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บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถปุระสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยทีส่่งผลต่อการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการ
กรุงเทพมหานครสามญั ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้วิธีวิจัยเอกสาร
และการวิจัยสนาม โดยผู้วิจัยเลือกสัมภาษณ์ผู้บังคับบัญชาและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในแต่ละกอง จ านวน 12 คน    
ประกอบไปด้วยผู้บริหาร และเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบตัิงานของส านักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร 

ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารและเจา้หน้าท่ีผู้ปฏิบตัิงานของส านักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร   
ได้มีความคิดเห็นส่วนใหญ่สอดคลอ้งไปในทางเดียวกัน คือ ปัจจัยที่สง่ผลต่อการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของส านักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร ได้แก่ ความก้าวหน้าในการด ารงต าแหน่ง การสั่งสมความเช่ียวชาญ   
ในสายงานที่ท า ผู้บริหารองค์การ การท างานเป็นทีมและมีความสัมพันธ์ท่ีดีกับเพื่อนร่วมงาน และผลตอบแทนต่าง ๆ      
ซึ่งปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้จะส่งผลใหก้ารปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ของส านักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร 
สามารถก าหนดแนวทางในการปฏบิัติงานให้สอดคล้องกับความต้องการของเจ้าหน้าท่ี สร้างขวัญและก าลังใจ รวมทั้งเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานไดม้ากยิ่งข้ึน 
 
ค าส าคัญ : ปัจจัย, ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  
 
บทน า  

ในปัจจุบันเป็นยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ การเงิน สังคมและการเมืองเกิดขึ้นทั้งภายในประเทศ
และภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วโลกอย่างรวดเร็ว ท าให้ทุกองค์การทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ต้องมีการปรับตัวและเปลี่ยนกลยุทธ์      
การด าเนินงานในการให้บริการต่าง ๆ แก่ประชาชน เนื่องจากการปฏิบัติงานของระบบราชการไทยก าลังเผชิญกับสภาวการณ์
เปลี่ยนแปลงที่ส าคัญ โดยเฉพาะการแข่งขันกับภาคเอกชนซึ่งมีความคล่องตัวในการท างานด้านต่าง ๆ มากกว่าภาครัฐ ท าให้ 
การบริหารจัดการเป็นยคุของการแข่งขันทั้งด้านการผลติและการบรกิารที่เน้นด้านคณุภาพเป็นหลัก การเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานจึงต้องเนน้ที่ความรู้ ความช านาญ และความสามารถ ทักษะ สมรรถนะในการปฏิบตัิงานของบุคลากรเป็นส าคญั  

การก าหนดยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) เป็นกรอบพัฒนาระยะยาว เพื่อให้บรรลวุิสัยทัศน์ 
“ประเทศมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมีนโยบาย     
ความมัน่คงของชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) นโยบายรัฐบาล และแผนบริหาร
ราชการแผ่นดินหรือแผนพัฒนาต่าง ๆ ของกระทรวงและจังหวัดรองรบัเชื่อมโยงไปสู่การปฏิบัติ รวมถึงยึดกรอบการพัฒนา 
ใต้บริบทของการเปลีย่นแปลงตา่ง ๆ ดังนั้น กรุงเทพมหานครในฐานะหน่วยงานท่ีดูแลประชาชนในทุกด้านต้องมีการเตรยีม
ความพร้อมด้านบุคลากรให้มีศักยภาพ สมรรถนะและความพร้อมด้านต่าง ๆ ที่จ าเป็นตามสภาวการณ์ต่าง ๆ ของบริบทโลก  
 
  *บทความนี้เรียบเรียงจากการค้นคว้าอิสระเร่ือง ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของส านักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการกรุงเทพมหานคร  

**นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
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กรุงเทพมหานครจึงได้จัดท าแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ 20 ปี ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2561 - 2565)       
โดยน ากรอบการพัฒนาดังกลา่วและแผนวสิัยทัศน์ของประชาชนมาบูรณาการร่วมกันเป็นการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ 
กรุงเทพมหานครให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพที่เหมาะสมกับการบริหารมหานครและ  
เป็นผู้มีคณุธรรมจริยธรรม ซึ่งจะอยู่ในด้านที่ 7 การบริหารจัดการเมืองมหานคร มิติที่ 7.3 การบริหารทรัพยากรบุคคลมีเป้าหมาย 
ใหก้รุงเทพมหานครเป็นที่รวมของคนดีและคนเก่ง สามารถปฏิบัติงานที่รองรับกับความต้องการของประชาชนได้อย่างมืออาชีพ  

แผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร ฉบับปี (พ.ศ. 2561 - 2565)  จึงได้ก าหนดเป้าหมาย
และทิศทาง เพื่อเป็นแนวทางให้การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครสามารถปฏบิัติงานได้อยา่งมีประสิทธภิาพและ
ประสิทธิผล รวมทั้งไดร้ับการพัฒนาศักยภาพ คุณภาพชีวิต ตอบสนองต่อการบรรลุเป้าหมายของกรุงเทพมหานครและ
ผลประโยชน์แห่งชาติในการแข่งขันสู่ภูมภิาคของโลกอนาคตได้  
 สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครได้จัดท าแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร      
(พ.ศ. 2562 - 2565) เพื่อให้เป็นแนวทางให้ทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครไดร้ับการพัฒนาศักยภาพให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยเนื้อหาประกอบดว้ย 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้  
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครให้มีสมรรถนะพึงประสงค ์
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพของนักบริหาร และเตรียมความพรอ้มการเป็นผู้น าในการปฏิบัติภารกิจของเมือง
ในอนาคต 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือและกลไกในการขับเคลื่อนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ
กรุงเทพมหานคร 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างวัฒนธรรมองค์กรสมยัใหม ่
 ผู้วิจัยซึ่งเป็นบุคลากรของส านักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร จึงมีความสนใจที่จะวิจัยเกี่ยวกับ 
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เพื่อทราบถึงปัจจัยด้านต่าง ๆ ในหน่วยงานที่มีอิทธิพลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงาน สามารถน าผลที่ได้ไปก าหนดแนวทางในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับความต้องการของ
เจ้าหน้าที่ สร้างขวัญและก าลังใจ รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้มากยิ่งข้ึน 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
การศึกษาเรื่อง “ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของส านักงานคณะกรรมการ

ข้าราชการกรุงเทพมหานคร” ผู้วิจัยใช้วิธี  
  1. การวิจัยการวิจัยเอกสาร (Documentary research) เช่น เอกสารทางวิชาการ วารสาร สิ่งพิมพ์                  
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ รายงานการวิจยั วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ รายงานการประชุม คูม่ือการปฏบิัติงาน ระเบียบ ประกาศ 
ค าสั่ง เอกสารทางวิชาการ เป็นต้น รวมทั้งการสืบค้นจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Internet) ที่เกี่ยวกับการเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงาน 

2. การสัมภาษณผ์ู้ให้ข้อมูลส าคญั  (Key informants interview) จ านวน 12 คน เป็นเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏบิัติงาน 
ด้านต่าง ๆ ในแต่ละกองของส านักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อสะท้องถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อ         
การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของส านักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร โดยแบ่งผู้ให้ข้อมลู
ส าคัญออกเป็น 2 กลุ่ม คือ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญระดับผู้อ านวยการ จ านวน 2 คน หัวหน้ากลุ่มงาน จ านวน 3 คน และผู้ให้
ข้อมูลส าคญัระดับผู้ปฏิบตัิงาน จ านวน 7 คน  
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ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 
 

ผลการวิจัย 
ผลการวิจัยเอกสาร พบว่า  

 การศึกษาแนวคิดเกีย่วกับการบรหิารทรัพยากรมนุษย ์เนื่องจากทรัพยากรมนุษย์ถือเป็นทรัพยากรที่มคีุณค่า  
มากที่สุดในบรรดาทรัพยากรทั้งมวลในองค์การ ทั้งนี้ เนื่องจากมนุษย์เป็นผู้ท าให้ทรัพยากรอื่น ๆ มีคณุค่าในการบริหาร
องค์การ จึงมีความจ าเป็นท่ีจะต้องพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคณุคา่โดยการเพิ่มศักยภาพของมนุษย์ให้สูงขึ้น 

กระบวนการบริหารทรัพยากรมนษุย์ มีขั้นตอนท่ีส าคัญ ๆ ดังต่อไปนี้ 
1. การก าหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรมนุษย์ มีความส าคัญต่อองค์การ  เพราะนโยบาย คือ หลักการที่

ก าหนดขึ้น เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ นโยบายจึงเปรียบเสมือนเครื่องมือที่ช่วยแนะแนวทางให้การปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ 
เป็นไปตามวัตถุประสงค ์

2. การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ การวางแผนเป็นการพิจารณาและก าหนดแนวทางปฏิบัติงานให้บรรลเุป้าหมาย
ที่ต้องการ เป็นกระบวนการทางสติปัญญาที่พิจารณาก าหนดทางปฏิบัติงาน มีการตัดสินใจตามวัตถุประสงค์               
และการคาดคะเนอย่างใช้ดุลยพินิจ 
 3. การก าหนดต าแหน่งและอัตราเงินเดือน ต้องรองรับความจ าเป็นและความต้องการตามแผนก าลังคนนั้น   
ก่อนท่ีจะด าเนินการสรรหาบุคคลตามต าแหน่ง ซึ่งประกอบไปด้วย ประเภท ระดับต าแหน่ง และจ านวนของต าแหน่งนั้น ๆ 
ด้วย ส่วนอัตราเงินเดือนจะมากหรอืน้อย ขึ้นอยู่กับระดับ ต าแหน่งน้ัน ๆ 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ ควรมีการส่งเสริมเพื่อให้บุคลากรตื่นตัวในการเรียนรู้ อยู่ตลอดเวลาในวิธีการ
ดังต่อไปนี้  
 1. การให้ความส าคัญกับการท างานเป็นทีม เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะพื้นฐานในการท างานที่เน้นการคิด 
วิเคราะห์ สร้างสรรค์ แก้ปัญหา ตัดสินใจในการท างาน มีจริยธรรม มีวินัยในการท างานให้สามารถรองรับและเรียนรู้
เทคโนโลยี โดยที่สถานประกอบการสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการส่งเสริมการเรียนรู้ โดยเฉพาะการเรียนรู้ที่มาจาก        
การท างานเป็นทีม ที่มีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือ ความส าเร็จในงาน 
 2. การสร้างวัฒนธรรมการเรียนรูอ้ย่างต่อเนื่องและหลากหลายผา่นสื่อการเรียนรูต้่าง ๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม 
เพราะการเรยีนรู้ในปัจจุบันมีหลายรูปแบบ เพื่อให้เกิดแนวปฏิบัติทีด่ีให้กับแรงงานในสถานประกอบการในเบื้องต้น ถึงแม้
สถานประกอบการจะท าการคัดเลอืกพนักงานท่ีมีความสามารถเหมาะสมกับงาน และให้การสนับสนุนพนักงานด้วย
การวางแผนการท างานอย่างเหมาะสมและคอยช่วยแก้ปัญหาต่าง ๆ  
 3. การจัดระบบการเรียนรู้ให้พนักงานเข้าถึงง่าย ด้วยการเปิดพื้นที่การเรียนรู้ในสถานประกอบการให้มากขึ้น 
โดยเฉพาะการเอื้ออ านวยด้านสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทางเทคโนโลยีที่มี   
การพัฒนาอย่างไมส่ิ้นสดุ การจดัเก็บความรูเ้พื่อให้การเข้าถึงความรู้ได้อย่างสะดวก สามารถน ามาใช้ในการแก้ปัญหา
และพัฒนางานได้อย่างทันท่วงท ี
 ดังนั้น การบริหารทรัพยากรมนุษย์จึงเป็นสิ่งส าคัญทีช่่วยให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ได้ค้นพบศักยภาพของ
ตนเอง สามารถพัฒนาองค์การใหเ้จริญเติบโต สามารถด าเนินงานเปน็ไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 
กิจกรรมด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ด าเนินไปอย่างเป็นระบบ รวมทั้งเสริมสรา้งความมั่นคงแก่สังคมและประเทศชาติ  
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การศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการท างาน เป็นการช่วยให้กระบวนการท างานด้านต่าง ๆ    
เพิ่มประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ดังนี้ 1) ประสิทธิภาพในแง่มุมของค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนการผลิต (Input) เช่น การใช้ทรัพยากร
ทั้งเงิน คน วัสดุ เทคโนโลยีที่มีอยูอ่ย่างประหยดั  คุ้มค่าและเกดิการสูญเสียน้อยท่ีสุด 2) ประสิทธิภาพในแง่มุมของ
กระบวนการบริหาร (Process) 3) ประสิทธิภาพในแง่มุมของผลลัพธ์  

ลักษณะองค์การที่มีประสิทธิภาพ ได้แก่ 1. ทั้งระบบทุกระบบทุกคนท างานโดยมีเปา้หมายและตามแผน         
2. รูปแบบต้องก าหนดตามวัตถุประสงค์ 3. การตัดสินใจอยู่ที่ผู้รู้ข้อมูลที่ดีที่สุดมิใช่ตามล าดับขั้นรับผิดชอบ                   
4. วัดผู้บังคับบัญชาด้วยผลงานของหน่วย ความเจรญิงอกงามของผู้ใต้บังคับบัญชาและทีมงานที่สามารถ 5. การสื่อสาร    
ดีเยี่ยม พูดกันรู้เรื่องเปิดเผย 6. ความร่วมมือระหว่างบุคคลและระหว่างกลุ่มดีเยี่ยม 7. มีความขดัแย้งทางความคิดสูง     
แต่ปัญหาระหว่างบุคคลน้อยมาก 8. มีค่านิยมในการให้ความช่วยเหลือกัน 9. คนในองค์การพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา 
เพื่อท่ีจะให้บรรลุถึงซึ่งความเป็นองค์การในอุดมคติ ผู้บริหารจ าเป็นจะต้องสรา้งบรรยากาศในองค์การให้เกิดขึ้น ได้แก่ 
ความเชื่อถือไว้วางใจ ความเปิดเผย และแก้ปัญหาร่วมกัน การกระจายอ านาจ มอบหมายงาน ความรูส้ึกเป็นเจา้ของ
องค์การ ความร่วมมือในการท างาน ลดการแข่งขันทางท าลาย สร้างพลังของกลุ่มให้เป็นทีมงาน สรา้งความตระหนัก
รับผิดชอบในหน้าท่ี 

รูปแบบของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพขององค์การมุ่งไปท่ีปัจจัย 3 องค์ประกอบ คือ 
 1. ปัจจัยองค์ประกอบโครงสร้างขององค์การ 
 องค์การจะมีประสิทธิภาพเพียงใดขึ้นอยู่กับลักษณะโครงสร้าง (Structural Factors) ที่เหมาะสมขององค์การ 
ปัจจัยด้านโครงสร้างจะเกีย่วกับปัจจัยย่อย ๆ ที่ส าคัญหลายประการ เช่น  
 1.1 ปัจจัยดา้นการบริหารที่ครอบคลุมถึงการจดัโครงสร้างของงาน การจัดสายการบังคับบัญชา การจดักลุ่ม
งาน การวางแผน การสั่งงาน การควบคุมการปฏิบัติงาน เป็นต้น 
 1.2  ปัจจัยด้านนโยบายที่ครอบคลุมถึงการก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision) การก าหนดพันธกิจ (Mission) ที่
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ การก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์การทั้งระยะสั้นและระยะยาว เป็นต้น 
 2. ปัจจัยองค์ประกอบบุคคล  
     ปัจจัยองค์กอบด้านบุคคล (People Factors) จัดว่าเป็นปัจจัยทีส่ าคัญทีสุ่ด เพราะบุคคล คือ หมู่คณะของการ
รวมตัวร่วมกันเป็นองค์การ มีวตัถปุระสงคร์่วมกัน มีบทบาทหน้าท่ีปฏิบัติงานด าเนินงานต่าง ๆ สัมพันธ์กันเพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ 
 3. ปัจจัยองค์ประกอบเทคโนโลย ี
     ปัจจุบันเทคโนโลยมีีความส าคญัในฐานะที่เป็นปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อการออกแบบผลิตภณัฑ์ การออกแบบการ
บริการ การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทันสมยัในกะบวนการผลติการควบคุม และการตรวจสอบคณุภาพ การจัดท าระบบ
ข้อมูล การเชื่อมโยงการตลาดและการบริการเพื่อการจ าหน่ายผลิตภณัฑ์สูส่ังคม 
 ดังนั้น ประสิทธิภาพในการท างานขององค์การเป็นหัวใจส าคัญในการน าองค์การไปสู่การบรรลุผลความส าเร็จของ
การด าเนินงาน ถ้าองค์การใดมีความพร้อมของปัจจัยดา้นต่าง ๆ ตามที่กล่าวข้างต้น และสามารถบรหิารจัดการสิ่งต่าง ๆ ได้
อย่างดี ก็สามารถด าเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ และบรรลุวัตถุประสงค์องค์การจะท าให้มีผลผลิตเป็นที่น่าพอใจ 
ทั้งในด้านการผลติ การบริการ มีความเจรญิก้าวหน้า และสร้างความพึงพอใจแกป่ระชาชน ผู้ใช้บริการและเจา้หน้าท่ี
ผู้ปฏิบัติงาน 
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การศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการจูงใจเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่มีความส าคัญในการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน เนื่องจากคนเราเกิดมามีฐานะ ความเป็นอยู่ ความคิด ความอ่าน ความรู้ ความสามารถต่าง ๆ ไม่เท่ากัน ท า
ให้ความต้องการของคนแต่ละประเภทไม่เหมือนและไม่เท่ากัน ดังนั้น การใช้เทคนิค สิ่งจูงใจในการสร้างขวัญและก าลังใจ
ย่อมแตกต่างกันตามความเหมาะสมและความต้องการของคนแต่ละประเภท  

โดยแบ่งความต้องการของคนมีลักษณะเป็นล าดับช้ันจากต่ าสุดไปหาสูงสุด แบ่งเป็น 5 ขั้น ดังนี ้
ขั้นที่ 1 ด้านร่างกายหรือกายภาพ (physiological needs) เป็นจุดเริ่มต้นความต้องการของมนุษย์               

เป็นความต้องการเพื่อความอยู่รอด โดยค านึงถึงความจ าเป็นในการด ารงชีวิต เช่น อาหาร การนอน การหายใจ น้ า อากาศ         
ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค การพักผ่อน ความต้องการทางเพศ เป็นต้น 

ขั้นที่ 2 ด้านความปลอดภัย (safety needs) เมื่อความต้องการทางด้านร่างกายหรือทางกายภาพได้รับ         
การสนองตอบแล้ว มนุษย์จะมีความต้องการขั้นต่อไป คือ ความต้องการความปลอดภัยจากภยันตรายทุกด้าน และความมั่นคง 
ในการท างาน ตลอดจนความมั่นคงเกี่ยวกับฐานะทางเศรษฐกิจ 
 ขั้นที่ 3 ด้านความเป็นทีร่ักใคร่ ความผกูพันของสังคม (love needs) เมือ่มีความพอใจในขั้นที่ 1 และ 2 มนุษย์จะเกิด
ความต้องการใหม่ โดยต้องการใหเ้ป็นที่รักใคร่ของคนในสังคม ต้องการเป็นท่ียอมรับของบุคคลอื่น ใหต้นเองเป็นส่วนหน่ึง
ของสังคม มีความอบอุ่นทางใจ โดยเข้าไปมีส่วนร่วมในด้านต่าง ๆ  
 ขั้นที่ 4 ความต้องการที่จะมีฐานะเด่นหรือมีช่ือเสียง (esteem needs) เป็นความต้องการระดับสูงเกี่ยวกับ
ความมั่นใจตนเองในเรื่องความรู้และความสามารถ มีความต้องการให้ คนอื่นยกย่องสรรเสริญ ต้องการเป็นอิสระเป็นตัวของ
ตัวเอง และมีอสิระในการตัดสินใจ 

ขั้นที่ 5 ด้านต้องการที่จะได้รับความส าเร็จ ความสมหวังในชีวิต ความต้องการที่จะประจักษ์ตน (self - actualization 
needs) เปน็ความต้องการที่จะได้รบัความส าเร็จและสมหวังในชีวิต เป็นความต้องการอยากจะให้เกิดความส าเรจ็ในทุกสิ่ง      
ทุกอย่างตามความนึกคดิของตนเอง 

รูปแบบการจูงใจมี 3 รูปแบบ คือ 1. จูงใจด้วยรางวัลตอบแทน 2. จูงใจด้วยงาน 3. จูงใจด้วยวัฒนธรรมองค์การ 
รางวัลตอบแทนในรูปแบบของเงินตอบแทน ได้แก่ ค่าตอบแทน เช่น เงินเดือน โบนัส ฯลฯ การเลื่อนขัน้เลื่อนต าแหน่ง     
ซึ่งส่วนหนึ่งจะเป็นท่ีมาของการไดร้ับเงินประจ าต าแหน่ง สวสัดิการและบริการต่าง ๆ เช่น ค่ารักษาพยาบาล สงเคราะห์     
ที่อยู่อาศัย เป็นต้น รางวัลตอบแทนท่ีไม่ใช่เงิน ได้แก่ การให้เครื่องอ านวยความสะดวก เช่น ห้องท างานส่วนตัวของ
ผู้บริหาร รถประจ าต าแหน่ง เป็นต้น ให้โอกาสไปศึกษา อบรม สัมมนา ให้รับผิดชอบโครงการที่มเีกียรติและไดส้ร้างผลงาน    
การยกย่องเชิดชูเกียรติ เกียรติบัตร ประกาศเกียรติคุณ เป็นต้น 

