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บทคัดย่อ 

  การศึกษาเรื่อง การพัฒนาบุคลากรภายใต้แนวคิดการจัดการองค์กรแห่งความสุขของ
ส านักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษารูปแบบและกระบวนการพัฒนาบุคลากร 
อุปสรรคปัญหาในกระบวนการพัฒนาบุคลากร วิธีการแก้ไขอุปสรรคปัญหาในกระบวนการพัฒนา
บุคลากรตลอดจนศึกษาหารูปแบบและวิธีการสอดคล้องกับความต้องการของบุคลากรในการพัฒนา 
ภายใต้แนวคิดการจัดการองค์กรแห่งความสุข โดยใช้วิธีวิจัยเอกสาร เก็บรวบรวมข้อมูล จากเอกสาร
ทางวิชาการ การวิจัย รายงานการประชุม คู่มือปฏิบัติงาน ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง เอกสารทาง
ราชการ ในส่วนของการวิจัยสนาม เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth 
Interview) ต่อกลุ่มเป้าหมาย โดยผู้วิจัยลงพ้ืนที่เพ่ือสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างด้วยการสัมภาษณ์แบบ
เป็นทางการ จากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน 12 คน ผลการวิจัยพบว่า ส านักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายมี
รูปแบบและกระบวนการในการพัฒนาบุคลากรของส านักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ในรูปแบบ
ของการจัดสัมมนาในสถานที่ต่าง ๆ การฝึกอบรม การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น และการสอนงาน
จากผู้บังคับบัญชาให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อน าความรู้มาปรับใช้ในการท างานให้เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล และเพ่ือให้บุคลากรเกิดความรักความสามัคคี สามารถท างานร่วมกันได้อย่างมี
ความสุข  ปัญหาของการพัฒนาบุคลากร พบว่า งบประมาณมีไม่เพียงพอในการด าเนินงาน มี
ขั้นตอนที่ยุ่งยากซับซ้อน มีผู้บังคับบัญชา หลายระดับ ส่วนแนวทางการแก้ไขปัญหา คือด าเนินการ
ตามงบประมาณที่มีอยู่จริง และใช้งบประมาณนั้นให้เพียงพอและครอบคลุม โดยการตัดรายการหรือ
ขั้นตอนที่เห็นว่าไม่จ าเป็นออก ใช้งบประมาณอย่างจ ากัดและระมัดระวัง พร้อมทั้งชี้แจงรายละเอียด
ในการด าเนินงาน ขั้นตอนการด าเนินงาน และงบประมาณในการด าเนินงานให้กับบุคลากรที่มี
ส่วนร่วมได้รับทราบ เพ่ือให้เข้าใจในบริบท ปัญหาและอุปสรรค ในการด าเนินงานว่าเป็นอย่างไร 
เพ่ือเป็นการลดความขัดแย้งภายในที่จะเกิดขึ้น เพราะถ้าหากบุคลากรมีความเข้าใจ เป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกันแล้วก็จะสามารถผ่านพ้นปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ไปได้  

ค าส าคัญ:   การพัฒนาบุคลากร การจัดการองค์กรแห่งความสุข ส านักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 

 
* บทความนี้เรียบเรียงจากการค้นคว้าอสิระ เร่ือง การพัฒนาบุคลากรภายใต้แนวคิดการจัดการองค์กรแห่งความสุข กรณีศึกษา
ส านักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 
** นกัศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง   
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บทน า 
 ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในปัจจุบัน มีผลต่อความจ าเป็นในการพัฒนาบุคลากร เพ่ือ
เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน และเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทในสภาวการณ์
ปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ตลอดจนเป็นการสร้างบรรยากาศในการท างานของ
บุคลากรในหน่วยงาน ให้ท างานอย่างมีความสุข ปัจจุบันบุคลากรของส านักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
บางส่วนยังไม่มีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ ไม่ให้ความส าคัญและความร่วมมือในการท างานด้านต่าง ๆ 
ท างานแบบต่างคนต่างท าไม่สามารถท างานร่วมกันเป็นทีม ซึ่งส่งผลให้เกิดความแตกแยก ขาดความรัก 
ความสามัคคีในการท างาน ท าให้สถานที่ท างานไม่น่าอยู่ บุคลากรบางส่วนไม่อยากมาท างาน  
ประสิทธิภาพในการท างานลดน้อยลง ผู้บริหารไม่ให้ความส าคัญในการพัฒนาบุคลากร ด้วยเหตุนี้ 
ผู้วิจัยซึ่งเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ส านักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายจึงมีความสนใจ
ท าการศึกษา เรื่อง การพัฒนาบุคลากรภายใต้แนวคิดการจัดการองค์กรแห่งความสุข ถึงกระบวนการใน
การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ มีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเอง มีความ
รับผิดชอบต่อหน้าที่และต่อสังคม รู้จักคิด รู้จักพัฒนาค้นคว้าหาความรู้ รวมทั้งปฏิบัติงานด้วยความ
ซื่อสัตย์ สุจริต มีความรัก ความสามัคคี สามารถท างานร่วมกันเป็นทีม อันจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลในการท างาน เสริมสร้างสุขภาวะองค์กร ส่งเสริมให้บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดีภายใต้
สภาพแวดล้อมที่ดี น่าอยู่ และบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่วางไว้ ร่วมกันภายใต้แนวคิดการ
จัดการองค์กรแห่งความสุข โดยให้สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ยุทธศาสตร์ 20 ปี 
ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2561 – 2565) ในยุทธศาสตร์ด้านที่ 7 การบริหารจัดการเมืองมหานคร มิติที่ 7.3 การ
บริหารทรัพยากรบุคคล และแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2561 -
2565) ในยุทธศาสตร์ที่ 4 กลยุทธ์ที่ 4.3 สร้างองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) โดยมี
เป้าหมายให้กรุงเทพมหานคร เป็นที่รวมของคนเก่งและคนดี ป้อมปราบศัตรูพ่าย จะต้องด าเนินการให้
สอดรับกับนโยบายและสามารถปฏิบัติงานตามภารกิจ และการบริหารราชการของกรุงเทพมหานครให้
สัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ และสามารถปฏิบัติตามนโยบายของกรุงเทพมหานครได้อย่างเต็มศักยภาพ 

