
การพัฒนาบุคลากรภายใต้แนวคิดการจัดการองค์กร 
แห่งความสุข กรณีศึกษาส านักงานเขตบางพลัด* 

Personnel development under the concept of  
happy workplace : A case study of Bangplad District Office 

 
สุพรรณษา  จ าอินทร์** 

 
บทคัดย่อ 
 
 การศึกษาเรื่องการพัฒนาบุคลากรภายใต้แนวคิดการจัดการองค์กรแห่งความสุขของส านักงานเขต  
บางพลัด มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษากระบวนการในการพัฒนาบุคลากร ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนา
บุคลากรภายใต้แนวคิดการจัดการองค์กรแห่งความสุข รวมถึงแนวทางการแก้ไขปรับปรุงการพัฒนาบุคลากร  
โดยใช้การส ารวจเอกสาร การสัมภาษณ์และการสังเกต ผลการศึกษา พบว่า กระบวนการพัฒนาบุคลากร
สามารถขับเคลื่อนกิจกรรมที่ท าให้บุคลากรของส านักงานเขตบางพลัด กล้าคิด กล้าท ามากขึ้น ลดความขัดแย้ง
ภายในองค์กร ผู้บริหารมีความเข้าในการท ากิจกรรม และตระหนักถึงการสร้างบรรยากาศในการท างาน 
บุคลากรภายในองค์กรเกิดความรัก ความสามัคคี เกิดขวัญและก าลังใจในการท างาน มีความผูกพันต่อองค์กร 
บุคลากรมีความสุขในการท างานมากขึ้น เพราะองค์กรให้ความส าคัญต่อบุคลากรและครอบครัว ตลอดจนวิถี
ชีวิตความเป็นอยู่ของบุคลากร ด้านปัญหาของการพัฒนาบุคลากร พบว่า บุคลากรบางกลุ่มไม่ให้ความส าคัญ
ของการพฒันาบุคลากร และขาดความพร้อมในด้านการพัฒนาด้านอ่ืน ๆ อีกท้ัง ยังขาดแคลนบุคลากรทางด้าน
การด าเนินงานสร้างสุขขององค์กร ส่วนแนวทางการแก้ไขปรับปรุง ควรด าเนินการพัฒนาบุคลากรด้านองค์กร
แห่งความสุขอย่างต่อเนื่อง และควรด าเนินการตามองค์ประกอบขององค์กรแห่งความสุขทั้ง 8 ด้าน ให้เป็น
รูปธรรมมากขึ้น 
 
ค าส าคัญ : การพัฒนาบุคลากร การจัดการองค์กรแห่งความสุข ส านักงานเขตบางพลัด 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
* บทความนี้เรียบเรียงจากการค้นคว้าอิสระ เร่ือง การพัฒนาบุคลากรภายใต้แนวคิดการจัดการองค์กรแห่งความสุขของส านักงานเขตบางพลัด 
** นกัศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
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บทน า 
 

ยุคโลกาภิวัฒน์เกิดการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วส่งผลกระทบทั้งด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม
และวัฒนธรรม รวมถึงการเปลี่ยนแปลงขององค์กรทั้งภายในและภายนอกองค์กร ภายในองค์กรมีการ
เปลี่ยนแปลง เช่น องค์กรต้องมีการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานที่สูงขึ้น 
หรือหากองค์กรต้องปรับลดขนาดลง การพัฒนาบุคลากรก็ยังมีส่วนที่ส าคัญที่จะช่วยกระตุ้นให้บุคลากรเกิด
ความคล่องตัวในการท างานมากขึ้น ส่วนภายนอกองค์กร เช่น สภาพสังคมและวัฒนธรรม การเมือง เศรษฐกิจ 
เป็นต้น องค์กรต้องมีการพัฒนาบุคลากรเพ่ือจะได้เตรียมความพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงจากภายนอกอยู่
ตลอดเวลา โดยปกติบุคลากรแต่ละคนมีทัศนคติที่แตกต่างกันไป การพัฒนาบุคลากรสามารถใช้เป็นเครื่องมือ
ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบุคลากรที่ท างานร่วมกันให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน อีกทั้งความเจริญก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยี เช่น เครื่องจักรกลที่มีความทันสมัย คอมพิวเตอร์ การอบรมให้บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ
ในการปฏิบัติงาน ความช านาญในการใช้เทคโนโลยีเหล่านั้นจะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการ
ท างานของบุคลากรได้เป็นอย่างดี  การพัฒนาบุคลากรถือว่าเป็นการด าเนินงานเกี่ยวกับการส่งเสริมให้บุคลากร
มีความรู้ความสามารถมีทักษะในการท างานดีขึ้น ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีในการท างานอันจะเป็นผลให้  การ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น (วีณา พึงวิวัฒน์นิกุล, 2562, หน้า 1)  

กรุงเทพมหานครเป็นหน่วยงานที่ให้ความส าคัญกับการพัฒนาบุคลากร จึงได้ก าหนดในแผนพัฒนา
กรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2556 – 2575) ในยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการ ประเด็นยุทธศาสตร์
ย่อย 7.3 การบริหารทรัพยากรบุคคล แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2561 – 2565)  ด้านที่ 7 
การบริหารจัดการเมืองมหานคร มิติที่ 7.3 การบริหารทรัพยากรบุคคล และแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ
กรุงเทพมหานคร ระยะท่ี 2  (พ.ศ. 2561 – 2565) ในยุทธศาสตร์ที่ 4 กลยุทธ์ที่ 4.3 สร้างองค์กรแห่งความสุข 
(Happy Workplace)  โดยแนวคิดการจัดการองค์กรแห่งความสุข และการจัดท าแผนดังกล่าว ช่วยให้
หน่วยงานสามารถพัฒนาบุคลากร แบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่อมั่นของประชาชน อีกทั้ง 
สามารถท าให้มีระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเข็มแข็ง เอ้ือต่อความเป็นธรรม สามารถสร้างสมดุลระหว่างชีวิต
การท างาน และชีวิตส่วนบุคคลของผู้ปฏิบัติงานตลอดจนสามารถดึงดูดผู้มีความรู้ ความสามารถสูง และสร้าง
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรได้ รวมถึงยังเป็นตัวก าหนดบทบาทหน้าที่ให้แก่หน่วยงาน เพ่ือให้
บุคลากรของหน่วยงานได้มีแนวทาง วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของการปฏิบัติงานได้อย่างชัดเจน โดยมุ่ งเน้น
ให้หน่วยงานด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร เพ่ือให้สามารถบรรลุเป้าหมายของ
กรุงเทพมหานคร ตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี และแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ
กรุงเทพมหานคร และเป็นแนวทางให้แก่บุคลากรในส านักงานเขตบางพลัดที่ต้องด าเนินการให้สอดคล้องกับ
แผนดังกล่าว ให้เป็นไปตามเป้าหมายของการพัฒนากรุงเทพมหานครที่ก าหนดไว้เช่นเดียวกัน  (แผนพัฒนา
กรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2556 – 2575), หน้า 79) 
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ตารางท่ี 1   ข้อมูลเปรียบเทียบจ านวนบุคลากรของส านักงานเขตบางพลัด พ.ศ. 2560 - 2562 
ประเภท จ านวนบุคลากร 

พ.ศ. 2560 
(คน/ร้อยละ) 

พ.ศ. 2561 
(คน/ร้อยละ) 

พ.ศ. 2562 
(คน/ร้อยละ) 

ข้าราชการ 152 (21.65%) 148 (21.20%) 144 (20.75%) 
ลูกจ้างประจ า 390 (55.56%) 385 (55.16%) 371 (53.60%) 
ลูกจ้างชั่วคราว 160 (22.72%) 165 (23.64%) 178 (25.65%) 
รวมท้ังสิ้น 702 (100%) 698 (100%) 694 (100%) 
ที่มา. บัญชีถือจ่ายอัตราข้าราชการและลูกจ้าง (จ.18), โดยฝ่ายปกครอง ส านักงานเขตบางพลัด.     

