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บทคัดย่อ 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา (1) การพัฒนาบุคลากรในสังกัดสถาบันพัฒนาข้าราชการ
กรุงเทพมหานคร (2) ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาบุคลากรในสังกัดสถาบันพัฒนาข้าราชการ
กรุงเทพมหานคร (3) ข้อเสนอแนะ แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคเพ่ือปรับปรุงการพัฒนา
บุคลากรในสังกัดสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ในการวิจัยครั้งนี้  
มีวิธีการวิจัยเอกสาร เป็นรวบรวมข้อมูลจากเอกสารทางวิชาการ วารสาร รายงานการวิจัย 
วิทยานิพนธ์ การวิจัยสนาม ผู้ศึกษาลงพ้ืนที่เพ่ือสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างด้วยการสัมภาษณ์แบบมี
โครงสร้างหรือการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ ประชากร ได้แก่ บุคลากร และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องใน
การพัฒนาบุคลากรในสังกัดสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key 
informants) ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เป็นการเลือกตัวอย่างโดย
ก าหนดคุณลักษณะของประชากรที่ต้องการศึกษา จ านวน 10 คน โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ คือ  
นักทรพัยากรบุคคลช านาญการพิเศษ จ านวน 4 คน นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ จ านวน 3 คน 
และนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ จ านวน 3 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยัใช้วิธีการสัมภาษณ์  
โดยสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างหรือการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ ลักษณะของการสัมภาษณ์เป็น 
การสัมภาษณ์ที่มีค าถามและข้อก าหนดที่แน่นอนตายตัวจะสัมภาษณ์ผู้ใดก็ใช้ค าถามเดียวกัน 
ผลการวิจัยสรุปได ้ดังนี้ การพัฒนาบุคลากรในสังกัดสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร ได้แก่  
การฝึกอบรม การสัมมนา การศึกษาดูงานนอกสถานที่ การสับเปลี่ยนหมุนเวียนในหน่วยงาน  
การสอนงาน การมีพ่ีเลี้ยง การเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์ การฝึกฝนเป็นวิทยากร การสอน
ในงาน การให้ทุนการศึกษา ปัญหาและอุปสรรค คือ (1) ขาดงบประมาณ (2) ไม่สามารถเข้ารับการ
ฝึกอบรม เนื่องจากติดภารกิจหลัก (3) บางกิจกรรมไม่ถนัดหรือไม่ได้ต้องการ (4) การสับเปลี่ยน
หมุนเวียนงานภายในหน่วยงาน ท าให้เกิดความกังวล เครียดและไม่มีความสุขกับการท างาน 
ข้อเสนอแนะ แนวทางในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค คือ (1) ควรจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอ  
(2) ควรมีการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน (3) ควรให้บุคลากรมีการอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงาน
ภายนอก (4) ควรให้เรียนรู้ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น หลักสูตร online (5) ควรได้รับการฝึกอบรมด้าน
ภาษาอังกฤษ (6) ควรเปิดโอกาสใหม้ีส่วนร่วมมากขึ้น (7) สนับสนุนทุนเพื่อให้สามารถศึกษาต่อ  
(8) การสับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน ควรเลือกบุคคลที่มีความสมัครใจหรือมีความถนัด 

ค าส าคัญ: บุคลากร การพัฒนา สถาบันพฒันาข้าราชการกรุงเทพมหานคร 
 

 * บทความฉบับน้ีเรียบเรียงจากการศึกษาอิสระเสนอเรื่อง  การพัฒนาบุคลากรในสังกัดสถาบันพัฒนาข้าราชการ
กรุงเทพมหานคร 
 ** นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑติ มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
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บทน า 
 บุคลากรจัดเป็นทรัพยากรที่ส าคัญในการบริหารงาน ทุกองค์การจะสามารถปฏิบัติงานให้
ส าเร็จตามเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น ย่อมข้ึนอยู่กับคุณภาพและศักยภาพของบุคลากรที่มี
ความรู้ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ และมีทัศนคติที่เหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละ
คน แต่เนื่องจากในปัจจุบันสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์การมีการเปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลา ทั้งในด้านความเจริญของวิทยาการต่าง ๆ เทคโนโลยีสมัยใหม่ เทคนิคและรูปแบบการ
บริหารงานที่เปลี่ยนแปลงไป จึงเป็นหน้าที่ขององค์การที่จะต้องพัฒนาบุคลากรเหล่านี้ให้มีศักยภาพ
และคุณภาพเพ่ิมข้ึน เพ่ือให้องค์การสามารถด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและส าเร็จตาม
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resources Development) จึงเป็น
กระบวนการเพ่ิมพูนความรู้หรือจัดประสบการณ์การเรียนรู้แก่บุคลากร เป็นการส่งเสริมยกระดับ
บุคลากรทั้งทางร่างกาย จิตใจ รวมทั้งความรู้ความสามารถต่าง ๆ นิรันดร์ จุลทรัพย์ (อ้างถึงใน 
กนกวรรณ ปิ่นแก้ว, 2561, หน้า 12) 
 การบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ของสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร ถือว่ามี
ความส าคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจากสถาบันฯ มีหน้าที่ในการพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครและ
บุคลากรของกรุงเทพมหานครให้เหมาะสมกับบทบาทและภารกิจของกรุงเทพมหานคร รวมทั้งผลิต
และพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ให้มีความทันสมัย ดังนั้นการพัฒนาบุคลากรจึงเป็นหัวใจหลักท่ีส าคัญ 
เพราะมนุษย์เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าสูงสุด งานจะมีคุณภาพต้องเกิดจากบุคลากรที่มีคุณภาพ  
ซึ่งส่งผลต่อความส าเร็จขององค์การด้วย 
 สถาบันพฒันาข้าราชการกรุงเทพมหานครได้แบ่งโครงสร้างองค์การ โดยมีอัตราข้าราชการ
กรุงเทพมหานคร จ านวน 120 ต าแหน่ง มีคนครองจ านวน 112 คน และแบ่งส่วนราชการภายใน ดังนี้  
 1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
 2. ส่วนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  - กลุ่มงานแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
  - กลุ่มงานส่งเสริมการศึกษาและพัฒนา  
  - กลุ่มงานบริหารสารสนเทศ  
 3. ส่วนบริหารจัดการการฝึกอบรม 
  - กลุ่มงานพัฒนาสมรรถนะทางการบริหาร  
  -  กลุ่มงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพและต าแหน่ง  
  -  กลุ่มงานพัฒนาบุคลากรกรุงเทพมหานคร  
 4. ส่วนนวัตกรรมการเรียนรู้ 
  - กลุ่มงานพัฒนานวัตกรรม  
  - กลุ่มงานออกแบบและเผยแพร่สื่อการเรียนรู้  
  - กลุ่มงานบริหารและจัดการความรู้  