เพ่ือให้องค์กรมีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะน าพาองค์กรไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน  
 จากความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาดังกล่าวก็เพื่อให้ทราบถึงกระบวนการในการ
พัฒนาบุคลากร ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาบุคลากร รวมถึงแนวทางการแก้ไขปรับปรุงการ  

 พัฒนาบุคลากร ซึ่งผลที่ได้จากการศึกษาสามารถ น ามาเป็นแนวทางการพัฒนาบุคลากรของ
ส านักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานได้อย่างแท้จริง 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวิธีการวิจัยดังนี้  
1. การวิจัยเอกสาร (Documentary research) เป็นการรวบรวมข้อมูล จากเอกสารทาง

วิชาการ การวิจัย รายงานการประชุม คู่มือปฏิบัติงาน ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง เอกสารทางราชการ ที่
เกี่ยวข้องกับขั้นตอนกระบวนการในการน ามาพัฒนาบุคลากรภายใต้แนวคิดการจัดการองค์กร
แห่งความสุข ในส านักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย  

2. การวิจัยสนาม (Field research) ด้วยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) 
ต่อกลุ่มเป้าหมาย โดยผู้วิจัยลงพ้ืนที่ เ พ่ือสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างด้วยการสัมภาษณ์แบบเป็น
ทางการ (Structured interview or Formal interview) 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

1. ประชากร (Population) ได้แก่ ผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ และบุคลากรกลุ่มเป้าหมาย
ของของส านักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร     

2. กลุ่มตัวอย่าง (Sample) โดยผู้วิจัยลงพื้นที่สัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างด้วยการสัมภาษณ์
แบบมีโครงสร้าง หรือการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ ซึ่งการศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นการสุ่มตัวอย่าง
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) เป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยก าหนดคุณลักษณะของ
ผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ และบุคลากร ที่ต้องการศึกษา (วิโรจน์  ก่อสกุล, 2563, หน้า 39) จึง
ใช้วิธีการเก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key informants) จ านวน 12 คน คือ 

  1. ผู้อ านวยการเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย จ านวน 1 คน  
  2. ผู้ช่วยผู้อ านวยการเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย จ านวน 1 คน 
  3. หัวหน้าฝ่าย 4 ฝ่าย จ านวน 4 คน ได้แก่ ฝ่ายปกครอง ฝ่ายการศึกษา ฝ่ายเทศกิจ และ

ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 
  4. ข้าราชการ 3 ฝ่าย จ านวน 4 คน ได้แก่ ฝ่ายปกครอง ฝ่ายการศึกษา และฝ่ายพัฒนาชุมชน

และสวัสดิการสังคม 
  5. ลูกจ้างฝ่ายเทศกิจ จ านวน 2 คน 

เครื่องมือในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัย กรณีศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการ
สัมภาษณ์ ลักษณะของการสัมภาษณ์เป็นการสัมภาษณ์ที่มีค าถามและข้อก าหนดที่แน่นอน
ตายตัวจะสัมภาษณ์ผู้ใดก็ใช้ค าถามเดียวกัน และการสัมภาษณ์จะท าการสัมภาษณ์เป็น รายบุคคล 
ก่อนการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้ศึกษาได้ก าหนดวันสัมภาษณ์โดยแจ้งให้ผู้ ถูกสัมภาษณ์ทราบก่อน
ล่วงหน้า ในการสัมภาษณ์ ผู้สัมภาษณ์จะใช้การจดบันทึกโดยก่อนสัมภาษณ์จะขออนุญาตผู้ถูก 
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สัมภาษณ์ในการจดบันทึกการสนทนาก่อนทุกครั้ง เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล ได้แก่ แบบ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ซึ่งเป็นแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Standardized or 
structured interview) โดยศึกษาและรวบรวมข้อมูล ประเด็นการสัมภาษณ์จากเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากรเพื่อน าไปก าหนดประเด็นการสัมภาษณ์ในการหาแนว
ทางการพัฒนาบุคลากรให้เป็นองค์กรแห่งความสุข 

 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 
1. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร เป็นวิธีการศึกษาค้นคว้าเก็บรวบรวมข้อมูล

