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บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร       
ส านักงานเขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ได้แก่ รูปแบบวิธีการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร 
ปัญหาการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร แนวทางวิธีการแก้ไขปัญหาการพัฒนาศักยภาพ     
การปฏิบัติงานของบุคลากร และวิธีการที่เหมาะสมในการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร โดยใช้
วิธีการวิจัยเอกสารและวิจัยสนาม เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง จ านวน 10 คน 
ผลการวิจัยพบว่ารูปแบบและวิธีการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร คือ การใช้กฎหมายเป็น
เครื่องมือในการท างาน การสนับสนุนให้บุคลากรได้เข้ารับการฝึกอบรม การสับเปลี่ยนหมุนเวียนการปฏิบัติ
หน้าที่ความรับผิดชอบ การมอบหมายให้มีอ านาจตัดสินใจอย่างเต็มที่ ตลอดจนการสร้างแรงจูงใจให้กับบุคลากร 
ส่วนปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร คือ ปัญหาด้านการจัดสรร
งบประมาณที่ไม่เพียงพอ ปัญหาด้านขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์ ปัญหาด้านบุคลากรขาดความกระตือรือร้น          
ในการเรียนรู้ ปัญหาด้านระเบียบปฏิบัติไม่มีความชัดเจน ล้าสมัย มีขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ยุ่งยาก ซับซ้อน    
มากเกินไป ปัญหาด้านความใส่ใจของผู้บริหารต่อผู้ปฏิบัติงาน ตลอดจนปัญหาการประสานงานระหว่าง        
ฝ่ายต่างๆ เป็นต้น ส่วนแนวทางหรือวิธีการแก้ไขปัญหาการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร คือ     
มีการสนับสนุนการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ มีการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน        
มีการปรับทัศนคติในการท างาน และมีการจัดกิจกรรมร่วมกัน ส่วนรูปแบบหรือวิธีการที่เหมาะสมในการ
พัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร คือการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ วิธีการ
ปฏิบัติงาน การจัดท าคู่มือปฏิบัติงาน การจัดกิจกรรมร่วมกัน และการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน      
ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย คือ ควรจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ วิธีการปฏิบัติงาน ควรมีการ
จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน ควรมีการจัดกิจกรรมในองค์การและควรมีการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เป็นต้น 

ค าส าคัญ : การพัฒนาศักยภาพ, การปฏบิัตงิานของบุคลากร, ส านักงานเขตดนิแดง 
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บทน า 
 ในยุคของการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วท าให้องค์การต่างๆ ให้ความส าคัญกับการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการมุ่งเน้นเพ่ือพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคคลากรใน
องค์การ เพราะการที่องค์การจะสามารถเป็นองค์การแห่งความเป็นเลิศได้นั้นผู้บริหารจะต้องเป็นผู้น า
ทางความคิดเพ่ือการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (Human Development and Management) 
องค์การจึงมักให้ความส าคัญในเรื่องการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร เพราะเชื่อว่าการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลเป็นหัวใจส าคัญในการเปลี่ยนแปลงเพ่ือการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้
บุคคลากรปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้ประสบผลส าเร็จบรรลุเป้าหมายตามที่องค์การก าหนดมี
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เพ่ือให้เกิดสิ่งใหม่ๆ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต 

ชลิดา ศรมณี (2563, หน้า 10) ได้กล่าวเกี่ยวกับการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ว่าการ
วางแผนเป็นเรื ่องของการมองอนาคต คาดคะเนสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคต แล้วด าเนินการเตรียมแผน 
เตรียมโครงการอย่างเป็นเหตุเป็นผล เป็นระบบ ทั้งนี้เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติไปสู่เป้าหมาย 
หรือจุดมุ่งหมายที่ต้องการ ดังนั้นการวางแผนจึงต้องประกอบไปด้วยกระบวนการที่เกี่ ยวข้องกับ
ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและเพียงพอ, การวิเคราะห์ค้นเหตุผล, การคาดคะเนที่ถูกต้อง การก าหนด
เป้าหมายนั ่นเอง เนื ่องจากทรัพยากรมนุษย์ที ่มีความส าคัญทั ้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
การเมือง ดังนั้น การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จึงมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ทรัพยากรมนุษย์เพียงพอในแง่
ปริมาณ และต้องเป็นมนุษย์ที่มีคุณภาพ มีบทบาทสร้างสรรค์ความเจริญงดงามทั้งด้านเศรษฐกิจ 
สังคม และการเมืองอย่างสมดุล 

หน่วยงานราชการยุคใหม่ จึงต้องมุ่งพัฒนาหน่วยงานและทรัพยากรบุคคลไปพร้อมกัน     
โดยก าหนดเป้าหมายของหน่วยงานให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน รวมไปถึงความรู้สึก
ของข้าราชการผู้ปฏิบัติงานให้เกิดความพอใจในการปฏิบัติงานแรงจูงใจและขวัญก าลังใจ ก็เป็นสิ่ง
ส าคัญยิ่งที่จะสามารถสร้างความส าเร็จได้ ปัจจัยส าหรับการด าเนินงานที่ส าคัญที่สุดคือ บุคลากร   
การบริหารงานบุคคลจึงเป็นสิ่งที่ส าคัญในการบริหารในทุกๆ องค์การ หากการบริหารงานบุคคลใน
องค์การใดเป็นไปได้อย่างถูกต้องเหมาะสมแล้ว ก็คาดหวังได้ว่าจะน ามาซึ่งความส าเร็จแก่องค์การ
ดังกล่าวได้ และในทางตรงกันข้ามหากองค์การใด การบริหารงานบุคคลไม่ถูกต้องก็อาจจะท าให้เกิด
ภาวการณ์ขาดก าลังงาน ขาดคนมีความสามารถในการท างาน ใช้ประโยชน์จากบุคคลไม่เหมาะสม 
พัฒนาก าลังงานไม่ถูกต้อง และโอกาสที่จะประสบความล้มเหลวก็เกิดขึ้นได้อย่างแน่นอน  