จากตารางที่ 1  เมื่อเปรียบเทียบจ านวนบุคลากรของส านักงานเขตบางพลัด ระหว่าง พ.ศ. 2560 – 
2562  พบว่า ข้าราชการและลูกจ้างประจ าลดลงในแต่ละปี สาเหตุเกิดจากการเกษียณอายุราชการที่มีจ านวน
เพ่ิมขึ้น และไม่ได้รับการพิจารณาคืนกรอบอัตราก าลังให้หน่วยงานเท่ากับจ านวนอัตราที่เกษียณไป ส าหรับ
อัตราก าลังลูกจ้างชั่วคราวกลับมีจ านวนเพ่ิมมาก เนื่องจากบางต าแหน่งหน่วยงานไม่สามารถด าเนินการ      
จ้างเหมาบริการหรือจ้างผู้ปฏิบัติงานประเภทอื่น (Outsource) หรือน าเทคโนโลยีมาใช้แทนการปฏิบัติงานของ
ลูกจ้างได้ หน่วยงานจึงเสนอเหตุผลความจ าเป็นในการขออนุมัติ อัตราก าลังลูกจ้างชั่วคราวทดแทน            
การขาดอัตราก าลังลูกจ้างประจ าตามความจ าเป็น เพ่ือช่วยลดปัญหาการขาดอัตราก าลังของลูกจ้างประจ า    
ซึ่งหากขาดอัตราก าลังของบุคลากรแล้วอาจท าให้มีภาระงานเพ่ิมมากขึ้น ส่งผลให้บุคลากรเกิดความเครียด 
เหนื่อยล้าจากการปฏิบัติงาน ขาดขวัญและก าลังใจในการท างาน และไม่มีความสุขในการท างานได้  
 ส านักงานเขตบางพลัดได้ด าเนินการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ มีความเข้าใจใน
บทบาทหน้าที่ของตนเอง มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และต่อสังคม รู้จักคิด รู้จักพัฒนาค้นคว้าหาความรู้ 
รวมทั้งปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความสมัครสมานสามัคคีและร่วมมือในการท างานให้มี
ประสิทธิภาพ เสริมสร้างสุขภาวะองค์กร ส่งเสริมให้บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดีภายใต้สภาพแวดล้อมที่ดี และ
บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่วางไว้ร่วมกัน ภายใต้แนวคิดการจัดการองค์กรแห่งความสุข โดยให้
สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ 20 ปี ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2561 – 2565) ในยุทธศาสตร์ด้านที่ 7 
การบริหารจัดการเมืองมหานคร มิติที่ 7.3 การบริหารทรัพยากรบุคคล และแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ
กรุงเทพมหานคร ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2561 – 2565) ในยุทธศาสตร์ที่ 4 กลยุทธ์ที่ 4.3 สร้างองค์กรแห่งความสุข 
(Happy Workplace) โดยมีเป้าหมายให้กรุงเทพมหานครเป็นที่รวมของคนเก่งและคนดี สามารถปฏิบัติงาน
และรองรับความต้องการของประชาชนได้อย่างมืออาชีพ การพัฒนาบุคลากรภายใต้แนวคิดการจัดการองค์กร
แห่งความสุขของส านักงานเขตบางพลัด จะต้องด าเนินการให้สอดรับกับนโยบายและสามารถปฏิบัติงาน      
ตามภารกิจ และการบริหารราชการของกรุงเทพมหานครให้สัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้และสามารถ
ตอบสนองนโยบายของกรุงเทพมหานครได้อย่างเต็มศักยภาพ 
 จากความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาดังกล่าว ผู้ศึกษาซึ่งเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ 
ส านักงานเขตบางพลัด จึงมีความสนใจท าการศึกษาเรื่อง พัฒนาบุคลากรภายใต้แนวคิดการจัดการองค์กร    
แห่งความสุขของส านักงานเขตบางพลัด เพ่ือทราบถึงกระบวนการในการพัฒนาบุคลากร ปัญหาและอุปสรรค
ในการพัฒนาบุคลากร รวมถึงแนวทางการแก้ไขปรับปรุงการพัฒนาบุคลากร ซึ่งผลที่ได้จากการศึกษาสามารถ
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น ามาเป็นแนวทางการพัฒนาบุคลากรของส านักงานเขตบางพลัดให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานได้อย่าง
แท้จริง 
 
วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 เพ่ือศึกษากระบวนการในการพัฒนาบุคลากร ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาบุคลากรภายใต้
แนวคิดการจัดการองค์กรแห่งความสุข รวมถึงแนวทางการแก้ไขปรับปรุงการพัฒนาบุคลากรในส านักงานเขต
บางพลัด 
 
วิธีการศึกษา 
 การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative research) วิเคราะห์ข้อมูลเอกสาร 
(Documentary research) การสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informant) คือ ข้าราชการกรุงเทพมหานคร
สามัญ ส านักงานเขตบางพลัด ที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาบุคลากรภายใต้แนวคิดการจัดการองค์กรแห่งความสุข 
จ านวน 10 คน และการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant)  
  
ผลการศึกษา อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 
ผลการศึกษาสรุป ดังน้ี 
 
 กระบวนการพัฒนาบุคลากรภายใต้แนวคิดการจัดการองค์กรแห่งความสุข ของส านักงานเขตบางพลัด 
พบว่า 

