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บทคัดย่อ 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษานโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของส านักการคลัง 
กรุงเทพมหานคร วิธีการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปัญหา อุปสรรค และแนวทางในการแก้ไขปัญหาและ
อุปสรรคในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของส านักการคลัง กรุงเทพมหานคร โดยใช้วิธีวิจัยเอกสารและ
วิจัยสนาม ในส่วนของการวิจัยสนาม เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างจากผู้ให้
ข้อมูลส าคัญ จ านวน 7 คน ผลการวิจัยพบว่านโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคล มุ่งเน้นการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลให้มีสมรรถนะพึงประสงค์ พัฒนาศักยภาพของนักบริหาร เพ่ือเตรียมความพร้อมการ
เป็นผู้น าในการปฏิบัติภารกิจในอนาคต และสร้างวัฒนธรรมองค์กรสมัยใหม่ วิธีการพัฒนาทรัพยากร
บุคคล คือ ส ารวจความจ าเป็นของการพัฒนา ก าหนดโครงการหรือหลักสูตร ด าเนินการพัฒนา และ
ประเมินผลการพัฒนา ใช้รูปแบบการพัฒนา 3 รูปแบบ คือ การฝึกอบรม การศึกษา และการพัฒนา 
ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล คือ 1) ไม่มีแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลระดับหน่วยงาน 
2) มีข้อจ ากัดด้านงบประมาณ 3) การพัฒนาไม่ครอบคลุมในทุกสายวิชาชีพ 4) หลักสูตรการพัฒนา 
ไมต่รงตามความจ าเป็น 5) บุคลากรไม่เห็นความส าคัญของการพัฒนาตัวเอง 6) ขาดวิทยากรและเจ้าหน้าที่ 
ผู้มีความรู้และประสบการณ์ในด้านการฝึกอบรมและพัฒนา 7) ขาดการน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ 
ในการพัฒนา แนวทางในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล คือ 1) จัดท า
แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลระดับหน่วยงาน 2) ส ารวจความจ าเป็นในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ในทุกสายวิชาชีพ 3) วางแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลตามสายวิชาชีพ 4) ส่งเสริมพัฒนาความรู้ของ
เจ้าหน้าที่ผู้มีศักยภาพ เพ่ือให้สามารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่เพ่ือนร่วมงาน 5) บริหารงบประมาณที่มีอยู่
อย่างจ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด 6) เพ่ิมช่องทางการพัฒนาที่หลากหลาย 7) น าเทคโนโลยีสารสนเทศ
เข้ามาใช้ในการพัฒนา 
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บทน า 

 สภาพการณ์ในปัจจุบัน การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและรัฐวิสาหกิจต่าง
ก็ต้องมีการแข่งขันกันเพ่ือความอยู่รอดขององค์กรท่ามกลางบรรยากาศที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งด้าน
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ แต่ในการที่องค์กรจะสามารถแข่งขัน
กับองค์กรต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั้นย่อมขึ้นอยู่กับทรัพยากรบุคคล หรือ คน 
อันเป็นฟันเฟืองและเป็นก าลังส าคัญต่อการขับเคลื่อนน าพาองค์กรให้บรรลุเป้าหมายและภารกิจในการ
ด าเนินงานของแต่ละองค์กร “ทรัพยากรบุคคล” จึงถือเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าที่สุดขององค์กรเพราะ
หากองค์กรใดมีทรัพยากรบุคคลที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพและศักยภาพ องค์กรนั้นย่อมมีขีดความสามารถ
พร้อมต่อการพัฒนา สามารถรองรับและก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตามสถานการณ์ของโลก
ปัจจุบัน  

 เมื่อทรัพยากรบุคคล เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญที่สุดในการพัฒนาองค์กร การพัฒนา ทรัพยากร
บุคคลจึงเป็นสิ่งส าคัญที่ผู้บริหารองค์กรต้องค านึงถึง เพราะความส าเร็จในการปฏิบัติภารกิจขององค์กร
เป็นผลโดยตรงจากการปฏิบัติงานโดยบุคลากรขององค์กร สุภาวดี ขุนทองจันทร์ (2559, หน้า 107-108) 
ไดให้ความหมายของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง การพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล เป็นกระบวนการเรียนรูที่ต่อเนื่องเพ่ือเพ่ิมพูนความรู ทักษะ สมรรถนะ และทัศนคติ
ของบุคคลให้มีพฤติกรรมการท างานที่ก่อให้เกิดประโยชนสูงสุดต่อองค์กร อาจกระท าไดหลายวิธี เช่น 
การศึกษาต่อ การฝึกอบรม การสัมมนาทางวิชาการ การศึกษาดูงาน และ การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
หรือการพัฒนาตนเอง วิธีในการพัฒนาบุคคลมีหลายวิธี จะต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะของ
บุคคลและภารกิจขององค์กร บุคคลทุกคนมีศักยภาพของตนเองที่สามารถพัฒนาให้เพ่ิมพูนขึ้นได้ทั้ง
ด้านความรู ทักษะและทัศนคติ ถาหากมีแรงจูงใจที่ดีพอ การพัฒนาบุคคลจะต้องท าทุกด้าน คือ สุขภาพ
อนามัย ความรู ความสามารถ จิตใจ และคุณธรรม องค์กรต้องค านึงถึงความมั่นคงและความก้าวหน้า
ของบุคคลควบคูไปกับความก้าวหน้าขององค์กร องค์กรจะอยู่ไมไดถาขาดบุคคลที่มีก าลังกายก าลังใจ
และสติปัญญาทีทุ่่มเทให้กับองค์กร 

 การขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ ตามแนวนโยบายไทยแลนด์ 4.0 เพ่ือให้ประเทศไทยบรรลุ
วิสัยทัศน์ที่ว่า “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง” การด าเนินงานเพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์การพัฒนาดังกล่าว ภาคราชการ หรือข้าราชการ 
ถือเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนา ข้าราชการจึงต้องมีการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
ดังนั้นความรู้ความสามารถของบุคลากรจึงจ าเป็นที่จะต้องพัฒนา เพ่ือให้สอดคล้องกับทิศทางการบริหาร
ประเทศ ด้วยเหตุดังกล่าวการพัฒนาทรัพยากรบุคคลจึงมีความส าคัญและจ าเป็นที่หน่วยงานภาครัฐ 
ต้องมีการพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอยู่เสมอ 

 กรุงเทพมหานครเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ซึ่งเป็นองค์กรที่อยู่ในฐานะ
เมืองหลวงของประเทศไทย มีการแบ่งโครงสร้างภายในออกเป็นส านักต่าง ๆ หรือเทียบเท่าจ านวน 19 
ส านัก และ 50 ส านักงานเขต ส านักการคลังเป็นส่วนราชการในสังกัดกรุงเทพมหานคร มีภารกิจหลัก
ในการบริหารการจัดเก็บรายได้และบริหารงานด้านการเงินการคลังของกรุงเทพมหานคร มีภารกิจในการ
เร่งรัดพัฒนา การจัดเก็บรายได้ของกรุงเทพมหานคร ให้ครอบคลุมและเป็นธรรม ก าหนดระเบียบ 
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หลักเกณฑ์และแนวทางในการปฏิบัติงาน วางแผนและพัฒนาระบบงานด้านรายได้ การเงิน การคลัง  
การบัญชีและพัสดุของกรุงเทพมหานครให้มีมาตรฐานและทันสมัยสนับสนุนและเชื่อมโยงการปฏิบัติงาน
ให้แก่ทุกหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ศึกษา วิเคราะห์ และน าเสนอข้อมูลด้านเศรษฐกิจการเงิน
และการคลังเพ่ือประกอบการตัดสินใจแก่ผู้บริหาร จากภารกิจดังกล่าวของส านักการคลัง จ าเป็นอย่างยิ่ง 
ที่จะต้องมีการพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน  
เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจและการบริหารราชการของกรุงเทพมหานครให้สัมฤทธิ์ผลตาม
เป้าหมายที่ก าหนด 

ผู้วิจัยในฐานะที่เป็นบุคลากรของส านักการคลังและปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลของหน่วยงาน จึงมีความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของส านักการคลัง 
โดยเน้นศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคล วิธีการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปัญหา 
และอุปสรรคในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล รวมถึง แนวทางในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการ
ทรัพยากรบุคคล ของส านักการคลัง กรุงเทพมหานคร เพ่ือที่จะไดน าผลการวิจัยนี้ไปเป็นข้อมูลในการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล การบริหารงานบุคคล ของส านักการคลังเพ่ือให้มีความเหมาะสมสอดคลองกับ 
ภารกิจที่ไดรับมอบหมายและน าไปสู่การพัฒนาองค์กรในอนาคต รวมถึงเป็นการช่วยให้ทรัพยากรบุคคล
ของส านักการคลัง กรุงเทพมหานครมีความรูความสามารถเพียงพอที่จะปฏิบัติงานเพ่ือให้บริการ
ประชาชนต่อไป 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยแบ่งวิธีการวิจัยออกเป็น 2 วิธี ดังนี้  
1. การวิจัยเอกสาร (Documentary research) เป็นการศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูล

จากเอกสารทางวิชาการ เอกสารประกอบการบรรยาย สิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ รายงานการวิจัย 
รายงานการประชุม คู่มือการปฏิบัติงาน ระเบียบ ประกาศ ค าสั่งและเอกสารอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง  

2. การวิจัยสนาม (Field research) โดยผู้วิจัยลงพ้ืนที่เพ่ือสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างที่เกี่ยวข้อง
กับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของส านักการคลัง กรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีการสัมภาษณ์แบบมี
โครงสร้าง หรือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ (Structured interview or Formal interview) 
 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

1. ประชากร (Population) ประกอบด้วยข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และลูกจ้างชั่วคราว 
ที่ปฏิบัติงานในส านักการคลัง กรุงเทพมหานครทุกคน  