ลักษณะส าคญัของการให้รางวัลตอบแทน คือ ควรค านึงถึงความต้องการขั้นพ้ืนฐานของบุคคลแต่ละคนท่ีอาจมมี
ล าดับความต้องการแตกต่างกัน การจูงใจด้วยงาน หลักการส าคัญของการจูงใจด้วยงาน คือ ใช้ลักษณะและเงื่อนไขวิธีการ
ท างานจูงใจให้บุคคลมีความต้องการที่จะปฏิบตัิงานอย่างเตม็ความสามารถ พอใจอุทิศตนให้กับงานและให้ความร่วมมือ
พัฒนาประสิทธิภาพการท างาน ถ้าผู้บริหารเล็งเห็นความส าคญัมคีวามสามารถในการเข้าใจในความต้องการพื้นฐาน  
หรือจิตใจของคนในด้านต่าง ๆ สามารถคัดเลือกเทคนิค วิธีการในการสรา้งขวัญและก าลังใจได้อย่างถูกต้อง ย่อมท าให้   
การปฏิบัติงานขององค์การนั้น ๆ ประสบความส าเรจ็ บรรลุเป้าหมายในการปฏิบัติงานอยา่งแท้จริง 
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 กรอบแนวคิดการด าเนินการและการก าหนดเป้าหมาย 
1. ก าหนดเป้าหมายโดยยึดจากยทุธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) เป็นกรอบพัฒนาระยะยาว 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) แผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ 20 ปี ระยะที่ 2 
(พ.ศ. 2561 - 2565) แผนยุทธศาสตร์การบรหิารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร ฉบับปี (พ.ศ. 2561 - 2565) และ
แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร (พ.ศ. 2562 - 2565) เพื่อเป็นแนวทางให้การบริหารทรัพยากรบุคคลของ
กรุงเทพมหานครสามารถปฏิบตัิงานได้อย่างมีประสิทธภิาพและประสทิธิผล รวมทั้งได้รับการพัฒนาศักยภาพ คุณภาพชีวิต 
ตอบสนองต่อการบรรลุเป้าหมายของกรุงเทพมหานครและผลประโยชน์แห่งชาติในการแข่งขันสู่ภูมิภาคของโลกอนาคตได้  
 2. ศึกษาการบริหารงานและการปฏิบัติงานของผู้บริหารและเจ้าหน้าทีผู่้ปฏิบัตงิานของส านักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการกรุงเทพมหานครในปัจจุบัน      
 3. วิเคราะห์สภาพปัญหาในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ ของส านักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการกรุงเทพมหานครว่ามีอะไรบ้าง เช่น ปัญหาของบุคลากร เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบตัิงาน สภาพสิ่งแวดลอ้มในการปฏิบัติงาน 
ค่านิยม วัฒนธรรมองค์การ นโยบายของผู้บริหาร ระเบียบ ข้อกฎหมายต่าง ๆ และค่าตอบแทนต่าง ๆ หรือผลประโยชน์ 
สวัสดิการต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน เป็นต้น  
  4. ก าหนดปัจจัยต่าง ๆ ทีเ่สรมิสรา้งประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานของเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบตัิงานของส านักงาน
คณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครได้อย่างถูกต้อง ตรงกับความต้องการอย่างแท้จริง เพือ่น าผลที่ไดไ้ปก าหนด
แนวทางในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับความต้องการของเจ้าหน้าที่ สร้างขวัญและก าลังใจ รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานให้มากยิ่งข้ึน 
 สภาพปัญหาการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครที่ผ่านมา 
 ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร ก าลังเผชิญกับ
ปัญหาด้านการพัฒนาทรัพยากรบคุคลให้ก้าวทันความเปลี่ยนแปลง คือ ปัจจุบันสภาพแวดล้อม มีการเปลี่ยนแปลงไป   
อย่างรวดเร็ว ทั้งเทคโนโลยี เศรษฐกิจ สังคม และนโยบายระดับต่าง ๆ ซึ่งส่งผลต่อ การเปลี่ยนแปลงรปูแบบการปฏิบตัิงาน
ของกรุงเทพมหานคร แต่การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร ยังไมส่ามารถพัฒนาให้เกดิการเรียนรู้และ
ปรับตัวให้ทันต่อความเปลีย่นแปลงดังกล่าวได้ ซึ่งมีปญัหาตา่ง ๆ ดังนี ้

1. ปัญหาด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่มศีักยภาพสูง คือ กรุงเทพมหานครยังไม่มีการก าหนด แนวทาง     
การพัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพสงู (ต้องเป็นไปตามระบบบรหิารทรพัยากรบุคคลกรุงเทพมหานครผูม้ผีล สัมฤทธ์ิสูงที่
ส านักงาน ก.ก. ก าหนด) จึงไมส่ามารถก าหนดโครงการส าหรับการพัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพสูงได ้

2. ปัญหาด้านการเตรียมความพรอ้มบุคลากรเพื่อการทดแทนต าแหน่งส าคัญ คือ กรุงเทพมหานคร ยังไม่มี    
การก าหนดระบบการทดแทนต าแหน่งที่สามารถรองรับการบริหารก าลังคนในอนาคตของกรุงเทพมหานคร และยังไม่มี 
การก าหนดกรอบเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพของทุกสายงาน (ต้องเป็นไปตามระบบบริหาร ทรพัยากรบุคคลของ
กรุงเทพมหานครทีส่ านักงาน ก.ก. ก าหนด) จึงไม่สามารถก าหนดโครงการแแผนงานในการเตรียมความพร้อมของ
ข้าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อทดแทนต าแหน่งต่าง ๆ ได ้ 

3. ปัญหาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ คือ ปัจจุบันการพัฒนาทรัพยากรบุคคลผ่านทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
จะมีบทบาทเพิ่มมากขึ้น แต่ทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครจ านวนหนึ่งยังขาดความรู้ ทักษะ ในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการท างานเพื่อรองรบัการเปลี่ยนแปลงท่ีเกดิขึ้น รวมทัง้ไม่ไดร้ับการสนับสนุน งบประมาณในการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เช่น ระบบ e - Learning เป็นต้น  

4. ปัญหาด้านการจัดการความรู้ (Knowledge Management) คือ การจัดการความรูโ้ดยใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศของหน่วยงานต่าง ๆ ยงัไม่สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการสรา้งองค์ความรู้ได้อย่างแท้จริง รวมทั้งยังขาด       
การถ่ายโอนความรู้ภายในระบบราชการของกรุงเทพมหานครและการจัดการความรู้ในแต่ละวิชาชีพ เพื่อถ่ายเทความรู้
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ระหว่างบุคลากรใกล้เกษียณอายุราชการให้แก่คนรุ่นใหม่ในองค์กร  - ปัญหาด้านฐานข้อมูลทรัพยากรบุคคลของ
กรุงเทพมหานคร คือ ปัจจุบันกรุงเทพมหานครยังไม่มีฐานข้อมูลกลางในการจัดเก็บข้อมลูต่าง ๆ ที่เกีย่วข้องกับทรัพยากร
บุคคลของกรุงเทพมหานคร เช่น ข้อมูลพื้นฐาน ส่วนบุคคล ประวตักิารท างาน ภาระผูกพัน รวมทั้งขอ้มูลการพัฒนาซึ่งเป็น
การจัดเก็บประวตัิการศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน และปฏิบัติการวิจัย ฯลฯ เพื่อให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องสามารถใช้ประโยชน์
จากข้อมูลในการวิเคราะห์และ ก าหนดทิศทางการวางแผนพัฒนาทรพัยากรบุคคลในอนาคตได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 
  
ผลวิจัยสนาม พบว่า 

ในส่วนของข้อมูลที่ได้จากการสมัภาษณ์ สามารถน ามาวิเคราะห์แยกเป็นประเด็นต่าง ๆ เรียงตาม วัตถุประสงค์ 
คือ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ  ส านักงาน
คณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร มดีังนี้ 

1) ความก้าวหน้าในการด ารงต าแหน่ง เป็นสิ่งส าคญัที่สุด เนื่องจากความก้าวหน้าในการด ารงต าแหนง่เป็น   
ความต้องการพื้นฐานอย่างหนึ่งของมนุษย์ การไดร้ับการยอมรับนับถือและมีความก้าวหน้าจะส่งผลให้ผูป้ฏิบัติงานมี    
ความมุ่งมั่น ตั้งใจ ทุ่มเท พัฒนาตนเองให้เรียนรู้อยูต่ลอดเวลา อยากท างานท่ีท้าทาย เพื่อให้ถึงเป้าหมายและความก้าวหน้า
ของตนเองในอนาคตที่ตั้งไว้ ซึ่งจะส่งผลให้การปฏิบตัิงานย่อมมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย จะเห็นได้จาก       
การสัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูล ดังนี ้

ผู้ให้ข้อมูลคนท่ี 4 คือ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ (หัวหน้ากลุ่มงานประเมินบุคคล) กองอัตราก าลัง       
(การสัมภาษณส์่วนบุคคล, 20 มิถุนายน 2562) ได้แสดงความคิดเห็นว่า “. . . เรื่องความก้าวหน้าในการด ารงต าแหน่ง       
เป็นสิ่งส าคัญที่สุดในการจูงใจ หรืออาจสร้างเสรมิประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เนื่องจากความก้าวหน้าในการด ารง
ต าแหน่งถือเป็นความต้องการอย่างหนึ่งของมนุษย์ ถ้าต้องการได้รับการยอมรับและต้องการความก้าวหน้า ดังนั้น       
มนุษย์ทุกคนจึงต้องพยายามท าทุกอย่าง เพื่อให้ตนเองมีความก้าวหน้าในการด ารงต าแหน่ง  ซึ่งจะส่งผลให้การปฏิบัติงาน  
มีประสิทธิภาพตามไปด้วย . . .” 

ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 8 คือ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองบริหารทั่วไป   
(การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 21 มิถุนายน 2562) ได้แสดงความคิดเห็นว่า “. . . ความก้าวหน้าในการด ารงต าแหน่งเป็น
สิ่งส าคญัที่สุดในการจูงใจหรือเสรมิสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบตังิาน เพราะบุคลากรทุกคนเมื่อปฏิบัติงานก็ต้องการให้งาน
ที่ท านั้นเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด เพื่อให้งานนั้น ๆ สะท้อนให้ผู้บริหารได้รับทราบผลจากการท างาน ก่อให้เกิด
ความก้าวหน้าในการด ารงต าแหนง่ . . .” 