 5. ศูนยก์ารเรียนรู้มหานคร 
 
 

http://www.bmatc.net/
http://www.bmatc.net/
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 การพัฒนาบุคลากรของสถาบันฯ มีทั้งการจัดฝึกอบรมในขณะท างาน การสอนงาน  
การหมุนเวียนงาน การให้ค าปรึกษาแนะน า การเป็นวิทยากรภายใน การประชุม การสัมมนา รวมทั้ง
การให้ทุนการศึกษา เพ่ือพัฒนา เพิ่มพูนความรู้ ทักษะและสมรรถนะของบุคลากรให้เกิดผลสัมฤทธิ์
สูงสุด แต่ก็ยังไม่บรรลุผลส าเร็จเท่าที่ควร เนื่องจากบุคลากรมีจ านวนมาก แต่ละกลุ่มงานมีหน้าที่ความ
รับผิดชอบที่แตกต่างกัน ไม่มีเวลาในการพัฒนาบุคลากร มีการโยกย้ายสับเปลี่ยนหมุนเวียนหน้าที่ท่ีไม่
เหมาะสม ซ่ึงท าให้ต้องเริ่มต้นเรียนรู้งานใหม่ เพราะมีการเปลี่ยนแปลงด้านสภาพแวดล้อมภายใน
องค์การอย่างรวดเร็ว ดังนั้นการพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานจึงเป็นสิ่งส าคัญ เพื่อให้เป็นผู้ที่มีความคิด
ที่ทันสมัย มีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ และเมื่อบุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถ ทักษะ
อย่างถูกต้องแล้ว จะท าให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เป็นไปตามเป้าหมายที่หน่วยงาน
ต้องการ 
 เนื่องจากผู้วิจัยได้ท างานในสถาบันฯ และเห็นความส าคัญในการพัฒนาบุคลากรให้ดียิ่งขึ้น  
จึงมีความสนใจที่จะท าการศึกษาวิจัยการพัฒนาบุคลากรในสังกัดสถาบันพัฒนาข้าราชการกรงุเทพมหานคร  
เพ่ือศึกษาการพัฒนาบุคลากร ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาบุคลากร ตลอดจนข้อเสนอแนะ  
แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคเพ่ือปรับปรุงการพัฒนาบุคลากรให้สังกัดสถาบันฯ ให้เหมาะสม
ยิ่งขึ้น เพ่ือให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาบุคลากรในสังกัดสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร 
และพัฒนาองค์การให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายต่อไป  
 
วัตถุประสงค์ของการท าวิจัย 
 
 เพ่ือศึกษา 

1. การพัฒนาบุคลากรในสังกัดสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร 
2. ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาบุคลากรในสังกัดสถาบันพัฒนาข้าราชการ

กรุงเทพมหานคร 
3. ข้อเสนอแนะ แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคเพ่ือปรับปรุงการพัฒนาบุคลากร 

ในสังกัดสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 

ในการวิจัยครั้งนี้ มีวิธีการวิจัยดังนี้ 
1. การวิจัยเอกสาร (Documentary Research) เป็นรวบรวมข้อมูลจากเอกสารทางวิชาการ 

วารสาร สิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ รายงานการประชุม 
คู่มือปฏิบัติงาน ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง เอกสารทางราชการ ที่เก่ียวข้องกับหลักการและแนวทางการ
พัฒนาบุคลากร 

2. การวิจัยสนาม (Field Research) โดยผู้ศึกษาลงพ้ืนที่เพ่ือสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างด้วยการ
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างหรือการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ (Structured interview or formal 
interview)  
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 ประชากรและผู้ให้ข้อมูล 

1. ประชากร (Population) ได้แก่ บุคลากร และเจ้าหน้าที่ ที่เก่ียวข้องในการพัฒนาบุคลากร    
ในสังกัดสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร  

2. ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้  เป็นการเลือกผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key 
informants) จ านวน 10 คน โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ ดังนี้  

 2.1 นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ จ านวน 4 คน 
 2.2 นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ จ านวน 3 คน 
 2.3 นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ จ านวน 3 คน 

 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยกรณีศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ใช้วิธีการ
สัมภาษณ์โดยสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างหรือการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ (Structured interview 
or formal interview) ลักษณะของการสัมภาษณ์เป็นการสัมภาษณ์ที่มีค าถามและข้อก าหนดแน่นอน
ตายตัวจะสัมภาษณ์ผู้ใดก็ใช้ค าถามแบบเดียวกัน 

 
 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

ในการวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 
1. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารเป็นวิธีการศึกษาค้นคว้าและการเก็บรวบรวมข้อมูล

ทั่วไป โดยรวบรวมเอกสารซึ่งเป็นข้อมูลที่มีการบันทึกไว้แล้วโดยผู้อ่ืนได้แก่ 
 1.1 หนังสือทั่วไป ได้แก่ ต ารา คู่มือ เอกสารประกอบการบรรยายรวมถึงเอกสาร