2. กลุ่มตัวอย่าง (Sample) ในส่วนของกลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญในขั้นตอนการสัมภาษณ์ เชิงลึก
คือบุคคลซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีความรู้  เช่น ผู้บริหาร ข้าราชการ ที่สังกัดส านักการคลัง 
กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้อง และสามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ของส านักการคลังได้ จ านวน 7 คน 
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การก าหนดจ านวนผู้ให้ข้อมูลจะด าเนินการโดยใช้เกณฑ์ของ Creswell (2014) ที่ อธิบายไว้
ว่าในการสัมภาษณ์เชิงลึกตามแนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพควรมีขนาดของตัวอย่าง หรือผู้มีส่วนร่วม
อยู่ระหว่าง 5 - 25 คน ต่อการศึกษาหนึ่ง ๆ  
 ส่วนการเลือกผู้ให้ข้อมูลใช้วิธีเลือกโดยยึดวัตถุประสงค์ของการศึกษาเป็นหลัก โดยเลือกผู้ที่
เป็นบุคคลที่มีความรู้ มีประสบการณ์ สามารถให้ความรู้เป็นอย่างดี และมีความเกี่ยวข้องใกล้ชิดต่อ
ประเด็นที่ต้องการศึกษา เพ่ือความน่าเชื่อถือเกี่ยวกับที่มาของผลการวิจัย ซึ่งมาจากการวิเคร าะห์
ข้อมูลของกลุ่มผู้ให้ข้อมูลผ่านการสัมภาษณ์  
  
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการสัมภาษณ์ โดยการ 
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง หรือการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ (Structured interview or Formal 
interview) ลักษณะของการสัมภาษณ์เป็นการสัมภาษณ์ที่มีค าถามและข้อก าหนดที่แน่นอนตายตัว  
จะสัมภาษณ์ผู้ใดก็ใช้ค าถามเดียวกัน เป็นค าถามปลายเปิด (Open-ended Question) และการสัมภาษณ์
จะเป็นการสัมภาษณ์รายบุคคล ซึ่งผู้วิจัยได้ก าหนดวัน นัดหมายการสัมภาษณ์ โดยได้แจ้งให้ผู้ถูกสัมภาษณ์
ทราบก่อนล่วงหน้า และในการสัมภาษณ์ผู้สัมภาษณ์จะใช้วิธีการจดบันทึกข้อมูลโดยบันทึกตามค าบอกเล่า
ของผู้ถูกสัมภาษณ ์
 
 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

1. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร เป็นวิธีการศึกษาค้นคว้าเก็บรวบรวมข้อมูลทั่วไป 
โดยการรวบรวมเอกสารซึ่งเป็นข้อมูลที่มีการบันทึกไว้แล้วโดยผู้อ่ืน ได้แก่ เอกสารทางวิชาการ เอกสาร
ประกอบการบรรยาย สิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ รายงานการวิจัย รายงานการประชุม คู่มือการปฏิบัติงาน 
ระเบียบ ประกาศ ค าสั่งและเอกสารอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง  

2. การเก็บรวบรวมข้อมูลจากภาคสนาม ผู้วิจัยจะเก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการสัมภาษณ์  
ซึ่งผู้วิจัยเลือกใช้วิธีการสัมภาษณ์ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย และใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 
หรือการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ (Structured interview or Formal interview) โดยผู้วิจัยต้อง
ท าการสัมภาษณ์ไปตามค าถามที่ก าหนดไว้ในแบบสัมภาษณ์ และใช้วิธีการจดบันทึกข้อมูลของผู้ถูก
สัมภาษณ์ 

 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

 การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยผู้วิจัยได้ก าหนด
ขั้นตอนในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้  

1. ข้อมูลที่เป็นเอกสาร ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) เพ่ือทราบถึงบริบทประเด็น
ที่ศึกษาและก าหนดแนวทางในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

2. ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาแยกประเด็นตามแต่ละ
ประเด็นค าถาม แล้วน ามาเปรียบเทียบความเหมือน หรือความแตกต่างของผู้ให้สัมภาษณ์แต่ละคน 
แล้วน ามาเปรียบเทียบกับข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้องกัน เช่น แนวคิด ทฤษฎี ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
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เพ่ือจะได้ทราบถึงลักษณะที่มีความคล้ายคลึงกันและแตกต่างของข้อมูล และน าข้อมูลที่ได้จากการ
เปรียบเทียบมาท าการวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกัน เพ่ือสรุปผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย โดยใช้การ
น าเสนอผลการวิจัยในรูปแบบพรรณนา 
 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 ผลการวิจัย 

ผลจากการวิจัย สามารถน ามาวิเคราะห์ แยกเป็นประเด็นต่าง ๆ เรียงตามล าดับตามวัตถุประสงค์ 
ของการวิจัยที่ตั้งไว้ 4 ประเด็น ดังนี้  

1. นโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของส านักการคลัง กรุงเทพมหานคร  
 นโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ก าหนดขึ้นโดยสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร 
(สพข.) ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร ซึ่งหน่วยงานใน
สังกัดกรุงเทพมหานครใช้เป็นกรอบ แนวทางในการด าเนินงานหรือการปฏิบัติงานด้านการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล ซ่ึงมีสาระส าคัญ ดังนี้ 

- พัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครให้มีสมรรถนะพึงประสงค์ โดยสมรรถนะ
ของข้าราชการกรุงเทพมหานคร อันประกอบด้วย สมรรถนะหลักข้าราชการกรุงเทพมหานคร 
(Core Competency) สมรรถนะประจ าผู้บริหารกรุงเทพมหานคร (Managerial Competency) 
สมรรถนะประจ ากลุ่มงานของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ (Common Functional 
Competency) 

