้อสอบ 

ที่มา. จาก รายงานผลการปฏิบัติงานผลการปฏิบตัิราชการตามค ารบัรอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561, โดย
ส านักงานเขตห้วยขวาง, 2561, ค้นเมื่อ 15 กรกฎาคม 2562 จาก, http://www.bangkok.go.th/huaikhwang 
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ประการที่ห้า ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน ส านักงานเขตห้วยขวางใช้ตัวช้ีวัด (KPI) ในการวัดผล
ส าเร็จของงาน โดยในแต่ละปีงบประมาณจะมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน 2 ช่วง คือ ระหว่างเดือนตุลาคม – 
เดือนมีนาคม (ช่วงที่ 1) และระหว่างเดือนเมษายน – เดือนกันยายนของ(ช่วงที่ 2)ทั้งนี้ก็เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ตัว
บุคลากร ดังค าอธิบายต่อไปนี้ 

“…ประโยชน์ของการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรในส านักงานเขตจะน าไปใช้พิจารณาความดี
ความชอบในการเลื่อนขั้นเงินเดือน การเลื่อนต าแหน่ง รวมถึงการโอนย้าย และการสับเปลี่ยนหมุนเวียนบุคลากรให้มี
ความเหมาะสมกับความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานประเด็นของการประเมินผลการปฏิบัติงานจะท าให้รู้ว่าการ
ปฏิบัติงานนั้นบรรลุวัตถุประสงค์ของส านักงานเขตห้วยขวางหรือไม่ (สรสิช เหลืองรุ่งเกียรติ, สัมภาษณ์ 2562)...” 

ประการที่หกการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในด้านสวัสดิการและผลประโยชน์เกื้อกูลส านักงานเขตห้วยขวาง ได้
ก าหนดผลตอบแทน สิทธิประโยชน์ และสวัสดิการต่าง ๆ ตามต าแหน่ง ความรับผิดชอบ โดยมีการประเมินผลและ
การวิเคราะห์ค่างานให้มีความเหมาะสมตามต าแหน่ง และความรับผิดชอบโดยให้สอดคล้องและเป็นไปตามระเบียบ
กรุงเทพมหานครดังค าอธิบายต่อไปนี้ 

“…บุคลากรในส านักงานเขตห้วยขวางจะได้รับผลตอบแทน สิทธิประโยชน์และสวัสดิการที่ส านักงาน ฯ     
ได้จัดเอาไว้ให้เป็นไปตามกฎหมาย และระเบียบอย่างเหมาะสมมีความเป็นธรรมภายใต้แนวทางและหลักเกณฑ์ของ
กรุงเทพมหานคร(ปิติพร ช านิเกษตร์,สัมภาษณ์ 2562)....” 
 
ตารางที่ 2ตัวช้ีวัด : ความชัดเจนของกระบวนการบริหารทรพัยากรมนุษยภ์ายใต้แนวคิดการบริหารจัดการ    ภาครัฐ
แนวใหม่ ของส านักงานเขตห้วยขวาง 

กระบวนการบริหารทรัพยากรมนษุย์ภายใต้แนวคดิการจดัการภาครฐัแนวใหม่
ของส านักงานเขตห้วยขวาง 

ตัวช้ีวัด 
ความชัดเจน 

1. การก าหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรมนุษย์ * 
2. การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ * 
3. การก าหนดต าแหน่งและอัตราเงินเดือน *** 
4. การอบรมและการพัฒนา ** 
5. การประเมินผลการปฏิบัติงาน *** 
6. สวัสดิการและผลประโยชน์เกื้อกูลในด้านสวัสดิการ *** 
หมายเหตุ : * มีความชัดเจนน้อย   **มีความชัดเจนปานกลาง   *** มีความชัดเจนมาก 
 ความชัดเจนของกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในด้านการก าหนดต าแหน่งและอัตราเงินเดือน    
ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงานและด้านสวัสดิการผลประโยชน์เกื้อกูล พบว่าภาพรวมมีความชัดเจนมาก 
เนื่องจากส านักงานเขตห้วยขวางได้ด าเนินการตามระเบียบปฏิบัติมีมาตรฐานในการบริหารทรัพยากรมนุษย์และใช้ 
KPI ในการวัดผลความส าเร็จของงานให้เป็นไปตามมาตรฐานทีก่รุงเทพมหานครก าหนดในขณะที่ด้านการอบรมและ
การพัฒนา พบว่า ภาพรวมมีความชัดเจนปานกลาง เนื่องจากบุคลากรในส านักงาน ฯ มีพื้นฐานการเรียนรู้และการรับรู้ที่
แตกต่างกัน จึงท าให้ผลลัพธ์ทีไ่ด้จากการอบรมจากการเรียนรู้และการรับรู้ไม่เท่ากันนอกจากนี้ด้านนโยบายและการ
วางแผนทรัพยากรมนุษย์ พบว่า ภาพรวมมีความชัดเจนน้อยมีการยึดติดกับเป้าหมายจนลืมปรับเปลี่ยนให้เข้ากับ
สถานการณ์และข้อเสนอแนะที่ได้รับ ในบางครั้งนโยบายและแผนยังมีเง่ือนไขของกรอบเวลาและข้อกฎหมายท า
ให้ผลลัพธ์ที่ออกมาไม่ดีเท่าที่ควร 
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 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ภายใต้แนวคิดการบริหารจัดการ
ภาครัฐแนวใหม่ของส านักงานเขตห้วยขวาง  

