
 
 

การศึกษาโครงสร้างการปฏิบัติงาน ข้อจ ากัด ปัญหา และความเป็นไปได้ 
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บทคัดย่อ 

 
งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาโครงสร้างการปฏิบัติงาน ข้อจ ากัด ปัญหา และความเป็นไปได้ในการปรับปรุงโครงสร้าง

ส านักงานปกครองและทะเบียน ประกอบด้วยการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงสร้างการปฏิบัติงานปัญหาและข้อจ ากัด    
ในการปรับปรุงโครงสร้างในการปฏิบัติงาน รวมถึงความเป็นไปได้ในการปรับปรุงโครงสร้างการท างานของส านักงานปกครอง
และทะเบียน โดยใช้การส ารวจเอกสารและการสัมภาษณ์ ซึ่งผลการวิจัยพบว่า การปรับปรุงโครงสร้างดังกล่าวมีการก าหนด   
สายการบังคับบัญชาที่ชัดเจน และมีการแบ่งงานให้เหมาะสมกับความรู้ความสามารถของผู้ปฏิบัติงานรวมถึงการออกแบบ   
ทางก้าวหน้าในสายอาชีพไวใ้นขณะที่ปัญหาและข้อจ ากัด คือ เป็นปรับโครงสร้างโดยค านึงถึงจ านวนบุคลากรเป็นหลัก โดยไม่
ค านึงถึงปริมาณงานที่ได้รับมอบหมาย ท าให้บุคลากรไม่เพียงพอเกิดปัญหางานล้นคน ส่งผลให้เกิดการต่อต้านขึ้น ดังนั้น
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการท างานครั้งนี้ คือ ควรศึกษาข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับบทบาทภารกิจโครงสร้างองค์กรและ   
ต าแหน่งงานของส่วนราชการรวมทั้งสภาพข้อเท็จจริงในการปฏิบัติราชการ วัฒนธรรมในการบริหารราชการ ตลอดจนสภาพ
ปัญหาการบริหารทรัพยากรบุคคลในส่วนราชการนั้นๆรวมถึงออกแบบทางก้าวหน้าในสายอาชีพให้เหมาะสมด้วย 
 
ค าส าคัญ : โครงสร้างการปฏิบัติงาน,ปัญหาและข้อจ ากัด, แนวทางการปรับปรุงโครงสร้างของส านักงานปกครองและทะเบียน 
 
บทน า 

 
การจัดองค์การเป็นเรื่องที่ท้าทายส าหรับผู้บริหารในการที่จะออกแบบและวางโครงสร้างองค์กา รเพื่อที่จะให้

ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพอีกทั้งบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์การด้วย การจัดโครงสร้าง
องค์การจึงเป็นการก าหนดขอบเขตอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการงาน ซึ่งจะต้องมีการแบ่งงาน จัดกลุ่มงาน ประสานงาน ในการ
ปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์การ ก็จะส่งผลต่อรูปแบบองค์การด้วยเนื่องจากโครงสร้างองค์การประกอบด้วย
องค์ประกอบส าคัญ 6 ประการ คือ การแบ่งงาน การจัดแบ่งหน่วยงาน สายการบังคับบัญชา ช่วงของการควบคุมการรวมอ านาจ
และการกระจายอ านาจและความเป็นทางการปัจจุบันรัฐบาลมีนโยบายปฏิรูประบบราชการ เพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ 
และแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ที่มุ่งสร้าง “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชน” บนหลักธรรมาภิบาล นอกจากนี้ยังมี
ภารกิจท่ีเปลี่ยนแปลงไปตามบริบทของกฎหมายต่างๆ รวมทั้งภารกิจท่ีต้องเร่งรัดติดตามและช่วยด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาใน
การปฏิบัติงาน เพื่อตอบสนองต่อการให้บริการประชาชนอย่างรวดเร็วกรุงเทพมหานครเห็นชอบปรับปรุงโครงสร้างของกอง
ปกครองและทะเบียน โดยยกฐานะเป็นส่วนราชการที่มีฐานะสูงกว่า กอง ก าหนดชื่อส่วนราชการเป็น “ส านักงานปกครองและ
ทะเบียน” ส านักปลัดกรุงเทพมหานครโดยแบ่งส่วนราชการภายใน 1 ฝ่าย 3 ส่วน ได้แก่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ส่วนการปกครองและ
เลือกตั้ง ส่วนบริหารการทะเบียน ส่วนความมั่นคงภายในและราชการส่วนภูมิภาค และอนุมัติกรอบอัตราก าลัง จ านวน 45 ต าแหน่ง 
ต่อมาเสนอขอปรับปรุงโครงสร้าง การแบ่งงานภายใน การก าหนดอ านาจหน้าทีส่ านักงานปกครองและทะเบียน เป็น 1 ฝ่าย 2  ส่วน 
1 กลุ่มงาน ได้แก่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ส่วนการปกครอง ส่วนบริหารการทะเบียน กลุ่มงานประสานราชการและการก าหนดกรอบ
อัตราก าลังของส านักงานปกครองและทะเบียน ส านักปลัดกรุงเทพมหานคร จ านวน 46 ต าแหน่งโดยเป็นไปตามสาระส าคัญ     
ของแนวทางการปรับปรุงโครงสร้าง การแบ่งงานภายใน การก าหนดอ านาจหน้าที่และการก าหนดกรอบอัตราก าลังของ
ส านักงานปกครองและทะเบียน 2 ประการ ประการแรก คือ เป็นไปตามข้อกฎหมายและมติ ก.ก.ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 มาตรา 60 และพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
กรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2554 มาตรา 14 ประการที่สอง คือ จากการที่ส านักงาน ก.ก. ได้ศึกษา
วิเคราะห์ภารกิจ อ านาจหน้าที่ ปริมาณงาน และลักษณะการปฏิบัติงานของส านักงานปกครองและทะเบียนแล้วพบว่าภารกิจที่
รับผิดชอบด าเนินการ  ของส านักงานปกครองและทะเบียนมีการเปลี่ยนแปลงไปทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ เพื่อแก้ไขปัญหา 
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ในการปฏิบัติงาน เพื่อตอบสนองต่อการให้บริการประชาชนอย่างรวดเร็วภารกิจที่เปลี่ยนแปลงไปดังกล่าว ประกอบการ
ปรับปรุงโครงสร้างครั้งนี้ จะท าให้มีการพัฒนาปรับปรุงระบบงาน การให้บริการ โดยยึดหลักให้ความส าคัญกับประชาชน
ผู้รับบริการได้รับความสะดวก รวดเร็ว ทันสมัย และเพิ่มบริการรูปแบบใหม่เพิ่มบทบาทในฐานะผู้เช่ียวชาญและช านาญเฉพาะทาง 
เพื่อให้ค าปรึกษา ช่วยเหลือ และสนับสนุนการปฏิบัติงานของส านักงานเขต และมีการน าเทคโนโลยีสมัยใหม่หรือ IT มา
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อลดขั้นตอนและพัฒนาวิธีการปฏิบัติงานให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้น แต่โครงสร้างการแบ่งงานภายใน 
หน้าที่ความรับผิดชอบและการก าหนดต าแหน่งของส านักงานปกครองและทะเบียนที่ก าหนดไว้ในปัจจุบันยังไม่สอดคล้องกับ
ภารกิจ บทบาท อ านาจหน้าท่ีและสภาพแวดล้อมท่ีเปลี่ยนแปลงไปรวมถึงการปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงาน 

จากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการปฏิบัติงานครั้งนี้ส่งผลกระทบทั้งในด้านที่เป็นประโยชน์และเป็นผลเสียต่อ
ข้าราชการกรุงเทพมหานครสังกัดส านักงานปกครองและทะเบียนเป็นอย่างมากผู้วิจัยซึ่งเป็นบุคลากรของส านักงานปกครอง
และทะเบียนด้วยจึงมีความสนใจการปรับปรุงโครงสร้างและการจัดกรอบอัตราก าลังของส านักงานปกครองและทะเบียนครั้งนี้
เป็นอย่างมาก เพื่อศึกษาการจัดโครงสร้างการปฏิบัติงานข้อจ ากัด ปัญหา และความเป็นไปได้ในการปรับปรุงโครงสร้าง
ส านักงานปกครองและทะเบียน เพื่อน ามาเป็นข้อมูลในการพัฒนาการปฏิบัติงานของส านักงานปกครองและทะเบียนให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด และเป็นข้อมูลประกอบการขอปรับปรุงโครงสร้างการปฏิบัติครั้งต่อไป 
 
