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บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพ่ือศึกษารูปแบบวิธีการพัฒนาสมรรถนะ อุปสรรคปัญหา  
แนวทางแก้ไขอุปสรรคปัญหาในกระบวนการพัฒนาสมรรถนะ และแนวทางพัฒนารูปแบบ วิธีการใน
การพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานของบุคลากร กลุ่มงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพและต าแหน่ง 
สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร ใช้วิธีวิจยัเอกสารและวิจัยสนาม เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการ
สัมภาษณ์แบบมโีครงสร้าง กลุ่มตัวอย่างได้แก ่หัวหนา้กลุ่มงานจ านวน 1 คน  เจา้หน้าที่ปฏิบัตงิานกลุ่มงาน
พัฒนาสมรรถนะวชิาชีพและต าแหน่ง สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร จ านวน 6 คน  
ผลการศึกษาพบว่า (1) การพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานของบุคลากร คือ การก าหนดรูปแบบ วิธีการ
พัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานโดย Model 70:20:10 โดยแบ่งเปน็เปอร์เซ็นดังนี ้70% เป็นการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง 20% การเรียนรู้จากผู้อ่ืน 10% เป็นการเรียนรู้ผ่านการฝึกอบรม สัมมนา อย่างเป็นทางการ  
(2) อุปสรรคปัญหาในกระบวนการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานของบุคลากร คือ ปัญหาด้านภารกิจ
งานมากเกินไปท าให้ไม่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะให้กับตนเองไม่เต็มที่ ปัญหาด้านบุคลากรไม่เพียงพอ 
และปัญหาด้านงบประมาณการฝึกอบรมมีงบประมาณไม่เพียงพอต่อความต้องการการฝึกอบรม  
(3) แนวทางแก้ไขอุปสรรคปัญหาในกระบวนการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานของบุคลากร คือ  
ควรมีการพัฒนาบุคลากรให้เหมาะสมเพ่ือรองรับกับการปฏิบัติงาน ส่งเสริมและให้ความส าคัญการ
จัดการฝึกอบรมเฉพาะด้านเทคนิคท่ีเกี่ยวข้องกับการเป็นเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม และควรก าหนดภารกิจ
ให้ตรงตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งเพ่ือให้มีสมรรถนะที่พึงประสงค์ (4) แนวทางพัฒนารูปแบบ 
วิธีการในการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานของบุคลากร คือ พัฒนาโดยรูปแบบวิธีการการจัดการ
ความรู้ (Knowledge Management : KM) ให้บุคลากรมีการหมุนเวียนเปลี่ยนงาน (Job Rotation)  
ส่งเสริมให้บุคลากรเข้าไปฝึกอบรม (Training) ในรูปแบบ Observe  และการน าเทคโนโลยีมาเพ่ิม
สมรรถนะของบุคลากรของกลุ่มงานให้มากข้ึน 

ค าส าคัญ:   การพัฒนาสมรรถนะ  การปฏิบัติงานของบุคลากร  สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร  
 
 
 
 
     

*บทความนี้เรียบเรียงจากการศึกษาอิสระเร่ือง การพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัตงิานของบุคลากร กรณีศึกษา กลุ่มงานพัฒนา
สมรรถนะวิชาชีพและต าแหน่ง สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร  
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บทน า 

ปัจจุบันบริบทสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
กรุงเทพมหานครซ่ึงเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม มีฐานะเป็นเมืองหลวงของ 
ประเทศไทย โดยเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ มีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็น
ผู้น าในการบริหาร สร้างและมอบนโยบายการบริหารกรุงเทพมหานคร โดยปลัดกรุงเทพมหานครเป็น
ผู้บังคับบัญชาสูงสุดของข้าราชการประจ าผู้ปฏิบัติ โครงสร้างของส่วนราชการให้บริการประชาชนเป็น 
ส านักและส านักงานเขต โดยมีการแบ่งเขตการปกครอง 50 เขต  

กรุงเทพมหานครมีการจัดท าแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร (พ.ศ.2561-
2565) ในยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการ ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อยท่ี 7.3 การบริหารทรัพยากร
บุคคล แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2561 – 2565) ด้านที่ 7 การบริหารจัดการเมือง 
มหานคร มิติที่ 7.3 การบริหารทรัพยากรบุคคล และแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร 
ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2561 – 2565) ในยุทธศาสตร์ที่ 4 กลยุทธ์ที่ 4.3 สร้างองค์กรแห่งความสุข (Happy 
Workplace)  โดยแนวคิดการจัดการองค์กรแห่งความสุข และการจัดท าแผนดังกล่าวช่วยให้
หน่วยงานสามารถพัฒนาบุคลากร แบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่อมั่นของ
ประชาชน อีกท้ัง สามารถท าให้มีระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเข็มแข็งเอ้ือต่อความเป็นธรรมสามารถ
สร้างสมดุลระหว่างชีวิตการท างาน และชีวิตส่วนบุคคลของผู้ปฏิบัติงานตลอดจนสามารถดึงดูดผู้มี 
ความรู้ ความสามารถสูง และสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรได้รวมถึงยังเป็นตัวก าหนด
บทบาทหน้าที่ให้แก่หน่วยงาน เพื่อให้ข้าราชการและบุคลากรในหน่วยงานได้มีแนวทางก าหนด
วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของการปฏิบัติงานได้อย่างชัดเจน ซึ่งได้มุ่งเน้นให้หน่วยงานด าเนินการ
ตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร เพ่ือให้สามารถบรรลุเป้าหมายของกรุงเทพมหานคร ตาม
แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี และแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร และ
เป็นแนวทางให้ข้าราชการสามัญและบุคลากรของสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครเพ่ือ
ด าเนินการให้สอดคล้องและเป็นไปตามแผนดังกล่าวเพ่ือให้เป็นไปตามเป้าหมายของการพัฒนา
กรุงเทพมหานครที่ก าหนด แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2556 – 2575)  

สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครมีภารกิจหลักในการพัฒนาข้าราชการและ 
บุคลากรกรุงเทพมหานครด้วยกระบวนการฝึกอบรม ให้ค าปรึกษาแนะน าวิธีด าเนินการฝึกอบรมและ
พัฒนา ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร รวมทั้งส่งเสริมให้ข้าราชการและบุคลากร
กรุงเทพมหานคร มีโอกาสพัฒนาตนเองด้วยการให้ทุนการศึกษาเพ่ิมเติม ฝึกอบรม สัมมนา ดูงานทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศ และพัฒนา คุณธรรมจริยธรรม พัฒนาคุณภาพชีวิต และด าเนินการตาม
นโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ในการพัฒนาบุคลากร โดยก าหนดแผนปฏิบัติการพัฒนาทรัพยากร
บุคคลของกรุงเทพมหานครให้เหมาะสม เป็นระบบและมีความต่อเนื่อง  
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วิธีการด าเนินการวิจัย 

ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวิธีการวิจัยดังนี้ 
1. การวิจัยเอกสาร (Documentary Research) เป็นการรวบรวมข้อมูล จากเอกสารทาง

วิชาการ วารสาร สิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ รายงานการ
ประชุม คู่มือปฏิบัติงาน ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง เอกสารทางราชการ ที่เก่ียวข้องกับหลักการและ
แนวทางในการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์การ 

2. การวิจัยสนาม (Field Research) โดยผู้วิจัยลงพ้ืนที่เพ่ือสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างด้วยการ
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง หรือการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ (Structured interview or formal 
interview)  
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้ 
1. ประชากร (Population) ได้แก่ บุคลากร เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนากลุ่มงาน 

พัฒนาสมรรถนะวิชาชีพและต าแหน่ง สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร 
2. กลุ่มตัวอย่าง (Sample) ที่ใช้ในศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 

(Purposive sampling) เป็นการเลือกตัวอย่างโดยก าหนดคุณลักษณะของประชากรที่ต้องการศึกษา 
(วิโรจน์ ก่อสกุล,2563, หน้า 52) จึงใช้วิธีการเก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key informants) 
จ านวน 7 คน ดังต่อไปนี้ 

หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพและต าแหน่ง  1  คน 
เจ้าหน้าที่กลุ่มงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพและต าแหน่ง ดังนี้ 
นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ   2 คน 
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ   4 คน  

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยกรณีศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัย ได้ใช้วิธีการ

สัมภาษณ์ โดยสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง หรือการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ (Structured 
Interview or formal Interview) ลักษณะของการสัมภาษณ์เป็นการสัมภาษณ์ท่ีมีค าถามและ
ข้อก าหนดแน่นอนตายตัวจะสัมภาษณ์ผู้ใดก็ใช้ค าถามเดียวกัน (สุภางค์ จันทวานิช,2559, หน้า 75) 
และการสัมภาษณ์จะท าการสัมภาษณ์เป็นรายบุคคล ก่อนการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้ศึกษาได้ก าหนดวัน
นัดหมายวันสัมภาษณ์ โดยได้แจ้งให้ผู้ให้สัมภาษณ์ทราบก่อนล่วงหน้า ในการสัมภาษณ์ผู้สัมภาษณ์จะ
ใช้การจดบันทึกและบันทึกเสียง โดยก่อนสัมภาษณ์จะขออนุญาตผู้ถูกสัมภาษณ์ในการจดบันทึกการ
สนทนาก่อนทุกครั้ง 
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วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ในการวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้ 
1. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร เป็นวิธีการศึกษาค้นคว้าเก็บรวบรวมข้อมูลทั่วไป 

โดยการรวบรวมเอกสารซึ่งเป็นข้อมูลที่มีการบันทึกไว้แล้วโดยผู้อ่ืน ได้แก่ 
1.1 หนังสือทั่วไป ได้แก่ ต ารา คู่มือ เอกสารประกอบการบรรยายรวมถึงเอกสารทาง

วิชาการ วารสาร สิ่งพิมพ์ เป็นต้น 
1.2 หนังสืออ้างอิง ได้แก่ สารานุกรม พจนานุกรม เป็นต้น 
1.3 งานวิจัย วิทยานิพนธ์ เป็นงานที่ผู้ศึกษาได้ท าการศึกษาค้นคว้าในเรื่องนั้นๆ อย่าง

ละเอียด 
1.4 เอกสารของทางราชการ เป็นเอกสารที่ส่วนราชการจัดท าขึ้นเพ่ือประโยชน์ในการ

ปฏิบัติ เช่น นโยบาย กฎระเบียบ พระราชบัญญัติ คู่มือปฏิบัติงาน ประกาศ ค าสั่ง เป็นต้น 
2. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากภาคสนาม ผู้ศึกษาจะเก็บข้อมูลโดยวิธีการสัมภาษณ์ โดยที่ 

ผู้ศึกษาเลือกวิธีการสัมภาษณ์ตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัย ซึ่งใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบมี
โครงสร้าง (Structured Interview) โดยที่ผู้ศึกษาต้องท าการสัมภาษณ์ไปตามค าถามที่ก าหนดไว้ใน
แบบสัมภาษณ์ ซึ่งผู้ศึกษาจะสัมภาษณ์ตามข้อที่ก าหนดไว้เท่านั้น และผู้ศึกษาจะใช้แบบสัมภาษณ์ 
ซึ่งเป็นค าถามในการสัมภาษณ์และจดบันทึกข้อมูลและบันทึกเสียงตามค าบอกของผู้ถูกสัมภาษณ์ 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลในการท าการศึกษาครั้งนี้ เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้ศึกษามี