- พัฒนาศักยภาพของนักบริหาร เพ่ือเตรียมความพร้อมการเป็นผู้น าในการปฏิบัติภารกิจ
ในอนาคต  

- สร้างวัฒนธรรมองค์กรสมัยใหม่ เป็นวัฒนธรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ สามารถพัฒนา
บุคลากรที่เป็นทรัพยากรส าคัญขององค์กรให้มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะ ความช านาญเพียงพอที่จะ
ท างาน ที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นองค์กรแห่งความสุข บุคลากรมีความสุขในการท างาน 
เป็นวัฒนธรรมที่สามารถปรับเปลี่ยนความเชื่อของบุคลากรให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงหรือรวมไปถึง
การสร้างความยั่งยืนให้กับองค์กร โดยผ่านบุคลากร 

2. วิธีการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของส านักการคลัง กรุงเทพมหานคร มีข้ันตอนกระบวนการ 
ดังนี้ มีการส ารวจความจ าเป็นของการพัฒนาทรัพยากรบุคคล การก าหนดโครงการหรือหลักสูตร 
ด าเนินการพัฒนาทรัพยากรบุคคล และประเมินและติดตามผลการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ใช้วิธีการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล 3 รูปแบบหลัก คือ 

1) การฝึกอบรม (Training) เป็นกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้มุ่งเน้นเกี่ยวกับงานที่
ปฏิบัติอยู่ในปัจจุบัน (Present) ด้วยวิธีการ ดังนี้ 

- การปฐมนิเทศ คือ การฝึกอบรมให้กับข้าราชการที่บรรจุใหม่เพ่ือให้ทราบเกี่ยวกับ
บริบทขององค์กรและรู้เก่ียวกับระเบียบ กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ทีใ่ช้ในการปฏิบัติงาน 

- การศึกษาดูงาน เป็นการศึกษาจากประสบการณ์หรือศึกษาจากสิ่งที่มีผู้ท าไว้เป็น
ตัวอย่างแล้วน าสิ่งที่ดี มีประโยชน์มาใช้กับการท างานของตนเอง 
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- การสัมมนา คือการจัดการประชุมเพ่ือระดมความคิดเห็นในแต่ละเรื่องแล้วรวบรวม
ความคิดเห็นนั้น น าเสนอต่อผู้บริหารเพื่อปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสิ่งที่บกพร่องหรือสิ่งที่ต้องการ
เปลี่ยนแปลง 

- การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพ่ือมุ่งเน้นให้บุคลากรมีความรู้และทักษะ
ในการปฏิบัติงานจริง 

- การฝึกอบรมขณะปฏิบัติงาน (On the job training) เป็นลักษณะของการพัฒนาที่
ผู้บังคับบัญชาฝึกอบรมให้ผู้ใต้บังคับบัญชาไปพร้อมกับการปฏิบัติงานจริง 

2) การศึกษา (Education) 
- การศึกษาต่อ คือ การส่งเสริมให้บุคลากรขององค์กรได้มีโอกาสในการเพ่ิมพูนความรู้

เพ่ือน ามาใช้ในการปฏิบัติงานให้กับองค์กร โดยหน่วยงานสนับสนุนทุนการศึกษา 
3) การพัฒนา (Development) ด้วยวิธีการ ดังนี้ 

-  การเสนอแนะหรือการให้ค าปรึกษา (Coaching) โดยผู้บังคับบัญชาควบคุมดูแลให้
บุคลากรลงมือปฏิบัติงานจริง ให้ค าปรึกษาแนะน าอย่างใกล้ชิด รวมถึงการเป็นพี่เลี้ยง  

-  การสอนงานหรือนิเทศงาน ผู้บังคับบัญชาสอนงานให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในสังกัด 
โดยเน้นถึงการแบ่งงาน ออกเป็นขั้นตอน ผู้บังคับบัญชาสาธิตวิธีการปฏิบัติงานให้เข้าใจ แล้วจึง
ควบคุมดูแลให้ปฏิบัติงานตามอย่างถูกต้อง 

- การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self Learning) การเรียนรู้จากสื่อต่าง ๆ ด้วยตนเองซึ่งท าให้
สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา แล้วหน่วยงานจัดการประเมินเพ่ือทดสอบความรู้ที่จะน ามาใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

- การสับเปลี่ยนงาน (Rotate Position) คือการสับเปลี่ยนงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของแต่ละต าแหน่ง หรือการโยกย้ายสับเปลี่ยนสังกัด เพ่ือการสลับสับเปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบ 

- การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คือการที่บุคลากรในต าแหน่งต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นต าแหน่ง
เดียวกันหรือ ต่างต าแหน่งกัน ทั้งในองค์กรเดียวกันหรือต่างองค์กรกันน าความรู้ในหน้าที่รับผิดชอบ
ของตนมาแลกเปลี่ยนกัน 

3. ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของส านักการคลัง กรุงเทพมหานค  
มีดังนี้  

1) ไม่มีแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลระดับหน่วยงาน ซึ่งส่งผลให้การพัฒนาทรัพยากร
บุคคลไม่สอดคล้องกับบริบท หรือความต้องการของหน่วยงาน  