ทั่วไป โดยการรวบรวมเอกสารซึ่งเป็นข้อมูลที่มีการบันทึกไว้แล้วโดยผู้อ่ืน 
1.1 หนังสือทั่วไป ได้แก่ ต ารา เอกสารประกอบการบรรยายรวมถึงเอกสารทางวิชาการ เป็นต้น 
1.2 หนังสืออ้างอิง ได้แก่ สารานุกรม พจนานุกรม เป็นต้น 
1.3 งานวิจัย วิทยานิพนธ์ เป็นงานที่ผู้ศึกษาได้ท าการศึกษาค้นคว้าในเรื่องนั้น ๆ อย่างละเอียด 
1.4 เอกสารของทางราชการ เป็นเอกสารที่ส่วนราชการจัดขึ้นเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติ 
เช่น นโยบาย กฎระเบียบ พระราชบัญญัติ คู่มือปฏิบัติงาน ประกาศ ค าสั่ง เป็นต้น 
 2. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากภาคสนาม ผู้วิจัยจะเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์ โดยที่
ผู้ศึกษาเลือกวิธีการใช้แบบสัมภาษณ์ซึ่งเป็นค าถามเดียวกันทั้งหมด  ตามวัตถุประสงค์ของ
การศึกษาวิจัย ซึ่งผู้วิจัยเลือกใช้เทคนิคการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interviewing) เป็นเทคนิค 
การสัมภาษณ์รายบุคคล โดยผู้สัมภาษณ์จะถามค าถามในประเด็นที่ต้องการทราบ ตามค าถามที่ก าหนด
ไว้ในแบบสัมภาษณ์ และผู้วิจัยจะใช้แบบสัมภาษณ์ซึ่งเป็นค าถามในการสัมภาษณ์และจดบันทึก
ข้อมูลตามค าตอบของผู้ถูกสัมภาษณ์ 

 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลในการท าการศึกษาครั้งนี้ เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยมี
ขั้นตอนในการวิเคราะห์ ดังนี้ 

1. ผู้วิจัยจะน าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาแยกประเด็นค าถามแต่ละประเด็น 
2. น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาแยกประเด็นค าถามแต่ละประเด็นค าถาม แล้ว

น ามาเปรียบเทียบความเหมือนหรือแตกต่างของผู้ให้สัมภาษณ์แต่ละคน ก่อนน าข้อมูลนั้นไปวิเคราะห์ 
3. น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาแยกประเด็นค าถามแต่ละประเด็นค าถาม แล้ว

น ามาเปรียบเทียบกับข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ แนวคิด ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ได้ทราบถึง
ลักษณะที่มีความคล้ายคลึงกันและแตกต่างกันของข้อมูล ก่อนจะน าข้อมูลนั้นไปวิเคราะห์  
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4. น าข้อมูลที่ได้จากการเปรียบเทียบมาท าการวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกัน เพ่ือสรุปผลการวิจัย

สภาพปัญหา แนวทางแก้ไขและการปรับปรุงการพัฒนาบุคลากร  โดยใช้การน าเสนอผลการวิจัย
ในรูปแบบพรรณนา 

 

ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 
 ผลการวิจัย 

ผลการวิจัยเอกสารและการวิจัยสนาม พบว่าการพัฒนาบุคลากรภายใต้แนวคิดการ
จัดการองค์กรแห่งความสุข กรณีศึกษา : ส านักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เป็นการวิจัยเชิง
คุณภาพ  (Qualitative  Research)โดยใช้แบบสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือในการศึกษา โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อ  1) เพื่อศึกษารูปแบบและกระบวนการพัฒนาบุคลากรของส านักงานเขต
ป้อมปราบศัตรูพ่าย 2) เพื่อศึกษาอุปสรรคปัญหาในกระบวนการพัฒนาบุคลากรของส านักงาน
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 3) เพื่อศึกษาวิธีการแก้ไขอุปสรรคปัญหาในกระบวนการพัฒนาบุคลากร
ของส านักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 4) เพื่อแสวงหารูปแบบและวิธีการสอดคล้องกับความ
ต้องการของบุคลากรในการพัฒนา ภายใต้แนวคิดการจัดการองค์กรแห่งความสุข ผู้วิจัยได้น าข้อมูลที่
เก็บรวบรวมได้จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างของข้าราชการและลูกจ้าง ในส านักงานเขต
ป้อมปราบศัตรูพ่าย จ านวน 12 คน มาประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
การวิจัย ดังนี้  

 

วัตถุประสงค์การวิจัย ข้อที่ 1 เพื่อศึกษารูปแบบและกระบวนการพัฒนาบุคลากรของส านักงาน
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย  

 จากการวิจัยพบว่า ส านักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายมีรูปแบบและกระบวนการในการ
พัฒนาบุคลากรของส านักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ในรูปแบบของการจัดสัมมนาในสถานที่ต่าง ๆ  
การฝึกอบรม การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น และการสอนงานจากผู้บังคับบัญชาให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา 
ซึ่งมีกระบวนในการด าเนินการ ดังนี้  

