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บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ แนวทางการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไขปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ใน บริษัท ไทยเชื้อเพลิงการบิน จ ากัด เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้วิธีวิจัยเอกสารและการวิจัย
สนาม โดยสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน 5 คน ผลการวิจัยพบว่า องค์กรให้ความส าคัญกับการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ แนวทางพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ พบว่าใช้แนวคิดของ Nadler และ Wigg 3 
ด้าน ได้แก่ การฝึกอบรม, การศึกษา และการพัฒนา ปัญหาและอุปสรรค ได้แก่ 1) ปัญหาบุคลากรแต่
ละคนมีความรู้ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์แต่ละด้านไม่เท่ากันจึงเป็นข้อจ ากัดที่จะพัฒนา 2) 
ปัญหาบุคลากรขาดทักษะการน าความรู้และประสบการณ์ไปใช้ในการปฏิบัติงาน3)ปัญหาในการศึกษา
การพัฒนาท าให้บุคลากรปฏิบัติงานให้กับองค์การได้ไม่เต็มที่ แนวทางในการแก้ไขปัญหา คือ การ
วิเคราะห์ความต้องการ ปัญหาและความจ าเป็นในการพัฒนา โดยก าหนดกรอบและทิศทางการพัฒนา
ให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์การ จัดให้มีการสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน ปรับ Mindsets 
ประเมินผลหลังการพัฒนา ข้อเสนอแนะ 1) ควรมีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ทันสมัย 2) ควรมีการพัฒนาทัศนคติ ค่านิยม คุณธรรมและจริยธรรมแก่บุคลากร 3) ควร
ส่งเสริมให้บุคลากรสามารถน าความรู้ที่ได้จากการพัฒนาน ามาใช้ในการปฏิบัติงาน 4) ควรมีการสร้าง
รูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ท่ีหลากหลายสอดคล้องกับความต้องการขององค์การ 
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              * บทความนี้เรียบเรียงจากการค้นคว้าอิสระเรื่อง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในบริษัทไทยเช้ือเพลิง          
การบินจ ากัด จังหวัดสมุทรปราการ 
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บทน า 
โลกในยุคปัจจุบันได้เข้าสู่ยุคกระแสโลกาภิวัฒน์ และเป็นยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว 

และไร้ขอบเขต มีนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ เพ่ือตอบสนองให้มนุษย์ท ากิจกรรมต่างๆ ได้สะดวก
รวดเร็ว ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองและโครงสร้างต่างๆ 
ทั้งวัฒนธรรมและการบริหารจัดการ จากกระแสแห่งการเปลี่ยนแปลงนี้ได้ส่งผลกระทบต่อองค์การ
ต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ท าให้ทุกองค์การเล็งเห็นถึงความส าคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
เนื่องจากคน เป็นทรัพยากรที่มีความส าคัญทางการบริหารจัดการมากที่สุด เพราะมนุษย์สามารถ
เรียนรู้และพัฒนาได้ตลอดชีวิต สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพได้ด้วยการพัฒนาทางด้านต่างๆ การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์มีความส าคัญต่อองค์การเป็นอย่างยิ่ง เพราะถ้าองค์การมีทรัพยากรมนุษย์ที่ดีและมี
คุณภาพก็จะส่งผลให้องค์การมีความม่ันคงและแข็งแกร่ง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จึงมีความจ าเป็น
ต่อองค์การทั้งในปัจจุบันและอนาคต การด าเนินงานในปัจจุบันและอนาคตต้องเผชิญกับความซับซ้อน
ของปัจจัยต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยภายในหรือภายนอกองค์การ รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคใน
องค์การ อันได้แก่ โครงสร้างการบริหารองค์การเปลี่ยนแปลงไป ท าให้มีการเปลี่ยนแปลงของบุคลากร 
ผู้บริหาร แนวโน้มโอกาสก้าวหน้าและการเลื่อนต าแหน่งของคนในองค์การมีน้อย การลาออกและการ
ย้ายแผนก ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ได้คาดการณ์ล่วงหน้า จึงจ าเป็นต้องมีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือ
จัดเตรียมบุคลากรทดแทนไว้ล่วงหน้า ท าให้องค์การจะต้องปรับและพัฒนาตนเองให้รองรับกับสภาพ
ของการเปลี่ยนแปลงที่ซับซ้อนได้  
          ข้อมูลทั่วไปของบริษัท ไทยเชื้อเพลิงการบิน จ ากัด   

บริษัท ไทยเชื้อเพลิงการบิน จ ากัด (TARCO) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2539 โดยมี
วัตถุประสงค์หลักเพ่ือด าเนินการให้บริการระบบส่งน้ ามันเชื้อเพลิงอากาศยานผ่านท่อแบบ Hydrant  
ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 530 ล้านบาท โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นระหว่างผู้ถือ
หุ้นใหญ่สองรายได้แก่ บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ (“BAFS”) 90% และบริษัท ท่าอากาศยาน
ไทย จ ากัด (มหาชน) (“ทอท.”) 10% โดย TARCO ได้เริ่มด าเนินการก่อนสร้าง เมื่อ 12 เมษายน 2544 
และเริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2549 พร้อมกับการเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการของท่า
อากาศยานสุวรรณภูมิ  

