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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือศึกษากระบวนการพัฒนาบุคลากรด้านความเชี่ยวชาญเฉพาะ

ต าแหน่งของพนักงานเทศบาล ในส านักงานเทศบาลเมืองบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 2) เพ่ือศึกษาแนวทางการ
พัฒนาบุคลากรด้านความเชี่ยวชาญเฉพาะต าแหน่งของของพนักงานเทศบาล ในส านักงานเทศบาลเมือง 
บางกรวย จังหวัดนนทบุรี 3) เพ่ือศึกษา ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ปัญหาในการพัฒนาบุคลากร
ด้านความเชี่ยวชาญเฉพาะต าแหน่งของพนักงานเทศบาล ในส านักงานเทศบาลเมืองบางกรวย จังหวัด
นนทบุรีโดยใช้วิธีวิจัยเอกสารและวิจัยสนาม ในส่วนของการวิจัยสนามเป็นการรวบรวมข้อมูลโดยการ
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญจ านวน 7 คน ผลการวิจัยพบว่า กระบวนการพัฒนาบุคลากร
ด้านความเชี่ยวชาญเฉพาะต าแหน่ง นั้นมีกระบวนการพัฒนาบุคลากรโดยผ่านฝึกอบรม การศึกษา และการ
พัฒนา แนวทางในการพัฒนาบุลากร คือ การปฐมนิเทศ การฝึกอบรม และการสอนงาน ปัญหาและอุปสรรค  
คือ บุคลากรนั้นไม่เห็นถึงความส าคัญของการพัฒนาบุคลากร ส่วนแนวทางในการแก่ไขปัญหา คือ น าเรื่อง
ความเชี่ยวชาญเฉพาะต าแหน่งมาก าหนดเป็นตัวชี้วัดในการประเมินผลการปฏิบัติงาน ข้อเสนอแนะในการ
วิจัย 1. ควรจะมีเงินประจ าต าแหน่งหรือค่าตอบแทนให้เหมาะสมกับความเชี่ยวชาญ 2. ควรมีการการจัดท า
แผนพัฒนาบุคลากรเป็นรายบุคคล เพ่ือให้ทราบว่าบุคลากรคนใดยังขาดทักษะใดที่ต้องพัฒนา 

ค าส าคัญ การพัฒนาบุคลากร, ความเชี่ยวชาญเฉพาะต าแหน่ง, พนักงานเทศบาล 
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บทน า 
 ในปัจจุบันโลกได้มีการเลี่ยนแปลงและพัฒนาอย่างรวดเร็วซึ่งเป็นผลมาจากกระแสโลกาภิวัฒน์  
ไม่ว่าจะเป็นการเข้ามามีอิทธิพลของแนวคิดเสรีนิยมใหม่ การขยายตัวของเทคโนโลยีในด้านการคมนาคม
และการสื่อสารที่เชื่อมโลกให้ใกล้กันมากขึ้น เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและ
วัฒนธรรม รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงกระบวนการในการปฏิบัติงานขององค์การภาครัฐเพ่ือให้ทันต่อการ
แก้ปัญหา และตอบสนองความต้องการของประชาชน ส่งผลให้ผู้บริหารองค์การต้องมีความตื่นตัวส าหรับ
การปรับตัวและพัฒนาองค์การให้เท่าทันต่อโลก ซึ่งสิ่งที่ส าคัญและจ าเป็นต่อการพัฒนาองค์การก็คือการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
 ทรัพยากรมนุษย์นั้นเป็นองค์ประกอบที่มีความส าคัญและมีค่าส าหรับองค์การเนื่องจากมนุษย์เป็น
ผู้ที่ท าให้ทรัพยากรอ่ืนๆ มีคุณค่าในการบริหารองค์การ จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ให้มีคุณค่าโดยการเพ่ิมศักยภาพของมนุษย์ให้สูงขึ้น (วีณา พึงวิวัฒน์นิกุล , 2562 หน้า 3 - 7) โดยที่
ทรัพยากรมนุษย์ขององค์การนั่นก็คือบุคลากรในองค์การ หากองค์การใดมีบุคลากรที่มีศักยภาพก็จะท าให้
การปฏิบัติงานขององค์การนั้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นตามไปด้วย การที่จะพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพและ
มีความเชี่ยวชาญนั้นจ าเป็นจะต้องมีการพัฒนาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปตามปัจจุบัน 
ซึ่งการพัฒนาบุคลากรนั้นเป็นส่วนหนึ่งของการแนวคิดการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ โดย
กระบวนการและแนวทางในการพัฒนาเป็นหน้าที่ของผู้บริหารองค์การโดยการก าหนดกรอบแนวทางการ
พัฒนา รวมไปถึงการส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถที่เป็นประโยชน์ต่อองค์การและส่งผลให้
องค์การประสบความส าเร็จ การพัฒนาบุคลากรนั้นจะเป็นการพัฒนาในหลายด้านไม่ว่าจะเป็น ทักษะ 
สมรรถนะ และทัศนคติในการปฏิบัติงาน โดยผ่านกระบวนการต่าง ๆ เช่น การสอนงาน ระบบพ่ีเลี้ยง การ
ฝึกอบรม การศึกษาต่อ การศึกษาดูงาน เป็นต้น และเนื่องจากปัจจุบันเป็นยุคของการแข่งขั้นท าให้
องค์การไหนที่มีบุคลากรที่มีประสิทธิภาพก็จะมีแนวโน้มที่จะประสบความส าเร็จมากกว่า จึงส่งผลให้ทั้ง
หน่วยงานราชการและเอกชนจะให้ความส าคัญกับการพัฒนาบุคลากร โดยที่ในบทความนี้จะมุ่งเน้นไปที่
หน่วยงานราชการโดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 250 ได้ก าหนดบทบาทหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ในการดูแล และจัดท าบริการสาธารณะ
เพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการจัด
การศึกษาให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระในการบริหาร การจัดท า
บริการสาธารณะ การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา รวมไปถึงการเงินและการคลัง  ในด้านของ
การบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก็ได้มีพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 เป็นตัวก าหนดแนวทางในด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น โดยมีคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ก าหนด
มาตรฐานกลางและแนวทางในการบริหารงานบุคคลในเรื่อง การแต่งตั้งและให้ออกจากต าแหน่ง ก าหนด
โครงสร้างและอัตราเงินเดือน โดยที่มาตรฐานกลางและแนวทางจะต้องมีลักษณะที่ไม่เฉพาะเจาะจงที่จะ
ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถบริหารงานบุคคลตามความต้องการและความเหมาะสมของ
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แต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ นอกจากนี้ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเ พ่ิมเติมฉบับที่2 พ.ศ. 2562 มาตราที่ 11 ก าหนดให้ส่วน
ราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการ เพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ 
โดยรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติ
ราชการได้อย่างถูกต้องรวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้
ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัดให้เป็นบุคลากรที่มี
ประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกัน 
 เทศบาลเมืองบางกรวยเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ตั้งอยู่ที่อ าเภอบางกรวย 
จังหวัดนนทบุรี ครอบคลุมพ้ืนที่ 8.4 ตารางกิโลเมตร มีประชากรจ านวน 43,359 คน มีชุมชนทั้งหมด 49 
ชุมชนบทบาทหน้าที่หลักของเทศบาลเมืองบางกรวยนั้นคือการมุ่งพัฒนาพ้ืนที่ให้มีความเจริญ ทันสมัย 
เป็นเมืองน่าอยู่อาศัย ประชาชนมีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น การที่จะพัฒนาพ้ืนที่ให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของเทศบาลบุคลากรที่มีคุณภาพจึงเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญ พนักงานเทศบาลจึงเป็นส่วน
ส าคัญที่ขับเคลื่อนนโยบายของเทศบาลไปสู่การปฏิบัติ โดยที่ความเป็นจริงในการปฏิบัติงานนั้นย่อมเจอ
ปัญหาและอุปสรรคที่หลากหลายแตกต่างกันไปตามแต่ละต าแหน่ง จึงท าให้แต่ละต าแหน่งจะต้องมีความรู้
ความเชี่ยวชาญในสายงานของตนเอง เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนได้ตรงตามเป้าหมายขององค์การ  