แนวคิดและทฤษฎีที่ใช้ในการวิจัย 
 
 การจัดองค์การเป็นเรื่องท้าทายส าหรับผู้บริหารในการที่จะออกแบบและวางโครงสร้างองค์การเพื่อที่จะให้ปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิผลและมปีระสิทธิภาพอีกทั้งบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์การด้วย การจัดโครงสร้างองค์การจึงเป็น
การก าหนดขอบเขตอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการงาน ซึ่งจะต้องมีการแบ่งงาน จัดกลุ่มงาน ประสานงาน ในการปรับปรุงหรือ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์การ ก็จะส่งผลต่อรูปแบบองค์การด้วยเนื่องจากโครงสร้างองค์การประกอบด้วยองค์ประกอบส าคัญ
ได้แก่ การแบ่งงาน การจัดแบ่งหน่วยงานตามสายการบังคับ การรวมอ านาจและการกระจาย และความเป็นทางการ โดย
โครงสร้างแบบระบบราชการเป็นโครงสร้างองค์การมีลักษณะเป็นแบบแผนมากขึ้น ระบบราชการจึงเป็นโครงสร้างที่มีความ
เหมาะสมกับสภาพดังกล่าวสอดคล้องกับแนวความคิดของ Max Weber ด้านการแบ่งงาน การก าหนดอ านาจหน้าท่ีตามสายการ
บังคับบัญชาการคัดเลือกบุคคลอย่างเป็นทางการ กฎ ระเบียบที่เป็นทางการเน้นการปฏิบัติงานเป็นอาชีพ (คณาจารย์กลุ่ม
วิชาการบริหารรัฐกิจ, 2560, หน้า 115-124) 

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในองค์การ มักจะมีการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีหรือ
ระบบผลิต, การเปลี่ยนแปลงผลผลิต, การเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง และการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมหรือการเปลี่ยนแปลงด้าน
พนักงาน (วันชัย  มีชาติ, 2556, หน้า 301-314) 
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ภาพ 1แสดงการเปลี่ยนแปลงองค์การ 
 
ที่มา: ดัดแปลงจาก Harold J. Leavitt Richard L. Daft Management 3    edition(Orlando, FL: The Dryden Press, 1994), 377, 
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การเปลี่ยนแปลงองค์การจะเกิดเป็นกระบวนการ สามารถแสดงได้ ดังรูป 

ตาราง 1  
แสดงกระบวนการในการเปลี่ยนแปลงองค์การ 
 

การสลายการต้องการ    
อยู่ในสภาพเดิม 

 การด าเนินการเปลี่ยนแปลง  การรักษาสภาวะใหม่ให้เกิดขึ้น 

Unfreezing  Changing  Refreezing 
- การยอมรับความจ าเป็น    
  ในการเปลี่ยนแปลง 
- การเอาชนะการต่อต้าน 
  การเปลี่ยนแปลง 

 - การเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ  
ในองค์การ 

 - การประเมินการเปลี่ยนแปลง 
- การรักษาสภาพใหม่ท่ีเกิดขึ้น 

 