วิสัยทัศน์:ให้บริการระบบส่งน้ ามันอากาศยานที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ด้วยความ
ปลอดภัยและใส่ใจสิ่งแวดล้อม เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสี ย อย่างเป็นธรรม 
          พันธกิจ:เป็นการก าหนดขอบเขตการด าเนินงานเพ่ือให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ข้างต้น 
       บริษัท ไทยเชื้อเพลิงการบิน จ ากัด (Tarco) จังหวัดสมุทรปราการ มีสภาพปัญหาเรื่องการที่
บุคลากร ขาดความต่อเนื่องในการท างาน ไม่สามารถท างานทดแทนในส่วนอ่ืนๆได้ เพราะไม่มีความรู้
ความช านาญในงานด้านอ่ืนๆ พนักงานขาดทักษะในการท างาน ไม่มีความมุ่งมั่นตั้งใจท างาน ขาด
แรงจูงใจ รวมถึง มีบุคคลากรบางส่วนที่ปฎิบัติงานช้า พยายามหลีกเลี่ยงงานและความรับผิดชอบ 
และขาดการวางแผนกลยุทธ์ นโยบายการพัฒนาทรัพยากรมนุษยที่ดี ดังนั้นนโยบายในการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ คือ การเพ่ิมประสิทธิภาพของการท างานของ
พนักงาน ให้สามารถท างานได้ดียิ่งขึ้น บริษัท ไทยเชื้อเพลิงการบินจ ากัด (Tarco) จังหวัด
สมุทรปราการ จะต้องมีการลงทุนในด้านทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือให้ได้ทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ เป็น
ตัวขับเคลื่อนองค์การ  
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       จากปัญหาและความเป็นมาดังกล่าว ท าให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ ในบริษัท ไทยเชื้อเพลิงการบิน จ ากัด (Tarco) จังหวัดสมุทรปราการ เพ่ือให้ทราบถึง
ความคิดเห็นของพนักงานต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในบริษัท ไทยเชื้อเพลิงการบิน จ ากัด ซึ่ง
ประกอบด้วย 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการฝึกอบรม ด้านการพัฒนา และด้านการศึกษา รวมถึงศึกษาปัญหา
และอุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหาของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และหวังว่าผลที่ได้รับจากการ
วิจัยในครั้งนี้ จะสามารถน าไปเป็นข้อมูลส าหรับผู้บังคับบัญชาในการพิจารณาวางแผน ก าหนด
นโยบายในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้แก่องค์การ
มากยิ่งขึ้น 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
      การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Reserch) โดยใช้การวิจัยเอกสาร 
(Documentary Reserch) เป็นวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการรวบรวมเอกสาร ซึ่งเป็นข้อมูลที่มี
การบันทึกไว้แล้วโดยผู้ อ่ืน ได้แก่ ต ารา,เอกสารประกอบการบรรยาย งานวิจัย วิทยานิพนธ์ ที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการวิจัยภาคสนาม (Field Research) ใช้การสัมภาษณ์
กลุ่มผู้ให้ข้อมลูหลักประกอบด้วยผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Information) จ านวน 5 คน ซึ่งเป็นบุคลากร
ในบริษัท ไทยเชื้อพลิงการบิน จ ากัด ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ผู้วิจัยเก็บข้อมูล
โดยวิธีการสัมภาษณ์ตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัย ซึ่งใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 
(Structured Interview) ซึ่งเป็นค าถามในการสัมภาษณ์และจดบันทึกข้อมูลและบันทึกเสียงตามค า
บอกของผู้ถูกสัมภาษณ์ โดยผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ และที่ได้จากการสังเกตการณ์ใน
สถานที่ท างานมาแยกประเด็นและจัดล าดับความส าคัญของประเด็นค าถามแล้วน ามาเปรียบเที ยบ
ความเหมือนหรือความแตกต่างของผู้ให้สัมภาษณ์แต่ละคน ประกอบกับข้อมูลที่ได้จากการสังเกตุการณ์
ก่อนจะน าข้อมูลนั้นไปวิเคราะห์กับข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ แนวคิด ทฤษฎี ผลงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง เพื่อจะได้ทราบถึงลักษณะที่มีความคล้ายคลึงกันและแตกต่างกันของข้อมูล แล้วน าข้อมูลมา
วิเคราะห์ร่วมกัน เพ่ือสรุปผลการวิจัยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ใน บริษัท ไทยเชื้ อเพลิงการบิน 
จ ากัด จ.สมุทรปราการ ศึกษาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
ปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ใน บริษัท ไทยเชื้อเพลิงการบิน จ ากัด จ.สมุทรปราการ 
ทั้งนี้เพ่ือน ามาสังเคราะห์และวิเคราะห์ เพ่ือให้ได้ค าตอบตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย โดยใช้           
การน าเสนอผลการวิจัยในรูปแบบพรรณนา และการบรรยาย 
 หลังจากเก็บรวบรวมข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยใช้การตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า 
(Triangulation) เพ่ือตรวจสอบว่าข้อมูลที่ได้ถูกต้อง น่าเชื่อถือ และครบถ้วนหรือไม่ เพ่ือให้ข้อมูลที่ได้
เป็นข้อมูลที่น่าเชื่อถือ มีคุณภาพซึ่งจะส่งผลต่อการประมวล วิเคราะห์ และสรุปผล (สุภางค์ จันทวานิช, 
2559, หน้า 129-130) ซึ่งผู้วิจัยใช้วิธีการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า ดังนี้ 
 1. การตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล (Data Triangulation) เป็นการตรวจสอบแหล่งที่มาของ
ข้อมูลซึ่งประกอบด้วย เวลา สถานที่ และบุคคล โดยจะพิจารณาว่า ถ้าเก็บข้อมูลในเวลาที่ต่างกัน 
สถานที่ต่างกัน และเปลี่ยนบุคคลผู้ให้ข้อมูล ข้อมูลที่ได้จะเหมือนเดิมหรือไม่ 
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 2. การตรวจสอบสามเส้าด้านผู้วิจัย (Investigator Triangulation) เป็นการตรวจสอบข้อมูล
จากผู้วิจัย แต่ละคนจะได้ข้อมูลแตกต่างกันอย่างไร โดยการเปลี่ยนตัวผู้วิจัยแทนการให้ผู้วิจัยคนเดียว
เก็บข้อมูล 
 3. การตรวจสอบสามเส้าด้านทฤษฎี (Theory Triangulation) เป็นการตรวจสอบข้อมูลว่า 
ถ้าผู้วิจัยใช้แนวคิดทฤษฎีที่แตกต่างไปจากเดิม จะท าให้การตีความข้อมูลแตกต่างกันหรือไม่ มากน้อย
เพียงใด 
 4. การตรวจสอบสามเส้าด้านวิธีการรวบรวมข้อมูล (Methodological Triangulation) เป็น
การตรวจสอบข้อมูลจากการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ใช้การเก็บรวบรวมข้อมูลหลายวิธีในเรื่อง เดียวกัน
ด้วยวิธีการต่างๆ ได้แก่ การสังเกต การสัมภาษณ์ การศึกษาเอกสาร เป็นต้น 
 
ผลการวิจัยและการอภิปราย 
      ผลการวิจัย 
         ผู้วิจัยได้สรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา ดังนี้ 

วัตถุประสงค์ที่ 1 เพื่อศึกษาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของบริษัท ไทยเชื้อเพลิงการบิน 
จ ากัด จังหวัดสมุทรปราการ 

การวิจัยพบว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นกระบวนการเพ่ิมความรู้ ทักษะ ความสามารถ
ให้กับบุคลากร โดยผ่านกิจกรรมต่างของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ได้แก่ การฝึกอบรม การศึกษา 
และการพัฒนาเป็นกระบวนการจัดการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคน การคัดเลือกบุคคลเข้าท างาน การจัด
วางต าแหน่งของบุคคลให้เหมาะสมกับงาน การจัดสวัสดิการ การจ่ายเงินเดือนหรือค่าตอบแทน              
การพิจารณาบทบาทหน้าที่และการควบคุมการท างานของบุคลากรให้ท างานอย่างเต็มศักยภาพ              
การจัดการทรัพยากรมนุษย์จึงเป็นสิ่งที่จ าเป็นและมีความส าคัญต่อการบริหารองค์การ นอกจาก
องค์การต้องจัดให้มีสวัสดิการ มีการวิเคราะห์ประเมินผลการปฏิบัติงาน มีการสร้างความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างทรัพยากรบุคคล ซึ่งมีความส าคัญต่อความส าเร็จในการบริหารงาน บริหารคน และการบรรลุ
เป้าหมายขององค์การและตรงตามพันธกิจขององค์การ การจัดระเบียบดูแลบุคลากรให้ปฎิบัติงาน
เพ่ือให้บุคลากรได้ใช้ประโยชน์จากความรู้ ความสามารถของแต่ละบุคลากรให้ได้มากที่สุด อันเป็นผล
ท าให้องค์การอยู่ในฐานะได้เปรียบทางการแข่งขัน และความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารกับบุคลากร 
ตั้งแต่ระดับสูงสุดและต่ าสุด รวมตลอดถึงการด าเนินการต่างๆ อันเกี่ยวข้องกับบุคลากรทุกคนใน
องค์การ 