ผู้ให้ข้อมูลคนท่ี 11 คือ นิติกรปฏบิัติการ กลุม่งานมาตรฐานวินัย กองวินัยและเสริมสร้างจริยธรรม (การสัมภาษณ์ 
ส่วนบุคคล, 20 มิถุนายน 2562) ได้แสดงความคิดเห็นว่า “. . . ส าหรับน้องมีความเห็นแยกเป็นข้อ ๆ คือ 1. ความก้าวหน้า
ในการด ารงต าแหน่ง คือ การไดร้บัการเลื่อนต าแหน่งให้สูงขึ้นของบุคคลในองค์การด้วยความยตุิธรรม 2. ผลตอบแทนใน
เรื่องของรายได้ เช่น การเลื่อนขั้นเงินเดือน เงินค่าตอบแทนล่วงเวลา (OT) รวมถึงเงินโบนสั เนื่องจากข้าราชการส่วนหนึ่ง
มาจากต่างจังหวัด ต้องมาเช่าห้องพักซึ่งกรุงเทพมหานครมีคา่ครองชีพท่ีสูง . . .” 

2) การสั่งสมความเช่ียวชาญในสายงานที่ท า เนื่องจากภารกิจงานของส านักงานคณะกรรมการข้าราชการ
กรุงเทพมหานคร รับผดิชอบงานด้านการบริหารงานบุคคลเป็นหลัก ภารกิจจึงมีความหลากหลายด้านมาก จ าเป็นต้อง
ด าเนินการอยา่งเป็นขั้นตอนและอา้งอิงระเบียบหลักเกณฑ์ แนวทางปฏิบัติ ข้อกฎหมายต่าง ๆ ท าให้ต้องอาศัยผู้มีองค์ความรู้
เฉพาะทางที่หลากหลาย และสามารถบริหารจัดการให้เกิดความเข้าใจอย่างทั่วถึงของส่วนราชการต่าง ๆ ท้ังภายในและ
ภายนอก รวมทั้งสามารถให้ค าปรกึษาเกี่ยวกับการบรหิารงานบุคคลด้วย จะเห็นได้จากการสัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูล ดังนี ้



8 
 

ผู้ให้ข้อมูลคนท่ี 1 คือ ผู้อ านวยการกองสรรหาบุคคล (การสมัภาษณ์ส่วนบุคคล,  25 มิถุนายน 2562) ได้แสดง
ความคิดเห็นว่า “. . . มีหลายปจัจยัทั้งการบริหารจัดการ การท างานเป็นทีม การสั่งสงความเชี่ยวชาญ รวมทั้งการวางแผน 
เพราะส านักงาน ก.ก. รับผดิชอบภารกิจ ด้านการบรหิารงานบุคคลเป็นหลัก ภายใต้ภารกิจนี้มีงานหลากหลายด้านมาก   
จึงต้องด าเนินการอย่างเป็นขั้นตอน ด้วยผู้มีองค์ความรู้เฉพาะทางหลายด้านมาร่วมกันผลิตผลงานตั้งแต่การก าหนด
กฎเกณฑ์ แนวทางปฏิบัติแตล่ะดา้น พร้อมท้ังบริหารจดัการให้เกดิความเข้าใจอย่างท่ัวถึงในองค์การ รวมทั้งเป็นผู้ให้
ค าปรึกษาแนะน า . . .” 

ผู้ให้ข้อมูลคนท่ี 2 คือ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ (รักษาการผู้อ านวยการส่วนโครงสร้างและ
อัตราก าลัง) กองอัตราก าลัง (การสัมภาษณส์่วนบุคคล, 24 มิถุนายน 2562) ได้แสดงความคิดเห็นว่า “. . . บุคลากรภายใน
ส านักงาน ก.ก. ตั้งแต่ผู้บริหารระดับต่าง ๆ จนถึงผู้ปฏบิัติงาน เพราะควรมผีู้บริหารที่มีวสิัยทัศน์ มีความเช่ียวชาญช านาญ
ในงาน และความสามารถในการบริหารจดัการองค์การไดเ้ป็นอย่างด ีมีบุคลากรผู้ปฏบิัติงานท่ียอมรับ ทุ่มเท ตั้งใจและ
เรียนรู้ เพื่อให้เกิดงานท่ีดีมีคณุภาพก็จะส่งผลให้ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงานดี . . .” 

ผู้ให้ข้อมูลคนท่ี 10 คือ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กลุ่มงานเสริมสร้างจรยิธรรม กองวินัยและเสรมิสร้าง
จริยธรรม (การสัมภาษณส์่วนบุคคล, 20 มิถุนายน 2562) ได้แสดงความคิดเห็นว่า “. . .  ทักษะการท างานและทักษะ
ความรู้ ความสามารถของเจ้าหน้าที่ส านักงาน ก.ก. บางท่านยังไม่มคีวามรู้ ความเข้าใจในบริบทของแต่ละส่วนราชการ
เพียงพอ . . .” 

3) ผู้บริหารองค์การ เนื่องจากเป็นผู้ก าหนดวสิัยทัศน์ และนโยบายตา่ง ๆ โดยการน านโยบายจากระดบับน
กระจายไปสู่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นส่วนส าคัญในการผลักดันแผนยุทธ์ศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ หรือแผนงาน   
โครงการต่าง ๆ ให้ขับเคลื่อนไปสูเ่ป้าหมายและวัตถุประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ ดังนั้น ผู้บริหารองค์การจงึจ าเป็นต้องมีความรู้ 
ความสามารถ วิสัยทัศน์ ภาวะผู้น า ความเช่ียวชาญช านาญงานท่ีหลากหลาย สามารถน าเครื่องมือทางการบริหารสมัยใหม่ 
และสามารถน านวัตกรรมมาประยกุต์ใช้ในการบริหารจดัการองค์การไดเ้ป็นอย่างดี เพื่อน าพาองค์การให้มีการเจริญเติบโต 
ก้าวหน้า เสรมิสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และบรรลุวตัถุประสงค์และเปา้หมายสูงสดุในการปฏิบัติงาน 
จะเห็นได้จากการสมัภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูล ดังนี ้

ผู้ให้ข้อมูลคนท่ี 2 คือ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ (รักษาการผู้อ านวยการส่วนโครงสร้างและ
อัตราก าลัง) กองอัตราก าลัง (การสัมภาษณส์่วนบุคคล, 24 มิถุนายน 2562) ได้แสดงความคิดเห็นว่า “. . . บุคลากรภายใน
ส านักงาน ก.ก. ตั้งแต่ผู้บริหารระดับต่าง ๆ จนถึงผู้ปฏบิัติงาน เพราะควรมผีู้บริหารที่มีวสิัยทัศน์ มีความเช่ียวชาญช านาญ
ในงาน และความสามารถในการบริหารจดัการองค์การไดเ้ป็นอย่างด ีมีบุคลากรผู้ปฏบิัติงานท่ียอมรับ ทุ่มเท ตั้งใจและ
เรียนรู้ เพื่อให้เกิดงานท่ีดีมีคณุภาพก็จะส่งผลให้ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงานดี . . .” 
 ผู้ให้ข้อมูลคนท่ี 5 คือ นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ หัวหนา้ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป กองพัฒนาระบบราชการ
กรุงเทพมหานคร (การสัมภาษณส์ว่นบุคคล, 20 มิถุนายน 2562) ได้แสดงความคดิเห็นว่า “. . . ส าหรบัปัจจัยส าคัญที่ส่งผล
ต่อการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของส านักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร คือ 1. ผู้บริหาร
องค์การ ประกอบด้วย หัวหน้าส านักงาน ก.ก. ผู้ช่วยหัวหน้าส านักงาน ก.ก. ผู้อ านวยการกอง และหัวหน้ากลุ่มงานแหัวหนา้ฝ่าย 
เนื่องจากเป็นผู้ก าหนดวิสัยทัศน์ น านโยบายจากระดับบนกระจายไปสู่เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบตัิงานและขับเคลื่อนภารกจิต่าง ๆ 
ของกรุงเทพมหานครและส านักงาน ก.ก. ให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์และเป้าหมายที่ส านักงาน ก.ก. ก าหนดไวใ้ห้เป็นไป
ตามแผนยุทธศาสตร์และเป้าหมายที่ส านักงาน ก.ก. ก าหนดไว ้
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ผู้ให้ข้อมูลคนท่ี 9 คือ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ กองทะเบียนประวัติข้าราชการ  
(การสัมภาษณส์่วนบุคคล, 20 มิถุนายน 2562) ได้แสดงความคิดเหน็ว่า “. . . ส าหรับผมคิดว่า  ปัจจยัที่เสรมิสร้าง
ประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงาน คอื นโยบายของผู้บริหาร มีหลายงานและหลายโครงการทีไ่ม่ประสบความส าเร็จ เนื่องจาก
การเปลีย่นผู้บริหาร เพราะเมื่อผู้บริหารเปลี่ยน นโยบายในการบริหารจัดการงานก็เปลี่ยนเป้าหมายหรอืผลสมัฤทธ์ิก็เปลีย่น 
ท าให้การปฏิบัติงานไม่มคีวามต่อเนื่อง การจัดท าแผนการปฏิบัติงานบางครั้ง ท าเพื่อให้ผ่านตัวช้ีวัด ไมม่ีประสิทธิภาพ 
 4) การท างานเป็นทีมและมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน เป็นส่วนหนึ่งที่เสริมสร้างบรรยากาศ               
ในการปฏิบัติงาน สามารถช่วยเพิม่ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น โดยสามารถเรยีนรู้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
ค าแนะน า ข้อเสนอแนะต่าง ๆ แนวทางการปฏิบัติงานใหม่ ๆ มาปรบัปรุงงานอยู่เสมอ เพื่อใหไ้ด้ความคิดหรือแนวทาง   
การปฏิบัติงานท่ีดสีุดในการด าเนินการ และในส่วนการมีความสมัพันธ์ท่ีดีกับเพื่อนร่วมงานจะท าใหไ้ด้รบัความร่วมมือ 
ช่วยเหลือ สนับสนุนในการปฏิบตัิงานอยา่งเต็มที ่มีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในการด าเนินการต่าง ๆ ซึ่งทั้งสองอย่างส่งผลให้
สามารถด าเนินงานได้อย่างรวดเรว็และมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น จะเหน็ได้จากการสมัภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูล ดังนี ้

ผู้ให้ข้อมูลคนท่ี 3 คือ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ (หัวหน้ากลุ่มงานโครงสร้างและอัตราก าลัง 2) กอง
อัตราก าลัง (การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 20 มิถุนายน 2562) ได้แสดงความคิดเห็นว่า “. . . ปัจจัยที่มผีลตอ่การเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงาน คอื ลักษณะงานท่ีรับผิดชอบได้รับมอบหมายงานท่ีตรงกับองค์ความรู้ ความสามารถของ   
แต่ละคน การท างานเป็นทีม ความสัมพันธ์ภายในองค์การ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความคิดเห็นในการท างาน 
ความก้าวหน้าในการท างาน มีแผนความก้าวหน้าที่ชัดเจนและเป็นธรรม สภาพแวดล้อมในการท างานหรือความพร้อมของ
อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ในการท างาน ค่าจ้าง ค่าตอบแทนและสวัสดิการทีเ่หมาะสมสอดคล้องกับภาระหน้าท่ีความ
รับผิดชอบ    . . .” 