 ด้านการจัดฝึกอบรม หรือสัมมนา 
 ส านักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย มีการพัฒนาบุคลากรโดยการจัดสัมมนาในสถานที่ต่าง ๆ 
ในรูปแบบการฝึกอบรม หรือการสัมมนา เป็นกรรมวิธีที่จัดขึ้นในช่วงเวลาสั้น ๆ เพ่ือเพิ่มพูนความรู้ 
ทักษะ ความสามารถ และความช านาญ ทั้งในด้านความคิด การกระท า และเจ้าหน้าที่ผู้รับการ
ฝึกอบรม ต่างมีความมุ่งหมายของแต่ละฝ่ายอันเกิดจากกิจกรรมการฝึกอบรมเดียวกัน เช่น  ฝึกอบรม
เพ่ือสร้างความสนใจหรือกระตุ้นการปฏิบัติงานของบุคลากร แนะน าวิธีปฏิบัติ พัฒนาทักษะการปฏิบัติ 
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เพื่อผลที่ได้รับสูงสุด จัดวางมาตรฐานการท างาน รวมถึงพัฒนาการบริหารงานบุคคลให้เป็น
ที่พึงพอใจของทุกฝ่าย ส่วนผู้รับการฝึกอบรมอาจมีความมุ่งหมายอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง 
เช่น เพ่ือการเลื่อนขั้นหรือต าแหน่ง พัฒนาท่าทีบุคลิกภาพ ฝึกการตัดสินใจ เป็นต้น  ซึ่งกระบวนการ
ในการจัดฝึกอบรมหรือการสัมมนาในที่ต่าง ๆ ด าเนินการดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

จากแผนภูมิการฝึกอบรมหรือการสัมมนา สรุปได้ว่า เมื่อมีการเขียนโครงการฝึกอบรมหรือสัมมนา
ผ่านเรียบร้อยแล้ว หลังจากนั้นก็ด าเนินการตามแผนงานที่ก าหนดไว้ และเมื่อด าเนินการตาม
แผนงานแล้วก็ต้องวิเคราะห์ สรุป เพ่ือน ามาพัฒนา ปรับปรุงในการจัดการฝึกอบรม หรือสัมมนาใน
ครั้งต่อไป 

 ด้านการศึกษาต่อ 
 ส านักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย มีเจ้าหน้าที่ศึกษาต่อในระดับปริญญาโททุกปี โดย
เจ้าหน้าที่สามารถขอทุนการศึกษาเพื่อศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ 
 
  

สรุป วิเคราะห์ รายงานผลการด าเนินโครงการ
ฝึกอบรม หรือการสัมมนา 

เขียนโครงการฝึกอบรม หรือการสัมมนา 

ด าเนินการตามโครงการฝึกอบรม หรือการสัมมนา 



 
 

 
 

7 
 

ความสามารถ และความช านาญ ทั้งในด้านความคิด การกระท าในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  และเพื่อ
วัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง  เป็นกระบวนการที่มีระเบียบแบบแผนที่มุ่งเสริมหรือเพิ่มพูน
ประสบการณ์ให้กับบุคลากรในหน่วยงาน ให้มีสมรรถภาพเพ่ิมขึ้น มีความมั่นใจในการท างาน ตัดสินใจได้
ถูกต้องรวดเร็วยิ่งขึ้น กระบวนการในการ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เลือกสถานศึกษาของรัฐ และด าเนินการตาม
หลักเกณฑ์ขอรับทุนการศกึษา 

ศึกษาตามทุนที่ได้รับ จนส าเร็จการศึกษา  

ศึกษาตามทุนที่ได้รับ จนส าเร็จการศึกษา  

กรอกแบบฟอร์มเพื่อขอรับทุนการศึกษา ตาม
แบบฟอร์มของส่วนกลาง 
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 จากแผนภูมิการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น สรุปได้ว่าการที่จะให้บุคลากรในหน่วยงานมี
การพัฒนาอย่างต่อเนื่องบุคลากรเหล่านั้นจะต้องได้รับการศึกษาเพ่ิมเติมอยู่ตลอดเวลา เมื่อได้รับการ
พิจารณาให้ศึกษาต่อในระดับปริญญาโท หรือในระดับที่สูงขึ้นเรียบร้อยแล้ว ก็ด าเนินการตาม
หลักเกณฑ์ของส่วนกลางที่ก าหนดไว้ และผู้ขอรับทุนการศึกษาจะต้องด าเนินการศึกษาจนกว่าจะ
ส าเร็จการศึกษา  
 
ด้านการสอนงาน 

 การสอนงาน เป็นบทบาทหน้าที่่ของผู้บังคับบัญชาที่จะพึงปฏิบัติต่อผู้ใต้บังคับบัญชา ให้เกิด
ความเข้าใจงาน มีความช านาญ และสามารถท างานได้อย่างถูกต้อง  โดยหัวหน้างานจะต้อง
ชี้แจงถึงวัตถุประสงค์ วิธีการปฏิบัติงาน เพ่ือน าไปสู่ ความส าเร็จของงาน และองค์การ การสอนงานถือ
เป็นกระบวนการเรียนรู้งานของบุคลากร และช่วยให้เกิดความสัมพันธ์อันดีในการท างานร่วมกัน   
ส านักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย มีการสอนงานหรือถ่ายทอดงานให้ผู้ใต้บังคับบัญชา เพ่ือให้เกิด
ความรู้ในการท างานที่ถูกต้องเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน สามารถปฏิบัติงานได้อย่างสะดวก  
รวดเร็วปลอดภัย สามารถปรับปรุงงานให้ดีขึ้น ผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชาไว้วางใจซึ่งกันและ
กันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอันเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา 
ให้เกิดความเข้าใจในการท างาน ผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชามารถท างานได้อย่างมีความสุข 
ซึ่งจากการสัมภาษณ์ ส านักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ได้มีการถ่ายทอดความรู้จากผู้บังคับบัญชาสู่
ผู้ใต้บังคับบัญชา ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความรู้ /แผนการสอนงาน/เนื้อหางาน 