 
วัตถุประสงค์ที่ 2 เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของ บริษัท ไทยเชื้อเพลิง

การบิน จ ากัด จังหวัดสมุทรปราการ 
        การวิจัยพบว่า แนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของบริษัท ไทยเชื้อเพลิงการบิน จ ากัด  
จังหวัดสมุทรปราการ มีแนวคิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 3 ด้านในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ใน
บริษัท ไทยเชื้อเพลิงการบิน จ ากัด จังหวัดสมุทรปราการ โดย การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็น
กระบวนการวางแผนอย่างเป็นระบบเพ่ือพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานและปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานขององค์การให้สูงขึ้น โดยวิธีการฝึกอบรม การให้การศึกษา และการ
พัฒนาขอบเขตของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จึงครอบคลุม 3 เรื่องด้วยกัน คือ 



5 
 

 

1. การฝึกอบรม (Training) ถือเป็นการพัฒนาบุคลากรที่ส าคัญที่สุด เนื่องจากการฝึกอบรม
เป็นกิจกรรมที่สามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมรวมทั้งทัศนคติของบุคลากรได้ ท าให้ผู้ฝึกอบรมได้
เรียนรู้ เพ่ิมความรู้ และทักษะที่จ าเป็น เป็นกระบวนการที่จัดขึ้นเพ่ือการเรียนรู้ส าหรับงานปัจจุบัน
และเตรียมความพร้อมส าหรับการปฏิบัติงานในอนาคตซึ่งจะน าไปสู่การปฏิบัติงานได้ดีขึ้น อันน าไปสู่
การเพ่ิมผลผลิตและก่อให้เกิดผลส าเร็จต่อเป้าหมายและวัตถุประสงค์มุ่งหวังให้ผู้เข้ารับการอบรม
สามารถน าความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ทันทีหรือมีพฤติกรรมการท างานที่เปลี่ยนแปลงไปตาม
ความต้องการขององค์การ การฝึกอบรมมีความเสี่ยงอยู่บ้าง ที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมไม่อาจท างานได้
ตามความมุ่งหวังขององค์กร อาจเป็นเพราะการจัดหลักสูตรยังไม่เหมาะสมกับความเปลี่ยนแปลงต่างๆ 
ที่เกิดขึ้น ขั้นตอนการท างาน เทคโนโลยี เครื่องมือเครื่องใช้ หรือสภาพการแข่งขันผันแปรไปจากที่ได้
คาดคะเนไว้ การฝึกอบรมสามารถท าการเชื่อมโยงให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์การ เพ่ือยกระดับ
ทักษะและความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานที่จ าเป็นในงานปัจจุบัน และเตรียมความพร้อม
ส าหรับการปฏิบัติงานในอนาคต เพ่ือมุ่งมั่นให้ปฏิบัติงานนั้นต่อไปหรือสามารถท างานที่มีความยากได้
มากยิ่งขึ้น บริษัทมีการส ารวจความต้องการฝึกอบรม โดยการพิจารณาก าหนดหลักสูตรฝึกอบรมต้อง
อ้างอิงตามลักษณะรายบุคคล เพ่ือให้สามารถเติมเต็มทักษะ ความรู้ ความสามารถของพนักงาน แนว
ทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านการฝึกอบรมของบริษัท ไทยเชื้อเพลิงการบิน จ ากัด จ.
สมุทรปราการ คือ มีการจัดฝึกอบรมให้แก่พนักงานทั้งระยะสั้นและระยะยาว ทั้งในและนอกสถานที่ 
ด้วยหลักสูตรต่างๆ เพื่อให้พนักงานมีการพัฒนาศักยภาพตนเอง ให้เกิดมีทักษะ ความรู้ ความสามารถ
ในการปฏิบัติงาน และการฝึกอบรมกับหน่วยงานภายนอกต่างๆ เพ่ือเป็นการหาประสบการณ์ใหม่ๆ 
แนวคิดใหม่ๆ ระดมความคิดเห็นซึ่งกันและกัน รู้จักการท างานเป็นทีม โดยมีการจัดการทรัพยากร
มนุษย์จัดการด าเนินงานให้บุคลากรได้รับประสบการณ์การเรียนรู้ช่วงระยะเวลาหนึ่งในอันที่จะน ามา
ซ่ึงการปรับปรุงความสามารถในการท างานและส่งเสริมความก้าวหน้า ซึ่งถือเป็นกระบวนการการ
พัฒนาประสิทธิภาพการท างานของทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือเอ้ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการ
ท างาน ให้สามารถปรับตัวได้ทันกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กรได้ และช่วย
เสริมสร้างความเจริญเติบโตของทั้งทรัพยากรมนุษย์และองค์กรในปัจจุบันและอนาคต 

2. การศึกษา (Education) เป็นกระบวนการที่จัดขึ้น เพ่ือเตรียมบุคคลให้มีความพร้อมที่จะ
ท างานตามความต้องการขององค์กรในอนาคต การศึกษายังคงต้องเกี่ยวกับการท างานอยู่ แต่จะ
แตกต่างไปจากการฝึกอบรม เนื่องจากเป็นการเตรียมเรื่องงานในอนาคตที่แตกต่างไปจากงานปัจจุบัน 
การศึกษาจึงเป็นการเตรียมบุคลากรเพ่ือการเลื่อนขั้นต าแหน่ง (Promotion) หรือให้ท างานในหน้าที่
ใหม่ การศึกษาต่อเป็นการสนับสนุนให้บุคลากรในองค์การได้รับทักษะ ความรู้ ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานเพ่ิมมากขึ้น ถ้าบุคลากรมีการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น ท าให้บุคลากรมีศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานที่ดีขึ้น และกล้าตัดสินใจในสิ่งที่ควรกระท า ดังนั้นผู้บริหารจึงควรสนับสนุนเรื่องการศึกษา
ต่อในระดับต่างๆ บริษัท ไทยเชื้อเพลิงการบิน จ ากัด จ.สมุทรปราการ ให้ทุนการศึกษาต่อใน
ระดับอุดมศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท หลักสูตรประกาศนียบัตรระยะสั้น ให้แก่
บุคลากรในบริษัท เพ่ือเป็นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอีกรูปแบบหนึ่ง โดยให้บุคลากรมีความรู้
ความสามารถ รู้จักคนอื่นเพ่ิมมากข้ึน และสามารถปรับตัวเข้าหาคนอ่ืนได้ดีเช่นกัน การศึกษาต่อ เป็น
การสนับสนุนให้บุคลากร มีการพัฒนาสอดคล้องกับกลยุทธ์ แนวทางของบริษัทที่วางไว้ในอนาคต โดย
ระบุว่า การศึกษาเป็นความหวังที่ดีที่สุดของมนุษยชาติในการบรรลุเป้าหมายของการพัฒนาที่ ยั่งยืน 
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แต่การศึกษาไม่ได้หมายถึงการศึกษาในระบบ และนอกระบบเท่านั้น การศึกษามีความหมายรวมถึ ง
การศึกษาตามอัธยาศัย หรือการเรียนรู้ที่ไม่เป็นทางการทั้งหลาย ที่สามารถเรียนรู้ในวิถีชีวิตประจ าวัน
ทั้งท่ีบ้านและชุมชนในวงกว้าง 