ประการแรกปัจจัยด้านพฤติกรรมของบุคคลของส านักงานเขตห้วยขวางเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
เพิ่มพูนศักยภาพของบุคลากรให้สูงขึ้น โดยการจูงใจใหม้ีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานอาทิ การใหค้่าตอบแทนที่
เพียงพอ ส่งเสริมสุขภาพและความก้าวหน้าในต าแหน่งงานดังค าอธิบายต่อไปนี้ 

“…ส านักงานเขตห้วยขวางจะต้องพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้สูงขึ้น และมีการชมเชยให้เกียรติผู้ที่
ปฏิบัติงานดเีพื่อเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน(อุบล พ่วงอนุเคราะห์, สัมภาษณ์ 2562)...” 

ประการที่สองปัจจัยด้านองค์การส านักงานเขตห้วยขวางมีการก าหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรมนุษย์
ในส านักงาน ฯ เพื่อให้บุคลากรมีแนวทางในการพัฒนาความรู้ความสามารถ และสมรรถนะทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศต่าง ๆ ที่ใช้ในส านักงาน ฯรวมถึงการเปิดโอกาสให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่างๆ 
เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และน าเสนอแนวคิดใหม่ๆในเชิงสร้างสรรค์อย่างมีขอบเขตโดยน าความคิดเห็นเหล่านั้น
ไปใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติงานในส านักงาน ฯ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น          ดัง
ค าอธิบายดังนี ้

“…ในการสร้างความสัมพันธ์และความผูกพันจะจะมุ่งเน้นในทุกระดับของส านักงานเขตห้วยขวางรวมทั้ง
ส่งเสริมการท างานเป็นทีมระหว่างฝ่ายทั้ง10 ฝ่ายส่งเสริมการสรา้งค่านิยมและวัฒนธรรมอันดีในหน่วยงานให้เกิดการ
ประสานงานและการปฏิบัตงิานได้อยา่งมีประสิทธิภาพ โดยในปีท่ีผ่านมาส านักงานเขตห้วยขวาง ได้มีการประเมินผล
ความพึงพอใจและการเปิดรับฟังความคิดเห็นต่างๆ จากการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท างานเป็นทีมการจัด
กิจกรรมสานสัมพันธ์ต่าง ๆ รวมถึงการส ารวจความพึงพอใจในการปฏิบัติงานซึ่งอยู่ในระดับที่ดีมาก (พัชรินทร์ สุ
วิเศษศักดิ์, สัมภาษณ์ 2562)...” 

ประการที่สามปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมของส านักนักงานเขตห้วยขวาง ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ท างาน 
ผู้ปฏิบัติงาน และระบบสาสนเทศล้วนแล้วแต่เป็นปัจจัยท่ีจะส่งผลต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร โดยส านักงาน ฯจะ
มุ่งเน้นการสร้างบรรยากาศที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน เพื่อให้มีบุคลากรมีสุขภาพดีทั้งด้านร่างกายและจิตใจมี
อุปกรณ์ใช้งานที่เพียงพอรวมถึงสภาพโดยรอบส านักงาน ฯ มีความเป็นระเบียบและเดินทางสะดวกดังค าอธิบาย
ต่อไปนี ้

“…สภาพแวดล้อมนับเป็นส่วนส าคัญต่อคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของบุคลากรในส านักงานเขตห้วยขวาง
เนื่องจากเป็นปัจจัยที่ท าให้บุคลากรรู้สึกว่าอยากท างานหรือไม่อยากท างาน(สมชาย ธรรมวิโมกข์, สัมภาษณ์ 2562)...” 
 
ตารางที่ 3 ตัวช้ีวัด : ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ภายใต้แนวคิดการบริหาร
จัดการภาครัฐแนวใหม่ของส านักงานเขตห้วยขวาง 

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคณุภาพชีวิตในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ภายใต้
แนวคิดการบรหิารจดัการภาครัฐแนวใหม่ของส านักงาน 