ประการแรก การพัฒนาบุคลากรภายใต้แนวคิดการจัดการองค์กรแห่งความสุข ด้านการส ารวจ       
หาความจ าเป็นในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยการวิเคราะห์สภาพการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับปัญหาของ
บุคลากร หรือปัญหาเก่ียวกับการปฏิบัติงาน เพ่ือให้องค์กรสามารถด าเนินการไปสู่จุดมุ่งหมาย ซึ่งการวิเคราะห์
หาความจ าเป็นในการพัฒนานั้น มีขั้นตอนการศึกษาและรวบรวมข้อมูลอาจใช้วิธีการสัมภาษณ์ เพ่ือทราบถึง
ความคิดเห็นในการท างาน ปัญหาและอุปสรรค ตลอดจนการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ขณะที่การใช้แบบสอบถาม
เป็นวิธีที่เหมาะกับการรวบรวมข้อเท็จจริง เพราะท าได้รวดเร็ว สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายน้อย และตรงต่อความ 
จ าเป็นมากกว่าการสัมภาษณ์ แต่ข้อมูลจะได้เฉพาะค าตอบที่ก าหนดไว้ในแบบสอบถามเท่านั้น โดยไม่สามารถ
สังเกตปฏิกิริยาต่าง ๆ ได้ นอกจากนี้ การวิเคราะห์งานและการประเมินผลจากการท างานเป็นวิธีการหาความ
จ าเป็นที่ต้องใช้ 2 วิธีควบคู่กันไป (ส านักงาน ก.พ. อ้างถึงในชลิดา  ศรมณี, 2562, หน้า 99) โดยการส ารวจ
และวิเคราะห์บุคลากรแต่ละคนท าหน้าที่อะไร และประเมินดูว่าผลการปฏิบัติงานเป็นอย่างไร แล้วน าผลงานมา
เปรียบเทียบกับมาตรฐานที่ก าหนดไว้ โดยน าผลต่างที่ได้ไปวิเคราะห์แล้วจะทราบความจ าเป็นในการพัฒนา 
ทั้งนี้ ส านักงานเขตบางพลัดด าเนินการตามนโยบายของกรุงเทพมหานครในเรื่องการพัฒนาบุคลากรเพ่ือสร้าง
องค์กรแห่งความสุข โดยมุ่งหวังให้บุคลากรนั้นมีความสามารถในการบริหารจัดการด าเนินชีวิตให้มีความสุขใน
การท างาน โดยน าข้อมูลที่ได้จากการส ารวจเพ่ือประเมินสภาพองค์กร เพ่ือวัดและประเมินระดับความคิดเห็น
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ของบุคลากรที่มีต่อองค์กรในด้านต่าง ๆ รวมทั้งประเมินจุดแข็งจุดอ่อนขององค์กร   เพ่ือน ามาวิเคราะห์ข้อมูล
หาความจ าเป็นในการพัฒนาบุคลากร เพ่ือก าหนดวิธีการแก้ไข ก าหนดผู้เข้ารับการพัฒนาเป็นบุคลากรกลุ่มใด 
ก าหนดความส าคัญของความจ าเป็นในการพัฒนาว่าจ าเป็นเรื่องใด โดยพิจารณาควบคู่กับปัญหาที่ได้จากการ
ส ารวจ ซึ่งส ารวจแล้วส่วนใหญ่บุคลากร มีการโอนย้าย ลาออก และขาดขวัญและก าลังใจในการท างาน        
จึงส่งผลให้บุคลากรไม่มีความสุขในการท างาน ส านักงานเขตบางพลัดได้น าแนวคิด Happy 8 มาเป็นหลักยึด
ในการด าเนินงานสร้างสุขให้กับบุคลากร ส่งเสริมให้บุคลากรมีความสามารถดูแลสุขภาพกายเป็นพ้ืนฐานและ
พัฒนาด้านจิตใจให้สูงขึ้น รู้จักการใช้ชีวิตที่มีคุณภาพในระหว่างการท างาน (quality of working life) 
ตระหนักในคุณค่าของงานที่ท า (decent work) และสามารถสร้างความสมดุล (balance) ในการท างานและ
การใช้ชีวิต การพัฒนาจะต้องกระท าควบคู่กันทั้งด้านทักษะการท างาน และทักษะชีวิต  กระทั่งเกิดการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมส่วนบุคคล พัฒนาพฤติกรรมร่วมของบุคลากรในองค์กร เกิดวัฒนธรรมที่ดีในสถานที่
ท างาน ซึ่งมุ่งสร้างคุณภาพงานไปพร้อมกับการเอาใจใส่คุณภาพของบุคลากร   

ประการที่สอง ในด้านการวางแผนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเป็นการก าหนดเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนาทราบถึงความคาดหวังจากการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล คือ มีความรู้ ด้านทักษะ ด้านทัศนคติ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ผู้เข้ารับการอบรม
จะต้องน าไปปรับใช้ในหน่วยงานของตนเอง โดยเป้าหมายและวัตถุประสงค์ควรมีลักษณะที่ความชัดเจนและ
สามารถวัดได้จริง ดังนั้น การวางแผนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเป็นการวางแผนตามนโยบายและระเบียบ   
ต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร ส านักงานเขตบางพลัดจึงได้วางแผนก าหนดวัตถุประสงค์ของการพัฒนาบุคลากร
ให้ผู้เข้ารับการพัฒนาได้ทราบถึงเป้าหมายของกิจกรรม เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ ทักษะ มีคุณธรรม จริยธรรม 
เป็นที่เชื่อมั่นของประชาชน สามารถรับมือกับปัญหาและด าเนินการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต 
อีกทั้ง ยังสามารถสร้างสมดุลระหว่างชีวิตการท างานและชีวิตส่วนบุคคล ซึ่งท าให้บุคลากรมีความสุขในการ
ท างานเพ่ือก้าวไปสู่องค์กรแห่งความสุข การก าหนดแนวทางเพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนาน าไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานถือว่าเป็นขั้นตอนส าคัญอย่างยิ่งในการวางแผนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล หากไม่สามารถน าความรู้
ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ถือได้ว่าเป็นความสูญเสียประเภทหนึ่ง ทั้งนี้ ในส่วนของงบประมาณ  
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ใช้ในการพัฒนาบุคลากรของส านักงานเขตบางพลัดตามตารางที่ 2 ดังนี้ 
ตารางท่ี 2  งบประมาณด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของส านักงานเขตบางพลัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
- 2562 
 

โครงการ/กิจกรรม พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

โครงการค่าใช้จ่ายในการประชุมครู 6,900 
(17.65%) 

6,900 
(0.24%) 

6,900 
(1.45%) 

โครงการสัมมนาศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพการให้บริการของ
ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดส านักงานเขตบางพลัด 

-  1,171,600 
(40.27%) 

-  

โครงการสัมมนาศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มสมรรถนะบุคลากร
กรุงเทพมหานคร 

-  1,068,600 
(36.73%)  

 - 
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โครงการค่าใช้จ่ายในการสัมมนาศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร สังกัด
ส านักงานเขตบางพลัด 

-  629,800 
(21.65%) 

 - 

โครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการด าเนินงานศูนย์วิชาการเขต 32,200 
(82.35%) 

32,200 
(1.11%) 

32,200 
(6.75%) 

โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาองค์การส านักงานเขตบางพลัด  - -  438,200 
(91.81%) 

รวมทั้งสิ้น 39,100 
(100%) 

2,909,100 
(100%) 

477,300 
(100%) 

ที่มา. แผนพัฒนาปฏิบัติราชการส านักงานเขตบางพลัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562, โดยส านักงานเขต
บางพลัด, www.bangkok.go.th>bangphlat>sub>ฝ่ายการคลัง. 
 
 จากตารางที่ 2  งบประมาณด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของส านักงานเขตบางพลัด ในช่วง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562 พบว่า ในปีงบประมาณ 2561 ได้รับงบประมาณในการด าเนินการด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคลมากที่สุด โดยเน้นด้านการสัมมนาศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาศักยภาพการให้บริการของ
ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดส านักงานเขตบางพลัด คิดเป็นร้อยละ 40.27  เนื่องจากมีนโยบายพัฒนา
ศักยภาพข้าราชการและบุคลากรรวมถึงข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ในเรื่องของ
การให้บริการประชาชน พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพในการปฏิบัติงานและมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ส่วนใน
ปีงบประมาณ  2562  ได้รับงบประมาณในการบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคลรองลงมา เนื่องจากในปีนี้มี
นโยบายการสร้างองค์กรแห่งความสุขเพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีองค์ความรู้ ลดความตรึงเครียดจากการท างาน 
สามารถสร้างความสุขทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจของตนเอง ซึ่งในปีนี้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษากรุงเทพมหานครไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณการพัฒนาฯ ส่วนในปีงบประมาณ 2560 ได้รับ
งบประมาณในการบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคลน้อยที่สุด เนื่องจากไม่มีการก าหนดแผนพัฒนาบุคลากร
ในปีนั้น (ส านักงานเขตบางพลัด, 2562) 