จากที่กล่าวมาข้างต้น การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในบริษัท ไทยเชื้อเพลิงการบิน จ ากัด                     
จ.สมุทรปราการ จะประสบความส าเร็จได้นั้น ควรได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาอย่างต่อเนื่องและ
ส่งเสริมการศึกษาของบุคลากรทุกประเภทและตรงตามสายงาน องค์การควรส ารวจความต้องการใน
การศึกษาต่อระดับต่างๆ ของบุคลากรทุกประเภทอย่างสม่ าเสมอ โดยที่การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
โดยการศึกษาจะต้องมีความสอดคล้องกับกลยุทธ์ นโยบาย วัตถุประสงค์ เป้าประสงค์ พันธกิจ และ
วิสัยทัศน์ขององค์การ จึงจะท าให้การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยการศึกษาจะเกิดประโยชน์สูงสุดแก่
องค์การ 

3. การพัฒนา (Development) การพัฒนาบุคลากรมีความส าคัญในองค์กร ถือว่าเป็นการ
พัฒนาบุคลากร เช่น การฝึกอบรม การศึกษาต่อ การจัดกิจกรรมต่างๆ เพ่ือให้บุคลากรเกิดทักษะ
ความรู้ความสามารถ ในการปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ เพราะเหตุนี้เองบุคลากรจึงเป็นตัวขับเคลื่อนการ
ปฏิบัติงานให้เกิดผลส าเร็จ ดังนั้นการพัฒนาบุคลากรจึงขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของผู้บริหารว่าจะให้เข้า
รับการฝึกอบรมหรือไม่ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม การพัฒนาเป็นกระบวนการที่จัดขึ้นเพ่ือให้เกิดการ
เรียนรู้และประสบการณ์แก่บุคลากรขององค์กร เป็นการช่วยเตรียมความพร้อมของบุคลากรส าหรับ
การเรียนรู้สิ่งต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตและจุดหมายที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรขององค์การ ช่วยให้
บุคลากรขององคก์ารได้เพ่ิมพูนความรู้ ได้บริษัท ไทยเชื้อเพลิงการบิน จ ากัด จ.สมุทรปราการ 

    1) มีการพัฒนาบุคลากร โดยยึดหลักการ วิธีการบริหารความสามารถในการปฏิบัติงาน 
หลักสูตรเกี่ยวกับระบบงาน ระเบียบ กฎหมายที่ชัดเจน  

    2) จัดให้มีการอบรมหลักสูตรที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานและการพัฒนาด้วยตนเอง เช่น 
การส่งบุคลากรไปฝึกอบรม การสอนงาน การศึกษาดูงาน 

    3) การส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตรที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานและศึกษา
พัฒนาด้วยตนเอง ส่งเสริมการเรียนรู้เพ่ิมเติมเพ่ือพัฒนางาน คน จิตใจและความผูกพันกับองค์การ 
แสดงขีดความสามารถของตน ได้แสดงความคิดเห็นรวมทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้บุคลากรได้แสดง
ความสามารถ ศักยภาพที่ซ่อนเร้นอยู่ภายในออกมา  

 
วัตถุประสงค์ที่ 3 เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไขปัญหา อุปสรรคใน

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของ บริษัท ไทยเชื้อเพลิงการบินจ ากัด จังหวัดสมุทรปราการ 
ผลการวิจัยพบว่า ปัญหาในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของ บริษัท ไทยเชื้อเพลิงการบินจ ากัด 

จังหวัดสมุทรปราการ มีดังนี ้
1.การพัฒนาบุคลากรแต่ละคนมีความรู้ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์แต่ละด้านไม่

เท่ากันจึงเป็นข้อจ ากัดในแต่ละบุคคลที่จะพัฒนา  
2.ปัญหาบุคลากรขาดทักษะการน าความรู้ประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ในการ

ปฎิบัติงานและไม่สามารถแก้ปัญหาการปฏิบัติงานได้เท่าที่ควร 
3.ปัญหาในการพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษาซึ่งต้องใช้เวลาการพัฒนา และในช่วงการศึกษา

ของบุคลากรอาจจะปฏิบัติให้กับองค์การได้ไม่เต็มที่ 
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4.ปัญหาการพัฒนาส่วนใหญ่เน้นพัฒนาให้กับบุคลากรระดับหัวหน้างานมากเกินไป 
5.ปัญหาบุคลากรขาดความกระตือรือร้นในการพัฒนาทักษะ ความสามารถในการปฏิบัติงาน 
6.ปัญหาการขาดกระบวนการติดตามประเมินผลหลังการพัฒนา 
แนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของ บริษัท ไทยเชื้อเพลิง

การบินจ ากัด จังหวัดสมุทรปราการ 
จากการศึกษาพบว่ามีแนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรค ดังนี้ 

 
  1.องค์การจะต้องวิเคราะห์ความต้องการ ปัญหาและความจ าเป็นในการพัฒนา โดยก าหนด
กรอบและทิศทางการพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์การ 
  2.จัดให้มีการสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน เพ่ือเพ่ิมทักษะ ความสามารถของบุคลากร ปรับ 
Mindsets และมีกระบวนการติดตามประเมินผลหลังการพัฒนา 
                      
อภิปรายผลการวิจัย 
      การวิจัยเรื่องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ใน บริษัท ไทยเชื้อเพลิงการบิน จ ากัด จังหวัด
สมุทรปราการ สามารถน าแนวคิดทฤษฎีมาอภิปรายผลการวิจัย ดังนี้ 
      1.  การพัฒนาทร ัพยากรมน ุษย ์ของ บร ิษ ัท ไทยเชื ้อเพล ิงการบินจ าก ัด จ ังหว ัด
สมุทรปราการ 