ที่มา. Robert P. Vecehio. Organizational Behavior, Ibid., 659, 

การพัฒนาองค์การมีองค์ประกอบดังนี ้ประการแรก การพัฒนาองค์การเป็นการช้ีแนะแนวทางของการปรับปรุงแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานขององค์การ การปฏิบัติงานต้องอาศัยผู้ช านาญทางการพัฒนาองค์การเข้าไปแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น 
อาจจะเกิดในระดับหน่วยงาน ระดับกลุ่มงาน หรือระดับบุคคลก็ตามล้วนเป็นส่วนช่วยให้มีการพัฒนาและปรับปรุงงานของ
องค์การให้ดีขึ้น ประการที่สอง เน้นการพัฒนาองค์การ และสมาชิกภายในองค์การโดยอาศัยทฤษฎีจิตวิทยา ที่เช่ือว่ามนุษย์มี
ความต้องการความเจริญเติบโตอย่างแท้จริงจึงมิควรมีการกีดกันความต้องการของมนุษย์นักปฏิบัติการพัฒนาองค์การเช่ือว่าการ
ปรับปรุงและแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพต้องอาศัยการสอดแทรกลักษณะ และวิธีการสอดแทรกนั้นมีหลายรูปแบบ ดังนั้น การ
เลือกใช้จึงต้องขึ้นอยู่กับความต้องการพัฒนาองค์การไปในรูปแบบใด และ ประการสุดท้าย จุดส าคัญของการพัฒนาองค์การ 
ต้องอาศัยวิชาสังคมศาสตร์ ซึ่งการพัฒนาองค์การนั้นจะต้องเน้นความรู้จากวิชาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ จิตวิทยา และอื่นๆ 
ซึ่งผู้จัดการและที่ปรึกษา การพัฒนาองค์การได้เคยใช้ปฏิบัติและได้ผลดีมาแล้ว บุคคลทั่วไปที่มีความรู้ความช านาญในทางการคลัง 
วิศวกร หรือวิชาชีพอื่น ๆ หากท าการเปลี่ยนแปลงพัฒนาองค์การโดยไม่ใช้หลักวิชาสังคมศาสตร์ การเปลี่ยนแปลงนั้นก็ไม่ถือว่าเป็น
การสอดแทรกของการพัฒนาองค์การ ถึงแม้ว่าการสอดแทรกการพัฒนาองค์การที่ประสบความส าเร็จสามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ 
ได้ หรือต้องพบกับสิ่งท้าทายก็ตาม นักปฏิบัติการพัฒนาองค์การทั้งหลายเช่ือว่าความส าเร็จน ามาซึ่งการท้าทายในพฤติกรรม       
ของคนงาน (วันชัย  มีชาติ, 2556, หน้า 301-314) 

องค์กรส่วนใหญ่มักจะมีการออกแบบโครงสร้างองค์กรไว้ตั้งแต่เริ่มด าเนินงานใหม่ๆ และหลังจากนั้นไม่ค่อยได้รับความ
สนใจจากผู้บริหารมากนัก เมื่อเวลาผ่านพ้นไปหลายๆปอีงค์กรได้มีการปรับเปลี่ยนวิธีการท างานในบางส่วน มีการปรับโครงสร้าง
การบริหารงานในส่วนย่อยๆมีการน าเอาระบบงานใหม่ๆเข้ามาใช้อยู่ตลอดเวลาเหมือนว่าไม่ น่าจะมีปัญหาอะไรน่าหนักใจอีก
ต่อไปแต่เมื่อเวลาผ่านไปหลายๆปีบางองค์กรประสบปัญหาการบริหารงานหลายๆเรื่อง และสาเหตุหนึ่งที่ก่อให้เกิดปัญหา คือ 
ปัญหาอันเนื่องมาจากโครงสร้างและระบบการบริหารงานภายใน โดยที่ลักษณะของปัญหาจะแสดงอาการให้เห็นในรูปแบบ
ต่างๆ เช่น ยิ่งมีการปรับแต่งโครงสร้างเล็กมากเท่าไหร่ ยิ่งท าให้โครงสร้างใหญ่ไร้ประสิทธิภาพมากขึ้นเท่านั้น เพราะเกิดความ
เทอะทะ ท าให้เกิดความไม่สมดุลกันระหว่างโครงสร้างเดิมกับโครงสร้างใหม่ในบางส่วน นอกจากนี้อาจจะท า ให้เกิดรอยร้าว
ระหว่างการน าเอาระบบใหม่มาเชื่อมต่อกับระบบเก่าเพราะสองระบบนี้ไม่สามารถท่ีจะเป็นเนื้อเดียวกันได้ จนท าให้บางองค์กร
ต้องรื้อระบบโครงสร้างองค์กรใหม่ โดยแนวทางในการป้องกนัปัญหาเชิงโครงสร้างหรือระบบการบริหารงานภายในองค์กรไม่ให้
เป็นเหมือนตัวอย่างที่ได้กล่าวมา องค์กรควรจะก าหนดวาระในการทบทวนโครงสร้างและระบบการบริหารงานที่แน่นอน เช่น 
ทุก 6 เดือน ทุกปี หรือทุก 2 ปี จะมีการประชุมเพื่อทบทวนโครงสร้างและระบบการบริหารงานในช่วงเวลาที่ผ่ านมาว่าได้
ก่อให้เกิดปัญหาอะไรบ้าง และอาจจะก่อให้เกิดผลกระทบในอนาคตอะไรบ้าง รวมถึงการหาทางแก้ไขป้องกันร่วมกันจากทุก
หน่วยงานสรุป ปัญหาเชิงโครงสร้างและระบบการบริหารงานภายในองค์กร (ณรงค์วิทย์ แสนทอง, 2004) 
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ก่อนเริ่มด าเนินการออกแบบทางก้าวหน้าในสายอาชีพผู้รับผิดชอบหรือคณะท างานจ าเป็นต้องศึกษาข้อมูลพื้นฐาน
เกี่ยวกับบทบาทภารกิจโครงสร้างองค์กรและต าแหน่งงานของส่วนราชการรวมทั้งสภาพข้อเท็จจริงในการปฏิบัติราชการ 
วัฒนธรรมในการบริหารราชการ ตลอดจนสภาพปัญหาการบริหารทรัพยากรบุคคลในส่วนราชการนั้นๆด้วยโดยปัจจัยที่น่าสนใจ 
คือ บทบาทภารกิจ โครงสร้างองค์กรและโครงสร้างต าแหน่งในการออกแบบทางก้าวหน้าในสายอาชีพให้เหมาะสมกับลักษณะ
งาน วัฒนธรรมขององค์กรและสภาพปัญหาการบริหารทรัพยากรบุคคลในส่วนราชการ โครงสร้างอายุก าลังคนมาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่งหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งที่ ก.พ. ก าหนดและธรรมเนียมปฏิบัติในการแต่งตั้งของส่วนราชการนอกจาก
หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งที่ก.พ.ก าหนด (ส านักงาน ก.พ., 2557, หน้า 14-22) 
 การเปลี่ยนแปลงองค์การ มักจะได้รับการต่อต้านจากองค์การ การต่อต้านการเปลี่ยนแปลง (Resistance to Change) 
จึงเป็นพฤติกรรมที่สามารถพบได้เสมอในการเปลี่ยนแปลงองค์การ ดังนั้นในขั้นตอนแรกของการเปลี่ยนแปลงองค์การจะต้องลด
การต่อต้านลงให้ได้ เมื่อพิจารณาถึงการต่อต้านการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นแล้วจะเห็นว่าการต่อต้านการเปลี่ยนแปลงมีอยู่ 2 ด้าน  คือ 

