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บทคัดย่อ 
 รายงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในการปฏิบัติงานของ
บุคลากร ส านักงานเทศบาลต าบลคลองไผ่ อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ปัญหาและอุปสรรคในการ
พัฒนาบุคลากร และแนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาบุคลากรของส านักงานเทศบาล
ต าบลคลองไผ่ อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
การสัมภาษณ์กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน 5 คน ผลการศึกษาพบว่า ส านักงานเทศบาลต าบลคลองไผ่ให้
ความส าคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในการปฏิบัติงานของบุคลากร และการให้บริการประชาชน 
เพ่ือให้เป็นหน่วยงานที่มีการบริหารจัดการเป็นเลิศ การพัฒนาและสร้างความสามัคคีขององค์การผ่านการ
พัฒนาทักษะของบุคลากรให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันการพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ 
รวมทั้งสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคลากรและทัศนคติที่ดี ซึ่งได้ใช้เกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาลการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Public Governance) เข้ามาใช้ โดยน ารูปแบบการเรียนรู้และพัฒนา
แบบ 70 : 20 : 10 มาใช้ ได้แก่ 1) การเรียนรู้ด้วยตนเอง 2) การเรียนรู้และพัฒนาจากบุคคลอ่ืน 3) การ
เรียนรู้และพัฒนาจากการฝึกอบรม โดยปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาที่พบ มีดังนี้ 1) ปัญหาบุคลากร
ขาดความกระตือรือร้น 2) ปัญหาขาดงบประมาณหรืองบประมาณไม่เพียงพอ 3) บุคลากรไมเพียงพอในการ
ปฏิบัติหน้าที่ 4) ปัญหาบุคลากรบางส่วนขาดความสามัคคี ซึ่งแนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่พบ  
มีดังนี ้1) สร้างแรงจูงใจให้แก่บุคลากร 2) ด าเนินการตามงบประมาณท่ีมีอยู่จริงและใช้งบประมาณนั้นให้
เพียงพอและครอบคลุม 3) เพ่ิมทักษะ ความรู้ความสามารถในการท างาน 4) จัดท าโครงการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ให้มีความหลากหลายรูปแบบในโครงการเดียวกัน 
 

ค าส าคัญ : การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การปฏิบัติงานของบุคลากร ส านักงานเทศบาลต าบลคลองไผ่ 

 

 
*บทความนี้เรียบเรียงจากการค้นคว้าอิสระเรื่อง ทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในการปฏบิัติงานของบุคลากร ส านักงานเทศบาลต าบล
คลองไผ่ อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสมีา 
**นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑติ มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
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บทน า 
 การบริหารงานของหน่วยงานใด ๆ ก็ตาม “ทรัพยากรมนุษย์” นับว่าเป็นปัจจัยส าคัญท่ีใช้ในการ
บริหาร คน (MAN) หรือที่เรียกว่า “ทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource)” จัดว่าต้นทุนทางสังคม หาก
สังคมใดมีทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ สังคมนั้นจะง่ายต่อการพัฒนาและเป็นสังคมที่มีความเจริญก้าวหน้า 
สมาชิกในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ในทางกลับกันหากสังคมใดมีทรัพยากรมนุษย์ที่ไร้คุณภาพ 
สังคมนั้นก็จะเข้าสู่ภาวะวิกฤติ เช่นเดียวกับท่ีสังคมไทยก าลังเผชิญอยู่ขณะนี้ ถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องเร่ง
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อให้ทันกับเหตุการณ์ความเปลี่ยนแปลงวันนี้สังคมไทยเราต้องการทรัพยากร
มนุษย์ที่มีคุณภาพ เพื่อให้สังคมกลับคืนสู่การเป็นสังคมคุณภาพการพัฒนา “คน หรือ ทรัพยากรมนุษย์” 
ไม่ใช่เรื่องใหม่ท่ีพ่ึงเกิดข้ึน ในต่างประเทศนั้นมีการพัฒนา“ทรัพยากรมนุษย์” หรือ “สร้างคนเพ่ืออนาคต” 
กันมานานแล้ว ยังไม่สายจนเกินไปส าหรับการเริ่มต้นในการเตรียมความพร้อมคนไทยเพ่ือรองรับการ
เปลี่ยนแปลงที่ยิ่งทวีมากยิ่งข้ึนในอนาคต 
 จากสภาวการณ์ในปัจจุบันท าให้ยุคโลกาภิวัตน์มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่าง รวดเร็ว จึงส่งผล
กระทบด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และ วัฒนธรรม ตลอดจนเวลาที่
เปลี่ยนแปลงขององค์การทั้ง ภายในและภายนอกองค์การ ภายในองค์การมีการเปลี่ยนแปลง เช่น 
องค์การต้องมีการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานที่สูงขึ้น หรือหากองค์การ
ต้องปรับลดขนาดลง การพัฒนาบุคลากรก็ยังมีส่วนที่ส าคัญที่จะช่วยกระตุ้นให้บุคลากรเกิดความคล่องตัว
ในการท างานมากยิ่งข้ึน อีกท้ังทรัพยากรมนุษย์ถือว่าเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า และมีความส าคัญอย่างยิ่ง
ต่อการปฏิบัติงานทุกประเภท โดยการเน้นคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา การพัฒนาศักยภาพของคน 
มุ่งสร้างคุณภาพชีวิตและสุขภาวะที่ดีส าหรับคนไทย พัฒนาคนให้เป็นคนที่สมบูรณ์มีวินัย มีความรู้ มี
ทักษะ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทัศนคติที่ดีรับผิดชอบต่อสังคม มีจริยธรรมและคุณธรรม พัฒนาคนทุกช่วง
วัยและเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ รวมถึงการสร้างให้คนใช้ประโยชน์และอยู่กับ
สิ่งแวดล้อมอย่างเก้ือกูล อนุรักษ์ฟ้ืนฟูใช้ประโยชน์ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างเหมาะสม 
 แนวทางการพัฒนาบุคลากรที่น าไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เป็นไปตามวิสัยทัศน์ที่
ก าหนดว่า“เป็นต้นแบบการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลและระบบราชการกรุงเทพมหานคร
บุคลากรมีคุณภาพ มีความสมดุลระหว่างการท างานและคุณภาพชีวิตเพ่ือให้กรุงเทพมหานครเป็นองค์กร
ธรรมาภิบาลและมีศักยภาพสูง” เพ่ือพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานให้มีศักยภาพพร้อมส าหรับการ
ปฏิบัติงานด้านทรัพยากรบุคคลก่อให้เกิดประโยชน์ต่อไป   
 
 จากความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ในการปฏิบัติงานของบุคลากร ส านักงานเทศบาลต าบลคลองไผ่ อ าเภอสีคิ้ว จังหวัด
นครราชสีมา ก็เพ่ือให้ทราบถึงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไขปัญหา อุปสรรค 
ในการปฏิบัติงานของบุคลากร ส านักงานเทศบาลต าบลคลองไผ่ อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา เพ่ือที่จะ



3 

 

ได้น าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้ น าไปใช้ในการแก้ไขปัญหา และเป็นแนวทางในการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ให้เกิดระสิทธิภาพ ประสิทธิ์ผลต่อไป 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ มีวิธีการวิจัย ดังนี้ 

1. การวิจัยเอกสาร (Documentary research) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากเอกสารทางวิชาการ 
วารสาร สิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ รายงานการประชุม คู่มือการ
ปฏิบัติงาน ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง และเอกสารทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ใน
การปฏิบัติงานของบุคลากร ส านักงานเทศบาลต าบลคลองไผ่ อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา เพื่อน ามาใช้
เป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย 

 2. การวิจัยสนาม (Field research) โดยผู้วิจัยลงพ้ืนที่เพ่ือสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างด้วยการสัมภาษณ์
แบบมีโครงสร้าง หรือการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ (Structured interview or formal interview) 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
1. ประชากร (Population) ได้แก่ ผู้บริหารส านักงานเทศบาล ข้าราชการและบุคลากรใน

ส านักงานเทศบาลต าบลคลองไผ่ อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 
2. กลุ่มตัวอย่าง (Sample) ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive 

sampling) เป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างท่ีมีคุณลักษณะของประชากรที่ต้องการศึกษา (วิโรจน์ ก่อสกุล, 
2564, หน้า 45-46) โดยใช้วิธกีารเก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key informants) ด้วยการสัมภาษณ์
เชิงลึก จ านวน 5 คน  

วิธีการก าหนดจ านวนผู้ให้ข้อมูล ผู้ศึกษาวิจัยใช้หลักทฤษฎีของ Creswell (2007, p. 125) ที่
อธิบายว่า การสุ่มตัวอย่างแบบมีจุดมุ่งหมาย ผู้วิจัยสามารถเลือกผู้เข้าร่วมและสถานการณ์การวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับปรากฏการณ์และปัญหาการวิจัยที่ก าลังศึกษาอยู่ ผู้วิจัยต้องตัดสินใจว่าใครหรืออะไรเป็น
ตัวแทนของปรากฏการณ์ที่ศึกษาอยู่และก าหนดจ านวนผู้ให้ข้อมูลเพ่ือที่จะอธิบายปัญหาการวิจัยโดยการ
สัมภาษณ์เชิงลึกตามแนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพมีขนาดกลุ่มตัวอย่างหรือผู้มีส่วนร่วมอยู่ระหว่าง 5 – 25 
คน ต่อหนึ่งการศึกษา 

การเลือกผู้ให้ข้อมูล ผู้วิจัยใช้วธิีการเลือกโดยยึดวัตถุประสงค์ของการวิจัยเป็นหลักส าคัญ โดย
เลือกจากผู้ที่มีความรู้ ความเข้าใจ มีประสบการณ์ และมีหน้าที่ความรับผิดชอบที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรง 
ที่สามารถให้ข้อมูลในประเด็นที่ต้องการศึกษาได้เป็นอย่างดี จ านวน 5 คน ดังนี้ 

 2.1 นายกเทศมนตรี    จ านวน  1  คน 
 2.2 รองนายกเทศมนตรี    จ านวน  2  คน 
 2.3 ปลัดเทศบาล     จ านวน  1  คน 
 2.4 หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล   จ านวน  1  คน 
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เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการสัมภาษณ์ โดย

สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง หรือการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ (Structured Interview or Formal 
Interview) ลักษณะของการสัมภาษณ์เป็นการสัมภาษณ์ที่มีค าถาม และข้อก าหนดแน่นอนตายตัว จะ
สัมภาษณ์จะสัมภาษณ์ผู้ใดก็ใช้ค าถามเดียวกัน มีล าดับขั้นตอนเรียงเหมือนกัน สุภางค์ จันทวานิช (อ้างถึง
ใน วิโรจน์ ก่อสกุล, 2564, หน้า 51)  และการสัมภาษณ์จะท าการสัมภาษณ์เป็นรายบุคคล ตามผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญที่ได้ก าหนดคุณลักษณะไว้และค าถามในแบบสัมภาษณ์เป็นค าถามแบบปลายเปิด (Open-ended) 
ก่อนการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้ศึกษาได้ก าหนดวันนัดหมายวันสัมภาษณ์ โดยได้แจ้งให้ผู้ถูกสัมภาษณ์ทราบ
ก่อนล่วงหน้า ในการสัมภาษณ์ผู้สัมภาษณ์จะใช้การจดบันทึกและบันทึกเสียง โดยก่อนสัมภาษณ์จะขอ
อนุญาตผู้ถูกสัมภาษณ์ในการจดบันทึกการสนทนาก่อนทุกครั้ง 

 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร เป็นวิธีการศึกษา ค้นคว้า และเก็บรวบรวมข้อมูลทั่วไป 

โดยการรวบรวมจากเอกสารซึ่งเป็นข้อมูลที่มีการบันทึกไว้แล้วโดยผู้อ่ืน ได้แก่ 
1.1 หนังสือทั่วไป ได้แก่ ต ารา คู่มือ เอกสารประกอบการบรรยาย รวมถึงเอกสารทาง

วิชาการ วารสาร สิ่งพิมพ์ เป็นต้น 
1.2 หนังสืออ้างอิง ได้แก่ ต าราทางวิชาการ เป็นต้น 
1.3 งานวิจัย วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ เป็นงานที่ผู้ศึกษาได้ท าการศึกษาค้นคว้าในเรื่อง

นั้น ๆ ไว้แล้วอย่างละเอียด  
1.4 เอกสารของทางราชการ ซึ่งเป็นเอกสารที่หน่วยงานจัดท าขึ้นเพ่ือประโยชน์ในการ 

