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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษารูปแบบและกระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษย์              
ในยุคราชการ 4.0 ปัญหาและอุปสรรค วิธีการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค และแนวทางในการพัฒนา
รูปแบบและวิธีการพัฒนากระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในยุคราชการ 4.0 ของส านักงาน-
คณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร โดยใช้วิธีวิจัยเอกสารและวิจัยสนาม ในส่วนของ             
การวิจัยสนามใช้การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน 12 คน ผลการวิจัย 
พบว่า 1) รูปแบบและกระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในยุคราชการ 4.0 ของส านักงาน-
คณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร คือ มีการจัดท าและด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์                                 
ไดน้ าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในกระบวนการสอบแข่งขันเข้ารับราชการ โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง                     
มีการพัฒนาระบบการสรรหาในเชิงรุก การพัฒนาทรัพยากรบุคคลใช้รูปแบบ Model 70:20:10                                      
มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงานและระดับบุคคล รวมทั้งมีการบริหารค่าตอบแทน
อย่างเป็นระบบและเป็นไปตามที่กรุงเทพมหานครก าหนด 2) ปัญหาและอุปสรรค คือ บุคลากร                      
ขาดความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล อีกทั้งไม่มีการปรับเปลี่ยนกระบวนการ
ทางความคิด (Mindset) ไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ ขาดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัย                            
ไม่มีฐานข้อมูลกลางการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารไม่มีนโยบายให้ม ี                        
การจัดท าแผนก าลังคนและก าหนดทิศทางการพัฒนาบุคลากรที่ชัดเจน 3) วิธีการแก้ไขปัญหาและ
อุปสรรค คือ ควรส่งเสริมการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) สนับสนุน
งบประมาณพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การเช่าอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศจากเอกชน 
สร้าง Digital Platform การบริหารทรัพยากรบุคคล ก าหนดให้มีการจัดท าแผนก าลังคน                         
และทิศทางการพัฒนาองค์การ 4) แนวทางในการพัฒนารูปแบบและวิธีการพัฒนา คือ ควรก าหนด
อัตราก าลังที่เหมาะสม พัฒนาระบบการสรรหาและคัดเลือกให้มีรูปแบบที่หลากหลายและ                   
น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในทุกกระบวนการท างาน การคัดเลือกบุคลากรให้เหมาะสม              
กับหลักสูตรฝึกอบรม น าระบบประมวลผลการบริหารผลงานด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้                           
มีระบบการบริหารค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและสอดคล้องกับผลการปฏิบัติงาน อีกทั้งทบทวน
โครงสร้างบัญชีอัตราเงินเดือนของข้าราชการกรุงเทพมหานครใหเ้หมาะสม เป็นธรรม และได้มาตรฐาน                        
 

ค าส าคัญ :  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ระบบราชการ 4.0  ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร 
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บทน า 
ปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและรุนแรงในทุกมิติทั้งทางสังคม เศรษฐกิจ 

การเมือง และเทคโนโลยี อันเป็นผลมาจากการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์
ที่เป็นลักษณะไร้พรมแดน และการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจการเมืองโลก มีผลท าให้ประเทศต่าง ๆ                        
ในโลกต้องพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน และมีความเชื่อมโยงระหว่างกันมากขึน้  

จากอิทธิพลกระแสโลกาภิวัตน์ท าให้ประเทศไทยต้องมีการปรับตัวด้วยการก าหนดนโยบาย
และวิสัยทัศน์ของประเทศโดยการตั้งเป้าหมายในการน าพาประเทศเข้าสู่โมเดล “ประเทศไทย 4.0”
เป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย หรือโมเดลพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาล 
ภายใต้การน าของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ (คสช.) ที่เข้ามาบริหารประเทศในขณะนั้นบนวิสัยทัศน์ที่ว่า “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”                        
ที่มีภารกิจส าคัญในการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ เพ่ือปรับแก้ จัดระบบ ปรับทิศทาง                                 
และสร้างหนทางพัฒนาประเทศให้เจริญ ให้สามารถรับมือกับโอกาสและภัยคุกคามแบบใหม่ ๆ                                  
ที่เปลี่ยนแปลงอย่างเร็ว รุนแรงในศตวรรษที่ 21 ได้โดยโมเดล “ประเทศไทย 4.0” เป็นความมุ่งมั่น                          
ทีจ่ะปรับเปลี่ยนโครงสร้างไปสู่ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” โดยเปลี่ยนจากการขับเคลื่อน
ประเทศด้วยอุตสาหกรรมไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม                         
ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ดังนั้น “ประเทศไทย 4.0” จึงควรมีการเปลี่ยน
วิธีการท าที่มีลักษณะส าคัญ คือ เปลี่ยนจากการเกษตรแบบดั้งเดิมในปัจจุบันไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ 
ที่เน้นการบริหารจัดการและเทคโนโลยี (Smart Farming) โดยเกษตรกรต้องร่ ารวยขึ้น และเป็น
เกษตรกรแบบเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneur) เปลี่ยนจาก Traditional SMEs หรือ SMEs                          
ที่มีอยู่และรัฐต้องให้ความช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลา ไปสู่การเป็น Smart Enterprises และ Startups 
บรษัิทเกิดใหม่ที่มีศกัยภาพสูง เปลี่ยนจาก Traditional Services ซึ่งมีการสร้างมูลค่าค่อนข้างต่ าไปสู่ 
High Value Services และเปลี่ยนจากแรงงานทักษะต่ าไปสู่แรงงานที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ                        
และทักษะสู ง  (สุรั ชพงศ์  สิกขาบัณฑิต, 2561) แน่นอนว่า เมื่อรูปแบบการพัฒนาประเทศ                           
เกิดการเปลี่ยนแปลง ย่อมส่งผลกระทบต่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์ของภาครัฐที่ต้องมีการปรับตัว
ตามเช่นกัน เพ่ือตอบสนองการพัฒนา พร้อมทั้ งการรับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตามมา เช่น                    
การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต รูปแบบการท างาน ระบบเศรษฐกิจ ตลอดจนความสัมพันธ์ของคนในสังคม 
ดังนั้น องค์การภาครัฐจึงต้องมีการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในยุคโลกาภิวัตน์ให้พร้อมรับต่อ                       
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป 

ระบบราชการ 4.0 เป็นแนวทางหนึ่งของรัฐบาลที่จะน าพาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ
ให้สามารถปรับตัวเข้ากับการด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมในยุคดิจิทัล โดยต้องเป็นที่พ่ึง                  
ของประชาชนและเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจได้ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลง               
ในองค์การของภาครัฐ จะเห็นได้ว่าบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560                  
ฉบับที่ 20 หมวด 16 การปฏิรูปประเทศ มาตรา 258 ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ก าหนดให้น า
ระบบเทคโนโลยีที่ เหมาะสมมาประยุกต์ใช้เ พ่ือประโยชน์ในการบริหารราชการแผ่นดินและ                   
อ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน โดยการบูรณาการระบบฐานข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ                                     
เข้าด้วยกัน รวมถึงการปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลภาครัฐ เพ่ือจูงใจให้ผู้มีความรู้ 
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ความสามารถ ให้มีความคิดสร้างสรรค์และคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ มาใช้ในการปฏิบัติราชการ                          
และปรับปรุงระบบการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ ประกอบกับยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี โดยเฉพาะ                   
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครฐั ก าหนดให้หน่วยงานภาครัฐ
ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส                         
มีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ประเทศ และภาครัฐมีความทันสมัย ทันการเปลี่ยนแปลง และมีขีดสมรรถนะสูง สามารถปฏิบัติงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนบุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม                              
มีจิตส านึก มีความสามารถสูง  มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ และในขณะเดียวกันยังมี อีก                             
หลายปรากฏการณ์ที่จะเกิดขึ้นพร้อม ๆ กับการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคระบบราชการ 4.0 อย่างไม่สามารถ
หลีกเลี่ยงได้ จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่นักทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource : HR) จะต้องมองการณ์ไกล                                 
และปรับตัวพร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมกับองค์การของตน  
 กรุงเทพมหานครเป็นหน่วยงานที่ให้ความส าคัญกับการบริหารทรัพยากรบุคคล จึงได้ก าหนด
ยุทธศาสตร์ไว้ในแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2556 - 2575) แผนพัฒนา
กรุงเทพมหานครระยะ 20 ปี ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2561 - 2565) แผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากร
บุคคลของกรุงเทพมหานคร (พ.ศ. 2561 - 2565) แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร                            
(พ.ศ. 2561 - 2565) และแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรุงเทพมหานคร                                               
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) โดยแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวเป็นแนวทางให้การบริหารทรัพยากรบุคคล                   
ของกรุงเทพมหานครสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งได้รับ                        
การพัฒนาศักยภาพ คุณภาพชีวิต ตอบสนองต่อการบรรลุเป้าหมายของกรุงเทพมหานคร สามารถ
ตอบสนองต่อความคาดหวั งของประชาชนที่มี ต่ อกรุ ง เทพมหานคร ในฐานะเมื องหลวง                                     
ได้อย่างเต็มศักยภาพ ก าหนดทิศทาง และการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร                                                      
ที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์และพันธกิจของหน่วยงานกรุงเทพมหานคร อีกทั้งเพ่ือปรับเข้าสู่การเป็น       
ระบบราชการ 4.0 (สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร, 2561, หนา้ 10 - 12) 

ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นหน่วยงานหนึ่ งในสังกัด
กรุงเทพมหานครที่ต้องด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร เพ่ือให้สามารถ                           
บรรลุเป้าหมายของกรุงเทพมหานคร และเพ่ือเป็นแนวทางให้แก่บุคลากรในส านักงานคณะกรรมการ-
ข้าราชการกรุงเทพมหานครที่ต้องด าเนินการให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ตามที่กล่าวไว้ข้างต้น                               
และให้เป็นไปตามเป้าหมายของการพัฒนากรุงเทพมหานครที่ก าหนดไว้เช่นเดียวกัน รวมทั้งก็ได้                       
รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยการปรับเปลี่ยนกระบวนการท างานให้รองรับ                                             
ระบบราชการ 4.0 ด้วยการพัฒนาศักยภาพบุคลากรควบคู่ไปกับการปรับโครงสร้างของหน่วยงาน                   
กฎ และระเบียบ รวมทั้งน านวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในการท างานมากขึ้น                        
เพ่ือพัฒนาและสร้างองค์การให้มีประสิทธิภาพ อีกทั้ งส านักงานคณะกรรมการข้าราชการ-
กรุงเทพมหานครในฐานะหน่วยงานหลักด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร                        
โดยมีภารกิจที่ส าคัญในการวางรากฐาน และก าหนดทิศทางการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
กรุงเทพมหานครให้สอดรับและสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจและการบริหารราชการของ
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กรุงเทพมหานครให้สัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยเฉพาะสามารถตอบสนองต่อ                        
ความคาดหวังของประชาชนที่มตี่อกรุงเทพมหานครในฐานะเมืองหลวงของประเทศได้อย่างเต็มศักยภาพ 
 ผู้ วิ จั ย ซ่ึ ง เป็นบุคลากรของส านักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุง เทพมหานคร                                 
จึงมีความสนใจที่จะศึกษารูปแบบและกระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในยุคราชการ 4.0                                
ศึกษาปัญหาและอุปสรรคในกระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในยุคราชการ 4.0 และศึกษาวิธีการ
แก้ไขปัญหาอุปสรรคในกระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในยุคราชการ 4.0 เพ่ือน าผลการศึกษา           
ไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนารูปแบบและวิธีการพัฒนากระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษย์                         
ของส านักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนต่อไป 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ใช้วิธีการวิจัย 2 วิธี ดังนี้ 
 1. การวิจัยเอกสาร (Documentary research) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร                   
ทางวิชาการ วารสาร สิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ รายงาน                           
การประชุม คู่มือปฏิบัติงาน ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง เอกสารทางราชการที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบและ
กระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในยุคราชการ 4.0 ปัญหาและอุปสรรค วิธีการแก้ไขปัญหาและ
อุปสรรค และแนวทางในการพัฒนารูปแบบและวิธีการพัฒนากระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษย์                                                
ในยุคราชการ 4.0 ของส านักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร 
 2. การวิจัยสนาม (Field research) โดยผู้วิจัยลงพ้ืนที่เพ่ือสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง                        
ด้วยการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง หรือการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ (Structured interview                        
or Formal interview) 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

1.  ประชากร (Population) ได้แก่ ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดส านักงาน-
คณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร ที่เกีย่วข้องกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในยุคราชการ 4.0  
 2.  กลุ่มตัวอย่าง (Sample) ที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 
(Purposive sampling) เพ่ือเลือกผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key informants) จ านวน 12 คน ดังนี้ 
 2.1 ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ตั้งแต่ระดับอ านวยการต้นขึ้นไป สังกัดส านักงาน-
คณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในยุคราชการ 4.0 
จ านวน 2 คน ได้แก่ ผู้อ านวยการกองพัฒนาระบบราชการกรุงเทพมหานคร และผู้อ านวยการ-                        
กองอัตราก าลัง 

 2.2 ข้าราชการกรุ ง เทพมหานครสามัญ ตั้ งแต่ ระดับช านาญการ พิเศษลงมา                       
สังกัดส านักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์                                  
ในยุคราชการ 4.0 จ านวน 10 คน ได้แก่ หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เครื่ องมือที่ ใช้ ในการเ ก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยสนาม ได้แก่  แบบสัมภาษณ์                          
แบบมีโครงสร้าง (Structured interview) คือ แบบสัมภาษณ์ที่มีจ านวนข้อค าถาม ประโยคค าถาม                           
และการเรียงล าดับค าถามที่แน่นอนตายตัว เพ่ือใช้สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคญัเป็นรายบุคคล 
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 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร เป็นวิธีการศึกษาค้นคว้าเก็บรวบรวมข้อมูลทั่วไป              
โดยการรวบรวมเอกสารซึ่งเป็นข้อมูลที่มีการบันทึกไว้แล้วโดยผู้อ่ืน ได้แก่ 
 1.1 หนังสือทั่วไป ได้แก่ ต ารา คู่มือ เอกสารประกอบการบรรยาย รวมถึงเอกสาร                          
ทางวิชาการ วารสาร สิ่งพิมพ์ เป็นต้น 
 1.2  หนังสืออ้างอิง  ได้แก่ สารานุกรม พจนานุกรม เป็นต้น 
 1.3 งานวิจัย วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ เป็นงานที่ผู้ศึกษาได้ท าการศึกษาค้นคว้าใน                     
เรื่องนัน้ ๆ อย่างละเอียด 
 1.4  เอกสารของทางราชการ เป็นเอกสารที่ส่วนราชการจัดขึ้นเพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติ 
เช่น นโยบาย กฎระเบียบ พระราชบัญญัติ คู่มือปฏิบัติงาน ประกาศ ค าสั่ง เป็นต้น 
 2. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยได้ ติดต่อกับผู้ ให้ข้อมูลส าคัญ                          
เป็นรายบุคคลเพ่ือขอนัดหมายวัน เวลาสัมภาษณ์ เป็นการล่วงหน้า พร้อมทั้งอธิบายประเด็นของ                        
การสัมภาษณ์ให้ทราบอย่างคร่าว ๆ และก่อนการสัมภาษณ์ผู้วิจัยจะอธิบายวัตถุประสงค์ของการวิจัย
อย่างชัดเจนว่า จะน าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ไปใช้ในการวิเคราะห์เชิงวิชาการเท่านั้น รวมทั้ง                       
ขออนุญาตผู้ให้ข้อมูลส าคัญในการจดบันทึกการสนทนาและบันทึกเสียงทุกครั้ง และในระหว่าง                         
การสัมภาษณ์ผู้วิจัยจะถามค าถามตามทีก่ าหนดไว้ในแบบสัมภาษณ์เท่านั้น 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิ เคราะห์ข้อมูลในการท าการวิจัยครั้ งนี้  เป็นการวิ เคราะห์ข้ อมูลเชิงคุณภาพ                                  
ผู้วิจัยมีข้ันตอนในการวิเคราะห์ ดังนี้ 
 1. ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง มาแยกประเด็นตามข้อค าถาม จากนั้น
จึงวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละประเด็นโดยใช้วิธีการ “ตีความ” ตามหลักการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
เพ่ือสรุปผลการวิจัยแยกเป็นประเด็น ๆ เรียงล าดับตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ตั้งไว้สี่ประเด็น 
ได้แก่ รูปแบบและกระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในยุคราชการ 4.0 ปัญหาและอุปสรรค                      
วิธีการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค และแนวทางในการพัฒนารูปแบบและวิธีการพัฒนากระบวนการ
จดัการทรัพยากรมนุษย์ในยุคราชการ 4.0 ของส านักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร 
 2. น าผลการวิจัยทั้งสี่ประเด็นดังกล่าวข้างต้นมาเปรียบเทียบกับข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
ได้แก่ แนวคิด ทฤษฎี ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจะได้ทราบถึงลักษณะที่มีความคล้ายคลึงกันหรือ
แตกต่างกนัของข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างกับข้อมูลจากเอกสาร เพ่ือใช้ในการอภิปรายผล 
 