วิธีด าเนินการวิจัย 
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวิธีการวิจัยดังนี้ การวิจัยเอกสาร (Documentary Research) เป็นการ

รวบรวมข้อมูล จากเอกสารทาง วิชาการ วารสาร สิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ 
ดุษฎีนิพนธ์ และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากรด้านความเชี่ยวชาญเฉพาะต าแหน่ง  และ  
การวิจัยสนาม (Field Research) โดยผู้ศึกษาลงพ้ืนที่เพ่ือสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างด้วยการ สัมภาษณ์แบบมี
โครงสร้าง หรือการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ (Structured Interview or Formal Interview)  

 
 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร (Population) ได้แก่ ผู้บริหารที่เป็นข้าราชการประจ า และพนักงานเทศบาลที่

เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากรด้านความเชี่ยวชาญเฉพาะต าแหน่งของส านักงานเทศบาลเมืองบางกรวย 
จังหวัดนนทบุรี และกลุ ่มตัวอย่าง (Sample) นั้นเป็นบุคคลซึ ่งมีส่วนเกี ่ยวข้องหรือมีความรู ้ เช่น 
ผู้บริหารที่เป็นข้าราชการประจ า พนักงานเทศบาล ที่สังกัดเทศบาลเมืองบางกรวย ในการเลือกผู้ให้
ข้อมูลใช้วิธีเลือกโดยยึดวัตถุประสงค์ของการศึกษาเป็นหลัก โดยเลือกผู้ที่ เป็นบุคคลที่มีความรู้ มี
ประสบการณ์ สามารถให้ความรู ้เป็นอย่างดี และมีความเกี่ยวข้องใกล้ชิดต่อ ประเด็นที่ต้องการ
ศึกษาเพื่อความน่าเชื่อถือเกี่ยวกับที่มาของผลการวิจัย ซึ่งมาจากการวิเคราะห์ข้อมูลของกลุ่มผู้ ให้
ข ้อม ูลผ ่านการส ัมภาษณ์ โดยสามารถจ าแนกกลุ ่มผู ้ให ้ข ้อม ูลจ านวน 7 คน  ประกอบด้วย 
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ปลัดเทศบาลเมืองบางกรวย รองปลัดเทศบาลเมืองบางกรวย หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล นัก
ทรัพยากรบุคคล  และ ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการสัมภาษณ์  โดย
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง หรือการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ (Structured interview or formal 
interview) ลักษณะของการสัมภาษณ์เป็นการสัมภาษณ์ที่มีค าถามและข้อก าหนดแน่นอน ตายตัว จะ
สัมภาษณ์ผู้ใดก็ใช้ค าถามเดียวกัน (วิโรจน์ ก่อสกุล , 2562, หน้า 45)  และการสัมภาษณ์จะ ท าการ
สัมภาษณ์เป็นรายบุคคล ก่อนการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้ศึกษาได้ก าหนดวัน นัดหมายวัน สัมภาษณ์ โดยได้
แจ้งให้ผู้ให้สัมภาษณ์ทราบก่อนล่วงหน้า ในการสัมภาษณ์ผู้สัมภาษณ์จะใช้การจด บันทึกและบันทึกเสียง 
โดยก่อนสัมภาษณ์จะขออนุญาตผู้ถูกสัมภาษณ์ในการจดบันทึกการสนทนา ก่อนทุกครั้ง  

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร เป็นวิธีการศึกษาค้นคว้าเก็บรวบรวมข้อมูลทั่วไป 

โดยการรวบรวมเอกสาร ซึ่งเป็นข้อมูลที่มีการบันทึกไว้แล้วโดยผู้อ่ืน ได้แก่ 1.1 หนังสือทั่วไป เช่น ต ารา 
คู่มือ เอกสารประกอบการบรรยายรวมถึงเอกสารทางวิชาการ 1.2 หนังสืออ้างอิง เช่น สารนุกรม 
พจนานุกรม 1.3 งานวิจัย วิทยานิพนธ์ เป็นงานที่ผู้ศึกษาได้ท าการศึกษาค้นคว้าในเรื่องนั้น ๆ  
อย่างละเอียด 1.4 เอกสารของทางราชการ เป็นเอกสารที่ส่วนราชการจัดท าขึ้นเพ่ือประโยชน์ในการ
ปฏิบัติงาน เช่น นโยบาย พระราชบัญญัติ ประกาศ ค าสั่ง คู่มือการปฏิบัติงาน เป็นต้น 

2. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากภาคสนาม ผู้วิจัยจะเก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการสัมภาษณ์ โดย
ที่ผู้วิจัยเลือกวิธีการสัมภาษณ์ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ซึ่งใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 
(Structure interview) โดยที่ผู้ศึกษาต้องสัมภาษณ์ไปตามค าถามที่ก าหนดไว้ในแบบสัมภาษณ์ตามข้อที่
ก าหนดไว้เท่านั้น และผู้ศึกษาจะใช้แบบสัมภาษณ์ซึ่งเป็นค าถามในการสัมภาษณ์ การจดบันทึก และ
บันทึกเสียงตามค าบอกของผู้ถูกสัมภาษณ์ 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพซึ่งผู้วิจัยมีขั้นตอน