2) มีข้อจ ากัดด้านงบประมาณท าให้โครงการฝึกอบรมบางโครงการ ถูกระงับ ถูกยกเลิก 
หรือตัดจ านวนผู้เข้าร่วมอบรม ส่งผลให้บุคลากรบางกลุ่มไม่ได้รับการพัฒนาในทักษะที่จ าเป็นในการ
ปฏิบัติงาน 

3) การพัฒนาที่ยังไม่ครอบคลุมในทุกสายวิชาชีพ เนื่องจากมีบุคลากรจ านวนมากและมี
หลากหลายสาขาวิชาชีพ 

4) หลักสูตรการพัฒนาไมตรงตามความจ าเป็น หรือความต้องการของบุคลากรใน
หน่วยงาน ท าให้บุคลากรไม่สามารถน าสิ่งที่ได้รับการเรียนรู้มาใช้กับการปฏิบัติงานจริงได้  
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5) บุคลากรในหน่วยงานขาดความกระตือรือร้นในการพัฒนาศักยภาพของตนเอง เกิดความ
เบื่อหน่ายหรือไม่เห็นประโยชน์ในการเข้ารับการพัฒนา และขาดความรู้ความเข้าใจในหลักการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล   

6) ขาดวิทยากร และเจ้าหน้าที่ผู้มีความรู้ และประสบการณ์ในด้านการฝึกอบรมและพัฒนา 
7) ขาดการน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน 

4. แนวทางในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของส านักการคลัง 
กรุงเทพมหานคร มีดังนี้  

1) จัดท าแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลระดับหน่วยงานที่สอดคล้องกับบริบทและความ
ต้องการของหน่วยงาน โดยให้ทุกส่วนราชการได้เข้ามามีส่วนร่วม  

2) ส ารวจความจ าเป็นในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในทุกสายวิชาชีพ อย่างต่อเนื่อง และ
เปิดโอกาสให้บุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการก าหนดโครงการพัฒนาต่าง ๆ  

3) วางแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลตามสายวิชาชีพ วิเคราะห์ความต้องการพัฒนาของ
บุคลากร ซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็นในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล คือ ต้องมีระบบการวิเคราะห์การพัฒนาที่ดี 
และมีการออกแบบเส้นทางการฝึกอบรมที่ชัดเจน สอดคล้องกับความจ าเป็นและความต้องการของ
บุคลากรภายในหน่วยงาน  

4) ส่งเสริมพัฒนาความรู้ของเจ้าหน้าทีผู่้มีศักยภาพ เพ่ือให้สามารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่
เพ่ือนร่วมงาน หรือสามารถเป็นวิทยากรในโครงการฝึกอบรมต่าง ๆ ของหน่วยงานได้  

5) บริหารงบประมาณท่ีมีอยู่อย่างจ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
6) เพ่ิมช่องทางการพัฒนาที่หลากหลาย 
7) น าเทคโนโลยี สารสนเทศเขา้มาใช้ในการฝึกอบรม ในรูปแบบการฝึกอบรมแบบออนไลน

(e-learning) และจัดท าสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือให้บุคลากรสามารถเข้าไปศึกษาเรียนรู้ด้วยตัวเอง 
8) มีการติดตามและประเมินผล ภายหลังกลับไปปฏิบัติงานในระยะหนึ่ง เพ่ือจะได้ทราบว่า

ผู้นั้นได้น าผลการพัฒนาไปใช้ประโยชน์อย่างไรบ้าง 
 

อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยที่พบดังกล่าวข้างต้น สามารถน าแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมา
อภิปรายผลการวิจัย ดังนี้  

นโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของส านักการคลัง กรุงเทพมหานคร พบว่านโยบายเป็น
เสมือนกรอบ แนวทางในการด าเนินงานหรือการปฏิบัติงาน ช่วยให้ทราบว่าหน่วยงานจะมีแนวทาง 
การพัฒนาทรัพยากรบุคคลไปในทิศทางใด ใช้วิธีการและปัจจัยชนิดใดเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย
ที่ก าหนดไว้ ช่วยให้บุคลากรทุกระดับในหน่วยงานได้เข้าถึงภารกิจและเป้าหมายการพัฒนา รวมทั้ง
ทราบวิธีการปฏิบัติงาน ก่อให้เกิดเป้าหมายในการปฏิบัติงาน เป็นกรอบในการด าเนินงาน ท าให้ทั้ง
ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจร่วมกัน เปรียบเสมือนแนวทางการแก้ปัญหา การก าหนดนโยบาย
จึงเป็นความพยายามขององค์การเพ่ือน าไปสู่กระบวนการแก้ปัญหาและตอบสนองต่อความต้องการ
ของบุคคลในองค์การ สอดคล้องกับแนวคิดของ วีณา พึงวิวัฒน์นิกุล (2562, หน้า 4 - 7) ที่อธิบายว่า 
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การก าหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรมนุษย์ มีความส าคัญต่อองค์การ เพราะนโยบาย คือหลักการ
ที่ก าหนดขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ นโยบายจึงเปรียบเสมือน เครื่องมือที่ช่วยแนะแนวทางให้
การปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ นโยบาย จึงมีลักษณะที่ก าหนดให้ผู้ปฏิบัติงานรู้
ว่าจะต้องปฏิบัติงานอะไรบ้าง และสอดคล้องกับแนวคิดของ พรชัย เจดามาน (2556) ที่อธิบายว่า
นโยบายขององค์การเป็นสาเหตุที่ต้องมีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เนื่องจากปัจจุบันองค์การมีความ
จ าเป็นที่จะต้องมีบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ และสามารถที่จะขับเคลื่อนให้องค์การด าเนินกิจการได้
อย่างราบรื่น เป็นสาเหตุให้องค์การ จะต้องมีการก าหนดนโยบายเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ในองค์การให้เป็นบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต 
ซึ่งนโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของส านักการคลัง กรุงเทพมหานคร มีดังนี้ พัฒนาทรัพยากร
บุคคลให้มีสมรรถนะพึงประสงค์ พัฒนาศักยภาพของนักบริหาร เพ่ือเตรียมความพร้อมการเป็นผู้น า
ในการปฏิบัติภารกิจในอนาคต และสร้างวัฒนธรรมองค์กรสมัยใหม่ 

วิธีการในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของส านักการคลัง กรุงเทพมหานคร มีวิธีการ คือ มีการ
ส ารวจความจ าเป็นของการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ก าหนดโครงการหรือหลักสูตร ด าเนินการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล และประเมินและติดตามผลการพัฒนาทรัพยากรบุคคล สอดคล้องกับแนวคิดของ
ส านักงาน ก.พ. (อ้างถึงใน ชลิดา ศรมณี, 2562, หน้า 94) ได้อธิบายถึงกระบวนการส าคัญที่ท าให้เกิด
วิธีการพัฒนาทรัพยากรบุคคลซึ่งประกอบด้วย 5 ขั้นตอน คือ การหาความจ าเป็นในการพัฒนาทรัพยากร
บุคคล การวางแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล การพัฒนาหลักสูตร การด าเนินการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
และการประเมินผลและติดตามผลการพัฒนาทรัพยากรบุคคล สอดคล้องกับแนวคิดของ สุธินี ฤกษ์ข า 
(2560, หน้า 19) อธิบายว่า งานด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นกระบวนการที่มีขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง 
อยู่ 4 ขั้นตอน คือ การประเมินความจ าเป็นในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การออกแบบกิจกรรมการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งประกอบไปด้วยการจัดโครงการฝึกอบรมและพัฒนา การพัฒนาสายอาชีพ 
และการพัฒนาองค์กร การน าแผนกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการประเมินผลกิจกรรม
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สอดคล้องกับแนวคิดของ Harvey and Bowin (อ้างถึงใน วันชัย มีชาติ, 
2560, หน้า 13 - 14) ที่ได้เสนอกระบวนการในการฝึกอบรมว่าประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ การก าหนด
ความจ าเป็นในการฝึกอบรม (Identifying training needs) เป็นการประเมินถึงความจ าเป็นและเป้าหมาย
ในการฝึกอบรม การออกแบบการฝึกอบรม (Designing training program) เป็นการก าหนดเป้าหมาย
ของการฝึกอบรมและเกณฑ์ในการประเมินผลการฝึกอบรม ก าหนดหัวข้อในการฝึกอบรมและรายละเอียด
ต่าง ๆ และการประเมินผลการฝึกอบรม (The evaluation of training) โดยส านักการคลัง กรุงเทพ- 
มหานคร ใช้วิธีการหรือรูปแบบพัฒนาทรัพยากรบุคคล 3 วิธีหลัก คือ 1) วิธีการฝึกอบรม เป็นกิจกรรม
ที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้มุ่งเน้นเกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติอยู่ในปัจจุบัน 2) วิธีการศึกษา การส่งเสริมให้บุคลากร
ขององค์กรได้มีโอกาสในการเพิ่มพูนความรู้เพ่ือน ามาใช้ในการปฏิบัติงานให้กับองค์กร และ 3) วิธีการ
พัฒนา สอดคล้องกับแนวคิดของ Nadler and Wiggs (อ้างถึงใน วีณา พึงวิวัฒน์นิกุล, 2549, หน้า 33 - 34) 
ได้อธิบายว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นกระบวนการที่วางแผนอย่างเป็นระบบ เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ในการปฏิบัติงานของพนักงาน และปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานขององค์การ ให้สูงขึ้นโดย
ครอบคลุม 3 เรื่องด้วยกันคือ การฝึกอบรม (Traning) กระบวนการที่ประกอบด้วยกิจกรรมที่ท าใน
ระยะสั้น เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ และความช านาญในการปฏิบัติงาน และปรับพฤติกรรมของผู้เข้า
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รับการฝึกอบรม การศึกษา (Education) กระบวนการให้ความรู้ประกอบด้วยการเรียนรู้ทักษะใหม่ 
ช่วยให้บุคคลที่ได้รับการศึกษามีความรู้ความสามารถ ซึ่งจะมีระยะเวลาที่นานกว่าการฝึกอบรม และ
การพัฒนา (Development) กระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มุ่งพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารให้ถึง
ขีดสุด ซึ่งเป็นการเตรียมบุคลากรในองค์การให้พัฒนาไปพร้อมกับการที่องค์การมีการเปลี่ยนแปลง
และเจริญ เติบโตขึ้นในอนาคต และสอดคล้องกับแนวคิดของ โชติชวัล  ฟูกิจกาญจน์ (2559, หน้า 26)  
ที่ได้อธิบายว่า วิธีการหรือรูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ดังนี้ 1) การศึกษา (Education) คือ 
การมุ่งพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือการด าเนินชีวิตและเตรียมพร้อม ส าหรับการท างาน 2) การฝึกอบรม 
คือ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือการท างาน และ 3) การสนับสนุน ซึ่งมีด้วยกัน 4 วิธี คือ การฝึกสอน 
(Coaching) ระบบพ่ีเลี้ยง (Mentoring System) การให้ค าปรึกษา (Counseling) และการหมุนเวียนงาน 
(Job Rotation) 

ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของส านักการคลัง  กรุงเทพมหานคร คือ 
1) ไม่มีแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลระดับหน่วยงาน ซึ่งส่งผลให้การพัฒนาทรัพยากรบุคคลไม่สอดคล้อง
กับบริบท หรือความต้องการของหน่วยงาน 2) ด้านงบประมาณที่มีอย่างจ ากัดท าให้โครงการ
ฝึกอบรมต่าง ๆ ถูกระงับ ถูกยกเลิก หรือตัดจ านวนผู้เข้าร่วมอบรม ส่งผลให้บุคลากรบางกลุ่มไม่ได้รับ
การพัฒนาในทักษะที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปุรฎา  สายยืนยง (2561) 
ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนาบุคลากรภาครัฐแนวใหม่ กรณีศึกษากรมโรงงานอุตสาหกรรม ผลการวิจัยพบว่า 
ข้อจ ากัดเรื่องงบประมาณ และการจัดสรรงบประมาณที่น้อยเกินไป เป็นปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนา
บุคลากรภาครัฐแนวใหม่ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม 3) การพัฒนาที่ยังครอบคลุมในทุกสายวิชาชีพ 
เนื่องจากมีบุคลากรจ านวนมากและมีหลากหลายสาขาวิชาชีพ 4) หลักสูตรการพัฒนาไมตรงตามความ
จ าเป็น หรือต้องการของบุคลากรในหน่วยงานท าให้บุคลากรไม่สามารถน าสิ่งที่ได้รับการเรียนรู้มาใช้  
กับการปฏิบัติงานจริงได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปุรฎา  สายยืนยง (2561) ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนา
บุคลากรภาครัฐแนวใหม่ กรณีศึกษากรมโรงงานอุตสาหกรรม ผลการวิจัยพบว่า ปัญหาและอุปสรรคในการ
พัฒนาบุคลากรของกรมโรงงานอุตสาหกรรม คือ บุคลากรไม่ได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะและสมรรถนะ
ที่เหมาะสมกับความต้องการในการพัฒนาที่สอดคล้องกับผลการประเมินความรู้ ความสามารถทักษะและ
สมรรถนะที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน 5) บุคลากรในหน่วยงานขาดความกระตือรือร้นในการพัฒนา
ศักยภาพของตนเอง เกิดความเบื่อหน่ายหรือไม่เห็นประโยชน์ในการเข้ารับการพัฒนา ขาดความรู้
ความเข้าใจในหลักการพัฒนาทรัพยากรบุคคล สอดคล้องกับงานวิจัยของ ภานุวัฒน์ แสงทอง (2557) 
ได้ศึกษาเรื่อง การศึกษาการพัฒนาบุคลากร กรณี บริษัท อเบโนพริ้นติ้ง จ ากัด. ผลการวิจัยพบว่า 
ปัญหาการพัฒนา คือ พนักงานไม่ค่อยมีความกระตือรือร้นในการเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์มากเท่าใดนักองค์กรควรจะสร้างความเข้าใจในเรื่องความมุ่งหมายขององค์กร ด้านการฝึกอบรม
องค์กรควรจะต้องปลูกฝังและส่งเสริมให้บุคลากรสนใจในการฝึกอบรมให้มากขึ้น  6) ขาดวิทยากร 
และเจ้าหน้าที่ผู้มีความรู้ และประสบการณ์ในด้านการฝึกอบรมและพัฒนา 7) ขาดการน าเทคโนโลยี
สมัยใหม่มาใช้ในการพัฒนา 

แนวทางในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของส านักการคลัง 
กรุงเทพมหานครมี ดังนี้ 1) จัดท าแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลระดับหน่วยงานที่สอดคล้องกับบริบท
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และความต้องการของหน่วยงาน โดยให้ทุกส่วนราชการได้เข้ามามีส่วนร่วม 2) ส ารวจความจ าเป็นใน
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล ในทุกสายวิชาชีพ อย่างต่อเนื่อง และเปิดโอกาสให้บุคลากรในหน่วยงานมี
ส่วนร่วมในการก าหนดโครงการพัฒนา สอดคล้องกับงานวิจัยของ บุลภรณ์ อุทัยภานนท์ (2556) ได้ศึกษา
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  
ผลการวิจัยพบว่า องค์การควรให้ความส าคัญ ต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้านการฝึกอบรม 
ด้านการศึกษาดูงาน โดยกระท าอย่างพอเพียงและเหมาะสม ผู้บริหารควรเปิดโอกาสให้บุคลากรได้มี
ส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการด าเนินการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  เพ่ือให้เกิด
ความรับผิดชอบและความ พึงพอใจในการพัฒนาตนเอง เพ่ือสร้างความรู้สึกว่าบุคลากรเป็นส่วนหนึ่ง
ขององค์การและน าความรู้ ทักษะ ที่ได้รับจากการพัฒนามาใช้ในหน่วยงานให้เกิด ประสิทธิภาพเพิ่ม
มากข้ึน 3) วางแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลตามสายวิชาชีพ วิเคราะห์ความต้องการพัฒนาของบุคลากร 
ซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็นในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล คือ ต้องมีระบบการวิเคราะห์การพัฒนาที่ดี และมีการ
ออกแบบเส้นทางการฝึกอบรมที่ชัดเจน สอดคล้องกับความจ าเป็นและความต้องการของบุคลากร
ภายในหน่วยงาน สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุกัญยา แก้วขาว (2559) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผลการวิจัยพบว่า
แนวทางในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ได้แก่ การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคล การจัดท าแผนการ
เข้าสู่ต าแหน่ง การจัดท าแผนความก้าวหน้าในอาชีพ และการจัดสรรงบประมาณส าหรับการพัฒนา
บุคลากรให้พียงพอ 4) ส่งเสริมพัฒนาความรู้ของเจ้าหน้าที่ ที่มีศักยภาพ เพ่ือให้สามารถถ่ายทอดความรู้
ให้แก่เพ่ือนร่วมงาน หรือสามารถเป็นวิทยากรในโครงการฝึกอบรมต่าง ๆ ของหน่วยงานได้ 5) บริหาร
งบประมาณที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปุรฎา  สายยืนยง (2561) 
ได้ศึกษา การพัฒนาบุคลากรภาครัฐแนวใหม่ กรณีศึกษากรมโรงงานอุตสาหกรรม ผลการศึกษาพบว่า 
แนวทางในการแก้ไขปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาบุคลากรภาครัฐแนวใหม่ กรณีศึกษากรมโรงงาน
อุตสาหกรรม กระท าโดยบริหารงบประมาณให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ พระเอกราช กิตติธโร (สมเผ่า) (2557) ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์การ
บริหารส่วนต าบล ในอ าเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ผลการวิจัยพบว่า ควรหางบประมาณมา
สนับสนุน ในการส่งเสริมการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ให้ทันต่อสถานการณ์ ผู้บริหารควรหางบประมาณใน
แต่ละปีมาตั้งเป็นงบแยกออกมาจากโครงการต่าง ๆ 6) เพ่ิมช่องทางการพัฒนาที่หลากหลาย สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ อรรถพล หวังสู่วัฒนา (2562) ได้ศึกษา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในบริษัทไทยเชื้อเพลิง
การบิน จ ากัด จังหวัดสมุทรปราการ ผลการศึกษาพบว่า แนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ในบริษัทไทยเชื้อเพลิงการบิน จ ากัด จังหวัดสมุทรปราการ คือ ควรมีการสร้างรูปแบบการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่หลากหลายสอดคล้องกับความต้องการขององค์การ 7) น าเทคโนโลยีสารสนเทศ
เข้ามาใช้ในการฝึกอบรม ในรูปแบบการฝึกอบรมแบบออนไลน (e-learning) และจัดท าสื่อการเรียนรู้
อิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือให้บุคลากรสามารถเข้าไปศึกษาเรียนรู้ด้วยตัวเอง 8) มีการติดตามและประเมินผล 
ภายหลังกลับไปปฏิบัติงานในระยะหนึ่ง เพ่ือจะได้ทราบว่าผู้นั้นได้น าผลการพัฒนาไปใช้ประโยชน์
อย่างไรบ้าง สอดคล้องกับแนวคิดของ ส านักงาน ก.พ. (อ้างถึงใน ชลิดา ศรมณี, 2562, หน้า 94)  
ที่อธิบายว่า การประเมินผลเป็นการท าให้ทราบค าตอบว่า การจัดการการเรียนรู้บรรลุตามเป้าหมาย
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หรือไม่ การประเมินผลสามารถให้ข้อมูลป้อนกลับและเป็นแรงจูงใจให้ทั้งผู้เรียน และผู้จัดการเรียนรู้ 
มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

 
ข้อเสนอแนะ 

1. ควรมีการวิเคราะห์ความจ าเป็น ในการพัฒนาจากบุคลากรทุกระดับภายในหน่วยงาน 
อยู่เสมอ เพ่ือพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงาน 

2. ควรประเมินติดตามผลการพัฒนาว่า เมื่อได้รับการพัฒนาแล้ว ผู้ได้รับการพัฒนามีผล
การปฏิบัติงานที่ดีขึ้นหรือไม่ โดยผู้บังคับบัญชาต้องเป็นผู้สังเกตและประเมิน อาจมีการก าหนด
แบบการประเมินขึ้นมาร่วมกันระหว่างผู้บังคบับัญชากับผู้ได้รับการพัฒนา 

3. ควรจัดท าศูนย์กลางการเรียนรู (Learning Center) เพ่ือให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ระบบ
ออนไลน์  

4. ส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาตนเอง โดยสามารถเรียนรู้ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ  
ที่สามารถเข้าเรียนได้ตามความสนใจ 
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