ผลการวิจัยและการอภิปราย 
 ผลการวิจัย 
 ข้อมลูที่ได้จากการสัมภาษณผ์ู้ให้ข้อมูลส าคัญ สามารถน ามาวิเคราะห์แยกเป็นประเด็นต่าง ๆ 
เรียงล าดับตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ตั้งไว้ 4 ประเด็น ดังนี้ 

1. รูปแบบและกระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในยุคราชการ 4.0 ของส านักงาน-
คณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เมือ่พิจารณาเป็นรายด้านมีดังนี ้       
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 1.1 ด้านการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ มีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากร
บุคคลของกรงุเทพมหานคร (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ฯ เป็นการด าเนินการ
ในเชิ งบูรณาการและการมีส่ วนร่วมจากทุกภาคส่วน โดยน าประเด็นส าคัญจากผู้บริหาร
กรุงเทพมหานคร ผู้ทรงคุณวุฒิ และข้อคิดเห็นและเสนอแนะที่ได้รับจาก อ.ก.ก. วิสามัญเกี่ยวกับ
ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร การศึกษาและวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็ง 
(SWOT) และการส ารวจความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์  
การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร และมีการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของ
ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร นอกจากนี้ มีการจัดท าระบบเส้นทาง
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) ในระดับผู้บริหาร และก าหนดสมรรถนะผู้บริหาร        
อย่างเป็นรูปธรรม 
 1.2 ด้านการสรรหาและคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์ ในการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเข้ารับ
ราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ใช้วิธีการสอบแข่งขัน โดยน าเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัย           
มาใช้ ในกระบวนการท างาน เช่น การสมัครสอบและการออกใบรับรองสอบผ่านภาค ก                               
ของกรุงเทพมหานครผ่านระบบออนไลน์ มีระบบการเปิดเผยข้อมูลคะแนนสอบให้แก่ผู้สมัครสอบ                         
ซึ่งการด าเนินการยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชน อีกทั้งได้มี             
การพัฒนาระบบการสรรหาในเชิงรุก เช่น โครงการฝึกงานกับกรุงเทพมหานคร (Internship in BMA)                                  
  1.3 ด้านการฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มีการฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
รูปแบบการพัฒนาที่หลากหลายตามแนวคิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ Model 70:20:10 สอดคล้อง
ตามแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร (พ.ศ. 2561 - 2565) ประกอบด้วย 

   1) การเรียนรู้แบบ 70% (Experience/On the Job Training) เป็นการเรียนรู้                        
ที่ เกิดขึ้นจากประสบการณ์ที่ เกิดจากการลงมือปฏิบัติ งานจริ งในสถานที่ท างานจริง  เช่น                                
การฝึกขณะปฏิบัติงานจริง การมอบหมายโครงการพิเศษ การดูงานนอกสถานที่ การหมุนเวียนงาน 
โครงการพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัย (R2R) การส่งเสริมให้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการปฏิบัติงาน               
เช่น การจัดเกบ็ขอ้มูลผ่าน Google Drive Clouds การประชุมผ่านระบบวีดีโอทางไกลด้วยโปรแกรม
ส าเร็จรูป Zoom, Cisco Webex Meetings  

  2) การเรียนรู้แบบ 20% (Interaction/ Exchange/ Social/ Other) เป็นการเรียนรู้
ที่เกิดขึ้นจากการมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืน เช่น การเข้าร่วมประชุม/สัมมนา การเป็นพ่ีเลี้ยง                         
การจัดกิจกรรมพัฒนาตนเองผ่านโคช้  

  3) การเรียนรู้แบบ 10% (Education/Formal/Learn by Courses) เป็นรูปแบบ                    
การเรียนรู้แบบเป็นทางการที่มีการก าหนดรูปแบบการเรียนรู้ เฉพาะเจาะจง เช่น การเรียนรู้                         
ผ่าน e-Learning e-book เว็บไซต์ออนไลน์ในหลักสูตรต่าง ๆ 

 1.4 ด้านการประเมนิผลการปฏิบัติงาน มี 2 รูปแบบ ดังนี้ 
 1)  การประ เมินผลการปฏิบั ติ ราชการระดับหน่ วยงาน การประ เมินผล                      
การปฏิบัติราชการระดับหน่วยงานแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ ท าให้ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการ-
กรุงเทพมหานคร เน้นท างานให้ได้ตามยุทธศาสตร์และเป้าหมายที่กรุงเทพมหานครก าหนด โดยใช้
ระบบการบริหารจัดการแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร (BMA Digital Plans) เป็นระบบโปรแกรม                       
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ที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ท าให้เจ้าหน้าที่สามารถท างานได้ทุกที่ ทุกเวลา และทุกอุปกรณ์ 
และสนับสนุนกระบวนท างานด้านการจัดท าแผนของกรุงเทพมหานคร  
 2) การประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับบุคคล กรุงเทพมหานครมีการด าเนินการ          
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการพลเรือน                   
ตามหนังสือหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 0708.1/ว 5 ลงวันที่  2 สิงหาคม 2544 ประกอบกับ                 
มต ิก.ก. กฎหมาย และกฎระเบียบอ่ืนที่เก่ียวข้อง 

 1.5 ด้านการบริหารค่าตอบแทน มีการบริหารค่าตอบแทนของข้าราชการอย่างเป็นระบบ
และเป็นไปตามที่กรุงเทพมหานครก าหนด จ าแนกค่าตอบแทนออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้ 1) เงินเดือน
พ้ืนฐาน (Base Salary) 2) ค่าตอบแทนลักษณะอ่ืน ๆ (Allowance) เช่น เงินประจ าต าแหน่ง                    
เงินค่าตอบแทนพิเศษ เงินเ พ่ิมการครองชีพชั่ วคราว 3) สวัสดิการและประโยชน์ เกื้อกูล 
(Benefit/Fringe Benefit) เช่น การลาประเภทต่าง ๆ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ รถประจ าต าแหน่ง 
โทรศัพท์มือถอื และ 4) เงินรางวัลประจ าปี (Bonus)  

 
2. ปัญหาและอุปสรรคในกระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ในยุคราชการ 4.0                           