การพัฒนาบุคลากรของกรุงเทพมหานคร ที่ได้ด าเนินการอยู่ ได้แก่ การจัดอบรม สัมมนา
บุคลากร เพ่ือเสริมสร้างความรู้ที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงาน การศึกษาดูงานนอกสถานที่ การให้โอกาส
ทางการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท โดยให้ทุนการศึกษาทั้งสถาบันการศึกษาในและ
ต่างประเทศ ทุนการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะส่วนบุคคล และพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน   
เป็นต้น เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ เป็นการเพ่ิมทักษะที่จะใช้ในการปฏิบัติราชการได้
บรรลุเป้าหมายในสายงานที่ปฏิบัติอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร ส านักงานเขตดินแดง 
กรุงเทพมหานคร เพ่ือศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรได้แก่ รูปแบบ
วิธีการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของลุคลากร ปัญหาการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของ
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บุคลากร แนวทางวิธีการแก้ไขปัญหาการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร  รวมไปจนถึง
รูปแบบ วิธีการที่เหมาะสมในการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรส านักงานเขตดินแดง 
กรงุเทพมหานคร เพ่ือพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ต่อองค์การอย่างแท้จริง  
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้ มีวิธีการวิจัยดังนี้ 
 1. การวิจัยเอกสาร (Documentary research) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากเอกสารทาง 
วิชาการ วารสาร สิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ รายงานการ
ประชุม คู่มือการปฏิบัติงาน ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง เอกสารทางวิชาการ ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่
ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
 2. การวิจัยสนาม (Field research) โดยผู้วิจัยลงพ้ืนที่เพ่ือสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างด้วยการสัมภาษณ์
แบบมีโครงสร้างหรือการสัมภาษณ์แบบเป็นการทางการ (Structured interview or Formal interview) 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ในการวิจัยครั้งนี้ มีประชากรและกลุ่มตัวอย่างดังนี้ 
 1. ประชาการ (Population) ได้แก่ ข้าราชการของส านักงานเขตดินแดง  
 2. กลุ่มตัวอย่าง (Sample) ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี ้ เป็นการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 
(Purposive sampling) เป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยก าหนดคุณลักษณะของประชากรที่ต้องการศึกษา 
วิโรจน์ ก่อสกุล (2562, หน้า 45) จึงใช้วิธีการเก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key informants)           
ซึ่งเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดส านักงานเขตดินแดง จ านวน 10 คน ดังนี้ 
  1. ประเภทอ านวยการระดับต้น จ านวน 1 คน 

 2. ประเภทวิชาการระดับช านาญการพิเศษ จ านวน 1 คน 
 3. ประเภทวิชาการระดับช านาญการ จ านวน 2 คน 
 4. ประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ จ านวน 2 คน 
 5. ประเภทวิชาการช านาญงาน จ านวน 2 คน  
 6. ประเภททั่วไปปฏิบัติงาน จ านวน 2 คน 

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยกรณีศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการสัมภาษณ์
โดยสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง หรือการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ Structured interview or Formal 
interview) ลักษณะของการสัมภาษณ์เป็นการสัมภาษณ์ที่มีค าถามและข้อก าหนดที่แน่นอนตายตัวจะ
สัมภาษณ์ผู้ใดก็ใช้ค าถามเดียวกัน และการสัมภาษณ์จะท าการสัมภาษณ์เป็นรายบุคคล ก่อนการเก็บ
รวบรวมข้อมูลผู้ศึกษาได้ก าหนดวัน นัดหมายวันสัมภาษณ์โดยได้แจ้งให้ผู้สัมภาษณ์ทราบก่อนล่วงหน้า
ในการสัมภาษณ์ผู้สัมภาษณ์จะใช้การจัดบันทึกและบันทึกเสียง โดยก่อนสัมภาษณ์จะขออนุญาตผู้ถูก
สัมภาษณ์ในการจดบันทึกการสนทนาก่อนทุกครั้ง 
 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
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 1. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร เป็นวิธีการศึกษาค้นคว้าเก็บรวบรวมข้อมูลทั่วไป 
โดยการรวบรวมเอกสารซึ่งเป็นข้อมูลที่มีการบันทึกไว้แล้วโดยผู้อ่ืน ได้แก่ 
  1.1 หนังสือทั่วไป ได้แก่ ต ารา คู่มือ เอกสารประกอบการบรรยาย รวมถึงเอกสาร
ทางวิชาการ วารสาร สิ่งพิมพ์ เป็นต้น 
  1.2 หนังสืออ้างอิง ได้แก่ สารานุกรม พจนานุกรม เป็นต้น 
  1.3 งานวิจัย วิทยานิพนธ์ เป็นงานที่ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาค้นคว้าในเรื่องนั้นอย่างละเอียด 
  1.4 เอกสารของทางราชการ เป็นเอกสารที่เป็นส่วนราชการจัดท าขึ้น เพ่ือประโยชน์
ในการปฏิบัติ เช่น นโยบาย กฎระเบียบ พระราชบัญญัติ คู่มือปฏิบัติงาน ประกาศ ค าสั่ง เป็นต้น 
 2. วิธีการรวบรวมข้อมูลจากภาคสนาม ผู้วิจัยจะเก็บข้อมูลโดยวิธีการสัมภาษณ์ โดยที่ผู้วิจัย
เลือกวิธีการสัมภาษณ์ตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัย ซึ่งให้วิธีการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 
(Structure interview) โดยที่ผู้วิจัยต้องท าการสัมภาษณ์ไปตามค าถามที่ก าหนดไว้ในแบบสัมภาษณ์ 
ซึ่งผู้วิจัยจะสัมภาษณ์ตามข้อที่ก าหนดไว้เท่านั้น และผู้วิจัยจะใช้แบบสัมภาษณ์ซึ่งเป็นค าถามใน     
การสัมภาษณ์และจดบันทึกข้อมูลและบันทึกเสียงตามค าบอกของผู้ถูกสัมภาษณ์ 

 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลในการท าการศึกษาครั้งนี้ เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยมี
ขั้นตอนในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังต่อไปนี้ 
 1. ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลแล้ว ผู้วิจัยจะได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธี    
การอ่านจับใจความแล้ววิเคราะห์จ าแนกออกเป็นประเด็นต่างๆ ที่มีลักษณะคล้ายกันหรือมี
ความส าคัญสัมพันธ์ที่เก่ียวข้องกันแล้วสรุปตามประเด็นปัญหาต่างๆ 
 2. น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาแยกประเด็นค าถาม แล้วน ามาเปรียบเทียบความเหมือน
หรือความแตกต่างของผู้ให้สัมภาษณ์แต่ละคน ก่อนจะน าข้อมูลนั้นไปวิเคราะห์ 
 3. น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาแยกประเด็นค าถาม แล้วน ามาเปรียบเทียบกับข้อมูล
เอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ แนวคิด ทฤษฎี ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจะได้ทราบถึงลักษณะที่มีความ
คล้ายคลึงกันและแตกต่างกันของข้อมูล ก่อนจะน าข้อมูลนั้นไปวิเคราะห์ 
 4. น าข้อมูลที่ได้จากการเปรียบเทียบมาท าการวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกัน เพ่ือสรุปผลการวิจัย
เกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรส านักงานเขตดินแดง กรุงเทพมหานคร          
และข้อเสนอแนะต่างๆ เกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร โดยในการน าเสนอ
ผลการวิจัยในรูปแบบพรรณนา 