ทางวิชาการ วารสาร สิ่งพิมพ์ เป็นต้น 
 1.2 หนังสืออ้างอิง ได้แก่สารานุกรม พจนานุกรม เป็นต้น 
 1.3 งานวิจัย วิทยานิพนธ์เป็นงานที่ผู้ศึกษาได้ท าการศึกษาค้นคว้าในเรื่องนั้น ๆ 

อย่างละเอียด 
 1.4 เอกสารของทางราชการ เป็นเอกสารที่ส่วนราชการจัดท าขึ้นเพ่ือประโยชน์ใน

การปฏิบัติงาน เช่น นโยบาย กฎระเบียบ พระราชบัญญัติ คู่มือปฏิบัติงาน ประกาศ ค าสั่ง เป็นต้น 
2. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม ผู้ศึกษาจะเก็บข้อมูลโดยวิธีการสัมภาษณ์ โดยที่ผู้

ศึกษาเลือกวิธีการสัมภาษณ์ตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัย ซึ่งใช้วิธีการสัมภาษ ณ์แบบมี
โครงสร้าง (Structured interview) โดยที่ผู้ศึกษาจะต้องท าการสัมภาษณ์ไปตามค าถามที่ก าหนดไว้
ในแบบสัมภาษณ์ ซึ่งผู้ศึกษาจะสัมภาษณ์ตามข้อที่ก าหนดไว้เท่านั้น และผู้ศึกษาจะใช้แบบสัมภาษณ์
ซึ่งเป็นค าถามในการสัมภาษณ์ และจดบันทึกข้อมูลและบันทึกเสียงตามค าบอกของผู้ถูกสัมภาษณ ์

 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูลในการท าการศึกษาครั้งนี้ เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้ศึกษามี
ขั้นตอนในการวิเคราะห์ ดังนี้ 

1. ผู้ศึกษาจะน าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาแยกประเด็นตามแต่ละประเด็น 
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2. น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาแยกประเด็นค าถาม แล้วน ามาเปรียบเทียบความเหมือน   
หรือความแตกต่างของผู้ให้สัมภาษณ์แต่ละคน ก่อนจะน าข้อมูลนั้นไปวิเคราะห์ 

3. น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาแยกประเด็นค าถามแล้วน ามาเปรียบเทียบกับข้อมูล 
เอกสารที่เกี่ยวข้องกันอาทิเช่น การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  

4. น าข้อมูลการที่ได้จากการเปรียบเทียบ มาท าการวิเคราะห์ร่วมกัน เพ่ือสรุปผลการวิจัย      
สภาพปัญหาและข้อเสนอแนะของการพัฒนาบุคลากรในสังกัดสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร 
โดยใช้การน าเสนอผลการวิจัยในรูปแบบพรรณนา 
 

ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 
 ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยเอกสารและการวิจัยสนาม พบว่า 
 ผู้ศึกษาได้ท าการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร จากผลการศึกษาหนังสือ 
วรรณกรรม วิทยานิพนธ์ ต าราทางวิชาการ เอกสารของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง พบว่า การพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร เป็นไปตามแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร 
(พ.ศ. 2561 – 2565) ซึ่งเป็นแผนระยะเวลา 5 ปี ที่มุ่งเน้นการพัฒนาตามสมรรถนะพึงประสงค์ โดย
ก าหนดรูปแบบการเรียนรู้และพัฒนาเป็น 3 รูปแบบ (Model 70:20:10) ดังนี้  
 - 70% คือ การเรียนรู้และพัฒนาจากการลงมือท า ได้ทดลองท า (Experiential learning) 
โดยเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริงในหน้าที่หรือในงานที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย ซึ่งต้องมีการจัดท า
คู่มือในการ ท างานเพ่ือให้บุคลากรสามารถค้นหาและเรียนรู้ด้วยตนเองได้  
 - 20% คือ การเรียนรู้และพัฒนาจากบุคคลที่เก่ียวข้องในการปฏิบัติงานหรือบุคคลอ่ืน 
(Coaching and Mentoring) โดยเรียนรู้จากการได้รับการสอนงานทั้งจากเพ่ือนร่วมงาน หัวหน้างาน
และผู้บังคับบัญชา รวมทั้งการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่มงานเดียวกันหรือกลุ่มงานอ่ืน  
 - 10% คือ การเรียนรู้และพัฒนาจากการเข้ารับการฝึกอบรมสัมมนา อย่างเป็นทางการ ทั้ง
รูปแบบ Classroom Training และ E-learning สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร (2562, หน้า 1) 
 และภายใต้ของการเปลี่ยนแปลงและการขยายตัวของระบบเศรษฐกิจใหม่ที่เน้นฐานความรู้ 
(Knowledge base) ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว เป็นตัวกระตุ้นให้บุคลากรใน
องค์กรต้องตระหนักถึงการเร่งปรับตัว เพื่อรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานการด าเนินงานอย่างเท่าทันสภาวะของ
การเปลี่ยนแปลงและพร้อมที่จะเป็นก าลังขับเคลื่อน ให้เกิดการพัฒนาได้อย่างมีคุณภาพน าไปสู่
ความสามารถในการแข่งขันทั้งในระดับบุคคล องค์กร ประเทศชาติได้อย่างยั่งยืน ในการพัฒนานั้น
ต้องยึดคนเป็นหลักเพราะคนเป็นทรัพยากรที่มีความส าคัญที่สุด การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human 
Resources Development) จึงเป็นกระบวนการเพ่ิมพูนความรู้หรือจัดประสบการณ์การเรียนรู้แก่
บุคลากร เป็นการส่งเสริมยกระดับบุคลากรทั้งทางร่างกาย จิตใจ รวมทั้งความรู้ความสามารถต่าง ๆ  
นิรันดร์ จุลทรัพย์ (อ้างถึงใน กนกวรรณ ปิ่นแก้ว, 2561, หน้า 12) 
 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Development) ประกอบด้วยแนวทางที่
ส าคัญ 4 แนวทาง ศิริพร เชาวลิต (อ้างถึงใน กนกวรรณ ปิ่นแก้ว, 2561, หน้า 13) ได้แก่     
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 (1) การฝึกอบรม (Training) หมายถึง ความพยายามที่จะให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใน 4 ด้าน 
คือ เปลี่ยนแปลงด้านความรู้ ทักษะ ทัศนคติและพฤติกรรม เพื่อมุ่งเน้นให้เกิดการ เปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม ในการท างานหรือการปฏิบัติต่อกัน 
 (2) การศึกษา (Education) หมายถึง เป็นการให้ความรู้กว้างๆ ในสาขาท่ัวไปเพื่อให้ผู้เรียน         
มีความรู้ สามารวิเคราะห์ปัญหา และเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพตามความรู้ และความ
ต้องการของตัวเอง 
 (3) การพัฒนา (Development) หมายถึง การกระท าที่เป็นเหตุให้บางสิ่งบางอย่าง
เจริญเติบโตให้ดีขึ้นกว่าเดิม ในมุมมองขององค์กรเน้นการพัฒนาเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตาม 
ความต้องการขององค์กรที่ต้องการเจริญเติบโตและมีการเปลี่ยนแปลงให้ทันต่อสภาพแวดล้อม ถ้าใน
มุมมองของบุคคล คือ การเปลี่ยนแปลงให้พฤติกรรมดีขึ้นในด้านความสามารถ ความมีเมตตาและ
ความมีอิสระ การพัฒนา จึงเกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมเพ่ือท าให้เกิดการเรียนรู้และสร้าง
ประสบการณ์แก่บุคลากรขององค์กร 
 (4) การเรียนรู้ (Learning) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอย่างถาวรซึ่งเป็นผลที่มา
จากประสบการณ์ แบ่งได้เป็น 3 ระดับ ได้แก่ การเรียนรู้ระดับบุคคลเป็นการเปลี่ยนแปลงด้านทัศนคติ 
ความรู้และค่านิยม การเรียนรู้ระดับกลุ่มเป็นการเพ่ิมความรู้ ทักษะ และขีดความสามารถ การเรียนรู้
ระดับองค์กรเป็นการเพ่ิมพูนความรู้และประสิทธิภาพ 