เขตห้วยขวาง 

ตัวช้ีวัด 
ความสัมพันธ์ 

1. ปัจจัยด้านพฤติกรรมของบุคคล *** 
2. ปัจจัยด้านองค์การ *** 
3. ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม *** 
หมายเหตุ : * มีความสัมพันธ์น้อย   ** มีความสัมพันธ์ปานกลาง   *** มีความสัมพันธ์มาก 
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 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตในการบริหารทรัพยากรมนุษย์  พบว่า ปัจจัยด้านพฤติกรรมของ
บุคคล ปัจจัยด้านองค์การ และปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมมีความสัมพันธ์มาก เนื่องจากปัจจัยทั้ง 3 ด้านมีความเช่ือมโยง
ซึ่งกันและกันในการสร้างการรับรู้และเพิ่มพูนทักษะของบุคลากรรวมถึงสร้างความผูกพันและการท างานเป็นทีม 
ในขณะที่การปฏิบัติงานภายในส านักงาน ฯ จะเน้นไปทางสภาพบรรยากาศที่เหมาะสมแก่การปฏิบัติงาน สถานที่
ท างานต้องอยู่ในสถานท่ีอ านวยความสะดวกจึงจะเป็นการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีในการปฏิบัติงาน 
 ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจการบริหารทรัพยากรมนุษย์ภายใต้แนวคิดการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ ของ
ส านักงานเขตห้วยขวาง  

ประการแรก ปัจจัยด้านสัมฤทธ์ิผลของงาน ส านักงานเขตห้วยขวางมุ่งเน้นผลการปฏิบัติงานและการวัดผล
ส าเร็จในการปฏิบัติงานโดยก าหนดตัวช้ีวัด (KPI) ขึ้นมา รวมถึงก าหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงาน 
มุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิของงานท่ีเกิดขึ้น แม้จะเป็นการแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพและรูปแบบในการการบริหารจัดการ
ภาครัฐแนวใหม่ แต่ในทางปฏิบัติก็ต้องอยู่ภายใต้กฎหมาย ระเบียบ และความถูกต้อง ซึ่งในหลายครั้งกฎหมายและ
ระเบียบต่าง ๆ ก็ยังเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ด้วยเหตุนี้บุคลากรจึงต้องมีความรู้ความเข้าใจในด้านกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง เพื่อไม่ให้การปฏิบัติงานเกิดการละเมิดต่อข้อกฎหมายและระเบียบที่ก าหนด รวมถึงการหาแนวคิดหรือ
วิธีการปฏิบัติงานรูปแบบใหม่ที่คาดว่าจะท าให้การปฏิบัติงานมีการพัฒนาและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยในส่วน
ของส านักงานเขตห้วยขวางจะเป็นไปตามนโยบายกรุงเทพมหานคร ตามกฎ ระเบียบ และแนวทาง วิธีการ
ปฏิบัติงาน เพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และคลอบคลุมพื้นท่ีทั้งกรุงเทพมหานคร ดังค าอธิบายดังน้ี 

“…ถ้าผู้บริหารให้ความส าคัญและสนับสนุนบุคลากรจะมีแรงจูงใจและมีความกระตือรือร้นในการ
ปฏิบัติงานให้ประสบความส าเร็จ โดยส านักงานเขตห้วยขวางจะเน้นมุงเน้นไปที่ผลการปฏิบัติงานและการวัดผล
ส าเร็จในการปฏิบัติงานโดยก าหนดตัวช้ีวัด(KPI) ขึ้นมา รวมถึงก าหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงาน 
(กมลรัตน์ เชี่ยวพานิชย์, สัมภาษณ์ 2562)…” 

ประการที่สองด้านความก้าวหน้าในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของส านักงานเขตห้วยขวางเป็นปัจจัยที่
ส าคัญต่อบุคลากรในส านักงาน ฯ เนื่องจากทุกคนที่ปฏิบัติงานในส านักงานเขตล้วนแล้วแต่ต้องการความก้าวหน้าใน
หน้าท่ีการงานและเข้าสู่ต าแหน่งใหม่ที่สูงกว่าเดิมซึ่งการที่บุคลากรได้เผชิญกับงานในสถานการณ์ใหม่ ๆ ที่มีความท้า
ทายก็จะท าให้มีโอกาสพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานและส่งผลให้มีความก้าวหน้าในต าแหน่งงาน ดังค าอธิบายต่อไปนี ้

“…บุคลากรในส านักงานเขตห้วยขวางย่อมต้องการความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน รวมถึงต้องการยอมรับ
จากผู้บังคับบัญชา ไม่ว่าจะเป็นการยอมรับในความคิดหรือความสามารถในตัวของบุคลากรอีกทั้งยังต้องการค ายกย่อง
ชมเชยและการได้รับผลตอบแทนก็จะสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรในส านักงานเขตห้วยขวางเป็น
อย่างมาก (พัชรินทร์สุวิเศษศักดิ์, สัมภาษณ์ 2562)...” 