 
ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 
 ผลการวิจัยเอกสาร  
 ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร 
จากผลการศึกษาหนังสือ วรรณกรรม วิทยานิพนธ์ ต าราทางวิชาการ เอกสารของส่วนราชการที่
เกี่ยวข้องพบว่าการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เป็นกระบวนการเพ่ิมพูนความสามารถในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร ทั้งในด้านความคิดเห็นที่มีต่องานและผลของการปฏิบัติงานของบุคลากรให้ดียิ่งขึ้น
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กว่าเดิม โดยพัฒนาในแต่ละด้านของ องค์ประกอบของศักยภาพ ให้สามารถด าเนินไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและได้ผลตามวัตถุประสงค์ 
 การพัฒนา“บุคลากร”เป็นสิ่งที่ส าคัญที่สุด บุคลากรที่มีประสิทธิภาพจะท าให้การด าเนินงาน
ขององค์การบรรลุผลส าเร็จ ไม่ว่าจะเป็นองค์การภาครัฐหรือองค์การภาคเอกชน ดังนั้นการพัฒนา
บุคลากรเพ่ือให้เป็นผู้ปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับองค์การเสมอ  
 ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่า การพัฒนาศักยภาพบุคลากร ก็คือกระบวนการเพ่ิมพูนความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติงานของบุคลากร ทั้งในด้านความคิดเห็นที่มีต่องานและผลของการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมโดยพัฒนาในแต่ละด้านขององค์ประกอบศักยภาพบุคลากร ซึ่งเกิดจาก
พรสวรรค์ที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิด ประสบการณ์การท างาน รวมไปถึงการฝึกอบรมและการพัฒนา
ศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรในทุกๆ ด้าน การพัฒนาบุคลากรจึงเป็นการช่วยให้บุคลากรได้
เกิดกระบวนการ เรียนรู้ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการท างานควบคู่กันไป โดยการให้ความรู้     
การฝึกอบรม หรือการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ทักษะ และทัศนคติซึ่งจะช่วยให้บุคลากรนั้นๆ    
มีขีดความสามารถในการปฏิบัติงานสูงขึ้น รวมทั้งการใช้วิธีการจูงใจ ในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้
ผู้ปฏิบัติงานท างานอย่างมีความสุข มีความพึงพอใจในงาน และปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจ เพราะ
บุคลากรจะทุ่มเทพลังงาน และความสามารถที่มีในการปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ ส่งผลให้งาน
ส าเร็จตามนโยบายและตามเป้าหมายขององค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป  
 
ผลการวิจัยภาคสนาม  
 ในส่วนของข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง สามารถน ามาวิเคราะห์แยกประเด็น ดังนี้ 
 1. รูปแบบและวิธีการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร ส านักงานเขตดินแดง 
กรุงเทพมหานคร  
  1) การใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือในการท างานเชิงรุก เช่น การใช้ความรู้ด้านกฎหมาย   
ไปประยุกต์ใช้ให้เข้ากับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น 
   2) การสนับสนุนให้บุคลากรได้เข้ารับการฝึกอบรมเพ่ือให้เกิดความรู้ ความช านาญ   
ในสายงานตามต าแหน่งของแต่ละบุคคล 
   3) การสับเปลี่ยนหมุนเวียนการปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบ เพ่ือให้เกิดกระบวนการ
เรียนรู้ เกิดทักษะ เกิดความช านาญที่หลากหลาย สามารถท างานแทนกันได้เมื่อเจ้าหน้าที่อีกคนไม่
สามารถมาปฏิบัติงานได้ 
   4) การได้รับมอบหมายให้มีอ านาจตัดสินใจในงานที่ได้รับผิดชอบอย่างเต็มที่ 
   5) การสร้างแรงจูงใจให้กับบุคลากร เช่น การปรับเลื่อนขั้นเงินเดือน โบนัสประจ าปี 
ข้าราชการดีเด่น การได้รับการยอมรับจากผู้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงาน 
 2. ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร ส านักงานเขตดินแดง 
กรุงเทพมหานคร  
  1) ปัญหาด้านการจัดสรรงบประมาณที่ ไม่ เพียงพอต่อจ านวนบุคลากรของ
กรุงเทพมหานคร เช่น ขาดงบประมาณที่ใช้จัดอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น        
ส่วนสาเหตุของปัญหา คือ ไมม่ีการส ารวจใหม่และใช้สถิติเดิมมาเป็นตัวก าหนดงบประมาณ 
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  2) ปัญหาด้านขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมที่ไม่
เอ้ืออ านวยในการปฏิบัติงาน เช่น เครื่องปรับอากาศเสียขาดการซ่อมแซมดูแลเป็นระยะเวลายาวนาน 
มีห้องน้ าไม่เพียงพอกับบุคลากร ส่วนสาเหตุของปัญหา คือ ขาดความเอาใจใส่ ดูแลรับผิดชอบต่อ
ส่วนรวม ความเป็นจิตสาธารณะที่จะรักษาสมบัติของส่วนรวม 
  3) ปัญหาด้านบุคลากรขาดการกระตือรือร้นในการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาการศึกษา
ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกฎหมาย วิธีปฏิบัติงานที่ถูกต้อง ส่วนสาเหตุของปัญหา คือ ขาดแรงจูงใจใน       
การท างาน เช่น การปรับเพ่ิมเงินเดือนและความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมของการท างาน 
  4) ปัญหาด้านระเบียบปฏิบัติไม่มีความชัดเจน ไม่เป็นรูปธรรม ล้าสมัย มีขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานทีซ่ับซ้อนมากเกินไป ส่วนสาเหตุของปัญหา คือ การปฏิบัติงานตามแนวทางที่ปฏิบัติสืบทอดกันมา
เป็นระยะเวลานาน โดยไม่ศึกษาข้อเท็จจริงและไม่น ามาปรับใช้กับสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน 
  5) ปัญหาด้านความใส่ ใจของผู้บริหารต่อผู้ปฏิบัติงาน ส่วนสาเหตุของปัญหา          
คือ ผู้บริหารให้ความสนใจในด้านภาพลักษณ์ขององค์การเป็นหลัก 
  6) ปัญหาด้านการประสานงานระหว่างฝ่ายต่างๆ ที่ไม่ได้รับความร่วมมือจากเพ่ือน
ร่วมงาน ท าให้ไม่มีข้อมูลที่เพียงพอที่น ามาใช้ในการปฏิบัติงาน ส่วนสาเหตุของปัญหา คือ ขาดการจัด
กิจกรรมเพ่ือสร้างปฏิสัมพันธ์ของบุคลากรในองค์การ 
 3. แนวทางหรือวิธีการแก้ไขปัญหาการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร  
ส านักงานเขตดินแดง กรุงเทพมหานคร  
     1) มีการสนับสนุนการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ  เพ่ือให้เกิด
ความรู้ ความช านาญในสายงานตามต าแหน่งของแต่ละบุคคลเป็นประจ าทุกปี รวมไปจนถึงการจัดท า
คู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือให้บุคลากรได้ศึกษาและใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ 
  2) มีการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เช่น เพ่ิมการปรับเลื่อนขั้นเงินเดือน     
เพ่ิมโบนัสประจ าปี เพิ่มค่าตอบแทนค่าล่วงเวลา การให้รางวัลแก่บุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานดีเป็นที่
ยอมรับจากผู้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงาน 
  3) มีการปรับทัศนคติและอุดมการณ์ในการท างาน เพ่ือปรับทิศทางแนวความ
ความคิด คิดบวก คิดสร้างสรรค์ สร้างความเชื่อมั่นในตนเอง มองเห็นศักยภาพในการปฏิบัติงานและ
การเห็นคุณค่าของงานที่ท าอยู่ 
  4) มีการจัดกิจกรรมร่วมกัน ในส านักงานเขตดินแดง เพ่ือเป็นการสร้างปฏิสัมพันธ์
ระหว่างเพ่ือนร่วมงานในองค์การ เพ่ือให้รู้จักเพ่ือนกลุ่มงานที่หลากหลาย เพ่ือความง่ายต่อการติดต่อ
ประสานงาน เป็นการส่งเสริมให้รู้จักการท างานเป็นทีม ตลอดจนมีการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน 
 4. รูปแบบหรือวิธีการที่เหมาะสมในการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร
ส านักงานเขตดินแดง กรุงเทพมหานคร  
  1) การจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ วิธีการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง
เพ่ือให้เกิดความรู้ ความช านาญในสายงานตามต าแหน่งของแต่ละบุคคลเป็นประจ าทุกปี  
  2) การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือให้บุคลากรได้ใช้ศึกษาและใช้เป็นแนวทางใน
การปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 
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  3) การจัดกิจกรรมในส านักงานเขตดินแดง เพ่ือสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างเพ่ือน
ร่วมงาน เพ่ือให้รู้จักเพ่ือนกลุ่มงานที่หลากหลายและเพ่ือความง่ายต่อการติดต่อประสานงาน  
  4) การสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เช่น เพ่ิมการปรับเลื่อนขั้นเงินเดือน       
เพ่ิมโบนัสประจ าปี เพ่ิมค่าตอบแทนค่าล่วงเวลา การให้รางวัลและมอบเกียรติบัตรแก่บุคลากรที่มีผล
การปฏิบัติงานดีเป็นที่ยอมรับจากผู้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงาน 
 
