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บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพ่ือศึกษา เพ่ือศึกษารูปแบบการบริหารจัดการ อุปสรรคปัญหา แนวทางแก้ไข
ในการบริหารจัดการ และแนวทางการพัฒนาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของส านักอนามัย กรุงเทพมหานคร 
ใช้วิธีวิจัยเอกสารและวิจัยสนาม เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง กลุ่มตัวอย่าง ได้แก ่
หัวหน้าฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติหน้าที่ควบคุมดูแลงานด้านทรัพยากรมนุษย์ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้าน
ทรัพยากรมนุษย์ และเจ้าหน้าที่ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานด้านทรัพยากรมนุษย์ ของส านักอนามัย 
กรุงเทพมหานคร จ านวน 9 คน ผลการศึกษาพบว่า รูปแบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของส านักอนามัย จะน า
ระบบคุณธรรมมาใช้ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ โดยผสมผสานกับระบบอุปถัมภ์เกี่ยวกับ การ
บริหารงานด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในด้านต่างๆ ประกอบด้วยด้านการสรรหาการคัดเลือก การบรรจุ 
การแต่งตั้ง การย้าย การโอน การเลื่อนระดับ การเลื่อนเงินเดือน การเลื่อนขั้นค่าจ้าง การเกษียณอายุราชการ 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการลาออกจากราชการ ส านักอนามัยจะมีการวางแผนการสรรหา
บุคคลากร เพ่ือที่จะป้องกันการขาดอัตราก าลังในสายวิชาชีพที่ขาดแคลน และบริหารจัดการก าลังคนที่มี
อยู่อย่างจ ากัดให้เกิดประสิทธิภาพแก่หน่วยงานมากที่สุด พร้อมทั้งส่งเสริมให้มีการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน 
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บทน า 
จากสภาวการณ์ในปัจจุบันที่โลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และประเทศไทยในปัจจุบันที่

ต้องเผชิญกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งในระดับประเทศ และระดับภูมิภาค ไม่ว่าจะเป็นทั้ง
ทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวัฒนธรรม หน่วยงานราชการก็เป็นองค์การหนึ่งที่ได้รับกระทบกับ
การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่จะต้องมีการปรับตัวเพ่ือที่จะก้าวให้ทันกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งภายในและ
ภายนอกองค์การ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงภายในองค์การนั้น อาจท าได้ด้วยการเพ่ิมขีดความสามารถของ 
บุคลากรภายในองค์การ และปรับลดขนาดก าลังคน เพ่ือให้การท างานเกิดความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น แต่การ 
ปรับลดก าลังคนภาครัฐ อาจเป็นสาเหตุให้การบริการของภาครัฐไม่เพียงพอต่อการมารับบริการของประชาชน 
อย่างเช่น การให้บริการด้านสุขภาพ เป็นต้น  การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภายในองค์การจึงมีความส าคัญ
เป็นอย่างมาก เพ่ือตอบสนองในความคาดหวังและการมารับบริการด้านต่างๆจากทางภาครัฐของประชาชน 
บุคลากรภายในองค์การจึงจะต้องมีความพร้อมที่จะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา อีกทั้งความ
เจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่องจักรที่ทันสมัย การอบรมบุคลากรให้มีความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติงาน ความช านาญในเทคโนโลยีเหล่านั้นจะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพและความ
รวดเร็วในการท างานของบุคลากรเป็นอย่างดี  

ปัจจุบันกรุงเทพมหานครในฐานะที่เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษซึ่งเป็นมีการ
แบ่งโครงสร้างภายในออกเป็นส านักต่างๆหรือเทียบเท่าจ านวน 19 ส านักและส านักงานเขตจ านวน 50 เขต
มีบุคลากรทั้งข้าราชการและลูกจ้างรวม 96,875 ต าแหน่ง แบ่งเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ จ านวน 
21,998 ต าแหน่ง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและข้าราชการในสถาบันอุดมศึกษา จ านวน 
16,087 ต าแหน่ง ลูกจ้างประจ ากรุงเทพมหานคร จ านวน 39,835 ต าแหน่งและลูกจ้างชั่วคราว
กรุงเทพมหานคร จ านวน 18,955 ต าแหน่ง ซึ่งถือเป็นองค์กรที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่และมีเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานจ านวนมาก ดังนั้นในการบริหารจัดการองค์กรของกรุงเทพมหานครจึงมีความซับซ้อน
พอสมควร ดังนั้นจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่กรุงเทพมหานครจะต้องมีการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการท างานและท าให้เจ้าหน้าที่ของกรุงเทพมหานครมีคุณภาพเพียงพอที่จะให้บริการกับประชาชนที่มี
อยู่ประมาณ 10,000,000 คน  ที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครโดยนับรวมทั้งประชากรที่มีทะเบียน
ราษฎร์อยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและประชากรแฝงที่เข้ามาท างานในกรุงเทพมหานครไม่ว่าจะเป็นคนไทย 
หรือคนต่างชาติที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครด้วย (ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร ม.ป.ป.) 