ในขั้นตอนการวางแผนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลมีการประสานงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง     
เพ่ือร่วมก าหนดแนวทางการน าไปประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งหวังให้การเรียนรู้เกิดประสิทธิผลต่อ
หน่วยงานและผู้เข้าร่วมการพัฒนามากที่สุด เนื่องจากการจัดท าโครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลมักจะประสบ
ปัญหาวัตถุประสงค์ของโครงการไม่ตรงกับความต้องการพัฒนาของบุคลากรในหน่วยงาน กรณีการจัดกิจกรรม
เพ่ือให้บุคลากรในหน่วยงานมีความสุขจะต้องค านึงถึงความต้องการของบุคลากร พร้อมทั้งส่งเสริมให้บุคลากร
ปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมให้ได้ ดังนั้น การจัดกิจกรรมจึงไม่ใช่เพื่อสนุกสนานเท่านั้น แต่ต้องสอดแทรก
ความรู้เพ่ือให้เกิดความตระหนัก รวมถึงออกแบบกิจกรรมและด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  ทั้งนี้ได้ด าเนินการ
แต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการและคณะกรรมการติดตามผลการพัฒนาบุคลากร โดยมีหน้าที่ควบคุม ก ากับ 
ดูแล ส่งเสริม สนับสนุนการด าเนินการให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติการ (Action plan) ที่ก าหนด รวมทั้ง
ก าหนดทิศทางการสร้างสุขในองค์กรเพ่ือด าเนินการจัดกิจกรรมและเชิญชวนให้บุคลากรเข้ามามีส่วนร่วมใน
ขั้นตอนต่าง ๆ โดยคิดว่าท าอย่างไรให้บุคลากรมีความสุขในการท างานมากขึ้น ท าแผนก าหนดกิจกรรมว่า 
กิจกรรมใด ท าช่วงเวลาใด มีระยะเวลาเท่าใด รวมทั้งก าหนดช่วงเวลาที่ท าการประชาสัมพันธ์ ช่วงเวลาด าเนิน
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กิจกรรมและประเมินผลหลังกิจกรรมว่ามีปัจจัยใดบ้างที่เอ้ือให้เกิดการสร้างสุขและปัจจัยใดบ้างที่ขัดขวางเป็น
อุปสรรคในการสร้างสุข นอกจากนี้ การก าหนดแนวทางการประเมินผลการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึ่งแนวทาง
การประเมินผลนั้น ส านักงานฯ ควรพิจารณาถึงความรู้ ทักษะ ทัศนคติ และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของ     
ผู้เข้ารับการพัฒนานั้น เพ่ือให้สอดคล้องกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลมากน้อย
เพียงไร โดยต้องมีการก าหนดกรอบเวลาในการประเมินอย่างเหมาะสม ดังค าอธิบาย ดังนี้  

“...การวางแผนการพัฒนาบุคลากรภายในส านักงานเขตบางพลัด เราจะต้องออกแบบหลักสูตรการ
พัฒนาบุคลากรซึ่งต้องค านึงถึงความรู้ ทักษะ ที่จะได้รับให้สอดคล้องกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการ
พัฒนาบุคลากร และหน่วยงานที่เป็นเจ้าของโครงการพัฒนาบุคลากรและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องจะด าเนินการ
วางแผนการพัฒนา เพ่ือจะก าหนดเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของหลักสูตรการพัฒนา และจะต้องจัดให้ตรง
กับความต้องการในการพัฒนาของบุคลากรของหน่วยงานด้วย และสามารถน าไปใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง ๆ 
(ผู้ให้ข้อมูลส าคัญคนที่ 2 ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ, สัมภาษณ์ 2562)...” 
 ประการที่สาม  การพัฒนาหลักสูตร คณะท างานฯ ของส านักงานเขตบางพลัดได้ร่วมกันพิจารณา
ข้อบกพร่องที่ควรน ามาแก้ไขปรับปรุงก าหนดจุดมุ่งหมายของหลักสูตรให้สอดคล้องกับข้อมูลพ้ืนฐาน  โดย
จุดมุ่งหมายของหลักสูตรจะระบุคุณสมบัติของผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมและพัฒนา และก าหนดเนื้อหาสาระ
ความรู้ต่าง ๆ ที่จะน าไปสู่การพัฒนาให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้ การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหลักสูตร
เป็นขั้นตอนท่ีเกิดข้ึนหลังจากได้ผ่านกระบวนการประเมินหลักสูตรแล้ว ซึ่งในปัจจุบันหน่วยงานอาจมีเจ้าหน้าที่
โอนย้าย เปลี่ยนสายงาน ลาออก หรือเกษียณอายุราชการ อาจท าให้หลักสูตรการพัฒนาขาดความเหมาะสม 
จึงจ าเป็นต้องมีการปรับปรุงแก้ไขให้มีความเหมาะสมกับสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนไป  และปรับปรุงกิจกรรมให้
สอดคล้องกับความสนใจของบุคลากรอยู่เสมอ เพ่ือให้เกิดความแปลกใหม่และดึงดูดความสนใจจากบุคลากร  
นอกจากนี้ ในอนาคตส านักงานเขตบางพลัดอาจมีแนวทางการพัฒนาบุคลากรให้มีหลักสูตรที่มีความทันสมัย
ขึ้น ในรูปแบบของการน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการบริหารและพัฒนาบุคลากร เพ่ือให้บุคลากรมี
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน เกิดความรักและสามัคคี ความผูกพันต่อองค์กรมากขึ้น โดยใช้เทคโนโลยีให้เกิด
ประโยชน์โดยการสร้างเป็นกลุ่ม LINE หรือที่เรียกว่า Community ให้มีการส่งข้อความทั้งค าปลอบขวัญ 
กระตุ้น ให้ก าลังใจ และชี้แนะแนวทางการปฏิบัติงานหรือเรื่องส่วนตัวให้แก่กันอย่างสม่ าเสมอ ภายใต้แนวคิด
การจัดการองค์กรแห่งความสุข ดังค าอธิบาย ดังนี้ 

“...ในการพัฒนาหลักสูตรเพ่ือให้บุคลากรผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้  ทักษะ คณะท างานฯ 
จะต้องร่วมกันประเมินหลักสูตรที่ใช้ในการพัฒนาบุคลากรว่าเมื่อได้เรียนรู้ไปแล้วนั้น ผู้ที่เข้ารับการพัฒนา เป็น
ผู้มีคุณสมบัติ มีความรู้ความสามารถตามหลักสูตรที่ก าหนดไว้หรือไม่และสามารถน าความรู้ที่ได้รับการพัฒนา
มาใช้ในการปฏิบัติงานได้หรือไม่  หรือในอนาคตอาจจะน าเทคโนโลยีมาช่วยในการพัฒนาหลักสูตรก็ได้  (ผู้ให้
ข้อมูลส าคัญคนที่ 4 ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน, สัมภาษณ์ 2562)...” 
 ประการที่สี่  การพัฒนาทรัพยากรบุคคลด าเนินการผ่านจัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของ
ข้าราชการและบุคลากร (Happy Soul) เพ่ือสร้างความปรองดองสมานฉันท์พร้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในการด าเนินชีวิตที่มุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรให้มีพฤติกรรมเป็นแบบอย่างของคนดี สามารถสร้าง
ความสุขทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ สามารถขับเคลื่อนองค์กรและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตในการท างานไป
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พร้อมกัน ด้วยความคาดหวังว่าเมื่อบุคลากรท างานมีความสุขจะส่งผลให้ลดความตรึงเครียดจากการท างาน    
ลดความขัดแย้งภายในองค์กร สามารถท างานที่ได้รับมอบหมายให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และสามารถใช้
ทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าที่สุด อันส่งผลให้องค์กรเกิดการพัฒนาได้อย่างยั่งยืนเป็น “องค์กรแห่ง
ความสุข” (Happy Workplace) โดยเป็นกิจกรรมที่ให้บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมฟังเทศน์ (Happy Soul)  
เดือนละ 1 ครั้ง ตั้งแต่เวลา 15.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 7 ส านักงานเขตบางพลัด ทั้งนี้ กิจกรรมที่ใช้
ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลควรพิจารณาถึงการสร้างให้เกิดความสมดุลระหว่าง “คนกับงาน” ส่งเสริมให้
บุคลากรมีความสุขในการท างาน ซึ่งได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีผลดีต่อองค์กรอย่างยิ่ง เมื่อบุคลากรมีความสุขใน
การท างานจะเกิดความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ในการพัฒนาคุณภาพงานให้กับองค์กร มีส่วนในการสร้าง         
แรงบันดาลใจและแรงเสริมอ่ืน ๆ ให้กับเพ่ือนร่วมงานและบุคลากรทุกระดับในองค์กร 
ตารางที่ 3 ตัวชี้วัดการพัฒนาโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการและบุคลากรส านักงานเขต
บางพลัด  