ในการวิเคราะห์ ดังนี้ 1. ข้อมูลที่เป็นเอกสาร ใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) เพ่ือทราบ
ถึงบริบทของประเด็นที่ศึกษา และก าหนดแนวทางในการเก็บรวบรวมข้อมูล  2.ข้อมูลจากการสัมภาษณ์
และการสังเกต โดยที่ผู้วิจัยจะน าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาแยกประเด็นตามแต่ละประเด็น น าข้อมูล
ที่ได้จากการสัมภาษณ์มาแยกประเด็นค าถาม แล้วน ามาเปรียบเทียบความเหมือนหรือความแตกต่างของ
ผู้ให้สัมภาษณ์แต่ละคน ก่อนจะน าข้อมูลไปวิเคราะห์ น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาแยกประเด็น
ค าถาม แล้วน ามาเปรียบเทียบกับข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง ก่อนจะน าข้อมูลไปวิ เคราะห์ และน า
ข้อมูลที่ได้จากการเปรียบเทียบมาท าการวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกัน เพ่ือสรุปผลการวิจัย การพัฒนาบุคลากร
ด้านความเชี่ยวชาญเฉพาะต าแหน่งของพนักงานเทศบาล : กรณีศึกษาส านักงานเทศบาลเมืองบางกรวย 
จังหวัดนนทบุรี ด้วยวิธีการพรรณนา 
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ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 
 ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยเอกสารและการวิจัยสนาม พบว่า พบว่า การพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานภาครัฐ ถือ
ว่าเป็นสิ่งที่ส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งการพัฒนาบุคลากรนั้นหมายถึงกิจกรรม หรือกระบวนการเรียนรู้ 
เพ่ือเพ่ิมความรู้ ทักษะ สมรรถนะ และทัศนคติของบุคคลในองค์การให้ตรงตามต าแหน่งงานปัจจุบันและ
รองรับต่องานในอนาคต เพ่ือให้เกิดผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ซึ่ง
ความส าเร็จขององค์การนั้นจะขึ้นอยู่กับศักยภาพของบุคลากรในหน่วยงาน หน่วยงานใดมีบุคลากรที่มี
คุณภาพสูง มีคุณธรรม จริยธรรมก็จะท าให้หน่วยงานนั้นสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(ส านักงาน ก.พ. อ้างถึงใน ชลิดา ศรีมณี 2562, หน้า 87 - 88) หรือตามตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตราที่ 11 ระบุว่า “ในการบริหารราชการ
แนวใหม่ ส่วนราชการจะต้องพัฒนาความรู้ ความเชี่ยวชาญให้เพียงพอแก่การปฏิบัติงาน” หรือกล่าวได้ว่า
บุคลากรภาครัฐนั้นจ าเป็นจะต้องมีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในต าแหน่งของตนเพ่ือ
ตอบสนองต่อการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถ้าหากภาครัฐมีบุคลากรที่มีคุณภาพ มีทักษะ และ
ความสามรรถที่สูงก็สามารถท่ีจะปฏิบัติงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
และตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

เทศบาลเมืองบางกรวยได้มีการก าหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาบุคลากรและจัดท าแผนพัฒนา
บุคลากร เพ่ือน ามาเป็นกรอบในการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลเมืองบางกรวย ซึ่งเป็นการระดมสมอง
ร่วมกันวิเคราะห์ปัญหา ส ารวจความต้องการในด้านการพัฒนาของพนักงานเทศบาล ของผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของเทศบาลเมืองบางกรวย ซึ่งการพัฒนาด้านความ
เชี่ยวชาญเฉพาะต าแหน่งก็เป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาบุคลากร  

กระบวนการในการพัฒนาบุคลากรด้านความเชี่ยวชาญเฉพาะต าแหน่งของเทศบาลเมืองบาง
กรวย นั้นมีกระบวนการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นขั้นตอน โดยเริ่มจากประชุมผู้บริหารเพ่ือวิเคราะห์ถึง
เหตุผลและความจ าเป็นในการพัฒนาบุคลากร วิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนของบุคลากร  เพ่ือน าจัดท า
แผนพัฒนาบุคลากร จึงน าไปสู่การด าเนินการพัฒนาบุคลกรในด้านความเชี่ยวชาญเฉพาะต าแหน่งต่อไป
โดยผ่านกระบวนการฝึกอบรม การศึกษา และการพัฒนา รวมไปถึงส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมตาม
แผนพัฒนาบุคลากรที่ก าหนดไว้ในแต่ละปีงบประมาณ มีการตั้งงบประมาณเพ่ือรองรับส าหรับ การ
ฝึกอบรมในหลักสูตรเฉพาะต าแหน่งตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนดไว้ และรองรับในการ
ด าเนินการพัฒนาบุคลากรด้านความเชี่ยวชาญเฉพาะต าแหน่งโดยเทศบาลเมืองบางกรวยเอง 

ด้านแนวทางในการพัฒนาบุคลากรนั้นก็เป็นสิ่งที่ส าคัญผู้บริหารหรือหัวหน้างานจึงควรเลือก
แนวทางในการพัฒนาบุคลากรด้านความเชี่ยวชาญเฉพาะต าแหน่งให้เหมาะสมกับแต่ละต าแหน่งหรือแต่
ละบุคคล ซึ่งแนวทางในการพัฒนาบุคลากรนั้นมีหลายวิธีเช่น  

1. การปฐมนิเทศบุคลากรบรรจุใหม่โดยผู้บริหารที่จะสร้างความเข้าใจร่วมกันในเป้าหมายของ
หน่วยงาน และการปฐมนิเทศจากหัวหน้างานที่จะแนะน าขอบเขต ความรู้ และทักษะที่จ าเป็นต้องใช้ใน
การปฏิบัติงานเฉพาะต าแหน่ง 
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2. การฝึกอบรม เป็นการถ่ายทอดเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ความสามารถ และทัศนคติให้แก่
บุคลากรในองค์การ 

3. การศึกษาดูงาน เป็นการมอบหมายให้บุคคลไปสังเกตการณ์ ในสถานที่ใดสถานที่หนึ่ง โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้บุคลากรได้มีประสบการณ์ เห็นรูปแบบการท างานจริง เพ่ือน าความรู้กลับมาแก้ปัญหา
ที่เกิดขึ้นหรือเป็นการพัฒนาความรู้ ทักษะ ของบุคลากร 