ตาราง 2  
แสดงการต่อต้านการเปลีย่นแปลง 

1. การต่อต้านจากบุคคล (individual resistance) 2. การต่อต้านจากองค์การ (organizational resistance) 
1.1ไม่มั่นคง 2.1 การไม่สามารถสร้างการยอมรับการเปลี่ยนแปลง 

ให้แก่พนักงาน 
1.2 การสูญเสียผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ  2.2 ความเฉื่อยชาของโครงสร้าง 
1.3 การกลัวความไม่รู้ 2.3 ความเฉื่อยชาของกลุ่ม 
1.4 การสูญเสียสถานภาพทางสังคม 2.4 ความสัมพันธ์ระหว่างระบบย่อยต่างๆ และข้อจ ากัด 

ของการเปลี่ยนแปลงเฉพาะจุด 
1.5 การขาดความคุ้นเคยและความสะดวกสบาย 2.5 ผลกระทบต่อความช านาญ อ านาจ และทรัพยากร 

 เมื่อมีการต่อต้านการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น และองค์การยังคงต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือเห็นว่าการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นเรื่องที่ส าคญัและจ าเป็นไม่สามารถท่ีจะหลีกเลีย่งได ้องค์การก็จะต้องหาวิธีในการจัดการกับการต่อต้าน 
การเปลี่ยนแปลงหรือลดการต่อต้านการเปลี่ยนแปลง เพื่อช่วยให้การเปลี่ยนแปลงประสบความส าเร็จ การจัดการกับการต่อต้าน
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนั้น องค์การสามารถท าได้โดยการให้การศึกษาและติดต่อสื่อสาร, การสร้างการมีส่วนร่วมในการ
เปลี่ยนแปลง, การให้ความช่วยเหลือ สนับสนุนและอ านวยความสะดวก, การเจรจาต่อรอง, การเข้าไปจัดกระท าหรือดึงเข้ามา
เป็นพวก, การบังคับ และการประกันความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง (วันชัย  มีชาติ, 2556, หน้า 315-325) 