ขั้นตอนในการวิเคราะห์ ดังนี้ 
1. ผู้ศึกษาจะน าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาแยกประเด็นตามแต่ละประเด็น 
2. น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาแยกประเด็นค าถาม แล้วน ามาเปรียบเทียบความเหมือน 

หรือความแตกต่างของผู้ให้สัมภาษณ์แต่ละคน ก่อนจะน าข้อมูลนั้นไปวิเคราะห์ 
3. น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาแยกประเด็นค าถาม แล้วน ามาเปรียบเทียบกับข้อมูล

เอกสารที่เกี่ยวข้องกัน อาทิเช่น แนวทางการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานของบุคลากร ก่อนจะน า
ข้อมูลนั้นไปวิเคราะห์ 

4. น าข้อมูลที่ได้จากการเปรียบเทียบมาท าการวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกัน เพ่ือสรุปผลการวิจัย
สภาพปัญหาและข้อเสนอแนะของการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานของบุคลากร สถาบันพัฒนา
ข้าราชการกรุงเทพมหานคร โดยใช้การน าเสนอผลการวิจัยในรูปแบบพรรณนา 

ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 
 ผลการวิจัย 

ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 
ผลการวิจัยเอกสารและการวิจัยสนาม พบว่าการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานของ

บุคลากร กรณีศึกษา : กลุ่มงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพและต าแหน่ง สถาบันพัฒนาข้าราชการ
กรุงเทพมหานคร เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ  (Qualitative  Research) โดยใช้แบบสัมภาษณ์เป็น
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เครื่องมือในการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ  1) เพ่ือศึกษารูปแบบ วิธีการพัฒนาสมรรถนะการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรกลุ่มงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพและต าแหน่ง สถาบันพัฒนาข้าราชการ
กรุงเทพมหานคร 2) เพ่ือศึกษาอุปสรรคปัญหาในกระบวนการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานของ
บุคลากรกลุ่มงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพและต าแหน่ง สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร   
3) เพ่ือศึกษาแนวทางแก้ไขอุปสรรคปัญหาในกระบวนการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานของ
บุคลากรกลุ่มงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพและต าแหน่ง สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร 
4) เพ่ือศึกษาแนวทางพัฒนารูปแบบ วิธีการในการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานของบุคลากรกลุ่ม
งานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพและต าแหน่ง สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยได้น า
ข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ในการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างจากบุคลากรกลุ่มงานพัฒนาสมรรถนะ
วิชาชีพและต าแหน่ง สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร จ านวน 7 คน น ามาวเิคราะห์และแยก
ประเด็นจากข้อมูลเพ่ือให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้ 

1. รูปแบบ วิธีการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานของบุคลากรกลุ่มงานพัฒนาสมรรถนะ
วิชาชีพและต าแหน่ง สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร 

จากการศึกษาพบว่า กลุ่มงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพและต าแหน่ง สถาบันพัฒนาข้าราชการ
กรุงเทพมหานคร มีรูปแบบ วิธีการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานของบุคลากรประกอบด้วย 

1) 70 % การเรียนรู้และพัฒนาสมรรถนะด้วยตนเอง จากการลงมือท างาน หรือการได้
ทดลองท า ให้ได้รับการพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานผ่านประสบการณ์จริง หรือการได้หมุนเวียน
การปฏิบัติงานเพ่ือได้รับการพัฒนาที่รอบด้านมากขึ้น ซึ่งท าให้ข้าราชการในกลุ่มงานมีโอกาศท่ีได้รับ
งานใหม่สามารถท างานได้เต็มสมรรถนะอย่างเต็มศักยภาพ โดยสั่งสมความเชี่ยวชาญระหว่างการ
ปฏิบัติงานนี้ ส่งผลต่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการคิดวิเคราะห์จากการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย และ
เพ่ิมขีดสามารถในการปฏิบัติงาน หรือสมรรถนะที่พึงประสงค์ของกลุ่มงาน 

2) 20 % การเรียนรู้จากเพ่ือนร่วมงาน โดยวิธีการสอนงานการปฏิบัติงาน Coaching  
และระบบพ่ีเลี้ยง (Mentoring) มาพัฒนา คือ ก าหนดให้ข้าราชการที่บรรจุใหม่พัฒนาสมรรถนะและ
จับคู่พ่ีเลี้ยงเพ่ือศึกษาลักษะงานต่าง ๆ ตามหน้าที่หลักโดยปฏิบัติตามค าแนะน าของพ่ีเลี้ยงเพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพและลดปัญหาที่อาจจะเกิดข้อผิดพลาดได้ เมื่อได้รับค าแนะน า จะท าให้พอจะรู้แนวทาง
ปฏิบัติต่องาน และเกิดความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนางานต่อไปได้ท าให้ช่วยเพิ่มศักยภาพและ
สมรรถนะในการปฏิบัติงานได้ ซึ่งเป็นระบบที่พ่ีเลี้ยงหรือผู้มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานท าหน้าที่
ให้ค าปรึกษาแนะน าสอนงานให้กับบุคลากรที่อ่อนประสบการณ์กว่า 

3) 10 % การส ารวจเพื่อส่งข้าราชการของกลุ่มงานไปฝึกอบรม สัมมนา ดูงาน ตามการ
พิจารณาของหัวหน้ากลุ่มงาน หรือความต้องการของข้าราชการ และในการเข้ารับการฝึกอบรมเพ่ือ
พัฒนาสมรรถนะของข้าราชการในกลุ่มงานจ าเป็นต้องเกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานและหรือสามารถ
ส่งเสริมการเพ่ิมขีดความสามารถพฤติกรรมในการปฏิบัติงานได้ และเมื่อเสร็จสิ้นการฝึกอบรม จะต้อง
มาถ่ายทอดความรู้เพ่ือเพ่ิมทักษะความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรม 
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2. อุปสรรคปัญหาในกระบวนการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานของบุคลากร 
กลุ่มงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพและต าแหน่ง สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร 