 ในส่วนของข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล สามารถน ามาวิเคราะห์แยกเป็นประเด็น 
ต่าง ๆ เรียงล าดับตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ ดังนี้ 

1. การพัฒนาบุคลากรในสังกัดสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร  
 การพัฒนาบุคลากรในสังกัดสถาบันฯ ได้แก่ การฝึกอบรม การสัมมนา การศึกษาดูงานนอก
สถานที่ การสับเปลี่ยนหมุนเวียนในหน่วยงาน การสอนงาน การมีพ่ีเลี้ยง การเรียนรู้ด้วยตนเองผ่าน
ระบบออนไลน์ การฝึกฝนเป็นวิทยากร การสอนในงาน การให้ทุนการศึกษา และมีการเรียนรู้และ
พัฒนาเป็นไปตามรูปแบบ 70:20:10 ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ
กรุงเทพมหานคร (พ.ศ. 2561-2565) คือ  
 รูปแบบ 70 เป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์ (Learning from Experience) คือ การ
สับเปลี่ยนหมุนเวียนงานภายในหน่วยงาน (Job Rotation) และใช้การฝึกอบรมในงานเพ่ือให้เกิดการ
เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติในงานจริง (on the job training) 
 รูปแบบ 20 เป็นการเรียนรู้จากผู้อ่ืน (Learning from Others) คือ การเรียนรู้และพัฒนา
ผ่านการสอนงาน การเรียนรู้โดยการจัดให้มีพ่ีเลี้ยงหรือคู่หูในการพัฒนางาน 
 รูปแบบ 10 เป็นการเรียนรู้จากการเข้ารับการฝึกอบรม (Formal Learning) การเรียนรู้ด้วย
ตนเองผ่านสื่อออนไลน์ (E-learning) และยังมีการส่งเสริมสนับสนุนทุนการศึกษา ฝึกอบรม  
กับหน่วยงานภายนอกในหลักสูตรที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 

2. ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาบุคลากรในสังกัดสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร 
 ปัญหาและอุปสรรคที่พบในสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร มีดังนี้ 
 1. ขาดงบประมาณที่เพียงพอ 
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 2. บุคลากรในสังกัดสถาบันฯ ไม่สามารถเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรที่จ าเป็นของสถาบันฯ 
ได้เนื่องจากติดภารกิจหลักหรือการจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาบุคลากรใน
ภาพรวมของกรุงเทพมหานคร 
 3. บางกิจกรรมผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่ถนัด หรือไม่ได้เป็นด้านที่ต้องการ ควรสอบถามหรือให้ผู้
ที่มีความสนใจจริง ๆ ที่อยากเข้าร่วมกิจกรรมนั้นก่อน ทั้งยังไม่ได้ช่วยพัฒนาบุคลากรอย่างแท้จริง  
แต่กลับท าให้เกิดภาระงานมากข้ึน 
 4. การสับเปลี่ยนหมุนเวียนงานภายในหน่วยงาน (Job Rotation) บางคนไม่ถนัดในงานใหม่  
จึงท าให้เกิดความกังวล เครียดและไม่มีความสุขกับการท างาน 

