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บทคัดย่อ 

รายงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาบุคลากรของส านักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการกรุงเทพมหานคร ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาบุคลากร และแนวทางการแก้ไขปัญหา
และอุปสรรคในการพัฒนาบุคลากรของส านักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร  โดยใช้
วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน 5 คน 
ผลการศึกษาพบว่า แนวทางการพัฒนาบุคลากรเป็นไปตามแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร 
(พ.ศ. 2561 - 2565) ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ได้แก่ การพัฒนาตาม Model 
70:20:10, การพัฒนาสมรรถนะที่เหมาะสมกับภารกิจงาน, การพัฒนาตามเส้นทางสายอาชีพ และการส่งไป
ศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ยุทธศาสตร์ที่ 2 ได้แก่ การฝึกอบรมสัมมนาในหลักสูตรนักบริหารที่ส าคัญ, 
โครงการท างานข้ามสายงาน ยุทธศาสตร์ที่ 3 ได้แก่ การจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล ยุทธศาสตร์ที่ 4 
ได้แก่ การจัดสัมมนาเพื่อพัฒนาองค์การ, โครงการพัฒนางานประจ า, ด าเนินกิจกรรม“กอบการเรียนรู้” 
และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน โดยปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาที่พบ มีดังนี้ 1) ปัญหา
ขาดงบประมาณหรืองบประมาณไม่เพียงพอ 2) ปัญหาบุคลากรขาดความกระตือรือร้น 3) ปัญหากระบวนการ 
พัฒนาไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน 4) ปัญหาขาดการวิเคราะห์ความจ าเป็นและสภาพปัญหาก่อนการพัฒนา 
5) ปัญหาขาดการติดตามและประเมินผลในภาพรวม 6) ปัญหาขาดการวางแผนล่วงหน้า 7) ปัญหาขาดการ 
บูรณาการ 8) ปัญหาบุคลากรบางส่วนขาดความสามัคคี 9) ปัญหาการเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร 10) ปัญหา
บุคลากรไม่น าความรู้มาประยุกต์ใช้ ซึ่งแนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่พบ มีดังนี้ 1) ปรับเปลี่ยน
นโยบายและสนับสนุนให้พัฒนาบุคลากรโดยไม่ใช้งบประมาณให้มากขึ้น 2) สร้างแรงจูงใจให้แก่บุคลากร  
3) มอบหมายให้ส่วนราชการจัดท ามาตรฐานกระบวนการพัฒนาและจัดท าคู่มือ 4) มีการวิเคราะห์ความ
จ าเป็นและสภาพปัญหาก่อนด าเนินการพัฒนา 5) ก าหนดให้มีระบบการติดตามและประเมินผลใน
ภาพรวม 
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บทน า 
 กรุงเทพมหานครเป็นองค์การหนึ่งของภาครัฐ เป็นองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ
ขนาดใหญ่ที่บริหารงานตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากร
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2554 ได้ตระหนักถึงความส าคัญในการพัฒนาบุคลากร โดยเน้นพัฒนาให้บุคลากร
ปฏิบัติราชการอย่างมีคุณภาพ และมีคุณธรรม กรุงเทพหมานครจึงมอบหมายให้ส านักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการกรุงเทพมหานคร มีฐานะเป็นหน่วยงานกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร 
รวมถึงมีภารกิจในการส่งเสริม พัฒนา วิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับนโยบายและยุทธศาสตร์ หลักเกณฑ์ วิธีการ 
และมาตรฐานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ให้ค าปรึกษาแนะน าแก่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
หน่วยงานและส่วนราชการในสังกัดกรุงเทพมหานครในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลเพ่ือให้การ
บริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ส านักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการกรุงเทพมหานคร (2561) จึงก าหนดมาตรการการปฏิบัติราชการด้านการพัฒนาบุคลากรตาม
แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2556 - 2575) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย 7.3 การบริหารงานทรัพยากรบุคคล และแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากร
บุคคลของกรุงเทพมหานคร (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ือเป็นแนวทางให้การบริหารทรัพยากรบุคคลของ
กรุงเทพมหานครสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งได้รับการพัฒนา
ศักยภาพ คุณภาพชีวิต และตอบสนองต่อการบรรลุเป้าหมายของกรุงเทพมหานคร 
 แนวทางการพัฒนาบุคลากรทีน่ าไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เป็นไปตามวิสัยทัศน์ที่ก าหนดว่า 
“เป็นต้นแบบการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลและระบบราชการกรุงเทพมหานครบุคลากร 
มีคุณภาพ มีความสมดุลระหว่างการท างานและคุณภาพชีวิตเพ่ือให้กรุงเทพมหานครเป็นองค์กรธรรมาภิ
บาลและมีศักยภาพสูง” เพื่อพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานให้มีศักยภาพพร้อมส าหรับการ
ปฏิบัติงานด้านทรัพยากรบุคคลก่อให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานและกรุงเทพมหานครมหานครต่อไป 

จากความเป็นมาและความส าคัญดังกล่าว ผู้วิจัยในฐานะข้าราชการในสังกัดของส านักงาน
คณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร และเป็นผู้ด ารงต าแหน่งในสายงานทรัพยากรบุคคล สังกัด
ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีหน้าที่ความผิดชอบด้านบุคลากรโดยตรง จึงมีความสนใจศึกษาการพัฒนาบุคลากร 
ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในพัฒนาบุคลากร และแนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนา
บุคลากรที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยเห็นว่า
แม้หน่วยงานจะมีการด าเนินการตามแผนพัฒนาฯ ดังกล่าว แต่หากมีการก าหนดแนวทางในการพัฒนา
บุคลากรที่ไม่สอดคล้องหรือเหมาะสมกับภารกิจของหน่วยงานแล้ว ก็อาจท าให้ผลลัพธ์ที่ได้นั้นสูญเปล่า 
หรือไม่เป็นไปตามเป้าหมายได้เช่นกัน ดังนั้น การพิจารณาด าเนินการในแผนงานโครงการหรือกิจกรรม  
ที่ใช้พัฒนาบุคลากรจึงเป็นสิ่งที่ส าคัญและจ าเป็น เพ่ือให้การพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผลที่ตรงตามทิศทางหรือเป้าหมายของหน่วยงานมากที่สุด 

 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวิธีการวิจัย ดังนี้ 

1. การวิจัยเอกสาร (Documentary research) โดยการรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร 
ทางวิชาการ หนังสือ วารสาร สื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ 
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คู่มือการปฏิบัติงาน ระเบียบ กฎหมาย ค าสั่ง ประกาศ และเอกสารของทางราชการที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาบุคลากร 
 2. การวิจัยสนาม (Field research) โดยผู้ศึกษาวิจัยลงพ้ืนที่เพ่ือท าการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง
ด้วยการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง หรือการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ (Structured interview or 
Formal interview) 
 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
1. ประชากร (population) ได้แก่ ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดส านักงาน

คณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร   
 2. กลุ่มตัวอย่าง (Sample) ในส่วนของกลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (key informants) ในขั้นตอน
การสัมภาษณ์เชิงลึก ได้แก่ บุคคลผู้มีอ านาจหน้าที่ในการบริหาร ก ากับ ดูแล และมีหน้าที่ความ
รับผิดชอบที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงในการพัฒนาบุคลากรของส านักงานคณะกรรมการข้าราชการ
กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์โดยตรงที่สามารถให้ข้อมูล            
ในประเด็นที่ต้องการศึกษาได้เป็นอย่างดี เพ่ือความน่าเชื่อถือเกี่ยวกับที่มาของผลการวิจัย ซึ่งมากจาก
การวิเคราะห์ข้อมูลกลุ่มผู้ให้ข้อมูลผ่านการสัมภาษณ์ จ านวน 5 คน ประกอบด้วย  

    2.1  ผู้ช่วยหัวหน้าส านักงาน ก.ก.           
    2.2  ผู้อ านวยการกองสรรหาบุคคล           
    2.3  ผู้อ านวยการกองพัฒนาระบบราชการกรุงเทพมหานคร      
    2.4  หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาระบบการสรรหา กองสรรหาบุคคล 
    2.5  หัวหน้ากลุ่มงานขับเคลื่อนการบริหารทรัพยากรบุคคล       
          กองพัฒนาระบบราชการกรุงเทพมหานคร 
 

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการสัมภาษณ์โดยการ

สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างหรือการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ (Structured interview or formal 
interview) ลักษณะการสัมภาษณ์เป็นการสัมภาษณ์ที่มีค าถามและข้อก าหนดที่แน่นอนตายตัว  
จะสัมภาษณ์ผู้ใดก็ใช้ค าถามแบบเดียวกัน (สุภางค์ จันทวานิช, 2561, หน้า 75) โดยเป็นค าถามปลายเปิด 
(Open-ended Question) และการสัมภาษณ์จะท าการสัมภาษณ์เป็นรายบุคคล ก่อนการเก็บ
รวบรวมข้อมูลผู้ศึกษาวิจัยจะนัดหมายก าหนดการและการตอบรับตามวัน เวลา และสถานที่ที่ก าหนด
ในการให้สัมภาษณ์ ซึ่งการสัมภาษณ์แต่ละครั้งผู้สัมภาษณ์จะท าการจดบันทึกหรือบันทึกเสียง โดยมี
การขออนุญาตผู้ถูกสัมภาษณ์ในการจดบันทึกหรือบันทึกเสียงการสนทนาก่อนทุกครั้ง  
 

 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
1.  วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร เป็นวิธีการศึกษา ค้นคว้า และเก็บรวบรวมข้อมูลทั่วไป 

โดยการรวบรวมจากเอกสารซึ่งเป็นข้อมูลที่มีการบันทึกไว้แล้วโดยผู้อ่ืน ได้แ ก่               
     1.1 หนังสือทั่วไป ได้แก่ ต ารา คู่มือ เอกสารประกอบการบรรยาย รวมถึง  

เอกสารทางวิชาการ วารสาร สิ่งพิมพ์ เป็นต้น 
               1.2 หนังสืออ้างอิง ได้แก่ ต าราทางวิชาการ เป็นต้น  
               1.3 งานวิจัย วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ เป็นงานที่ผู้ศึกษาได้ท าการศึกษาค้นคว้า  
ในเรื่องนั้น ๆ ไว้แล้วอย่างละเอียด 
               1.4 เอกสารของทางราชการ ซึ่งเป็นเอกสารที่หน่วยงานจัดท าขึ้นเพ่ือประโยชน์ในการ
ปฏิบัติราชการ เช่น กฎ ระเบียบ พระราชบัญญัติ หลักเกณฑ์ คู่มือปฏิบัติงาน ประกาศ ค าสั่ง เป็นต้น 
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2. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากภาคสนาม ผู้ศึกษาวิจัยจะเก็บข้อมูลโดยวิธีการสัมภาษณ์
ตามวัตถุประสงค์ในการศึกษาวิจัย ซึ่งใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured interview) โดยผู้
ศึกษาวิจัยจะท าการสัมภาษณ์ไปตามค าถามที่ก าหนดไว้ในแบบสัมภาษณ์ โดยจะสัมภาษณ์ตามข้อที่
ก าหนดไว้เท่านั้น และผู้ศึกษาวิจัยจะใช้แบบสัมภาษณ์ซึ่งเป็นค าถามปลายเปิด (Open-ended Questions) 
(วิโรจน์ ก่อสกุล, 2563ข, หน้า 45) ในการสัมภาษณ์ และจดบันทึกข้อมูลร่วมกับการบันทึกเสียง 

 

 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ตามแต่ละประเด็น โดยเปรียบเทียบความเหมือน
และความแตกต่างของข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key informants) แต่ละราย รวมถึงวิเคราะห์ข้อมูล
จากเอกสารที่เกี่ยวข้องในการวิจัยถึงคุณลักษณะ (Qualities) ที่มีความคล้ายคลึงกันของข้อมูล เพ่ือน าไป
สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกัน 
 2. น าผลการวิเคราะห์ข้อมูลมาท าการสรุปผลการวิเคราะห์ โดยจ าแนกตามวัตถุประสงค์
ของการวิจัย เพ่ือน าไปตีความผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 3. ตีความผลการวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือน าเสนอผลการวิจัย 
 4. น าเสนอผลการวิจัย เรื่อง การพัฒนาบุคลากร: กรณีศึกษาส านักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการกรุงเทพมหานครในรูปแบบพรรณนาความ 
 

ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 
 ผลการวิจัย 
 แนวทางการพัฒนาบุคลากรของส านักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร จากการวิจัย
พบว่า ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร ได้พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพเพ่ิมขึ้น 
โดยพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร (พ.ศ. 2561 - 2565) 
ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครให้มีสมรรถนะพึงประสงค์   
มีแนวทางการพัฒนา โดยการด าเนินกิจกรรมและโครงการการพัฒนาด้วยวิธีการฝึกอบรม 

การสัมมนา การพัฒนา และการศึกษา ดังนี้  
1. การพัฒนาตาม Model 70:20:10 ที่มีรูปแบบการเรียนรู้และพัฒนาซึ่งมีลักษณะที่แบ่ง

การเรียนรู้และพัฒนาออกเป็น 3 แบบ ดังนี้  
   - 70 % คือ การเรียนรู้และพัฒนามาจากการได้ลงมือท า หรือได้ทดลองท า (Experiential 

Learning) โดยเรียนรู้จากประสบการณ์การท างานจริง การได้รับโอกาสในการท างานใหม่ ๆ เป็นต้น 
รวมทั้งการจัดท าคู่มือในการท างานต่าง ๆ ที่ท าให้บุคลากรสามารถที่จะค้นหาและเรียนรู้ด้วยตนเองได้  

      - 20 % คือ การเรียนรู้และพัฒนาจากบุคคลอ่ืน ๆ เช่น การเป็นพ่ีเลี้ยงสอนงาน การ
ได้รับความคิดเห็นในการพัฒนาย้อนกลับ (Feedback) จากผู้บังคับบัญชา การประชุมทีม เป็นต้น 

   - 10 % ของการเรียนรู้และพัฒนาจากการเข้าการฝึกอบรม สัมมนา อย่างเป็นทางการ   
2. การพัฒนาสมรรถนะที่เหมาะสมกับภารกิจงาน ดังนี้ 
    2.1 พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการสัมภาษณ์ ให้มีความรู้ความ