จากการศึกษาพบว่า อุปสรรคปัญหาในกระบวนการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานของ
บุคลากรกลุ่มงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพและต าแหน่ง สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร 
ประกอบด้วย 

1) ปัญหาด้านภารกิจงาน เนื่องจากภารกิจต้องด าเนินการจัดการฝึกอบรมประกอบกับมี
งานหลายด้านที่ต้องรับผิดชอบ ของต าแหน่งในกลุ่มงานจึงท าให้มีเวลาเข้ารับการพัฒนาสมรรถนะ
อย่างเป็นรูปแบบนั้นมีน้อยเนื่องจากการมอบหมายภารกิจจะแบ่งงานโดยทุกคนมีภารกิจงานหลัก 
และมีกรอบระยะเวลาในการด าเนินการ ถึงแม้ว่าจะปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมสามารถเรียนคู่
กับการปฏิบัติงานไปด้วยได้แต่ก็มีส่วนในการฝึกอบรมจะตรงและเก่ียวข้องในการปฏิบัติงานและ
เนื่องจากต าแหน่งในกลุ่มงานเป็นนักทรัพยากรบุคคล ซึ่งไม่จ ากัดสาชาวิชาของวุฒิการศึกษา ท าให้มี
ความหลากหลายของคุณวุฒิซึ่งการเริ่มต้นการพัฒนาจะต้องวางพื้นฐานค่อนข้างมาก และปัญหา
เกี่ยวกับงานพิเศษเพ่ิมข้ึนมาที่ไม่ใช่งานในหน้าที่หรืองานประจ าตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

2) ปัญหาด้านบุคลากร ได้แก่ ปัญหาการขาดอัตราก าลังของกลุ่มงานเนื่องจากมีการ
โอนย้ายบ่อยครั้งและมาทดแทนไม่ทันเวลากับภารกิจงาน ท าให้ข้าราชการที่ต้องปฏิบัติหน้าที่
จ าเป็นต้องได้รับมอบหมายงานเพิ่มขึ้น จึงไม่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะให้กับตนเองไม่เต็มที่ไม่มีเวลา
การเข้ารับการฝึกอบรมที่หน่วยงานจัดขึ้น และบุคลากรขาดการเข้าถึงการการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องใน
การปฏิบัติงานเนื่องจากไม่รับการสนับสนุนเข้าที่ควร 

3) ปัญหาด้านงบประมาณการฝึกอบรม  เนื่องจากกลุ่มงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพและ
ต าแหน่ง เป็นหน่วยงานเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ด้านการฝึกอบรม จึงจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนา
สมรรถนะเกี่ยวกับเทคนิคการคิดวิเคราะห์โครงการและการเขียนแผนโครงการของการฝึกอบรมและ
การพัฒนาบุคลากรของกรุงเทพมหานครเป็นอย่างมาก เช่น การพัฒนาทักษะด้านการสื่อสาร ทักษะ
ด้านการฟังจับใจความส าคัญ ทักษะการเป็นพิธีกร ระเบียบเกี่ยวกับการฝึกอบรม การบริหาร
งบประมาณในโครงการฝึกอบรม ซึ่งการพัฒนาสมรรถนะที่เป็นการเรียนรู้ด้วยตนเองและการสอนงาน
จากเพ่ือนร่วมงานไม่เพียงพอต่อการเพ่ิมศักยภาพของบุคลากรได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ซึ่งที่ผ่านมา
ไม่มีงบประมาณในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรทางการฝึกอบรมโดยตรง มีเพียงบางโครงการที่
เกี่ยวข้อง แต่ไม่เป็นการเฉพาะเจาะจงส าหรับเจ้าหน้าที่ด้านการฝึกอบรม และปัจจุบันมีการพัฒนา
และเทคนิคต่าง ๆ ในการบริหารโครงการฝึกอบรมอย่างมากโดยมีการใช้เทคโนโลยีมาประกอบการ
ปฏิบัติงานเพิ่ม จึงเป็นอุปสรรคปัญหาอย่างมากและต้องได้รับการพัฒนาหรือฝึกอบรมอย่างเร่งด่วน  

3. แนวทางแก้ไขอุปสรรคปัญหาในกระบวนการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานของ
บุคลากรกลุ่มงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพและต าแหน่ง สถาบันพัฒนาข้าราชการ
กรุงเทพมหานคร 
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จากการศึกษาพบว่า แนวทางแก้ไขอุปสรรคปัญหาในกระบวนการพัฒนาสมรรถนะการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรกลุ่มงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพและต าแหน่ง สถาบันพัฒนาข้าราชการ
กรุงเทพมหานครมีดังนี้ 

1) ควรมีการพัฒนาบุคลากรให้เหมาะสมเพ่ือรองรับกับการปฏิบัติงานที่มีหลายด้านและ
หน้าที่รับผิดชอบหลากหลายมิติ เพื่อประสิทธิภาพของงานและบุคลากรได้มีเวลาหาโอกาสในการ
พัฒนาตนเองเพ่ือเพ่ิมสมรรถนะขีดความสามารถในการท างานมากขึ้น และควรมีการบูรณาการ
ระหว่างหน่วยงานในการจัดองค์ความรู้ร่วมกัน 

2) ควรให้ความส าคัญการจัดการฝึกอบรมเฉพาะด้านเทคนิคท่ีเกี่ยวข้องกับการเป็น
เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้บุคลากรได้รับการพัฒนาสมรรถนะในด้านต่าง ๆ เช่น ทักษะ
ด้านการฟังจับใจความส าคัญ ทักษะการเป็นพิธีกร ระเบียบเกี่ยวกับการฝึกอบรม ทักษะด้าน
บุคลิกภาพ เพ่ือให้บุคลากรมีสมรรถนะที่พึงประสงค์จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน และผู้บริหารควรให้การ
สนับสนุนอย่างจริงจังในการสมรรถนะ 