ปฏิบัติราชการ เช่น กฎ ระเบียบ พระราชบัญญัติ หลักเกณฑ์ คู่มือปฏิบัติงาน ประกาศ ค าสั่ง เป็นต้น  

2. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน 5 คน ผู้วิจัยเก็บ 
รวบรวมข้อมูลโดยวิธีการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญด้วยตัวเอง โดยผู้วิจัยเลือกวิธีการสัมภาษณ์ ตาม 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย ซึ่งใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured interview) โดยผู้วิจัยต้อง
ท าการสัมภาษณ์ไปตามค าถามที่ก าหนดไว้ในแบบสัมภาษณ์ และผู้วิจัยจะใช้แบบสัมภาษณ์ซึ่งเป็นค าถาม
ปลายเปิด (Open-ended Questions) ในการสัมภาษณ์ จดบันทึกข้อมูลและบันทึกเสียงตามค าบอกของ
ผู้ถูกสัมภาษณ์ (วิโรจน์ ก่อสกุล, 2564, หน้า 51) 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลในการท าการศึกษาครั้งนี้ เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยมีขั้นตอน 

ในการวิเคราะห์ ดังนี้ 
1. น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาแยกประเด็นแต่ละประเด็น 
2. น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาแยกประเด็นค าถาม แล้วน ามาเปรียบเทียบความเหมือน 

หรือความแตกต่างของผู้ให้สัมภาษณ์แต่ละคน ก่อนจะน าข้อมูลนั้นไปวิเคราะห์ 
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3. น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาแยกประเด็นค าถาม แล้วน ามาเปรียบเทียบกับข้อมูล
เอกสารที่เกี่ยวข้องกัน เช่น แนวคิดทฤษฎี ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือจะได้ทราบถึงลักษณะที่มีความ
คล้ายคลึงหรือแตกต่างกันของข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ กลุ่มตัวอย่างกับข้อมูลเอกสาร เพ่ือใช้ในการ
อภิปรายผล 

4. น าข้อมูลที่ได้จากการเปรียบเทียบมาท าการวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกัน เพ่ือสรุปผลการวิจัยตาม 
วัตถุประสงค์ เพ่ือทราบถึงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในการปฏิบัติงานของบุคลากร ส านักงานเทศบาลต าบล
คลองไผ่ อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 

 
ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 

ผลการวิจัย 
ส านักงานเทศบาลต าบลคลองไผ่ ให้ความส าคัญเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในการ

ปฏิบัติงานของบุคลากร และการให้บริการประชาชนหรือหน่วยงานของรัฐเพ่ือให้เป็นหน่วยงานที่มีการ
บริหารจัดการเป็นเลิศ มีการประชุมกันอย่างสม่ าเสมอเพ่ือให้บุคลากรทราบถึงวิสัยทัศน์และทิศทางการ
เปลี่ยนแปลงขององค์การรวมไปถึงกระตุ้นให้บุคลากรได้เห็นถึงความส าคัญและประโยชน์ของการ
เปลี่ยนแปลงเพ่ือปรับ ทัศนะคติในการอยู่ร่วมกันโดยการผลักดัน การพัฒนาและสร้างความสามัคคีของ
องค์การผ่านการพัฒนาทักษะของบุคลากรให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันการพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้ที่มี
ความรู้ ความสามารถ กล้าตัดสินใจในสิ่งที่ควรกระท ารวมทั้งสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคลากร
และทัศนคตทิี่ดี เป็นการยกระดับความรู้ และความสามารถในการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นการพัฒนาบุคลากร
ในหน่วยงานตามความต้องการขององค์กรและท าให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้ตรงตามเป้าหมายของ
หน่วยงาน เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้ผลส าเร็จและบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ ทั้งนี้เพราะความส าเร็จของ
องค์การข้ึนอยู่กับศักยภาพของบุคลากร องค์การใดหากมีทรัพยากรบุคคลที่มีความสามารถสูง มีคุณธรรม 
มีจริยธรรมย่อมสามารถสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน น าพาองค์การไปสู่ความส าเร็จได้ตาม
เป้าหมายที่ต้องการอย่างยั่งยืนองค์การทุกองค์การจึงปรารถนาและให้ความส าคัญกับการพัฒนาทรัพยากร
บุคคลให้เป็นทั้งคนดีและคนเก่งอยู่ตลอดเวลา ซึ่งได้ใช้เกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาลการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี (good Public Governance) เข้ามาใช้หน่วยงาน โดยมีการวางแผนจัดสรรงบประมาณให้
สอดคล้องกับแผนการพัฒนาบุคลากร เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรอบรู้ในหน้าที่ความรับผิดชอบของ
ตนเอง วางแนวทางการพัฒนาบุคลากรโดยส่งตัวแทนบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเพ่ือน าความรู้ที่ได้มา
พัฒนาเป็นหลักสูตรการอบรมให้แก่บุคลากรภายในหน่วยงาน เป็นการประหยัดงบประมาณของหน่วยงาน 
รวมถึงการแลกเปลี่ยนความรู้กันระหว่างหน่วยงานเพ่ือปรึกษาหารือในหน้าที่ ซึ่งต้องพร้อมในการ
ปรับเปลี่ยนและพัฒนาไปกับองค์กร และช่วยกันผลักดันและส่งเสริม ให้เกิดความตระหนักและเห็นถึง
ความส าคัญของการปฏิบัติงานหรือกระตุ้นให้เกิดความใส่ใจที่ศึกษาการเรียนรู้ใหม่ๆ ให้มากขึ้นก่อน เห็น
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ถึงความส าคัญของการปฏิบัติงานหรือกระตุ้นให้เกิดความใส่ใจที่ศึกษาเรียนรู้ใหม่ๆ ให้มากข้ึนก่อนหรือ
พัฒนาแบบยืดหยุ่น ค่อยเป็นค่อยไป จึงจะสามารถท าได้ โดยน ารูปแบบการเรียนรู้และพัฒนาแบบ 70 : 
20 : 10 มาใช้เพ่ือให้มีความโปร่งใส สร้างความน่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับในระบบสากล จึงจะสามารถ
ท าได้โดยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในการปฏิบัติงานของบุคลากร ส านักงานเทศบาลต าบลคลองไผ่ 
อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา มีรูปแบบในการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรดังนี ้1) การเรียนรู้ด้วยตนเอง เป็นการพัฒนาทักษะที่บุคลากรสามารถฝึกปฏิบัติด้วยตนเองจาก
ช่องทางต่างๆ 2) การเรียนรู้และพัฒนาจากบุคคลอ่ืน โดยให้บุคลากรที่มีความช านาญด้านต่างๆ ของ
หน่วยงาน มาสอนงานให้กับบุคลากรที่ยังขาดทักษะด้านในการท างานของหน่วยงานนั้น และแก้ปัญหา
ต่างๆ ที่เกิดขึ้น 3) การเรียนรู้และพัฒนาจากการฝึกอบรม ที่เป็นการอบรมอย่างเป็นทางการทั้งรูปแบบ ที่
เป็นหลักสูตรฝึกอบรมการเรียนรู้ที่ผู้เรียนมาจากองค์กรเดียวกันหรือต่างองค์กร ได้เรียนรู้ร่วมกันใน
หลักสูตรที่มีการก าหนดเนื้อหาหลักสูตร ระยะเวลาไว้ล่วงหน้าอย่างชัดเจน  

