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แนวทางการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น : กรณีศึกษาเทศบาลนครนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี* 
The Path of Local Personnel Development:  

A Case study of Nonthaburi City Municipality, Nonthaburi Province 

ศรีศักดิ์ สวุรรณธรรมมา** 
บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษารูปแบบ วิธีการ และกระบวนการพัฒนาบุคลากร ศึกษาปัญหา
อุปสรรค และวิธีการแก้ไขปัญหา และศึกษาแนวทางการพัฒนารูปแบบ วิธีการและกระบวนการพัฒนาบุคลากร
ของเทศบาลนครนนทบุรี  ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพจากข้อมูลเอกสารและผู้ให้ข้อมูล จ านวน 8 คน  
ผลการศึกษา พบว่า 1) การพัฒนาบุคลากรของเทศบาลนครนนทบุรีใช้รูปแบบการฝึกอบรม และส่งเสริมการ
พัฒนาตนเอง เช่น การจัดฝึกอบรม การศึกษาดูงาน ส่งบุคลากรไปอบรมกับหน่วยงานภายนอก เป็นต้น 
วิธีการในการจัดฝึกอบรมที่ใช้คือ การบรรยาย การอภิปราย สัมมนา การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  
ส่วนวิธีการพัฒนาตนเองของบุคลากร คือ การเรียนรู้จากหัวหน้างาน การจัดองค์ความรู้ (KM) การจัดท าคู่มือ
การปฏิบัติงาน 2) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไขปัญหา กรณจีัดฝึกอบรมไม่ตรงกับความต้องการ
ของกลุ่มเป้าหมาย ต้องแก้ปัญหาโดยจะต้องส ารวจความต้องการของบุคลากรก่อนจะจัดฝึกอบรม ปัญหา
การพัฒนาบุคลากรไม่เป็นไปตามแผนพัฒนาบุคลากร ต้องแก้ปัญหาโดยให้หัวหน้าส่วนราชการมาประชุม
ร่วมกันเพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมของทุกส่วนราชการ และปัญหาบุคลากรขาดความกระตือรือร้นในการ
พัฒนาตนเอง จะต้องมีการปรับทัศนคติให้ตัวบุคลากรมีความตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาตนเอง 
3) แนวทางการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลนครนนทบุรีคือจะต้องสร้างความตระหนักให้บุคลากรมีความ
ต้องการที่จะพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา ยึดหลัก “บุคลากรเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” ก าหนดเป้าหมาย 
ตัวชี้วัดที่ชัดเจน รวมถึงจะต้องน าเอาเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นด้วย 

ค าส าคัญ การพัฒนาบุคลากร แนวทางการพัฒนาบุคลากร เทศบาลนครนนทบุรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
* บทความนี้เรียบเรียงจากการค้นคว้าอิสระเรื่อง แนวทางการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น : กรณีศึกษาเทศบาลนครนนทบุร ีจังหวัดนนทบุรี 
** นกัศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
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บทน า 
ด้วยสภาวการณ์ในปัจจุบันท าให้โลกมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ส่งผลกระทบด้านต่าง ๆ  

ทั้งในด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และวัฒนธรรม โดยเฉพาะกระแสการก้าวเข้าสู่ “ไทยแลนด์ 4.0” 
เป็นนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย หรือ โมเดลพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาล บนวิสัยทัศน์ที่ว่า 
“มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ที่เน้นการขับเคลื่อนประเทศด้วยนวัตกรรม การเข้ามาของกระแสดังกล่าว 
เป็นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อการด ารงชีวิตของประชาชนภายในประเทศ รวมทั้งการปรับรูปแบบการด าเนินงาน
ของภาครัฐที่ต้องท าให้สอดคล้องไปกับการพัฒนาเดาได้ ศิริลักษม์ ตันตยกุล (2562, หน้า 31) ได้อธิบายว่า  
“ไทยแลนด์ 4.0” เป็นการน าพาเศรษฐกิจของประเทศให้หลุดพ้นจาก 3 กับดักที่ก าลังเผชิญอยู่ในปัจจุบัน
อันประกอบไปด้วย 1) กับดักความเหลื่อมล้ า 2) กับดักความไม่สมดุลระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 3) กับดัก
รายได้ปานกลาง โดยการขับเคลื่อนด้วย “ปัญญา” (อันประกอบด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย 
พัฒนา ความคิดสร้างสรรค์ และภูมิปัญญาท้องถิ่น) ในการรังสรรค์นวัตกรรมบนฐานคิดของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของการ “รู้จักเติม รู้จักพอ และรู้จักเป็น” ผลักดันผ่าน “พลังประชารัฐ” พร้อม ๆ กับการ
สร้างคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ในศตวรรษที่ 21 (คนไทย 4.0) ซึ่งเมื่อส าเร็จ โครงสร้างเศรษฐกิจ  
การวิจัยและการพัฒนาและการศึกษา จะถูกปฏิรูปให้มีความเจริญก้าวหน้ามากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน 

ประกาศ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2561-2580 (2561) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มีสาระส าคัญตอนหนึ่งว่า “…คนไทยในอนาคต
จะต้องมีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้าน และมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัยมีจิต
สาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน มัธยัสถ์อดออม โอบอ้อมอารีมีวินัย รักษาศีลธรรมและเป็นพลเมืองดี
ของชาติมีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่สาม  
และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทย
ที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่และอ่ืน ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัด
ของตนเอง” จากแนวคิดเรื่องการพัฒนาศักยภาพคน หรือ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ  
และแนวคิดเรื่องระบบราชการไทย 4.0 ที่ได้กล่าวมาข้างต้น นอกจากการพัฒนาคนซึ่งเป็นก าลังหลัก 
ของประเทศแล้ว อีกประเด็นที่จะละเลยไม่ได้คือการพัฒนาศักยภาพของบุคลกรภาครัฐ ทั้งราชการ
ส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค และราชการส่วนท้องถิ่น ซึ่งถือเป็นกลุ่มบุคลากรที่ต้องได้รับการพัฒนา
อย่างจริงจัง เพ่ือให้มีความพร้อม สามารถรองรับภารกิจตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานที่มีการเปลี่ยนไป
ตามแนวคิดระบบราชการไทย 4.0 ซึ่งการพัฒนาบุคลากรภาครัฐต้องเกิดความคุ้มค่าและตรงตามภารกิจ
ของรัฐและความต้องการของผู้ได้รับการพัฒนา ให้สามารถน าความรู้ประสบการณ์ที่ได้รับน ามาพัฒนา
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม 

เทศบาลนครนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ มีภารกิจหน้าที่ในการ
ให้บริการสาธารณะต่าง ๆ ตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 รวมแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 14 
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พ.ศ. 2562 และ พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542 โดยการด าเนินการจัดท าบริการสาธารณะตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน ผู้ที่มีส่วนส าคัญ  
ที่จะขับเคลื่อนภารกิจต่าง ๆ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้คือบุคลากรทุกระดับของหน่วยงาน โดย  
วีระยุทธ พรพจน์ธนมาศ และวงพักตร์ ภู่พันธ์ศรี (2562, หน้า 143-144) อธิบายว่า การพัฒนาศักยภาพ
องค์การขององค์กรปกครองท้องถิ่นนั้น ปฏิเสธไม่ได้ว่าจะต้องให้ความส าคัญกับการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ เพราะเป็นที่ยอมรับกันว่า ในบรรดาทรัพยากร การบริหารนั้น ทรัพยากรมนุษย์ถือเป็นปัจจัยที่
ส าคัญที่สุดในการน าพาองค์การไปสู่การบรรลุเป้าหมาย เพราะคน หรือ มนุษย์นั้นเป็นผู้ที่สร้างสรรค์สรรพสิ่ง
ทุกอย่าง เป็นผู้ที่น าเอาทรัพยากรทางการบริหารอื่น ๆ มาด าเนินการจนสู่การบรรลุเป้าหมายขององค์การ 
ดังนั้นการที่ทรัพยากรมนุษย์ เป็นผู้ที่มีคุณภาพ หรือมีศักยภาพจึงเป็นเรื่องที่มีความส าคัญที่องค์การควรให้
ความส าคัญ โดยทรัพยากรมนุษย์จะมีคุณภาพได้นั้น จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์ 
มี 4 ด้านหลัก ๆ ได้แก่ การให้การศึกษา (Education) การฝึกอบรม (Training) การพัฒนา (Development) 
และการสร้างการเรียนรู้ (Learning) ถือเป็นกิจกรรม ซึ่งเชื่อกันว่าการที่บุคลากรจะสามารถปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพนั้น จ าเป็นอย่างยิ่งที่องค์การจะต้อง ลงทุนเพ่ือพัฒนาบุคลากรของตนให้มีทักษะ ความรู้
ความสามารถ มีทัศนคติที่ดีต่อการท างานรวมถึงเป็นบุคลากรที่มีขีดความสามารถ (Competency) 
เพ่ือให้งานที่ตนรับผิดชอบสามารถบรรลุถึงเป้าหมายที่บุคลากรและองค์การได้ก าหนดไว้ร่วมกัน 
 จากความเป็นมาดังกล่าว จึงท าให้ผู้วิจัยสนใจศึกษาว่า การพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ของเทศบาล
นครนนทบุรี มีรูปแบบ วิธีการอย่างไร มีปัญหาและอุปสรรคอะไรบ้างในการด าเนินการ พัฒนาบุคลากร 
รวมถึงศึกษาแนวทางเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลนครนนทบุรี เพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้วิธีการวิจัย 2 วิธี ประกอบด้วย 
1. การวิจัยเอกสาร (Documentary Research) วิโรจน์ ก่อสกุล (2563, หน้า 39) อธิบายว่า 

เป็นการรวบรวมข้อมูลจากเอกสารทางวิชาการ วารสาร สื่ออิเล็กทรอนิกส์ รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์  
ดุษฎีนิพนธ์ รายงานการประชุม คู่มือการปฏิบัติงาน ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง เอกสารทางวิชาการ ซึ่งเป็น
เอกสารเกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 

2. การวิจัยสนาม (Field Research) วิโรจน์ ก่อสกุล (2563, หน้า 39) อธิบายว่าเป็นการเก็บข้อมูล
โดยผู้วิจัยลงพ้ืนที่เพ่ือสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างด้วยการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง หรือแบบเป็นทางการ 
(Structured interview or formal interview) ซึ่งผู้วิจัยจะใช้แบบสัมภาษณ์ที่มีค าถามแบบเดียวกันใน
การเก็บข้อมูลจากผู้บริหาร ที่มีหน้าที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลนครนนทบุรี 

ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้ 
1. ประชากร (Population) ได้แก่ ผู้บริหารเทศบาลนครนนทบุรี และหัวหน้าส่วนราชการระดับส านัก 

หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการด าเนินการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลนครนนทบุรี 
2. กลุ่มตัวอย่าง (Sample) ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 

(Purposive หรือ judgmental Sampling) เพ่ือเลือกผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key informants) เป็นกลุ่มตัวอย่าง 
วิโรจน์ ก่อสกุล (2563, หน้า 41) โดยการวิจัยครั้งนี้ก าหนดกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ของ
เทศบาลนครนนทบุรี ที่มีบทบาทส าคัญในการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน จ านวน 8 คน ดังนี้ 