ส านักอนามัยเป็นหน่วยงานหนึ่งของกรุงเทพมหานครที่ประกอบด้วยส่วนราชการในสังกัดจ านวน 81 
ส่วนราชการโดยแบ่งเป็นส านักงานและกองต่างๆ จ านวน 13 แห่ง ศูนย์บริการสาธารณสุข จ านวน 68 แห่ง 
และศูนย์บริการสาธารณสุขสาขา จ านวน 76 แห่งกระจายอยู่ทั่วพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร และมีบุคลากรในสังกัด
จ านวน 3,473 อัตราแยกเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญจ านวน 2,285 อัตราลูกจ้างประจ า
กรุงเทพมหานครจ านวน 1,188 อัตรา โดยส านักอนามัยมีหน้าที่เกี่ยวกับการสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว 
การรักษาพยาบาล การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ การควบคุมการฆ่าสัตว์ การควบคุมตลาด การสังคมสงเคราะห์ 
เป็นต้น ซึ่งส านักอนามัยเป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีบุคลากรปฏิบัติงานในหน้าที่ต่างๆ ไม่เพียงพอต่อการ
ให้บริการประชาชนอย่างทั่วถึงแต่มีหลากหลายสายงานมีทั้งสายงานที่เป็นต าแหน่งวิชาชีพและสายงานที่
เป็นต าแหน่งทั่วไปจึงท าให้มีความยุ่งยากในการบริหารงานบุคคลพอสมควรจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ส านักอนามัย
จะต้องมีการพัฒนาบุคลากรให้เกิดความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ
ในการท างานและการให้บริการประชาชนในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานครให้ดียิ่งขึ้น (ส านักอนามัย ม.ป.ป.) 
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ผู้วิจัยในฐานะที่เป็นบุคลากรของส านักอนามัยและปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ของหน่วยงานจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของส านักอนามัย โดยเน้นศึกษา
ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายการบริหารทรัพยากรมนุษย์ วิธีการหรือกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
ประสิทธิภาพในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ รวมถึง
แนวทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ของส านักอนามัย เพ่ือที่จะได้น าผลการวิจัยนี้ไปเป็นข้อมูลในการ
พัฒนาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของส านักอนามัยเพ่ือให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจที่ได้รับ
มอบหมายและน าไปสู่การพัฒนาองค์กรในอนาคตรวมถึงเป็นการช่วยให้การบริหารทรัพยากรในด้าน
ต่าง  ๆของส านักอนามัย กรุงเทพมหานครมีความเหมาะสม สอดคล้องกับก าลังคนที่มีอยู่อย่างจ ากัด เพ่ือให้บริการ
ประชาชนและเพ่ือให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจจากการให้บริการของส านักอนามัย กรุงเทพมหานคร
ต่อไป 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีวิธีการวิจัย 2 วิธี ดังนี้ 
 1. การวิจัยเอกสาร (Document research) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากเอกสารทางวิชาการ 
วารสาร สิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ รายงานการประชุม คู่มือ
การปฏิบัติงาน ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง เอกสารทางวิชาการ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์
ส านักอนามัย กรุงเทพมหานคร 
 2. การวิจัยสนาม (Field research) โดยผู้วิจัยลงพ้ืนที่เพ่ือสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างด้วยการสัมภาษณ์แบบ
มีโครงสร้าง หรือการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ (Structured interview or Formal interview) 
  
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1. ประชากร (Population) ได้แก ่บุคลากรและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์
ของส านักอนามัยกรุงเทพมหานคร  
 2. กลุ่มตัวอย่าง (Sample) ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive 
sampling) เป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่าง โดยก าหนดคุณลักษณะของประชากรที่ต้องการศึกษา (วิโรจน์ ก่อสกุล, 
หน้า 37) จึงใช้วิธี การเก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key informants) จ านวน 9 คน โดยพิจารณา
จากคุณสมบัติ ดังนี้ 
  1) หัวหน้าฝ่ายการเจ้าหน้าที่ เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุมดูแลงานด้านทรัพยากรมนุษย์ 
(การเจ้าหน้าที)่ ของส านักอนามัย กรุงเทพมหานคร จ านวน 1 คน 
  2) เป็นเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านทรัพยากรมนุษย์ (การเจ้าหน้าที่) ของส านักอนามัย กรุงเทพมหานคร 
จ านวน 7 คน 
  3) เป็นเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานด้านทรัพยากรมนุษย์ (การเจ้าหน้าที่) ของ
ส านักอนามัย กรุงเทพมหานคร จ านวน 1 คน 
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 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยกรณีศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการสัมภาษณ์

โดยสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง หรือการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ (Structured interview or Formalinterview) 
ลักษณะของการสัมภาษณ์เป็นการสัมภาษณ์ที่มีค าถามและข้อก าหนดแน่นอนตายตัวจะสัมภาษณ์ผู้ใดก็
ใช้ค าถามเดียวกัน (วิโรจน์ ก่อสกุล, 2561, หน้า 45) และการสัมภาษณ์จะท าการสัมภาษณ์เป็นรายบุคคล 
ก่อนการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยได้ก าหนดวันนัดหมายวันสัมภาษณ์ โดยได้แจ้งให้ผู้สัมภาษณ์ทราบก่อน
ล่วงหน้า ในการสัมภาษณ์ผู้สัมภาษณ์จะใช้การจดบันทึกและบันทึกเสียง โดยก่อนสัมภาษณ์จะขออนุญาต
ผู้ถูกสัมภาษณ์ในการจดบันทึกการสนทนาก่อนทุกครั้ง 
  
 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 
1. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร เป็นวิธีการศึกษาค้นคว้าเก็บรวบรวมข้อมูลทั่วไป โดย

การรวบรวมเอกสารซึ่งเป็นข้อมูลที่มีการบันทึกไว้แล้วโดยผู้อ่ืน ได้แก่ 
    1.1 หนังสือทั่วไป ได้แก่ ต ารา คู่มือ เอกสารประกอบการบรรยาย รวมถึงเอกสารทาง

วิชาการ วารสาร สิ่งพิมพ์ เป็นต้น 
    1.2 หนังสืออ้างอิง ได้แก่ สารานุกรม พจนานุกรม เป็นต้น 
    1.3 งานวิจัย วิทยานิพนธ์ เป็นงานที่ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาค้นคว้าในเรื่องนั้นๆ อย่างละเอียด 
    1.4 เอกสารของทางราชการ เป็นเอกสารที่ส่วนราชการจัดท าขึ้นเพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติ 