เข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคการสัมภาษณ์ สามารถท าหน้าที่เป็นกรรมการสอบสัมภาษณ์ได้อย่างเต็มศักยภาพ 
     2.2 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการสร้างข้อสอบภาความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะ
ต าแหน่ง โดยพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ เพ่ือสร้างข้อสอบให้กรุงเทพมหานคร  

3. การพัฒนาบุคลากรตามเส้นทางการพัฒนาตามสายอาชีพ (Training Road map) โดยการ
จัดท าโครงการฝึกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรตามเส้นทางการพัฒนาตามสายอาชีพ   

4. การให้ข้าราชการไปศึกษาต่อในระดับปริญญาเป็นประจ าทุกปีงบประมาณ  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพของนักบริหาร และเตรียมความพร้อมการเป็นผู้น าในการ

ปฏิบัติภารกิจของเมืองในอนาคต มีแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 



 
 5  

 

1. การส่งข้าราชการผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการฝึกอบรม สัมมนา ในหลักสูตรนักบริหาร  
ที่ส าคัญของกรุงเทพมหานคร เพ่ือส่งเสริมความก้าวหน้าในสายงานบริหาร ได้แก่ หลักสูตรนักบริหาร
มหานครระดับต้น หลักสูตรนักบริหารมหานครระดับกลาง และหลักสูตรนักบริหารมหานครระดับสูง  
 2. ด าเนินโครงการการท างานข้ามสายงาน (AGILE TEAM) ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม
ความก้าวหน้าของบุคลากรและเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้น าหรือบริหารในอนาคตแก่ข้าราชการ   

ยุทธศาสตร์ที่ 3 เพ่ิมประสิทธิภาพเครื่องมือและกลไกในการขับเคลื่อนการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร มีแนวทางการพัฒนาโดยการด าเนินกิจกรรมการพัฒนาแบบมุ่งเป้า 
โดยให้ทุกส่วนราชการจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) เพ่ือใช้เป็นกรอบหรือแนวทางที่จะช่วยให้
ข้าราชการในสังกัดสามารถปฏิบัติงานไดบ้รรลุตามเป้าหมาย เกิดการพัฒนาตนเองให้มีความรู้ ทักษะ 
และสมรรถนะ  

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างวัฒนธรรมองค์กรสมัยใหม่ มีแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
1. การจัดสัมมนาเพ่ือพัฒนาองค์การ (Organization Development : O.D.) เพ่ือเสริมสร้าง

วัฒนธรรมองค์การ สร้างความผูกพัน การท างานเป็นทีม และการด ารงชีวิตร่วมกันอย่างมีความสุข
และมีคุณภาพชีวิตการท างานที่ดี (Quality of Work Life) ของบุคลากรในหน่วยงาน 

2. เสริมสร้างการใช้นวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและพัฒนางาน โดยด าเนิน
โครงการพัฒนางานประจ า (Routine to research: R2R) เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถ ทักษะ และ
การเรียนรู้  
 3. ด าเนินกิจกรรมในชื่อ “กอบการเรียนรู้” เพ่ือเปิดพ้ืนที่ให้บุคลากรได้มีโอกาสแลกเปลี่ยน
เรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลสมัยใหม่ 

4. การส่งเสริมให้บุคลากรน าเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงานมากขึ้น ในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์   
 ในส่วนของปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาบุคลากรของส านักงานคณะกรรมการข้าราชการ
กรุงเทพมหานคร ได้แก่  
 1) ปัญหาการขาดงบประมาณหรืองบประมาณไม่เพียงพอต่อการพัฒนาบุคลากร ที่ส่งผลให้
การด าเนินโครงการหรือกิจกรรมการพัฒนาของหน่วยงานไม่สามารถด าเนินการได้ หรือด าเนินการ   
ได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร รวมถึงปัญหาการได้งบประมาณที่ล่าช้า ท าให้ต้องมีการส ารองจ่าย
ก่อน  
 2) ปัญหาบุคลากรขาดความกระตือรือร้นในการพัฒนาตนเองอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ส่งผล
ให้การพัฒนาไม่บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่วางไว้เท่าที่ควร หรือบรรลุในระดับที่น้อย  
 3) ปัญหากระบวนการด าเนินการพัฒนาไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ส่งผลให้ผู้ด าเนินการ
พัฒนาเกิดการสับสนในกระบวนการการพัฒนาบางขั้นตอน รวมถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน
การพัฒนาไม่เป็นไปตามความคาดหวังขององค์กรเท่าท่ีควร  
 4) ปัญหาขาดการวิเคราะห์ความจ าเป็นและสภาพปัญหาก่อนการด าเนินการพัฒนา มีเพียง
บางโครงการและบางยุทธศาสตร์ที่มีการวิเคราะห์ฯ ที่เป็นรูปธรรม ส่งผลให้การพัฒนาในบางโครงการ
หรือกิจกรรมที่ไม่ได้มีความจ าเป็นอย่างแท้จริง และส่งผลต่อความคุ้มค่าทั้งในส่วนของงบประมาณ
และเวลาที่สูญเสียไปโดยไม่จ าเป็น  
 5) ปัญหาขาดการติดตามประเมินผลการพัฒนาในภาพรวม ซึ่งปัจจุบันมีเพียงการติดตามและ
ประเมินผลเฉพาะบางส่วนราชการเท่านั้น ส่งผลให้ผู้บริหารไม่สามารถก ากับ ติดตาม และทบทวนการ
ด าเนินการพัฒนาในภาพรวมของหน่วยงานได้  
 6) ปัญหาขาดการวางแผนการพัฒนาด้านการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานล่วงหน้า  
 7) ปัญหาขาดการบูรณาการแผนการพัฒนาของส่วนราชการภายในหน่วยงานอย่างจริงจัง 
ส่งผลให้เกิดความเข้าใจในการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานที่ไม่ตรงกัน  
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 8) ปัญหาบุคลากรในหน่วยงานบางส่วนขาดความสามัคคี ความร่วมมือร่วมใจในการด าเนินการ
พัฒนาบุคลากร  
 9) ปัญหาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร ส่งผลให้นโยบายการด าเนินโครงการและกิจกรรม
การพัฒนาบุคลากรเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย มีผลท าให้การพัฒนาขาดความต่อเนื่องและไม่ยั่งยืน  

10) ปัญหาบุคลากรไม่ได้น าความรู้ที่ได้รับการพัฒนามาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน หรือสร้าง
คุณค่าให้กับงานอย่างเป็นรูปธรรมในสัดส่วนที่เทียบเท่าการเข้ารับการพัฒนา 

 

 ส าหรับแนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาบุคลากรของส านักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการกรุงเทพมหานคร ได้แก่  

1) แนวทางแก้ไขปัญหาการขาดงบประมาณหรืองบประมาณไม่เพียงพอ โดยการปรับเปลี่ยน
นโยบายการพัฒนาและสนับสนุนให้ส่วนราชการมีการด าเนินการการพัฒนาบุคลากรที่ไม่ใช้งบประมาณ
ให้มากขึ้น และมีการประมาณการการขออนุมัติงบประมาณล่วงหน้าหรือจัดสรรงบประมาณส ารอง  

2) แนวทางแก้ไขปัญหาบุคลากรขาดความกระตือรือร้นในการพัฒนาตนเอง โดยก าหนดให้
มีการส ารวจความต้องการของบุคลากรก่อนด าเนินการพัฒนา และมีการสร้างแรงจูงใจให้แกบุ่คลากร  