ประการที่สามด้านการมีส่วนร่วมในการท างานของส านักงานเขตห้วยขวางจะเป็นการเปิดโอกาสให้
บุคลากรได้เข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับนโยบายต่าง ๆ วิธีการปฏิบัติงาน ตลอดจนการตัดสินใจในการปฏิบัติงาน นับเป็นการสร้างแรงจูงใจที่ดีให้
บุคลากรเกิดความผูกพันต่อส านักงาน ฯ ซึ่งจะช่วยสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรให้มีการยอมรับใน
ความสามารถซึ่งกันและกัน และมีโอกาสพัฒนาการท างานเป็นทีมด้วยดังค าอธิบายต่อไปนี้ 
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“…สิ่งส าคัญของการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานจะช่วยสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานให้ข้าราชการ
กรุงเทพมหานครสามัญ และบุคลากรให้มีการยอมรับในความสามารถซึ่งกันและกัน สร้างโอกาสในการพัฒนาการ
ท างานเป็นทีม ซึ่งในการท างานเป็นทีมและการมีทีมที่ดี นับได้ว่าจะสามารถพึ่งพาอาศัยและสามารถช่วยเหลือให้
ค าปรึกษาซึ่งกันและกัน รวมถึงการปรึกษาหารือหรืออภิปรายร่วมกัน โดยอาจมีผู้บังคับบัญชาคอยให้ค าแนะน าและ
ช่วยเหลือ (ปิยวัฒน์สายแสง, สัมภาษณ์ 2562)...” 

 
ตารางที่ 4ตัวช้ีวัด : ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ภายใต้แนวคิดการบริหารจัดการภาครัฐ
แนวใหม่ ของส านักงานเขตห้วยขวาง 

ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจการบริหารทรัพยากรมนุษย์ภายใต้แนวคิด 
การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม ่ของส านักงานเขตห้วยขวาง 

ตัวช้ีวัด 
แรงจูงใจ 

1. สัมฤทธ์ิผลของงาน ** 

2. ความก้าวหน้า *** 

3. การมีส่วนร่วมในการท างาน *** 

หมายเหตุ : * มีแรงจูงใจน้อย   ** มีแรงจูงใจปานกลาง   *** มีแรงจูงใจมาก 
 ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ภายใต้แนวคิดการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ 
ของส านักงานเขตห้วยขวาง ในด้านความก้าวหน้า และด้านการมีส่วนร่วมในการท างาน พบว่า ภาพรวมมีแรงจูงใจมาก
ซึ่งทุกคนในส านักงาน ฯ ล้วนต้องการความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน ต้องการความมั่นคงในหน้าที่ และมีส่วนร่วมใน
การปฏิบัติงาน รวมถึงการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายต่าง ๆ วิธีการปฏิบัติงาน ตลอดจนการตัดสินใจในการ
ปฏิบัติงานในขณะทีด่้านสัมฤทธ์ิผลของงาน พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง การปฏิบัติงานบางงานให้ประสบ
ความส าเร็จมีข้อจ ากัดเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบ ซึ่งในหลายต่อหลายครั้งกฎหมายและระเบียบต่าง ๆก็ยังเป็น
อุปสรรคในการปฏิบัติงานอยู่บ้าง 
 ปัญหา และอุปสรรคในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ภายใต้แนวคิดการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ของ
ส านักงานเขตห้วยขวางจากผลการวิจัยพบว่าบุคลากรยังขาดความผูกพันต่อส านักงาน ฯจึงท าให้เกิดการย้ายหรือ
การลาออกจากราชการบ่อยครั้ง จึงท าให้บุคลากรไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน เกิดภาวะงานล้นคน ในขณะที่
บุคลากรยังขาดความรู้และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสม ส่งผลให้การปฏิบัติงานยังไม่ได้รับการพัฒนา
เท่าที่ควร เกิดความล่าช้าและความซ้ าซ้อนในการปฏิบัติงาน บุคลากรยังกลัวการเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ใหม่ ๆ ที่เข้ามาในส านักงาน ฯ อีกทั้งยังกลัวว่าเทคโนโลยีสารสนเทศจะเข้ามาลดบทบาทและความส าคัญในการ
ปฏิบัติงานของตนเอง จนท าให้มีการต่อต้านเทคโนโลยีต่าง ๆ ท่ีเข้ามา รวมถึงความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี
ที่มีอย่างรวดเร็ว ท าให้บุคลากรในส านักงาน ฯ รุ่นเก่า ๆ ที่ใกล้เกษียณอายุราชการที่ไม่มีพื้นฐานทางเทคโนโลยีและ
ยังยึดติดรูปแบบการปฏิบัติงานแบบเดิม ๆ ไม่สามารถปรับตัวได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนอกจากนี้ผู้บริหาร
ยังมีภารกิจค่อนข้างมากและหลากหลายด้าน มิใช่เพียงภารกิจหลักในด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์เพียงอย่าง
เดียว แต่ยังมีภารกิจในด้านอื่น ๆ ที่ต้องด าเนินการควบคู่ไปด้วยกันอาทิ นโยบายเร่งด่วนของผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครจึงท าให้ไม่สามารถเข้าถึงลักษณะงานท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ได้อย่างเต็มเวลา 
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 แนวทางพัฒนาการปฏิบัติงานของบุคลากรในส านักงานเขตห้วยขวางจากผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารควรให้
ความส าคัญในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และมีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในด้านต่าง ๆ โดยมุ่งเน้นให้
ความส าคัญกับบุคลากรในทุกระดับ ให้โอกาสบุคลากรทุกคนให้ได้รับการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกัน ในขณะที่ควร
ส่งเสริมให้มีการจัดสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ความสามารถทักษะใหม่ๆ และเปิดโอกาสให้กับบุคลากร ได้มีโอกาส     
ในการยกระดับความรู้ความสามารถโดยการศึกษาต่อ รวมถึงควรมีการประเมินผลบุคลากรที่ผ่านการฝึกอบรมใน
หลักสูตรต่าง ๆ และรายงานผลการฝึกอบรมให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุกครั้ง และสามารถถ่ายทอดความรู้ที่ได้จากการ
อบรมให้กับผู้อื่นได้ทราบและปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกัน นอกจากน้ี ผู้บริหารควรเน้นการมีส่วนร่วมโดยการเปิด
โอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาสามารถแสดงทัศนคติต่าง ๆอย่างอิสระ สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 
โดยไม่เกรงกลัวต่ออ านาจของผู้บริหาร ซึ่งจะช่วยให้เกิดรูปแบบการปฏิบัติงานใหม่ ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อส านักงาน ฯให้
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างราบรื่นและสอดคล้องกับแนวคิดของการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ 
 