3. ข้อเสนอแนะ แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคเพ่ือปรับปรุงการพัฒนาบุคลากรในสังกัด
สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร 
 1. ควรจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอกับความต้องการ 
 2. ควรมีการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานของแต่ละกลุ่มงาน แต่ละโครงการ 
 3. ควรให้บุคลากรมีการอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานภายนอกให้มากข้ึน 
 4. ควรให้เรียนรู้ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น หลักสูตร online ของหน่วยงานต่าง ๆ ท าให้การ
พัฒนาตนเองท าได้สะดวกมากข้ึน รวมทั้งแหล่งความรู้อื่น ๆ ที่สามารถสืบค้นและศึกษาเพ่ิมเติมได้
ตลอดเวลา 
 5. ควรได้รับการฝึกอบรมด้านภาษาอังกฤษให้มากข้ึน 
 6. ให้ความส าคัญต่อการพัฒนาบุคลากรในองค์กร และเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมมากข้ึน 
 7. สนับสนุนทุนเพื่อให้สามารถศึกษาต่อได้ตามอัธยาศัย 
 8. การสับเปลี่ยนหมุนเวียนงานภายในสถาบันฯ ควรเลือกบุคคลที่มีความสมัครใจ มีความ
ถนัดและความสามารถตรงกับเนื้องานใหม่ที่ได้รับ อาจท าการแจกแบบสอบถามเป็นรายบุคคล เพื่อให้
ได้ข้อมูลที่ชัดเจนและตรงความต้องการอย่างแท้จริง 

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมจากบุคลากรสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร 
 ผู้วิจัยได้สร้างค าถามปลายเปิด เพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถามมีโอกาสแสดงความคิดเห็นหรือให้
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี้ 
 เพ่ือการพัฒนาบุคลากรในสังกัดสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร ควรมีการจัด
ฝึกอบรมในด้าน 
 1. ด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 
 2. ด้านการประสานงานและการสื่อสาร 
 3. ด้านการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 
 4. ด้านการเขียนรายงานและสรุปรายงาน การเขียนหนังสือราชการ 
 5. ด้านการใช้ภาษาอังกฤษ 
 6. ด้านการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านสื่อออนไลน์ 
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 อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยที่คน้พบดงักล่าวข้างตน้ มีประเด็นทีน่ ามาอภิปรายผลได ้ดังนี้  