ผู้บังคับบญัชา/ผู้มีความรู้ในเร่ืองนั้น ๆ  

วิธีการสอนงาน/การลงมือสอน  
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วัตถุประสงค์การวิจัย ข้อที่ 2 เพื่อศึกษาอุปสรรคปัญหาในกระบวนการพัฒนาบุคลากรของ
ส านักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย  
 องค์กรจะพัฒนาก้าวไกลได้ ต้องอาศัยบุคลากรที่มีศักยภาพ ดังนั้นการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์จึงมีความส าคัญต่อทุกองค์กรไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ก็ตาม  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่
ถูกต้องนั้นควรมีการศึกษาหาข้อมูลตลอดจนวิจัยให้ละเอียด เพ่ือให้ได้ความต้องการที่ถูกต้อง และสร้าง
วิธีการพัฒนาที่เหมาะสม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นั้นมีส่วนช่วยในการรักษาพนักงานที่มีศักยภาพให้
อยากร่วมงานกับองค์กรในระยะยาวได้ และสามารถสร้างความภักดีกับองค์กรได้ด้ วย การพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากรในองค์กรนั้นอาจท าได้หลายวิธีหรือหลายกระบวนการตั้งแต่การฝึกอบรม
การศึกษาผ่านการเรียนการสอนที่จริงจัง , การออกไปดูงานนอกองค์กร , ไปจนถึงการถ่ายทอด
ประสบการณ์ระหว่างกัน ซึ่งเมื่อบุคลากรได้รับการพัฒนาแล้วก็สามารถเป็นประโยชน์ต่อองค์กร  
ส่งผลให้องค์กรพัฒนาและประสบความส าเร็จตามไปด้วยได้ อันส่งผลท าให้บุคลากรภายในองค์กร
สามารถปฏิบัติงานและอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข แต่ทั้งนี ้การพัฒนาบุคลากรที่ดีและมี
ประสิทธิภาพนั้นจะต้องสอดคล้องกับความต้องการ สภาพแวดล้อม ปัญหา ของบุคลากรและ
หน่วยงานอย่างแท้จริง ซึ่งในการพัฒนาบุคลากรของแต่ละหน่วยงานนั้นมีหลากหลายรูปแบบและ  
แต่ละรูปแบบต่างก็มีปัญหาและอุปสรรคในกระบวนการของการด าเนินการด้วย ส านักงานเขต
ป้อมปราบศัตรูพ่าย ก็เช่นเดียวกัน การพัฒนาบุคลากรในแต่ละรูปแบบ แต่ละกระบวนการที่ผ่าน
มาของส านักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย จากการวิจัยพบว่า อุปสรรคปัญหาในกระบวนการพัฒนา
บุคลากรของส านักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง ทั้ง 12 คน มีดังนี้ 
 1. งบประมาณมีน้อย และมีจ านวนจ ากัด 
 2. การด าเนินการในการขออนุมัติในด้านต่าง ๆ มีขั้นตอนยุ่งยาก ซับซ้อน 
 3. การด าเนินการในการขออนุมัติในด้านต่าง  ๆมีผู้บังคับบัญชาหลายระดับ ท าให้การด าเนินงานช้า 
 4. ไม่ให้หน่วยงานมีสิทธิด าเนินการเองทั้งหมด มีผู้ร่วมตัดสินใจหลายคน อันส่งผลให้งาน
ล่าช้า และหาข้อสรุปได้ยาก 
 5. ปัญหาของตัวบุคลากรเอง ที่ไม่ให้ความร่วมมือในการด าเนินการ  
 6. ปัญหาของผู้บังคับบัญชาของบางส่วนราชการ ที่ไม่ให้ความส าคัญและไม่ให้การสนับสนุนใน
การด าเนินการ   
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วัตถุประสงค์การวิจัย ข้อที่ 3 เพื่อศึกษาวิธีการแก้ไขอุปสรรคปัญหาในกระบวนการพัฒนา
บุคลากรของ ส านักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย  

 การด าเนินงานในด้านต่าง ๆ นั้น ย่อมมีปัญหาและอุปสรรคเกิดขึ้นเป็นเรื่องธรรมดา แต่
เมื่อมีปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานเกิดขึ้นแล้วองค์กรหรือหน่วยงานจะต้องหาแนวทางใน
การแก้ไขปัญหาและอุปสรรคนั้น ๆ ให้สามารถน าเนินการตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้  