3) แนวทางแก้ไขปัญหากระบวนการด าเนินการพัฒนาไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยมอบหมาย
ให้มีส่วนราชการรับผิดชอบในการจัดท ามาตรฐานกระบวนการพัฒนา และมีการจัดท าคู่มือ ตลอดจน
มีการประชุมชี้แจงเพ่ือสร้างความเข้าใจก่อนจะการด าเนินการพัฒนา  

4) แนวทางแก้ไขปัญหาขาดการวิเคราะห์ความจ าเป็นและสภาพปัญหาก่อนการด าเนินการพัฒนา 
โดยก าหนดแนวทางให้ทุกส่วนราชการวิเคราะห์ความจ าเป็นและสภาพปัญหาก่อนด าเนินการพัฒนา  

5) แนวทางแก้ไขปัญหาขาดการติดตามประเมินผลการพัฒนาในภาพรวม โดยก าหนดให้มีการ
วางระบบการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยมอบหมายให้มีส่วนราชการรับผิดชอบ 

 

จากการวิจัยพบว่ามีข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาบุคลากรของส านักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการกรุงเทพมหานคร ดังนี้  

1. ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครควรเน้นการพัฒนาบุคลากรในด้านจิตใจ 
ให้มีจิตสาธารณะ รวมถึงมีทัศนคติในเชิงบวก เพ่ือเป็นที่พ่ึงของหน่วยงานอ่ืน ๆ ให้ได้มากขึ้น เนื่องจาก
หน่วยงานมีภารกิจหลักด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร จึงมีความจ าเป็นที่บุคลากร
เป็นต้องมีทัศนคติในการปฏิบัติงานที่ดี มีจิตสาธารณะเป็นผู้ให้บริการที่ดี  

2. บุคลากรควรได้รับการพัฒนาด้านกระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์ให้มากขึ้น เพ่ือน ามา
ประยุกต์ใช้กับการคิดเปลี่ยนแปลงวิธีการท างานใหม่ ๆ ให้มีความทันสมัยยิ่งขึ้น 

3. ควรเน้นการพัฒนาให้บุคลากรเกิดความรัก ความสามัคคี รู้จักการท างานเป็นทีมให้มากข้ึน  
4. ควรมีการเปิดโอกาสให้บุคลากรในสังกัดได้เข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาบุคลากร 

เพ่ือร่วมกันให้ข้อเสนอแนะหรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตลอดจนเพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบใน
การด าเนินการพัฒนามีแนวทางในการด าเนินโครงการหรือกิจกรรมที่เหมาะสม 
 

อภิปรายผล 
 ผลจากการวิจัยดังกล่าวขา้งต้น มีประเด็นทีน่ ามาอภิปรายผล ดังนี้ 
 แนวทางการพัฒนาบุคลากรของส านักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
 ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครเป็นหน่วยงานกลางที่มีภารกิจด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร ตลอดจนการสนับสนุนและขับเคลื่อนการบริหารงานของ
กรุงเทพมหานคร จึงได้ก าหนดสมรรถนะของข้าราชการและบุคลากรให้มีความเหมาะสมกับภารกิจงาน 
เพ่ือสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประกอบกับปัจจุบันสถานการณ์หรือ
สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว (Disruptive World) 
ส่งผลให้หน่วยงานมุ่งเน้นที่จะเป็นองค์การที่มีความพร้อมในการก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลที่มีความทันสมัย
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ทั้งระบบงานและบุคลากร มีการบริหารงานโดยใช้นวัตกรรม และมีการท างานร่วมกันในเชิงบูรณาการ
มากขึ้น สอดคล้องกับผลการวิจัยของพัชรินทร์ คณิตชรางกูร (2560) เรื่อง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ของส านักงานทหารพัฒนา หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย เพ่ือรองรับการ
เปลี่ยนแปลงสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 ที่พบว่า สาเหตุในการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน เนื่องจากมี
รูปแบบ ปริมาณงาน รวมทั้งมีขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เปลี่ยนแปลงไป จึงส่งผลต่อความจ าเป็นของ
ก าลังพลในการเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติ ความเชี่ยวชาญต่องานในหน้าที่ให้มีความทันสมัย
เพ่ิมข้ึน และเกิดการพัฒนาตนเองของบุคลากรอย่างสม่ าเสมอด้วย   
 จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นท าให้ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครพัฒนา
บุคลากรในสังกัดให้มีศักยภาพเพ่ิมขึ้น โดยให้มีความรู้ ความสามารถ และมีทักษะที่เกี่ยวข้องกับ
สายอาชีพ (Hard Skills) เพ่ือให้เป็นไปตามระดับสมรรถนะตามที่ก าหนดไว้ โดยเฉพาะสมรรถนะประจ า
กลุ่มงาน ตลอดจนทักษะทางสังคม (Soft Skills) เพ่ือให้มีความสามารถในการอยู่กับผู้อ่ืน และมีการจัดการ
ชีวิตที่เหมาะสม ควบคู่ไปกับทักษะที่จ าเป็นในสายอาชีพ สอดคล้องกับแนวคิดของวีณา พึงวิวัฒน์นิกุล 
(2563, หน้า 1) ที่อธิบายว่า ทรัพยากรมนุษย์เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ามากที่สุดในองค์การ เนื่องจาก
มนุษย์เป็นผู้ท าให้ทรัพยากรอ่ืน ๆ มีคุณค่าในการบริหารองค์การ จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ให้มีคุณค่าโดยการเพ่ิมศักยภาพของมนุษย์ให้สูงขึ้น และสอดคล้องกับทฤษฎีแบบจ าลองของ 
McKinney (อ้างถึงในวิโรจน์ ก่อสกุล , 2563ก, หน้า 38) ที่อธิบายว่า Skill หมายถึง ทักษะ ความรู้ 
ความสามารถในการปฏิบัติงานของทรัพยากรบุคคลในองค์การสามารถแยกทักษะออกเป็น 2 ด้านหลัก 
คือ ทักษะด้านงานอาชีพ (Occupational Skills) เป็นทักษะที่จะท าให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงาน  
ในต าแหน่งหน้าที่ได้ตามหน้าที่และลักษณะงานที่รับผิดชอบ ซึ่งต้องอยู่บนพ้ืนฐานการศึกษา หรือได้รับ
การอบรมเพ่ิมเติม ส่วนทักษะความถนัด หรือความเชี่ยวชาญพิเศษ (Aptitudes and special talents) 
อาจค ือ ความสามารถที ่จะท าให้พนักงานผู้นั้นโดดเด่นขึ้น ท าให้ ม ีผลงานที ่ด ีกว ่า ม ีความ
เจริญก้าวหน้า 
ในหน้าที่การท างานได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งองค์การจะต้องมุ่งเน้นในทั้ง 2 ด้านควบคู่กันไป  
 ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร มีแนวทางการพัฒนาบุคลากรตาม
แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร (พ.ศ. 2561 - 2565) ซึ่งมีความสอดคล้องกับ
นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร และแผนยุทธศาสตร์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร ที่มีเป้าประสงค์เพ่ือเตรียมความพร้อมเป็นมืออาชีพ และพัฒนา 
ให้บุคลากรกรุงเทพมหานครมีสมรรถนะที่พึงประสงค์ สามารถขับเคลื่อนการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงาน
และกรุงเทพมหานครให้สัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายที่ก าหนด สอดคล้องกับแนวคิดของ Mondy and Noe 
(อ้างถึงใน วีณา พึงวิวัฒน์นิกุล, 2563, หน้า 1) ที่ให้ความหมายไว้ว่า การบริหารทรัพยากรมนุษย์ คือ 
กระบวนการที่จะใช้ประโยชน์สูงสุดจากบุคลากรทุกคนในองค์การเพ่ือให้องค์การสามารถบรรลุ
เป้าหมายที่วางไว้ได้ และสอดคล้องกับผลการวิจัยของจ านงค์ อดิวัฒนสิทธิ์ และสาคร ธระที (2555) 
เรื่อง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่พบว่า ลักษณะ
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ของมหาวิทยาลัยได้ด าเนินไปตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ซึ่งก าหนดไว้
ทุก 5 ปี ลักษณะการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประกอบด้วย การบริหารตามระเบียบ กฎ ข้อบังคับ
ที่ก าหนดไว้อย่างเป็นทางการ และการบริหารอย่างไม่เป็นทางการ โดยผู้บริหารมีบทบาทส าคัญในการ
บริหารจัดการเป้าหมายของการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ของมหาวิทยาลัย คือ การเพ่ิมประสิทธิภาพ
การท างานของบุคลากร ซึ่งจะต้องได้รับการอบรมให้มีความรู้ความสามารถ เพ่ิมทักษะ และให้มีคุณวุฒิ
ทางการศึกษาที่สูงขึ้น มหาวิทยาลัยได้มีการจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบและ
ชัดเจน และสอดคล้องกับแนวคิดอาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์ (2553, หน้า 23) ที่อธิบายว่า Human 
Resource Development เป็นฟังก์ชันงานที่ส าคัญในการสร้างความสามารถ และศักยภาพการท างาน
ของพนักงานให้ดีขึ้น และมีประสิทธิภาพมากขึ้นทั้งงานในปัจจุบันและงานในอนาคต  
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 แนวทางการพัฒนาบุคลากรของส านักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครตาม
แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร (พ.ศ. 2561 - 2565) ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครให้มีสมรรถนะพึงประสงค์   
มีแนวทางการพัฒนา โดยการด าเนินกิจกรรมและโครงการการพัฒนาด้วยวิธีการฝึกอบรม 