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผลส าเร็จ โครงการทีส่นับสนุน รายละเอียดผลการ
ด าเนินงาน 

ร้อยละความส าเร็จ
ข อ ง ผู้ เ ข้ า รั บ ก า ร
พั ฒ น า โ ค ร ง ก า ร
ส่ ง เ ส ริ ม คุ ณ ธ ร ร ม
จ ริ ย ธ ร ร ม ข อ ง
ข้ า ร า ช ก า ร แ ล ะ
บุ ค ล า ก ร ข อ ง
ส า นั ก ง า น เ ข ต      
บางพลัดที่มีความสุข
เพิ่มขึ้นจากการเข้า
ร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 กิจกรรมพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมเพื่อให้บุคลากรมี
การพัฒนาจิตใจ พัฒนา
ตนเอง มีความเสียสละ
ป ฏิ บั ติ ง า น ด้ ว ย ค ว า ม
ซื่อสัตย์ สุจริต มีขวัญและ
ก าลังใจ มีความสุขในการ
ท างาน เป็นไปตามแนวคิด
การจัดการองค์กรแห่ ง
ค ว า ม สุ ข  ( Happy 
Workplace)  ( ไ ม่ ใ ช้
งบประมาณด าเนินการ) 

กิจกรรมน าข้าราชการและ
บุคลากรในส านักงานเขต 
เข้าร่วมฟังเทศน์ เดือนละ 
1 ครั้ง โดยความส าเร็จของ
ผู้เข้ารับการพัฒนาวัดจาก
ค ว า ม สุ ข เ พิ่ ม ขึ้ น ข อ ง
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

ที่มา. จากโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการและบุคลากรส านักงานเขตบางพลัด 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562, โดยฝ่ายปกครอง ส านักงานเขตบางพลัด. 
 ประการที่ห้า  การประเมินและติดตามผลการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้ด าเนินการประเมินภายหลัง
จากกิจกรรมเสร็จสิ้นแล้ว โดยได้ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมพัฒนา ได้ตอบแบบส ารวจของการประเมินว่าผู้เข้ารับ
การพัฒนามีความรู้สึกอย่างไร มีความพึงพอใจที่เกี่ยวกับเนื้อหาของการพัฒนาหรือไม่ หลังจากที่พัฒนาแล้วได้
น าความรู้ที่ได้ไปใช้ในการพัฒนางานให้เกิดประสิทธิภาพอย่างไร ซึ่งส านักงานเขตฯ ได้น าผลจากการประเมิน
มาพัฒนาโครงการมาปรับปรุงให้เกิดประโยชน์กับองค์กรมากที่สุด  
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ตารางท่ี 4  
ตัวชี้วัด : ความชัดเจนของกระบวนการพัฒนาบุคลากรภายใต้แนวคิดการจัดการองค์กรแห่งความสุขของ
ส านักงานเขตบางพลัด 
กระบวนการพัฒนาบุคลากรภายใต้แนวคิดการจัดการองค์กรแห่งความสุขของ
ส านักงานเขตบางพลัด 

ตัวชี้วัด 
ความชัดเจน 

1.การหาความจ าเป็นในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล *** 
2.การวางแผนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล *** 
3.การพัฒนาหลักสูตร * 
4.การด าเนินการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ** 
5.การประเมินและติดตามผลการพัฒนาทรัพยากรบุคคล *** 
หมายเหตุ : * มีความชัดเจนน้อย   ** มีความชัดเจนปานกลาง  *** มีความชัดเจนมาก 

จากตารางท่ี 4 ตัวชี้วัดความชัดเจนของกระบวนการพัฒนาบุคลากรในด้านการหาความจ าเป็นในการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล และการวางแผนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล และด้านการประเมินและติดตามผลการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล พบว่า ภาพรวมมีความชัดเจนมาก เนื่องจากส านักงานเขตบางพลัดได้ด าเนินการตาม
แผนการพัฒนาเพ่ือขับเคลื่อนองค์กรสุขภาวะและใช้ KPI ในการวัดผลความส าเร็จของงานให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่กรุงเทพมหานครก าหนด ในขณะที่ด้านการด าเนินการพัฒนาทรัพยากรบุคคล พบว่า ภาพรวมมี
ความชัดเจนปานกลาง เนื่องจากแนวคิดการจัดการองค์กรแห่งความสุข (Happy 8) ประกอบด้วย 8 ด้าน     
ซึ่งไม่สามารถด าเนินการได้ครบทุกด้าน นอกจากนี้ ด้านการพัฒนาหลักสูตร พบว่า ภาพรวมมีความชัดเจนน้อย 
เนื่องจากมีบุคลากรโอนย้าย เปลี่ยนสายงาน ลาออก และเกษียณอายุราชการ จึงท าให้หลักสูตรการพัฒนาขาด
ความต่อเนื่อง จึงมีความจ าเป็นต้องมีการวางแผนการพัฒนาระยะสั้น ระยะยาว เพ่ือให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าว  