1. การพัฒนาบุคลากรในสังกัดสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร  
 การพัฒนาบุคลากรในสังกัดสถาบันฯ ได้แก่ การฝึกอบรม การสัมมนา การศึกษาดูงานนอก
สถานที่ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ จนิสา ช่วยสมบูรณ์ (2554) ทีไ่ด้ศึกษา แนวทางการพัฒนา
บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ซ่ึงผลการวิจัยพบว่า การพัฒนาบุคลากรขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสตูล คือ การฝึกอบรม ถือเป็นการพัฒนาบุคลากรที่ส าคัญท่ีสุด เนื่องจากการ 
ฝึกอบรมเป็นกิจกรรมที่สามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมรวมทั้งทัศนคติของบุคลากรได้ ท าให้ผู้
ฝึกอบรมได้เรียนรู้ เพ่ิมความรู้ และทักษะที่จ าเป็นในงานปัจจุบัน และเตรียมความพร้อมส าหรับการ
ปฏิบัติงานในอนาคตซึ่งจะน าไปสู่การปฏิบัติงานได้ดีขึ้น การประชุมสัมมนาทางวิชาการ เป็นกิจกรรมที่
ปฏิบัติกันเป็นกลุ่มๆ ส่งเสริม ให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในกลุ่ม เพ่ือให้ทุกคนสามารถกระตุ้น
ต่อมสมอง และระดมความคิดเห็นกันจึงท าให้เกิดทักษะในความคิดต่าง ๆ และการศึกษาดูงาน เป็น
กิจกรรมที่ส่งเสริมให้บุคลากรได้รับความรู้ และสิ่งแปลกใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นในสถานที่ต่าง ๆ เพิ่มเติมจาก
สถานที่นั้น ๆ  การสับเปลี่ยนหมุนเวียนในหน่วยงาน การสอนงาน การมีพ่ีเลี้ยง การเรียนรู้ด้วยตนเอง
ผ่านระบบออนไลน์ การฝึกฝนเป็นวิทยากร การให้ทุนการศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ศิวพร 
ภมรประวัติ (อ้างถึงใน รุ่งรัตนา บุญ–หลง, 2561, หน้า 12) ที่กล่าวว่า วิธีการพัฒนาบุคลากรมี
ด้วยกัน 20 วิธี ยกตัวอย่าง การหมุนเวียนงาน (Job Rotation) เน้นให้บุคลากรเวียนงานจากงานหนึ่ง
ไปยังอีกงานหนึ่ง เพ่ือเรียนรู้งานนั้นตามระยะเวลาที่ก าหนด โดยส่วนใหญ่มักใช้เครื่องมือในการพัฒนา 
ความสามารถของบุคลากรให้มีความรู้หลากหลาย การสอนงาน (Coaching) เน้นอธิบายรายละเอียด
ของงาน ไม่จ าเป็นจะต้องอยู่ในที่ปฏิบัติงานเท่านั้น อาจจะเป็นการสอนนอกพ้ืนที่ปฏิบัติงานประจ า 
โดยส่วนหัวหน้างานโดยตรงจะท าหน้าที่สอนงานให้กับบุคลากร โปรแกรมพ่ีเลี้ยง (Mentoring 
Program) เน้นพัฒนาเรื่องจิตใจ การปรับตัวการท างานร่วมกับผู้อ่ืนภายในองค์การ บางแห่งเรียกว่า 
Buddy Program ซึ่งบุคลากรจะมีพ่ีเลี้ยงที่ได้รับคัดเลือกให้ดูแลเอาใจใส่ พูดคุยทั้งเป็นทางการและไม่
เป็นทางการ และการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self Learning) เน้นการฝึกฝนปฏิบัติด้วยตนเองจากแหล่ง/ 
ช่องทางการเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น อ่านหนังสือ หรือศึกษาระบบงานจาก Work Instruction หรือค้นคว้า
ข้อมูลผ่าน Internet หรือเรียนรู้จาก e – Learning หรือสอบถามผู้รู้ เป็นต้น การเป็นวิทยากรภายใน 
(Internal Trainer) เน้นการสร้างบุคลากรที่มีความสามารถในการถ่ายทอด รักการสอน และมีความรู้
ในเรื่องที่จะสอน โดยมอบหมายให้บุคลากรเหล่านี้เป็นวิทยากรภายในองค์การ ท าหน้าที่จัดอบรมให้
บุคลากรในหน่วยงาน ต่าง ๆ การให้ทุนการศึกษา (Scholarship) เน้นการให้ทุนการศึกษาเพ่ือให้
ผู้เรียนมีความรู้ประสบการณ์มากขึ้นจากอาจารย์ผู้สอน รวมถึงการสร้างเครือข่ายกับผู้เรียนด้วยกัน  
ซึ่งบุคคลที่ได้รับทุนจะต้องใช้เวลาการท างานหรือเวลาส่วนตัวในการขอรับทุนจากองค์การ และ 
การสอนในงาน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ดีไซมอน (Desimone) (อ้างถึงใน กัมปนาท สุ่มมาตย์, 
2557, หน้า 25) ให้ความเห็นว่า การเลือกวิธีการในการพัฒนาบุคลากร คือ การศึกษาในงาน เป็น 
การพัฒนาบุคลากรโดยการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในที่ท างานปกติ โดยใช้เทคนิคการสอนงาน  
การหมุนเวียนงาน การเป็นโค้ชและการเป็นพ่ีเลี้ยงในการปฏิบัติงาน และสถาบันพัฒนาข้าราชการ
กรุงเทพมหานครมกีารเรียนรู้และพัฒนาเป็นไปตามรูปแบบ 70:20:10 ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนา
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ทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร (พ.ศ. 2561-2565) รูปแบบ 70 เป็นการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ (Learning from Experience) คือ การสับเปลี่ยนหมุนเวียนงานภายในหน่วยงาน 
(Job Rotation) และใช้การฝึกอบรมในงานเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติในงานจริง (on 
the job training) รูปแบบ 20 เป็นการเรียนรู้จากผู้อ่ืน (Learning from Others) คือ การเรียนรู้
และพัฒนาผ่านการสอนงาน การเรียนรู้โดยการจัดให้มีพ่ีเลี้ยงหรือคู่หูในการพัฒนางาน และรูปแบบ 
10 เป็นการเรียนรู้จากการเข้ารับการฝึกอบรม (Formal Learning) การเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านสื่อ
ออนไลน์ (E-learning) และยังมีการส่งเสริมสนับสนุนทุนการศึกษา ฝึกอบรม กับหน่วยงานภายนอก
ในหลักสูตรที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ พรรษมนต์ พงศ์อิทธิ
โภคิน (2560) ที่อธิบายว่า สถาบันการพัฒนาบุคลากร Center for Creative Leadership (CCL) 
ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้วิจัยเพื่อเก็บข้อมูลและสรุปผลสัดส่วนการเรียนรู้ที่ได้ผลมากท่ีสุดคือ  
สูตร 70:20:10 โดย 70 หมายถึง เปอร์เซ็นต์ของเวลา ทรัพยากร และงบประมาณ ที่ควรถูกใช้ไปกับ
การเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านการลงมือท า (On-the-job Learning) 20 หมายถึง เปอร์เซ็นต์ของเวลา 
ทรัพยากร และงบประมาณ ที่ควรถูกใช้ไปกับการเรียนรู้จากผู้อื่นซึ่งอาจเป็นการเรียนรู้ผ่านพี่เลี้ยง 
(Mentor) ผ่านโค้ช (Coach) หรือการมีโอกาสได้ติดตามผู้ใหญ่ ผู้เชี่ยวชาญ ไปดูงาน (Job 
Shadowing) และ 10 หมายถึง เปอร์เซ็นต์ของเวลา ทรัพยากร และงบประมาณ ที่ควรถูกใช้ไปกับ
การเรียนรู้อย่างเป็นทางการเพ่ือเข้าใจทฤษฎีและหลักการ โดยอาจผ่านการเรียนรู้ในหลากหลาย
รูปแบบ เช่น การอบรม สัมมนา การฟังเสวนา การบรรยาย การเรียนผ่านสื่อออนไลน์ต่าง ๆ เป็นต้น  

2. ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาบุคลากรในสังกัดสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร     
 ปัญหาและอุปสรรคที่พบในสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร มีดังนี้ 
 (1) ขาดงบประมาณที่เพียงพอ (2) บุคลากรในสังกัดสถาบันฯ ไม่สามารถเข้ารับการฝึกอบรม
ในหลักสูตรที่จ าเป็นของสถาบันฯ ได้เนื่องจากติดภารกิจหลักหรือการจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร
ต่าง ๆ เพื่อพัฒนาบุคลากรในภาพรวมของกรุงเทพมหานคร (3) บางกิจกรรมผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่ถนัด 
หรือไม่ได้เป็นด้านที่ต้องการ ควรสอบถามหรือให้ผู้ที่มีความสนใจจริง ๆ ที่อยากเข้าร่วมกิจกรรมนั้น
ก่อน ทั้งยังไม่ได้ช่วยพัฒนาบุคลากรอย่างแท้จริง แต่กลับท าให้เกิดภาระงานมากข้ึน ซ่ึงสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ พิมพ์ลักษณ์ อยู่วัฒนา (2556) ทีไ่ด้ศึกษา แนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาย
สนับสนุน เครือข่ายบริการสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม ซ่ึงผลการวิจัยพบว่า งบประมาณ
สนับสนุนไม่เพียงพอ ไม่มีเวลาเข้าพัฒนา เพราะไม่สามารถปลีกตัวออกจากงานประจ าได้ และไม่มี
หลักสูตรที่ตรงกับความต้องการ สอดคล้องกับงานวิจัยของ จุฬามาศ แสงอาวุธ และ พรนิภา จินดา 
(2551) ทีไ่ด้ศึกษา แนวทางการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต 
สุราษฎร์ธานี ผลการวิจัยพบว่า ปัญหาในการพัฒนาบุคลากรตามความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงานสาย
สนับสนุน คือ งบประมาณไม่เพียงพอ และไม่มีเวลาเข้าฝึกอบรมและไม่มีเวลาเข้ารับการพัฒนา
เพราะไม่สามารถปลีกตัวออกจากงานประจ า (4) การสับเปลี่ยนหมุนเวียนงานภายในหน่วยงาน (Job 
Rotation) บางคนไม่ถนัดในงานใหม่ จึงท าให้เกิดความกังวลเครียดและไม่มีความสุขกับการท างาน 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ วิวฒัน์ พุทธวรรณไชย และคณะ (2557) ทีไ่ด้ศึกษา การถอดบทเรียนจาก
การหมุนเวียนหัวหน้างาน ช่วง พ.ศ. 2555 - 2557 โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 
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ผลการวิจัยพบว่า การหมุนเวียนงาน ท าให้เกิดความเครียด เครียดมาก อาจไม่ได้รับการยอมรับจาก
หน่วยงานใหม่ กระทบจิตใจต้องหันมาดูแลใจตนเอง และถึงขั้นนอนไม่หลับ 

3. ข้อเสนอแนะ แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคเพื่อปรับปรุงการพัฒนาบุคลากรในสังกัด
สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร  
 (1) ควรจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอกับความต้องการ (2) ให้ความส าคัญต่อการพัฒนา
บุคลากรในองค์กร และเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมมากขึ้น ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ กัมปนาท  
สุมมาตย์ (2557) ที่ได้ศึกษา การพัฒนาบุคลากรของโรงเรียนสระยายโสมวิทยา สังกัด สํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ผลการวิจัยพบว่า ควรจัดสรรสิ่งอ านวยความสะดวกและสนับสนุน
ทรัพยากรในการด าเนินการด้านบุคลากรอยางเพียงพอ และให้โอกาสผู้ปฏิบัติงาน มีส่วนร่วมในการ
คัดเลือกวิธีการพัฒนาบุคลากร เพ่ือให้ตรงกับรูปแบบและหน้าที่ที่รับผิดชอบของผู้รับการฝึกอบรม
หรือพัฒนาบุคลากร (3) ควรได้รับการฝึกอบรมด้านภาษาอังกฤษให้มากข้ึน (4) สนับสนนุทุนเพื่อให้
สามารถศึกษาต่อได้ตามอัธยาศัย (5) ควรให้บุคลากรมีการอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงาน
ภายนอกให้มากข้ึน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ จนิสา ช่วยสมบูรณ์ (2554) ที่ได้ศึกษา แนวทางการ
พัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ผลการวิจัยพบว่า การพัฒนาบุคลากรขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสตูล จะประสบความส าเร็จได้นั้น ควรได้รับการสนับสนุนงบประมาณ/
ทุนการศึกษาอย่างต่อเนื่องและส่งเสริมการศึกษาของบุคลากรทุกประเภทและตรงตามสายงาน 
หน่วยงานควรส ารวจความต้องการในการศึกษาต่อ ควรสนับสนุนให้บุคลากรศึกษาตามอัธยาศัย  
ควรจัดให้บุคลากรได้ศึกษาภาษาอังกฤษส าหรับใช้ในชีวิตประจ าวัน ตลอดจนฝึกอบรมกับหน่วยงาน
ภายนอกต่าง ๆ เพ่ือเป็นการหาประสบการณ์ใหม่ ๆ แนวคิดใหม่ ๆ ระดมความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 
รู้จักการท างานเป็นทีม (6) ควรมีการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานของแต่ละกลุ่มงาน แต่ละโครงการ 
 (7) ควรให้เรียนรู้ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น หลักสูตร online ของหน่วยงานต่าง ๆ ท าให้การพัฒนา
ตนเองท าได้สะดวกมากข้ึน รวมทั้งแหล่งความรู้อ่ืน ๆ ที่สามารถสืบค้นและศึกษาเพ่ิมเติมได้
ตลอดเวลา ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ พัชรินทร์ คณิตชรางกูร (2560) ที่ได้ศึกษา การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ของสํานักงานทหารพัฒนา หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย 
เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 ผลการวิจัยพบว่า แนวทางการพัฒนาบุคลากรสู่ยุค
ไทยแลนด์ 4.0 และด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศจะท าให้สามารถเข้าถึงสื่อการเรียนรู้
ออนไลน์ และเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ทุกที่ ทุกเวลา และเห็นด้วยกับวิธีการท าคู่มือในการปฏิบัติงาน เช่น 
การจัดท าคู่มือปฏิบัติงานตามสายงาน ต ารา หรือบทเรียน (8) การการสับเปลี่ยนหมุนเวียนงานภายใน
สถาบันฯ ควรเลือกบุคคลที่มีความสมัครใจ มีความถนัดและความสามารถตรงกับเนื้องานใหม่ที่ได้รับ  
อาจท าการแจกแบบสอบถามเป็นรายบุคคล เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนและตรงความต้องการอย่าง
แท้จริง ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ วิวัฒน์ พุทธวรรณไชย และคณะ (2557) ทีไ่ด้ศึกษา การถอด
บทเรียนจากการหมุนเวียนหัวหน้างาน ช่วง พ.ศ. 2555 - 2557 โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระ
เกียรติ การวิจัยพบว่า การหมุนเวียนงาน ต้องแจ้งวัตถุประสงค์ให้ชัดเจน หมุนเวียนงานที่มีลักษณะ
งานใกล้เคียงกัน ถามความสมัครใจก่อน มีความเข้าใจงานที่จะหมุนไปก่อน มีการอบรม  
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ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากบุคลากรสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร 
 ผู้วิจัยได้สร้างค าถามปลายเปิด เพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถามมีโอกาสแสดงความคิดเห็นหรือ 
ให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ซึ่งสามารถนามาสรุปได ้ดังนี้ 
 เพ่ือการพัฒนาบุคลากรในสังกัดสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร ควรมีการจัด
ฝึกอบรมในด้าน 
 (1) ด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่ใช้ในการปฏิบัติงาน สถาบัน
พัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครมีหน้าที่ในการพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากร 