การสัมมนา การพัฒนา และการศึกษา ดังนี้  
1. การพัฒนาตาม Model 70:20:10 ที่เรียนรู้และพัฒนาซึ่งมีลักษณะแบ่งการเรียนรู้และ

พัฒนาออกเป็น 3 แบบ ดังนี้  
    - 70% การเรียนรู้และพัฒนาจากการได้ลงมือท า หรือได้ทดลองท า (Experiential Learning) 

โดยการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จากการท างานจริง การได้รับโอกาสในการท างานใหม่ ๆ จากหัวหน้า 
เป็นต้น รวมทั้งมีการจัดท าคู่มือในการท างานที่ท าให้บุคลากรสามารถที่จะค้นหาและเรียนรู้ด้วยตนเองได้  

       - 20% ของการเรียนรู้และพัฒนาจากบุคคลอ่ืน ๆ เช่น การเป็นพ่ีเลี้ยงสอนงาน (Coaching) 
การได้รับความคิดเห็นในการพัฒนาย้อนกลับ (Feedback) จากผู้บังคับบัญชา เป็นต้น 

    - 10% ของการเรียนรู้และพัฒนาจากการเข้าการฝึกอบรม สัมมนา อย่างเป็นทางการ
 สอดคล้องกับผลการวิจัยของ รุ่งรัตนา บุญ-หลง (2561) เรื่อง แนวทางการพัฒนาบุคลากร
ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรีภายใต้บริบทประเทศไทย 4.0 ที่พบว่า การพัฒนากระบวนการพัฒนา
บุคลากรของส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี คือ การน ารูปแบบการพัฒนา 70 : 20 : 10 โดย 10% 
เป็นเรื่องของการเรียนหรือการอบรม (Education/Training) 20% เป็นการเรียนรู้จากสัมพันธภาพ 
(Relationships) และ 70% เป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์ (Experience) โดยมีการก าหนดวิธีการ
พัฒนาที่เหมาะสมกับบุคลากรแต่ละคน เช่น การสอนงาน (Coaching) ระบบพ่ีเลี้ยง (Mentoring) 
การสร้างเครือข่าย (Networking) และสอดคล้องกับผลการวิจัยของวรัชยา ศิริวัฒน์ (2558) เรื่อง   
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ในการบริหารจัดการแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม: กรณีศึกษา
เปรียบเทียบหลวงพระบางและสุโขทัย ที่พบว่า มีวิธีการในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์
ที่หลากหลาย ทั้งด้านการศึกษา ด้านการฝึกอบรม ด้านการพัฒนา และด้านการเรียนรู้ และมีการด าเนินการ
เกี่ยวกับทรัพยากรมนุษย์ที่มีการวางแผนไว้ล่วงหน้า โดยมุ่งหวังจะท าให้แหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม 
สามารถบรรลุเป้าหมายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เข้ากับวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ขององค์การ   

2. การพัฒนาสมรรถนะที่เหมาะสมกับภารกิจงาน ดังนี้ 
   2.1 พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการสัมภาษณ์ให้แก่บุคลากร   

ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคการสัมภาษณ์ สามารถท าหน้าที่เป็นกรรมการสอบสัมภาษณ์ได้
อย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับแนวคิดของณัฎฐพันธ์ เขจรนันทน์ (อ้างถึงใน วีณา พึงวิวัฒน์นิกุล, 
2563, หน้า 1) ที่อธิบายว่า การบริหารทรัพยากรมนุษย์เป็นกระบวนการที่ผู้บริหาร ผู้มีหน้าที่เกี่ยวกับ
งานบุคลากร และหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรขององค์การร่วมกันใช้ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์
ในการสรรหา การคัดเลือก และบรรจุบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้เข้าปฏิบัติงานในองค์การ  
    2.2 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการสร้างข้อสอบภาความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะ
ต าแหน่ง โดยพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ มีเหตุผล มีการคิดเชิงวิเคราะห์ เพ่ือน า
ความรู้ด้านต่าง ๆ ดังกล่าวไปสร้างข้อสอบของกรุงเทพมหานครให้มีความทันสมัยยิ่งขึ้น สอดคล้อง
กับแนวคิดของ Wason (อ้างถึงใน กัลยารัตน์ ธีระธนชัยกุล, 2557, หน้า 10) ที่อธิบายว่า การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง การใช้ความพยายาม ความรู้ ความสามารถ และพฤติกรรมที่บุคคลท าให้  
แก่องค์การเพื่อให้บรรลุผลส าเร็จในวิถีท่ีช่วยให้องค์การด าเนินต่อไปได้ 