ซึ่งจากการวิจัยพบว่า ส านักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายมีวิธีการในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่
เกิดขึ้นในกระบวนการพัฒนาบุคลากร ของส านักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย จากแบบสัมภาษณ์
บุคลากรกลุ่มเป้าหมายทั้ง 12 คน กล่าวคือ ส านักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย มีการด าเนินการ
ตามงบประมาณที่มีอยู่จริงให้เพียงพอและครอบคลุมโดยการตัดรายการหรือขั้นตอนที่เห็นว่าไม่จ าเป็นออก 
ใช้งบประมาณอย่างจ ากัดและระมัดระวัง พร้อมทั้งชี้แจงรายละเอียดในการด าเนินงาน ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน และงบประมาณในการด าเนินงานให้กับบุคลากรที่มีส่วนร่วมได้รับทราบ เพื่อ ให้
เข้าใจในบริบท ปัญหาและอุปสรรค ในการด าเนินงานว่าเป็นอย่างไรบ้าง เพ่ือที่จะช่วยกันระดมความคิด
ในการแก้ไขปัญหาในคราวต่อไป และเพ่ือเป็นการลดความขัดแย้งภายในที่จะเกิดข้ึน  

วัตถุประสงค์การวิจัย ข้อที่ 4 เพื่อแสวงหารูปแบบและวิธีการสอดคล้องกับความต้องการของ
บุคลากรในการพัฒนา ภายใต้แนวคิดการจัดการองค์กรแห่งความสุข 

 จากการวิจัยพบว่า ส านักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย มีรูปแบบและวิธีการเพ่ือให้สอดคล้อง 
กับความต้องการของบุคลากรในการพัฒนา ภายใต้แนวคิดการจัดการองค์กรแห่งความสุข  

 ซึ่งจากการสัมภาษณ์บุคลากรกลุ่มเป้าหมายทั้ง 12 คน ดังนี้ 
 1. การจัดการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง และสม่ าเสมอ เนื่องจากท่ีผ่านมามีการฝึกอบรมแบบไม่
ต่อเนื่อง ดังนั้นส านักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายควรมีการจัดการฝึกอบรมบุคลากรอยู่เสมอ มี
การประชาสัมพันธ์ ด้านข้อมูลข่าวสารให้บุคลากรได้รับทราบในเรื่องต่าง ๆ และให้บุคลากรมีส่วน
ร่วมในการด าเนินงาน ให้เขาได้รู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งในการด าเนินงานนั้นด้วย  
 2. จัดให้มีการประชุมร่วมกันทุกระดับ ทั้งผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ ลูกจ้าง ในการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น ปัญหา อุปสรรคในการด าเนินงานในปัจจุบัน เพื่อให้ผู้บริหารระดั บสูงได้ทราบถึง
ปัญหานั้น เพ่ือที่จะสามารถน าไปแก้ไขปัญหาได้ต่อไป 

 อภิปรายผล 
 การพัฒนาบุคลากรภายใต้แนวคิดการจัดการองค์กรแห่งความสุข : กรณีศึกษาส านักงานเขต
ป้อมปราบศัตรูพ่าย มีรูปแบบและกระบวนการในการพัฒนาบุคลากรในรูปแบบของการจัดสัมมนาใน 
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สถานที่ต่าง ๆ การฝึกอบรม การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น และการสอนงานจากผู้บังคับบัญชาให้กับ
ผู้ใต้บังคับบัญชา เป็นต้น 
 ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการพัฒนาบุคลากรของส านักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย มี
ประเด็นที่น ามาอภิปราย ดังนี้ 
 1. ปัญหาในเรื่องของงบประมาณที่มีอยู่อย่างจ ากัด งบประมาณมีไม่เพียงพอในการด าเนิน
กิจกรรม จนมีผลท าให้การด าเนินงานด้านการพัฒนาบุคลากรไม่ต่อเนื่อง  ผู้บังคับบัญชาใน
หน่วยงานบางท่านก็ไม่ให้ความส าคัญ สอดคล้องกับงานวิจัยของ รุ่งรัตนา บุญ–หลง (2561) ศึกษา
เรื่อง แนวทางการพัฒนาบุคลากรส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีภายใต้บริบท ประเทศไทย 4.0 
ผลการวิจัยพบว่า ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี มีการพัฒนาบุคลากรยังไม่เป็นระบบ ไม่ทั่วถึง ไม่
ต่อเนื่อง และไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจน ขาดการติดตามประเมินผลในภาพรวมของส่วนราชการ ยังไม่
ส่งเสริมสนับสนุนความต้องการหรือความคาดหวังของบุคลากร ผู้บริหารต้องมีนโยบายในการพัฒนา
อย่างชัดเจน 
 2. มีขั้นตอนที่ยุ่งยากซับซ้อน มีผู้บังคับบัญชาหลายระดับ ไม่ให้หน่วยงานมีสิทธิในการตัดสินใจ 
ท าให้ใช้เวลานานในการด าเนินงาน สอดคล้องกับงานวิจัยของ นวลละออง อุทามนตรี และ
คณะ (2559) ศึกษาวิจัย เรื่องการพัฒนาบุคลากร กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผลการวิจัย
สรุปว่า ปัญหาหรืออุปสรรคที่พบ ได้แก่ ปัญหาที่เกิดจากการขาดการสนับสนุนจากผู้บริหารหรือ
หัวหน้าหน่วยงานขาดการศึกษาวิเคราะห์ปัญหาและสภาพความต้องการที่แท้จริง ขาดการปรับปรุง
แก้ไขหลักสูตรการฝึกอบรมให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา สภาพแวดล้อมและความต้องการของ  
หน่วยงานในปัจจุบัน ขาดเทคนิคและวิธีการในการด าเนินการและขาดการติดตามประเมินผล
ที่จะเป็นตัวชี้วัด ดังนั้น กิจกรรมในการพัฒนาบุคลากรจึงไม่อาจพัฒนาบุคลากรได้ตามวัตถุประสงค์
และปัญหาของหน่วยงานได้  