 
 
 อภิปรายผล  
 จากผลการวิจัยที่ค้นพบดังกล่าวข้างต้น มีประเด็นที่น ามาอภิปราย ดังนี้ 
 การพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรส านักงานเขตดินแดง กรุงเทพมหานคร      
มีรูปแบบและวิธีการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรโดยสามารถอธิบายได้ ดังนี้ 
 1. การใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือในการท างานเชิงรุก เช่น การใช้ความรู้ด้านกฎหมายไป
ประยุกต์ใช้ให้เข้ากับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น สอดคล้องกับแนวคิดของ ชลิดา ศรมณี (2562) ได้กล่าว
สรุปว่า องค์ประกอบในการพัฒนาบุคลากร มีกลุ่มความรู้เป็นหนึ่งในองค์ประกอบหลัก ความสามารถ
อธิบายเรื่องใดเรื่องหนึ่งได้อย่างถูกต้องและชัดเจน แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ รู้ความหมาย รู้ขั้นตอน    
รู้ประยุกต์ใช้ 
  2. การสนับสนุนให้บุคลากรได้เข้ารับการฝึกอบรมเพ่ือให้เกิดความรู้ ความช านาญในสายงาน
ตามต าแหน่งของแต่ละบุคคล ได้สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุทธญาณ์ โอบอ้อม (2557) ได้ศึกษาการ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นตามแนวพระพุทธศาสนา  ผลการวิจัยสรุปว่า  
การฝึกอบรมหรือการพัฒนาบุคลากร เป็นการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความช านาญให้แก่
พนักงานในองค์การจนสามารถก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมและทัศนคติที่ค่อนข้างจะถาวร 
อันจะอ านวยประโยชน์ให้พนักงานปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 3. การสับเปลี่ยนหมุนเวียนการปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบ เพ่ือให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ 
เกิดทักษะ เกิดความช านาญที่หลากหลาย สามารถท างานแทนกันได้ ได้สอดคล้องกับแนวคิดของ
ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (อ้างถึงใน ชลิดา ศรมณี, 2562, หน้า 11) ได้กล่าว
สรุปว่า กิจกรรมในการพัฒนาบุคลากรทางการบริหารเป็นเรื่องของผู้บังคับบัญชาจะต้องเป็น
ผู้ด าเนินการ ได้แก่ การให้ท างานแทนกัน การแบ่งความรับผิดชอบ แบ่งงานที่ไม่ยากนักให้ผู้ไต้บังคับ
บัญชาได้มีโอกาสได้รับผิดชอบตัดสินใจบ้าง การมอบหมายให้ท างานโครงการพิเศษ ซึ่งจะท าให้
ผู้บังคับบัญชาได้เห็นทักษะใน การบริหาร ของผู้ได้รับมอบหมาย การให้ศึกษาวิธีการท างานชิ้นใดชิ้นหนึ่ง
อย่างละเอียดจากผู้ที่ท างานชิ้นนั้นอยู่เดิม เพ่ือที่จะให้สามารถท าแทนกันได้ และการสับเปลี่ยน
หมุนเวียนงาน ซึ่งมี 2 ลักษณะคือ การเปลี่ยนงานกัน โดยเปลี่ยนลักษณะงานและการเปลี่ยนงานกัน 
โดยเปลี่ยนสถานที่ท างาน  
 4. การได้รับมอบหมายให้มีอ านาจตัดสินใจในงานที่ได้รับผิดชอบอย่างเต็มที่ สอดคล้องกับ
แนวคิดของ ธัญญา ผลอนันต์ (2546) ได้กล่าวสรุปว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานในด้าน           
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การจัดการ คือ ความมั่นคงในงานเป็นอย่างไร ท างานแล้วมีโอกาสก้าวหน้าหรือได้รับอ านาจใน            
การตัดสินใจมากน้อยเพียงใด  
  5. การสร้างแรงจูงใจให้กับบุคลากร เช่น การปรับเลื่อนขั้นเงินเดือน โบนัสประจ าปี 
ข้าราชการดีเด่น การได้รับการยอมรับจากผู้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงาน สอดคล้องกับแนวคิดของ 
Spaulding (อ้างถึงใน รัศมี เอกณรงค์, 2556, หน้า 16) ได้กล่าวสรุปว่าแรงจูงใจภายนอก เป็นสิ่งที่
ผลักดันจากภายนอกตัวบุคคล ซึ่งมากระตุ้นให้เกิดพฤติกรรม โดยอาจจะเป็นการได้รับค าชม ชื่อเสียง 
รางวัลเกียรติยศ การได้รับการยอมรับนับถือ เป็นต้น  

 ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร ส านักงานเขตดินแดง 
กรุงเทพมหานคร มีประเด็นที่น ามาอภิปราย ดังนี้ 
 1. ปัญหาด้านการจัดสรรงบประมาณที่ไม่เพียงพอต่อจ านวนบุคลากร เช่น ขาดงบประมาณที่
ใช้จัดอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ จุฑามาส แสงอาวุธ 
และพรนิภา จินดา (2551) ได้ศึกษาเรื่องแนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ผลการวิจัยสรุปว่า อุปสรรคปัญหาในการพัฒนา
ศักยภาพการปฏิบัติงานพบว่า ผู้ปฏิบัติงานส่วนใหญ่มีความเห็นว่าด้านที่มีปัญหาในการพัฒนาศักยภาพ
การปฏิบัติงาน ได้แก่ คน งบประมาณสนับสนุนไม่ เพียงพอ ไม่มีเวลาเข้ารับการพัฒนาเนื่องจากไม่
สามารถปลีกตัวจากงานประจ าได้ ไมม่ีคู่มือในการปฏิบัติงานให้ศึกษาและขาดผู้สอนงาน เป็นต้น 
 สาเหตุของปัญหา คือ งบประมาณจัดอบรมไม่เพียงพอ ไม่มีการส ารวจใหม่และใช้สถิติเดิมมา
เป็นตัวก าหนดงบประมาณ สอดคล้องกับการวิจัยของ จุฑามาส แสงอาวุธ และพรนิภา จินดา (2551) 
ได้ศึกษาเรื่องแนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
สุราษฎร์ธานี ผลการวิจัยพบว่า ผู้ปฏิบัติงานส่วนใหญ่มีความเห็นว่าด้านที่มีปัญหาในการพัฒนาศักยภาพ
การปฏิบัติงาน ได้แก่ คน งบประมาณสนับสนุนไม่เพียงพอ ไม่มีเวลาเข้ารับการพัฒนาเนื่องจากไม่
สามารถปลีกตัวจากงานประจ าได้ ไม่มีคู่มือในการปฏิบัติงานให้ศึกษาและขาดผู้สอนงาน เป็นต้น 
 2. ปัญหาด้านขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมที่ไม่เอ้ืออ านวยใน
การปฏิบัติงาน สอดคล้องกับแนวคิดของ กิตติยา ฐิติคุณรัตน์ (2556) ได้กล่าวสรุปว่า ปัจจัยที่ส าคัญ
ในการพัฒนาประสิทธิภาพในการท างานเพ่ือการบรรลุผลส าเร็จของการด าเนินงานในด้านองค์การ คือ    
การจัดการในองค์การเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน และเสนอแนวคิดแนวปฏิบัติในวิธีการ
ปรับปรุงการบริหารและการจัดการ การด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ ได้แก่  การพัฒนาวัฒนธรรมใน
องค์การ การบริหารบุคลากร และการสร้างแรงจูงใจเพ่ือประสิทธิภาพในการท างาน รวมทั้งสภาพ
ความพร้อมขององค์การในด้านสภาพแวดล้อม อาคารสถานที่ อุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้  เงินทุน 
เทคโนโลยี และศักยภาพของบุคลากร เป็นต้น 
 สาเหตุของปัญหา คือ ขาดความเอาใจใส่ดูแลรับผิดชอบต่อส่วนรวม ความเป็นจิตสาธารณะที่
จะรักษาสมบัติของส่วนรวม สอดคล้องกับผลการวิจัยของ สุทธญาณ์ โอบอ้อม (2557) ได้ศึกษาการ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแนวพระพุทธศาสนา ผลการวิจัยสรุปว่า 
อุปสรรคปัญหาในการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน พบว่าปัญหาภายใน คือ ปัญหาเรื่องเจตคติต่อ
องค์กร การไม่มีจิตสาธารณะ และวิสัยทัศน์การท างานที่ไม่ชัดเจนของบุคลากร เป็นต้น 
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 3. ปัญหาด้านบุคลากรขาดการกระตือรือร้นในการเรียนรู้เพ่ือพัฒนา การศึกษาระเบียบ 
ข้อบังคับข้อกฎหมาย วิธีปฏิบัติงานที่ถูกต้อง สอดคล้องกับแนวคิดของ สอดคล้องกับแนวคิดของ    
ชลิดา ศรมณี (2562) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบในการพัฒนาบุคลากร ด้านกลุ่มพฤติกรรมหรืออุปนิสัย
ในการท างาน คือ รูปแบบการแสดงออกหรือ พฤติกรรมของบุคคลที่สอดคล้องกับงานที่ปฏิบัติอยู่   
ซึ่งการแสดงออกอันพึงประสงค์ได้นั้นขึ้นกับปัจจัย 3 ประการ คือ ค่านิยม แนวโน้มการแสดงออก 
และแรงจูงใจ ซึ่งส่งผลให้องค์กรมีความได้เปรียบคู่แข่งขัน เช่น ความกระตือรือร้น ความอดทน และ
ขยันขันแข็งในการท างาน ค่านิยมในการยอมรับ ฟังความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์เพ่ือการสร้าง
นวัตกรรมใหม่ๆ และการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง เป็นต้น 