3. การพัฒนาบุคลากรตามเส้นทางการพัฒนาตามสายอาชีพ (Training Road map) โดยการ
จัดท าโครงการฝึกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรตามเส้นทางการพัฒนาตามสายอาชีพ 
(Training Road map) เพ่ือให้บุคลากรในหน่วยงานมีความพร้อมปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ 
สอดคล้องกับแนวคิดของประเวศน์ มหารัตน์สกุล (2556, หน้า 1) ที่กล่าวว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
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เป็นการให้การศึกษา ฝึกอบรม วางระบบสายความก้าวหน้างานอาชีพและการจัดการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน เพ่ือให้พนักงานทั้งในฐานะปัจเจกบุคคลและกลุ่มบุคคล ปฏิบัติงานได้ตามที่องค์กรมุ่งหวัง 
โดยเป็นภารกิจของผู้บริหารที่ต้องใช้ศาสตร์และศิลป์ในการจัดการพัฒนา  
 4. การให้ข้าราชการไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโท เพื่อเป็นการเพ่ิมพูนความรู้ของบุคลากร
ด้วยการเรียน เกิดการพัฒนาตนเอง และเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ ตลอดจนเป็นการสร้าง
แรงจูงใจและรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพให้ปฏิบัติงานด้วยความทุ่มเทและเต็มตามศักยภาพ ก่อให้เกิด
ประโยชน์แก่องค์การต่อไป สอดคล้องกับแนวคิดของชลิดา ศรมณี (2563ข, หน้า 19-20) ที่อธิบายว่า 
ทฤษฎีทุนมนุษย์ (Human Capital Theory) เป็นทฤษฎีว่าด้วยการหาความรู้ ความช านาญของมนุษย์
เพ่ือเพ่ิมผลผลิต เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติงานได้ทันท่วงทีเมื่อจบการศึกษา พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
ที่รวดเร็ว และเพ่ืองานที่มีความรับผิดชอบเพ่ิมขึ้น เช่น การเลื่อนต าแหน่ง และสอดคล้องกับผลการวิจัย
ของ สุทธญาณ์ โอบอ้อม (2557) เรื่อง การพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามแนวพระพุทธศาสนา ที่พบว่า การพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด้านการศึกษา โดยการส่งเสริมให้บุคลากรศึกษาต่อในระดับการศึกษาที่สูงขึ้น เพื่อพัฒนาความรู้
ความสามารถ ขั้นศีล คือ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้วยระบบการศึกษา ขั้นสมาธิ คือ พัฒนาพฤติกรรมจิตใจ
ให้มี EQ ขั้นปัญญา คือ ให้มีการศึกษาเพ่ิมเติม และสอดคล้องกับผลการวิจัยของกรองทอง คานภู 
(2558) เรื่อง แนวคิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านคุณภาพของการบริการโรงแรมไฮแอท รีเจนซี่ หัวหิน 
ที่พบว่า วิธีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในโรงแรมในด้านการศึกษา ได้แก่ การส่งไปศึกษาต่อ   

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพของนักบริหาร และเตรียมความพร้อมการเป็นผู้น าในการ
ปฏิบัติภารกิจของเมืองในอนาคต มีแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 

1. การส่งข้าราชการผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการฝึกอบรม สัมมนาในหลักสูตรนักบริหาร   
ที่ส าคัญของกรุงเทพมหานคร ได้แก่ หลักสูตรนักบริหารมหานครระดับต้น หลักสูตรนักบริหารมหานคร
ระดับกลาง และหลักสูตรนักบริหารมหานครระดับสูง ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความก้าวหน้ า
ในสายงานบริหาร โดยพัฒนาข้าราชการที่ด ารงต าแหน่งนักบริหารให้เป็นมืออาชีพ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล 
เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง สามารถบริหารมหานครได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแนวคิดของ 
Nadler and Wiggs (อ้างถึงใน สุรัชนี เคนสุโพธิ์, 2560, หน้า 13) ที่อธิบายว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
เป็นกระบวนการวางแผนอย่างเป็นระบบ เพ่ือพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรและปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานขององค์การให้สูงขึ้น โดยการฝึกอบรม การให้การศึกษา และการพัฒนา  

2. ด าเนินโครงการการท างานข้ามสายงาน (AGILE TEAM) ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริม
ความก้าวหน้าของบุคลากรและเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้น าหรือบริหารในอนาคตแก่ข้าราชการ 
เพ่ือเป็นการเพ่ิมขีดความสามารถของบุคคลและเตรียมพร้อมสู่การเป็นผู้น าหรือบริหารในอนาคต  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือและกลไกในการขับเคลื่อนการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร มีแนวทางการพัฒนา โดยการด าเนินกิจกรรมการพัฒนาแบบมุ่งเป้า 
ด้วยการก าหนดให้ทุกส่วนราชการจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล (Individual development plan: IDP) 
เพ่ือใช้เป็นกรอบหรือแนวทางท่ีจะช่วยให้ข้าราชการในสังกัดสามารถปฏิบัติงานได้บรรลุตามเป้าหมาย 
เกิดการพัฒนาตนเองให้มีความรู้ ทักษะ และมีสมรรถนะตามที่ก าหนดไว้ทั้งสมรรถนะหลัก และสมรรถนะ
ประจ าต าแหน่ง ส่งผลให้เกิดการปรับปรุงและพัฒนาผลการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น และมีผลการปฏิบัติงาน  
ที่ดีข้ึนท าให้หน่วยงานมุ่งสู่ความเป็นเลิศต่อไป สอดคล้องกับแนวคิดของพรศักดิ์ ทรัพย์สมบัติ (2560, 
หน้า 38) ที่อธิบายว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเป็นกระบวนการ 
ในการเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ทักษะและความเชี่ยวชาญของบุคคล เพ่ือให้พัฒนาความสามารถ
ของตนเอง และสามารถดึงเอาศักยภาพของบุคคลออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างวัฒนธรรมองค์กรสมัยใหม่ มีแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
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1. การจัดสัมมนาเพื่อพัฒนาองค์การ (Organization Development : O.D.) เพื่อ
เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การ สร้างความผูกพัน พัฒนาการท างานเป็นทีม และเสริมสร้างแนวทางการ
ด ารงชีวิตร่วมกันอย่างมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตการท างานที่ดี (Quality of Work Life) สอดคล้อง
กับแนวคิดของกัลยารัตน์ ธีระธนชัยกุล (2557, หน้า 11) ที่อธิบายว่า การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
หมายถึง การจัดความสัมพันธ์ในการจ้างงานเพื่อให้มีการใช้ทรัพยากรมนุษย์ให้มีประโยชน์ต่อ
องค์การมากที่สุดโดยการบริหารทรัพยากรมนุษย์นั้น จะเกี่ยวข้องตั้งแต่การรับสมัครงาน การสรรหา
คัดเลือก การสัมภาษณ์ การบรรจุแต่งตั้ง การอบรมและพัฒนา โดยคอยดูแลและพัฒนาบุคลากร
ในองค์กรให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน และมีคุณภาพชีวิตการท างานที่เหมาะสม ตลอดจนการ
เสริมสร้างหลักประกันในแก่สมาชิกที่ต้องพ้นจากการร่วมงานกับองค์กรให้สามารถด ารงชีวิตในสังคม
ได้อย่างมีความสุขในอนาคต 