3) ควรก าหนดภารกิจให้ตรงตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง เช่น ก าหนดให้ท างานใน
ลักษณะงานที่เกี่ยวข้องหรือตรงกับสายงานที่รับผิดชอบจะท าให้มีความเชี่ยวชาญเพราะด้านที่ท าอยู่
เป็นประจ า และการก าหนดคุณวุฒิที่เก่ียวข้องกับสายงานบุคลากรโดยตรงเนื่องจากกลุ่มงานพัฒนา
สมรรถนะวิชาชีพและต าแหน่ง สถาบันพัฒนาข้าราชการ เป็นกลุ่มงานที่มีเฉพาะต าแหน่งนัก
ทรัพยากรบุคคลเพ่ือความมีประสิทธิภาพควรมีพ้ืนฐานในด้านทรัพยากรบุคคลเป็นต้นทุนในการ
ปฏิบัติงาน    

4. แนวทางพัฒนารูปแบบ วิธีการในการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานของบุคลากรกลุ่ม
งานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพและต าแหน่ง สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร 

จากการศึกษาพบว่า แนวทางพัฒนารูปแบบ วิธีการในการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรกลุ่มงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพและต าแหน่ง สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร 
 1) พัฒนาโดยรูปแบบวิธีการการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) ใน
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือการแนะน า โดยเป็นการเรียนรู้จากตัวอย่างเพ่ือน
ร่วมงานหรือเทคนิคองค์ความรู้ที่ได้รวบรวมไว้แล้วให้มากข้ึนก่อนการปฏิบัติงานนั้น โดยให้สอดคล้อง
กับเรื่องของการปฏิบัติงานสามารถน าสมรรถนะนั้นไปปฏิบัติใช้ตามที่หน่วยงานก าหนดได้จริง 
 2) การหมุนเวียนเปลี่ยนงาน (Job Rotation) เป็นการพัฒนาการเรียนรู้ให้ผู้ปฏิบัติงาน
สามารถเรียนรู้งานใหม่ที่ไม่เคยท ามาก่อน โดยด าเนินการตั้งต้นกระบวนจนจบกระบวนการท างานนั้น
เพ่ือเพ่ิมสมรรถนะที่พึงประสงค์ในการปฏิบัติงาน 
 3) การเข้าไปฝึกอบรม (Training) ในรูปแบบ Observe เนื่องจากข้าราชการในหน่วยงาน
มีหน้าที่หลักในการพัฒนาความรู้และทักษะข้าราชการกรุงเทพมานคร โดยสามารถฝึกอบรมที่
บุคลากรผู้นั้นเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานขณะนั้นอยู่แล้วควบคู่ไปกับการพัฒนาสมรรถนะด้วยได้  
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 4) การน าเทคโนโลยีมาเพ่ิมสมรรถนะของบุคลากรของกลุ่มงานให้มากข้ึนเนื่องจาก
วิวัฒนาการปัจจุบันน าเทคโนโลยีมาเป็นเครื่องมือส าคัญทั้งด้านการจัดการองค์การและการเพิ่มขีด
ความสามารถของบุคลากรในองค์การอย่างต่อเนื่อง 
 
การอภิปรายผล 

จากผลการวิจัยพบประเด็นที่น่าสนใจเพื่อน ามาอภิปรายผลได้ดังนี้ 
1. แนวทางการพัฒนาด้วยรูปแบบวิธีการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานโดย Model 

70:20:10 ดังนี้ 
70 % การเรียนรู้และพัฒนาสมรรถนะด้วยตนเอง จากการลงมือท างาน หรือการได้ 

ทดลองท า ให้ได้รับการพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานผ่านประสบการณ์จริง 20 % การเรียนรู้จาก
เพ่ือนร่วมงาน โดยวิธีการสอนงานการปฏิบัติงาน Coaching  และระบบพ่ีเลี้ยง (Mentoring)  
มาพัฒนา คือ ก าหนดให้ข้าราชการที่บรรจุใหม่พัฒนาสมรรถนะและจับคู่พ่ีเลี้ยงเพ่ือศึกษาลักษะงาน
ต่าง ๆ 10 % ส่งเสริมให้ข้าราชการทุกระดับเข้ารับการฝึกอบรม สัมมนา ดูงาน ตามการพิจารณาของ
หัวหน้ากลุ่มงาน หรือความต้องการของข้าราชการเพ่ือพัฒนาสมรรถนะของข้าราชการ สอดคล้องกับ
แนวคิดของ ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (อ้างถึงใน ชลิดา  ศรมณี ,2563,หน้า 1 – 3) 
การจัดท าโปรแกรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคลตามแนว Competency การจะท าโปรแกรมการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลตามแนว competency ประกอบด้วยขั้นตอนดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 ตัดสินใจว่าองค์การควรพัฒนาพนักงานให้มี competency ใดและ 
Competency ใดที่พัฒนาได้ยากไม่คุ้มค่าท่ีจะทุ่มเททรัพยากรในการพัฒนาซึ่งหากต้องการให้เกิด
ความคุ้มค่าองค์การควรสรรหาบุคคลที่มี competencyดังกล่าวอยู่แล้วมาเป็นพนักงานขององค์การ 
 ขั้นตอนที่ 2 เลือกวิธีการพัฒนาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพมากท่ีสุดเป็นการเลือกวิธีการพัฒนา
บุคลากรที่เหมาะสมกับองค์การและผู้เข้ารับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลซึ่งมีหลากหลายวิธีดังที่กล่าว
มาแล้วในหน่วยที่ 3  