4. การประชุมเชิงปฏิบัติการ เป็นการประชุมร่วมกันเป็นกลุ่ม โดยเน้นกระบวนการท างานร่วมกัน
เพ่ือฝึกแก้ปัญหาโดยที่ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนจะต้องมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ  

5. การสอนงาน เป็นการมอบหมายให้หัวหน้างานหรือผู้ที่มีประสบการณ์ในด้านนั้นๆ ช่วยพัฒนา
ขีดความสามารถในการท างานให้กับบุคลากรในองค์การ โดยผ่านการแนะน า ให้ค าปรึกษา ถ่ายทอด
ประสบการณ์ท างานเป็นต้น 

ในส่วนของข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง สามารถน ามาวิเคราะห์แยกประเด็นต่างๆ 
เรียงล าดับตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ได้ดังนี้  

1.กระบวนการพัฒนาบุคลากรด้านความเชี่ยวชาญเฉพาะต าแหน่งของพนักงานเทศบาล ใน
ส านักงานเทศบาลเมืองบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 
 การวิจัยพบว่ากระบวนการพัฒนาบุคลากรด้านความเชี่ยวชาญเฉพาะต าแหน่งของพนักงาน
เทศบาลเมืองบางกรวย จ.นนทบุรี มีดังนี้ 
 1.การวางแผนการพัฒนาบุคลากร มีการประชุมผู้บริหารและบุคลากรที่มีหน้าที่ในการพัฒนา
บุคลากร เพ่ือร่วมกันระดมสมอง วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน และศักยภาพของบุคลากรในองค์การ รวมไป
ถึงการวิเคราะห์ถึงปัญหาและความจ าเป็นในการพัฒนาบุคลากร เพ่ือน ามาสู่การจัดท ายุทธศาสตร์การ
พัฒนาบุคลากร และแผนพัฒนาบุคลากรของเทศบาลเมืองบางกรวย โดยที่แผนการพัฒนาบุคลากรจะต้อง
มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล และในแผนการพัฒนาบุคลากรได้มีการระบุถึง
การพัฒนาบุคลากรด้านความเชี่ยวชาญเฉพาะต าแหน่งเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่จ าเป็นต้องพัฒนา มีการ
ก าหนดแนวทาง วิธีการ และระยะเวลาของการพัฒนาบุคลากรไว้อย่างชัดเจน  

2. การวิเคราะห์และการจ าแนกต าแหน่งของบุคลากรในหน่วยงาน เพ่ือเป็นแนวทางในการ
ก าหนดลักษณะของการพัฒนาบุคลากร รวมไปถึงระบุคุณสมบัติของบุคลากรให้เหมาะสมกับกระบวนการ
และแนวทางการพัฒนาบุคลากร 
 3. การด าเนินการพัฒนาบุคลากร ในขั้นตอนนี้เทศบาลเมืองบางกรวยด าเนินการตามแผนพัฒนา
บุคลากรที่ก าหนดไว้โดยผ่านกระบวนการดังนี้ 1.กระบวนการฝึกอบรม เทศบาลเมืองบางกรวยด าเนินการ
จัดฝึกอบรมเองหรือจัดโดยหน่วยงานอ่ืน มีลักษณะเป็นหลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้น และการส่ง
บุคลากรเข้ารับการอบรมในหลักสูตรเฉพาะต าแหน่งที่ด าเนินการโดยสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ซึ่งจะเป็นหลักสูตรอบรมระยะยาว 2.กระบวนการด้านการศึกษาเทศบาล
เมืองบางกรวยในอดีตนั้นมีการสนับสนุนทุนในการศึกษาต่อระดับที่สูงขึ้นของบุคลากร แต่เนื่องจากใน
ปัจจุบันไม่มีระเบียบรองรับจึงได้ยกเลิกส่วนนี้ไป แต่หากบุคลากรมีความประสงค์ที่จะศึกษาต่อผู้บริหาร
นั้นสามารถอ านวยความสะดวกด้านเวลาด้วยการอนุญาตให้ เลิกงานก่อนเวลาเพ่ือเดินทางไป
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สถาบันการศึกษา โดยที่การศึกษาต่อนั้นจะต้องสอดคล้องกับต าแหน่งหน้าที่ของตนเอง หรือสอดคล้องกับ
งานที่ปฏิบัติ 3.กระบวนการพัฒนา ในประเด็นนี้จะเป็นการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้บุคลากรได้สั่งสม
ความเชี่ยวชาญเฉพาะต าแหน่งจากการปฏิบัติงาน โดยผู้บังคับบัญชานั้นมีการสอนงาน การให้ค าแนะน า
ในการปฏิบัติงาน หรือการใช้กรณีศึกษามาช่วยในกระบวนการพัฒนาให้บุคลากรแต่ละต าแหน่งมีคว าม
เชี่ยวชาญเพ่ิมมากข้ึน  
 4. การควบคุม ในกระบวนการนี้ผู้บริหารนั้นมอบหมายให้ผู้อ านวยการกอง ด าเนินการก ากับดูแล
ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากร ด าเนินการพัฒนาบุคลากรตามที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนา
บุคลากรภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
 5. การประเมินผลการพัฒนาบุคลากรด้านความเชี่ยวชาญเฉพาะต าแหน่ง โดยผ่านการ
ประ เมินผล โคร งการฝึ กอบรมที่ จั ด โ ดย เทศบาล  หรื อหากบุ คลากร เข้ า รั บการฝึ กอบรม 
ในหลักสูตรเฉพาะต าแหน่งของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือหน่วยงานภายนอก ก็จะต้องท า
บันทึกรายงานว่าตนได้รับความรู้ หรือทักษะใดจากการอบรมหลักสูตรนั้นให้แก่ผู้บริหารทราบ รวมไปถึง
จะมีการสังเกตว่าภายหลังการการพัฒนาบุคลากรนั้นมีศักยภาพในการปฏิบัติงานเพ่ิมขึ้นหรือไม่โดยวัด
จากผลการปฏิบัติงาน  

2. แนวทางการพัฒนาบุคลากรด้านความเชี่ยวชาญเฉพาะต าแหน่งของของพนักงานเทศบาล 
ในส านักงานเทศบาลเมืองบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 
 การวิจัยพบว่าแนวทางการพัฒนาบุคลากรด้านความเชี่ยวชาญเฉพาะต าแหน่งของของพนักงาน
เทศบาลเมืองบางกรวย จ.นนทบุรี มีดังนี้ 
 1. แนวทางการส่งเสริมให้บุคลากรหาความรู้ด้วยตนเอง ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้จากบุคลากรที่มี
ต าแหน่งเดียวกับตนเอง หรือมีประสบการณ์ในด้านนั้น ทั้งจากภายในหน่วยงานและจากหน่วยงานอ่ืน 
หรือจากเรียนรู้จากอินเตอร์เน็ต โดยที่บุคลากรนั้นสามารถท่ีจะศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองได้ตลอดเวลา  