2. เสริมสร้างการใช้นวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและพัฒนางาน โดยด าเนินการ
ภายใต้โครงการพัฒนางานประจ าหรือโครงการ Routine to research: R2R ซึ่งโครงการดังกล่าว    
มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถ ทักษะ และการเรียนรู้ของบุคลากรอย่างเป็นรูปธรรม และ
พัฒนางานประจ าให้มีกระบวนการท างานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สอดคล้องกับแนวคิดของ 
ชลิดา ศรมณี (2563ข, หน้า 2) ที่อธิบายว่า การพัฒนาก าลังคน (Man Power Development) คือ 
การเสริมสร้างให้คนมีความช านาญงานด้านต่างๆ และสอดคล้องกับแนวคิดของชลิดา ศรมณี (2563ข, 
หน้า 19) ที่อธิบายว่า การพัฒนามนุษย์ในรูปแบบการฝึกอบรมฝีมือจากการท างาน (On - the job training) 
ว่าเป็นการลงทุนอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งหมายถึง การเรียนรู้และพัฒนาทักษะที่เกิดขึ้นในตลาดแรงงาน  
มี 2 ประเภท คือ 1) General On - the - job Training และ 2) Specific On - the - job 
Training  
 3. ด าเนินกิจกรรมในชื่อ “กอบการเรียนรู้” เพ่ือเปิดพ้ืนที่ให้บุคลากรได้มีโอกาสแลกเปลี่ยน
เรียนรู้หรือแชร์องค์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลสมัยใหม่ให้คนในองค์กรได้รับทราบ
รวมกัน สอดคล้องกับแนวคิดของส านักงาน ก.พ. (อ้างถึงใน ชลิดา ศรมณี, 2563ก, หน้า 116) ที่ก าหนด
รูปแบบของเทคนิควิธีการอบรมหรือพัฒนา โดยการแบ่งปันความรู้ (Knowledge Sharing)  

4. การส่งเสริมให้บุคลากรน าเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงานมากขึ้น ได้แก่  การฝึกอบรม 
การประชุม การติดตามงาน การจัดประชุมต่าง ๆ ผ่านระบบออนไลน์หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สอดคล้อง
กับแนวคิดของส านักงาน ก.พ. (อ้างถึงใน ชลิดา ศรมณี, 2563ก, หน้า 116) ที่ก าหนดรูปแบบของเทคนิค
วิธีการอบรมหรือพัฒนา โดยการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยี (Technology - based Learning)  

 

 ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาบุคลากรของส านักงานคณะกรรมการข้าราชการ
กรุงเทพมหานคร   
 ประเด็นนี้ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและ
อุปสรรคในการพัฒนาบุคลากรของส านักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร ดังนี้   
 1) ปัญหาการขาดงบประมาณหรืองบประมาณไม่เพียงพอต่อการพัฒนาบุคลากร ที่ส่งผลให้
การด าเนินการพัฒนาบุคลากรไม่สามารถด าเนินการต่อไปได้ หรือด าเนินการได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ
เท่าที่ควร ประกอบกับปัจจุบันที่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID -19) ส่งผลให้หลายโครงการหรือกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรไม่สามารถด าเนินการต่อไปได้ 
นอกจากนี้ยังรวมถึงปัญหาการได้งบประมาณที่ล่าช้าท าให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมในบางหลักสูตร
ต้องส ารองเงินไปก่อน สอดคล้องกับผลการวิจัยของจนิสา ช่วยสมบูรณ์ (2556) เรื่อง แนวทางการพัฒนา
บุคลากร: กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ที่พบว่า ปัญหาและอุปสรรคการพัฒนาบุคลากร
นั้นคือเรื่องของงบประมาณการพัฒนาบุคลากรที่มีไม่เพียงพอ มีการจัดสรรงบประมาณน้อยเกินไป
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ท าให้ไม่เพียงพอต่อความต้องการ ผู้บริหารไม่อนุมัติงบประมาณ การตั้งงบประมาณกับแผนพัฒนา
ไม่สอดคล้องกับการพัฒนา จึงท าให้เกิดปัญหาการพัฒนาบุคลากร  
 2) ปัญหาบุคลากรขาดความกระตือรือร้นในการพัฒนาตนเอง โดยบุคลากรบางส่วนขาด
ความกระตือรือร้นที่จะพัฒนาตนเองอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ส่งผลให้การพัฒนาไม่บรรลุวัตถุประสงค์
หรือเป้าหมายที่วางไว้เท่าที่ควร สอดคล้องกับผลการวิจัยของจินต์จุฑา จันทร์ประสิทธิ์ (2559) เรื่อง 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของบุคลากรทางการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ที่พบว่า  บุคลากร     
ยังขาดความกระตือรือร้นที่จะพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้น และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ
อรรถพล หวังสู่วัฒนา (2562) เรื่อง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในบริษัทเชื้อเพลิงการบิน จ ากัด จังหวัด
สมุทรปราการ ที่พบว่า บุคลากรขาดความกระตือรือร้นในการพัฒนาทักษะ ความสามารถในการปฏิบัติงาน  
 3) ปัญหากระบวนการด าเนินการพัฒนาไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน เนื่องด้วยไม่มีการพิจารณา
มอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบในการก าหนดมาตรฐานกระบวนการด าเนินการพัฒนาที่ชัดเจน เป็นรูปธรรม 
ส่งผลให้ผู้ด าเนินการพัฒนาเกิดการสับสนในกระบวนการหรือบางขั้นตอน และส่งผลให้ประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลในการพัฒนาไม่เป็นไปตามความคาดหวังขององค์กรเท่าท่ีควร  
 4) ปัญหาขาดการวิเคราะห์ความจ าเป็นและสภาพปัญหาก่อนการด าเนินการพัฒนาที่เป็น
รูปธรรม แต่จะเป็นไปตามดุลยพินิจของผู้ด าเนินโครงการหรือกิจกรรม โดยพิจารณาตามความเหมาะสม 
ประสบการณ์ หรือเหตุการณ์จริง และมีเพียงบางโครงการและบางยุทธศาสตร์ที่ก าหนดให้มีการวิเคราะห์
ความจ าเป็นและสภาพปัญหาก่อนด าเนินการพัฒนา ส่งผลให้บางโครงการหรือกิจกรรมที่ด าเนินการ
พัฒนาไม่ได้มีความจ าเป็นอย่างแท้จริง ไม่ตรงตามเป้าหมายและความจ าเป็นของหน่วยงาน และส่งผล
ต่อความคุ้มค่าของการด าเนินการพัฒนาทั้งในส่วนของงบประมาณและเวลาที่สูญเสียไปโดยไม่จ าเป็น  
 5) ปัญหาขาดการติดตามประเมินผลการพัฒนาในภาพรวม มีเพียงการติดตามและประเมินผล
การพัฒนาเฉพาะบางส่วนราชการหรือกลุ่มงานเท่านั้น ส่งผลให้ผู้บริหารไม่สามารถก ากับ ทบทวนการ
ด าเนินการพัฒนาในภาพรวมของหน่วยงานได้ว่าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่ 
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ อรรถพล หวังสู่วัฒนา (2562) เรื่อง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ใน
บริษัทเชื้อเพลิงการบิน จ ากัด จังหวัดสมุทรปราการ ที่พบว่า ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนา คือ 
ขาดกระบวนการติดตามประเมินผลหลังการพัฒนา  
 6) ปัญหาขาดการวางแผนการพัฒนาด้านการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานล่วงหน้า 
 7) ปัญหาขาดการบูรณาการแผนการพัฒนาของส่วนราชการภายในหน่วยงานอย่างจริงจัง 
ซึ่งปัจจุบันเป็นไปในลักษณะต่างคนต่างด าเนินการ ส่งผลให้เกิดความเข้าใจในการพัฒนาที่ไม่ตรงกัน  
 8) ปัญหาบุคลากรในหน่วยงานบางส่วนขาดความสามัคคี ความร่วมมือร่วมใจในการ
ด าเนินการพัฒนาบุคลากร  
 9) ปัญหาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร ส่งผลให้นโยบายการด าเนินโครงการและกิจกรรม
การพัฒนาบุคลากรเกิดการเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย มีผลท าให้การพัฒนาขาดความต่อเนื่องและไม่ยั่งยืน  
 10) ปัญหาบุคลากรไม่ได้น าความรู้ที่ได้รับการพัฒนามาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน หรือสร้าง
คุณค่าให้กับงานอย่างเป็นรูปธรรมในสัดส่วนที่เทียบเท่าการเข้ารับการพัฒนา 
 

 แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาบุคลากรของส านักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการกรุงเทพมหานคร 

ประเด็นนี้ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไข
ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาบุคลากรของส านักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร ดังนี้ 

1) แนวทางแก้ไขปัญหาการขาดงบประมาณหรืองบประมาณไม่เพียงพอต่อการพัฒนาบุคลากร 
โดยการปรับเปลี่ยนนโยบายการพัฒนาบุคลากร และสนับสนุนให้ส่วนราชการการพัฒนาบุคลากรโดย
ไม่ใช้งบประมาณให้มากขึ้น และใช้งบประมาณเฉพาะโครงการหรือกิจกรรมที่จ าเป็นเท่านั้น  ในส่วน
ของแนวทางการไขปัญหาเรื่องการอนุมัติงบประมาณท่ีล่าช้า หน่วยงานควรประมาณการการขออนุมัติ
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งบประมาณล่วงหน้าในระยะยาวกว่าเดิม หรือจัดสรรงบประมาณส ารองในส่วนของการฝึกอบรม
ภาคเอกชน เพ่ือให้ผู้อบรมหลักสูตรต่าง ๆ ที่ขอรับการฝึกอบรมโดยไม่ต้องท าการส ารองจ่าย  

2) แนวทางแก้ไขปัญหาบุคลากรขาดความกระตือรือร้นในการพัฒนาตนเอง โดยมีการส ารวจ
ความต้องการของบุคลากรก่อนด าเนินการพัฒนา เพ่ือให้ตรงตามความต้องการ และมีการสร้างแรงจูงใจ
แก่บุคลากร เช่น การมอบรางวัล มอบประกาศเกียรติคุณ และน าผลการพัฒนาของบุคลากรมาประเมินผล
ร่วมกับการพิจารณาความดีความชอบในการเลื่อนเงินเดือนหรือเลื่อนระดับที่สูงขึ้น เป็นต้น สอดคล้องกับ
แนวคิดของ Gordon (อ้างถึงใน วีณา พึงวิวัฒน์นิกุล, 2563, หน้า 1) ที่กล่าวถึงการบริหารงานบุคคลใน
รูปของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ว่าเป็นสิ่งที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับการพัฒนา การให้รางวัล การ
ประเมิน และการบริหารสมาชิกแต่ละคน และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ อรนิตย์ ธรเสนา (2558) 
เรื่อง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ : กรณีศึกษาสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร ที่พบว่า 
ควรใช้การฝึกอบรมในการประเมินผลการปฏิบัติงานและเลื่อนขั้นเลื่อนต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น และ
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ จินต์จุฑา จันทร์ประสิทธิ์ (2559) เรื่อง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของ
บุคลากรทางการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ที่พบว่า แนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของ
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ คือ ควรมีการสร้างแรงจูงใจเพ่ือกระตุ้นให้บุคลากรสนใจที่จะพัฒนา 

3) แนวทางแก้ไขปัญหากระบวนการด าเนินการพัฒนาไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน  โดยการ
มอบหมายให้มีส่วนราชการรับผิดชอบในการจัดท ามาตรฐานกระบวนการด าเนินการพัฒนาที่เป็น
ตามหลักวิชาการ โดยมีการจัดท าคู่มือส าหรับให้ทุกส่วนราชการใช้ยึดถือเป็นกรอบแนวทางหรือเป็น
เครื่องมือให้การด าเนินการพัฒนาบุคลากร ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน  

4) แนวทางแก้ไขปัญหาขาดการวิเคราะห์ความจ าเป็นและสภาพปัญหาก่อนการด าเนินการ
พัฒนา โดยก าหนดแนวทางให้ทุกส่วนราชการวิเคราะห์ความจ าเป็นและสภาพปัญหาก่อนการ
ด าเนินการพัฒนาบุคลากรในทุกโครงการหรือกิจกรรมอย่างเป็นรูปธรรม  
    5) แนวทางแก้ไขปัญหาขาดการติดตามประเมินผลการพัฒนาในภาพรวม โดยมอบหมายให้มี
ส่วนราชการรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผลการพัฒนาบุคลากรในภาพรวมที่ชัดเจน เป็นรูปธรรม 
สอดคล้องกับแนวคิดของส านักงาน ก.พ. (อ้างถึงใน ชลิดา ศรมณี, 2563ก, หน้า 110) ที่ก าหนดขั้นตอน
กระบวนการส าคัญที่ท าให้เกิดวิธีการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ การประเมิน และติดตามผลการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยจะประเมินแบบภาพรวม (Comprehensive Assessment)  
 

ข้อเสนอแนะ 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

1. ควรเน้นการพัฒนาบุคลากรในด้านจิตใจ ให้มีจิตสาธารณะ มีทัศนคติในเชิงบวกเพ่ิมขึ้น 
เพื่อให้หน่วยงานเป็นที่พึ่งของหน่วยงานอื่น ๆ ได้มากขึ้น เนื่องจากหน่วยงานมีภารกิจหลักด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับบุคลากรทั่วทั้งกรุงเทพมหานคร 
จึงมีความจ าที่บุคลากรเป็นต้องมีทัศนคติในการปฏิบัติงานที่ดี มีจิตสาธารณะเป็นผู้ให้บริการที่ดี  

2. บุคลากรควรได้รับการพัฒนาด้านการคิดวิเคราะห์ และเชิงสร้างสรรค์ให้มากขึ้น เพ่ือน ามา
ประยุกต์ใช้กับการคิดเปลี่ยนแปลงวิธีการท างานใหม่ ๆ ให้มีความทันสมัยยิ่งขึ้น  

3. ควรเน้นการพัฒนาให้บุคลากรเกิดความรัก ความสามัคคี มีการท างานเป็นทีมให้มากขึ้น 
เพ่ือจะได้ปฏิบัติงานให้ได้ผลตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ 

4. ควรมีการเปิดโอกาสให้บุคลากรในสังกัดได้เข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาบุคลากร 
เพ่ือร่วมกันให้ข้อเสนอแนะ หรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในแนวทางการพัฒนาบุคลากรให้มีความ
เหมาะสมและตรงตามความต้องการของบุคลากร ตลอดจนเพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู ้รับผิดชอบในการ
ด าเนินการพัฒนา มีแนวทางในการด าเนินโครงการหรือกิจกรรมที่เหมาะสมสอดคล้องกับบริบทและ
ความต้องการของคนในหน่วยงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการพัฒนาอย่างแท้จริงมากข้ึน 
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