ขั้นตอนที่ 3 ก าหนดหลักสูตรฝึกอบรมและกิจกรรมการพัฒนาที่สอดคล้องกับ 
Competency dictionary โดยองค์การต้องจัดท าแผนฝึกอบรมกลาง Training Road Map ซึ่งมี
หลักสูตรต่าง ๆ ที่สามารถรองรับการพัฒนาบุคลากรทุกคนโดยทุกระดับของ Competency แต่ละตัว
จะมีหลักสูตรเฉพาะที่ช่วยพัฒนา competency ระดับนั้น ๆ ให้เกิดข้ึน และสอดคล้องกับแนวคิด 
แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร (2562, หน้า 21) การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ
กรุงเทพมหานครโดยรูปแบบการเรียนรู้และพัฒนา Model 70:20:10 หมายถึงรูปแบบการเรียนรู้และ
พัฒนาซึ่งมีลักษณะแบ่งการเรียนรู้และพัฒนาออกเป็นสามแบบโดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ทรัพยากร
บุคคลของกรุงเทพมานครได้เรียนรู้ได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพสูงสุดก าหนดเป็นแนวทางไว้ดังนี้ 

70% ของการเรียนรู้และพัฒนามาจากการลงมือท าได้ทดลองท า Experiential Learning 
คือการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จากการท างานจริงซึ่งถ้าก าหนดแนวทางในการเรียนรู้ด้วยวิธีนี้จะต้อง
มีการออกแบบให้การท างานทุกวันของทรัพยากรบุคคลมีโอกาสได้เรียนรู้จากน่ะงานจริง ๆ 
ตลอดเวลาหรืออาจจะมาจากการได้รับมอบหมายงานใหม่ ๆ ซึ่งต้องลงมือท าหรือเป็นการได้รับโอกาส
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ในการท างานใหม่ ๆ จากหัวหน้าเป็นต้นรวมทั้งต้องมีการจัดท าคู่มือในการท างานเอกสารต่าง ๆ ที่ท า
ให้พนักงานสามารถที่จะค้นหาและเรียนรู้ด้วยตนเองได้ 

20% ของการเรียนรู้และพัฒนาจากบุคคลอ่ืน ๆ คือ เรื่องของการ Coaching การได้รับ 
Feedback จากหัวหน้าของตนเองหรือจากบุคคลที่เกี่ยวข้องในการท างานในบางครั้งก็สามารถใช้การ
ประชุมทีมเพ่ือที่จะได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันในทีมงานซึ่งวิธีการเหล่านี้ก็ถือเป็นการเรียนรู้จากบุคคล 
อ่ืน ๆ รอบข้าง 

10% ของการเรียนรู้และพัฒนาจากการเข้าฝึกอบรมสัมมนาอย่างเป็นทางการทั้งรูปแบบ 
classroom training หรือ E-learning  

รูปแบบการเรียนรู้นี้จะเน้นการฝึกอบรมสัมมนาอย่างเป็นทางการน้อยมากคือเพียงแค่ 10% 
เท่านั้นเพราะเชื่อว่าการที่คนเราจะได้เรียนรู้และเข้าใจเรื่องนั้นนั้นได้จริง ๆ นั้นไม่ใช่มาจากการสูบลม
แต่จะมาจากการเรียนรู้ด้วยตนเองและจากผู้อ่ืนที่มีประสบการณ์ตรงมากกว่าจากการเข้าห้องเรียน 
และสอดคล้องกับแนวคิดของ 

2. อุปสรรคปัญหาในกระบวนการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานของบุคลากร กลุ่มงาน
พัฒนาสมรรถนะวิชาชีพและต าแหน่ง สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร มีดังนี้ 

2.1 ปัญหาด้านภารกิจงาน ปริมาณการที่มากจนเกินไปท าให้บุคลากรไม่มีเวลาหรือมีน้อยใน
การเข้าพัฒนาสมรรถนะในส่วนที่จ าเป็น สอดคล้องกับผลการวิจัยของ วรรณภร มณีจักร์ (2562) ได้วิจัย
เรื่อง ปัญหาและอุปสรรคของระบบสมรรถนะที่น ามาใช้ในการบริหารองค์กร  ผลการวิจัยสรุปได้คือ 
ปัญหาอุปสรรคในการน าระบบ สมรรถนะมาใช้ในการบริหารองค์กรนั้น พบว่า ผู้บริหารยังไม่ได้ให้
ความส าคัญกับการใช้ระบบ สมรรถนะอย่างแท้จริง พนักงานมีปริมาณงานมากเกินไปท าให้ไม่มีเวลา
ในการพัฒนาสมรรถนะ  

2.2 ปัญหาด้านบุคลากร การขาดอัตราก าลังของบุคลากรเนื่องจากมีการโอนย้ายไปหน่วยงาน
อ่ืนตลอดเวลาท าให้ได้รับภารกิจงานเพ่ิมข้ึนจากต าแหน่งที่ขาดอัตราก าลังเป็นสาเหตุให้ไม่สามารถเข้า
รับการพัฒนาอย่างเต็มรูปแบบ และคุณภาพงานอาจจะด้อยประสิทธิภาพลงได้เนื่องจากจ านวน
องค์ประกอบที่ส าคัญในการพัฒนาคือบุคลาที่ปฏิบัติงานอยู่ สอดคล้องกับงานวิจัยของ พัชรินทร์ คณิตชรางกูร 
(2562) ได้วิจัยเรื่อง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของส านักงานทหารพัฒนา หน่วยบัญชาการทหาร
พัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 พบว่ารูปแบบและ
ปริมาณงานมีการเปลี่ยนแปลงไป ก าลังพล ควรมีการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนสมรรถนะทั้งในด้านความรู้ 
ทักษะ ทัศนคติ โดยวิธีการที่เหมาะสมเพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาองค์การต่อไป และสอดคล้องกับ
แนวคิดของ ชลิดา ศรมณี (2563, หน้า 2) “ผลรวมของความรู้ ความช านาญ ความถนัดของประชากร
ทั้งหมดในประเทศ” ดังนั้น ทรัพยากรมนุษย์ คือ ผลรวมทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ ด้านปริมาณ คือ 
จ านวน และการกระจายของประชากรและก าลังงาน 