เช่น นโยบาย กฎระเบียบ พระราชบัญญัติ คู่มือปฏิบัติงาน ประกาศ ค าสั่ง เป็นต้น 
2. วิธีการรวบรวมข้อมูลจากภาคสนาม ผู้วิจัยจะเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ โดยที่ผู้วิจัยเลือก

วิธีการสัมภาษณ์ตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัย ซึ่งใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured 
interview) โดยที่ผู้วิจัยต้องท าการสัมภาษณ์ไปตามค าถามที่ก าหนดไว้ในแบบสัมภาษณ์ ซึ่งผู้วิจัย
สัมภาษณ์ตามข้อที่ก าหนดไว้เท่านั้น และผู้วิจัยจะใช้แบบสัมภาษณ์ซึ่งเป็นค าถามในการสัมภาษณ์และ
จดบันทึกข้อมูลและบันทึกเสียงตามค าบอกของผู้ถูกสัมภาษณ์ 
 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) ด้วยการ
สัมภาษณ ์(Interview) โดยผู้วิจัยได้น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์(Interview) มาใช้ในกระบวนการวิเคราะห์
ข้อมูล และด าเนินการร่วมกับการรวบรวมข้อมูลจากการศึกษาค้นคว้าข้อมูล จากเอกสาร (Documentaryresearch) 
และการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant Observation) ซึ่งใช้วิธีการวิเคราะห์ และด าเนินการตาม
แนวทางของการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) ได้แก่ การวิเคราะห์ข้อมูลโดยพิจารณาประเด็น
หลักที่พบในข้อมูลที่ได้รับจากการสัมภาษณ์ทั้งหมดมาแยกประเด็นตามแต่ละประเด็นก่อนจะน าข้อมูล
นั้นไปวิเคราะห ์จากนั้นจึงน าประเด็นหลักมาพิจารณาแบ่งแยกออกเป็นประเด็นย่อย โดยการเริ่มต้นจาก
การวิเคราะห์ภาพรวมไปสู่การวิเคราะห์ประเด็นย่อยตามแนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
research) ซึ่งจะท าให้การวิจัยครั้งนี้ มีความเที่ยงตรงและแม่นย ามากขึ้น รวมทั้งผู้วิจัยจะด าเนินการในการ
วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ (Interview) โดยน าข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกัน เพ่ือสรุป
ผลการวิจัยการบริหารทรัพยากรมนุษย์  ภายใต้ข้อจ ากัดด้านก าลังคน กรณีศึกษาส านักอนามัย 
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กรุงเทพมหานคร ปัญหา และอุปสรรคในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ภายใต้ข้อจ ากัดด้านก าลังคนของ
ส านักอนามัยรวมถึงแนวทางพัฒนาการปฏิบัติงานของบุคลากรในส านักอนามัย โดยใช้การน าเสนอ
ผลการวิจัยในรูปแบบพรรณนาตามข้อมูลที่ปรากฏร่วมด้วย ซึ่งจะท าให้เป็นแนวทางส าคัญที่จะสามารถ
น าไปสู่การจัดท าข้อเสนอแนะในการวิจัยในครั้งต่อไปได้เป็นอย่างดี 
 
ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 
  
 ผลการวิจัย 

1.รูปแบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของส านักอนามัย กรุงเทพมหานคร 
รูปแบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของส านักอนามัย กรุงเทพมหานครเป็นรูปแบบระบบคุณธรรม 

ระบบอุปถัมภ์ และการรวมศูนย์อ านาจ ผสมผสานกัน โดยมีการแต่งตั้งคณะท างานพิจารณาเกี่ยวกับการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ในด้านต่างๆ แล้วรายงานผู้อ านวยการส านักอนามัยเพ่ือให้ความเห็นชอบก่อนน าไป
ด าเนินการต่อไป  

2.ปัญหาและอุปสรรคของรูปแบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และวิธีการแก้ปัญหาและอุปสรรคของ
ส านักอนามัย กรุงเทพมหานคร 

ปัญหาและอุปสรรคของรูปแบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และวิธีการแก้ปัญหาและอุปสรรค
ของส านักอนามัย กรุงเทพมหานครมีดังนี้ 

1) ปัญหาและอุปสรรครูปแบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของส านักอนามัย
กรุงเทพมหานคร มีดังนี้  

1.1) ระบบคุณธรรมท าให้ได้คนที่มีความเหมาะสมกับต าแหน่ง เป็นขวัญและก าลังใจ
กับผู้ปฏิบัติงาน แต่เป็นการเพ่ิมขั้นตอนในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ท าให้เกิดความล่าช้าในแต่ละ
กระบวนการพิจารณา 

1.2) ระบบอุปถัมภ์เป็นการแทรกแซงของผู้มีอ านาจในการพิจารณาในกระบวนการ
ต่างๆ เพ่ือให้ได้คนของตนเองมาด ารงต าแหน่งที่ต้องการโดยที่มีความสามารถไม่เหมาะสมกับต าแหน่ง 
ท าให้การด าเนินงานของหน่วยงานไม่เกิดประสิทธิภาพเท่าท่ีควร 

1.3) การรวมศูนย์อ านาจท าให้เกิดความล่าช้าในกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
2) วิธีการแก้ไขปัญหา 

2.1) ในระบบคุณธรรมอาจมีการลดขั้นตอนบางขั้นตอนที่ไม่จ าเป็นเพื่อให้เกิดความ
คล่องตัวและรวดเร็วในการบริหารงานบุคคล 

2.2) ก าหนดเกณฑ์การพิจารณาเก่ียวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลในแต่ละกรณีให้
ชัดเจน เพ่ือลดการแทรกแซงของผู้มีอ านาจ 

2.3) มอบอ านาจในการบริหารทรัพยากรบุคคลให้ผู้มีอ านาจรองลงมาเป็นผู้พิจารณา
แทน เพื่อให้เกิดความรวดเร็วและทันต่อความต้องการของหน่วยงาน 

3. แนวทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของส านักอนามัยกรุงเทพมหานคร 
แนวทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของส านักอนามัยกรุงเทพมหานคร มีดังนี้ 

1) ส านักอนามัยด าเนินการด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ประกอบด้วยด้านการสรรหาการ
คัดเลือก การบรรจุ การแต่งตั้ง การย้าย การโอน การเลื่อนระดับ การเลื่อนเงินเดือน การเลื่อนขั้นค่าจ้าง 
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การเกษียณอายุราชการ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การด าเนินทางวินัย และการลาออกจากราชการ โดยมี
วิธีการปฏิบัติเป็นไปตามกฎหมาย พระราชบัญญัติ ข้อบัญญัติ ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 

2) ส านักอนามัย มีการด าเนินการในการพัฒนาบุคลากรตามหลักสมรรถนะ การส่งเสริม
และพัฒนาบุคลากร การด าเนินการควบคู่ทุกด้านทั้งการพัฒนาความรู้ ปลูกฝังค่านิยมบุคลากรที่มีอยู่ใน
ปัจจุบันและรุ่นใหม่ที่เพ่ิงเข้ามาเริ่มงาน ให้มีองค์ความรู้ ปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถในการบริการ
ประชาชน  

3) การบริหารทรัพยากรมนุษย์ของส านักอนามัย มีการบริหารงานโดยมีผู้อ านวยการ
ส านักอนามัย ซึ่งเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด มีรองผู้อ านวยการ
ส านักอนามัยเป็นคนสั่งการและปฏิบัติราชการแทนผู้อ านวยการส านักอนามัยในเรื่องที่ได้รับมอบหมายจาก
ผู้อ านวยการส านักอนามัย มีการรวมอ านาจการบริหารไว้ส่วนกลาง  

4. ปัญหาและอุปสรรค ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของส านักอนามัยกรุงเทพมหานคร 
จากการวิจัยพบว่าปัญหาและอุปสรรคในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของส านักอนามัย

กรุงเทพมหานคร มีดังนี้ 
1) ส านักอนามัยขาดอัตราก าลังในสายวิชาชีพที่ขาดแคลน เช่น นายแพทย์ ทันตแพทย์ซึ่ง

เป็นต าแหน่งงานหลักในการให้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขในภารกิจงานของส านักอนามัยซึ่งมา
จากหลายปัจจัย ปัญหาคนปฏิบัติงานมีการโอน การย้าย การลาออกบ่อย การปฏิบัติงานจึงไม่มีความ
ต่อเนื่อง ขาดคนทดแทน   

2) ส านักอนามัย มีการสรรหาบุคลากรมีความล่าช้า ทั้งการสอบแข่งขันจากบุคคลภายนอกการ
คัดเลือกบุคคลภายนอกของสายวิชาชีพขาดแคลน มีกระบวนการด าเนินการมากใช้ระยะเวลานานท าให้มี
อัตราว่างรอบรรจุหลายต าแหน่ง รอบการคัดเลือกไม่สอดคล้องรับผู้จบการศึกษาตามคุณสมบั ติของ
ต าแหน่งที่ก าหนด  

3) ส านักอนามัยขาดแรงจูงใจในการท างาน เนื่องจากภารกิจงานในความรับผิดชอบไม่
ตรงตามต าแหน่งและก าหนดค่าตอบแทนไว้ไม่เหมาะสม ไม่ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนให้ได้รับการ
พัฒนาและความก้าวหน้าในวิชาชีพ ขาดก าลังคนที่มีประสิทธิภาพ  

4) บุคลากรของส านักอนามัยส่วนใหญ่ไม่สนใจที่จะศึกษากฎระเบียบต่างๆ ที่เป็นกฎพ้ืนฐาน
ทั่วไป เช่น ระเบียบว่าด้วยการลา การเลื่อนเงินเดือน การเลื่อนระดับ  

5) วิสัยทัศน์ของผู้บริหารและข้าราชการและบุคลากรของส านักอนามัย มีกรอบความคิด
แบบเดิมๆ ปฏิบัติงานแบบเดิมๆ ไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลง 

6) ส านักอนามัยขาดความพร้อมด้านอุปกรณ์ เทคโนโลยีที่จะมาขับเคลื่อนการท างาน 

5. วิธี การแก้ ไขปัญหาและอุปสรรคในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของส านักอนามัย
กรุงเทพมหานคร 

ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของส านักอนามัย กรุงเทพมหานคร มีวิธีการ
แก้ไขดังนี้ 

 1) ควรมีการจ้างบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานด้านต่างๆ เช่น การจ้างแพทย์ บุคลากรทาง
สาธารณสุขห้วงเวลา ช่วยปฏิบัติงาน และในบางต าแหน่งควรมีจ้างงานเอกชน เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้าน
บุคลากรที่มีแนวโน้มสูงขึ้น  
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 2) ควรมีการวางแผนการสรรหาบุคลากร การวางแผนก าลังคน การตรวจสอบต าแหน่ง
ว่าง และที่จะว่างจากการเกษียณอายุราชการ เพ่ือแจ้งให้มีการเปิดสอบ และก าหนดแผนการคัดเลือกไว้
ล่วงหน้า โครงสร้างอัตราก าลัง ควรมีขนาดที่เหมาะสม 

 3) ควรมีการส่งเสริมให้มีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพโดยการ
ด าเนินการคัดเลือกเข้ามาให้เพียงพอตามกรอบอัตราก าลังและมีการรักษาคนให้อยู่กับองค์กรนานๆ ไม่ให้
เกิดการเคลื่อนย้ายของบุคลากรบ่อยๆ ท าให้เกิดการขาดแคลนบุคลากรซ้ าซาก  