ผู้ให้ข้อมูลคนท่ี 7 คือ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ ฝ่ายบรหิารงานท่ัวไป กองบริหารทั่วไป (การสัมภาษณ์  
ส่วนบุคคล, 21 มิถุนายน 2562) ได้แสดงความคิดเห็นว่า “. . . ความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างเพื่อนร่วมงาน เนื่องจากส่วนราชการ
ภายในส านักงาน ก.ก. มีการท างานปฏิสัมพันธ์กันเป็นเครือข่ายที่เช่ือมโยงกัน การมีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง
ผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงานและผู้ใต้บังคับบัญชา ท าให้เกิดการชว่ยเหลือ สนับสนุน และมีความร่วมมือ ร่วมใจ การ
ด าเนินงานต่าง ๆ จะเป็นไปอยา่งสะดวกรวดเร็ว และมีคุณภาพ ซึ่งส านักงาน ก.ก. เป็นหน่วยงานท่ีท างานเชิงวิชาการ      
ถ้ามีความสมัพันธ์ที่ดีก็จะลดความตึงเครียดในการท างานได้ดี คณุภาพของงานก็จะมีคุณภาพ ดังนั้น ความสัมพันธ์จึงเป็น     
ส่วนส าคญั . . .” 

ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 12 คือ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน กลุ่มงานประเมินบุคคล กองอัตราก าลัง              
(การสัมภาษณส์่วนบุคคล, 28 มิถุนายน 2562) ได้แสดงความคิดเหน็ว่า “. . . การท างานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ ทีมท่ี
สามารถท างานได้บรรลุผลตามเปา้หมายที่วางไว้และมีการน าความคิดใหม่ ๆ มาปรับปรุงในการท างาน เพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายขององค์การ  
 5) ผลตอบแทนต่าง ๆ โดยอยู่ในรปูแบบของการเลื่อนขั้นเงินเดือน เงินค่าตอบแทนล่วงเวลา (OT) สวัสดิการและ
ประโยชน์เกื้อกูลต่าง ๆ รวมถึงเงินโบนัส การปฏิบัติงานที่คุ้มค่ากับผลตอบแทนย่อมมีส่วนท าให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน     
มีความพึงพอใจ และมีความตั้งใจ ทุ่มเทในการปฏิบัติงาน เนื่องจากเป็นปัจจัยพื้นฐานที่ใช้ในการน าไปด ารงชีวิต เช่น 
ค่าใช้จ่ายในการศึกษาบุตร ค่าผ่อนบ้าน ค่าผ่อนรถยนต์ ค่าบัตรเครดิต เป็นต้น ซึ่งเป็นแรงจูงใจและปัจจัยส าคัญ                
ในการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน จะเห็นได้จากการสมัภาษณ์ของผู้ให้ข้อมลู ดังนี ้
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ผู้ให้ข้อมูลคนท่ี 5 คือ นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ หัวหนา้ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป กองพัฒนาระบบราชการ
กรุงเทพมหานคร (การสัมภาษณส์ว่นบุคคล, 20 มิถุนายน 2562) ได้แสดงความคดิเห็นว่า “. . . พีค่ิดว่าสิ่งส าคญัที่สุดใน
การจูงใจหรือเสริมสรา้งประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสามารถแบ่งได้ตามประเภทและระดับต าแหน่งของข้าราชการ คือ   
ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบตัิการ และประเภททั่วไป การเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นการจูงใจหรือเสริมสรา้งประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน เนื่องจากข้าราชการกลุ่มนีเ้ป็นข้าราชการทีเ่พิ่งเริ่ม  เข้ารับราชการ อายุน้อย และเงินเดือนยังไม่มาก เป็นวัย
ที่เริ่มสร้างฐานะและครอบครัว บางคนมีภูมิล าเนาอยูต่่างจังหวัด จึงมีความต้องการคา่ตอบแทนในรูปของตัวเงิน เพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายในการด ารงชีวิต ค่าใช้จ่ายในภาระต่าง ๆ เช่น ผ่อนบ้าน ผอ่นรถยนต์ ค่าใช้จ่ายในการศึกษาของบุตร การเลื่อนขั้น
เงินเดือน จึงสามารถสนองความตอ้งการของข้าราชการในกลุ่มนี้ได้เป็นอย่างด ี   

ผู้ให้ข้อมลูคนท่ี 11 คือ นิติกรปฏบิัติการ กลุม่งานมาตรฐานวินัย กองวินัยและเสริมสร้างจริยธรรม (การสัมภาษณ์ 
ส่วนบุคคล, 20 มิถุนายน 2562) ได้แสดงความคิดเห็นว่า “. . . ส าหรับน้องมีความเห็นแยกเป็นข้อ ๆ คือ 1. ความก้าวหน้า
ในการด ารงต าแหน่ง คือ การไดร้บัการเลื่อนต าแหน่งให้สูงขึ้นของบุคคลในองค์การด้วยความยตุิธรรม 2. ผลตอบแทนใน
เรื่องของรายได้ เช่น การเลื่อนขั้นเงินเดือน เงินค่าตอบแทนล่วงเวลา (OT) รวมถึงเงินโบนสั เนื่องจากข้าราชการส่วนหนึ่ง
มาจากต่างจังหวัด ต้องมาเช่าห้องพักซึ่งกรุงเทพมหานครมีคา่ครองชีพท่ีสูง . . .” 

ผู้ให้ข้อมูลคนท่ี 12 คือ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน กลุม่งานประเมินบุคคล กองอัตราก าลัง (การสมัภาษณ์ 
ส่วนบุคคล, 28 มิถุนายน 2562) ได้แสดงความคิดเห็นว่า “. . . แรงจูงใจเป็นสิ่งส าคญัที่จะช่วยสร้างขวัญและก าลังใจให้แก่
บุคคลใน สกก. เพื่อให้เกิดความสามัคคี ท าให้บุคลากรมีความผูกพัน ความศรัทธาต่อองค์การ และท างานอย่างมีความสุข 
ซึ่งเป็นผลใหเ้กิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และสนองความต้องการในด้านความมั่นคงในอาชีพ คือ เงินเดือนหรือ
ค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรม ด้านสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล . . .” 
   
  อภิปรายผล 
  จากผลการวิจัยที่ค้นพบดังกล่าวขา้งต้น มีประเด็นที่น ามาอภิปรายได้ ดังนี้ 

  ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ
ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร ได้แก่ 

1) ความก้าวหน้าในการด ารงต าแหน่ง เป็นสิ่งส าคญัที่สุด เนื่องจากความก้าวหน้าในการด ารงต าแหนง่เป็น    
ความต้องการพื้นฐานอย่างหนึ่งของมนุษย์ การไดร้ับการยอมรับนับถือและมีความก้าวหน้าจะส่งผลให้ผูป้ฏิบัติงานมี    
ความมุ่งมั่น ตั้งใจ ทุ่มเท พัฒนาตนเองให้เรียนรู้อยูต่ลอดเวลา อยากท างานท่ีท้าทาย เพื่อให้ถึงเป้าหมายและความก้าวหน้า
ของตนเองในอนาคตที่ตั้งไว้ ซึ่งจะส่งผลให้การปฏิบัติงานย่อมมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย สอดคล้องกับแนวคิดของ 
Herzberg (อ้างถึงใน วันชัย  มีชาติ, 2556, หน้า 81) ได้กล่าวสรุปวา่ ปัจจัยจูงใจ (Motivator factors) จะเป็นปัจจัยท่ี
กระตุ้นให้คนทุ่มเทความพยายามในการท างานปัจจัยจูงใจจะเป็นแรงผลักดันให้คนท างานให้แก่องค์การ ถ้ามีปัจจัยกลุ่ม
ดังกล่าวก็จะเป็นแรงจูงใจให้คนมีความพึงพอใจในการท างาน ปัจจัยจูงใจ ได้แก่ ความเจริญเติบโต ความก้าวหน้าในการท างาน 
ลักษณะงาน ความรับผิดชอบ การได้รับการยอมรับและความส าเร็จในการท างาน ปัจจัยจูงใจนี้มักจะเปน็ปัจจัยที่เกิดขึ้น
ภายในตัวบุคคล ต่างจากปัจจยัสุขวิทยาซึ่งเป็นปัจจัยที่เกิดขึ้นจากภายนอกตัวบุคคล และสอดคล้องกับแนวคิดของ Vroom 
(อ้างถึงใน วันชัย  มีชาติ, 2556, หน้า 89 - 90) ได้กล่าวสรปุว่า การเป็นเครื่องมือ (I: Instrumentality) เป็นการรับรู้ของ
บุคคลเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่ผลงานจะน าไปสู่ผลที่ต้องการ หรือความสัมพันธ์ระหว่างผลที่เกิดขึ้นและรางวลัซึ่งเป็นผล
ระดับที่ 1 และระดบัท่ี 2 (ผลระดบัท่ี 1 คือผลที่เกิดจากความพยายามในการท างาน หรือผลส าเรจ็ของการปฏิบัติงาน และ
ส่วนผลระดับที่ 2 คือ ผลที่เกิดจากผลส าเร็จของการปฏิบัติงาน เช่น ความก้าวหน้า การได้เลื่อนต าแหน่ง หรือรางวัล เป็นต้น) 
นอกจากน้ียังสอดคล้องกับงานวิจยัของ ปิ่นนัดดา ราชคมน์ (2550) ที่ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลตอ่การปฏิบัติงานของ
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พนักงานบริษัทจ าหน่ายรถยนต์ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ผลการวิจัยสรุปว่า ปัจจยัด้านแรงจูงใจที่มีอิทธิพลต่อ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทจ าหน่ายรถยนต์ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ซึง่ได้แก่ ความส าเรจ็ 
ในการท างาน การไดร้ับการยอมรบันับถือ ลักษณะงานท่ีท า ความรบัผิดชอบ และความก้าวหน้าและความมั่นคง และ
พบว่าทุกปัจจัยมผีลต่อการแรงจูงใจในการท างานในระดบัมาก สอดคล้องกับงานวิจยัของ นารินทร์  แสงสุวรรณ (2551) ได้ศึกษา
เรื่อง ความเห็นเกีย่วกับปัจจัยที่มผีลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลต าบลสามโก้ และเทศบางต าบล
ศาลเจ้าโรงทอง ซึ่งผลการวิจัยสรุปว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏบิัติงานของพนักงาน          
1) ด้านลักษณะการปฏิบัติงาน 2) ด้านนโยบายและการบริหารงาน 3) ด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน                    
4) ด้านความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าท่ีการงาน 5) ด้านความสมัพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน 6) ด้านความมั่นคงและความพอใจ
ในงาน อยู่ในระดับมากทุกด้าน ท้ังนี้ อาจเป็นเพราะพนักงานมีความพอใจในลักษณะงานท่ีปฏิบตัิอยู่ และระบบการบริหาร
จัดการภายในหน่วยงาน สอดคล้องกับงานวิจัยของ รัตน์ชนก จันยัง (2556) ที่ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อ
ประสิทธิภาพการท างานของพนักงานในองค์กรไม่แสวงผลก าไร ผลการวิจัยสรุปว่า พนักงานในองค์การพิพิธภัณฑ์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ให้ความส าคัญกับเรื่องปัจจัยจูงใจในด้านความก้าวหน้าในงาน ด้านการยอมรับ นับถือ       
ด้านลักษณะของงาน และปัจจัยค้ าจุนด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน และด้าน   
ความมั่นคงในการท างาน และทั้งปัจจัยจูงใจและปจัจัยค้ าจุนมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการท างานทั้งด้านความถูกต้อง
ภายในเวลาที่ก าหนด และด้านการบรรลุวัตถุประสงค์ของงาน และด้านการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการท างาน และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของดาบต ารวจวีระศักดิ์ ประพันธ์วิทย ์(2550) ที่ได้ศึกษา 
เรื่อง ปัจจัยที่สัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการต ารวจรถไฟ กองก ากับการ 1 กองบังคับการ       
ต ารวจรถไฟ  ส านักงานต ารวจแหง่ชาติ ผลการวิจยัสรุปว่า ปัจจัยในการปฏิบัติงานของข้าราชการต ารวจรถไฟ กองก ากับการ       
กองบังคับการต ารวจรถไฟ ทั้ง 5 ด้าน ประกอบไปด้วย ด้านความก้าวหน้า ด้านนโยบายและการบริหารงาน               
ด้านการควบคุมบังคับบัญชา ด้านความเพียงพอของค่าตอบแทนและสวัสดิการ และด้านความสัมพันธ์ระหว่าง          
เพื่อนร่วมงาน พบว่าในภาพรวมอยู่ระดับปานกลาง   