2.1 นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี หรือรองนายกฯ ที่ได้รับมอบหมาย 
2.2 ปลัดเทศบาลนครนนทบุรี 
2.3 หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
2.4 หัวหน้าฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ส าหนักปลัดเทศบาล 
2.5 หัวหน้าฝ่ายพัฒนาบุคลากร ส าหนักปลัดเทศบาล 
2.6 หัวหน้าฝ่ายบรรจุแต่งตั้ง ส าหนักปลัดเทศบาล 
2.7 หัวหน้างานพัฒนาบุคลากร 
2.8 หัวหน้างานฝึกอบรม 

 
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้เครื่องมือในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างหรือแบบเป็น

ทางการ (Structured interview or formal interview) มีการก าหนดแนวทางสัมภาษณ์ที่มีลักษณะ
คล้ายกับการใช้แบบสอบถาม ค าถามต่าง ๆ ได้ก าหนดขึ้นเป็นแบบสัมภาษณ์ไว้ล่วงหน้า ลักษณะของการ
สัมภาษณ์เป็นการสัมภาษณ์ที่มีค าถามและข้อก าหนดแน่นอน ตายตัว ซึ่งไม่ว่าจะสัมภาษณ์ผู้ใดก็ใช้ค าถาม
แบบเดียวกันและมีล าดับขั้นตอนเรียบเรียงเหมือนกัน 
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การวิเคราะห์ข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้ เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยมีล าดับ
ขั้นตอนในการวิเคราะห์ ดังต่อไปนี้ 

1. ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ทั้งจากการ  
จดบันทึกการสัมภาษณ์ และที่บันทึกเสียงไว้ น ามาวิเคราะห์เบื้องต้นโดยแยกข้อมูลที่ได้ออกมาเป็นประเด็น  

2. น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาแยกเป็นประเด็น แล้วน าข้อมูลนั้นมาเปรียบเทียบ
ความเหมือนหรือความแตกต่างของผู้ให้สัมภาษณ์แต่ละคน ก่อนจะน าข้อมูลนั้นไปท าการวิเคราะห์ 

3. น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาแยกเป็นประเด็น แล้วน ามาเปรียบเทียบกับข้อมูล
เอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ แนวคิด ทฤษฎี เอกสารผลงานวิจัยเพ่ือจะได้ทราบถึงลักษณะที่มีความคล้ายคลึงกัน
และแตกต่างกันของข้อมูล ก่อนที่จะน าข้อมูลนั้นไปวิเคราะห์ 

4. น าข้อมูลที่ได้จากการเปรียบเทียบมาท าการวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกัน เพ่ือสรุปผลการวิจัย
แนวทางการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรณีศึกษาเทศบาลนครนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี  โดยใช้การน าเสนอ
สรุปผลของการวิจัยในรูปแบบพรรณนา 
 
ผลการวิจัยและอภิปราย 
 ผลการวิจัย 
 จากการวิจัยสามารถสรุปได้ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยได้ดังนี้ 

1. รูปแบบ วิธีการ และกระบวนการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลนครนนทบุรี 
การวิจัยพบว่า รูปแบบการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลนครนนทบุรี คือ การฝึกอบรม การศึกษา

ดูงาน การส่งบุคลากรไปเข้ารับการอบรมกับหน่วยงานภายนอก และการส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาตนเอง 
โดยมุ่งเน้นให้บุคลากรมีความรู้ ทักษะ และทัศนคติที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน และเพ่ือให้เกิดความร่วมมือ
กันระหว่างบุคลากรในการปฏิบัติงานร่วมกันในองค์กร ซึ่งการจัดฝึกอบรมนั้นมุ่งเน้นที่การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
และสามารถน ามาใช้พัฒนาการท างานได้  

วิธีการในการพัฒนาบุคลากร 1) วิธีการฝึกอบรม ใช้วิธีจัดฝึกอบรมเองภายในองค์กร และการจัด
ฝึกอบรมภายในองค์กร วิธีการในการจัดฝึกอบรมที่นิยมใช้คือ วิธีบรรยาย การอภิปราย สัมมนา แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง ศึกษาประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นจริง และปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
ของการปฏิบัติงานในเรื่องที่อบรม โดยมีวิทยากรที่มีความรู้ในเรื่องนั้น ๆ โดยตรงมาเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ 
ในการอบรม 2) วิธีการศึกษางานนอกสถานที่ คือเดินทางไปราชการเพ่ือขอศึกษาดูงานกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ที่มีองค์ความรู้ ประสบการณ์ มีผลงานเชิงประจักษ์เหมาะแก่การไปขอศึกษาดูงานโดยการไปขอฟัง
ค าบรรยายสรุปถึงลักษณะการจัดระบบงาน ดูตัวอย่างรูปแบบ และวิธีการปฏิบัติงานจริงของหน่วยงานอ่ืน ๆ 
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ซึ่งผู้ที่ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ได้ดีคือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ขอเข้าศึกษาดูงาน 3) วิธีการส่งตัวบุคลากร
เข้าร่วมอบรมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น มหาวิทยาลัย สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น เป็นต้น 4) วิธีการพัฒนาตนเองของบุคลากร คือ การเรียนรู้จากหัวหน้างาน มีการจัดระบบ
องค์ความรู้เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรมีกาเรียนรู้ด้วยตนเอง การจัดองค์ความรู้ภายในองค์กร (KM) และการจัดท า
คู่มือการปฏิบัติงาน  