สาเหตุของปัญหา คือ ขาดแรงจูงใจในการท างาน เช่น การปรับเพ่ิมเงินเดือน และความ         
พึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมของการท างาน สอดคล้องกับแนวคิดของ ชลิดา ศรมณี (2562) ได้กล่าวถึง
ด้านค่าตอบแทนจากการท างานเป็นตัวเงิน เช่น เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าท างานล่วงเวลา หรือค่าตอบแทน
ส าหรับผลงานเป็นรายชิ้นก็ตาม เป็นหลักปฏิบัติที่กระท ากันอยู่ทุกๆ หน่วยงานในลักษณะสากล โดยมากก็
ค านึงถึงหลักปริมาณและคุณภาพของงานเป็นส าคัญ หากผู้ปฏิบัติงานผลิตผลงานจ านวนมากมีคุณภาพดี
ก็มักได้ค่าตอบแทนเป็นตัวเงินที่สูง และสอดคล้องกับแนวคิดของ Schermerhorm et al (อ้างถึงใน         
รัศมี เอกณรงค์, 2556, หน้า 16) ได้กล่าวสรุปว่า แรงจูงใจ หมายถึง ความต้องการจากภายใน หรือ    
แรงกระตุ้นที่ตอบสนองแก่บุคคลให้แสดงออกพฤติกรรมตามความต้องการทั้งทางด้านร่างกายและ
จิตใจเพื่อไปสู่เป้าหมายที่ก าหนดไว้  
 4. ปัญหาด้านระเบียบปฏิบัติไม่มีความชัดเจน ไม่เป็นรูปธรรม ล้าสมัย มีขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานที่ยุ่งยาก ซับซ้อนมากเกินไป สอดคล้องกับแนวคิดของ อารียา จิตตา (2561) ได้ศึกษา
แนวทางในการเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรส านักงานคณะกรรมการมาตรฐาน                 
การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ส านักงาน ก.ถ.) ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย พบว่าอุปสรรค
ปัญหาในการปฏิบัติงาน มีปัญหาด้านบุคลากรที่มีความคิดที่แตกต่างกันน าไปสู่ความขัดแย้งของ
องค์การ ปัญหาด้านวัสดุอุปกรณ์ที่มีความช ารุดเสียหาย ปัญหาความซับซ้อนของงาน ปัญหาในเรื่อง
ของการปฏิบัติงานที่ไม่ตรงกับต าแหน่งในปัจจุบัน เป็นต้น 
 สาเหตุของปัญหา คือ การปฏิบัติงานตามแนวทางที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาเป็น ระยะเวลานาน 
ขาดการเรียนรู้งานที่เปลี่ยนแปลง โดยไม่ศึกษาข้อเท็จจริง และไม่น ามาปรับใช้กับสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน ซึ่งได้สอดคล้องกับแนวคิดของ ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 
(อ้างถึงใน ชลิดา ศรมณี, 2562, หน้า 2) ได้ให้ความหมายของการพัฒนาบุคลากร หรือเรียกอีกอย่าง
ว่ าการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ด้ านการฝึกอบรมและพัฒนาถือเป็นกิจกรรมส่ วนหนึ่ ง ใน
กระบวนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยที่การฝึกอบรมเป็นการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงให้เกิด       
การเรียนรู้ความช านาญ และทัศนคติของตัวบุคคล เพ่ือรองรับงานในอนาคตและยังเป็นการเพ่ิม
ความสามารถของบุคคลให้พร้อมจะปฏิบัติงานในปัจจุบัน 
 5. ปัญหาด้านความใส่ใจของผู้บริหารต่อผู้ปฏิบัติงาน สอดคล้องกับแนวคิดของส านักงาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (อ้างถึงใน ชลิดา ศรมณี, 2562, หน้า 11) กล่าวถึงกิจกรรมใน  
การพัฒนาบุคลากร ประเภทการฝึกอบรมในขณะปฏิบัติงานจริง ได้แก่ การสอนแนะหรือการให้
ค าปรึกษา หมายถึง การที่ผู้บังคับบัญชาควบคุมดูแลให้บุคลากร  ลงมือปฏิบัติงานจริง โดยให้
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ค าปรึกษาแนะน าอย่างใกล้ชิด การสอนแนะนี้ อาจหมายความรวมถึงการเป็นพ่ีเลี้ยงซึ่งไม่จ าเป็นต้อง
สอนเฉพาะเรื่องงานเท่านั้น อาจรวมทั้งเรื่องเกี่ยวกับคนหรือการวางตัวในองค์การด้วยก็ได้ และการ
สอนงานหรือนิเทศงาน หมายถึง การที่ผู้บังคับบัญชาสอนงานให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในสังกัด โดยเน้นถึง
การแบ่งงานออกเป็นขั้นตอน และการที่ผู้บังคับบัญชาจะต้องสาธิตหรือแสดงวิธีปฏิบัติงานให้เข้าใจ
ก่อนแล้วจึงควบคุม ดูแลให้ปฏิบัติตามอย่างถูกต้อง 
 สาเหตุของปัญหา คือ ผู้บริหารให้ความสนใจในด้านภาพลักษณ์ขององค์การเป็นหลักแต่ขาด
การเอาใจใส่บุคลากร เช่น ขาดการให้ค าแนะน าให้ค าปรึกษาด้านการท างาน ปัญหาที่เกิดขึ้นจาก  
การท างานสอดคล้องกับงานวิจัยของ รุ่งรัตนา บุญ-หลง (2560) ซึ่งได้ศึกษาแนวทางการพัฒนาบุคลากร
ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ภายใต้บริบทประเทศไทย 4.0 ผลการวิจัยพบว่าอุปสรรคปัญหาใน
การปฏิบัติงาน ได้แก่ ผู้บริหารต้องมีนโยบายในการพัฒนาอย่างชัดเจน มีความยืดหยุ่นต่อความ
ต้องการของบุคลากรที่หลากหลาย รวมถึงกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 6. ปัญหาด้านการประสานงานระหว่างฝ่ายต่างๆ ที่ไม่ได้รับความร่วมมือจากเพ่ือนร่วมงาน 
ท าให้ไม่มีข้อมูลที่เพียงพอที่น ามาใช้ในการปฏิบัติงาน สอดคล้องกับงานวิจัยของ พิมพ์ลักษณ์ อยู่วัฒนา 
(2557) ได้ศึกษาแนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน  เครือข่ายบริการสาธารณสุข
จังหวัดสมุทรสงคราม ผลการวิจัยสรุปว่าสิ่งที่มีความจ าเป็นในการพัฒนางาน สิ่งที่ท าให้เกิดความรู้
และทักษะที่จ าเป็นต่อการพัฒนาศักยภาพบุคลากร คือ ทักษะในการประสานงานการสื่อสาร , 
ความสามารถในการท างานร่วมกับคนอ่ืน และท างานเป็นทีม นอกจากนีพ้บว่า ผู้ปฏิบัติงานส่วนใหญ่มี
ความคิดเห็นว่า การบริหารสู่ความเป็นเลิศ, เทคนิคติดต่อประสานงาน และการสื่อสาร มนุษย์สัมพันธ์ 
การท างานเป็นทีมและการวางแผนวิเคราะห์แก้ไขและคิดอย่างมีระบบมีความจ าเป็นในการพัฒนางาน  
 สาเหตุของปัญหา คือ ขาดการจัดกิจกรรมเพ่ือสร้างปฏิสัมพันธ์ของบุคลากรในองค์การ
สอดคล้องกับแนวคิดของส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (อ้างถึงใน ชลิดา ศรมณี, 2562, 
หน้า 11) กล่าวถึงกิจกรรมในการพัฒนาบุคลากร ประเภทกิจกรรมร่วมระหว่างพนักงาน มีกิจกรรม
หลายชนิดที่องค์การอาจส่งเสริมให้พนักงานกระท าร่วมกันเป็นกลุ่ม โดยอาจมีจุดมุ่งหมายหลัก ในการ
ร่วมกันพัฒนางาน หรือคุณภาพชีวิตการท างานด้วยตัวของพนักงานเอง แต่ผลพลอยได้ที่ส าคัญคือ 
การพัฒนาตัวพนักงานเองในหลายๆ ด้าน ทั้งในด้านการท างานเป็นทีม การสร้างทักษะในการคิด
วิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหา การรู้จักใช้ความริเริ่มสร้างสรรค์ ตลอดจนการสร้างนิสัยในการจัดเก็บข้อมูลให้
เป็นประโยชน์  