2) การสั่งสมความเช่ียวชาญในสายงานที่ท า เนื่องจากภารกิจงานของส านักงานคณะกรรมการข้าราชการ
กรุงเทพมหานคร รับผดิชอบงานด้านการบริหารงานบุคคลเป็นหลัก ภารกิจจึงมีความหลากหลายด้านมาก จ าเป็นต้อง
ด าเนินการอยา่งเป็นขั้นตอนและอา้งอิงระเบียบหลักเกณฑ์ แนวทางปฏิบัติ ข้อกฎหมายต่าง ๆ ท าให้ต้องอาศัยผู้มีองค์ความรู้
เฉพาะทางที่หลากหลาย และสามารถบริหารจัดการให้เกิดความเข้าใจอย่างทั่วถึงของส่วนราชการต่าง ๆ ท้ังภายในและ
ภายนอก รวมทั้งสามารถให้ค าปรกึษาเกี่ยวกับการบรหิารงานบุคคลด้วย ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ สุนันทา เลาหนันทน์ 
(อ้างถึงใน สุภาวดี  ขุนทองจันทร์, 2549, หน้า 107) ได้ให้ค าจ ากัดความของการพัฒนาบุคลากรว่าเป็นกระบวนการทีไ่ด้
ออกแบบไว้อย่างเป็นระบบและมีเป้าหมาย เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้มโีอกาสเรียนรู้โดยการฝึกอบรม การศึกษาและการพัฒนา
เป็นการเพิ่มพูนความรู้และศักยภาพในการท างาน รวมทั้งการปรับพฤติกรรมของผู้ปฏิบัติงานให้พร้อมที่จะปฏิบัติ
หน้าที่ที่รับผิดชอบให้เกดิประโยชน์สูงสุดต่อองค์การและมีโอกาสก้าวหน้าในต าแหน่งที่สูงขึ้น และยังสอดคล้องกับแนวคิดของ 
Smith (อ้างถึงใน อ้างถึงใน วิโรจน์  ก่อสกุล, 2561, หน้า 53) ได้อธิบายว่า หลักการแบ่งงานกันท า (Division of Labour)        
มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพหรือเพิ่มปริมาณในการท างาน (increase) โดยค านึงถึงหลัก 3 ประการ คือ  
1. ความช านาญของแรงงาน (Dexterity in every particular workman) 2. การประหยัดเวลาในการท างาน (Saving of 
the time from one species to another) 3. การใช้เครื่องจักรจ านวนมาก (Great member of machines) 
สรุป กรอบแนวคดิขององค์ประกอบการด าเนินงานองค์การที่จะน าไปสู่ความมีประสิทธิภาพของการผลิต ประกอบด้วย 
ปัจจัย กระบวนการ ผลผลิต ต้องควบคู่ 3 อย่างไปพร้อมกันจึงจะท าให้การด าเนินการด้านต่าง ๆ เปน็ไปอย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ McKinsey (อ้างถึงใน วรัชยา  ศิริวัฒน์, 2561, 77 - 79)          
กรอบแนวคิดการบริหาร ที่เรียกว่า The McKinsey 7S’S Framework ที่กล่าวถึง ทักษะ (Skill) หมายถึง เป็นเรื่อง
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เกี่ยวกับความช านาญ ความสามารถพิเศษของบุคลากรการพัฒนาทักษะการท างาน สอดคล้องกับแนวคิดของ             
สุภาวดี  ขุนทองจันทร์ 2559, หนา้ 28 - 30 ได้กล่าวสรุปว่า องค์ประกอบท่ีก่อให้เกิดขวัญและก าลังใจในการบริหารงาน
บุคคล ประกอบไปด้วย การฝึกอบรมและพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง เน้นการสอนให้พนักงานเข้าใจในงานท่ีท าและช่วยให้
พนักงานมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นเพือ่การปฏิบัติงานที่ดีขึ้น และสอดคล้องกับแนวคิดของ เดชา เดชะวัฒนไพศาล (2559, 
หน้า 13 - 14) ได้อธิบายว่า ภารกจิหลักของการบรหิารทรัพยากรบคุคล ประกอบด้วย ภารกิจการบรหิารการใช้งานและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ การใช้ประโยชน์และบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่ใหส้ามารถน าทักษะ ความรู้ และ
ความสามารถของตนมาปฏิบัติงานในองค์การได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดทั้งต่อตัวบุคลากรเอง 
ทีมงาน และองค์การ ตลอดจนควบคุมดูแลให้บคุลากรได้ปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบอย่างเหมาะสม และท าให้ทุกคน
เต็มใจท่ีจะทุ่มเทท้ังร่างกายและจติใจเพื่อความส าเร็จขององค์การ  

3) ผู้บริหารองค์การ เนื่องจากเป็นผู้ก าหนดวสิัยทัศน์ และนโยบายตา่ง ๆ โดยการน านโยบายจากระดบับน
กระจายไปสูเ่จ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบตัิงาน ซึ่งเป็นส่วนส าคญัในการผลักดัน แผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ หรือแผนงาน 
โครงการต่าง ๆ ให้ขับเคลื่อนไปสูเ่ป้าหมายและวัตถุประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ ดังนั้น ผู้บริหารองค์การจงึจ าเป็นต้องมีความรู้ 
ความสามารถ วิสัยทัศน์ภาวะผู้น า ความเช่ียวชาญช านาญงานที่หลากหลาย สามารถน าเครื่องมือทางการบริหารสมัยใหม่ 
และสามารถน านวัตกรรมมาประยกุต์ใช้ในการบริหารจดัการองค์การไดเ้ป็นอย่างดี เพื่อน าพาองค์การให้มีการเจริญเติบโต 
ก้าวหน้า เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายสูงสุดในการปฏิบัติงาน สอดคล้องกับ
แนวคิดของ ณัฎฐพันธ์ เขจรนันทน์ (อ้างถึงใน วีณา  พึงวิวัฒน์นิกุล (2561, หน้า 3) ได้กล่าวสรุปว่า การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
เป็นกระบวนการที่ผู้บรหิาร ผู้มีหน้าท่ีเกี่ยวกับงานบุคลากร และ หรือ บุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรขององค์การร่วมกันใช้
ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในการสรรหา การคัดเลือก และบรรจุที่มีคณุสมบัติเหมาะสมให้เข้าปฏิบัติงาน  ในองค์การ 
พร้อมท้ังด าเนินการรักษาและพัฒนาให้บุคลากรขององค์การมีคณุภาพชีวิตการท างานท่ีเหมาะสม ตลอดจนเสริมสร้าง
ลักษณะให้แกส่มาชิกที่ต้องพ้นจากการ่วมงานกับองค์การใหส้ามารถด ารงชีวิตในสังคมไดอ้ย่างมีความสุขในอนาคต สอดคล้อง
กับแนวคิดของ พะยอม  วงศ์สารศรี (2552, หน้า 5) ได้กล่าวสรุปวา่ เป็นกระบวนการจัดการทรัพยากรกระบวนการที่
ผู้บริหารใช้ศิลปะและกลยุทธ์ด าเนนิการสรรหา คดัเลือก และบรรจุบคุคลที่มีคณุสมบัติเหมาะสมให้ปฏบิัติงานในองค์การ 
พร้อมท้ังสนใจการพัฒนาธ ารงรักษาให้สมาชิกที่ปฏิบัติงานในองค์การเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถมสีุขภาพภายและ
สุขภาพจิตทีด่ีในการท างาน และยงัรวมไปถึงการแสวงหาวิธีการที่ท าให้สมาชิกในองค์การ ท่ีต้องพ้นจากการท างานด้วยเหตุ
ทุพพลภาพ เกษียณอายุ หรือ เหตุอื่นใดในงานให้สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข สอดคล้องกับแนวคิดของ
กัลยารตัน์ ธีระธนชัยกลุ (2557, หน้า 23 - 24) ได้กล่าวสรปุว่า การสร้างทีมงาน คือ ความพยายามของผู้บริหารที่จะท าให้
พนักงานทุกคนได้มีความเข้าใจรักใคร่ เป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน และช่วยกันท างานด้วยความเต็มใจ และมีความสุขกับ    
การท างานร่วมกัน สอดคล้องกับแนวคิดของ สุนี เลิศแสวงกิจและมาลัย ม่วงเทศ (2555, หน้า 3 - 4) ที่ได้กล่าวสรปุว่า 
ปัจจัยต่าง ๆ ที่มผีลต่อการด าเนินกิจการขององค์การนั้น อาจส่งผลให้องค์การมีความเจรญิก้าวหน้ายิ่งขึ้นหรือล้มเหลวลงได้ 
ดังนั้น ความต้องการให้องค์การอยู่รอด จ าเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้องค์การ ได้แก่ การเปลี่ยน
นโยบายในการบริหาร รูปแบบการด าเนินงาน ผลิตภัณฑ์หรือบริหาร เพื่อให้องค์การสามารถอยู่รอดได้ สอดคล้องกับ
แนวคิดของ McKinsey (อ้างถึงใน วรัชยา  ศิริวัฒน์, 2561, 77 - 79) ได้กล่าวสรุปว่า จากกรอบแนวคดิ ปัจจัย 7S’S 
ดังกล่าว ผู้บรหิารจ าเป็นต้องใช้ภาวะผู้น าในการบริหารปัจจัยทั้ง 7 ประการ ใหส้อดคล้องและสมดลุ นับตั้งแต่การก าหนด
กลยุทธ์ขององค์การ การปรับปรุงโครงสร้างที่เหมาะสม การจัดระบบงาน การปรับปรุงงานให้ง่าย ขั้นตอนสั้น ท าให้บริการ
สะดวก รวดเร็ว ทันสมัย สอดคล้องกับแนวคิดของ Beckhare (อ้างถึงใน อนุกูล  เยี่ยงพฤกษวัลย์, 2535, หน้า 22)         
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ได้กลา่วสรปุว่า องค์การที่มีประสทิธิภาพไว้ ลักษณะองค์การที่มีประสิทธิภาพควรจะต้องมีการบรหิารจัดการที่ดีทั้งในเรื่อง 
คน เงิน วัสดุอุปกรณ์ เทคโนโลยี และความสามารถในการบริหารจดัการของผู้บรหิารจึงจะเป็นองค์การที่มีประสิทธิภาพ
สูงสุด 