 การอภิปรายผล สามารถสรุปได้ดงันี้  
 กระบวนการการบริหารทรัพยากรมนุษย์ภายใต้แนวคิดการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ ของส านักงาน
เขตห้วยขวางจากผลการวิจัยพบว่า กระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์เป็นการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรใน
ส านักงาน ฯ โดยมุ่งเน้นไปที่การก าหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรมนุษย์การวางแผนทรัพยากรมนุษย์การ
ก าหนดต าแหน่งและอัตราเงินเดือนการฝึกอบรมและการพัฒนา การประเมินผลการปฏิบัติงานและสวัสดิการและ
ผลประโยชน์เกื้อกูลสอดคล้องกับแนวคิดของ วีณา พึงวิวัฒน์นิกุล (2561) กล่าวโดยสรุปว่า การก าหนดนโยบายการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ นโยบายการบริหารทรัพยากรมนุษย์มีความส าคัญต่อองค์การ เพราะนโยบายคือหลักการที่
ก าหนดขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติ นโยบายด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ท่ีดีสามารถน าไปปฏิบัติและวัดผลได้จริง 
จึงจ าเป็นต้องมีแผนด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ มีกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับที่สอดคล้องกับแผนและ
นโยบาย ในขณะทีก่ารวางแผนทรัพยากรมนุษย์ เป็นการพิจารณาและก าหนดแนวทางปฏิบัตงิานให้บรรลุเปา้หมายที่
ต้องการ เปรียบเหมือนเป็นสะพานเช่ือมโยงระหว่างปัจจุบันกับอนาคตเป็นการคาดการสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้น เพื่อ
พิจารณาก าหนดแนวทางปฏิบัติงาน มีการตัดสินใจตามวัตถุประสงค์ และการคาดคะเนอย่างใช้ดุลยพินิจเพื่อตัดสิน
เลือกแนวทางปฏิบัติที่ดีท่ีสุดส าหรับอนาคตซึ่งเมือ่มีการวางแผนความต้องการก าลังคนไว้ล่วงหน้า ข้ันต่อมาก็คือ การ
ก าหนดต าแหน่งและอัตราเงินเดือน รองรับความจ าเป็นและความตอ้งการตามแผนก าลงัคน ก่อนท่ีจะด าเนินการสรร
หาบุคคลตามต าแหน่ง ซึ่งประประกอบไปด้วย ประเภท ระดับ และจ านวนของต าแหน่งส่วนอัตราเงินเดือนจะมาก
หรือน้อยขึ้นอยู่กับระดับต าแหน่งนั้น ๆ จากนั้นจึงต้องมีการฝึกอบรมและการพัฒนา ซึ่งเป็นกระบวนการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในด้านต่าง ๆ ของมนุษย์ ได้แก่ ความรู้ ความสามารถ ทักษะ อุปนิสัย และทัศนคติ โดย
อาศัยกระบวนการเรียนรู้ที่ด าเนินการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เป็นกระบวนการในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประหยัด และท าให้การท างานของบุคคลเป็นไปด้วยความพึงพอใจอีกทั้งยังเป็นการ
เตรียมผู้ที่จะได้รับการเลื่อนต าแหน่งหน้าที่ต่อไปอีกด้วย โดยในส่วนของการประเมินผลการปฏิบัติงานคือ ระบบการ
ประเมินผลตัวบุคคลอันเนื่องมาจากผลการปฏิบัติงาน โดยอาศัยหลักเกณฑ์และวิธีการต่าง ๆ อย่างปราศจากอคติ รวมทั้ง
การประเมินคุณสมบัติที่จ าเป็นต่อการท างานของบุคคล ประโยชน์ของการประเมินผลการปฏิบัตงิานอาจน าไปใช้เพือ่
พิจารณาความดีความชอบในการเลื่อนขั้นเงินเดือน การเลื่อนต าแหน่ง การย้าย และการสับเปลี่ยนหมุนเวียน
เจ้าหน้าที่ในองค์การ นอกจากนี้ในเรื่องของสวัสดิการและผลประโยชน์เกื้อกูล นอกจากเงินเดือนหรือค่าจ้างแล้ว
องค์การจะต้องมีสวัสดิการและผลประโยชน์เกื้อกูล (Welfare and benefits) เพื่อตอบแทนการปฏิบัติงานของบุคลากร
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ในองค์การ จะท าให้บุคลากรเกิดความผูกพันจงรักภักดี และมีส่วนให้บุคลากรมีสวัสดิภาพและมีการด ารงชีวิตใน
สังคมได้อย่างเป็นสุข โดยอาจรวมถึงการพ้นจากต าแหน่งหน้าที่การงาน เนื่องจากการลาออกทุพพลภาพ และการ