ของส านักงานคณะกรรมการข้าราชการกรงุเทพมหานคร มีดังนี ้
 2.1 ปัญหาด้านบุคลากร บุคลากรขาดความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล อีกทั้งไม่มีการปรับเปลี่ยนกระบวนการทางความคิด (Mindset) ยังคงยึดติดการท างาน                
ในระบบและรปูแบบเดิม ๆ  
 2.2 ปัญหาด้านงบประมาณ ไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดหาและพัฒนา
เครื่องมือและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ท าให้ไม่มีระบบเทคโนโลยีหรือฐานข้อมูลด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลและฐานข้อมูลอ่ืน ๆ ที่ส าคัญและจ าเป็นที่ช่วยอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน 
เพ่ือการพัฒนาทรัพยากรบุคคลก้าวสู่ระบบ HR ดิจิทัล 
 2.3 ปัญหาด้านวัสดุอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ขาดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์                           
ที่ใช้ส าหรับการปฏิบัติงานที่ทันสมัย มีจ านวนที่ไม่เพียงพอ โดยอุปกรณ์มีการใช้งานที่มีอายุนานเกินไป 
ส่งผลให้เสื่อมสภาพ ไมมี่คุณภาพ เช่น เครือ่งคอมพิวเตอร์ เครือ่งพิมพ์ เครื่องสแกนเอกสาร                             
 2.4 ปัญหาด้านฐานข้อมูลทรัพยากรบุคคล ปัจจุบันกรุงเทพมหานครยังไม่มีฐานข้อมูล              
กลางการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร และส านักงานคณะกรรมการข้าราชการ-
กรุงเทพมหานครยังขาดการบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลรูปแบบดิจิทัลระหว่างส่วนราชการในสังกัด                       
ให้เป็นระบบฐานข้อมูลทรัพยากรบุคคลส่วนกลาง  
 2.5 ปัญหาด้านการวางแผนก าลังคน ผู้บริหารไม่มีนโยบายที่ชัดเจนให้มีการจัดท า                    
แผนก าลังคน หากยังไม่มีแผนก าลังคนก็ส่งผลท าให้การสรรหาคนจะยังไม่เกิดประสิทธิภาพเท่าที่ควร                      
และท าให้การทดแทนก าลังคนมีความล่าช้า อีกทั้งส่งผลให้ขนาดองค์การและจ านวนคนมีแนวโน้ม                
เพ่ิมสูงขึน้เรื่อย ๆ  
 2.6 ปัญหาด้านนโยบายผู้บริหาร ผู้บริหารไม่ได้ก าหนดทิศทางการพัฒนาบุคลากร                     
และนโยบายองค์การทีช่ัดเจน 
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3. วิธีการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในกระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในยุคราชการ 4.0 
ของส านักงานคณะกรรมการขา้ราชการกรุงเทพมหานคร มีดังนี้ 
 3.1 ปัญหาด้านบุคลากร ควรส่งเสริมการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM)                       
สร้างวัฒนธรรมในการเรียนรู้และพัฒนาความรู้ความเข้าใจทางเทคโนโลยีดิจิทัลภายในส านักงาน-
คณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร และควรปรับเปลี่ยนกระบวนการทางความคิด (Mindset) 
ของบุคลากรให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง  
 3.2 ปัญหาด้านงบประมาณ ผู้บริหารต้องให้ความส าคัญในการขออนุมัติจัดสรร
งบประมาณเพ่ือพัฒนาระบบงานต่าง ๆ ด้วยการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยอ านวยความสะดวก                        
ในการปฏิบัติงาน และควรสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ
พัฒนาทรพัยากรบุคคล เช่น ระบบบรหิารผลงานในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ e – Learning 
 3.3 ปัญหาด้านอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ควรเช่าอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศจาก
เอกชน เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแกรม เครื่องพิมพ์ เพ่ือให้หน่วยงานได้รับอุปกรณ์เทคโนโลยี
สารสนเทศทีส่ามารถรองรับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทีเ่ป็นปัจจุบัน มีความทันสมัย 
 3.4 ปัญหาด้านฐานข้อมูลทรัพยากรบุคคล ควรให้ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล               
ในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบด้านเทคโนโลยีของกรุงเทพมหานครต้องสร้าง Digital Platform                         
การบริหารทรัพยากรบุคคล หรือควรจัดหาโปรแกรมจากภายนอกหรือหาโปรแกรมที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย                     
(Open Source Software/ Free Software) น ามาใช้ในการปฏิบัติงานโดยเร็ว  
 3.5 ปัญหาด้านการวางแผนก าลังคน ผู้บริหารควรก าหนดให้มีการจัดท าแผนก าลังคน                      
และก าหนดทิศทางในการใช้ก าลังคน เพ่ือน าไปสู่การสรรหาคนให้ตรงตามความตอ้งการ  
 3.6 ปัญหาด้านนโยบายผู้บริหาร ผู้บริหารควรก าหนดทิศทางการพัฒนาองค์การ ทิศทาง                           
การสรรหา พัฒนา รักษาไว้ และใช้ประโยชน์บุคลากรในองค์การอย่างเต็มศักยภาพ โดยควรมี                        
การจัดท าแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลของส านักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร 
เพ่ือให้สามารถก าหนดทิศทางการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมถึงก าหนดแผนงาน โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ 
รองรับได้อย่างชัดเจน                                                        
 

4. แนวทางในการพัฒนารูปแบบและวิธีการพัฒนากระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษย์                        
ในยุคราชการ 4.0 ของส านักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร มีดังนี้ 

 4 .1  ด้ านการวางแผนทรัพยากรมนุษย์  ควรมีการวางแผนทรั พยากรมนุษย์                     
ให้รองรับระบบราชการ 4.0 ทั้งในเรื่องของการก าหนดอัตราก าลังที่เหมาะสม สอดคล้องกับบทบาท
ภารกจิการพฒันาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกภายนอก  

  4.2 ด้านการสรรหาและคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์ ควรมีการพัฒนาระบบการสรรหาและ
คัดเลือกให้มีรูปแบบที่หลากหลาย ให้สามารถดึงดูดคนรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาสมัคร                  
รับราชการ มีการวางแผนและเตรียมความพร้อมให้สอดรับกับความเปลี่ยนแปลงในยุคราชการ 4.0 
โดยน าเทคโนโลยีมาใช้ในทุกกระบวนการในการสรรหาและคัดเลือกบุคคล และน าระบบการจ้างงาน                            
ที่หลากหลายมาสร้างโอกาสและทางเลือกให้แก่คนรุ่นใหมใ่นการเข้ารบัราชการ 



9 
 

  4.3 ด้ านการฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  ควรคัดเลือกบุคลากรให้มี                       
ความเหมาะสมกับหลักสูตรฝึกอบรม มีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกที่ชัดเจน และควรส่งเสริมให้
บุคลากรพัฒนาศักยภาพด้านทักษะ (Digital Skill) และความเชี่ยวชาญพิเศษ (Specific Skill) 
เทคโนโลยีดิจิทัลของบุคลากรผ่านสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบ Digital Platform และหลักสูตรออนไลน์
จากเว็บไซต์ต่าง ๆ 

  4.4 ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน ควรน าระบบประมวลผลการบริหารผลงาน                         
ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ เพ่ือประโยชน์                    
ในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว  
  4.5 ด้านการบริหารค่าตอบแทน ควรมีระบบการบริหารค่าตอบแทนที่มีความเป็นธรรม                               
ที่สอดคล้องกับผลการปฏิบัติงานอย่างแท้จริง และควรมีการพิจารณาทบทวนโครงสร้างบัญชีอัตรา
เงินเดือนของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญให้เหมาะสม เป็นธรรม และได้มาตรฐาน                       
โดยค านึงถึงสภาพเศรษฐกิจและค่าครองชีพที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน และปัจจัยอื่นที่จ าเป็น 
  
 อภิปรายผล 

จากผลการวิจัยที่ค้นพบดังกล่าวข้างต้น มีประเด็นทีน่ ามาอภิปรายผลได้ ดังนี้ 
รูปแบบและกระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในยุคราชการ 4.0 ของส านักงาน-

คณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เมือ่พิจารณาเป็นรายด้าน มีประเด็นทีน่ ามาอภิปราย ดังนี้   
 1. ด้านการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ มีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล
ของกรุงเทพมหานคร (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ฯ เป็นการด าเนินการใน              
เชิงบูรณาการและการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน โดยน าประเด็นส าคัญจากผู้บริหารกรุงเทพมหานคร 
ผู้ทรงคุณวุฒิ และข้อคิดเห็นและเสนอแนะที่ได้รับจาก อ.ก.ก. วิสามัญเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของกรุง เทพมหานคร การศึกษาและวิ เคราะห์จุดอ่อนจุดแข็ ง  (SWOT)                               
และการส ารวจความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร และมีการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของส านักงาน-
คณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร นอกจากนี้ มีการจัดท าระบบเส้นทางความก้าวหน้าใน                   
สายอาชีพ (Career Path) ในระดับผู้บริหาร และก าหนดสมรรถนะผู้บริหารอย่างเป็นรูปธรรม 
สอดคล้องกับแนวคิดระบบราชการ 4.0 ของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (2560) 
ที่ว่า คุณลักษณะของ “ราชการไทย 4.0” เปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน (Open & Connected 
Government) ต้องเปิดกว้ างให้กลไกหรือภาคส่วนอ่ืน ๆ เช่น ภาคเอกชน ภาคประชาสั งคม                      
ได้เข้ามามีส่วนร่วม และก็ยังต้องเชื่อมโยงการท างานภายในภาครัฐด้วยกันเองให้มีเอกภาพ                          
และสอดรับประสานกัน ไม่ว่าจะเป็นราชการบริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิน่  
 2. ด้านการสรรหาและคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์ ในการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเข้ารับ
ราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ใช้วิธีการสอบแข่งขัน โดยน าเทคโนโลยีดิจิทัล                       
ที่ทันสมัยมาใช้ในกระบวนการท างาน เช่น การสมัครสอบและการออกใบรับรองสอบผ่านภาค ก                               
ของกรุงเทพมหานครผ่านระบบออนไลน์ มีระบบการเปิดเผยข้อมูลคะแนนสอบให้แก่ผู้สมัครสอบ                         
ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชน อีกทั้งได้มีการพัฒนาระบบ                         
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การสรรหาในเชิงรุก เช่น โครงการฝึกงานกับกรุงเทพมหานคร (Internship in BMA) สอดคล้องกับ
แนวคดิระบบราชการ 4.0 ของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (2560) กล่าวโดยสรุปว่า 
คุณลักษณะของ “ราชการไทย 4.0” ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizen-Centric Government) 
ต้องท างานในเชิงรุกและมองไปข้างหน้า โดยตั้งค าถามกับตนเองเสมอว่า ประชาชนจะได้อะไร มุ่งเน้น
แก้ไขปัญหาความต้องการและตอบสนองความต้องการของประชาชน โดยไม่ต้องรอให้ประชาชน                       
เข้ามาติดต่อขอรับบริการหรือร้องขอความช่วยเหลือจากทางราชการ (Proactive Public Services) 
รวมทั้งใช้ประโยชน์จากข้อมูลของทางราชการ (Big Government Data) และระบบดิจิทัลสมัยใหม่
ในการจัดบริการสาธารณะที่ตรงกับความต้องการของประชาชน (Personalized หรือ                             
Tailored Services)  
  3. ด้านการฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มีการฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
รูปแบบการพัฒนาที่หลากหลายตามแนวคิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ Model 70:20:10 สอดคล้อง
ตามแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรงุเทพมหานคร (พ.ศ. 2561 - 2565) ประกอบด้วย 

 1) การเรียนรู้แบบ 70% (Experience/On the Job Training) เป็นการเรียนรู้                        
ที่ เกิดขึ้นจากประสบการณ์ที่ เกิดจากการลงมือปฏิบั ติงานจริ งในสถานที่ท างานจริง  เช่น                                
การฝึกขณะปฏิบัติงานจริง การมอบหมายโครงการพิเศษ การดูงานนอกสถานที่ การหมุนเวียนงาน 
โครงการพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัย (R2R) การส่งเสริมให้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการปฏิบัติงาน                           
เช่น การจัดเก็บข้อมูลผ่าน Google Drive Clouds การประชุมผ่านระบบวีดีโอทางไกลด้วยโปรแกรม
ส าเร็จรปู Zoom, Cisco Webex Meetings  

 2) การเรียนรู้แบบ 20% (Interaction/ Exchange/ Social/ Other) เป็นการเรียนรู้                    
ที่เกิดขึ้นจากการมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืน เช่น การเข้าร่วมประชุม/สัมมนา การเป็นพ่ีเลี้ยง                          
การจัดกิจกรรมพัฒนาตนเองผ่านโค้ช  

  3) การเรียนรู้แบบ 10% (Education/Formal/Learn by Courses) เป็นรูปแบบ                    
การเรียนรู้แบบเป็นทางการที่มีการก าหนดรูปแบบการเรียนรู้ เฉพาะเจาะจง เช่น การเรียนรู้                         
ผ่าน e-Learning  e-book เว็บไซต์ออนไลน์ในหลักสูตรต่าง ๆ สอดคล้องกบังานวิจัยของเนตรชนก  ดวนใหญ ่
(2562) ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในศาลอาญา ยุคดิจิทัล ประจ าปี 2562 
ผลการวิจัยสรุปว่า การด าเนินการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของศาลอาญา ในยุคดิจิทัล ประจ าปี 2562 
ได้แก่ การฝึกอบรม มีการจัดอบรมให้บุคลากรทั้งการจัดภายในหน่วยงาน การส่งบุคลากร                      
เข้ารับการอบรมกับหน่วยงานภายนอกกับสถาบันที่ได้มาตรฐาน และการพัฒนา ส่งเสริมให้บุคลากร                 
มีการพัฒนาด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การไปศึกษาดูงาน การเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านสื่อทางเพจศาล 
ระบบทางเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่มีคือ ผ่านทางระบบ E – book E- learning Streaming                      
VDO Conference รวมถึงการเป็นพี่เลี้ยง การเป็นวิทยากรภายในหน่วยงาน  

4. ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน มี 2 รูปแบบ ดังนี้ 
 1) การประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ระดับหน่วยงานแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ ท าให้ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร 
เน้นท างานให้ได้ตามยุทธศาสตร์และเป้าหมายที่กรุงเทพมหานครก าหนด โดยใช้ระบบการบริหาร
จัดการแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร (BMA Digital Plans) เป็นระบบโปรแกรมที่ประยุกต์                                   
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ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ท าให้ เจ้าหน้าที่สามารถท างานได้ทุกที่  ทุกเวลา และทุกอุปกรณ์                                   
และสนับสนุนกระบวนท างานด้านการจัดท าแผนของกรุงเทพมหานคร สอดคล้องกับแนวคิด                 
ระบบราชการ 4.0 ของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (2560) อธิบายว่าคุณลักษณะ
ของ “ราชการไทย 4.0” มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย (Smart & High Performance 
Government) ต้องท างานอย่างเตรียมการณ์ไว้ล่วงหน้ามีการวิเคราะห์ความเสี่ยง สร้างนวัตกรรม
หรือความคิดริเริ่ม และประยุกต์องค์ความรู้ในแบบสหสาขาวิชาเข้ามาใช้ในการตอบโต้กับโลกแห่ง  
การเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน เพ่ือสร้างคุณค่า มีความยืดหยุ่น และความสามารถในการตอบสนอง
กับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างทันเวลา ตลอดจนเป็นองค์การที่มีขีดสมรรถนะสูงและปรับตัวเข้าสู่
สภาพความเป็นส านักงานสมัยใหม่   
  2) การประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับบุคคล กรุงเทพมหานครมีการด าเนินการ          
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ                     
พลเรือน ตามหนังสือหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่  นร 0708.1/ว 5 ลงวันที่  2 สิงหาคม 2544                           
ตามมติ ก.ก. กฎหมาย และกฎระเบียบอ่ืนที่เกี่ยวข้อง สอดคล้องกับแนวคิดของ วีณา พึงวิวัฒน์นิกุล 
(2563) ได้อธิบายว่า การประเมินผลการปฏิบัติงาน คือ ระบบการประเมินผลตัวบุคคล                                   
อันเนื่องมาจากผลการปฏิบัติงาน โดยอาศัยหลักเกณฑ์และวิธีการต่าง ๆ อย่างปราศจากอคติ                   
หรือโดยการเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานกับมาตรฐานการท างานตามที่ตกลงกันไว้ล่วงหน้า                          
ว่าจะได้ผลเพียงใด รวมทั้งการประเมนิคุณสมบติัทีจ่ าเป็นต่อการท างานของบุคคลด้วย   
 5. ด้านการบริหารค่าตอบแทน มีการบริหารค่าตอบแทนของข้าราชการอย่างเป็นระบบและ
เป็นไปตามที่กรุงเทพมหานครก าหนด จ าแนกค่าตอบแทนออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้ 1) เงินเดือน
พ้ืนฐาน (Base Salary) 2) ค่าตอบแทนลักษณะอ่ืน ๆ (Allowance) เช่น เงินประจ าต าแหน่ง                    
เงิน ค่าตอบแทนพิเศษ เงินเ พ่ิมการครองชีพชั่ วคราว 3) สวัสดิการและประโยชน์ เกื้อกูล 
(Benefit/Fringe Benefit) เช่น การลาประเภทต่าง ๆ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ รถประจ าต าแหน่ง 
โทรศัพท์มือถือ และ 4) เงินรางวัลประจ าปี (Bonus) สอดคล้องกับแนวคิดของ วีณา พึงวิวัฒน์นิกุล 
(2563) ได้อธิบายว่า องค์การจะต้องมีสวัสดิการและผลประโยชน์เกื้อกูล (Welfare and benefits) 
เพ่ือตอบแทนการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์การ จะท าให้บุคลากรเกิดความผูกพัน จงรักภักดี 
และมีส่วนให้บุคลากรมีสวัสดิภาพ และมีการด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างเป็นสุข เช่น การจ่ายเงิน                      
เพ่ือช่วยเหลือบุตร ค่าเล่าเรียน ค่ารักษาพยาบาล ค่าเช่าบ้าน หรือสิทธิต่าง ๆ ที่มิใช่ตัวเงิน                    
ได้แก่ สิทธิการลา การฝึกอบรมต่าง ๆ เป็นต้น  