ในส่วนของปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
ส านักงานเทศบาลต าบลคลองไผ่ อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ได้แก่ 1) บุคลากรของส านักงาน
เทศบาลต าบลคลองไผ่ บางส่วนที่ยังขาดความกระตือรือร้น ยึดติดกับการปฏิบัติงานแบบเดิม และไม่ให้
ความส าคัญกับการพัฒนาความรู้ ความสามารถของตนเอง เนื่องจากไม่มีเวลาและภาระงานมากเกินไป มี
งานนโยบายเร่งด่วนที่ได้รับมอบหมายเพ่ิมเติมจากงานหลัก 2) ส านักงานเทศบาลต าบลคลองไผ่ มีปัญหา
การขาดงบประมาณหรืองบประมาณไม่เพียงพอต่อการพัฒนาบุคลากร ที่ส่งผลให้การด าเนินการพัฒนา
บุคลากรไม่สามารถด าเนินการต่อไปได้หรือด าเนินการได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร ประกอบกับ
ปัจจุบันที่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ส่งผลให้หลาย
โครงการหรือกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรไม่สามารถด าเนินการต่อไปได้ 3) บุคลากรของส านักงาน
เทศบาลต าบลคลองไผ่ ไมเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ท าให้บุคลากรที่มีอยู่ท าหน้าที่มาขึ้นและต้องท างาน
เสร็จตรงตามเวลาจึงต้องเร่งรีบท างาน ท าให้งานที่ออกมาไม่ได้ประสิทธิภาพเท่าที่ควร จึงไม่มีเวลา
ทบทวนและไม่มีเวลาสอนงานบุคลากรที่เข้ามาใหม่มากนัก 4) บุคลากรของส านักงานเทศบาลต าบลคลอง
ไผ่ ยังขาดความสามัคคีกัน และขาดการมีส่วนร่วมกันในการท างาน ทั้งในหน่วยงานเดียวกันเองและ
หน่วยงานต่างๆภายในองค์การ จึงท าให้มีปัญหาในการท างานร่วมกัน ทั้งๆท่ีต้องใช้ความสามัคคีนั้นเป็น
หลักส าคัญในการบริการและดูแลประชาชน 
 ส าหรับแนวทางในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร ส านักงานเทศบาลต าบลคลองไผ่ อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ได้แก่  
1) แนวทางแก้ไขปัญหาบุคลากรขาดความกระตือรือร้นในการพัฒนาตนเอง โดยมีการส ารวจความ
ต้องการของบุคลากรก่อนด าเนินการพัฒนา เพ่ือให้ตรงตามความต้องการ และมีการสร้างแรงจูงใจแก่
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บุคลากร เช่น การมอบรางวัล มอบประกาศเกียรติคุณ และน าผลการพัฒนาของบุคลากรมาประเมินผล
ร่วมกับการพิจารณาความดีความชอบในการเลื่อนเงินเดือนหรือเลื่อนระดับที่สูงขึ้น เป็นต้น 2) ด าเนินการ
ตามงบประมาณที่มีอยู่จริงและใช้งบประมาณนั้นให้เพียงพอและครอบคลุม โดยการตัดรายการหรือ
ขั้นตอนที่เห็นว่าไม่จ าเป็นออก ใช้งบประมาณอย่างจ ากัดและระมัดระวังพร้อมทั้งชี้แจงรายละเอียดในการ
ด าเนินงาน ขั้นตอนการด าเนินงาน และงบประมาณในการด าเนินงานให้กับบุคลากรที่มีส่วนร่วมได้
รับทราบ เพ่ือให้เข้าใจในบริบท ปัญหาและอุปสรรค ในการด าเนินงานว่าเป็นอย่างไร เพ่ือเป็นการลด
ความขัดแย้งภายในที่จะเกิดขึ้นเพราะถ้าหากบุคลากรมีความเข้าใจ เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วก็จะ
สามารถผ่านพ้นปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ไปได้ และสามารถท างานร่วมกันได้อย่างมีความสุข ผู้บริหาร
ต้องให้ก าลังใจและคอยสนับสนุนบุคลากรที่ท าหน้าที่ในด้านการพัฒนาบุคลากร เพ่ือให้บุคลากรที่
ด าเนินงานมีก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป 3) เพ่ิมทักษะ ความรู้ความสามารถในการท างาน ให้เกิด
การพัฒนาในด้านทักษะความรู้ความสามารถที่จะเป็นประโยชน์และมีความเหมาะสมกับการท างาน
ตลอดจนถึงเป็นประโยชน์ต่อองค์กร ควรให้บุคลากรมีการอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานภายนอก
ให้มากขึ้น 4) จัดท าโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความหลากหลายรูปแบบในโครงการเดียวกัน 
เช่น มีการผสมผสานระหว่างด้านจริยธรรม ด้านวิชาการ และกิจกรรมนันทนาการ การพัฒนาบุคลากรไม่
ว่าจะท าโดยรูปแบบใด สิ่งส าคัญคือ จะต้องมีการก าหนดเป้าหมาย และตัวชี้วัดความส าเร็จที่ชัดเจน กรณี
การจัดฝึกอบรมจะต้องสร้างบรรยากาศให้ไม่น่าเบื่อ สร้างความเป็นกันเองกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ และ
ต้องประเมินความรู้ความสามารถของผู้ผ่านการอบรมทุกครั้ง 
 