กระบวนการพัฒนาบุคลากร แบ่งโดยยึดช่วงเวลาในการท างาน มี 2 ประเภท คือ ฝึกอบรมก่อนท างาน 
เช่น การส่งบุคลากรที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งใหม่ไปเข้าร่วมการอบรมปฐมนิเทศที่จัดโดยกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น เป็นต้น และฝึกอบรมระหว่างท างานการจัดฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ 
ในการปฏิบัติงาน โดยหลักสูตรที่จัดก็อย่างเช่น หลักสูตรเกี่ยวกับความรู้พ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ 
หลักสูตรความรู้ที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหารด้านการบริหารจัดการ หลักสูตรด้าน
การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นต้น การบวนการฝึกอบรมและ
การศึกษาดูงาน ที่ส าคัญประกอบด้วยขั้นตอน ดังนี้ 1) ขั้นตอนการหาความจ าเป็นในการฝึกอบรม โดยวิเคราะห์
เพ่ือพิจารณาให้ทราบว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นเพราะอะไร จ าเป็นที่จะต้องใช้เทคนิคการฝึกอบรมหรือไม่ อย่างไร 
2) ขั้นตอนก าหนดวัตถุประสงค์ในการฝึกอบรมและการศึกษาดูงาน 3) ขั้นตอนการสร้างหลักสูตรฝึกอบรม 
4) ขั้นตอนการก าหนดโครงการฝึกอบรม 5) ขั้นตอนการบริหารโครงการฝึกอบรม 6) ขั้นตอนกาประเมิน/
ติดตามผลการฝึกอบรม 

 

 

2. ปัญหาและอุปสรรคในกระบวนการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลนครนนทบุรี มีดังนี้ 
1) การความไม่สอดคล้องกันในหัวข้อที่จะพัฒนากับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงการ

ส่งตัวบุคลากรไปอบรมกับหน่วยงานภายนอก ไม่ตรงกับต าแหน่งหรือหน้าที่ของแต่ละคนเมื่อเสร็จสิ้น
กิจกรรมการพัฒนาบุคลากรแล้ว ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมในการพัฒนาบุคลากรไม่สามารถน าเอาความรู้  
ที่ได้รับมาใช้ในการปฏิบัติงานได ้

2) การด าเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร ไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ เนื่องจากในช่วงที่จะจัด
โครงการฝึกอบรมหรือการพัฒนาบุคลากรในเรื่องต่าง ๆ อาจจะมีกิจกรรมอ่ืน ๆ เข้ามาแทรกในช่วงนั้น  
ท าให้ต้องเลื่อนการจัดฝึกอบรมออกไป จึงท าให้กระทบกับแผนทั้งระบบที่ได้วางเอาไว้ล่วงหน้าแล้ว 



7 
 

3) บุคลากรขาดความใส่ใจในการพัฒนาตนเอง และเมื่อภายหลังจากการไปเข้ารับการฝึกอบรม
แล้วไม่ได้มีการจัดท าสรุปรายงานผล หรือสรุปความรู้ที่ได้รับจากการไปฝึกอบรมอย่างเป็นรูปธรรม รวมถึง
การติดตามประเมินผลของการพัฒนาบุคลากรยังไม่สามารถท าได้ต่อเนื่อง  

4) ปัญหาในกระบวนการพัฒนาบุคลากร เมื่อด าเนินการส ารวจความต้องการในการจัดฝึกอบรม
เรียบร้อยแล้ว เมื่อถึงขั้นตอนการจัดฝึกอบรมปรากฏว่าบุคลากรจากส านัก/กอง ต่าง ๆ ที่แสดงความประสงค์
อยากให้จัดฝึกอบรม ติดภารกิจไม่สามารถเข้าร่วมการอบรมได้  

5) ยังไม่สามารถน าเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมใหม่ ๆ เข้ามาประยุกต์ใช้ในกระบวนการได้ดีเท่าที่ควร 
และปัญหาบุคลากรขาดการน าความรู้ ระเบียบ กฎหมายใหม่ ๆ มาปรับใช้ในการท างานได้อย่างเหมาะสม
ตามความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไป  

 
 
3. แนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในกระบวนการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลนครนนทบุรีมีดังนี้ 
1) การแก้ไขปัญหาการจัดฝึกอบรมไม่ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ต้องแก้ไขปัญหา

โดยส ารวจความต้องการของบุคลากรว่ามีส านัก/กอง ไหนที่สนใจอยากเข้าร่วมการจัดอบรมหลักสูตรไหนบ้าง 
และก าหนดหลักสูตรการฝึกอบรมให้สอดคล้องกับความต้องการมากที่สุด  

2) การแก้ปัญหาการการพัฒนาบุคลากรที่ยังไม่สามารถด าเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรได้นั้น 
คือจะต้องประกาศแผนการพัฒนาบุคลากรในรอบปีงบประมาณให้ทุกส่วนราชการทราบ และให้หัวหน้า
ส่วนราชการมาประชุมร่วมกันเพ่ือก าหนดตารางการจัดอบรมหรือศึกษาดูงาน เพื่อไม่ให้เกิดการจัดกิจกรรม
ทีท่ับซ้อนกัน  

3) การแก้ปัญหาบุคลากรขาดความใส่ใจในการพัฒนาตนเอง คือ หน่วยงานจะต้องมีการส่งเสริม 
มีการปรับทัศนคติให้ตัวบุคลากรมีความตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาตนเอง มีความอยากเรียนรู้ 
ต้องการพัฒนาสิ่งใหม่ ๆ  

4) แนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นของกระบวนการพัฒนาบุคลากร ในกรณีที่บุคลากรในหน่วยงาน
ที่แสดงความประสงค์อยากให้จัดฝึกอบรมไว้ แต่เมื่อฝ่ายจัดฝึกอบรมได้จัดโครงการขึ้น แต่บุคลากรที่แจ้ง
ความประสงค์ไว้เกิดติดภารกิจไม่สามารถเข้าร่วมการอบรมได้ ซึ่งการแก้ปัญหากรณีเช่นนี้ จะต้องมีการ
จัดท าบัญชีรายชื่อของบุคลากรที่แจ้งความประสงค์ไว้ และติดตามให้บุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม
ตามท่ีได้แจ้งความประสงค์ไว้  
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5) แนวทางการแก้ปัญหาในกระบวนการพัฒนาบุคลากร การส่งเสริมให้น าความรู้เกี่ยวกับระเบียบ 
กฎหมาย ต่าง ๆ ที่ส าคัญ และจะต้องน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ เพ่ือให้สอดคล้องกับระบบราชการ 4.0 