 4) ควรมีการเพ่ิมค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของสายวิชาชีพขาดแคลน เพื่อดึงดูดคน
ให้อยู่ในองค์กร  

 5) ควรมีการจัดระบบฐานข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือให้ผู้บริหาร
สามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจได้ 

6. แนวทางในการพัฒนาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของส านักอนามัย กรุงเทพมหานคร 
จากการวิจัยพบว่าแนวทางในการพัฒนาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของส านักอนามัย 

กรุงเทพมหานคร มีดังนี้ 
 1) ส านักอนามัยควรมีการจัดการความรู้ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกระบวนการขั้นตอน

การปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้ถูกต้องตามระเบียบหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ระหว่าง
ผู้ปฏิบัติงานกับผู้บังคับบัญชา  

 2) ส านักอนามัยควรมีการวางแผนด้านอัตราก าลังในการเตรียมความพร้อมเพ่ือการสรรหา 
การแต่งตั้งการย้าย การโอน  ด้วยการจัดการฐานข้อมูลบุคลากร เพ่ือบริหารจัดการได้อย่างรวดเร็ว มี
ประสิทธิภาพควรมีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการบริหารทรัพยากรมนุษย์ พัฒนาการวางแผนอัตราก าลัง  

 3)ส านักอนามัยควรมีการท างานเชิงรุก ซึ่งส านักอนามัยมีส่วนราชการในสังกัดกระจัด
กระจายอยู่ทั่วกรุงเทพมหานคร จึงเป็นเรื่องยากมากที่จะจัดเจ้าหน้าที่ให้เข้ามารับการฝึกอบรมที่
ส่วนกลางได้อย่างทั่วถึง  

 4) ส านักอนามัยควรมีการฝึกอบรมในเรื่องต่างๆ ให้กับเจ้าหน้าที่ ในสังกัดส านักอนามัย
เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการท างานที่ถูกต้อง และเป็นแนวทางปฏิบัติเพ่ือให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน 
 
 อภิปรายผล 

 จากผลการวิจัยที่ค้นพบดังกล่าวข้างต้น มีประเด็นที่น ามาน ามาอภิปรายผลได้ ดังนี้ 

 รูปแบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของส านักอนามัย กรุงเทพมหานครมีประเด็นที่น ามาอภิปรายดังนี ้
รูปแบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของส านักนามัย กรุงเทพมหานครจะเน้นไปที่การบริหาร

อัตราก าลังที่มีอยู่อย่างจ ากัด ให้เกิดประโยชน์สูงสุด สอดคล้องกับแนวคิดของ Mondy and Noe (อ้างถึงใน 
วีณา พึงวิวัฒน์นิกุล, 2561)อธิบายว่า การจัดการทรัพยากรมนุษย์จ าเป็นจะต้องเข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่ของ
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือให้ใช้ประโยชน์สูงสุดจากบุคลากร โดยการจัดหาคนที่เหมาะสมเข้ามา
ท างานในต าแหน่งที่เหมาะสม ภารกิจนี้จะครอบคลุมถึง การก าหนดกลยุทธ์ การวางแผนทรัพยากร
มนุษย์ การวิเคราะห์งาน การสรรหาและการคัดเลือก ซึ่งจากการบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้เกิดสูงสุดได้
นั้น จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยหากไม่มีการน าระบบคุณธรรมเข้ามาบริหารจัดการ แต่ก็ยังมีบางครั้งที่ใช้ระบบ
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อุปถัมภ์ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์บ้าง เพ่ือให้ได้คนที่ไว้ใจได้มาท างานในต าแหน่งส าคัญให้แก่ผู้บริหาร
หน่วยงาน และเป็นการลดขั้นตอนในการคัดเลือกสรรหาที่ใช้ระยะเวลานาน นอกจากนี้การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์จะเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลได้ต้องยึดหลัก4 ประการ ได้แก่ หลักคุณธรรม หลัก
สมรรถนะ หลักผลงาน และหลักการกระจายอ านาจ สอดคล้องกับแนวคิดของ สุนันทา เลาหนันทน์ (อ้างถึง
ใน สุภาวดี ขุนทองจันทร์, 2559) อธิบายว่า การบริหารทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง กระบวนการตัดสินใจ
และการปฏิบัติที่ เกี่ยวข้องกับบุคลากรท ุกระด ับในหน่วยงานเพื ่อให ้เป ็นทร ัพยากรบ ุคคลที ่มี
ประสิทธิภาพสูงสุด และส่งผลต่อความส าเร็จต่อเป้าหมายขององค์การ กระบวนการต่างๆ ที่สัมพันธ์
เกี่ยวข้องกัน  

ปัญหาและอุปสรรคของรูปแบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และวิธีการแก้ปัญหาและอุปสรรค
ของส านักอนามัยกรุงเทพมหานคร 

1) ส านักอนามัยมีการคัดเลือก สรรหา บุคลากรที่จะมาด ารงต าแหน่งในการท างานที่เหมาะสมและ
การพิจารณาความดี ความชอบ ในการเลื่อนเงินเดือน เลื่อนระดับที่สูงขึ้น ก็จะมีการตั้งคณะท างานขึ้นมา
เพ่ือพิจารณาให้เกิดความเป็นธรรมมากที่สุด สอดคล้องกับแนวคิดของวรัชยา ศิริวัฒน์ (2561) อธิบายว่า
ด้านความมั่นคงในการท างาน ผู้บริหารจะต้องให้ความมั่นคงกับบุคลากรว่าหากท างานมีคุณภาพแล้วจะ
ท าให้เกิดความมั่นคงในอาชีพ เช่น การมีหลักประกันในการท างาน เพ่ือให้การด าเนินงานของหน่วยงาน
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