อภิปรายผล 
ผลจากการศึกษาวิจัยดังกล่าวข้างต้น มีประเด็นที่น ามาอภิปรายผลได้ ดังนี้ 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในการปฏิบัติงานของบุคลากร ส านักงานเทศบาลต าบลคลองไผ่ 

อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 
 จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) ได้แสดงความคิดเห็นว่า 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในการปฏิบัติงานของบุคลากร ส านักงานเทศบาลต าบลคลองไผ่ อ าเภอสีคิ้ว 
จังหวัดนครราชสีมา ได้ให้ความส าคัญเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
และการให้บริการประชาชนหรือหน่วยงานของรัฐเพื่อให้เป็นหน่วยงานที่มีการบริหารจัดการเป็นเลิศ มี
การประชุมกันอย่างสม่ าเสมอเพ่ือให้บุคลากรทราบถึงวิสัยทัศน์และทิศทางการเปลี่ยนแปลงขององค์การ
รวมไปถึงกระตุ้นให้บุคลากรได้เห็นถึงความส าคัญและประโยชน์ของการเปลี่ยนแปลงเพ่ือปรับ ทัศนะคติ
ในการอยู่ร่วมกันโดยการผลักดัน การพัฒนาและสร้างความสามัคคีขององค์การผ่านการพัฒนาทักษะของ
บุคลากรให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันการพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ กล้าตัดสินใจใน
สิ่งที่ควรกระท ารวมทั้งสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคลากรและทัศนคติท่ีดี เป็นการยกระดับ
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ความรู้ และความสามารถในการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นการพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานตามความต้องการของ
องค์กรและท าให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้ตรงตามเป้าหมายของหน่วยงาน เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงาน
ได้ผลส าเร็จและบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ การปรับเปลี่ยนหลักการและแนวคิดเดิมๆ ปรับปรุงการท างานให้
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เพ่ือเป็นการตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ และภารกิจของหน่วยงาน ควรจัดท าเป็น
คู่มือวิธีการท างานของฝ่ายปกครองให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานไว้เพ่ือศึกษา เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 
รวมถึงบุคลากรควรได้รับการพัฒนาทักษะ วิธีการคิด โดยการสนับสนุนให้เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อเป็น
การเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการพัฒนาด้านกฎระเบียบให้มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้เพราะ 
ความส าเร็จขององค์การขึ้นอยู่กับศักยภาพของบุคลากร องค์การใดหากมีทรัพยากรบุคคลที่มี
ความสามารถสูง มีคุณธรรม มีจริยธรรมย่อมสามารถสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน น าพาองค์การ
ไปสู่ความส าเร็จได้ตามเป้าหมายที่ต้องการอย่างยั่งยืน องค์การทุกองค์การจึงปรารถนาและให้ความส าคัญ
กับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้เป็นทั้งคนดีและคนเก่งอยู่ตลอดเวลา สอดคล้องกับแนวคิดของชลิดา ศร
มณี (2563ก, หน้า 6)  ได้อธิบายว่าเหตุผลของการให้มนุษย์เป็นศูนย์กลางของการพัฒนา หรือเป็นปัจจัย
ส าคัญในการบูรณาการ ก็เพราะการพัฒนาทุกด้านจะท าได้ก็ต่อเมื่อมนุษย์เป็นตัวจัดการพัฒนา หากไม่มี
มนุษย์การพัฒนาก็จะจัดการไม่ได้หรืออีกนัยหนึ่งก็คือ “มนุษย์ไม่พัฒนาตนเอง มนุษย์ก็จะพัฒนาสิ่งอ่ืน
ไม่ได้ด้วย” การพัฒนาที่ยั่งยืนจึงต้องเริ่มต้นจากการพัฒนามนุษย์ก่อน ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าการพัฒนาที่
แท้จริง และยืนยาวคือการพัฒนาที่สมดุลมีบูรณาการและเป็นองค์รวม ซึ่งจะต้องเน้นที่ตัวมนุษย์ให้เข้ามา
เป็นปัจจัยส าคัญในการบูรณาการนั่นเอง สอคล้องกับแนวคิดของส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพล
เรือน (อ้างถึงในชลิดา ศรมณี, 2563ข, หน้า 89) ได้อธิบายว่าในโลกยุคปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว และถือได้ว่าเป็นยุคของความรู้ (Knowledge Based Society) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จึงมี
ความส าคัญเป็นล าดับต้นๆเพราะสามารถส่งผลให้เกิดความก้าวหน้าทั้งต่อตัวบุคคลเองและองค์กรที่
ประสบความส าเร็จต่างๆ สอดคล้องกับแนวคิดการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ (New Public 
Management) ของบุญเกียรติ การะเวกพันธุ์ (2564, หน้า 22) ได้อธิบายว่า การปรับเปลี่ยนการบริหาร
จัดการภาครัฐโดย าหลักการเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบราชการและการแสวงหาประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศ โดยการน าเอาแนวทางหรือวิธีการบริหารงานของภาคเอกชนมาปรับใช้
กับการบริหารงานภาครัฐ  สอดคล้องกับแนวคิด การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์กับการพัฒนาประเทศ 
สอดคล้องกับงานวิจัยของสุภัทรา ทองชันลุก (2560) ได้ศึกษาเรื่องการพัฒนาบุคลากรทางปกครอง 
กรณีศึกษา ฝ่ายปกครอง ส านักงานเขตหลักสี่  พบว่ากรุงเทพมหานครในฐานะองค์กรปกครองท้องถิ่น
รูปแบบพิเศษ มีหน้าที่รับผิดชอบให้บริการประชาชนตั้งแต่เกิดจนกระทั้งตาย การพัฒนารูปแบบการ
ให้บริการประชาชนได้มีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะฝ่ายปกครอง ส านักงานเขต นับได้ว่าเป็นงาน
หลักท่ีมีความส าคัญฝ่ายหนึ่ง ฝ่ายปกครองต้องปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับระเบียบ กฎหมาย และค าสั่งต่างๆ 