 
ความส าเร็จการพัฒนาบุคลากรภายใต้แนวคิดการจัดการองค์กรแห่งความสุขของส านักงานเขตบางพลัด 
 โครงการการพัฒนาบุคลากรภายใต้แนวคิดการจัดการองค์กรแห่งความสุขของส านักงานเขตบางพลัด 
เป็นโครงการไม่ใช้งบประมาณของทางราชการ เนื่องจากจัดท าเป็นกิจกรรมภายในส านักงานเขต โดยการมีส่วน
ร่วมของผู้บริหารและบุคลากร จึงช่วยประหยัดงบประมาณของทางราชการ มีกระบวนการขับเคลื่อนกิจกรรม
ที่ท าให้บุคลากรกล้าคิด กล้าท ามากข้ึน ลดความขัดแย้งภายในองค์กร มีการท างาน การประสานงาน ที่มีความ
คล่องตัวมากขึ้น ผู้บริหารมีความเข้าใจการท ากิจกรรม และตระหนักดีว่าการสร้างบรรยากาศในการท างานมี
ความส าคัญมาก อีกทั้งยังก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี ความผูกพันต่อองค์กรขึ้น เกิดขวัญและก าลังใจใน
การท างานมากขึ้น เพราะองค์กรให้ความส าคัญต่อบุคลากรและครอบครัวตลอดจนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของ
บุคลากร ท าให้ในปัจจุบันบุคลากรมีความรู้สึกมีความสุขในการท างานมากข้ึน 
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ปัญหาและอุปสรรคการพัฒนาบุคลากรภายใต้แนวคิดการจัดการองค์กรแห่งความสุขของส านักงานเขต
บางพลัด 
 ปัญหาและอุปสรรคการพัฒนาบุคลากร เกิดจากบุคลากรขาดความร่วมมือและไม่ให้การสนับสนุนใน
การเข้าร่วมกิจกรรม เนื่องจากบุคลากรบางกลุ่มไม่ให้ความส าคัญในเรื่องของการพัฒนาบุคลากร ขาดความ
พร้อมในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองในด้านต่าง ๆ ไม่มีความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงาน ยังขาดความ
กระตือรือร้นและเกิดความเบื่อหน่ายในการปฏิบัติงาน ในปัจจุบันส านักงานเขตฯ ยังขาดแคลนบุคลากร
ทางด้านการด าเนินงานสร้างสุขขององค์กร เนื่องจากผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการฯ มีภารกิจ  
ที่อยู่ในความรับผิดชอบค่อนข้างมากและมีงานหลายด้าน ท าให้ไม่สามารถบริหารจัดการให้ส าเร็จตามเวลา     
ที่ก าหนด ซึ่งไม่ใช่งานด้านบุคลากรอย่างเดียว แต่ยังมีภารกิจในด้านอ่ืน ๆ ที่ต้องด าเนินการ รวมถึงการได้รับ
มอบนโยบายเร่งด่วนของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่ต้องด าเนินงานควบคู่ไปด้วยกัน ด้วยเหตุนี้จึงท าให้ไม่
สามารถด าเนินกิจกรรมที่ได้รับมอบหมายได้อย่างเต็มศักยภาพ  
 
แนวทางการแก้ไขปรับปรุงการพัฒนาบุคลากรภายใต้แนวคิดการจัดการองค์กรแห่งความสุขในส านักงาน
เขตบางพลัด 
 การด าเนินกิจกรรมองค์กรแห่งความสุขต้องด าเนินอย่างต่อเนื่อง และเปิดโอกาสให้บุคลากรได้แสดง
ความคิดเห็นเสนอแนวคิดใหม่ ๆ ในการพัฒนาบุคลากร โดยให้ความส าคัญกับผู้เข้าร่วมพัฒนาในทุก ๆ 
ต าแหน่ง และการจัดกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรภายใต้แนวคิดการจัดการองค์กรแห่งความสุข ควรมีการ
ประเมินผลลัพธ์อย่างต่อเนื่อง เพ่ือน ามาวิเคราะห์แก้ไขปรับปรุงกิจกรรมให้มีความสอดคล้องกับแผนนโยบาย
ของกรุงเทพมหานครและสถานการณ์ในปัจจุบัน ทั้งนี้ หากจะด าเนินการตามองค์ประกอบขององค์กรแห่ง
ความสุขควรส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทั้ง 8 ด้าน ให้มีความเป็นรูปธรรมมากขึ้น 
 
การอภิปรายผล สามารถสรุปได้ ดังน้ี 
กระบวนการพัฒนาบุคลากรภายใต้แนวคิดการจัดการองค์กรแห่งความสุข ของส านักงานเขตบางพลัด 
 ในการวางแผนกระบวนการสร้างองค์กรแห่งความสุขเกิดขึ้นผ่านการร่วมกันออกแบบกิจกรรม        
หาความจ าเป็นในการพัฒนาบุคลากร โดยก าหนดความจ าเป็นในการพัฒนาว่าจ าเป็นเรื่องใด ซึ่งพิจารณา
ควบคู่กับปัญหาต่าง ๆ ไดว้างแผนการพัฒนาบุคลากรเพ่ือก าหนดแนวทางของการพัฒนาซึ่งเป็นกิจกรรมที่ต้อง
ได้รับความร่วมมือและต้องได้รับการยอมรับของทุกฝ่าย โดยค านึงถึงผลประโยชน์ที่จะได้รับ ยึดวัตถุประสงค์
และเป้าหมายขององค์การเป็นหลัก เป็นกิจกรรมที่ต้องท าอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง ต้องมีการประเมินและ
ติดตามผลเพ่ือให้ทราบว่ากิจกรรมที่ด าเนินการส าเร็จหรือไม่ อย่างไร เพ่ือให้บุคลากรในองค์การเป็นผู้ที่มี
ความรู้ความสามารถ ลดความขัดแย้งกันภายในหน่วยงาน ท าให้ท างานมีความคล่องตัวมากขึ้น ผู้บริหารมี
ความเข้าใจการท ากิจกรรม และจะต้องตระหนักดีว่าการสร้างบรรยากาศในการท างานมีความส าคัญมาก 
รวมถึงยังท าให้บุคลากรภายในองค์กรเกิดความรัก ความสามัคคี  ความผูกพันต่อองค์กรมากขึ้น เกิดขวัญ 
ก าลังใจในการท างานมากขึ้น และสามารถเป็นองค์กรแห่งความสุข สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ปุรฎา      
สายยืนยง (2560) เรื่องการพัฒนาบุคลากรภาครัฐแนวใหม่ กรณีศึกษากรมโรงงานอุตสาหกรรม ที่พบว่า     
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การพัฒนาทรัพยากรบุคคลเป็นกิจกรรมที่ท าให้บุคลากรเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถเพ่ิมขึ้น และกิจกรรมที่
ต้องท าอย่างต่อเนื่อง รวมถึงเป็นกิจกรรมที่ทุกฝ่ายต้องยอมรับทุกฝ่าย กิจกรรมที่ต้องกระท าอย่างเหมาะสม 
รวมทั้งระยะเวลา ช่วงเวลาหรือค่าใช้จ่าย ต้องประเมินผลและติดตามบ่อย ๆ เพ่ือทราบว่ากิจกรรมในการ
พัฒนาและฝึกอบรมที่จัดขึ้น และมีการเรียนรู้และการมีส่วนร่วม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นกิจกรรมที่      
ผู้เข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมจะต้องมีการเรียนรู้ 