 
ปัญหาและอุปสรรคในกระบวนการจัดการทรั พยากรมนุษย์ ในยุคราชการ  4.0                  

ของส านักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร มีประเดน็ที่น ามาอภิปราย ดังนี้ 
 1. ปัญหาด้านบุคลากร บุคลากรขาดความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล อีกทั้งไม่มีการปรับเปลี่ยนกระบวนการทางความคิด (Mindset) ยังคงยึดติดการท างาน                
ในระบบและรูปแบบเดิม ๆ สอดคล้องกับแนวคิดปัจจัยแห่งความส าเร็จของระบบราชการ 4.0                        
ของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (2560) ที่ว่า ในส่วนของข้าราชการและเจ้าหน้าที่
ของรัฐ ต้องได้รับการปรับเปลี่ยนกระบวนการทางความคิด (Mindset) ให้ตนเองมีความเป็น
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ผู้ประกอบการสาธารณะ เพ่ิมทักษะให้มีสมรรถนะที่จ าเป็น และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตน                     
อันจะช่วยท าให้สามารถแสดงบทบาทของการเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง (Change leader)                      
เพ่ือสร้างคุณค่า และประโยชน์สุขให้แก่ประชาชน                             
 2. ปัญหาด้านงบประมาณ ไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดหาและพัฒนา
เครื่องมือและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ท าให้ไม่มีระบบเทคโนโลยีหรือฐานข้อมูลด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลและฐานข้อมูลอ่ืน ๆ ที่ส าคัญและจ าเป็นที่ช่วยอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน 
เพ่ือการพัฒนาทรัพยากรบุคคลก้าวสู่ระบบ HR ดิจิทัล สอดคล้องกับงานวิจัยของ พัชรดา รัตนะ 
(2561) ได้ศึกษา การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในยุคราชการ 4.0 กรณีศึกษา กองบริหารทรัพยากรบุคคล 
กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ผลการวิจัยสรุปว่า ปัญหาขาดงบประมาณในการจัดหาวัสดุ
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ท าให้อุปกรณ์มีการใช้งานร่วมกัน และมีอายุการใช้งานที่นานเกินไป                  
ส่งผลให้อุปกรณ์เกิดเสื่อมสภาพ เช่น เครื่องสแกนเอกสาร เครื่องพิมพ์เอกสาร เครือ่งถ่ายเอกสาร             
 3. ปัญหาด้านวัสดุ อุปกรณ์ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ขาดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์                           
ที่ใช้ส าหรับการปฏิบัติงานที่ทันสมัย มีจ านวนที่ไม่เพียงพอ โดยอุปกรณ์มีการใช้งานที่มีอายุนานเกินไป 
ส่งผลให้เสื่อมสภาพ ไม่มีคุณภาพ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ เครื่องสแกนเอกสาร 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ เนตรชนก  ดวนใหญ่ (2562) ได้ศึกษา การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร          
ในศาลอาญา ยุคดิจิทัล ประจ าปี 2562 ผลการวิจัยสรุปว่า อุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
บางส่วนยังไม่ทันสมัยรองรับระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยจึงยังไม่สอดคล้องกันเทา่ที่ควร  
 4. ปัญหาด้านฐานข้อมูลทรัพยากรบุคคล ปัจจุบันกรุงเทพมหานครยังไม่มีฐานข้อมูล              
กลางการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร และส านักงานคณะกรรมการข้าราชการ-
กรุงเทพมหานคร ยังขาดการบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลรูปแบบดิจิทัลระหว่างส่วนราชการในสังกัด                 
ให้ เป็นระบบฐานข้อมูลทรัพยากรบุคคลส่ วนกลาง เดี ยวกัน  สอดคล้องกับแนวคิดของ                                   
Noe, Hollenbeck, Gerhart and Wright (อ้างถึงใน จตุรงค์  นภาธร, 2562) ที่ว่า กลยุทธ์และ                   
แนวปฏิบัติด้านการบริหารทรพัยากรมนุษยเ์พ่ือการเป็นองค์การที่มีสมรรถนะสูงของการน าเทคโนโลยี
มาประยุกต์ใช้ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ นอกจากการน าเทคโนโลยีต่าง ๆ มาปรับใช้ในองค์การแล้ว 
การสร้างระบบสารสนเทศด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Information 
Systems หรือ HRIS) ขึ้นมา ยังมีส่วนช่วยให้องค์การด าเนินการตัดสินใจด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์                
ได้อย่างมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นด้วย  
 5. ปัญหาด้านการวางแผนก าลังคน ผู้บริหารไมม่ีนโยบายที่ชัดเจนให้มีการจัดท าแผนก าลังคน 
หากยั งไม่มีแผนก าลั งคนก็ส่ งผลท าให้การสรรหาคนจะยังไม่ เ กิดประสิทธิภาพเท่าที่ควร                      
และท าให้การทดแทนก าลังคนมีความล่าช้า อีกทั้งส่งผลให้ขนาดองค์การและจ านวนคนมีแนวโน้ม                
เพ่ิมสูงขึ้นเรื่อย ๆ สอดคล้องกับแนวคิดของ พิมลพรรณ เชื้อบางแก้ว (2545) ได้อธิบายว่า                       
การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Planning) เป็นการคาดคะเนล่วงหน้าอย่าง                  
เป็นระบบเกี่ยวกับความต้องการทรัพยากรมนุษย์ขององค์การทั้งในด้านจ านวนและทักษะ
ความสามารถที่จะสามารถตอบสนองกลยุทธ์และภารกิจต่าง ๆ ขององค์การในอนาคต อันจะน าไปสู่
การก าหนดจ านวนและคุณสมบัติของบุคคลที่องค์การจะต้องสรรหาเข้ามาเป็นพนักงานหรือที่จะต้อง
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ให้ออกจากงานไป ตลอดจนการวางแผนเพ่ือเสริมสร้างความรู้ความสามารถของบุคลากรที่องค์การ              
มีอยู่ในปัจจุบัน 
 6. ปัญหาด้านนโยบายผู้บริหาร ผู้บริหารไม่ได้ก าหนดทิศทางการพัฒนาบุคลากรและนโยบาย
องค์การที่ชัดเจน สอดคล้องกับงานวิจัยของ พระครูปัญญาภิยุต (ประจวบ ปฺญฺญาทีโป) (2561)                       
ได้ศึกษา การจัดการทรัพยากรมนุษย์ขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาขลุง อ าเภอบ้านโป่ง จังหวัด
ราชบุรี ผลการวิจัยสรุปว่า ผู้บริหารไม่ ให้ความส าคัญในการสนับสนุนพนักงานในองค์การ                  
ต่อการเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานทั้งปวง และผู้บริหารไม่ให้ความส าคัญการฝึกอบรมแก่พนักงาน
ในองค์การ นอกจากนี้ผู้บริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลมีความสนใจงานมากกว่าสนใจพนักงาน 