2.3  ปัญหาด้านงบประมาณการฝึกอบรม  เนื่องจากกลุ่มงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพและ
ต าแหน่ง เป็นกลุ่มงานที่ต้องขับเคลื่อนการพัฒนาบุคลากรอย่างสม่ าเสมอ ต้องมีทักษะการปฏิบัติงาน
หลายด้าน จึงมีความจ าเป็นอย่างมากในการได้เข้ารับการฝึกอบรมอยู่อย่างสม่ าเสมอ ซึ่งผู้บริหารไม่ให้
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ความส าคัญในการจัดสรรงบประมาณการฝึกอบรมเพียงพอต่อความต้องการ สอดคล้องกับผลการวิจัยของ 
อุบล อุดร (2560) ได้วิจัยเรื่อง รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะพระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาส ด้านการ
บริหารการศึกษา ผลการวิจัยพบว่า สภาพปัจจุบันปัญหาการพัฒนาสมรรถนะพระสังฆาธิการระดับ
เจ้าอาวาส ด้านการบริหารการศึกษา ได้รับงบประมาณไม่เพียงพอส าหรับการวิญญาณขาดทรัพยากร
บุคคล เช่นครูผู้สอน หรือครูพระขาดความรู้ การเรียนรู้ การสอนการบริหารหลักสูตร การวัด และ
ประเมินผล ส่งผลกระทบต่อผู้เรียน ในการศึกษา  

3. แนวทางแก้ไขอุปสรรคปัญหาในกระบวนการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานของ
บุคลากรประกอบด้วย 

3.1 ด้านบุคลากร  ควรมีการพัฒนาสมรรถนะในทุกด้าน ทุกรูปแบบ ให้กับแก่บุคลากรอย่าง
ต่อเนื่องและสม่ าเสมอ เพ่ือเพ่ิมทักษะ ความรู้ และประสบกาณ์  เช่นเทคนิคต่าง ๆ ระเบียบ กฎหมาย 
หรือการสื่อสารในการปฏิบัติงานเพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ การท างานและเป็นที่ยอมรับ
จากบุคคลหรือหน่วยงานอื่น ท ามีให้ประสิทธิและประสิทธิผลตามที่องค์กรคาดหวัง สอดคล้องกับ
แนวคิดของ ณรงค์วิทย์  แสงทอง (2560,หน้า 22 - 23) Competency หรือความสามารถเชิง
สมรรถนะคือคุณลักษณะของปัจเจกบุคคลที่มีความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่และความรับผิดชอบ
ท าให้การปฏิบัติงานประสบความส าเร็จตามท่ีองค์กรวางเป้าหมายไว้ และสอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร ระยะที่ 2 (พ.ศ.2561- 2565) 
ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ 5 ด้าน (จากรายงานการบริหารทรัพยากรบุคคลกรุงเทพมหานคร ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561, 2562,หน้า 12-13) ทรัพยากรบุคคลสู่ความเป็นเลิศ เป้าหมาย คือเพ่ือให้
ทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครทุกระดับมีสมรรถนะในการ ปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ สามารถ
รองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ การด าเนินการส่วนใหญ่เป็นการอบรม ให้
ความรู้ เป็นการด าเนินการในลักษณะงานประจ า ผลการด าเนินการจึงไม่สะท้อนความส าเร็จในเชิง
ยุทธศาสตร์  

3.2 ด้านความเหมาะสมในการพัฒนาบุคลากร ควรจัดการแนวทางท่ีเหมาะสมในการพัฒนา
ให้กับบุคลากรที่ปฏิบัติงานเพ่ือให้บุคลากรมีความสนใจสามารถแก้ไขปัญหารายบุคคลที่ต้องการ
พัฒนาในด้านต่าง ๆ ได้ถูกจุดถูกวิธีการ และยกระดับการพัฒนาไปถึงการท ากิจกรรมกลุ่มหรือการ
ทดลองการปฏิบัติงาน โดยก าหนดผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาบุคลากรร่วมมือกันบูรณาการและ
สร้างกรอบแนวทางการพัฒนาของบุคลากร สอดคล้องกับงานวิจัยของ เวทิสา ตุ้ยเขียว (2560) ได้
วิจัยเรื่อง การวิจัยปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาสมรรถนะการแก้ปัญหาแบบร่วมมืออย่างสร้างสรรค์ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ด้วยการจัดการการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็นฐาน เรื่อง ปฏิกิริยาเคมี 
ผลการวิจัยพบว่า แนวทางท่ีเหมาะสมในการจัดการเรียนรู้ ที่ถูกพัฒนาจากการจัดการเรียนรู้ทั้ง 3 
วงจรปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง ประกอบไปด้วย 5 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นกระตุ้นความสนใจ 2) ขั้นตั้ง
ปัญหารายบุคคล 3) ขั้นกิจกรรมกลุ่ม ซึ่งจะประกอบไปด้วย ขั้นแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ ขั้นระบุปัญหา
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และเลือกใช้วิธีการแก้ปัญหา และการทดลอง 4) ขั้นน าเสนอ และ 5) ขั้นสรุปและประเมินผล และ
การจัดการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็นฐานช่วยพัฒนาสมรรถนะการแก้ปัญหา  