 แนวทางหรือวิธีการแก้ไขปัญหาการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร 
ส านักงานเขตดินแดง กรุงเทพมหานคร มีประเด็นที่น ามาอภิปราย ดังนี้ 
 1. มีการสนับสนุนการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ  เพ่ือให้เกิดความรู้        
ความช านาญในสายงานตามต าแหน่งของแต่ละบุคคลเป็นประจ าทุกปี รวมไปจนถึงการจัดท าคู่มือการ
ปฏิบัติงานเพื่อให้บุคลากรได้ศึกษาและใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปาลิดา 
เชษฐ์ขุนทด และกนกรัตน์ พรหมจันทร์ (2562) ได้ศึกษาการพัฒนาศักยภาพการท างานของบุคลากร
ทุกระดับกรณีศึกษาโรงแรมซิตี้พาร์ค ผลการวิจัยสรุปว่าการพัฒนาศักยภาพในการท างานด้าน            
การฝึกอบรม พนักงานมีความเห็นด้วยโดยเฉพาะการพัฒนาให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานและ
ส่งเสริมการฝึกอบรมด้านการใช้เทคโนโลยีช่วยในการปฏิบัติงาน  
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 2. มีการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เช่น เพ่ิมการปรับเลื่อนขั้นเงินเดือน เพ่ิมโบนัส
ประจ าปี เพ่ิมค่าตอบแทนค่าล่วงเวลา การให้รางวัลแก่บุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานดีเป็นที่ยอมรับ
จากผู้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงาน สอดคล้องกับแนวคิดของ Spaulding (อ้างถึงใน รัศมี เอกณรงค์, 
2556) ได้กล่าวสรุปว่า แรงจูงใจภายนอกเป็นสิ่งที่ผลักดันจากภายนอกตัวบุคคล ซึ่งมากระตุ้นให้เกิด
พฤติกรรมโดยอาจจะเป็นการได้รับค าชม ชื่อเสียง รางวัลเกียรติยศ การได้รับการยอมรับนับถือ เป็นต้น  
 3. มีการปรับทัศนคติและอุดมการณ์ในการท างาน เพ่ือปรับทิศทางแนวความความคิด      
คิดบวก คิดสร้างสรรค์ สร้างความเชื่อมั่นในตนเอง มองเห็นศักยภาพในการปฏิบัติงานและการเห็น
คุณค่าของงานที่ท าอยู่ สอดคล้องกับแนวคิดของ กิตติยา ฐิติคุณรัตน์ (2556) ได้กล่าวสรุปว่า ปัจจัยด้าน
บุคคล ถือเป็นหัวใจที่ส าคัญของการพัฒนาประสิทธิภาพในการท างาน ได้แก่  ปรัชญา ทัศนคติและ
อุดมการณ์ในการพิชิตปัญหาอุปสรรคในการท างาน รวมทั้งการสร้างความเชื่อมั่นในตนเองด้วย 
 4. มีการจัดกิจกรรมร่วมกัน เพ่ือเป็นการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างเพ่ือนร่วมงานในองค์การ 
เพ่ือให้รู้จักเพ่ือนกลุ่มงานที่หลากหลาย เพ่ือความง่ายต่อการติดต่อประสานงาน เป็นการส่งเสริมให้
รู้จักการท างานเป็นทีม ตลอดจนมีการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันสอดคล้องกับแนวคิดของ
ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (อ้างถึงใน ชลิดา ศรมณี, 2562, หน้า 11) กล่าวถึง
กิจกรรมในการพัฒนาบุคลากร ประเภทกิจกรรมร่วมระหว่างพนักงาน มีกิจกรรมหลายชนิดที่องค์การ
อาจส่งเสริมให้พนักงานกระท าร่วมกันเป็นกลุ่มในการร่วมกันพัฒนางาน 

 รูปแบบหรือวิธีการที่ เหมาะสมในการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร
ส านักงานเขตดินแดง กรุงเทพมหานคร มีประเด็นที่น ามาอภิปราย ดังนี้ 
 1. การจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ วิธีการปฏิบัติงานที่ถูกต้องเพ่ือให้เกิด
ความรู้ ความช านาญในสายงานตามต าแหน่งของแต่ละบุคคลเป็นประจ าทุกปี สอดคล้องกับแนวคิดของ 
สุทธญาณ์ โอบอ้อม (2557) ได้กล่าวสรุปว่า การฝึกอบรมหรือการพัฒนาบุคลากร เป็นการเสริมสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจ และความช านาญให้แก่พนักงานในองค์การจนสามารถก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ในพฤติกรรมและทัศนคติที่ค่อนข้างจะถาวร อันจะอ านวยประโยชน์ให้พนักงานปฏิบัติงานได้อย่าง         
มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 2. การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือให้บุคลากรได้ใช้ศึกษาและใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ
ได้อย่างถูกต้อง สอดคล้องกับงานวิจัยของ จุฑามาส แสงอาวุธ และพรนิภา จินดา (2551) ได้ศึกษา
แนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์
ธานี ผลการวิจัยสรุปว่า ปัญหาในการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน ได้แก่ คน งบประมาณสนับสนุน      
ไม่เพียงพอ ไม่มีคู่มือในการปฏิบัติงานให้ศึกษาและขาดผู้สอนงาน 
 3. การจัดกิจกรรมในส านักงานเขตดินแดง เพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างเพ่ือนร่วมงาน เพ่ือให้
รู้จักเพ่ือนกลุ่มงานที่หลากหลาย เพ่ือความง่ายต่อการติดต่อประสานงานสอดคล้องกับแนวคิดของ  
ชลิดา ศรมณี (2562) ได้กล่าวสรุปว่า องค์ประกอบของการท างาน คือ เพ่ือนร่วมงานการท างานใน 
รูปองค์การหรือหน่วยงานย่อมมีผู้ปฏิบัติงานมากกว่า 1 คน มีการท างานที่ปฏิบัติงานอยู่ในหน่วย
เดียวกันท างานอย่างเดียวกันหรือท างานร่วมกันด้วย ดังนั้นผู้ปฏิบัติงานจึงต้องมีผู้ร่วมงาน ซึ่งหากมี
การปฏิบัติต่อกันดีก็ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานได้ หากขัดแย้งกันงานอาจไม่มีประสิทธิภาพหรือ
ล้มเหลวได้เช่นกัน  
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 4. การสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เช่น เพ่ิมการปรับเลื่อนขั้นเงินเดือน เพ่ิมโบนัส
ประจ าปีเพ่ิมค่าตอบแทนค่าล่วงเวลา การให้รางวัลและมอบเกียรติบัตรแก่บุคลากรที่มีผลการ
ปฏิบัติ งานดี เป็นที่ยอมรับจากผู้บั งคับบัญชาและเ พ่ือนร่วมงานสอดคล้องกับแนวคิดของ                 
ธัญญา ผลอนันต์ (2546) ได้กล่าวสรุปว่า ปัจจัยที่มีผล ต่อการปฏิบัติงานของพนักงานด้านการจัดการ 
คือ ความมั่นคงในงานเป็นอย่างไร ท างานแล้วมีโอกาสก้าวหน้าหรือได้รับอ านาจในการตัดสินใจมาก
น้อยเพียงใด ค่าตอบแทนตลอดจนสวัสดิการพอเพียงหรือไม่และยังอาจรวมถึงเพ่ือนร่วมงานด้วยและ
สอดคล้องกับแนวคิดของ ชลิดา ศรมณี (2562) ได้กล่าวสรุปว่า ค่าตอบแทนจากการท างานเป็นตัว
เงิน เช่น เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าท างานล่วงเวลา หรือค่าตอบแทนส าหรับผลงานเป็นรายชิ้นก็ตามเป็น
หลักปฏิบัติที่กระท ากันอยู่ทุกๆ หน่วยงานในลักษณะสากล โดยมากก็ค านึงถึงหลักปริมาณและ
คุณภาพของงานเป็นส าคัญ หากผู้ปฏิบัติงานผลิตผลงานจ านวนมากมีคุณภาพดีก็มักได้ค่าตอบแทน
เป็นตัวเงินที่สูง 