 
วิ ธี ก า ร แ ก้ ไ ข ปั ญ ห า แ ล ะ อุ ป ส ร ร ค ใ น ก ร ะ บ ว น ก า ร จั ด ก า ร ท รั พ ย า ก ร ม นุ ษ ย์                           

ในยุคราชการ 4.0 ของส านักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร มีประเด็นที่น ามา
อภิปราย ดังนี้      
 1. ปัญหาด้านบุคลากร ควรส่งเสริมการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM)                           
สร้างวัฒนธรรมในการเรียนรู้และพัฒนาความรู้ความเข้าใจทางเทคโนโลยีดิจิทัลภายในส านักงาน-
คณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร และควรปรับเปลี่ยนกระบวนการทางความคิด (Mindset) 
ของบุคลากรให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ธัญลักษณ ์จ าจด (2561) ไดศึ้กษา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital Literacy) ของครู กศน.ต าบล สังกดั ส านักงาน กศน.จังหวัดชลบุรี ผลการวิจัยสรุปว่า ควรมี
การจัดการความรู้ด้านดิจิทัล (Digital Knowledge Management) (KM) โดยด าเนินการจัดหาและ
รวบรวมแหล่ ง เ รี ยนรู้ จ ากผู้ เ ชี่ ย ว ช าญทั้ ง ภ าย ในและภายนอกหน่ ว ย ง านคลั ง คว ามรู้                           
เช่น Website ที่รวบรวมข้อมูลคลิปวิดีโอออนไลน์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซ่ึงการจัดท า KM 
จะเป็นการท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และต่อยอดความรู้ระหว่างกัน ท าให้บุคลากรมีความรู้
ความสามารถเพ่ิมมากขึ้น ส่งผลต่อระบบการท างานที่ดีขึ้น และท าให้เกิดองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ ๆ          
จะช่วยต่อยอดสู่การสร้างวัฒนธรรมองคก์รดจิิทลั         
 2. ปัญหาด้านงบประมาณ ผู้บริหารต้องให้ความส าคัญในการขออนุมัติจัดสรรงบประมาณ
เพ่ือพัฒนาระบบงานต่าง ๆ ด้วยการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน 
และควรสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล                       
เช่น ระบบบริหารผลงานในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ e - Learning สอดคล้องกับแนวคิดของ 
สุนทร ทองก า เหนิด  (2560 )  ที่ ว่ า  ปั จจัยที่ เกี่ ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ใน                   
ยุคไทยแลนด์ 4.0 คือ ผู้น าหรือผู้บริหารจะต้องเป็นผู้ที่มองเห็นทิศทางของอนาคตองค์การก่อนผู้อ่ืน
หรอืต้องเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ในเรื่องต่าง ๆ ที่จะน าองค์การไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิสัยทัศน์ด้านเทคโนโลยี  
 3. ปัญหาด้านอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ควรเช่าอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ                  
จากเอกชน เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแกรม เครื่องพิมพ์ เพ่ือให้หน่วยงานได้รับอุปกรณ์เทคโนโลยี
สารสนเทศทีส่ามารถรองรับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เป็นปัจจุบัน มีความทันสมัย สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ พัชรดา รัตนะ (2561) ได้ศึกษา การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในยุคราชการ 4.0 
กรณีศึกษากองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ผลการวิจัยสรุปว่า                                   
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แนวทางการแก้ ไขปัญหาปัญหาขาดงบประมาณในการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ อิ เล็กทรอนิกส์                            
คือ การเช่าอุปกรณ์ IT จากบริษัทจากเอกชน ให้หน่วยงานภายนอกมาดูแลรักษาให้ อุปกรณ์                 
มีความพร้อมใช้งาน 

4. ปัญหาด้านฐานข้อมูลทรัพยากรบุคคล ควรให้ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผลในฐานะ
หน่วยงานรับผิดชอบด้านเทคโนโลยีของกรุงเทพมหานครต้องสร้าง Digital Platform การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล หรือควรจัดหาโปรแกรมจากภายนอกหรือหาโปรแกรมที่ ไม่ เสียค่าใช้จ่าย                     
(Open Source Software/ Free Software) น ามาใช้ในการปฏิบัติงานโดยเร็ว สอดคล้องกับ                 
แผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุง เทพมหานคร (พ.ศ.  2561 - 2565)                            
ที่กรุงเทพมหานครก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบ HR ให้มีความเข้มแข็งและทันต่อ           
บริบทที่เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ที่ 4.5 พัฒนาระบบข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล การใช้ข้อมูล
ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้เทคโนโลยีสนับสนุนภารกิจ 
 5. ปัญหาด้านการวางแผนก าลังคน ผู้บริหารควรก าหนดให้มีการจัดท าแผนก าลังคน                      
และก าหนดทิศทางในการใช้ก าลังคน เพ่ือน าไปสู่การสรรหาคนให้ตรงตามความต้องการ สอดคล้อง
กับแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ 20 ปี ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2561 – 2565) ที่กรุงเทพมหานคร      
ก าหนดเป้าประสงค์และมาตรการในการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครด้านที่ 7           
การบริหารจัดการเมืองมหานคร มิติที่ 7.3 การบริหารทรัพยากรบุคคล ก าหนดให้มีการทบทวนและ
ปรับปรุงกรอบอัตราก าลังและโครงสร้างอัตราก าลังให้มีความเหมาะสม และรองรับการเปลี่ยนแปลง 
ประกอบด้วยมาตรการที่ส าคัญ เช่น จัดท าแผนก าลังคนของกรุงเทพมหานครส ารวจ ศึกษาภารกิจ
และโครงสร้างต าแหน่งทีส่ าคัญและสอดคล้องกับภารกจิ  

6. ปัญหาด้านนโยบายผู้บริหาร ผู้บริหารควรก าหนดทิศทางการพัฒนาองค์การ ทิศทาง                           
การสรรหา พัฒนา รักษาไว้ และใช้ประโยชน์บุคลากรในองค์การอย่างเต็มศักยภาพ โดยควรมี                        
การจัดท าแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลของส านักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร 
เพ่ือให้สามารถก าหนดทิศทางการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมถึงก าหนดแผนงาน โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ 
รองรับได้อย่างชัดเจน สอดคล้องกับงานวิจัยของ นิรันดร์ แสงสุวรรณวาว (2560) ได้ศึกษา                                        
ผู้น ากับการเปลี่ยนแปลงองค์การภาครัฐภายใต้ยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 ผลการวิจัยสรุปว่า 
บทบาทของผู้น าภาครัฐในการเปลี่ยนแปลงองค์การสู่ยุคประเทศไทย 4.0 ต้องมีบทบาท                           
ในการผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงองค์การในด้านต่าง ๆ โดยการปรับปรุงบทบาทและโครงสร้าง
ขององค์การ การปรับปรุงวิสัยทัศน์และแผนยุทธศาสตร์ การสื่อสาร ถึงความจ าเป็นเร่งด่วน                               
ในการเปลี่ยนแปลงองค์การและการสื่อสารวิสัยทัศน์ การพัฒนาบุคลากรทั้งในส่วนของบุคลากร                        
ในองคก์ารและกลุ่มเป้าหมายขององค์การ และการสร้างวัฒนธรรมองคก์ารทีเ่ป็นประโยชน์     

                                                    
แนวทางในการพัฒนารูปแบบและวิธีการพัฒนากระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษย์                                    

ในยุคราชการ 4.0 ของส านักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร มีประเด็นที่น ามา
อภิปราย ดังนี้                  