4) การท างานเป็นทีมและมีความสัมพันธ์ท่ีดีกับเพื่อนร่วมงาน เป็นส่วนหนึ่งที่เสริมสร้างบรรยากาศในการปฏิบัติงาน 
สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานใหด้ียิ่งขึ้น โดยสามารถเรียนรู้ แลกเปลี่ยนความคิดเหน็ ค าแนะน า 
ข้อเสนอแนะต่าง ๆ แนวทางการปฏิบัติงานใหม่ ๆ มาปรับปรุงงานอยู่เสมอ เพื่อใหไ้ด้ความคิดหรือแนวทางการปฏิบัติงาน 
ที่ดีสุดในการด าเนินการและในส่วนการมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนรว่มงานจะท าให้ไดร้ับความร่วมมือ ช่วยเหลือ สนับสนุน      
ในการปฏิบัติงานอยา่งเตม็ที่ มีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในการด าเนินการต่าง ๆ ซึ่งทั้งสองอย่างส่งผลให้สามารถด าเนินงานได้
อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น สอดคล้องกับแนวคิดของ สุภาวดี ขุนทองจันทร์ (2559, หน้า 114) ได้กล่าวสรุปว่า 
การพฒันาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ ควรมีการส่งเสรมิเพื่อให้บุคลากรตื่นตัวในการเรียนรู้อยู่ตอดเวลาในวิธีการ คือ    
การให้ความส าคัญกับการท างานเป็นทีม เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะพื้นฐานในการท างาน ที่เน้นการคิด วิเคราะห์ 
สร้างสรรค์ แก้ปัญหา ตัดสินใจในการท างาน มีจริยธรรม มีวินัยในการท างานให้สามารถรองรับและเรียนรู้เทคโนโลยี      
โดยที่สถานประกอบการสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการส่งเสริมการเรยีนรู้ โดยเฉพาะการเรยีนรู้ที่มาจากการท างานเป็นทีมที่
มีจุดมุ่งหมายเดียวกัน คือ ความส าเร็จในงาน สอดคล้องกับแนวคิดของ อรจรีย์ ณ ตะกั่วทุ่ง (2549, หน้า 14 - 15) ได้อธิบายว่า 
จุดมุ่งหมายโดยรวมของการบริหารทรัพยากรบคุคล ก็เพื่อให้เกดิความแน่ใจว่า บุคลากรในองค์การเทา่นั้นท่ีจะเป็นผู้น าพา
องค์การไปสูค่วามส าเร็จ เป้าหมายของการบริหารทรัพยากรบคุคล คือ พัฒนาสภาพแวดล้อมในการท างานท่ีท าให้มี     
การท างานเป็นทีมและยืดหยุ่น และสอดคล้องกับแนวคิดของ McKinsey (อ้างถึงใน วรัชยา  ศิริวัฒน์, 2561, 77 - 79)  
กรอบแนวคิดนี้ประกอบด้วย 7 ปัจจัยท่ีส าคญั ล าดับที่ 6 คือ ทักษะ (Skill) หมายถึง เป็นเรื่องเกี่ยวกับความช านาญ 
ความสามารถพิเศษของบุคลากรการพัฒนาทักษะการท างาน และส่งเสรมิการท างานเป็นทีม นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ
งานวิจัยของอัครเดช  ไม้จันทร์ (2560) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลตอ่ประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานของของพนักงาน  
กลุ่มอุตสาหกรรมติดตั้งเครื่องจักรสายการผลิตในจังหวัดสงขลา ผลการวิจัยสรุปว่า ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพ      
ในการปฏิบัติงาน ทั้ง 5 ด้าน อยู่ในระดับความคิดเห็นมาก เมื่อพิจารณาแตล่ะดา้นพบว่าอยู่ในระดับมากท่ีสุด 1 ด้าน ได้แก่ 
สภาพแวดล้อมในการท างาน อยู่ในระดับ 4 ด้าน ได้แก่ ความรู้และความเข้าใจในการท างาน ความมัน่คงก้าวหน้าในงาน 
ขวัญและก าลังใจในการท างาน และความสมัพันธ์กับบุคคลที่ท างาน สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปิ่นนัดดา ราชคมน์ (2550) 
ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทจ าหน่ายรถยนต์ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
ผลการวิจัยสรุปว่า ปัจจยัด้านการบ ารุงรักษาท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการปฏิบตัิงานของพนักงานฯ ซึ่งได้แก่ นโยบาย
และการบริหารงานของบริษัท การปกครองบังคับบัญชา ความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงาน จากผลการศึกษาพบว่า ทุกปัจจัย
ที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบตัิงานของพนักงานฯ ท้ังสิ้น คือ ท าให้ผู้ปฏิบตัิงานมีความพึงพอใจในงาน อยากจะท างาน
กับองค์การต่อไป และเกิดความภาคภูมิใจในหน่วยงาน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ รัตน์ชนก จันยัง (2556) ได้ศึกษาเรื่อง 
ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการท างานของพนักงานในองค์กรไม่แสวงผลก าไร ผลการวิจัยสรุปว่า พนักงานใน
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ให้ความส าคัญกับเรื่องปัจจัยจูงใจในด้านความก้าวห น้าในงาน          
ด้านการยอมรับนับถือ ด้านลักษณะของงาน และปัจจัยค้ าจุนด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน ด้านสภาพแวดล้อม      
ในการท างาน และด้านความมั่นคงในการท างาน และทั้งปจัจัยจูงใจและปัจจยัค้ าจุนมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการท างาน   
ทั้งด้านความถูกตอ้งภายในเวลาที่ก าหนด และด้านการบรรลุวัตถุประสงค์ ของงาน และด้านการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าที่
ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างาน สอดคล้องกับงานวิจัยของ ดาบต ารวจวีระศักดิ์ ประพันธ์วิทย ์(2550) ได้ศึกษาเรื่อง 
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ปัจจัยที่สัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการต ารวจรถไฟ กองก ากับการ 1 กองบังคับการต ารวจรถไฟ 
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ผลการวิจัยสรุปว่า ปัจจัยในการปฏิบัติงานของข้าราชการต ารวจรถไฟ กองก ากับการ 1 กองบังคับการ
ต ารวจรถไฟ ทั้ง 5 ด้าน ประกอบไปดว้ย ด้านความก้าวหน้า ด้านนโยบายและการบริหารงาน ด้านการควบคุมบังคับบัญชา 
ด้านความเพียงพอของค่าตอบแทนและสวัสดิการ และด้านความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงาน พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง 