จากการวิจัยครั้งนี้ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) แสดงความเห็นว่าการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์เป็นกระบวนการเพ่ิมความรู้ ทักษะ ความสามารถให้กับบุคลากร โดยผ่านกิจกรรม
ต่างของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ได้แก่ การฝึกอบรม การศึกษา และการพัฒนา ซึ่งกิจกรรมทั้ง 3 
ด้านนี้อยู่ในระยะการควบคุมดูแลและรักษาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างปฏิบัติงานในองค์กร ซึ่งอยู่ใน
กระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษย์ สอดคล้องกับแนวคิดการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของ สุนันทา 
เลาหนันทน์ (อ้างถึงใน สุภาวดี ขุนทองจันทร์,2559) อธิบายไว้ว่า การบริหารทรัพยากรมนุษย์ คือ
กระบวนการตัดสินใจและการปฎิบัติที่ เกี่ยวข้องกับบุคลากรทุกระดับในหน่วยงานเพ่ือให้เป็น
ทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพสูงสุด และส่งผลต่อความส าเร็จต่อเป้าหมายองค์กร ดังนั้น                   
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จึงเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการทรัพยากรมนุษย์  การจัดการทรัพยากร
มนุษย์เป็นการจัดการความสัมพันธ์ในการจ้างงาน เพ่ือให้มีการใช้ทรัพยากรมนุษย์ในการท าให้
องค์การบรรลุวัตถุประสงค์ โดยจะเกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ตั้งแต่การได้คนมาท างาน
จนถึงคนนั้นออกจากงานไป ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น 3 ระยะที่ส าคัญ คือ ระยะการได้มาซึ่งทรัพยากร
มนุษย์ (acquisition phase) ระยะการรักษาทรัพยากรมนุษย์ที่ท างานในองค์การ (retention 
phase) และระยะการให้พ้นจากงาน (termination or separation phase) ซึ่งการจัดการทรัพยากร
มนุษย์เป็นบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารในทุกระดับ เนื่องจากต้องเกี่ยวข้องกับการจัดการให้ได้คนดีมา
ท างาน สามารถจัดวางคนให้เหมาะสมกับงาน มีการพัฒนา สนับสนุนและควบคุมให้คนท างานได้
อย่างเต็มศักยภาพ ดูแลเรื่องสุขภาพและความปลอดภัยของคนงาน ตลอดจนเตรียมการในรายที่จะ
เกษียณหรือต้องเลิกจ้าง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นกระบวนการเพ่ิมความรู้  ทักษะ 
ความสามารถให้กับมนุษย์โดยผ่านกิจกรรมต่างของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ได้แก่ การฝึกอบรม 
การศึกษา และการพัฒนา ดังนั้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จึงเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการทรัพยากร
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มนุษย์ ที่มุ่งในเรื่องของการพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรในองค์การให้เหมาะสมกับ
ต าแหน่งหน้าที่ในปัจจุบันและพร้อมที่จะเติบโตไปในต าแหน่งหน้าที่ที่สูงขึ้นในอนาคตมนุษย์                   
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นกระบวนการที่ช่วยสนับสนุนธุรกิจขององค์การที่รวมเอากระบวนการ
สรรหา คัดเลือกบุคคลที่มีความสามารถให้ตรงตามความต้องการและเหมาะสมกับงานที่จะให้ปฏิบัติ 
เมื่อบุคคลได้รับคัดเลือกมาเป็นพนักงานแล้วก็ต้องท าการพัฒนา อบรม เพ่ือให้บุคคลและงานมี
คุณภาพตามที่ต้องการและบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่องค์การตั้งเป้าไว้  องค์การจะต้องท าหน้าที่รักษา
พนักงานให้อยู่กับบริษัทโดยจะต้องจัดสวัสดิการ และดูแลพนักงานทั้งด้านร่างกายและจิตใจเพ่ือให้
พร้อมปฏิบัติงานต่อไป การจัดระเบียบดูแลบุคลากรให้ปฎิบัติงานเพ่ือให้บุคลากรได้ใช้ประโยชน์จาก
ความรู้ ความสามารถของแต่ละบุคลากรให้ได้มากที่สุด อันเป็นผลท าให้องค์การอยู่ในฐานะได้เปรียบ
ทางการแข่งขัน และความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารกับบุคลากร ตั้งแต่ระดับสูงสุดและต่ าสุด รวมถึง
การด าเนินการต่างๆ อันเกี่ยวข้องกับบุคลากรทุกคนในองค์การ  
 

     2. แนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ของ บริษัท ไทยเชื้อเพลิงการบินจ ากัด จังหวัด
สมุทรปราการ 

 การวิจับพบว่า องค์การมีแนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ประกอบด้วย 3 ด้าน ดังนี้ 
1. ด้านการฝึกอบรม 
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) แสดงความเห็นว่า การฝึกอบรมเป็นการเสริมสร้าง

สมรรถภาพบุคลากรอย่างหนึ่งในการพัฒนาบุคลากร เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานเฉพาะทางที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบหรืองานที่ได้รับมอบหมายให้ส าเร็จและเกิดผลตามที่ตั้งเป้าหมายไว้อย่างมีคุณภาพ 
การฝึกอบรม สามารถท าการเชื่อมโยงให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์การ เพ่ือยกระดับทักษะและ
ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานที่จ าเป็นในงานปัจจุบันและเตรียมความพร้อมส าหรับการ
ปฏิบัติงานในอนาคต เพ่ือมุ่งมั่นให้ปฏิบัติงานนั้นต่อไปหรือสามารถท างานที่มีความยากได้มากยิ่งขึ้น 
โดยบริษัท ไทยเชื้อเพลิงการบินได้มีแนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านการฝึกอบรม โดยจัดท า
การส ารวจความต้องการในการฝึกอบรมของพนักงาน แผนงานคณะกรรมการชุดต่างๆ และแผนกล
ยุทธ์ และจัดท าแผนฝึกอบรมภายในให้สอดคล้องกัน และมีการส่งพนักงานเข้ารับการอบรมภายนอก
ดังนั้นแนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านการฝึกอบรมของบริษัท ไทยเชื้อเพลิงการบิน จ ากัด                  
จ.สมุทรปราการ คือ มีการจัดฝึกอบรมให้แก่พนักงานทั้งระยะสั้นและระยะยาว ทั้งในและนอกสถานที่ 
สอดคล้องกับแนวคิดของ บุญคง หันจางสิทธิ์ (2558,หน้า245-265) สรุปความส าคัญของการ
ฝึกอบรมไว้เพ่ือให้บุคลากรพร้อมปฎิบัติงาน พร้อมต่อความเปลี่ยนแปลง และให้ขวัญก าลังใจต่ อผู้
ปฎิบัติงาน จะเห็นได้ว่าการฝึกอบรมช่วยแก้ปัญหาในการปฎิบัติงานทั้งเจ้าหน้าที่เก่าและเจ้าหน้าที่
ใหม่ พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง และปรับตัวให้เข้ากับความรับผิดชอบใหม่เทคโนโลยีใหม่ที่ต้องใช้
ในการปฎิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. ด้านการศึกษา  
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) แสดงความเห็นว่า การศึกษาต่อนั้นถือเป็นสิ่งที่ดี ท าให้