1. ด้านการวางแผนทรัพยากรมนุษย์  ควรมีการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ให้รองรับ                         
ระบบราชการ 4.0 ทั้งในเรื่องของการก าหนดอัตราก าลังที่เหมาะสม สอดคล้องกับบทบาทภารกิจ                    
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การพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกภายนอก สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ พระครูปัญญาภิยุต (ประจวบ ปฺญฺญาทีโป) (2561) ได้ศึกษา การจัดการทรัพยากรมนุษย์
ขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาขลุง อ าเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ผลการวิจัยสรุปว่า ข้อเสนอแนะ           
ด้านการวางแผน คือ ควรจัดการครอบคลุมการวางแผน การจัดบุคคล การมอบงาน การสั่งการ                
การประสานงาน การติดตาม การควบคุมคุณภาพ การประเมิน การรายงาน และการจัดงบประมาณ 
และองค์การบริหารส่วนต าบลควรมีการวางแผนที่สอดคล้องและส่งเสริมซึ่งกันและกันในองค์กร                       
ไม่ว่าจะเป็นสอดคล้องของแผนข้ามสายงานที่แต่ละสายงานมีแผนของตนเองแต่แผนนั้นต้องเป็นไป                 
ในทิศทางเดียวกันและส่งเสริมกัน         

2. ด้านการสรรหาและคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์ ควรมีการพัฒนาระบบการสรรหาและ
คัดเลือกให้มีรูปแบบที่หลากหลาย ให้สามารถดึงดูดคนรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาสมัคร                  
รับราชการ มีการวางแผนและเตรียมความพร้อมให้สอดรับกับความเปลี่ยนแปลงในยุคราชการ 4.0 
โดยน าเทคโนโลยีมาใช้ในทุกกระบวนการในการสรรหาและคัดเลือกบุคคล และน าระบบการจ้างงาน                            
ที่หลากหลายมาสร้างโอกาสและทางเลือกให้แก่คนรุ่นใหม่ในการเข้ารับราชการ สอดคล้องกับ                           
แผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุง เทพมหานคร (พ.ศ.  2561 - 2565)                   
ที่กรุงเทพมหานครก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารก าลังคนเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง                      
กลยุทธ์ที ่3.2 พัฒนารูปแบบการจ้างงานบุคลากร และวิธีการจ้างงานให้เหมาะสมกับงานและภารกิจ 
และกลยุทธ์ที่ 3.3 พัฒนาและขยายรูปแบบการสรรหาและเลือกสรรเชิงรุก 
 3 .  ด้ านการฝึ กอบรมและ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์  คว รคั ด เลื อกบุ คล ากร ให้ มี                             
ความเหมาะสมกับหลักสูตรฝึกอบรม มีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกที่ชัดเจน ควรส่งเสริมให้บุคลากร
พัฒนาศักยภาพด้านทักษะ (Digital Skill) และความเชี่ยวชาญพิเศษ (Specific Skill) เทคโนโลยีดิจิทัล           
ของบุคลากรผ่านสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบ Digital Platform และหลักสูตรออนไลน์จากเว็บไซต์ต่าง ๆ 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ จนิต์จุฑา จันทร์ประสิทธิ์ (2559) ได้ศึกษา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของ
บุคลากรทางการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ผลการวิจัยสรุปว่า แนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ด้านการฝึกอบรม ควรมีการส ารวจความต้องการของบุคลากรและ         
ควรมีการวางแผนการฝึกอบรม ทบทวนแผน 

 4. ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน ควรน าระบบประมวลผลการบริหารผลงาน                         
ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ เพ่ือประโยชน์                    
ในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว สอดคล้องกับ
แนวคิดของ Noe, Hollenbeck, Gerhart and Wright (อ้างถึงใน จตุรงค์  นภาธร, 2562) ที่ว่า                  
กลยุทธ์และแนวปฏิบัติด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์เพ่ือการเป็นองค์การที่มีสมรรถนะสูงของ                 
การบริหารผลการปฏิบัติงานของพนักงาน คือ ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ขององค์การจะต้อง
ออกแบบระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานของบุคลากรให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์การด้วย
องค์การจ าเป็นต้องให้ความส าคัญกับการก าหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดที่จะใช้ในการวัดผล                             
การปฏิบัติงานให้ชัดเจนและสามารถวัดได้ และองค์การจะต้องมีการติดตามและปรับปรุงเป้าหมาย
และตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานให้ทันสมัย และสอดคล้องกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ                    
และวัฒนธรรมองค์การที่เปลี่ยนแปลงไปด้วยเสมอ 



16 
 

 5. ด้านการบริหารค่าตอบแทน ควรมีระบบการบริหารค่าตอบแทนที่มีความเป็นธรรม                               
ที่สอดคล้องกับผลการปฏิบัติงานอย่างแท้จริง และควรมีการพิจารณาทบทวนโครงสร้างบัญชี               
อัตราเงินเดือนของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญให้เหมาะสม เป็นธรรม และได้มาตรฐาน                       
โดยค านึงถึงสภาพเศรษฐกิจและค่าครองชีพที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน และปัจจัยอ่ืนที่จ าเป็น 
สอดคล้องกับแนวคิดของ Noe, Hollenbeck, Gerhart and Wright (อ้างถึงใน จตุรงค์  นภาธร, 
2562) ทีว่่า กลยุทธ์และแนวปฏิบัติด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์เพ่ือการเป็นองค์การที่มีสมรรถนะ
สูงของการบริหารคา่ตอบแทนและผลประโยชน์ของพนักงาน คือ องค์การที่มีสมรรถนะสูงต้องกระตุ้น
ให้บุคลากรมองเห็นความส าคัญของการบริหารผลการปฏิบัติงานของบุคลากรโดยการเชื่อมโยง                        
การจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของบุคลากรเข้ากับการที่บุคลากรปฏิบัติงานได้บรรลุเป้าหมาย                     
ตามตัวชี้วัดที่ก าหนด ทั้งการจ่ายค่าตอบแทนในรูปของการจ่ายค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน 
(Merit Pay) การจัดสรรผลก าไรขององค์การคืนให้บุคลากร (Profit Sharing) และการจัดสรร
ผลประโยชน์ที่องคก์ารได้รับคืนให้บุคลากร (Gainsharing)  
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัยครั้งนี ้ผู้วิจัยมีขอ้เสนอแนะ ดังนี้ 
 1. ผู้บริหารและบุคลากรของส านักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครควรได้รับ
การพัฒนาไปพร้อม ๆ กัน เพ่ือให้เกิดการปรับเปลี่ยนกระบวนการทางความคิด (Mindset)                        
ให้มีส านึกของการเป็นผู้ประกอบการสาธารณะ และเพ่ิมทักษะให้มีสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับ                          
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในศตวรรษที่ 21 อันจะน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงเพ่ือสร้างคุณค่า                      
และประโยชน์สุขแก่ผู้รับบริการหรือประชาชน 
 2. ควรสร้างระบบกลไกวิธีการจูงใจให้บุคลากรท างานได้อย่างเต็มก าลังความสามารถ                                                                                                                      
มีการพัฒนาขีดความสามารถ เพ่ิมพูนความรู้อย่างต่อเนื่อง และปฏิบัติงานบนพ้ืนฐานของ                            
หลักธรรมมาภิบาล รวมทั้งควรส่งเสริมให้บุคลากรเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง กล้าตัดสินใจและ                       
กระท าการในสิ่งที่ถูกตอ้ง เพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวมและสามารถปฏิบัติราชการให้ตอบสนองต่อบริบท                        
ทีเ่ปลี่ยนแปลงไปไดอ้ย่างทันทว่งท ี 

3. ควรส่งเสริมให้มีการบูรณาการท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในรูปแบบของ
เครื อข่ า ย  และ มีกา รผลั กดั น ให้ มี ก า รน า เทค โน โ ลยี ม า ใช้ ใ นการ การปฏิ บั ติ ง านหรื อ                                  
การให้บริการประชาชนมากยิ่งขึ้น 
 4. ควรน าสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture : EA) มาใช้ส าหรับวิเคราะห์ 
ออกแบบ วางแผน และขับเคลื่อนการพัฒนาองค์การแบบองค์รวมในด้านกระบวนการปฏิบัติงานและ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสามารถน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยสนับสนุนการท างาน                  
ในกระบวนการจัดการทรพัยากรมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5. ควรน ากลยุทธ์การสื่อสารเพ่ือบริหารการเปลี่ยนแปลงมาใช้ในการเปลี่ยนแปลงองค์การ                               
ไปสู่ระบบราชการ 4.0 และความเป็นดิจิทัล (Digitalization) เพ่ือลดการต่อต้านของบุคลากร                       
ในองค์การและสร้างความเข้าใจในการเปลี่ยนแปลง 
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