2) การแซกแทรงในกระบวนการพิจารณาต่างๆ ในบางครั้ง เพ่ือให้ได้คนที่ไว้ใจได้มาด าเนินการ
ตามที่ผู้บริหารต้องการ แม้บุคคลนั้นจะมีคุณสมบัติด้อยกว่าในบางประการ แต่ก็เพ่ือเป็นการบริหาร
จัดการให้เกิดประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนองค์กร สอดคล้องกับแนวคิดของ สมพงศ์ เกษมสิน (อ้างถึงใน 
วรัชยา ศิริวัฒน์, 2561,) กล่าว่า การบริหารหมายถึง การใช้ศาสตร์และศิลปะ ในการน าทรัพยากรการ
บริหารมาด าเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3) ส านักอนามัยมีการบริหารงานบุคคลแบบรวมอ านาจในการตัดสินใจอยู่ที่ผู้อ านวยการส านัก 
เนื่องจากการบริหารงานบุคคลเป็นหัวใจหลักของการขับเคลื่อนองค์กร ในบางกรณีจ ามิสามารถ
ด าเนินการล่าช้าได้ ควรมอบหมายหรือมอบอ านาจในการตัดสินใจให้ผู้อ่ืนด าเนินการแทนได้ในกรณี
เร่งด่วนแล้วรายงานในภายหลัง สอดคล้องกับแนวคิดของ สมพงษ์ เกษมสิน (อ้างถึงใน วีณา พึงวิวัฒน์นิกุล, 2561) 
อธิบายว่าการบริหารทรัพยากรมนุษย์ยึดหลักการอยู่ 4 หลักการ ได้แก่ หลักคุณธรรม หลักสมรรถนะ หลักผลงาน 
และหลักการกระจายอ านาจ ซึ่งการกระจายอ านาจ คือ เป็นการกระจายความรับผิดชอบ และกระจาย
การปฏิบัติงาน เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการด าเนินงานขององค์กรอย่างสูงสุด 

แนวทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของส านักอนามัย กรุงเทพมหานคร มีประเด็นที่น ามา
อภิปรายดังนี้ 

แนวทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของส านักอนามัย กรุงเทพมหานครประกอบด้วยด้านการ
สรรหาการคัดเลือก การบรรจุ การแต่งตั้ง การย้าย การโอน การเลื่อนระดับ การเลื่อนเงินเดือน การ
เลื่อนขั้นค่าจ้าง การเกษียณอายุราชการ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์การด าเนินทางวินัย และการลาออก
จากราชการ โดยมีวิธีการปฏิบัติเป็นไปตามกฎหมาย พระราชบัญญัติ ข้อบัญญัติ ระเบียบและหลักเกณฑ์
ที่ก าหนดการด าเนินการในการพัฒนาบุคลากรตามหลักสมรรถนะ การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร การ
ด าเนินการควบคู่ทุกด้านทั้งการพัฒนาความรู้ ปลูกฝังค่านิยมบุคลากรที่มีอยู่ในปัจจุบันและรุ่นใหม่ที่เพ่ิง
เข้ามาเริ่มงาน ให้มีองค์ความรู้ ปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถในการบริการประชาชน สอดคล้องกับ
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แนวคิดของณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์ (อ้างถึงใน วีณา พึงวิวัฒน์นิกุล, 2561) อธิบายว่า เป็นกระบวนการที่
ผู้บริหาร ผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวกับงานบุคลากร และ/หรือ บุคคลที่ เกี่ยวข้องกับบุคลากรขององค์กรร่วมกันใช้
ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในการสรรหา การคัดเลือก และบรรจุบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้เข้า
ปฏิบัติงานในองค์การ พร้อมทั้งด าเนินการรักษาและพัฒนาให้บุคคลากรขององค์การมีคุณภาพชีวิตการ
ท างานที่เหมาะสม ตลอดจนเสริมสร้างลักษณะให้แก่สมาชิกที่ต้องพ้นจากการร่วมงานกับองค์การให้
สามารถด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขในอนาคตและ สอดคล้องกับแนวคิดของวีณา พึงวิวัฒน์นิกุล 
(2561) อธิบายว่าการบริหารทรัพยากรมนุษย์เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารในองค์การ ที่ผู้บริหารใช้
ความรู้และทักษะในการก าหนดนโยบาย วางแผน สรรหา คัดเลือก และบรรจุบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
ให้ปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ ในขณะเดียวกันก็มีการประเมินผลการปฏิบัติงานและพัฒนาให้
ผู้ปฏิบัติงานได้มีการพัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง นอกจากนี้การบริหารทรัพยากรมนุษย์จะเกิด
ประสิทธิภาพประสิทธิผลได้ต้องยึดหลัก4 ประการ ได้แก่ หลักคุณธรรม หลักสมรรถนะ หลักผลงาน และ
หลักการกระจายอ านาจ และสอดคล้องกับแนวคิดของ สุนันทา เลาหนันทน์ (อ้างถึงใน สุภาวดี ขุนทอง
จันทร์, 2559) อธิบายว่า การบริหารทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง กระบวนการตัดสินใจและการปฏิบัติที่
เกี่ยวข้องกับบุคลากรทุกระดับในหน่วยงานเพื่อให้เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพสูงสุด และ
ส่งผลต่อความส าเร็จต่อเป้าหมายขององค์การ กระบวนการต่างๆ ที่สัมพันธ์เกี่ยวข้อง ได้แก่ การวางแผน
ทรัพยากรมนุษย์ การวิเคราะห์งานการสรรหา การคัดเลือก การอบรมและการพัฒนา การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน การจ่ายค่าตอบแทนสวัสดิการและผลประโยชน์เกื้อกูล สุขภาพและความปลอดภัยของ
บุคลากร และแรงงานสัมพันธ์ การพัฒนาองค์การ ตลอดจนการวิจัยด้านทรัพยากรมนุษย์ 