2. แนวทางการปฐมนิเทศซึ่งจะด าเนินการใน 2 ลักษณะ คือ 1. การปฐมนิเทศในภาพรวมของ
องค์การโดยผู้บริหาร เพ่ือให้บุคลากรได้ทราบถึงบทบาทหน้าที่และเป้าหมายของหน่วยงาน 2. การ
ปฐมนิเทศเกี่ยวกับงานในต าแหน่งของตนเองจากผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้างาน เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้
ลงลึกถึงงานในต าแหน่งของตนเองเพ่ือเป็นพื้นฐานในการพัฒนาสู่ความเชี่ยวชาญเฉพาะต าแหน่ง 

3. แนวทางการฝึกอบรม เทศบาลเมืองบางกรวยนั้นได้มีการจัดโครงการฝึกอบรมให้แก่บุคลากร
ในด้านความเชี่ยวชาญเฉพาะต าแหน่ง และ ส่งเสริมให้บุคลากรเข้าร่วมอบรมในหลักสูตรหรือโครงการที่
เกี่ยวข้องกับความเชี่ยวชาญเฉพาะต าแหน่งจากหน่วยงานภายนอก รวมไปถึงส่งบุคลากรเข้ารับการ
อบรมด้านความเชี่ยวชาญเฉพาะต าแหน่งโดยตรงที่ด าเนินการโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

4. แนวทางการประชุมเชิงปฏิบัติการ ในแนวทางนี้จะเป็นหน้าที่ของผู้อ านวยการหรือหัวหน้างาน 
ที่จะพิจารณามอบหมายให้บุคลากรในต าแหน่งที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือ
แลกเปลี่ยนความรู้และฝึกฝนความเชี่ยวชาญของบุคลากร 

5. แนวทางการสอนงานและให้ค าปรึกษา มอบหมายให้หัวหน้างานหรือผู้ที่มีประสบการณ์ใน
ต าแหน่งนั้นๆ หรือมีความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆ ด าเนินการสอนงานให้แก่บุคลากรบรรจุใหม่ หรือ
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บุคลากรที่ยังขาดความเชี่ยวชาญในงานเฉพาะต าแหน่ง เพ่ือให้บุคลากรเกิดการเรียนรู้และสั่งสม
ประสบการณ์จนเกิดเป็นความเชี่ยวชาญ  

3. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ปัญหาในการพัฒนาบุคลากรด้านความเชี่ยวชาญ
เฉพาะต าแหน่งของพนักงานเทศบาล ในส านักงานเทศบาลเมืองบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 

การวิจัยพบว่าปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาบุคลากรด้านความเชี่ยวชาญเฉพาะต าแหน่งของ
พนักงานเทศบาลเมืองบางกรวย จ.นนทบุรี นั้นสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเด็น คือ  

1 ปัญหาที่เกิดจากตัวบุคลากร ปัญหาส่วนใหญ่จะเป็นในเรื่องของการที่บุคลากรนั้นไม่เห็นถึง
ความส าคัญของการพัฒนาบุคลากรด้านความเชี่ยวชาญเฉพาะต าแหน่ง เนื่องจากบางคนคิดว่างานที่ตน
ปฏิบัติไม่จ าเป็นต้องพัฒนาซึ่งเป็นงานที่มีลักษณะเป็นกิจวัตร รวมไปถึงบุคลากรบางคนขาดแรงจูงใจที่จะ
พัฒนาตนเอง เป็นต้น  

2.ปัญหาที่เกิดจากองค์การ แม้ว่าเทศบาลเมืองบางกรวยจะมีแผนการพัฒนาบุคลากรเป็นกรอบ
ในการพัฒนา แต่ถ้ากล่าวถึงด้านความเชี่ยวชาญเฉพาะต าแหน่งนั้นกลับไม่มีแนวทางและกระบวนการที่
ชัดเจน ขาดความต่อเนื่อง อีกประเด็นหนึ่งก็คือศักยภาพในการพัฒนาบุคลากรด้านความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ต าแหน่งของเทศบาลเมืองบางกรวยเอง เนื่องจากเทศบาลเมืองบางกรวยนั้นมีบุคลากรมากกว่า 50 สาย
งานท าให้ไม่สามารถที่จะพัฒนาได้ครบทุกต าแหน่ง เพราะว่าบุคลากรด้านการพัฒนาทรัพยากรบุ คลมี
จ ากัด ติดข้อจ ากัดด้านระยะเวลาในแต่ละปีงบประมาณ รวมไปถึงบางต าแหน่งมีอัตราก าลังที่น้อยไม่คุ้มค่า
ในด้านงบประมาณท่ีจะด าเนินการพัฒนาด้านความเชี่ยวชาญเฉพาะต าแหน่งโดยเทศบาลเมืองบางกรวย 

แนวทางการแก้ปัญหาในการพัฒนาบุคลากรด้านความเชี่ยวชาญเฉพาะต าแหน่งของพนักงาน
เทศบาลเมืองบางกรวย มีดังนี้ 

1.ปัญหาที่เกิดจากตัวบุคลากร นั้นมีแนวทางในการแก้ไขด้วยการเสริมสร้างแรงจูงใจให้บุคลากร
พัฒนาตนเอง โดยเฉพาะด้านความเชี่ยวชาญเฉพาะต าแหน่ง มีการน าเรื่องความเชี่ยวชาญเฉพาะต าแหน่ง
มาก าหนดเป็นตัวชี้วัดในการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี หรือการประเมินเพ่ือเลื่อนระดับ เพ่ือเป็น
การกระตุ้นให้บุคลากรมีความกระตือรือร้นที่จะพัฒนาตนเอง เป็นต้น  

2. ปัญหาที่เกิดจากองค์การ เทศบาลนั้นมีแนวทางในการส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมในหลักสูตร
เฉพาะต าแหน่งที่จัดโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รวมไปถึงมีแนวทางที่จะจัดท าแผนพัฒนา
รายบุคคล โดยมีการก าหนดตัวชี้วัดด้านการพัฒนารายบุคคล เพ่ือที่จะสามารถทราบได้ว่าแต่ละบุคคลมี
ความเชี่ยวชาญเฉพาะต าแหน่งอยู่ในระดับไหน จ าเป็นต้องพัฒนาในหลักสูตรใด แต่ยังไม่ได้มีการปฏิบัติที่
จริงจัง   