การวิเคราะห์วิสัยทัศน์ เป้าหมายและนโยบายขององค์การ เพ่ือสนับสนุน ให้บุคลากรสามารถปฏิบัติ
ตามแนวทางที่ก าหนดไว้เพ่ือบรรลุเป้าหมายขององค์การ มีขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ เพ่ือตรวจสอบ 
อะไรคือความจ าเป็นของการพัฒนา อะไรคือปัญหา โดยมีวิธีอ่ืนหรือไม่ที่สามารถแก้ปัญหาได้ เพ่ือให้มีความ
สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2556 – 2575) ในยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหาร
จัดการ ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย 7.3 และแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2561 - 2565) ใน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 กลยุทธ์ที่ 4.3 สร้างองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) ส านักงานเขตบางพลัดได้น า
แนวคิด Happy 8 มาเป็นหลักในการด าเนินงานสร้างสุขให้กับบุคลากร ส่งเสริมให้บุคลากรมีความสามารถ
ดูแลสุขภาพกายเป็นพ้ืนฐานและพัฒนาด้านจิตใจให้สูงขึ้น รู้จักการใช้ชีวิตที่มีคุณภาพในระหว่างการท างาน 
(quality of working life) ตระหนักในคุณค่าของงานที่ท า (decent work) และสามารถสร้างความสมดุล 
(balance) ในการท างานและการใช้ชีวิต การพัฒนาจะต้องกระท าควบคู่กันทั้งด้านทักษะการท างาน และ
ทักษะชีวิต กระทั่งเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมส่วนบุคคล พัฒนาพฤติกรรมร่วมของบุคลากรในองค์กร      
เกิดวัฒนธรรมที่ดี ในสถานที่ท างานซึ่งมุ่งสร้างคุณภาพงานไปพร้อมกับการเอาใจใส่คุณภาพของบุคลากร 
นอกจากนี้ การด าเนินการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเป็นการพัฒนาบุคลากร ส่งเสริมให้ร่วมกันพัฒนางานหรือ
คุณภาพชีวิตการท างานให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล ท าให้การปฏิบัติงานของบุคลากรเป็นไปด้วยความพึงพอใจ และสามารถท างานได้อย่างมี
ความสุข  โดยอาจมีจุดมุ่งหมายหลักในการท างานร่วมกัน พัฒนางาน หรือพัฒนาคุณภาพชีวิตการท างานด้วย
ตัวของพนักงานเอง แต่ผลพลอยได้ที่ส าคัญ คือ การพัฒนาตัวพนักงานเองในหลาย ๆ ด้าน ทั้งในด้านการ
ท างานเป็นทีม สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ การสร้างทักษะในการคิดวิเคราะห์เพ่ือแก้ไขปัญหา การรู้จักใช้
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ตลอดจนการสร้างนิสัย ในการจัดเก็บข้อมูลให้เป็นประโยชน์ สอดคล้องกับแนวคิด
ของ Barnard (อ้างถึงใน วิโรจน์ ก่อสกุล, 2561,หน้า 56 – 57) กล่าวว่า คนในองค์การ ไม่เพียงหวัง
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจเท่านั้น แต่ยังหวังผลประโยชน์ทางการเมือง การศึกษา ศาสนา และเสนอให้องค์การ
เป็นระบบเปิดการจัดการต้องสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมภายนอก โดยให้ความส าคัญ ดังนี้ (1) ระบบความ
ร่วมมือ (cooperative system) องค์การเกิดขึ้นมาจากความจ าเป็นของคนที่จะร่วมมือกันท างานบางอย่างให้
บรรลุเป้าหมาย ซึ่งคน ๆ เดียวอาจท าไม่ได้ เพราะมีข้อจ ากัดทางกายภาพ ชีวภาพ สังคมวิทยาและจิตวิทยา 
การเอาคนสองคนขึ้นไปมาท างานร่วมกันไม่ใช่เรื่องง่าย จ าเป็นต้องจัดระบบการท างาน  (2) หน้าที่ของฝ่าย
บริหาร (Executive functions) องค์การจะด ารงอยู่ได้ต่อเมื่อคนที่เข้ามารวมกันท างานได้ส าเร็จ บรรลุ
เป้าหมายขององค์การ การท างานมีประสิทธิผล สามารถสนองตอบความต้องการของปัจเจกบุคคล การ
กระจายผลประโยชน์ต่อสมาชิกที่เหมาะสม สมาชิกทุกคนมีความกระตือรือร้น ตั้งใจท างาน มีความสามารถ
ติดต่อซึ่งกันและกัน ยึดมั่นเป้าหมายหรืออุดมการณ์ขององค์การร่วมกัน ความอยู่รอดขององค์การขึ้นอยู่กับ
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ความสามารถของฝ่ายบริหาร ในฐานะผู้น าขององค์การ ฝ่ายบริหารต้องสร้างระบบความร่วมมือที่ดี เช่น      
การติดต่อประสานงาน การให้ก าลังใจในการท างานของปัจเจกบุคคล และการธ ารงไว้ซึ่งเป้าหมายขององค์การ 
ซึ่งเห็นว่า องค์การประกอบด้วยคน คนมีหัวใจ คนไม่ใช่หุ่นยนต์ ศาสตร์ว่าด้วยการจูงใจ (willingness)         
ท าอย่างไร ฝ่ายบริหารจะสามารถมีความเป็นผู้น า (leadership) ที่เก่ง ถึงขนาดท าให้คนที่มีความสามารถ       
เข้ามาร่วมท างานในองค์การด้วยความเต็มใจ จึงต้องศึกษาเรื่องการจูงใจ หรือการโน้มน้าวคน ให้มีความ
กระตือรือร้นในการท างาน คนในองค์การต้องสร้างแรงจูงใจหลายรูปแบบ ไม่ใช่เงินอย่างเดียว ต้องมีความ
เข้าใจในจิตใจของคนในองค์การเพ่ือให้คนในองค์การเกิดแรงจูงใจในการท างาน 

 
ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาบุคลากรภายใต้แนวคิดการจัดการองค์กรแห่งความสุขของส านักงานเขต    
บางพลัด  

เกิดจากบุคลากรขาดความร่วมมือและไม่ให้การสนับสนุนในการเข้าร่วมกิจกรรม เนื่องจากบุคลากร
ไม่ให้ความส าคัญในเรื่องของการพัฒนาบุคลากร อีกทั้ง ขาดความพร้อม ในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองใน  
ด้านต่าง ๆ ไม่มีความรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงาน ขาดความสามัคคี และยังขาดความกระตือรือร้นและ
เกิดความเบื่อหน่ายในการปฏิบัติงาน สอดคล้องกับผลการวิจัยของ จนิสา ช่วยสมบูรณ์ (2556) ที่ศึกษาเรื่อง 
แนวทางการพัฒนาบุคลากร กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ที่พบว่า บุคลากรภายในองค์กร      
ขาดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพราะเนื่องจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลมีการจัดท าโครงการพัฒนา
บุคลากรไว้ตามแผนแบบปีเว้นปี จึงท าให้บุคลากรได้รับการพัฒนาไม่ต่อเนื่อง จึงไม่เกิดประสิทธิภาพเท่าที่ควร 
ส่วนบุคลากรภายในองค์กรขาดความสามัคคี แบ่งพรรคแบ่งพวก ท าให้เกิดการแข่งขันภายในองค์กร ดังนั้น 
ผู้บริหารจึงควรเน้นและให้ความส าคัญในการพัฒนาบุคลากรมากขึ้น  เช่น ส่งเสริมให้บุคลากรมีคุณธรรม
จริยธรรมในตนเอง การเชื่อมความสามัคคีภายในองค์กรให้รวมตัวเป็นอันหนึ่งเดียวกัน  เพ่ือพร้อมเข้าสู่การ
พัฒนาองค์กรให้เกิดผลสาเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ ตลอดจนบุคลากรบางคนไม่ให้ความสนใจในการเข้ารับการ
ฝึกอบรมเท่าที่ควร แต่ในขณะเดียวกันบุคลากรบางคนเข้ารับการฝึกอบรมเกินกว่าที่ก าหนดไว้ จึงท าให้เกิด
ความไม่เท่าเทียมกันของการพัฒนาบุคลากร 