บุคลากรมีความรู้มากยิ่งขึ้น รู้จักการวิเคราะห์งานที่ตนรับผิดชอบได้ดีและมีเหตุผล และสามารถน า
ความรู้ที่ได้เรียนมานั้นไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ มีการส่งเสริมบุคลากรในด้านการศึกษา
เพราะถ้าบุคลากรมีการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น ก็ท าให้บุคลากรมีศักยภาพในการปฏิบัติงานที่ดีขึ้น และ
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กล้าตัดสินใจในสิ่งที่ควรกระท าได้มากยิ่งขึ้น แนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านการศึกษาของ 
บริษัท ไทยเชื้อเพลิงการบิน จ ากัด จ.สมุทรปราการ คือ ได้มีส่งเสริมบุคลากรในด้านการศึกษาโดยการ
จัดหลักสูตรอบรมการใช้ภาษาอังกฤษในการท างาน การศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาทั้งในระดับ
ปริญญาตรี และปริญญาโท หลักสูตรประกาศนียบัตรระยะสั้น เปิดโอกาสและส่งเสริมให้บุคลากรมี
การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับ บุญส่ง ลีละชาติ (2559) ได้ศึกษาเรื่อง ความต้องการในการ
พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผลการศึกษา
พบว่า ด้านการฝึกอบรม ควรมีการฝึกอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่อย่างสม่ าเสมอ ควรเป็นการอบรมในเชิง
ปฏิบัติการให้มาก เน้นในเรื่องการปฏิบัติงาน เช่น การอบรมการใช้โปรแกรม เป็นต้น ด้านการศึกษา
ต่อ ได้มีข้อเสนอแนะว่า ควรมีการเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ได้มีโอกาสในการศึกษาต่อ ในด้านการให้ทุน
ควรเพ่ิมทุนให้มากกว่าเดิม และสนับสนุนให้แก่บุคลากรที่เรียนต่อ ด้านการศึกษาดูงานพบว่า ทาง
คณะแพทย์ศาสตร์ ควรมีการจัดไปดูงานต่างประเทศส าหรับบุคลากร รวมถึงการศึกษาดูงานอยากให้
จัดไปดูนิทรรศการที่มีเทคโนโลยีใหม่ๆ และน ามาใช้ในการท างานได้ ไปศึกษาดูงานต่างจังหวัด 
นอกจากนี้ยังมีการเสนอแนะอีกว่าในการไปศึกษาดูงานในแต่ละครั้งมีกฏเกณฑ์มากเกินไป และส่วน
หนึ่งมีการเสนอว่าอยากให้ทางคณะแพทย์ศาสตร์จัดศึกษาดูงานนอกสถานที่ เป็นต้น 

3. ด้านการพัฒนา 
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) แสดงความเห็นว่า แนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ด้านการพัฒนาโดยการพัฒนาบุคลากรจะต้องมีหลักการ และวิธีการพัฒนาบุคลากรที่ชัดเจน มี
หลักสูตรการพัฒนาทางด้านทักษะ ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานคือ เนื้ อหาของการพัฒนา
บุคลากรควรจะเป็นในเรื่องของด้านความรู้ ความช านาญในการปฏิบัติงาน การพัฒนาตนเองโดยใช้
พฤติกรรมของตนเป็นตัวขับเคลื่อนในการพัฒนาบุคลากร และเนื้อหาการพัฒนาบุคลากรควรจะมีเรื่อง
การประชุม สัมมนา วิชาการ เพื่อให้บุคลากรแลกเปลี่ยนความรู้ ถ่ายทอดความรู้  และรู้จักการท างาน
เป็นทีม เพ่ือให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ และมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเพ่ิมมากขึ้น โดยบริษัทฯ
จัดให้มีการอบรมหลักสูตรที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานและการพัฒนาด้วยตนเอง มีการสร้างแรงกระตุ้น
ให้เกิดการพัฒนาตนเองของพนักงานเพ่ือให้เกิดความยั่งยืนของการพัฒนา การพัฒนาตนเองของ
พนักงานจะส่งผลต่อความส าเร็จหรือเพ่ือความก้าวหน้าในอาชีพ การพัฒนาตนเองนั้นถือเป็นการ
แข่งขันกับตนเองเพ่ือเป็นบันไดสู่ความก้าวหน้าในอนาคตและเป็นการเตรียมความพร้อมในการแข่งขัน
กับคนอื่น  ให้บุคลากรมีการพัฒนาตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา
บุคคลที่ก าหนดไว้ โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีการอบรมหลักสูตรที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานและการพัฒนา
ด้วยตนเองของพนักงาน มีการจัดคอร์สการพัฒนา Soft skill ต่างๆ ให้กับพนักงาน เช่น การ 
Coaching,การท างานเป็นทีม ซึ่งกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ การฝึกอบรม 
การศึกษา การพัฒนาในบริษัท ไทยเชื้อเพลิงการบิน จ ากัด จ.สมุทรปราการ มีความสอดคล้องกับ
แนวคิดของ Nadler และ Wiggs (อ้างถึงใน พันเอกกฤษณะ นันทะวิชัย, 2560, หน้า10)  ได้อธิบาย
ว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  เป็นกระบวนการวางแผนอย่างเป็นระบบเพ่ือพัฒนาศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานและปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานขององค์กรให้สูงขึ้น โดยวิธีการ
ฝึกอบรม การให้การศึกษา และการพัฒนา แนวความคิดของสอดคล้องกับแนวคิดของ Leonard 
Nadler (1970) ได้ให้ความหมายของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ว่าการจัดการด าเนินงานให้บุคลากร
ได้รับประสบการณ์การเรียนรู้ช่วงระยะเวลาหนึ่งในอันที่จะน ามาซึ่งการปรับปรุงความสามารถในการ
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ท างานและส่งเสริมความก้าวหน้า ซึ่งถือเป็นกระบวนการการพัฒนาประสิทธิภาพการท างานของ
ทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือเอ้ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการท างาน ให้สามารถปรับตัวได้ทันกับ
การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กรได้ และช่วยเสริมสร้างความเจริญเติบโตของทั้ง
ทรัพยากรมนุษย์และองค์กรในปัจจุบันและอนาคต สอดคล้องกับงานวิจัยของ อรนิตย์ ธรเสนา 
(2558) ได้สรุปไว้ว่า การบริหารทรัพยากรมนุษย์ของสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร
ด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากรุงเทพมหานคร เพ่ือให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การ
พัฒนาบุคคลของกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2557-2560 ยุทธศาสตร์ที่2 การพัฒนาขีดความสมรรถนะ
ทรัพยากรบุคคลสู่ความเป็นเลิศทั้ง 2 ด้านคือ ด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพ่ือสร้างความพร้อม
ในปัจจุบันและอนาคต การวางระบบการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร เป็นต้น 
สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครจึงได้จัดโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ครอบคลุมใน 4 
ด้านคือ (1) ด้านการฝึกอบรม (2) ด้านการศึกษา(3) ด้านการพัฒนา(4) ด้านการเรียนรู้  เป็นต้น  โดย
การน านโยบายการพัฒนามาเป็นแผนงานและโครงการเพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายตามที่
กรุงเทพมหานครก าหนด  สอดคล้องกับงานวิจัยของ เสาวรัตน์ บุญวงศ์ (2556) ได้ศึกษาเรื่อง                    
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ของเทศบาลต าบลบางเหรียง อ .ควนเนียง จ.สงขลา พบว่า  
ทรัพยากรมนุษย์ได้รับการพัฒนา 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน 2) ด้านความรู้
และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง 3) ด้านการบริหาร 4) ด้านคุณสมบัติส่วนตัว และ5) ด้าน
คุณธรรมและจริยธรรม ส าหรับการจัดท าแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ ได้ก าหนดวิสั ยทัศน์
ไว้ว่า “บุคลากรมีความรู้  คู่คุณธรรม น าองค์กรสู่ความเป็นเลิศ” โดยมีเป้าหมายว่าพนักงานจะต้อง
ได้รับการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง มีความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน มีความสามารถด้าน
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มีแหล่งค้นคว้าข้อมูลที่ทันสมัย มีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล รู้จัก
การท างานเป็นทีม มีมนุษย์สัมพันธ์อันดีต่อกัน มีสุขภาพอนามัยที่ดี มีคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน มีความรักความสามัคคี สามารถท างานร่วมกันอย่างมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดย
ก าหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือไปสู่วิสัยทัศน์ดังกล่าว ได้แก่ 1) กลยุทธ์การพัฒนา
ความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2) กลยุทธ์การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
เพ่ือการปฏิบัติงาน 3) กลยุทธ์การส่งเสริมความรู้และทักษะของงาน 4) กลยุทธ์การเสริมสร้างความรู้
ด้านการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 5) กลยุทธ์การส่งเสริมการท างานเป็นทีมและการมีส่วนร่วม 
6) กลยุทธ์การเสริมสร้างบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ 7)กลยุทธ์การเสริมสร้างสุขภาพอนามัย 8)กล
ยุทธ์การปลูกจิตส านึกด้านคุณธรรมและจริยธรรม 9) กลยุทธ์การท างานอย่างมีความสุข 10) กลยุทธ์
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดสวัสดิการ และสอดคล้องกับปรียนันท์ ประยูรศักดิ์(2559) ได้ศึกษา
เรื่อง แนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจโรงแรมเพ่ือก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยหลักที่จะท าให้กระบวนการในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด าเนินไปได้ดีนั้น
ขึ้นอยู่กับวิสัยทัศน์ของผู้น า งบประมาณในการพัฒนา ความร่วมมือจากพนักงาน และวัฒนธรรม
องค์กร โดยที่การวางแผนนโยบายด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ต้องท าทั้งในระยะสั้นและในระยะ
ยาว ควรมีความยืดหยุ่นสูง สามารถปรับให้เข้ากับความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กร มีการจัดหลักสูตรการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ให้แก่พนักงาน คือ ภาษาอังกฤษ 
ภาษาท่ี 3 
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3. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไขปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ของ บริษัท ไทยเชื้อเพลิงการบินจ ากัด จังหวัดสมุทรปราการ 