แนวทางในการแก้ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาบุคลากรในส านักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย  
มีประเด็นที่น ามาอภิปราย ดังนี้ 

 1. ด าเนินการตามงบประมาณที่มีอยู่จริง และใช้งบประมาณนั้นให้เพียงพอและครอบคลุม  
โดยการตัดรายการหรือขั้นตอนที่เห็นว่าไม่จ าเป็นออก ใช้งบประมาณอย่างจ ากัดและระมัดระวัง 
พร้อมทั้งชี้แจงรายละเอียดในการด าเนินงาน ขั้นตอนการด าเนินงาน และงบประมาณในการ
ด าเนินงานให้กับบุคลากรที่มีส่วนร่วมได้รับทราบ เพ่ือให้เข้าใจในบริบท ปัญหาและอุปสรรค ในการ
ด าเนินงานว่าเป็นอย่างไร เพ่ือเป็นการลดความขัดแย้งภายในที่จะเกิดขึ้นเพราะถ้าหากบุคลากรมีความ
เข้าใจ เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วก็จะสามารถผ่านพ้นปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ไปได้ และสามารถ
ท างานร่วมกันได้อย่างมีความสุข ผู้บริหารต้องให้ก าลังใจและคอยสนับสนุนบุคลากรที่ท าหน้าที่ในด้าน 
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การพัฒนาบุคลากร เพื่อให้บุคลากรที่ด าเนินงานมีก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป  สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ เกษรา เอ่ียมสอาด (2562) ศึกษาวิจัย เรื่อง การพัฒนาบุคลากรของโรงเรียนหนอง
วัลย์เปรียงวิทยา ผลการวิจัยสรุปว่า องค์กรจะประสบผลส าเร็จและบรรลุจุดหมายได้นั้น ขึ้นอยู่กับการ
ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพนับว่ามีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง ในบรรดาทรัพยากรใน
องค์การนั้น ประกอบด้วย คน เงิน วัสดุอุปกรณ์ และเทคโนโลยีได้รับการกล่าวถึงว่ามีบทบาท
ส าคัญยิ่ง และสอดคล้องกับแนวคิดของ ชลิดา ศรมณี (2563, หน้า 76 -83) อธิบายว่าการ
ท างานในองค์การมีปัจจัยส าคัญที่เกี่ยวข้องหลายประการ เช่น เงิน วัสดุอุปกรณ์ เครื่องใช้ การ
จัดโครงสร้างองค์การ การสร้างระเบียบการท างาน และการปฏิบัติงานของสมาชิกในองค์การ   
 2. ลดขั้นตอนที่มีความยุ่งยาก เพื่อให้สามารถท างานได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจากขั้นตอนใน
การด าเนินงานนั้นมีผู้บังคับบัญชาหลายระดับจึงท าให้งานล่าช้า สอดคล้องกับแนวคิดของ วีณา พึงวิวัฒน์นิกุล 
(2563, หน้า 10) อธิบายว่า การบริหารทรัพยากรมนุษย์ เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารในองค์การ ที่
ผู้บริหารใช้ความรู้และทักษะในการก าหนดนโยบาย วางแผน สรรหา คัดเลือก และบรรจุบุคคลที่มี
คุณสมบัติเหมาะสมให้ปฏิบัติอย่างเต็มความสามารถ ในขณะเดียวกันก็มีการประเมินผล
การปฏิบัติงานโดยการฝึกอบรมและพัฒนาให้ผุ้ปฏิบัติงานได้มีการพัฒนาอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง ตลอดจนเมื่อบุคคลนั้นต้องออกจากองค์การไปก็สามารถด ารงชีวิตได้อย่างเหมาะสมในสังคม 
นอกจากนี้การบริหารทรัพยากรมนุษย์จะเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลได้ต้องยึดหลัก 4 ประการ 
ได้แก่ หลักคุณธรรม หลักสมรรถนะ หลักผลงาน และหลักการกระจายอ านาจ เป็นต้น ซึ่งกรณีของ  
ส านักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ยังมีปัญหาหลัก ๆ ในเรื่องของการกระจายอ านาจ เนื่องจากระบบ
ราชการอ านาจส่วนใหญ่จะอยู่ที่ผู้บริหารระดับสูง อันส่งผลต่อการตัดสินใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งล่าช้า 
และการตัดสินใจของผู้บริหารระดับสูง อาจจะไม่ตรงกับความต้องการของผู้ใต้บังคับบัญชา จึงส่งผลให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาไม่อยากมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน  

แนวทางในการพัฒนาบุคลากรของส านักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายมีประเด็นที่น ามาอภิปราย ดังนี้ 
1. สอนงานให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีความรู้ ความสามารถ สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง

ถูกต้อง สามารถท างานร่วมกันเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุขในการท างาน  
สอดคล้องกับงานวิจัยของ เกษรา เอี่ยมสอาด (2562) ศึกษาวิจัย เรื่อง การพัฒนาบุคลากรของ
โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา ผลการวิจัยสรุปว่า 1) กระบวนการสอนงาน ผู้ที่สอนงานต้อง
จัดเตรียมเนื้อหาวิธีการในการ สอนงานเพื่อให้เกิดความเข้าใจแต่ผู้ที่พัฒนาขั้นตอนการสอนต้อง
ฝึกปฏิบัติและแก้ไขข้อผิดพลาดทันที ในขณะการสอนงาน เมื่อเสร็จสิ้นการสอนงานแล้วจะต้อง
สรุปและประเมินผลการสอนงาน 2) กระบวนการประชุม อบรม และสัมมนา โดยวิธีการในการพัฒนา
นี้จะต้องได้รับค าสั่งไปราชการและ ด าเนินการปฏิบัติงานตามค าสั่งเมื่อเสร็จสิ้นการพัฒนาแล้วจะต้อง 
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จัดท าแบบสรุปความรู้ในการไป พัฒนา  3) กระบวนการศึกษาดูงาน โดยการศึกษาดูงานมีล าดับ
ขั้นตอนโดยจะต้องได้รับการอนุมัติจาก ต้นสังกัดและจัดท าค าสั ่งศึกษาดูงาน จัดท าเอกสาร
ประกอบการดูงานเมื่อเสร็จสิ้นต้องจัดท าแบบ รายงานการศึกษาดูงานเสนอสอบผู้บริหาร  4) 
กระบวนการศึกษาต่อโดยวิธีการศึกษาต่อจะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้บริหารสถานศึกษาพร้อมกับ
ท าสัญญาและสัญญาค้ าประกัน เมื่อได้รับการอนุมัติ จากผู้บริหารบุคลากรจึงจะเข้ารับการศึกษา
ต่อได้เมื่อจบการศึกษาแล้วต้องจัดท าแบบขอกลับเข้ารับราชการดังเดิม  

2. ให้มีการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง ให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการด าเนินงานในด้านต่าง ๆ และ
การจัดประชุมร่วมกันในส านักงานเขตเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชาได้รับทราบ
ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในการด าเนินงานเพ่ือหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ บุษบงค์ 
วงษ์พันทา (2560) ได้ท าการศึกษาเรื่อง แนวทางการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ผลการวิจัยสรุปว่า แนวทางการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ใน 4 ด้าน ซึ่งประกอบไปด้วย ด้านการด าเนินงานพัฒนาบุคลากร ด้าน
การฝึกอบรม และการศึกษาดูงาน ด้านการประชุมสัมมนา ด้านการลาศึกษาต่อ ปัจจัยที่ส าคัญที่
จะน าไปสู่ความส าเร็จในงานทุกประเภทของทุกองค์กร ไม่ว่าจะเป็นของรัฐหรือ เอกชน ไม่ใช่เงิน 
ไม่ใช่เครื่องจักร เครื่องมือ หรือเทคโนโลยี แต่ปัจจัยที่ส าคัญที่สุดคือ คนซึ่งหมายถึงผู้ปฏิบัติงาน
ทั้งหมดโดยรวมขององค์กรที่จะต้องมีความรู้ความสามารถเพียงพอที่จะปฏิบัติงานในหน้าที่ ที่
ตนเองรับผิดชอบให้เป็นไปตามเป้าหมายขององค์กรเป็นส าคัญ แม้ในภาวะของการดาเนินงาน
ตามปกติขององค์กร  

 ข้อเสนอแนะ 

 จากผลการวิจันในครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรของของ
ส านักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะที่น่าจะ
เป็นประโยชน์ ดังนี้ 

1. ข้อเสนอแนะในเชิงนโยบาย 
  1.1 ส านักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลข่าวสารกับบุคลากร
ในหน่วยงานให้ได้ทราบถึงการด าเนินงานในด้านต่าง ๆ อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ให้บุคลากรทุกส่วน
ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน เช่น การแจ้งให้บุคลากรได้ทราบว่าขณะนี้ทางส านักงานเขตมี
การจัดกิจกรรมในด้านใด อย่างไร เพ่ือให้บุคลากรที่สนใจจะได้เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน หรือ
ส่วนร่วมในการท ากิจกรรมนั้น ๆ เพื่อให้บุคลากรเกิดความรักความสามัคคี  สามารถท างานร่วมกัน
ได้อย่างมีความสุข 
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 1.2 ส านักงานเขต ควรจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับความต้องการของบุคลากร สภาพแวดล้อม
ของหน่วยงาน เพื่อให้ผลลัพท์ที่ได้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงานที่ตั้งไว้ 
ได้อย่างแท้จริง พร้อมทั้งการสร้างกิจกรรมใหม่ ๆ ที่หลากหลาย เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของบุคลากรที่มีความแตกต่างกัน 

2. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยต่อไป 

 ในการวิจัยครั้งต่อไป ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
ควรศึกษาแนวทางการพัฒนาบุคลากรเชิงเปรียบเทียบระหว่างส านักงานเขตอื่นใน

สังกัดกรุงเทพมหานคร ว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรในการพัฒนาบุคลากร และมีแนวทางในการ
พัฒนาบุคลากรในด้านใดบ้าง เพื่อน าความแตกต่างระหว่างหน่วยงานมาปรับใช้ เพื่อให้การพัฒนา
บุคลากรมีประสิทธิภาพ และมีแนวทางในการพัฒนามากยิ่งขึ้น   
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