 
ขอบเขตการวิจัย 
 
 ขอบเขตด้านพ้ืนท่ีการศึกษา เป็นการศึกษาเฉพาะส านักงานปกครองและทะเบียน ส านักปลัดกรุงเทพมหานคร 
ระหว่างเดือนมิถุนายน ถึง เดือนกรกฎาคม 2562  
 
วิธีด าเนินการศึกษาวิจัย 
 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการวิเคราะห์เอกสาร (Documentary 
Research) และใช้การสัมภาษณ์ (Interview) ผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informant) ประกอบด้วยกลุ่มข้าราชการกรุงเทพมหานคร
สามัญสังกัดส านักงานปกครองและทะเบียนที่ได้รับผลกระทบจากการปรับปรุงโครงสร้าง ได้แก่ กลุ่มผู้บริหารกลุ่มข้าราชการ    
ที่ถูกปรับโครงสร้างจากส่วนราชการเป็นกลุ่มงาน กลุ่มข้าราชการที่เคยปฏิบัติงานในส่วนราชการหนึ่งแต่ปัจจุบันถูกเกลี่ย
อัตราก าลังไปสังกัดอีกส่วนราชการหนึ่ง, กลุ่มข้าราชการที่ถูกโยกย้ายให้ไปปฏิบัติงานในส่วนราชการที่ไม่เคยปฏิบัติมาก่อน   
และกลุ่มข้าราชการฝ่ายบริหารงานท่ัวไปที่ถูกเกลี่ยอัตราก าลังให้ไปนั่งทับในต าแหน่งอ่ืนๆ รวมทั้งหมด 10 คน 
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ผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 
 ผลการวิจัยสรุปได้ ดังนี้ 

ประการที่ 1 การปรับปรุงโครงสร้างการปฏิบัติราชการของส านักงานปกครองและทะเบียนมีข้อดี 3 เรื่อง คือ เป็น
องค์กรที่เป็นทางการ หรือมีรูปแบบ (Formal Organization) มีการก าหนดวัตถุประสงค์ โครงสร้างองค์การ ก าหนดความสัมพันธ์   
ไว้อย่างชัดเจน มีกฎระเบียบ ข้อบังคับท่ีเป็นแบบแผน หรือก าหนดไว้ในกฎหมาย มีสายการบังคับบัญชาที่ชัดเจน มีการแบ่งงาน
กันท าตามความสามารถอีกทั้งสามารถด าเนินการคัดเลือกบุคคลได้อย่างเป็นทางการ (formal selection) โดยค านึงถึงความรู้ 
ความสามารถที่เหมาะสมกับต าแหน่ง และสามารถส่งเสริมในเรื่องการศึกษา การฝึกอบรม และการสอบ ได้ตรงกับสายงาน
อย่างเป็นทางการ และมีประสิทธิภาพ และเห็นว่าโครงสร้างการดังกล่าวมีการออกแบบเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
เหมาะสมกับลักษณะงาน วัฒนธรรมขององค์กรและสภาพปัญหาการบริหารทรัพยากรบุคคลในส่วนราชการ 

ตาราง 3 
ตารางแสดงข้อมูลของผู้ให้ข้อมลูส าคัญถึงข้อดีของการปรับปรุงโครงสร้างการปฏิบัติงาน  

ความคิดเห็นของผู้ให้ข้อมูลหลกั 

ข้อดีของการปรับปรุงโครงสร้างการปฏิบัติงาน 
คิดเป็นร้อยละ 

ของผู้ให้ข้อมูลทั้งหมด 
1 เป็นองค์กรที่เป็นทางการ หรือมรีูปแบบ (Formal Organization) มีการก าหนด
วัตถุประสงค์ โครงสร้างองค์การ ก าหนดความสัมพันธ์ไว้อยา่งชัดเจน มีกฎระเบียบ 
ข้อบังคับท่ีเป็นแบบแผน หรือก าหนดไว้ในกฎหมาย มสีายการบังคับบัญชาท่ีชัดเจน    
มีการแบ่งงานกันท าตามความสามารถ 