4. แนวทางในการพัฒนารูปแบบ วิธีการ และกระบวนการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลนครนนทบุรี 
ให้มีความเหมาะสม และเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด มีดังนี้ 

1) คณะผู้บริหารของหน่วยงานจะต้องให้ความส าคัญอย่างยิ่งกับการพัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน
โดยจะต้องสร้างความตระหนักให้บุคลากรมีความต้องการที่จะพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา ยึดหลัก 
“บุคลากรเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” มีกระบวนการพัฒนาที่ต่อเนื่อง ด าเนินการเป็นระบบ มีการวางแผนที่ดี 
ผู้รับผิดชอบจะต้องวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็งแล้วน ามาก าหนดเป็นแผนในการพัฒนาบุคลากร การจัดฝึกอบรม 
การจัดศึกษาดูงาน หรือกิจกรรมการพัฒนาในด้านอ่ืน ๆ จะต้องสอดคล้องกับความต้องการของบุคลากร
ภายในองค์กร หน่วยงานผู้รับผิดชอบการพัฒนาบุคลากรจะต้องวิเคราะห์ให้ได้ว่า ประโยชน์ของการ
พัฒนาบุคลากรนั้นสามารถตอบวัตถุประสงค์ในแต่ละข้อที่ตั้งไว้ได้หรือไม่ 

2) การพัฒนาบุคลากรไม่ว่าจะท าโดยรูปแบบใด สิ่งส าคัญคือ จะต้องมีการก าหนดเป้าหมาย และ
ตัวชี้วัดความส าเร็จที่ชัดเจน กรณีการจัดฝึกอบรมจะต้องสร้างบรรยากาศให้ไม่น่าเบื่อ สร้างความเป็นกันเอง
กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ และต้องประเมินความรู้ความสามารถของผู้ผ่านการอบรมทุกครั้ง ซึ่งการติดตาม
ประเมินผลอาจแบ่งได้ 2 ช่วงเวลา คือ ประเมินผลโครงการภายหลังที่ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว และการติดตาม
ประเมินบุคลากรภายหลังจากที่เข้ารับการพัฒนาเป็นระยะเวลา 3 - 6 เดือน เพ่ือให้วัดความส าเร็จว่าผู้เข้ารับ
การพัฒนานั้นสามารถน าความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้หรือไม่ 

3) จะต้องมีการพัฒนาคนโดยเริ่มที่ให้ความส าคัญกับการพัฒนาความคิด หรือการปรับทัศนคติของ
บุคลากรจึงจะท าให้เกิดผลส าเร็จในขั้นตอนและกระบวนการพัฒนาในแต่ละรูปแบบ จะต้องมีการติดตาม
ประเมินผลการฝึกอบรมการพัฒนาบุคลากรในด้านอ่ืนให้ครบทุกด้าน และท าอย่างต่อเนื่องรวมถึงมีการ
จัดท ารายงานเป็นรายไตรมาสเสนอแนะปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ เพ่ือให้ผู้บริหารรับทราบและก าหนดนโยบาย
เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาบุคลากรในองค์กรต่อไป 

4) น าเอาเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ามาใช้ในการพัฒนาบุคลากรให้ได้ทุกช่องทาง ทุกรูปแบบ และสามารถ
น ามาต่อยอดในการพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง ควรจะมีรูปแบบในการพัฒนาบุคลากรที่มีความหลากหลาย 
เช่น การมีห้องเรียนออนไลน์ ซึ่งจะเป็นการเรียน หรือฝึกอบรมบุคลากรผ่านทางระบบออนไลน์ เป็นต้น 
และที่ส าคัญคือจะต้องมีการน าระบบเทคโนโลยีต่าง ๆ มาใช้ในการพัฒนาบุคลากรด้วย รวมถึงการจัดท า
ฐานข้อมูล KM ให้บุคลากรได้เข้าไปศึกษาหาข้อมูลได้ครบ และครอบคลุมทุกสายงาน รวมถึงน าเอาระเบียบ 
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กฎหมายใหม่ ๆ ซึ่งหน่วยงานจะส่งเสริมให้บุคลากรก้าวทันความรู้ใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลาเพราะจะเป็นประโยชน์
ต่อตัวบุคลากรและต่อองค์กร 

 อภิปรายผล 
1. รูปแบบ วิธีการ และกระบวนการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลนครนนทบุรี ผลการวิจัยพบว่า 