เป็นจ านวนมากและมีอ านาจหน้าที่ที่หลากหลาย ของเดช อุณหะจิรังรักษ์ (2563, หน้า14 ) ได้อธิบายว่า 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มีความเชื่อมโยงกับบริบทของการพัฒนาประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศที่
ก าลังพัฒนาทั้งหลายก็คือการท าให้ทรัพยากรมนุษย์นั้นๆ มีคุณภาพ หรือการท าให้คนมีคุณภาพ แต่
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คุณภาพของทรัพยากรมนุษย์หรือคุณภาพของคนในลักษณะใดจึงจะเป็นปัจจัยเกื้อหนุน
กระบวนการพัฒนา ควรสอดคล้องกับบริบททางสังคมและวัฒนธรรมของประเทศนั้นๆด้วยเมื่อพิจารณา
มิติต่างๆ ในตัวคนแล้วการพัฒนาคนที่มีคุณภาพ ซึ่งได้ใช้เกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาลการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี (good Public Governance) เข้ามาใช้ สอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาลการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (good Public Governance) ของวีณา พึงวิวัฒน์นิกุล (2563, หน้า 30 – 
34) ได้อธิบายว่า ความเปลี่ยนแปลงในสังคมโลกในช่วงศตวรรษที่21 เป็นผลมาจากอิทธิพลของโลกโลกาภิ
วัตน์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ รวมถึงกระแสความเป็นประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ประกอบความล้มเหลวของภาครัฐ และความไม่มีประสิทธิภาพประสิทธิผลของระบบราชการในการ
ด าเนินงานเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีความรอบรู้ในหน้าที่ความ
รับผิดชอบของตนเอง วางแนวทางการพัฒนาบุคลากรโดยส่งตัวแทนบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเพ่ือน า
ความรู้ที่ได้มาพัฒนาเป็นหลักสูตรการอบรมให้แก่บุคลากรภายในหน่วยงาน เป็นการประหยัดงบประมาณ
ของหน่วยงาน รวมถึงการแลกเปลี่ยนความรู้กันระหว่างหน่วยงานเพื่อปรึกษาหารือในหน้าที่ สอดคล้อง
กับงานวิจัยของสุภาภรณ์ โคกแดง (2563) ได้ศึกษาเรื่องการพัฒนาบุคคลากรภายใต้แนวคิดการจัดการ
องค์กรแห่งความสุข กรณีศึกษาส านักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย พบว่าส านักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
มีรูปแบบและกระบวนการในการพัฒนาบุคลากรของส านักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ในรูปแบบของการ
จัดสัมมนาในสถานที่ต่าง ๆ การฝึกอบรม การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น และการสอนงานจากบังคับบัญชา
ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา เพ่ือน าความรู้มาปรับใช้ในการท างานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล และ
เพ่ือให้บุคลากรเกิดความรักความสามัคคี สามารถท างานร่วมกันได้อย่างมีความสุข ซึ่งต้องพร้อมในการ
ปรับเปลี่ยนและพัฒนาไปกับองค์กร และช่วยกันผลักดันและส่งเสริม ให้เกิดความตระหนักและเห็นถึง
ความส าคัญของการปฏิบัติงานหรือกระตุ้นให้เกิดความใส่ใจที่ศึกษาการเรียนรู้ใหม่ๆ ให้มากขึ้นก่อนหรือ
พัฒนาแบบยืดหยุ่น ค่อยเป็นค่อยไป โดยน ารูปแบบการเรียนรู้และพัฒนาแบบ 70 : 20 : 10 มาใช้เพ่ือให้
มีความโปร่งใส สร้างความน่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับในระบบสากลจึงจะสามารถท าได้โดยส านักงาน
เทศบาลต าบลคลองไผ่ อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา มีรูปแบบในการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ในการปฏิบัติงานของบุคลากรดังนี้ 1) การเรียนรู้ด้วยตนเอง 2) การเรียนรู้และพัฒนาจากบุคคลอ่ืน 
3) การเรียนรู้และพัฒนาจากการ สอดคล้องกับคู่มือกันพัฒนาแบบคู่มือการพัฒนาแบบ 70 : 20 : 10 
Learning Model ตามแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร (2560, หน้า 4) ได้อธิบายว่า
ก าหนดขึ้นเพ่ือเป็นกรอบทิศทางในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร ทั้งด้านศักยภาพ 
คุณภาพชีวิตและความภาคภูมิใจ สอดคล้องกับงานวิจัยของอนันต์ ทองชันลุก (2563) ได้ศึกษาเรื่อง การ
พัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานของบุคลากรกลุ่มงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพและต าแหน่ง สถาบันพัฒนา
ข้าราชการกรุงเทพมหานคร พบว่าการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานของบุคลากร คือ การก าหนด
รูปแบบ วิธีการ พัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานโดย Model 70:20:10 โดยแบ่งเป็นเปอร์เซ็นดังนี้ 70% 
เป็นการเรียนรู้ด้วยตนเอง 20% การเรียนรู้จากผู้อื่น 10% เป็นการเรียนรู้ผ่านการฝึกอบรม สัมมนา อย่าง
เป็นทางการ  สอดคล้องกับงานวิจัยของชิดชนก ชนูุช (2562) ได้ศึกษาเรื่องการพัฒนาบุคลากรในสังกัด
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สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร พบว่าการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 
พบว่า การฝึกอบรม ถือเป็นการพัฒนาบุคลากรที่ส าคัญที่สุด เนื่องจากการ ฝึกอบรมเป็นกิจกรรมที่
สามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมรวมทั้งทัศนคติของบุคลากรได้ ท าให้ผู้ฝึกอบรมได้เรียนรู้ เพ่ิมความรู้ และ
ทักษะที่จ าเป็นในงานปัจจุบัน และเตรียมความพร้อมส าหรับการปฏิบัติงานในอนาคตซึ่งจะน าไปสู่การ
ปฏิบัติงานได้ดี สอดคล้องกับงานวิจัยของรุ่งรัตนา บุญ-หลง (2560) ได้ศึกษาเรื่อง แนวทางการพัฒนา
บุคลากรส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีภายใต้บริบทประเทศไทย 4.0 พบว่าส านักงานปลัดส านัก
นายกรัฐมนตรีมีการพัฒนา บุคลากรยังไม่เป็นระบบ ไม่ทั่วถึง ไม่ต่อเนื่อง และไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจนขาด
การติดตามประเมินผล ในภาพรวมของส่วนราชการ ยังไม่ส่งเสริมสนับสนุนความต้องการหรือความ
คาดหวังของบุคลากร  

ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในการปฏิบัติงานของบุคลากร ส านักงาน
เทศบาลต าบลคลองไผ่ อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ได้แก่ 

จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) ได้แสดงความคิดเห็นว่าปัญหาและ
อุปสรรค เพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในการปฏิบัติงานของบุคลากร ส านักงานเทศบาลต าบลคลองไผ่ 
อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ประกอบด้วย 

1. บุคลากรของส านักงานเทศบาลต าบลคลองไผ่ บางส่วนที่ยังขาดความกระตือรือร้น ยึดติดกับ
การปฏิบัติงานแบบเดิม และไม่ให้ความส าคัญกับการพัฒนาความรู้ ความสามารถของตนเอง เนื่องจากไม่มี
เวลาและภาระงานมากเกินไป มีงานนโยบายเร่งด่วนที่ได้รับมอบหมายเพ่ิมเติมจากงานหลัก คล้องกับ
งานวิจัยของอนันต์ ทองชันลุก (2563) ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานของบุคลากรกลุ่ม
งานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพและต าแหน่ง สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร พบว่าอุปสรรคปัญหา
ในระบวนการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานของบุคลากรคือ ภารกิจงานมากเกินไปท าให้ไม่ได้รับการ
พัฒนาสมรรถนะให้กับตนเองไม่เต็มที่ และสอดคล้องกับงานวิจัยของอรรถพล หวังสู่วัฒนา (2562) เรื่อง 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในบริษัทเชื้อเพลิงการบิน จ ากัด จังหวัดสมุทรปราการ ที่พบว่าบุคลากรขาด
ความกระตือรือร้นในการพัฒนาทักษะ ความสามารถในการปฏิบัติงาน 

2. ส านักงานเทศบาลต าบลคลองไผ่ มีปัญหาการขาดงบประมาณหรืองบประมาณไม่เพียงพอต่อ
การพัฒนาบุคลากร ที่ส่งผลให้การด าเนินการพัฒนาบุคลากรไม่สามารถด าเนินการต่อไปได้ หรือ
ด าเนินการได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร ประกอบกับปัจจุบันที่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ส่งผลให้หลายโครงการหรือกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรไม่
สามารถด าเนินการต่อไปได้ คล้องกับงานวิจัยของนาถวรี ค าศรีวาท (2563) ได้ศึกษาเรื่องการพัฒนา
บุคลากร: กรณีศึกษาส านักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร พบว่าปัญหาการขาด
งบประมาณหรืองบประมาณไม่เพียงพอต่อการพัฒนาบุคลากร ที่ส่งผลให้การด าเนินการพัฒนาบุคลากรไม่
สามารถด าเนินการต่อไปได้  
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3. บุคลากรของส านักงานเทศบาลต าบลคลองไผ่ ไมเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ท าให้บุคลากรที่มี
อยู่ท าหน้าที่มาข้ึนและต้องท างานเสร็จตรงตามเวลาจึงต้องเร่งรีบท างาน ท าให้งานที่ออกมาไม่ได้
ประสิทธิภาพเท่าที่ควร จึงไม่มีเวลาทบทวนและไม่มีเวลาสอนงานบุคลากรที่เข้ามาใหม่มากนัก ท าให้
บุคลากรที่เข้ามาใหม่นั้นไม่มีความรู้ความเข้าใจงานในหน่วยงานนั้นเท่าที่ควร ศรีศักดิ์ สุวรรณธรรมมา
(2563) ได้ศึกษาเรื่องแนวทางการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น : กรณีศึกษาเทศบาลนครนนทบุรี จังหวัด
นนทบุรี พบว่าการความไม่สอดคล้องกันในหัวข้อที่จะพัฒนากับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย รวมถึง
การส่งตัวบุคลากรไปอบรมกับหน่วยงานภายนอก ไม่ตรงกับต าแหน่งหรือหน้าที่ของแต่ละคนเมื่อเสร็จสิ้น
กิจกรรมการพัฒนาบุคลากรแล้ว ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมในการพัฒนาบุคลากรไม่สามารถน าเอาความรู้ที่
ได้รับมาใช้ในการปฏิบัติงานได้ และคล้องกับงานวิจัยของสุพัตรา หาญพัฒนเจริญ (2561) ได้ศึกษาเรื่อง
การพัฒนาบุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลปลายพระยา อ าเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่  พบว่ามี
บุคลากรไม่เพียงพอ บุคลากรขาดความรู้ความสามารถ รวมไปถึงงบประมาณที่ใช้ในการพัฒนาบุคลากรใน
ด้านต่างๆไม่เพียงพอ 