เกษียณอายุ การพ้นจากต าแหน่งหน้าที่การงานจะได้รับบ าเหน็จบ านาญ จะต้องเป็นผู้ที่มีความประพฤติดีและได้
ทุ่มเทท้ังแรงกายแรงใจในการท างานมาด้วยดีตลอดระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าที่  
 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ภายใต้แนวคิดการบริหารจัดการ
ภาครัฐแนวใหม่ของส านักงานเขตห้วยขวาง จากผลการวิจัยพบว่า การที่บุคลากรจะมีคุณภาพชีวิตการปฏิบัติงานที่ด ี
และเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ผู้บริหารในส านักงานเขตห้วยขวางจะต้องให้ความส าคัญกับการสร้าง
คุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานแก่บุคลากร โดยมีปัจจัยที่น่าสนใจ ดังต่อไปนี้ ประการแรก ปัจจัยด้านพฤติกรรมของ
บุคคล เป็นการจูงใจผู้ปฏิบัติงานให้สามารถปฏิบัติงานได้เต็มศักยภาพ จะต้องมีทัศนคติ และการจูงใจ โดยในส่วน
ของข้อมูลระดับคุณภาพชีวิตการปฏิบัติงาน ความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของบุคลากรคือ การ
ได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานที่เพียงพอ และมีความยุติธรรมมีการปฏิบัติงานที่ค านึงถึงความปลอดภัยและ
ส่งเสริมสุขภาพมีความมั่นคงและความก้าวหน้าต าแหน่งหน้าที่การปฏิบัติงานรวมถึงโอกาสในกา รพัฒนา
ความสามารถของบุคลากรประการที่สอง ปัจจัยด้านองค์การส านักงานเขตห้วยขวางจะต้องมีการก าหนดนโยบาย
เพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ขึ้นมา เพื่อให้บุคลากรในส านักงาน ฯ มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน 
นอกจากนี้ในปัจจุบันได้มีข้อก าหนดทางกฎหมาย และระเบียบให้ทุกองค์การถือปฏิบัติ และจะต้องมีการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ในองค์การให้เป็นไปตามกฎหมายที่ก าหนด ซึ่งจะต้องมีวิธีการปรับเปลี่ยนระบบงานหรือวิธีการ
ปฏิบัติงาน ถ้าองค์การจะมีการเปลี่ยนแปลงระบบงานหรือวิธีการปฏิบัติงาน ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ ที่ใช้ในหน่วยงานประการที่สาม ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมในส านักงานเขตห้วยขวาง ปัจจัย
ที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตการปฏิบัติงาน ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยในด้านการศึกษา อายุ สถานภาพ ประสบการณ์ท างาน 
ลักษณะสายงาน การฝึกอบรม ต าแหน่งหน้าที่ กฎหมาย ระเบียบ ข้อตกลง ข้อบังคับ และบรรยากาศในส านักงาน
เขตห้วยขวาง ล้วนแล้วแต่เป็นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของส านักงานเขต
ห้วยขวาง โดยปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานของส านักงานเขตห้วยขวาง จะเน้นไปทางสภาพ
บรรยากาศเหมาะสมแก่การปฏิบัติงาน สามารถเดินทางได้สะดวก มีสถานที่ท างานที่มีสภาพสะอาดมากเป็นพิเศษ 
รวมถึงการมีอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานที่เพียงพอและสามารถใช้งานได้อีกด้วยสอดคล้องกับแนวคิดของ Werther 
and Davis (อ้างถึงใน วรัชยา ศิริวัฒน์, 2561, หน้า 151-152) กล่าวว่า ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตการท างาน 3 
ประการ คือ (1) ปัจจัยด้านพฤติกรรมของบุคคล ซึ่งพิจารณาจากสิ่งที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานความ
ต้องการของบุคคลและการจูงใจบุคคลในการท างาน ได้แก่ องค์ประกอบพฤติกรรมบุคคล คือ การรับรู้ ค่านิยม 
ทัศนคติ และการจูงใจ (2) ปัจจัยด้านองค์การ เป็นลักษณะที่ท าให้แต่ละองค์การมีความแตกต่างกัน ได้แก่ 
จุดมุ่งหมาย วัตถุประสงค์การบริหารจัดการ หน่วยงานลักษณะงาน กิจกรรมการท างาน ความก้าวหน้าในต าแหน่ง