5) ผลตอบแทนต่าง ๆ โดยอยู่ในรูปแบบของการเลื่อนขั้นเงินเดือน เงินค่าตอบแทนล่วงเวลา (OT) สวัสดิการ
และประโยชน์เกื้อกูลต่าง ๆ รวมถึงเงินโบนัส การปฏิบัติงานที่คุ้มค่ากับผลตอบแทนย่อมมสี่วนท าให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมี
ความพึงพอใจ และมีความตั้งใจ ทุ่มเทในการปฏิบัติงาน เนื่องจากเป็นปัจจัยพื้นฐานที่ใช้ในการน าไปด ารงชีวิต เช่น ค่าใช้จ่าย 
ในการศึกษาบุตร ค่าผ่อนบ้าน ค่าผ่อนรถยนต์ ค่าบัตรเครดิต เป็นต้น ซึ่งเป็นแรงจูงใจและปัจจัยส าคัญในการเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของส านักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร สอดคล้องกับแนวคิดของ 
Blogspot,  knowledge park (2555) ความพอใจ คือ ความรุนแรงของความต้องการของพนักงานส าหรับผลลัพธ์     
อย่างใดอย่างหนึ่ง ความพอใจอาจจะเป็นบวกหรือลบได้ภายในสถานการณ์ของการท างาน เราอาจจะคาดหมายได้ว่า
ผลลัพธ์ เช่น ผลตอบแทน การเลื่อนต าแหน่ง และการยกย่อง โดยผู้บังคับบัญชาจะให้ความพอใจ ในทางบวกผลลัพธ์ ผลลัพธ์ 
คือ ผลที่ติดตามมาของพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งและอาจจะแยกประเภทเป็นผลลัพธ์ระดับที่หนึ่ง และผลลัพธ์ระดับที่
สองผลลัพธ์ระดับที่หนึ่งจะหมายถึง ผลการปฏิบัติงานที่สืบเนื่องมาจากการใช้ก าลังความพยายามของบุคคลใด    
บุคคลหนึ่ง เช่น ผลตอบแทนเพิ่มขึ้น หรือ การเลื่อนต าแหน่ง เป็นตน้ สอดคล้องกับแนวคิดของ Vroom (อ้างถึงใน วันชัย  
มีชาติ, 2556, หน้า 89 - 90) ได้อธิบายความหมายพฤติกรรมของบคุคลเป็นเรื่องของเปา้หมายของบคุคลและความคาดหวังใน
การที่จะแสดงพฤตกิรรม เพื่อบรรลุเป้าหมาย คณุค่าของผลตอบแทน (V: Valence) คือ การรับรู้ของบุคคลเกี่ยวกับคุณค่า 
ของผลที่จะเกิดขึ้น บุคคลมีความชอบและความต้องการที่จะบรรลุผลดังกล่าวมากน้อยเพียงไร การเป็นเครื่องมือ       
(I: Instrumentality) เป็นการรับรู้ของบุคคลเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่ผลงานจะน าไปสู่ผลที่ต้องการหรือความสัมพันธ์
ระหว่างผลที่เกิดขึ้นและรางวัลซึ่งเป็นผลระดับที่ 1 และระดับที่ 2 (ผลระดับที่ 1 คือ ผลที่เกิดจากความพยายามใน          
การท างาน หรือผลส าเร็จของการปฏิบัติงาน และส่วนผลระดับที่ 2 คือ ผลที่เกิดจากผลส าเร็จของการปฏิบัติงาน เช่น 
ความก้าวหน้า การได้เลื่อนต าแหน่ง หรือรางวัล เป็นต้น) สอดคล้องกับแนวคิดของ สุภาวดี  ขุนทองจันทร์ 2559,          
หน้า 28 - 30 ได้อธบิายว่า องค์ประกอบทีก่่อใหเ้กิดขวัญและก าลังใจในการบรหิารงานบุคคลมรีะบบกฎเกณฑ์การประเมินผลและ
วัดผลการปฏิบตัิงาน เพื่อน าไปสู่การให้บ าเหน็จ รางวัล การเลื่อนขั้น เลื่อนต าแหน่งแก่ผู้ปฏิบัติงานท่ียตุิธรรมและเที่ยงตรง   
ย่อมเป็นแรงจูงใจให้ผู้ใต้บังคับบญัชามีความขยันขันแข็งในการท างานอย่างมั่นใจและมีขวัญก าลังใจท่ีดี การจัดสวัสดิการ
เพิ่มเตมิที่นอกเหนือจากที่กฎหมายก าหนด เพื่อเป็นการบ ารุงรักษาคนไว้กับองค์กรให้ยาวนานเป็นการสรา้งขวญัและก าลังใจ
ให้กับผูป้ฏิบัติงาน สร้างความซื่อสตัย์ จงรกัภักดีให้มตี่อองคก์ารที่ดีอีกทางหนึ่ง สอดคล้องกับแนวคดิของ เนช่ันทีวี, การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ (2556) ไดก้ลา่วสรุปว่า วตัถุประสงคข์องบุคลากร เพื่อความเจริญก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่การงานของตน 
ท าให้มีโอกาสได้รับการเลื่อนขั้น เลื่อนต าแหน่งให้สูงขึ้นไปได ้ท าให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพเพิม่ขึน้ สอดคล้องกับ
แนวคิดของ วีณา  พึงวิวัฒน์นิกุล (2561, หน้า 3) ได้อธิบายว่า ความส าคญัของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คือ การบริหาร
ทรัพยากรมนุษยส์ามารถตอบสนองความต้องการต่าง ๆ ของผู้ปฏิบตัิงานในเรื่องของการด ารงชีวิต การมีความมั่นคง    
รู้สึกปลอดภัย การได้รับการยอมรบัและประสบความส าเรจ็ โดยใช้กลไกการขึ้นค่าจ้าง ค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมและ 
ยุติธรรม การใหผ้ลประโยชน์ตอบแทน การให้ต าแหน่ง การแก้ไขปญัหาร้องทุกข์ การจัดกิจกรรมสังคมซึ่งสิ่งเหล่านี้จะมี
ส่วนช่วยส่งเสริมคณุภาพชีวิตการท างานและมาตรฐานการครองชีพของผู้ปฏิบัติงานให้ดีขึ้น สอดคล้องกับแนวคิดของ 
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กัลยารตัน์  ธีระธนชัยกุล (2557, หน้า 23 - 24) ได้อธิบายว่า ภารกจิของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เป็นการด าเนินการ
ตั้งแต่การพยากรณ์ความต้องการคนที่จะมาท างานในองค์การ การดูแลรักษาคนที่ท างานในองค์การได้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด  
ตลอดจนการบริหารค่าตอบแทน สวัสดิการและผลประโยชน์ สอดคล้องกับแนวคิด กรมส่งเสริมการเกษตร, กองการเจ้าหน้าที ่
(2557). การจูงใจและการเก็บรักษาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Motivation and Retention) เมื่อองค์การได้
ลงทุนจัดหาและพัฒนาเจ้าหน้าท่ีจนเป็นบุคคลที่มคีุณภาพแล้ว องคก์ารจะต้องจูงใจและเก็บรักษาเจ้าหน้าท่ีที่มีคุณภาพดี    
ไว้กับองค์การให้นานท่ีสดุ กระบวนการที่ส าคญั คือ การบริหารค่าตอบแทน การจัดการด้านความปลอดภัย สุขภาพอนามัย
ของทรัพยากรมนุษย์ และแรงงานสัมพันธ์ สอดคล้องกับแนวคิดของติน  ปรัชญพฤทธิ์ (2556, หน้า 258) ได้ให้ความหมายว่า 
การจูงใจ หมายถึง ระดับความพร้อมของพนักงานที่จะปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ ซึ่งระดับความพร้อมเกิด จาก     
ปัจจัยต่าง ๆ เช่น ความส าเร็จ การที่ผลงานเป็นท่ียอมรับ ความรับผดิชอบ ความเจรญิเติบโตส่วนบุคคลและงานในตัวของ
มันเอง ภายหลังความต้องการขั้นพื้นฐาน เช่น เงินเดือน สภาพความมั่นคงในงานและสภาพการท างานได้รับการตอบสนองแล้ว 
สอดคล้องกับแนวคิดของ สุพตัรา  สุภาพ (2540, หน้า 76 - 78) ได้อธิบายว่า การสร้างแรงจูงใจ แรงจูงใจทางจิตวิทยา 
มนุษย์เรามีลักษณะต้องจูงใจด้วยสิ่งตอบแทน เงินเดือน ค่าจ้าง แมจ้ะเป็นแรงจูงใจอย่างหนึ่ง สอดคล้องกับแนวคิดของ 
Herzberg (อ้างถึงใน สมใจ  ลักษณะ, 2549, หน้า 73) ได้อธิบายว่า การใช้แรงจูงใจ เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการท างาน       
การจูงใจด้วยรางวลัตอบแทนในรปูแบบของเงินตอบแทน ได้แก่ ค่าตอบแทน เช่น เงินเดือน โบนัส ฯลฯ การเลื่อนขั้นเลื่อน
ต าแหน่งซึ่งส่วนหนึ่งจะเป็นที่มาของการได้รับเงินประจ าต าแหน่ง สวัสดิการและบริการต่าง ๆ เช่น ค่ารักษาพยาบาล 
สงเคราะห์ที่อยู่อาศัย เป็นต้น  

 
ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี ้
 1. ผู้บริหารควรรับฟังความคิดเห็นและให้ความส าคญักับเจ้าหนา้ที่ทุกคนทุกระดับต าแหน่งอย่างเท่าเทยีมกัน 
เพื่อก าหนดนโยบาย วิธีด าเนินการในการเสริมสร้างประสิทธิภาพ พัฒนาคน พัฒนาองค์การได้อย่างเหมาะสม บรรลุ
วัตถุประสงค์ และมปีระสิทธิภาพสูงสุด 
 2. สนับสนุนความก้าวหน้า และการพัฒนาทรัพยากรบคุคลของเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบตัิงานในส านักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการกรุงเทพมหานคร โดยการส่งไปฝึกอบรม ดูงานด้านตา่ง ๆ เรียนต่อเพิม่เตมิทั้งในประเทศ และต่างประเทศ 
แลกเปลีย่นประสบการณ์กับหน่วยงานภายนอกท่ีไดร้ับรางวลัเกี่ยวข้องกับการบริหารจดัการด้านทรพัยากรบุคคลหรือ  
ด้านอื่น ๆ เพื่อเพ่ิมพูนประสบการณ์ ความรู้ ทักษะใหเ้พิ่มขึ้น 

3. จัดโครงการประกวดเกี่ยวกับการสร้างนวัตกรรมองค์การ โดยมีการมอบรางวัลที่น่าดึงดูดและน่าสนใจส าหรับ
เจ้าหน้าท่ี โดยจัดเป็นรางวัลรายบคุคล และรางวัลแบบกลุ่ม เพื่อใหม้ีการระดมสมอง ความคดิในการพัฒนาองค์การ     
ด้านต่าง ๆ ระหว่างทีมงาน เพื่อเปน็การเสริมสร้างความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ด้านใหม่ ๆ เพื่อเพิม่ประสิทธิภาพ          
ในการปฏิบัติการให้แก่องค์การ                                                                                                               

4. ควรปลูกฝังให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของส านักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครมีค่านิยม หรือ
วัฒนธรรมองค์การร่วมกัน ส่งเสริมให้มีความรัก ความผูกพันต่อองค์การ เพื่อผลักดันให้การปฏิบัติงานด้านทรัพยากร
บุคคล มคีวามเข้มแข็ง ก้าวหน้า สามารถเจริญก้าวหน้าทัดเทียมกับหน่วยงานอ่ืน ๆ 



16 
 

5. กรุงเทพมหานคร ควรเพิ่มสวสัดิการและผลประโยชน์ตอบแทนตา่ง ๆ เช่น ค่าครองชีพ ค่าเช่าบ้าน หรือ
สวัสดิการด้านอ่ืน ๆ ที่กรุงเทพฯ ยงัไม่มีให้ทัดเทียมกับหน่วยงานราชการอื่น ๆ เพื่อเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจ     
รวมทั้งดึงดูดให้บุคคลภายนอกต้องการเข้ามาร่วมงาน 
  6. ควรมีการจดัท าวิจัยเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานของเจ้าหน้าท่ีในส านักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการกรุงเทพมหานคร โดยศกึษากระบวนการ และวิธีการในการด าเนินงานด้านต่าง ๆ ของหน่วยงานใหเ้หมาะสมกับ
บริบทและสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เพื่อให้กรุงเทพมหานครมปีระสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น 
และมีความทัดเทียมกับหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน 
   
เอกสารอ้างอิง 
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