 
ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 1. ควรจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ วิธีการปฏิบัติงานที่ถูกต้องเพ่ือให้            
เกิดความรู้ ความช านาญในสายงานตามต าแหน่งของแต่ละบุคคลเป็นประจ าทุกปี เพ่ือให้เกิดกระบวน       
การเรียนรู้ใหม่ๆ ด้านข้อกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้องและน ากลับมาใช้ในการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. ควรมีการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือให้บุคลากรได้ใช้ศึกษาและใช้เป็นแนวทางใน          
การปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง เพ่ือช่วยลดเวลาในการสอนงาน เสริมสร้างความมั่นใจในการท างานและ          
ท าให้การปฏิบัติงานเป็นแบบมืออาชีพ 
 3. ควรมีการจัดกิจกรรมในองค์การ เพ่ือสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างเพ่ือนร่วมงาน เพ่ือให้รู้จักเพ่ือน
กลุ่มงานที่หลากหลาย เพ่ือความง่ายต่อการติดต่อประสานงาน เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ให้เกิดขึ้นในองค์การ
 4. ควรมีการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เช่น เพ่ิมการปรับเลื่อนขั้นเงินเดือน เพ่ิมโบนัส
ประจ าปี เพ่ิมค่าตอบแทนค่าล่วงเวลา การให้รางวัลและมอบเกียรติบัตรแก่บุคลากรที่มีผลการ
ปฏิบัติงานดีเป็นที่ยอมรับจากผู้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงาน เพ่ือเป็นการสร้างแรงจูงใจให้บุคลากร
เกิดแรงบันดาลใจที่จะท างานให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  
 
เอกสารอ้างอิง 
กิตติยา ฐิติคุณรัตน์. (2556). ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทซันไชน์อินเตอร์เนชั่นแนล  

จ ากัด. ภาคนิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี. 
จุฑามาส แสงอาวุธ และพรนิภา จินดา. (2551). แนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน 
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี. ค้นเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2563,            
 จาก http://kb.psu.ac.th/psukb/bitstream/2010/7521/1/326813.pdf 
ชลิดา ศรมณี. (2562). เอกสารประกอบการบรรยายกระบวนวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ร่วมสมัย. 
 กรุงเทพมหานคร:มหาวิทยาลัยรามค าแหง, โครงการรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต. 
ชลิดา ศรมณี. (2563). เอกสารประกอบการบรรยายกระบวนวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์.   

http://kb.psu.ac.th/psukb/bitstream/2010/7521/1/326813.pdf


 
13 

 

 กรุงเทพมหานคร:มหาวิทยาลัยรามค าแหง, โครงการรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต. 
ธัญญา ผลอนันต์. (2546). การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล : แนวทางสร้างความพึงพอใจแก่พนักงาน 
 (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพมหานคร: สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ. 
ปาลิดา เชษฐ์ขุนทด และกนกรัตน์ พรหมจันทร์. (2562). การพัฒนาศักยภาพการท างานของบุคลากร
 ทุกระดับกรณีศึกษาโรงแรมซิตี้พาร์ค. ค้นเมื่อ 29 พฤษภาคม 2563  
 จาก http://journal.nmc.ac.th/ 
พิมพ์ลักษณ์ อยู่วัฒนา. (2557). แนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน เครือข่ายบริการ
 สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม. ค้นเมื่อ 27 พฤษภาคม  2563 จาก  
 http://www.gaa-moph.com/gaamoph/home/Document2/Pimluck-10.2.pdf 
รัศมี เอกณรงค์. (2556). แรงจูงใจในการท างานและความพึงพอใจในงานที่มีความสัมพันธ์กับความผูกพัน
 ต่อองค์กรของพนักงาน (ระดับปฏิบัติการ) ส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ใน
 กรุงเทพมหานคร. สารนิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 
รุ่งรัตนา บุญ-หลง. (2560). แนวทางการพัฒนาบุคลากรส านักงานปลัด ส านักนายกรัฐมนตรี  
 ภายใต้บริบทประเทศไทย 4.0.  การค้นคว้าอิสระหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร , 
 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร  
วิโรจน์ ก่อสกุล. (2562). เอกสารประกอบการบรรยายกระบวนวิชาองค์การและนวัตกรรมในองค์การ. 
 กรุงเทพมหานคร:มหาวิทยาลัยรามค าแหง , โครงการรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต.  
สุทธญาณ์ โอบอ้อม.(2557).การพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแนว
 พระพุทธศาสนา. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 
อารียา จิตตา. (2561). แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรส านักงานคณะกรรมการมาตรฐานการ
 บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ส านักงาน ก.ถ.) ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย.         
 การค้นคว้าอิสระหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยรามค าแหง . 

http://journal.nmc.ac.th/th/admin/Journal/2562Vol9No1_33.pdf
http://www.gaa-moph.com/gaamoph/home/Document2/Pimluck-10.2.pdf