เทศบาลนครนนทบุรีใช้รูปแบบการพัฒนาบุคลากร คือ การฝึกอบรม การศึกษาดูงานนอกสถานที่ และ
การส่งเสริมให้พัฒนาตนเอง โดยใช้รูปแบบการฝึกอบรมเป็นหลักในการบุคลากรในสังกัด ซึ่งการฝึกอบรม
นั้นจัดขึ้นให้บุคลากรมีความรู้ ทักษะ และทัศนคติที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน และน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ใน
การท างานได้โดยตรงซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ เอกสิทธิ์ สนามทอง (2562, หน้า 131) ที่ได้ให้กล่าวถึง
การฝึกอบรมและการพัฒนาว่า เป็นกระบวนการของกิจกรรมและวิธีการต่าง ๆ ที่องค์การจัดท าขึ้นเพ่ือ
สร้างความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการท างาน รวมถึงทัศนคติ พฤติกรรมต่าง ๆ ซึ่งจะเป็นการพัฒนาตน 
พัฒนางาน และพัฒนาองค์การต่อไปในอนาคต และสอดคล้องกับแนวคิดของ Nadler (อ้างถึงในจารุเนตร 
เกื้อภักดิ์, 2559, หน้า 15-16) ได้แบ่งกิจกรรมการพัฒนาบุคลากร ออกเป็น 3 ประเภท คือ 1. การฝึกอบรม 
(Training) เป็นกิจกรรมที่จะก่อให้เกิดการเรียนรู้ ถูกออกแบบขึ้นเพ่ือให้บุคลากรที่ก าลังปฏิบัติงานอยู่ใน
ปัจจุบันหรือก าลังจะได้รับมอบหมายให้ท างานในอนาคต สามารถปฏิบัติงานได้ดีขึ้น เป้าหมายก็คือ  
การยกระดับวามรู้ ความสามารถ ทักษะ ของบุคลากรในขณะนั้นให้สามารถปฏิบัติงานในต าแหน่งนั้น ๆ ได้ 
ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมไปแล้วสามารถน าความรู้ไปใช้ได้ทันที หรือมีพฤติกรรมในการท างานเปลี่ยนแปลงไป
ตามความต้องการของหน่วยงาน 2. การศึกษาต่อ (Education) การศึกษาต่อเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพ่ือ
เป็นการเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติ ตลอดจนเสริมสร้างความสามารถในการปรับตัวในทุก ๆ ด้าน
ให้กับบุคลากร โดยวิธีการลาศึกษาต่อทั้งแบบเต็มเวลา หรือใช้เวลาบางส่วนเพ่ือเตรียมความพร้อมที่จะ
ท างานตามความต้องการของหน่วยงานในอนาคต 3. การพัฒนาตนเอง (Development) หมายถึง 
กิจกรรมการเรียนที่จัดขึ้นเพ่ือให้บุคลากรได้เตรียมความพร้อมส าหรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดแก่
หน่วยงานในอนาคต ไม่ได้มุ่งเน้นที่ตัวงาน แต่มุ่งเน้นเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตามหน่วยงานที่ต้องการ 
รวมถึงยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุทธญาณ์ โอบอ้อม (2558) ได้ศึกษา การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแนวพระพุทธศาสนา โดยผลการวิจัยพบว่าแนวคิด ทฤษฎี และหลัก
พุทธธรรมที่เกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือ 1) ด้านการฝึกอบรม 
จัดโครงการฝึกอบรมบุคลากรเพ่ือพัฒนาความรู้ความสามารถ และทักษะ ตามความแตกต่างของแต่ละ
บุคคล การฝึกอบรมขั้นศีล คือ ปรับแก้การแสดงออกของพฤติกรรมกาย วาจา ขั้นสมาธิ คือ พัฒนาจิตใจ
ให้มีสภาวะอดทน ขั้นปัญญา คือชี้แนะให้เห็นพฤติกรรมที่ควรกระท าหรือไม่ควรกระท า 2) ด้านการศึกษา 
ได้ส่งเสริมให้บุคลากรศึกษาต่อในระดับการศึกษาที่สูงขึ้นเพ่ือพัฒนาความรู้ ความสามารถ ขั้นศีลคือ 
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้วยระบบการศึกษา ขั้นสมาธิ คือ พัฒนาพฤติกรรมจิตใจให้มี  EQ ขั้นปัญญา คือ  
ให้มีการศึกษาเพ่ิมเติม 
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ในส่วนของวิธีการฝึกอบรม เทศบาลนครนนทบุรีใช้วิธีจัดฝึกอบรมเอง และส่งบุคลากรไปอบรมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรณีการจัดฝึกอบรมภายในมักใช้การอบรมแบบวิธีบรรยาย การอภิปราย สัมมนา 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง ศึกษาประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นจริง และปัญหาที่อาจ
เกิดขึ้นในอนาคตโดยมีวิทยากรที่มีความรู้ในเรื่องนั้น ๆ โดยตรงมาเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ในการอบรม 
สอดคล้องกับแนวคิดของ จุฑามณี ตระกูลมทุตา (อ้างถึงในรุ่งรัตนา บุญ-หลง, 2560, หน้า 10) ได้อธิบาย
ว่าวิธีการพัฒนาบุคลากรในองค์กรนั้น มีหลากหลายรูปแบบ เช่น การฝึกอบรม การสัมมนา การศึกษาต่อ 
การดูงาน การสอนงาน การศึกษาจากคู่มือการปฏิบัติงาน การสับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน การร่วมประชุม 
ทาง วิชาการ การรักษาการในต าแหน่ง การปฏิบัติหน้าที่แทน การมอบหมายงาน การฝึกวิชาชีพ เป็นต้น 
ส าหรับความสามารถของบุคลากรที่มีอยู่เดิม ซ่ึงหากยังไม่เพียงพอควรจัดกิจกรรมปฐมนิเทศ และจัดกิจกรรม
ฝึกอบรมเพ่ิมเติม จึงจะท าให้ความสามารถของบุคลากรมีความเหมาะสมกับงานที่องค์กรมอบหมาย 

2. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร สามารถสรุปและ
อภิปรายในประเด็นที่ส าคัญได้ ดังนี้ 

1) ปัญหาการจัดฝึกอบรมไม่ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย แนวทางในการแก้ปัญหาคือ 
จะต้องส ารวจความต้องการของบุคลากร และน ามาวิเคราะห์สภาพปัญหาแล้วน ามาก าหนดเป็นแผนการ
ฝึกอบรมเพ่ือให้ตรงกับความต้องการของบุคลากรในองค์กรอย่างแท้จริง  