ของกรุงเทพมหานครในด้านการฝึกอบรม และด้านศึกษาต่อ ซึ่งบุคลากรที่ท าหน้าที่ด้านนี้ต้องมีความ
เข้าใจในกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้องกับปฏิบัติงาน เพื่อสามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ประพาฬรัตน์ สุขดิษฐ์ (2561) ทีไ่ดศ้ึกษา แนวทางการพัฒนาการ
บริหารงานยุติธรรมสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 ผลการวิจัยพบว่า ควรให้ทุนพัฒนาเพ่ือเรียนต่อ อบรมทักษะที่
ต่างประเทศ จัดอบรมกฎหมายเฉพาะทาง (2) ด้านการประสานงานและการสื่อสาร (3) ด้านการเขียน
รายงานและสรุปรายงาน การเขียนหนังสือราชการ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พิมพ์ลักษณ์  
อยู่วัฒนา (2556) ทีไ่ด้ศึกษา แนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน เครือข่ายบริการ
สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม ผลการวิจัยพบว่า สิ่งที่มีความจ าเป็นในการพัฒนางาน สิ่งที่ท าให้
เกิดความรู้และทักษะที่จ าเป็นต่อการพัฒนาศักยภาพบุคลากร คือเรื่องความสามารถในการเกษียณ
การเขียนหนังสือที่ใช้ในงานราชการ และการจับประเด็น ทักษะในการประสานงานและการสื่อสาร 
ความสามารถในการท างานร่วมกับคนอ่ืน และท างานเป็นทีม (4) ด้านการใช้คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน (5) ด้านการใช้ภาษาอังกฤษ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ  
วิลาวัลย์ สมรรถสหัสชัย และคณะ (2558) ที่ได้ศึกษา แนวทางการพัฒนาความพร้อมของบุคลากร 
ในสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 9 พิษณุโลก ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ผลการวิจัยพบว่า  
ควรให้ความส าคัญกับการพัฒนาส่งเสริมเพ่ิมทักษะภาษาอังกฤษ และความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ควรจัดฝึกอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ (6) ด้านการเรียนรู้ด้วย
ตนเองผ่านสื่อออนไลน์ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ นลิน ีพานสายตา และ ประวีณา คาไซ (2560) 
ทีไ่ด้ศึกษา ความต้องการในการฝึกอบรมและความคาดหวังต่อความก้าวหน้าในสายอาชีพของ
บุคลากรสายสนับสนุนวิทยาลัยดุสิตธานี ผลการวิจัยพบว่า บุคลากรสายสนับสนุนวิทยาลัยดุสิตธานี 
มีความต้องการในการฝึกอบรมและพัฒนา คือ ด้านหลักสูตรด้านภาษาต่างประเทศ และหลักสูตร 
การฝึกอบรมทักษะด้านการจัดการที่บุคลากรมีความต้องการ คือ หลักสูตรการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) และด้านการประสานงานและการสื่อสาร 
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

ข้อเสนอแนะเพื่อการน าไปใช้  
 1. การสับเปลี่ยนหมุนเวียนงานภายในหน่วยงาน (Job Rotation) ควรสอบถามความสมัคร
ใจของผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงความถนัด เพ่ือให้เมื่อไปปฏิบัติงานในกลุ่มงานใหม่จะสามารถท างานได้
อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุขกับการท างาน 
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 2. การฝึกอบรม เพ่ือให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีในการพัฒนาบุคลากร ควรจัดการฝึกอบรมในช่วงเวลา
ที่ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมปฏิบัติงานประจ าเสร็จแล้ว หรือสามารถเข้าร่วมการฝึกอบรมได้โดยไม่กระทบ
กับงานประจ า ทั้งนี้ควรสอบถามจากความสมัครใจ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน 
 3. ควรมีการฝึกอบรมด้านการใช้เทคโนโลยีที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน ตลอดจนด้านการใช้
ภาษาเพ่ือพัฒนาบุคลากร 
 4. ควรจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานให้เป็นปัจจุบัน เพ่ือให้สอดคล้องกับหน้าที่และความ
รับผิดชอบของแต่ละกลุ่มงาน 
 5. ลดหัวข้อการฝึกอบรมที่ไม่ได้เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียน และควรเพิ่มเรื่องที่น่าสนใจที่เป็น
ประโยชน์กับการปฏิบัติงานและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 

ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 
 ส าหรับผู้ที่สนใจและมีความต้องการที่จะน าผลการศึกษาในครั้งนี้ไปศึกษาต่อ ผู้วิจัยมี
ความเห็น ดังนี้ 
 1. การท าวิจัยครั้งต่อไป จ านวนกลุ่มตัวอย่างของการวิจัย ควรจะมีกลุ่มตัวอย่างให้มากกว่านี้ 
เพ่ือให้เกิดความเที่ยงธรรมของแบบสัมภาษณ์ 
 2. ควรจะต้องมีการกระจายของกลุ่มตัวอย่างให้ครอบคลุมทุกกลุ่ม เพ่ือความสมบูรณ์ของ
ผลการวิจัย 
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