3.3 ด้านการจัดการบุคลากร ควรก าหนดระบบและรูปแบบของทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือให้
สอดคล้องกับต าแหน่งงานมากท่ีสุด และก าหนดให้มีความสัมพันธ์กับการพัฒนา การประเมิน การ
บริหารสมาชิก เพื่อวางแผนการพัฒนา โดยการวางแผนการสรรหา เพื่อการบริหารตามสายอาชีพ
สอดคล้องไปกับการประเมินสมรรถนะที่ตามแผนการพัฒนา เพ่ือให้หน่วยงานบรรลุตามเป้าหมายที่
ก าหนดไว้มาหที่สุด สอดคล้องกับแนวคิดของ Godon (อ้างถึงใน วีณา พึงวิวัฒน์นิกุล, 2563,หน้า 1) 
ได้กล่าวถึงการบริหารงานบุคคลในรูปแบบของทรัพยากรมนุษย์ว่า การบริหารทรัพยากรมนุษย์
เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับการใช้พัฒนา การประเมิน การให้รางวัลและการบริหารสมาชิกแต่ละคนและของ
กลุ่มในองค์การ ซึ่งจะคลอบคลุมถึง การรวบรวม เพื่อวางแผน การสรรหา การพัฒนาเจ้าหน้าที่ การ
บริหารสายอาชีพต่างๆ การประเมิน รวมถึงการน าระบบที่กล่าวแล้วไปด าเนินการต่อไปด้วย  

 
4. แนวทางพัฒนารูปแบบ วิธีการในการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานของบุคลากร  

มีดังนี้ 
การเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่พึงประสงค์ โดยให้มีการพัฒนาในรูปแบบการ

เรียนรู้ควบคู่ไปกับการปฏิบัติงาน และให้คนในองค์การมีส่วนร่วมในการพัฒนาบุคลากรร่วมกันเพื่อ
ก าหนดขอบเขตการเรียนรู้ร่วมกันให้ครบองค์ประกอบของสมรรถนะ คือ มีความรู้ด้านการพัฒนา
บุคลากร มีทักษะเกี่ยวกับการจัดการฝึกอบรม และมีคุณลักษณะที่เหมาสมกับการเป็นเจ้าหน้าที่
ฝึกอบรม เพ่ือให้รองรับกับสมรรถนะหลักของข้าราชการกรุงเทพมหานคร รวมถึงการพัฒนาการ
เรียนรู้เพิ่มเติมในสิ่งใหม่ให้มีความรอบด้านตามสมรรถนะที่จ าเป็น ดังนี้ ทักษะความรู้ทางวิชาการ 
ทักษะจิตบริการ ทักษะการติดต่อสื่อสาร ทักษะการท างานเป็นทีม บุคลิกภาพ และทัศนคติท่ีต่อการ
ท างาน สอดคล้องกับแนวคิดของ David C. McClelland (อ้างถึงใน ทวีศักดิ์  รูปสิงห์,2561,หน้า 16) 
อธิบายว่าสมรรถนะ Competency ประกอบด้วยคุณลักษณะของคนดังนี้ 

 - ความรู้ Know ledge 
 - ทักษะ Skill 
 - คุณลักษณะ หรือพฤติกรรมที่แสดงออก (Attributes/ Behavior) เช่น อุปนิสัย (Traits) 

บทบาททางสังคม (Social role) การรับรู้ตนเอง (Self – Image) และแรงจูงใจ (Motive)  
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ข้อเสนอแนะ 

จากผลการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
ในการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานของบุคลากรกลุ่มงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพและ

ต าแหน่ง สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ควรส่งเสริม
การพัฒนาสมรรถนะ ได้แก่   

1. สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรของกลุ่มงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพและต าแหน่ง 
สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร ทุกระดับได้รับการพัฒนาสมรรถนะ การฝึกอบรม สัมมนา  
ดูงานอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ ทั้งในและต่างประเทศ เช่น ทักษะด้านการสื่อสาร ทักษะการพูด ทักษะ
การเป็นพิธีกร ทักษะเทคโนโลยีที่จ าเป็นในปัจจุบัน ทักษะการเขียนโครงการฝึกอบรม ระเบียบ 
กฎหมาย ข้อบังคับต่าง ๆ เพื่อให้บุคลากรมีความสามารถและพ้ืนฐานในการปฏิบัติงาน และมีความ
คล้องตัวในการท างาน เพ่ือบรรลุเป้าหมายที่หน่วยบานก าหนด 

2. จัดสรรงบประมาณให้เพียงพอและคุ้มค่าส าหรับการพัฒนาสมรรถนะ ทักษะ ความรู้ ของ
บุคลากร เพื่อเพ่ิมศักยภาพของบุคลากรให้มีพ้ืนฐานความรู้และแนวทางปฏิบัติมากขึ้น ลดความเสี่ยงที่
จะผิดพลาดในการปฏิบัติงาน และประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานด้วย  

3. จัดประชุมงานทุกครั้งก่อนการปฏิบัติงานและหลังปฏิบัติงานเพื่อให้ทุกคนในทีมงานมีความ
เข้าใจในแนวทางปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และทบทวนการปฏิบัติงานร่วมกันพร้อมกับตั้ง
ข้อสังเกตุและหารือถึงวิธีการพัฒนาสมรรถนะคนในกลุ่มงานฯ  

4. สร้างค่านิยมให้บุคลากรมีความคิดแข็งขันท่ีจะพัฒนาสมรรถนะอยู่ตลอดเวลาเพ่ือเป็น
แรงพลักดันในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้วยกันเอง 

5. ปรับเปลี่ยนทัศนคติ (Attitude) ให้บุคลากรมีความคิดทางบวก (Positive Thinking)  
ให้บุคลากรมีความคิดสร้างสรรค์ ในการพัฒนาตนเองอย่างเต็มรูปแบบ   

6. ผู้บริหาร ควรรับฟังความคิดเห็นของบุคลากรถึงความต้องการพัฒนาสมรรถนะในทุก
รูปแบบเพื่อบุคลากรจะเป็นผู้ก าหนดแนวทางการพัฒนาสมรรถนะตรงตามความประสงค์ 

7. การสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาสมรรถนะของตนเอง เช่น การมอบรางวัลหลังจากการ
ปฏิบัติงานส าเร็จเป็นที่หน้าพอใจเมื่อได้รับบทบาทหน้าที่ท่ีส าคัญและจ าเป็นต้องใช้ความรู้
ความสามารถอย่างมาก  
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