2) ปัญหาการพัฒนาบุคลากรที่ยังไม่สามารถด าเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรได้นั้น คือจะต้องมี
การประกาศแผนการพัฒนาบุคลากรในรอบปีงบประมาณให้ทุกส่วนราชการทราบ และให้หัวหน้าส่วนราชการ
มาประชุมร่วมกันเพ่ือก าหนดตารางการจัดอบรมหรือศึกษาดูงาน เพ่ือไม่ให้เกิดการจัดกิจกรรมที่ทับซ้อน
กัน ซึ่งจะส่งผลให้บุคลากรบางคนติดภารกิจไม่อาจเข้าร่วมการฝึกอบรมได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
จิราวรรณ แสงตันชัย และเพ็ญณี แนรอท (2561) ที่ได้ศึกษา แนวทางการพัฒนาบุคลากรในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นสู่ความเป็นเลิศกรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย โดยผลการวิจัยพบว่า แนวทางการ
พัฒนากลยุทธ์เพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่เหมาะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย ได้แก่ การจัดท า
แผนพัฒนา การมีส่วนร่วมสร้างวิสัยทัศน์ความเป็นผู้น าแก่บุคลากรปรับรูปแบบการบริหารงานสู่การบริหาร
แนวราบเพ่ิมมากขึ้น พัฒนาการสื่อสารสองภาษา โครงการเสริมสร้างพลังอ านาจในตนเองของบุคลากรให้
สามารถน าเอาศักยภาพมาใช้ในการด าเนินงานและพัฒนากระบวนการท างานให้เป็นระบบ 

3) ปัญหาบุคลากรขาดความกระตือรือร้นในการพัฒนาตนเอง โดยจะต้องมีการปรับทัศนคติให้ตัว
บุคลากรมีความตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาตนเอง มีความอยากเรียนรู้ ต้องการพัฒนาสิ่งใหม่ ๆ 
เมื่อบุคลากรนั้นมีความตระหนักที่อยากจะพัฒนาตนเองแล้วก็จะให้ความร่วมมือในการเรียนรู้และเข้าร่วม
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การพัฒนาในรูปแบบต่าง ๆ สอดคล้องกับแนวคิดของอรุณ กาญจนสุวรรณ (อ้างถึงใน จนิสา ช่วยสมบูรณ์, 
2556, หน้า 49) ได้สรุปหลักการพัฒนาบุคลากรบางตอนไว้ว่า หลักการเสริมสร้างความเชื่อถือศรัทธาของ
ผู้เข้ารับการพัฒนาโดยพยายามสร้างความเชื่อถือศรัทธาให้กับผู้เข้ารับการพัฒนาตั้งแต่เริ่มแรกที่มีการ
พัฒนา ชี้แจง ชักจูงหรือโน้มน้าวจิตใจผู้เข้ารับการพัฒนาให้เกิดความสนใจ มีความต้องการซึ่งจะช่วย 
สนับสนุนโครงการพัฒนาบุคลากรให้บรรลุความส าเร็จ และสอดคล้องกับแนวคิดของ กาญจนา สันติพัฒนาชัย 
(อ้างถึงในจินต์จุฑา จันทร์ประสิทธิ์, 2559, หน้า 21) ที่ได้กล่าวถึงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เกี่ยวกับมโนทัศน์ 
ที่ถือว่ามนุษย์เป็นศูนย์กลางของการพัฒนาว่าพัฒนาการต้องเกิดจากการการกระท าของมนุษย์และ
ผลประโยชน์ตกเป็นของมนุษย์ เมื่อมนุษย์ตระหนักหรือความจ าเป็นของตน มนุษย์จะเป็นผู้ก าหนดความ
มุ่งหมายของการพัฒนาโดยอาศัยความต้องการของตนเป็นเครื่องน าทางท าให้เกิดความส าเร็จในการพัฒนาได ้

 
3. แนวทางการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลนครนนทบุรี 
1) การพัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน ต้องสร้างความตระหนักให้บุคลากรมีความต้องการที่จะ

พัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา ยึดหลัก “บุคลากรเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” มีกระบวนการพัฒนาที่ต่อเนื่อง 
ด าเนินการเป็นระบบ มีการวางแผนที่ดี การพัฒนาบุคลากรจะต้องสอดคล้องกับความต้องการของบุคลากร
ภายในองค์กร จะต้องมีการพัฒนาคนโดยเริ่มที่ให้ความส าคัญกับการพัฒนาความคิด หรือการปรับทัศนคติ
ของบุคลากรจึงจะท าให้เกิดผลส าเร็จในขั้นตอนและกระบวนการพัฒนาในแต่ละรูปแบบ สอดคล้องกับ
งานวิจัยของเนตรชนก ดวนใหญ่ (2562) ที่ได้ศึกษา การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในศาลอาญา ยุคดิจิทัล 
ประจ าปี 2562 โดยผลการวิจัยพบว่า การพัฒนาบุคลากรต้องเน้นให้เห็นถึงความส าคัญในการพัฒนา
ศักยภาพตนเอง เพ่ือให้บุคลากรเกิดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาตนเองมากขึ้น รวมถึงการส ารวจความต้องการ
พัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพ่ือน ามาใช้ในแผนการพัฒนาบุคลากรตามปีงบประมาณ ซึ่งจะส่งผลให้การ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรมีประสิทธิภาพมากขึ้นและเป็นประโยชน์แก่หน่วยงานและประชาชน 