จากการวิจัยครั้งนี้ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) แสดงความเห็นว่า 1) ผู้เข้ารับการ
อบรมแต่ละคนมีความรู้ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์แต่ละด้านไม่เท่ากันจึงเป็นข้อจ ากัดที่จะ
พัฒนา 2) ผู้เข้ารับการฝึกอบรมขาดการน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ใน
การปฏิบัติงาน ไม่สามารถแก้ปัญหาการปฏิบัติงานได้เท่าที่ควร 3) ด้านเวลาการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ด้านการศึกษาใช้เวลาค่อนข้างนาน ในช่วงการศึกษาของบุคลากร อาจจะปฏิบัติงานให้กับ
องค์การได้ไม่เต็มที่ 4) การพัฒนาเป็นการเน้นพัฒนาให้กับบุคลากรระดับหัวหน้างานมากเกินไป 5) 
บางครั้งอาจไม่เกี่ยวข้องกับงานโดยตรง 6) ขาดการสื่อสารทิศทางองค์การนโยบายสู่บุคลากรอย่างทั่ว
ทั้งองค์การ 7) ขาดการหาความต้องการหรือความจ าเป็นในการพัฒนาและ 8) ขาดการติดตาม
ประเมินผลหลังการพัฒนา 9) ผู้เข้ารับการฝึกอบรมบางท่านอาจไม่ได้มีความต้องการหาความรู้หรือ
พัฒนาตนเองอย่างแท้จริงอาจได้รับค าสั่งมาจากผู้บังคับบัญชา อาจไม่ได้มีความสมัครใจในการเข้ารับ
การฝึกอบรม 10) บางหลักสูตรไม่ตอบโจทย์โดยตรง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ส่วนใหญ่มักจะมอง
ในมุมกว้าง ไม่เฉพาะเจาะจงด้านใดด้านหนึ่ง บางครั้งอาจจะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านการพัฒนาที่
ไม่ตรงกับสายงาน ท าให้องค์การหรือหน่วยงานไม่ค่อยให้ความส าคัญ  11) พนักงานขาดความ
กระตือรือล้นในการฝึกอบรม ซึ่งมีความสอดคล้องกับ ภานุวัฒน์ แสงทอง(2557) ได้ศึกษาเรื่อง 
การศึกษาการพัฒนาบุคลากร กรณี บริษัท อเบโนพริ้นติ้ง ผลการศึกษาพบว่า ความสัมพันธ์ระหว่าง
ลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่มีต่อกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของบุคลากร บริษัท อเบโนพ
ริ้นติ้ง จ ากัด ผลการศึกษาพบว่าพนักงานไม่ค่อยมีความกระตือรือร้นในการเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์มากเท่าใดนัก องค์กรควรจะสร้างความเข้าใจในเรื่องความมุ่งหมายขององค์การ เป็น
ความมุ่งหมายที่เน้นหนักในแง่ของส่วนรวมและส่วนบุคคล ส่วนในเรื่องของการฝึกอบรมองค์กรควร
จะต้องปลูกฝัง และส่งเสริมให้บุคลากรสนใจในการฝึกอบรมให้มากขึ้น เพ่ือจะได้ส่งผลไปต่อการ
พัฒนาบุคลากรต่อไป 

แนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรค คือ 1) มีการพัฒนาบุคลากรให้มีความต่อเนื่องสม่ าเสมอ 
โดยจัดท าโครงการหรือหลักสูตรอบรมที่พัฒนาทั้งความรู้และพัฒนาทั้งด้านจริยธรรมรวมอยู่ใน
โครงการหรือหลักสูตรเดียวกัน และเป็นโครงการหรือหลักสูตรที่ทุกต าแหน่งสามารถเข้าร่วมกิจกรรม
ได้ เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการท างาน 2) การปลูกฝังผ่าน Core 
Value และวัฒนธรรมการเรียนรู้ 3) สร้างแรงจูงใจเพ่ือให้พนักงานเห็นความส าคัญและอยากพัฒนา
ตนเองหรือพัฒนางานในหน้าที่ที่ตนเองรับผิดชอบ 4) น ากระบวนการในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 4 
ขั้นตอนมาใช้ ได้แก่ การหาความจ าเป็นหรือความต้องการในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การวาง
แผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การจัดโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการประเมินผลการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือให้บุคลากรมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการท างานให้สอดคล้องกับสภาพการ
ท างานในปัจจุบันและอนาคต เพื่อความเจริญก้าวหน้าของบุคลากรและองค์การ สอดคล้องกับแนวคิด
ของ ชลิดา ศรมณี (2561) ได้กล่าวสรุปไว้ว่า เนื่องจากทรัพยากรมนุษย์เป็นเป้าหมายส าคัญในการ
พัฒนาเพ่ือให้เป็นผลต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศ ในลักษณะเป็นการสร้าง
ความเจริญรุ่งเรืองอย่างถาวรยั่งยืนได้ และเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว เราต้องมีการวางแผนใน
ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้ถูกหลักวิชา อย่างเป็นระบบและเป็นเหตุเป็นผล เพ่ือเป็นแนวทาง
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ในการด าเนินการไปสู่เป้าหมายที่ถูกต้อง 5) จัดให้มีการทดสอบและประเมินผลหลังการฝึกอบรมเพ่ือ
วัดระดับความรู้ความสามารถ  6) จัดท าโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษยืให้มีความหลากหลาย
รูปแบบในโครงการเดียวกัน เช่น มีการผสมผสานระหว่างด้านจริยธรรม ด้านวิชาการ และกิจกรรม
นันทนาการ สอดคล้องกับงานวิจัยของสุกัญญา แก้วขาว (2561) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พบว่า 1) ระดับ
ประสิทธิผลในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าการปรับปรุงประสิทธิภาพการท างาน
ได้รับการพัฒนาในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ การพัฒนาด้านการส่งเสริมความรู้ ทักษะ การน า
เทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการปฏิบัติงานและการพัฒนาศักยภาพเพ่ือสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น 2) ปัจจัยที่มี
อิทธิพลเชิงบวกต่อประสิทธิผลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ได้แก่ การรับรู้ข้อมูลทางพฤติกรรมศาสตร์ 
การสนับสนุนของผู้บริหารระดับสูง ผลการปฏิบัติงานของหน้าที่หลักด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ส าหรับปัจจัยที่มีอิทธิพลเชิงลบ ได้แก่ ความตั้งใจและความมุ่งมั่นใน
การท างาน ขนาดและความซับซ้อนขององค์การ 3) แนวทางในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ได้แก่ การ
วางแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์รายบุคคล การวางแผนความก้าวหน้าในอาชีพ และการจัดสรร
งบประมาณส าหรับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้เพียงพอ สอดคล้องกับงานวิจัยของจินต์จุฑา  จันทร์
ประสิทธิ์ (2559) ได้ศึกษาเรื่องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของบุคลากรทางการศึกษาสถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์  พบว่า1) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้านการฝึกอบรม 
การศึกษาต่อและการพัฒนาตนเอง 2) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มีปัญหาในการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ด้านการศึกษาต่อ 3) บุคลากรทางการศึกษาท่ีมีปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศ  อายุ ระดับการศึกษา  
อายุราชการ สถานภาพรับราชการและหน่วยงานที่สังกัดต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ และปัญหาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของสถาบัน  ได้แก่  ด้านการฝึกอบรม ควรมี
การส ารวจความต้องการของบุคลากร  ควรมีการวางแผนการฝึกอบรม ทบทวนแผน  ด้านการศึกษา
ต่อควรมีการชี้แจงหลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับการศึกษาต่อ  และด้านการพัฒนาตนเอง  
ควรมีการสร้างแรงจูงใจกระตุ้นให้บุคลากรสนใจที่จะพัฒนาตนเองสอดคล้องกับ จารุเนตร เกื้อภักดิ์
(2559) ได้ศึกษาเรื่องแนวทางพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลรัตนโกสินทร์ ผลการวิจัยพบว่า แนวทางในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มีดังนี้  1.ด้านการศึกษา ได้แก่ การสนับสนุน
ทุนการศึกษา และการเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษให้แก่บุคลากรสายสนับสนุน 2.ด้านการ
ฝึกอบรม ได้แก่ การส ารวจความต้องการและจัดหาหลักสูตรที่ทันสมัยในการจัดฝึกอบรมให้แก่
บุคลากรสายสนับสนุนสามารถน าไปใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง 3.ด้านการพัฒนา ได้แก่ การจัดท า
คู่มือการปฏิบัติงาน และใช้ระบบพ่ีเลี้ยงในการสอนงานหรือช่วยตัดสินใจแก้ไขปัญหาในงานที่
รับผิดชอบ 
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ข้อเสนอแนะ 
จากผลการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

1.ควรมีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย เพ่ือเตรียมความพร้อม
ทรัพยากรมนุษย์ต่อสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในยุคโลกาภิวัฒน์ และน ามาประยุกต์ใช้กับ
การท างานเพ่ือความคล่องตัว สะดวกรวดเร็ว ลดต้นทุนในการด าเนินงานขององค์การ 

2.ควรมีการพัฒนาทัศนคติ ค่านิยม วัฒนธรรมและปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมแก่บุคลากร
ร่วมกับการพัฒนาด้านอ่ืนๆ เพ่ือให้บุคลากรมีความคิดทางด้านบวก(Positive Thinking) มีทัศนคติที่ดี
ต่อเพ่ือนร่วมงานและองค์การ มีความเต็มใจในการปฏิบัติงาน และท าให้พนักงานมีความรู้สึกผูกพัน
กับองค์การ 

3.ควรส่งเสริมให้บุคลากรสามารถน าความรู้ ทักษะ ที่ได้จากการพัฒนาน ามาใช้ในการปฏิบัติงาน  
มีการบูรณาการในการปฏิบัติงาน 

4.ควรมีการสร้างรูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่หลากหลายสอดคล้องกับความต้องการของ
องค์การ 
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