4. บุคลากรของส านักงานเทศบาลต าบลคลองไผ่ ยังขาดความสามัคคีกันและขาดการมีส่วน
ร่วมกันในการท างาน ทั้งในหน่วยงานเดียวกันเองและหน่วยงานต่างๆภายในองค์การ จึงท าให้มีปัญหาใน
การท างานร่วมกัน ทั้งๆที่ต้องใช้ความสามัคคีนั้นเป็นหลักส าคัญในการบริการและดูแลประชาชน 
สอดคล้องกับงานวิจัยของนาถวรี ค าศรีวาท (2563) ได้ศึกษาเรื่องการพัฒนาบุคลากร กรณีศึกษา
ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร พบว่าปัญหาบุคลากรในหน่วยงานบางส่วนขาดความ
สามัคคี ความร่วมมือร่วมใจในการด าเนินการพัฒนาบุคลากร 
 แนวทางการแก้ไขปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรส านักงานเทศบาลต าบลคลองไผ่ อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 
 จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) ได้แสดงความคิดเห็นว่า 
แนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรส านักงานเทศบาลต าบลคลองไผ่ อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ประกอบด้วย 
 1. แนวทางแก้ไขปัญหาบุคลากรขาดความกระตือรือร้นในการพัฒนาตนเอง โดยมีการส ารวจ
ความต้องการของบุคลากรก่อนด าเนินการพัฒนา เพื่อให้ตรงตามความต้องการ และมีการสร้างแรงจูงใจ
แก่บุคลากร สอดคล้องกับแนวคิดของ Gordon (อ้างถึงใน วีณา พึงวิวัฒน์นิกุล, 2563, หน้า 1) ที่กล่าวถึง
การบริหารงานบุคคลในรูปของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ว่าเป็นสิ่งที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับการ
พัฒนา การให้รางวัล การประเมิน และการบริหารสมาชิกแต่ละคนและของกลุ่มคนในองค์กร ซึ่งคลอบ
คลุมไปถึงการรวบรวม เพื่อการวางแผน การสรรหา การพัฒนาเจ้าหน้าที่ การบริหารสายอาชีพต่างๆ การ
ประเมินผล รวมถึงการน าระบบที่กล่าวแล้วไปด าเนินการต่อไปด้วย 
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 2. ด าเนินการตามงบประมาณท่ีมีอยู่จริง และใช้งบประมาณนั้นให้เพียงพอและครอบคลุม 
โดยการตัดรายการหรือขั้นตอนที่เห็นว่าไม่จ าเป็นออก ใช้งบประมาณอย่างจ ากัดและระมัดระวังพร้อมทั้ง
ชี้แจงรายละเอียดในการด าเนินงาน ขั้นตอนการด าเนินงาน และงบประมาณในการด าเนินงานให้กับ
บุคลากรที่มีส่วนร่วมได้รับทราบ เพื่อให้เข้าใจในบริบท ปัญหาและอุปสรรค ในการด าเนินงานว่าเป็น
อย่างไร สอดคล้องกับงานวิจัยของนาถวรี ค าศรีวาท (2563) ได้ศึกษาเรื่องการพัฒนาบุคลากร กรณีศึกษา
ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร พบว่าแนวทางแก้ไขปัญหาการขาดงบประมาณหรือ
งบประมาณไม่เพียงพอต่อการพัฒนาบุคลากรโดยการปรับเปลี่ยนนโยบายการพัฒนาบุคลากร และ
สนับสนุนให้ส่วนราชการการพัฒนาบุคลากรโดยไม่ใช้งบประมาณให้มากข้ึน และใช้งบประมาณเฉพาะ
โครงการหรือกิจกรรมที่จ าเป็นเท่านั้น  
 3. เพ่ิมทักษะ ความรู้ความสามารถในการท างาน ให้เกิดการพัฒนาในด้านทักษะความรู้
ความสามารถที่จะเป็นประโยชน์และมีความเหมาะสมกับการท างานรวมถึงเป็นประโยชน์ต่อองค์กร ควร
ให้บุคลากรมีการอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานภายนอกให้มากขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ศรีศักดิ์ สุวรรณธรรมมา(2563) ได้ศึกษาเรื่องแนวทางการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น : กรณีศึกษาเทศบาล
นครนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี การแก้ปัญหาบุคลากรขาดความใส่ใจในการพัฒนาตนเอง พบว่าหน่วยงาน
จะต้องมีการส่งเสริม มีการปรับทัศนคติให้ตัวบุคลากรมีความตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนา
ตนเอง มีความอยากเรียนรู้ต้องการพัฒนาสิ่งใหม่ ๆ คล้องกับงานวิจัยของสุพัตรา หาญพัฒนเจริญ (2561) 
ได้ศึกษาเรื่องการพัฒนาบุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลปลายพระยา อ าเภอปลายพระยา จังหวัด
กระบี่  พบว่าการพัฒนาบุคลากรเป็นการพัฒนาจากตัวบุคลากร ให้เป็นคนดีมีคุณธรรม และข้ึนอยู่กับการ 
ตัดสินใจของผู้บริหารว่าจะให้เข้ารับการฝึกอบรมหรือไม่ข้ึนอยู่กับความเหมาะสมและงบประมาณที่ตั้งขึ้น
ไว้ในแผนพัฒนาบุคลากรแต่ละปีอีกด้วย 

 4. จัดท าโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความหลากหลายรูปแบบในโครงการเดียวกัน เช่น 
มีการผสมผสานระหว่างด้านจริยธรรม ด้านวิชาการ และกิจกรรมนันทนาการ การพัฒนาบุคลากรไม่ว่าจะท า
โดยรูปแบบใด สิ่งส าคัญคือ จะต้องมีการก าหนดเป้าหมาย และตัวชี้วัดความส าเร็จที่ชัดเจน คล้องกับงานวิจัย
ของพัชรินทร์ คณิตชรางกูร (2560) ได้ศึกษาเรื่องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของส านักงานทหารพัฒนา
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 
พบว่ามุ่งเน้นให้เกิดการปรับเปลี่ยนทัศนคติในการท างาน ให้มนุษย์มีทัศนคติที่ดีในการท างาน เพราะเมื่อมี
ทัศนคติที่ดีก็จะสามารถท างานได้เป็นอย่างดี มีความมุ่งมั่นในการท างาน ต้องการความส าเร็จก้าวหน้าใน
อาชีพที่ท า มีแรงผลักดันหรือแรงจูงใจในอาชีพของตนสามารถท างานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ  
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ข้อเสนอแนะ 
 

 การศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในการปฏิบัติงานของบุคลากร ส านักงาน
เทศบาลต าบลคลองไผ่ อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา มีข้อเสนอแนะดังนี้ 
 1. ควรเน้นการพัฒนาบุคลากรในด้านจิตใจ ให้มีจิตสาธารณะ มีทัศนคติในเชิงบวกเพ่ิมข้ึน 
เพ่ือให้หน่วยงานเป็นที่พ่ึงของหน่วยงานอื่น ๆ ได้มากข้ึน  
 2. ควรมีการพัฒนาทัศนคติ ค่านิยม วัฒนธรรมและปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมแก่บุคลากร
ร่วมกับการพัฒนาด้านอ่ืนๆ เพ่ือให้บุคลากรมีความคิดทางด้านบวก มีทัศนคติท่ีดีต่อเพ่ือนร่วมงานและองค์การ  
 3. การพัฒนาบุคลากรจะต้องส่งเสริมและสร้างความตระหนักให้บุคลากรในองค์กรเห็นถึง 
ความส าคัญของการพัฒนาตนเอง จึงจะท าให้เกิดการร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาทุกรูปแบบ
และส่งผลให้การพัฒนาบุคลากรประสบความส าเร็จ 
 4. ควรเน้นการพัฒนาให้บุคลากรเกิดความรัก ความสามัคคี มีการท างานเป็นทีมให้มากขึ้น  
เพ่ือจะได้ปฏิบัติงานให้ได้ผลตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ  
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