 
อภิปรายผลการวิจัย 
จากผลการวิจัยที่ค้นพบดังกล่าวข้างต้น มีประเด็นที่น ามาอภิปรายผลได้ ดังนี้ 
1.กระบวนการพัฒนาบุคลากรด้านความเชี่ยวชาญเฉพาะต าแหน่งของพนักงานเทศบาล ใน

ส านักงานเทศบาลเมืองบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 
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ประเด็นนี้ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key informants) ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนา
บุคลากรด้านความเชี่ยวชาญเฉพาะต าแหน่งของพนักงานเทศบาลเมืองบางกรวย จ.นนทบุรี   
ว่ากระบวนการพัฒนาบุคลากรมีขั้นตอนในการด าเนินการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นแบบแผนและเป็น
ระบบ โดยมีกระบวนการคือ 1.การวางแผนการพัฒนาบุคลากร มีการประชุมผู้บริหารและบุคลากรที่ มี
หน้าที่ในการพัฒนาบุคลากร เพ่ือก าหนดเป็นแผนการพัฒนาบุคลากรโดยมีการพัฒนาบุคลากรด้านความ
เชี่ยวชาญเฉพาะต าแหน่งเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาบุคลากร 2.การวิเคราะห์และการจ าแนกต าแหน่ง
ของบุคลากรในหน่วยงาน เพ่ือเป็นแนวทางในการก าหนดลักษณะของการพัฒนาบุคลากร รวมไปถึงระบุ
คุณสมบัติของบุคลากรให้เหมาะสมกับกระบวนการและแนวทางการพัฒนาบุคลากร 3.การด าเนินการ
พัฒนาบุคลากร ตามแผนพัฒนาบุคลากรที่ก าหนด 4. การควบคุม มอบหมายให้ผู้อ านวยการกอง 
ด าเนินการก ากับดูแลให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากร ด าเนินการพัฒนาบุคลากรตามที่
ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาบุคลากรภายในระยะเวลาที่ก าหนด 5. การประเมินผลการพัฒนาบุคลากรด้าน
ความเชี่ยวชาญเฉพาะต าแหน่ง โดยผ่านการประเมินผลโครงการฝึกอบรมที่จัดโดยเทศบาล หรือหาก
บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรเฉพาะต าแหน่งของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือ
หน่วยงานภายนอก ก็จะต้องท าบันทึกรายงานว่าตนได้รับความรู้ หรือทักษะใดจากการอบรมหลักสูตรนั้น
ให้แก่ผู้บริหารทราบ รวมไปถึงจะมีการสังเกตว่าภายหลังการการพัฒนาบุคลากรนั้นมีศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานเพ่ิมขึ้นหรือไม่โดยวัดจากผลการปฏิบัติงาน สอดคล้องกับแนวคิดของ พะยอม วงศ์สารศรี  
(อ้างถึงใน สุพัตรา หาญพัฒนะเจริญ 2561, หน้า 4 - 5) ที่ได้อธิบายว่า กระบวนการพัฒนาบุคลากรนั้นเป็น
ขั้นตอนในการด าเนินการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นแบบแผนและเป็นระบบ ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน คือ  
1.การวางแผนการพัฒนา 2.การก าหนดงาน การวิเคราะห์ และการจ าแนกต าแหน่ง 3.การด าเนินการ
พัฒนา 4.การควบคุม และ 5.การประเมินผลการฝึกอบรมและการพัฒนา สอดคล้องกับแนวคิดของ 
Werner and Desimone (อ้างถึงใน สมคิด  ผลนิล 2558, หน้า 33 - 35) อธิบายกาว่า การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์นั้นเป็นระบบและการวางแผนกิจกรรมที่ออกแบบโดยองค์การ เพ่ือให้บุคลากรในองค์การ
สามารถที่จะเรียนรู้ทักษะที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน เพื่อให้บุคลากรสามารถที่จะตอบสนองความต้องการ
ขององค์การทั้งในปัจจุบันและอนาคตได้  

ในด้านการด าเนินการพัฒนาบุคลากร เทศบาลเมืองบางกรวยด าเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร
ที่ก าหนดไว้โดยผ่านกระบวนการดังนี้ 1.กระบวนการฝึกอบรม เทศบาลเมืองบางกรวยด าเนินการจัด
ฝึกอบรมเองหรือจัดโดยหน่วยงานอ่ืน มีลักษณะเป็นหลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้น และการส่งบุคลากร
เข้ารับการอบรมในหลักสูตรเฉพาะต าแหน่งที่ด าเนินการโดยสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ซึ่งจะเป็นหลักสูตรอบรมระยะยาว 2.กระบวนการด้านการศึกษาเทศบาลเมืองบาง
กรวยในอดีตนั้นมีการสนับสนุนทุนในการศึกษาต่อระดับที่สูงขึ้นของบุคลากร แต่เนื่องจากในปัจจุบันไม่มี
ระเบียบรองรับจึงได้ยกเลิกส่วนนี้ไป แต่หากบุคลากรมีความประสงค์ที่จะศึกษาต่อผู้บริหารนั้นสามารถ
อ านวยความสะดวกด้านเวลาด้วยการอนุญาตให้เลิกงานก่อนเวลาเพ่ือเดินทางไปสถาบันการศึกษา โดยที่
การศึกษาต่อนั้นจะต้องสอดคล้องกับต าแหน่งหน้าที่ของตนเอง หรือสอดคล้องกับงานที่ปฏิบัติ 3.
กระบวนการพัฒนา ในประเด็นนี้จะเป็นการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้บุคลากรได้สั่งสมความเชี่ยวชาญ
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เฉพาะต าแหน่งจากการปฏิบัติงาน โดยผู้บังคับบัญชานั้นมีการสอนงาน การให้ค าแนะน าในการปฏิบัติงาน 
หรือการใช้กรณีศึกษามาช่วยในกระบวนการพัฒนาให้บุคลากรแต่ละต าแหน่งมีความเชี่ยวชาญเพ่ิมมากขึ้น  
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Nadler and Wiggs (อ้างถึงใน วีณา พึงวิวัฒนิกุล 2549 หน้า 33 – 34) อธิบาย
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นกระบวนการที่วางแผนอย่างเป็นระบบเพ่ือ
พัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน และปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานขององค์การให้
สูงขึ้นโดยครอบคลุม 3 เรื่องด้วยกันคือ การฝึกอบรม (Traning) การศึกษา (Education) และการพัฒนา 
(Development) สอดคล้องกับงานวิจัยของ จินต์จุฑา จันทร์ประสิทธิ์ (2559) ศึกษาเรื่อง การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ของบุคลากรทางการศึกษาสถาบันพัฒนศิลป์ ผลการศึกษาพบว่า สถาบันพัฒนศิลป์  
มีการด าเนินการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้านการฝึกอบรม การศึกษาต่อ และการพัฒนาตนเอง และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุพัตรา หาญพัฒนเจริญ (2561) ศึกษาเรื่อง การพัฒนาบุคลากรในองค์การ
บริหารส่วนต าบลปลายพระยา อ าเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่  ผลการวิจัยพบว่า ผลการศึกษาวิจัย
พบว่าองค์การบริหารส่วนต าบลปลายพระยา อ าเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่นั้นมีกระบวนการพัฒนา
บุคลากรที่เป็นขั้นตอน มีการวางแผนการพัฒนาบุคลากรที่ดี ส่งเสริมให้บุคลากรมีการพัฒนาทักษะ 
ความรู้ ความสามารถ การเรียนรู้ ด้วยการส่งบุคลากรไปอบรมตามแผนที่ก าหนดไว้อย่างสม่ าเสมอเพ่ือ
เพ่ิมศักยภาพและพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับการปฏิบัติราชการ 

2. แนวทางการพัฒนาบุคลากรด้านความเชี่ยวชาญเฉพาะต าแหน่งของของพนักงานเทศบาล  
ในส านักงานเทศบาลเมืองบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 

ประเด็นนี้ ผู้ ให้ข้อมูลส าคัญ (Key informants)  ได้แสดงความคิดเห็น เกี่ ยวกับ 
แนวทางการพัฒนาบุคลากรด้านความเชี่ยวชาญเฉพาะต าแหน่งของของพนักงานเทศบาล เมือง 
บางกรวย จ.นนทบุรี ว่าแนวทางการพัฒนาบุคลากรด้านความเชี่ยวชาญเฉพาะต าแหน่งของของพนักงาน
เทศบาล เมื อ งบา งกร วย  จ . นนทบุ รี  คื อ  ก า รส่ ง เ ส ริ ม ให้ บุ ค ล าก รหาความรู้ ด้ ว ยตน เอ ง  
การปฐมนิเทศบุคลากรบรรจุใหม่ การฝึกอบรม การประชุมเชิงปฏิบัติการ การสอนงานและให้ค าปรึกษา 
สอดคล้องกับแนวคิดของ โชติชวัล ฟูกิจกาญจน์ (2559, หน้า 26 - 36 ) ซึ่งได้แบ่งแนวทางในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ออกเป็น 3 รูปแบบ คือ 1. การศึกษา ประกอบด้วย การศึกษาในระบบ การศึกษานอก
ระบบ การศึกษาระยะสั้น การศึกษาตามอัธยาศัย การศึกษาตลอดชีวิต 2.การฝึกอบรม ประกอบด้วย การ
บรรยาย การปฐมนิเทศ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การระดมสมอง การใช้กรณีศึกษา การฝึกอบรมขณะ
ปฏิบัติงาน 3.การสนับสนุน ประกอบด้วย การสอนงาน และการให้ค าปรึกษา สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
จนิสา ช่วยสมบูรณ์ (2556) ศึกษาเรื่อง แนวทางการพัฒนาบุคลากร : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดสตูล ผลการวิจัยพับว่า แนวทางการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  
นั้นประกอบด้วยการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน การศึกษาต่อและการประชุมสัมมนาทางวิชาการ เพ่ือให้
ข้าราชการนั้นเกิดการพัฒนาในด้านทักษะ ความรู้ ความสามารถในการท างาน เสริมสร้างการท างานเป็น
ทีม รวมไปถึงการแสวงหาองค์ความรู้ใหม่จากหน่วยงานภายนอกที่ทันสมัยและสามารถน ามาปรับใช้กับ
องค์การได้ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุพัตรา หาญพัฒนเจริญ (2561) ศึกษาเรื่อง การพัฒนาบุคลากรใน
องค์การบริหารส่วนต าบลปลายพระยา อ าเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ พบว่า แนวทางการพัฒนาบุคลากร
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ขององค์การบริหารส่วนต าบลปลายพระยา อ าเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่  นั้นประกอบด้วย 1. การ
ปฐมนิเทศบุคลากรบรรจุใหม่ เพ่ือให้รู้และเข้าใจในการปฏิบัติงานในหน่วยงาน 2. การสอนงานให้แก่บุคลากร
เพ่ือให้บุคลากรเกิดการเรียนรู้และสร้างความสัมพันธ์ในองค์กร 3. การสับเปลี่ยนโยกย้ายให้บุคลากรเรียนรู้งาน
ในทุกด้าน 4.การเพ่ิมบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบให้แก่บุคลากร  

3. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ปัญหาในการพัฒนาบุคลากรด้านความเชี่ยวชาญ
เฉพาะต าแหน่งของพนักงานเทศบาล ในส านักงานเทศบาลเมืองบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 

ประเด็นนี้ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key informants) ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ ปัญหา อุปสรรค 
และแนวทางการแก้ปัญหาในการพัฒนาบุคลากรด้านความเชี่ยวชาญเฉพาะต าแหน่งของพนักงานเทศบาล
เมืองบางกรวย จ.นนทบุรี ดังนี้ 1 ปัญหาที่เกิดจากตัวบุคลากร โดยที่บุคลากรนั้นไม่เห็นถึงความส าคัญของ
การพัฒนาบุคลากรด้านความเชี่ยวชาญเฉพาะต าแหน่ง เนื่องจากบางคนคิดว่างานที่ตนปฏิบัติไม่
จ าเป็นต้องพัฒนาซึ่งเป็นงานที่มีลักษณะเป็นกิจวัตร และบุคลากรบางคนขาดแรงจูงใจที่จะพัฒนาตนเอง 
2.ปัญหาที่เกิดจากองค์การ คือ หน่วยงานไม่มีแนวทางและกระบวนการในการพัฒนาบุคลากรด้านความ
เชี่ยวชาญเฉพาะต าแหน่งที่ชัดเจน ขาดความต่อเนื่องของแผนพัฒนาบุคลากร หน่วยงานยังขาดศักยภาพ
ในการพัฒนาบุคลากรด้านความเชี่ยวชาญเฉพาะต าแหน่งด้วยตนเอง สอดคล้องกับงานวิจั ยของ  
จนิสา ช่วยสมบูรณ์ (2556) ศึกษาวิจัยเรื่อง “แนวทางการพัฒนาบุคลากร : กรณีศึกษาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสตูล พบว่า ปัญหาการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ผลการวิจัยพบว่า 
ปัญหาในการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล คือ บุคลากรในองค์การนั้นขาดการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่องจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลไม่ได้มีการจัดท าแผนการพัฒนาบุคลากรอย่าง
ต่อเนื่อง จึงส่งผลบุคลากรขาดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจึงไม่เกิดประสิทธิภาพเท่าที่ควร  นอกจากนี้
งบประมาณท่ีตั้งไว้ส าหรับการพัฒนาบุคลากรนั้นมีไม่เพียงพอต่อความต้องการในการพัฒนาของบุคลากร
ในองค์การ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ทิพวรรณ บัวงาม (2558) ศึกษาเรื่อง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ของศาลยุติธรรม ภาค 6 พบว่า ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คือ 1.ขาดผู้มี
ประสบการณ์หรือผู้ฝึกอบรมที่มีความสามารถในการพัฒนาบุคคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2.การ
ฝึกอบรมไม่ไปในทิศทางเดียวกันอย่างเป็นระบบชัดเจนและต่อเนื่อง 3.ผู้เข้ารับการอบรมขาดความสนใจ
และตั้งใจในการเข้ารับการอบรม หรือไม่น ามาต่อยอดในการปฏิบัติงานจริง 