2) การพัฒนาบุคลากรทุกรูปแบบจะต้องมีการก าหนดเป้าหมาย และตัวชี้วัดความส าเร็จที่ชัดเจน 
กรณีการจัดฝึกอบรมจะต้องสร้างบรรยากาศให้ไม่น่าเบื่อ สร้างความเป็นกันเองกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้
สอดคล้องกับแนวคิดของอรุณ กาญจนสุวรรณ (อ้างถึงในจนิสา ช่วยสมบูรณ์, 2556, หน้า 49) ที่ได้อธิบาย
เกี่ยวกับหลักการรักษาระดับความสนใจของผู้เข้ารับการพัฒนาให้อยู่ในระดับสูงอยู่เสมอ โดยการ
เปลี่ยนแปลงวิธีการและเทคนิคของการพัฒนาไม่ให้เป็นที่น่าเบื่อ นอกจากนี้อาจใช้วิธีโฆษณาประชาสัมพันธ์
ให้บุคลากรเข้าใจถึงประโยชน์ที่แต่ละคนจะได้รับและสร้างบรรยากาศในระหว่างการด าเนินการพัฒนา  
ให้เป็นกันเอง โดยผลการวิจัยยังพบว่าต้องประเมินความรู้ความสามารถของผู้ผ่านการอบรมทุกครั้ง  
ซึ่งการติดตามประเมินผลอาจแบ่งได้ 2 ช่วงเวลา คือ ประเมินผลโครงการภายหลังที่ด าเนินการเสร็จสิ้น
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แล้ว และการติดตามประเมินบุคลากรภายหลังจากท่ีเข้ารับการพัฒนาเป็นระยะเวลา 3 - 6 เดือน เพ่ือให้วัด
ความส าเร็จว่าผู้เข้ารับการพัฒนานั้นสามารถน าความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้หรือไม่ 

3) น าเอาเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ามาใช้ในการพัฒนาบุคลากร และสามารถน ามาต่อยอดในการพัฒนาได้
อย่างต่อเนื่อง ควรจะมีรูปแบบในการพัฒนาบุคลากรที่มีความหลากหลาย เช่น การมีห้องเรียนออนไลน์ หรือ
ฝึกอบรมบุคลากรผ่านทางระบบออนไลน์ เป็นต้น รวมถึงการจัดท าฐานข้อมูล KM จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน 
รวมถึงน าเอาระเบียบ กฎหมายใหม่ ๆ ซึ่งหน่วยงานจะส่งเสริมให้บุคลากรนั้นก้าวทันความรู้ใหม่ ๆ 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ จารุเนตร เกื้อภักดิ์ (2559) ได้ศึกษา แนวทางพัฒนาศักยภาพบุคลากร สายสนับสนุน
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ผลการวิจัยพบว่า แนวทางในการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร ด้านการพัฒนา ได้แก่ การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน และใช้ระบบพ่ีเลี้ยงในการสอนงาน  หรือ
ช่วยตัดสินใจแก้ไขปัญหาในงานที่รับผิดชอบ 

กล่าวโดยสรุป ทุกองค์การจะต้องมี “คน” เป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนการด าเนินงาน สอดคล้องกับ
แนวคิดของชลิดา ศรมณี (2563, หน้า 27) ได้อธิบายว่า การบริหารในองค์การนั้นจะต้องมี “คน” และเป็นที่
ยอมรับกันว่า “คนเป็นปัจจัยที่ส าคัญที่สุดในการบริหาร” โดยเหตุผลที่ว่าคนเป็นผู้ควบและก าหนดปัจจัย
ด้านอ่ืน ๆ ทั้งหมดในหากว่า “คน” ก าหนดทรัพยากรหรือปัจจัยส่วนอ่ืน ๆ ได้ดี การบริหารก็มีประสิทธิภาพดี 
และในกรณีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นถือว่าเป็นหน่วยราชการที่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด 
โดยการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นให้เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพและพร้อมปฏิบัติหน้าที่อยู่ตลอด ถือเป็นสิ่ง
ส าคัญอย่างยิ่งในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคลภาครัฐ บุคลากรผู้ปฏิบัติงานจะต้องมีความพร้อมและ
ได้รับการพัฒนาตนเองอยู่เสมอจึงจะช่วยขับเคลื่อนการท างานขององค์กรไปสู่ความส าเร็จได้ สอดคล้องกับ
แนวคิดของวีระยุทธ พรพจน์ธนมาศ และวงพักตร์ ภู่พันธ์ศรี (2562, หน้า 143) ที่ได้อธิบายว่า การพัฒนา
ศักยภาพองค์การขององค์กรปกครองท้องถิ่นนั้น ปฏิเสธไม่ได้ว่าจะต้องให้ความส าคัญกับการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ เพราะเป็นที่ยอมรับกันว่า ในบรรดาทรัพยากร การบริหารนั้น ทรัพยากรมนุษย์ถือเป็น
ปัจจัยที่ส าคัญที่สุดในการน าพาองค์การไปสู่การบรรลุเป้าหมาย เพราะคน หรือมนุษย์นั้นเป็นผู้ที่สร้างสรรค์
สรรพสิ่งทุกอย่าง เป็นผู้ที่น าเอาทรัพยากรทางการบริหารอ่ืน ๆ มาด าเนินการจนสู่การบรรลุเป้าหมาย 
ขององค์การ 
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ข้อเสนอแนะในการวิจัย 
จากผลการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
1. การพัฒนาบุคลากรจะต้องส่งเสริม และสร้างความตระหนักให้บุคลากรในองค์กรเห็นถึง

ความส าคัญของการพัฒนาตนเอง จึงจะท าให้เกิดการร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาทุกรูปแบบ 
และส่งผลให้การพัฒนาบุคลากรประสบความส าเร็จ 

2. การพัฒนาบุคลากรจะต้องมีรูปแบบการพัฒนาที่หลากหลาย และให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วม
ของบุคลากรภายในหน่วยงานจึงจะได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 

3. ควรน าเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาประยุกต์ใช้ในกระบวนการพัฒนาบุคลากรให้ได้ รวมถึงจะต้อง
มีการปรับรูปแบบในการพัฒนาบุคลากรให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และที่ส าคัญ
จะต้องมีระบบการติดตามประเมินผลที่เป็นรูปธรรม 
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