ปัญหาและอุปสรรค ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของส านักอนามัยกรุงเทพมหานครมีประเด็นที่
น ามาอภิปรายดังนี้ 
  1)  ส านักอนามัยขาดอัตราก าลังในสายวิชาชีพที่ขาดแคลน เช่น นายแพทย์ ทันตแพทย์ซึ่งเป็น
ต าแหน่งงานหลักในการให้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขในภารกิจงานของส านักอนามัยซึ่งมาจาก
หลายปัจจัย ปัญหาคนปฏิบัติงานมีการโอน การย้าย การลาออกบ่อย การปฏิบัติงานจึงไม่มีความ
ต่อเนื่อง ขาดคนทดแทนสอดคล้องกับแนวคิดของMondy and Noe (อ้างถึงใน วีณา พึงวิวัฒน์นิกุล, 2561) อธิบาย
ว่า การจัดการทรัพยากรมนุษย์จ าเป็นจะต้องเข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่ของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือให้
ใช้ประโยชน์สูงสุดจากบุคลากร โดยการจัดหาคนที่เหมาะสมเข้ามาท างานในต าแหน่งที่เหมาะสม ภารกิจ
นี้จะครอบคลุมถึง การก าหนดกลยุทธ์ การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ การวิเคราะห์งาน การสรรหาและ
การคัดเลือก 

2) ส านักอนามัยขาดแรงจูงใจในการท างาน เนื่องจากภารกิจงานในความรับผิดชอบไม่ตรงตาม
ต าแหน่งและก าหนดค่าตอบแทนไว้ไม่เหมาะสม ไม่ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนให้ได้รับการพัฒนาและ
ความก้าวหน้าในวิชาชีพ ขาดก าลังคนที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแนวคิดของ วีณา พึงวิวัฒน์นิกุล 
(2561) อธิบายว่า การบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพ จะท าให้องค์การเติบโต ก้าวหน้ามีการ
ท างานที่มีประสิทธิภาพ โดยอาศัยการวิเคราะห์งาน การวางแผน การสรรหา การคัดเลือก การฝึกอบรม 
การประเมินผลและการจ่ายค่าตอบแทน เพ่ือให้องค์การจะได้คนเก่งคนดีเข้ามาท างาน โดยบุคลากร
เหล่านั้นจะจงรักภักดีและทุ่มเทความสามารถในการปฏิบัติงานให้กับองค์การอย่างเต็มที่  

วิธีการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของส านักอนามัยกรุงเทพมหานคร มี
ประเด็นที่น ามาอภิปรายดังนี้ 
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1) ควรมีการวางแผนการสรรหาบุคลากร การวางแผนก าลังคน การตรวจสอบต าแหน่งว่าง และที่
จะว่างจากการเกษียณอายุราชการ เพ่ือแจ้งให้มีการเปิดสอบ และก าหนดแผนการคัดเลือกไว้ล่วงหน้า โครงสร้าง
อัตราก าลัง ควรมีขนาดที่เหมาะสมสอดคล้องกับแนวคิดของสมพงษ์ เกษมสิน (อ้างถึงใน วีณา พึงวิวัฒน์นิกุล, 2561) 
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ เป็นการสร้างระบบบริหารงานบุคคลแบบใหม่ จากระบบยึดขั้นหรือระดับ
ต าแหน่งเป็นการยึดความสามารถและผลงาน พัฒนารูปแบบการจ้างงานให้มีความหลากหลาย เช่น บางต าแหน่งที่
ต้องการความเชี่ยวชาญ อาจใช้การจ้างพิเศษ จะมีการสร้างระบบนักบริหารระดับสูงให้การสรรหาท าได้
อย่างโปร่งใส เปิดกว้างและยึดหลักความสามารถมากกว่าอ านาจนิยม และดูขนาดก าลังคนให้กะทัดรัด 
เหมาะสมกับภารกิจอย่างเป็นรูปธรรม 
 2) ควรมีการส่งเสริมให้มีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพโดยการด าเนินการ
คัดเลือกเข้ามาให้เพียงพอตามกรอบอัตราก าลังและมีการรักษาคนให้อยู่กับองค์กรนานๆ ไม่ให้เกิดการ
เคลื่อนย้ายของบุคลากรบ่อยๆ ท าให้เกิดการขาดแคลนบุคลากรซ้ าซาก สอดคล้องกับงานวิจัยของเสาวนีย์ 
สมันต์ตรีพร (2560) ได้ศึกษาเรื่องการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในภาคธุรกิจในยุคการเปลี่ยนแปลงผลการวิจัย
สรุปว่าการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรสอดคล้องกับสมรรถนะหรือขีด
ความสามารถที่องค์การต้องการอย่างต่อเนื่อง โดยพิจารณาจากความสามารถหลัก ความสามารถทางเทคนิค
เฉพาะงานและความสามารถด้านการบริหารจัดการและการดูแลใสใ่จ และรักษาบุคลากรซึ่งแนวทางในการธ ารง
รักษาบุคลากรอาจมองทางเลือกอ่ืนนอกจากผลตอบแทนในรูปแบบของค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินให้มากขึ้น
เช่น การให้โอกาสการเติบโตในหน้าที่การงานการมอบหมายหน้าที่การท างานที่มีความส าคัญการฝึกอบรม 
การให้ค าชื่นชม ส่งเสริมการสร้างบรรยากาศในการท างานที่ดีการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพนักงานด้วย
กันเอง ระหว่างผู้ใต้บังคับบัญชากับผู้บังคับบัญชาเพ่ือจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการดึงศักยภาพของบุคลากร
ออกมาได้ให้ เกิดประโยชน์มากที่สุดและการสร้างความผูกพันของบุคลากร เพ่ือสร้างผลงานและ
ความก้าวหน้าในชีวิตของบุคลากรควบคู่ไปกับองค์การ ทั้งนี้การสร้างความผูกพันให้เกิดขึ้นได้ต้องใช้
ระยะเวลาและความต่อเนื่อง ตั้งแต่การสร้างความเชื่อมั่นความไว้วางใจในองค์การให้กับบุคลากรว่าองค์การมี
พันธะสัญญาที่จริงใจในการสร้างระบบการงานที่ดีให้กับบุคลากร  

แนวทางในการพัฒนาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของส านักอนามัย กรุงเทพมหานครมีประเด็นที่
น ามาอภิปรายดังนี้ 
 1) ส านักอนามัยควรมีการวางแผนด้านอัตราก าลังในการเตรียมความพร้อมเพื่อการสรรหา 
การคัดเลือก การย้าย การโอน  ด้วยการจัดการฐานข้อมูลบุคลากร เพ่ือบริหารจัดการได้อย่างรวดเร็ว 
มีประสิทธิภาพควรมีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการบริหารทรัพยากรบุคคล พัฒนาการวางแผน
อัตราก าลัง การจ้างงานบุคคลแบบOutsourceสอดคล้องกับงานวิจัยของ เสาวนีย์ สมันต์ตรีพร (2560) ได้
ศึกษาเรื่องการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในภาคธุรกิจในยุคการเปลี่ยนแปลง ผลการวิจัยสรุปว่า มีการส่งเสริม
และสนับสนุนการน าเทคโนโลยีมาใช้การท างาน โดยเฉพาะด้านการติดต่อสื่อสาร รวมทั้งพัฒนาบุคลากรให้
พร้อมรับกับเทคโนโลยีใหม่ๆ และพัฒนาสร้างทักษะหลากหลาย ให้แก่บุคลากรเพ่ือให้มีความพร้อมที่จะ
ท างานในสภาพแวดล้อมที่ เปลี่ยนแปลงไป สอดคล้องกับงานวิจัยของ นรเศรษญ วาสะศิริ , ณฐวัฒน์ 
พระราม (2559)ได้ศึกษาเรื่องการจัดการทรัพยากรมนุษย์กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ใน
มหาวิทยาลัยพิษณุโลกผลการวิจัยสรุปว่า มหาวิทยาลัยได้มีการวิเคราะห์อัตราก าลังตามสายงาน โดยมี
การระบุคุณสมบัติ คุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถที่ชัดเจนและก าหนดจ านวนอัตราก าลังของคนแต่ละ
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ส่วนงานอย่างเหมาะสม รวมถึงมีการวางแผนอัตราก าลังในอนาคต ท าให้ทุกคนท างานอย่างเต็มก าลัง
ความสามารถและมีประสิทธิภาพ 
 2) ส านักอนามัยควรมีการฝึกอบรมในเรื่องต่างๆ ให้กับเจ้าหน้าที่ ในสังกัดเพ่ือให้เกิดความรู้
ความเข้าใจในการท างานที่ถูกต้อง และเป็นแนวทางปฏิบัติที่เป็นไปในทิศทางสอดคล้องกับแนวคิด
ของสุภาวดี ขุนทองจันทร์ (2559) อธิบายว่า การฝึกอบรม เป็นกิจกรรมที่ต่อเนื่องจากการพัฒนาบุคคล
ด้วยการศึกษา จึงมุ่งเน้นให้ผู้ได้รับการอบรมได้รับความรู้และทักษะที่จ าเป็นเพ่ิมเติมส าหรับการท างาน
ปัจจุบัน โดยการฝึกอบรมจะมีเป้าหมายระยะสั้นๆ สามารถน ามาใช้พัฒนาบุคลากรได้ทุกระดับ ตั้งแต่
ระดับปฏิบัติการจนถึงหัวหน้าและระดับผู้บริหาร โดยทั่วไปการฝึกอบรมจะมีหลายระยะ เช่น การฝึกอบรม
ก่อนเข้าท างาน การฝึกอบรมปฐมนิเทศ และการฝึกอบรม ระหว่างเข้าท างานและการพัฒนา เป็นกิจกรรมที่
ต่อเนื่องจากการฝึกอบรม เมื่อบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม มีการน าความรู้จ ากการฝึกอบรมมาใช้ใน
การพัฒนาตนเอง และพัฒนาประสิทธิภาพของการท างานอย่างไรบ้าง และผลจากการน าความรู้ มาใช้
ในการท างานนั้นส่งผลต่อองค์การโดยรวมอย่างไร 
 
ข้อเสนอแนะ 
 

จากผลการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
1. ส านักอนามัยควรมีการวางมาตรการและหลักเกณฑ์ในการพิจารณาเกี่ยวกับการบริหาร

ทรัพยากรมนุษย์ต่างๆ ให้เป็นรูปธรรม เพ่ือลดการใช้ระบบอุปถัมภ์ได้อย่างชัดเจน ท าให้ได้คนดี คนมี
ความสามารถด ารงต าแหน่งที่เหมาะสมเกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงานต่อไป 

2. ส านักอนามัยควรมีการวางแผนในเรื่องของอัตราก าลังของทรัพยากรมนุษย์ที่เป็นรูปธรรม
มากยิ่งขึ้น รวมทั้งมีการเพิ่มเทคโนโลยีที่จะสามารถวิเคราะห์อัตราก าลังได้เหมาะสม เพ่ือป้องกันการขาด
แคลนทรัพยากรมนุษย์และเพ่ือเก็บไว้เป็นสถิติเวลาเสนอขออัตราก าลังเพ่ิมเติมในโอกาสข้างหน้าต่อไป 

3. ส านักอนามัยควรมีการวางแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เพียงพอต่อจ านวนบุคลากรที่มีอยู่ 
และให้สอดคล้องเทคโนโลยีที่น ามาใช้อยู่เสมอ รวมทั้งติดตามผลการฝึกอบรมต่างๆ เพ่ือจัดท าเป็นสถิติไว้
ใช้ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของหน่วยงานต่อไป 
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