แนวทางการแก้ปัญหาการพัฒนาบุคลากรด้านความเชี่ยวชาญเฉพาะต าแหน่งของพนักงาน
เทศบาลเมืองบางกรวย จ. นนทบุรี คือ การเสริมสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรพัฒนาตนเอง โดยเฉพาะด้าน
ความเชี่ยวชาญเฉพาะต าแหน่ง น าเรื่องความเชี่ยวชาญเฉพาะต าแหน่งมาก าหนดเป็นตัวชี้วัดในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน จัดท าแผนพัฒนารายบุคคล โดยมีการก าหนดตัวชี้วัดด้านการพัฒนารายบุคคล 
เพ่ือที่จะสามารถทราบได้ว่าแต่ละบุคคลมีความเชี่ยวชาญเฉพาะต าแหน่งอยู่ในระดับไหน จ าเป็นต้อง
พัฒนาในหลักสูตรใด  
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ข้อเสนอแนะ 
การวิจัยเรื่อง การพัฒนาบุคลากรด้านความเชี่ยวชาญเฉพาะต าแหน่งของพนักงานเทศบาล : 

กรณีศึกษาส านักงานเทศบาลเมืองบางกรวย จังหวัดนนทบุรี มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
1. หน่วยงานรัฐควรที่จะมีเงินประจ าต าแหน่ง หรือค่าตอบแทนให้เหมาะสมกับความเชี่ยวชาญใน

ต าแหน่งนั้น เนื่องจากบางครั้งความเชี่ยวชาญก็มาจากการลงทุนของบุคลากรเอง 
 2. เทศบาลเมืองบางกรวยควรที่จะมีการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรเป็นรายบุคคล
อย่างจริงจัง เพื่อให้ทราบว่าบุคลากรคนใด ต าแหน่งใด ยังขาดทักษะหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะต าแหน่งใน
เรื่องใด ซึ่งจะท าให้สามารถพัฒนาบุคลากรได้ตรงกับเป้าหมายที่วางไว้ 
 3. ควรมีการน าการพัฒนาบุคลากรด้านความเชี่ยวชาญเฉพาะต าแหน่งมาเป็นตัวชี้วัดในการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการประจ าปีของบุคลากร หรือการประเมินเพ่ือเลื่อนระดับ เพ่ือกระตุ้นให้บุคลากร
เห็นถึงความส าคัญของการพัฒนาบุคลากรด้านความเชี่ยวชาญเฉเพาะต าแหน่ง 

 
เอกสารอ้างอิง 

จนิสา ช่วยสมบูรณ์. (2556). รายงานการวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนาบุคลากร : กรณีศึกษาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสตูล : มหาวิทยาลัยรามค าแหง, โครงการรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต.   

จินต์จุฑา จันทร์ประสิทธิ์. (2559). รายงานการวิจัยเรื่อง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของบุคลากรทาง
การศึกษาสถาบันพัฒนศิลป์ : มหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสินทร์, วิทยาลัยนวัตกรรมและการ
จัดการ.   

ชลิดา ศรมณี. (2562), เอกสารประกอบการสอนวิชา PAD 7302 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์.
กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยรามค าแหง , โครงการรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 

โชติชวัล ฟุกิจกาญจน์ (2559), การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ Human Resource Development  
: กรุงเทพมหานคร, ซีเอ็ดยูเคชั่น 

ทิพวรรณ์ บัวงาม (2558), รายงานการวิจัยเรื่อง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของศาลยุติธรรม 6,  
หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต รัฐประสาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราช 
วิทยาลัย, วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์  

ส านักงานเทศบาลเมืองบางกรวย. (ม.ป.ป.). แผนพัฒนาเทศบาลเมืองบางกรวย พ.ศ. 2561 – 2565,  
ค้นเมื่อ 10 พ.ค. 2563, จาก https://www.bangkruaicity.go.th/content/file/document 
/03302015855369381.pdf 

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546. (2546, ตุลาคม 9).
ราชกิจจานุเบกษา 

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542. (2542, พฤศจิกายน 18).  
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560. (2560, เมษายน 6).  
ราชกิจจานุเบกษา,  



13  
 

วิโรจน์ ก่อสกุล. (2561). เอกสารประกอบการบรรยายกระบวนวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร.
กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยรามค าแหง, โครงการรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต. 

วีณา พึงวิวัฒน์กุล. (2549ก), เอกสารประกอบการสอน วิชาสัมมนาปัญหาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ใน
ภาครัฐ.  กรุงเทพมหานคร:  มหาวิทยาลัยรามค าแหง, คณะรัฐศาสตร์ 

วีณา พึงวิวัฒน์กุล. (2562ข), เอกสารประกอบการสอนวิชา PAD 6301 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ร่วมสมัย.
กรุงเทพมหานคร:  มหาวิทยาลัยรามค าแหง , โครงการรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต. 

สมคิด ผลนิล (2558), การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และบรรยากาศองค์การที่มีอิทธิพลต่อการท างานเป็น
ทีม : กรณีศึกษา กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัย
ศิลปกร, รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  

สุพัตรา หาญพัฒนเจริญ. (2561), การพัฒนาบุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลปลายพระยา อ าเภอ
ปลายพระยา จังหวัดกระบี่.  กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยรามค าแหง. 