หน้าท่ี ระเบียบข้อบังคับและบรรยากาศในองค์การ พฤติกรรมการแสดงออกของบริหารที่แตกต่างกัน ซึ่งคนสามารถ
รับรู้ได้ในการปฏิบัติงาน (3) ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม เป็นสภาพสิ่งแวดล้อมในองค์การที่ครอบคลุมไปถึง สถานที่ คน 
ระบบ วัฒนธรรมในองค์การ และสิ่งแวดล้อมภายนอกองค์การ ได้แก่ นโยบายของรัฐ สังคม เศรษฐกิจ เทคโนโลยีที่มี
ผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการท างาน แล้วเป็นสภาพแวดล้อมที่ท าให้คนอยากท างาน และไม่อยาก
ท างาน สภาพแวดล้อมจึงนับเป็นส่วนท่ีมีความส าคัญอย่างยิ่งของคุณภาพชีวิตการท างาน  
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 ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ภายใต้แนวคิดการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ 
ของส านักงานเขตห้วยขวาง จากการวิจัยพบว่า แรงจูงใจในการบริหารทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อ
การปฏิบัติงาน โดยมีปัจจัยในการปฏิบัติงานท่ีน่าสนใจ ดังนี้ประการแรก ด้านสัมฤทธิ์ผลของงาน ส านักงานเขตห้วย
ขวางจะเน้นผลการปฏิบัติงานและการวัดผลส าเร็จในการปฏิบัติงานโดยก าหนดตัวช้ีวัด (KPI) ขึ้นมา มีการก าหนด
เป้าหมายและวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงาน มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงานที่เ กิดขึ้น รวมถึงการหาแนวคิดหรือวิธีการ
ปฏิบัติงานรูปแบบใหม่ที่คาดว่าจะท าให้การปฏิบัติงานมีการพัฒนาและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยในส่วนของ
ส านักงานเขตห้วยขวาง จะเป็นไปตามนโยบายกรุงเทพมหานคร กฎ ระเบียบ และแนวทาง วิธีการปฏิบัติงาน
ประการที่สองด้านความก้าวหน้า บุคลากรทุกคนในส านักงาน ฯ ล้วนต้องการความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน 
รวมถึงต้องการยอมรับจากผู้บังคับบัญชา และยังต้องการค ายกย่องชมเชยหรือการได้รับผลตอบแทนก็จะสร้าง
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรเป็นอย่างมาก ประการที่สามด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน เป็นการ
เปิดโอกาสให้บุคลากรไดม้ีบทบาทและส่วนร่วมในการปฏิบัติงานมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับนโยบายต่าง ๆ วิธีการปฏิบัติงาน ตลอดจนการตัดสินใจในการปฏิบัติงาน นับเป็นการสร้างแรงจูงใจที่ดีให้
เกิดความผูกพันกับส านักงาน ฯ ซึ่งจะช่วยสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานให้แกบุ่คลากรในส านักงาน ฯ ให้มีการยอมรับ
ในความสามารถซึ่งกันและกันและมีโอกาสพัฒนาการท างานเป็นทีมด้วย ซึ่งมีความสอดคล้องกับแนวคิดของ เอกชัยกี่
สุขพันธ์ (2533)ได้กล่าวสรุปว่า สัมฤทธิ์ผลของงาน (Achievement) คนเป็นจ านวนมากที่ต้องการความส าเร็จใน
การท างาน และพอใจในการมีส่วนสร้างสรรค์ที่มีความส าคัญให้แก่บริษัท ถ้าผู้บริหารยอมในข้อนี้ก็ย่อมสนับสนุนให้
บุคคลได้มีโอกาสประสบความส าเร็จในการท างานตามศักยภาพ (Potential) ของแต่ละบุคคลในขณะที่ ความก้าวหน้า 
(Advancement) ความก้าวหน้าในการท างานเป็นสิ่งท่ีทุกคนต้องการเพราะการเข้าสู่ต าแหน่งใหม่ หรือการได้เผชิญ
กับงานในสถานการณ์ใหม่ ๆที่มีความท้าทายจะท าให้บุคคลนั้นมีโอกาสพัฒนาทักษะการท างานอยู่เสมอนอกจากนี้
การมีส่วนร่วมในการท างาน (Participate) การเปิดโอกาสให้บุคคลมีส่วนร่วมในการท างานมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการ
ก าหนดนโยบาย วิธีการท างาน ตลอดจนการตัดสินใจในการท างานจะสร้างให้เกิดความรู้สึกผูกพันกับหน่วยงานการ
ให้มีส่วนร่วมในการท างานจะจูงใจให้บุคคลยอมรับในความสามารถซึ่งกันและกัน และมีโอกาสพัฒนาการท างานเป็น
ทีมด้วย 

สรุปภาพรวมของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ภายใต้แนวคิดการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ของ
ส านักงานเขตห้วยขวาง จะเป็นการด าเนินการโดยเริ่มตั้งตั้งแต่การมีบุคลากรเข้ามาปฏิบัติงานในส านักงานเขตห้วย
ขวาง การดูแลรักษาให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อส านักงาน 
ฯ รวมถึงการดูแลการออกจากงาน ไม่ว่าจะเป็นจากการลาออก หรือจากการเกษียณ โดยการน าแนวคิดการบริหาร
จัดการภาครัฐแนวใหม่เข้ามาใช้ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์มุ่งเน้นไปที่การก าหนดนโยบาย การวางแผนการก าหนด
ต าแหน่งและอัตราเงินเดือนการสรรหา การคัดเลือกเป็นต้น เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถท าประโยชน์ให้แก่ส านักงาน 
ฯ อย่างสูงสุด ประกอบกับการประเมินผลงาน การจัดวางคนให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงานการฝึกอบรมและพัฒนา 
ระเบียบวินัย การบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการ รวมถึงการให้ความช่วยเหลือและค าปรึกษาแก่ผู้ปฏิบัติงาน 
ตลอดการดูแลในด้านสุขภาพและความปลอดภัย รวมไปถึงการออกจากงาน ไม่ว่าจะเป็นการลาออก หรือการ
เตรียมการก่อนเกษียณ  
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ข้อเสนอแนะจากการวิจัย มีดังนี้ 
 จากการวิจัยการบริหารทรัพยากรมนุษย์ภายใต้แนวคิดการบรหิารจัดการภาครฐัแนวใหม่ของส านักงานเขต
ห้วยขวางพบว่า ในการประเมินผลการพัฒนาบุคลากร ควรจะต้องแจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ปฏิบัติงานทราบเพื่อจะได้รู้
ถึงผลของการพิจารณาและจัดท าเป็นฐานข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้สามารถใช้ผลการประเมินเป็นแหล่งข้อมูลต่อไปใน
อนาคต มีการตรวจสอบการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ โดยอาจน าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามา ช่วยในการสร้าง
ฐานข้อมูลส่วนบุคคล และควรมีการจัดตั้งคณะกรรมการในการตรวจสอบการประเมิน เพื่อความน่าเช่ือถือและความ
ยุติธรรม นอกจากนี้ ผู้บริหารยังควรให้ความส าคัญบุคลากรในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ควรสนับสนุนบุคลากรให้
เข้ารับการอบรมและพัฒนาในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน อีกทั้งยังควรส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากร
ของส านักงานเขตห้วยขวางใหม้ีแรงจูงใจในการพัฒนาตนเองเป็นประจ าอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากการพัฒนาตนเองจะ
ท าให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ดีที่สุดซึ่งจะต้องมาจากความต้องการที่จะปรับเปลี่ยนและพัฒนาตนเองในแต่
ละบุคคล รวมถึงควรมีการก าหนดพิจารณาความต้องการและวัตถุประสงค์ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้มีความ
ชัดเจนมากขึ้น และยังควรวิเคราะห์ถึงปัญหาการบริหารทรัพยากรมนุษย์และความต้องการของบุคลากรควบคู่ไปกับ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายในการปฏิบัติงานของส านักงานเขตห้วยขวาง จึงจะท าให้เป็นการพัฒนาอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษารูปแบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ภายใต้แนวคิดการบริหาร

จัดการภาครัฐแนวใหมข่องส่วนราชการอื่น ๆ ในสังกัดกรุงเทพมหานครหรือหน่วยงานอื่นที่มีรูปแบบของการบริหาร

ทรัพยากรมนุษยท์ีค่ล้ายคลึงกัน เพื่อให้ทราบถึงแนวทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์ภายใต้แนวคิดการบริหารจัดการ

ภาครัฐแนวใหม่ที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นอีกทั้งยังควรน าผลการวิจัยในครั้งนี้ไปศึกษา เพื่อให้เกิดการพัฒนาการบริหาร

ทรัพยากรมนุษย์ภายใต้แนวคิดการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ ของส่วนราชการอื่น ๆ ในสังกัดกรุงเทพมหานคร 

และควรศึกษาแบบเจาะลึกในแต่ละด้านที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เพื่อให้ได้รายละเอียดที่เจาะจง

และครอบคลุมในการวิจัยครั้งต่อไป 
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