 
แนวทางการแก้ไขปรับปรุงการพัฒนาบุคลากรในส านักงานเขตบางพลัด 

ส านักงานเขตบางพลัดควรด าเนินกิจกรรมองค์กรแห่งความสุขในด้านต่าง ๆ ให้ครบทั้ง 8 ด้าน     
อย่างต่อเนื่อง ควรเปิดโอกาสให้บุคลากรได้แสดงความคิดเห็นเสนอแนวคิดใหม่ ๆ และมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจในการพัฒนาบุคลากรว่าบุคลากรมีความคิดเห็นในเรื่องการพัฒนาอย่างไรบ้าง และพบปัญหาในการ
ปฏิบัติงานอย่างไรเพื่อรับรู้ปัญหาและค้นหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน โดยให้ความส าคัญกับผู้เข้าร่วมพัฒนา
ในทุก ๆ ต าแหน่ง การจัดกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรภายใต้แนวคิดการจัดการองค์กรแห่งความสุข ควรมีการ
ประเมินผลลัพธ์อย่างต่อเนื่อง เพ่ือน ามาวิเคราะห์แก้ไขปรับปรุงกิจกรรม ให้มีความสอดคล้องกับแผนนโยบาย
ของกรุงเทพมหานครและสถานการณ์ในปัจจุบัน และหากส านักงานเขตบางพลัดจะด าเนินการตาม
องค์ประกอบขององค์กรแห่งความสุข ควรส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทั้ง 8 ด้าน ให้มีความเป็นรูปธรรม    
มากขึ้น สอดคล้องกับผลการวิจัยของ จนิสา  ช่วยสมบูรณ์ (2556) ที่ศึกษาเรื่อง แนวทางการพัฒนาบุคลากร 
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กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ที่พบว่า การพัฒนาบุคลากรมีความส าคัญต่อองค์กร ถือว่าเป็นการ
พัฒนาบุคลากรในด้านต่าง ๆ  เช่น การฝึกอบรม การศึกษาต่อ การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกันภายในองค์กร 
เพ่ือให้บุคลากรเกิดทักษะ ความรู้ ความสามารถ ในการปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ ให้บุคลากรได้มีโอกาสแสดง
ความคิดเห็นในการพัฒนาบุคลการเพ่ือใช้ในการปรับปรุงแก้ไข พัฒนางานที่ได้รับมอบหมายให้ส าเร็จไปได้ 
ด้วยเหตุผลนี้ บุคลากรจึงเป็นตัวขับเคลื่อนการปฏิบัติงานให้เกิดผลส าเร็จ 

 
สรุป 
 สรุปในภาพรวมของการพัฒนาบุคลากรภายใต้แนวคิดการจัดการองค์กรแห่งความสุข ของส านักงาน
เขตบางพลัด โดยเริ่มตั้งแต่การจะเป็นองค์กรแห่งความสุขได้นั้น ต้องอาศัยการวางแผนการเปลี่ยนแปลงอย่าง
เป็นระบบ และการมีการวางแผนกับทั้งระบบในการบริหารองค์กรให้มีความสอดคล้องกัน คือ แผนยุทธศาสตร์
นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้างการบริหารงาน สวัสดิการ และกิจกรรมในองค์กร ให้สามารถด าเนินไปสู่
เป้าหมายเดียวกัน โดยไม่สามารถส าเร็จได้ด้วยการเปลี่ยนแปลงเพียงระบบย่อยใดระบบย่อยหนึ่งเท่านั้น 
เพราะกิจกรรมใด ๆ นั้นจ าเป็นต้องมีความสัมพันธ์ให้สอดคล้องกับนโยบาย และเป้าหมายองค์กร ซึ่งผู้บริหาร
เป็นปัจจัยส าคัญในการสร้างองค์กรแห่งความสุข โดยผู้บริหารระดับสูงจะต้องรับทราบและเข้ามามีส่วนร่วม 
หากผู้บริหารมีแนวคิดที่ให้ความส าคัญกับบุคลากรเล็งเห็นความส าคัญของความสุขในการท างานที่จะส่งผลดี
ต่อบุคลากรและองค์กร ซึ่งจะส่งผลให้สามารถด าเนินการก าหนดนโยบายและวิสัยทัศน์ของการสร้างสุขใน
องค์กรและสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ได้ รวมทั้งยังเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาได้ ทั้งนี้ 
แนวทางการสร้างองค์กรแห่งความสุข ควรวิเคราะห์และวางแผนจากบริบทขององค์กร ซึ่งเป็นประสบการณ์
ขององค์กรที่ผ่านมาในการบริหารบุคลากร การจัดกิจกรรม ความต้องการของพนักงาน การประเมินผลจาก
พนักงานโดยตรง แล้วจึงน ามาวิเคราะห์หาสาเหตุปัจจัยที่ท าให้องค์กรมีบริบทเช่นนั้น โดยวิเคราะห์ออกมาให้
เห็นว่าองค์กรมีจุดแข็ง และข้อจ ากัดอย่างไร เพ่ือที่จะวางแผนการพัฒนาบุคลากรได้อย่างตรงจุด จึงเป็นการ
พัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับการพัฒนาบุคลากรภายใต้แนวคิดการจัดการองค์กรแห่งความสุข 
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาการพัฒนาบุคลากรภายใต้แนวคิดการจัดการองค์กรแห่งความสุข ของส านักงานเขต
บางพลัด พบว่า ควรส่งเสริมการพัฒนา “นักสร้างสุของค์กร” ปัจจุบันผู้ที่ท างานด้านสร้างสุขขององค์กรและ
นักทรัพยากรบุคคล ยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่อง “การสร้างสุข” และการพัฒนาองค์กรแห่งความสุข 
ทั้งในระดับพนักงานและระดับองค์กร โดยเฉพาะยังขาดความรู้และทักษะในการตรวจสอบสุขภาวะองค์กร 
และการออกแบบกระบวนการสร้างสุขที่สอดคล้องเหมาะสมกับบริบทและวัฒนธรรมองค์กร โดยความสุขใน
การท างานจะเกิดขึ้นบนพ้ืนฐานความส าเร็จของการพัฒนาทั้งในปัจจัยระดับบุคคลและสภาพปัจจัยในระดับ
องค์กร ควรส่งเสริมด้วยการเสริมศักยภาพการพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาสู่
องค์กรแห่งความสุข มีทักษะในด้านการตรวจสอบและการออกแบบกระบวนการสร้างสุขให้เหมาะสมกับบริบท
ขององค์กร และเกิดโอกาสในการพัฒนาการด าเนินงานสร้างสุขด้านอ่ืน ๆ อีกมากมาย อีกทั้งสามารถเป็นผู้น า
ขับเคลื่อนท าให้เกิดองค์กรแห่งความสุข 
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ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป  
 ควรศึกษารูปแบบการพัฒนาบุคลากรภายใต้แนวคิดการจัดการองค์กรแห่งความสุข ของส่วนราชการ
อ่ืน ๆ ในสังกัดกรุงเทพมหานคร หรือหน่วยงานอ่ืนที่มีรูปแบบการพัฒนาบุคลากรที่มีลักษณะคล้ายกัน เพ่ือให้
ทราบถึงกระบวนการพัฒนาบุคลากรภายใต้แนวคิดการจัดการองค์กรแห่งความสุขท่ีชัดเจนมากขึ้น และควรน า
ผลการศึกษาในครั้งนี้ไปศึกษา เพ่ือให้เกิดการพัฒนาบุคลากรภายใต้แนวคิดการจัดการองค์กรแห่งความสุข 
ของส่วนราชการอ่ืน ๆ ในสังกัดกรุงเทพมหานคร และควรศึกษาแบบเจาะลึกในแต่ละด้านที่เกี่ยวกับการพัฒนา
บุคลากร เพ่ือให้ได้รายละเอียดที่เจาะจงและครอบคลุมในการศึกษาครั้งต่อไป 
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คนที่ 7, (13 พฤศจิกายน 2562). เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน ฝ่ายทะเบียน ส านักงานเขตบางพลัด. 
          สัมภาษณ์. 
คนที่ 8, (13 พฤศจิกายน 2562). เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน ฝ่ายปกครอง ส านักงานเขตบางพลัด. 
          สัมภาษณ์. 
คนที่ 9, (13 พฤศจิกายน 2562). เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน ฝ่ายการศึกษา ส านักงานเขตบางพลัด. 
          สัมภาษณ์. 
คนที่ 10, (13 พฤศจิกายน 2562). เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 
          ส านักงานเขตบางพลัด. สัมภาษณ์. 
   