30 

2 สามารถด าเนินการคัดเลือกบุคคลได้อย่างเป็นทางการ (formal selection)        
โดยค านึงถึงความรู้ ความสามารถที่เหมาะสมกับต าแหน่ง และสามารถส่งเสริมในเรื่อง
การศึกษา การฝึกอบรม และการสอบ ไดต้รงกับสายงานอย่างเป็นทางการ และ         
มีประสิทธิภาพ 

10 

3 โครงสร้างการดังกล่าวมีการออกแบบเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพเหมาะสม 
กับลักษณะงาน วัฒนธรรมขององค์กรและสภาพปัญหาการบริหารทรัพยากรบุคคล    
ในส่วนราชการ 

30 

จากตารางข้อมูลดังกล่าวพบว่าผู้ให้ข้อมูลส าคัญมีความเห็นพ้องต้องกันว่าโครงสร้างดังกล่าวมีข้อดีในเรื่องการเป็น
องค์กรที่เป็นทางการ หรือมีรูปแบบ (Formal Organization) มีการก าหนดวัตถุประสงค์ โครงสร้างองค์การ ก าหนดความสัมพันธ์
ไว้อย่างชัดเจน มีกฎระเบียบ ข้อบังคับท่ีเป็นแบบแผน หรือก าหนดไว้ในกฎหมาย มีสายการบังคับบัญชาที่ชัดเจนมีการแบ่งงาน
กันท าตามความสามารถ และมีการออกแบบเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพเหมาะสมกับลักษณะงาน วัฒนธรรมขององค์กร
และสภาพปัญหาการบริหารทรัพยากรบุคคลในส่วนราชการมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 30 ของผู้ให้ข้อมูลส าคัญทั้งหมด 
สอดคล้องกับแนวคิดของ Stephen P. Robbins and Mary Coulter (อ้างถึงในคณาจารย์กลุ่มวิชาการบริหารรัฐกิจ, 2560, 
หน้า 115-124) “การจัดองค์การเป็นเรื่องท้าทายส าหรับผู้บริหารในการที่จะออกแบบและวางโครงสร้างองค์การเพื่อที่จะให้
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพอีกทั้งบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์การด้วย การจัดโครงสร้าง
องค์การจึงเป็นการก าหนดขอบเขตอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการงาน ซึ่งจะต้องมีการแบ่งงาน จัดกลุ่มงาน ประสานงาน ในการ
ปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์การ ก็จะส่งผลต่อรูปแบบองค์การด้วยเนื่องจากโครงสร้างองค์การประกอบด้วย
องค์ประกอบส าคัญได้แก ่การแบ่งงาน การจัดแบ่งหน่วยงานตามสายการบังคับ การรวมอ านาจและการกระจาย และความเป็น
ทางการโดยโครงสร้างแบบระบบราชการเป็นโครงสร้างองค์การมีลักษณะเป็นแบบแผนมากขึ้น ระบบราชการจึงเป็นโครงสร้าง 
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ที่มีความเหมาะสมกับสภาพดังกล่าว สอดคล้องกับแนวความคิดของ Max Weber ด้านการแบ่งงาน การก าหนดอ านาจหน้าที่
ตามสายการบังคับบัญชาการคัดเลือกบุคคลอย่างเป็นทางการ กฎ ระเบียบที่เป็นทางการเน้นการปฏิบัติงานเป็นอาชีพ”ส่วน
เรื่องการด าเนินการคัดเลือกบุคคลได้อย่างเป็นทางการ (formal selection) โดยค านึงถึงความรู้ ความสามารถที่เหมาะสมกับ
ต าแหน่ง และสามารถส่งเสริมในเรื่องการศึกษา การฝึกอบรม และการสอบ ได้ตรงกับสายงานอย่างเป็นทางการและมี
ประสิทธิภาพ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญเห็นว่าเป็นข้อดี น้อยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 10 ของผู้ให้ข้อมูลส าคัญทั้งหมดสอดคล้องกับแนวคิด
ของ (ส านักงาน ก.พ., 2557, หน้า 14 -22) “ก่อนเริ่มด าเนินการออกแบบทางก้าวหน้าในสายอาชีพผู้รับผิดชอบหรือ
คณะท างานจ าเป็นต้องศึกษาข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับบทบาทภารกิจโครงสร้างองค์กรและต าแหน่งงานของส่วนราชการรวมทั้ง
สภาพข้อเท็จจริงในการปฏิบัติราชการ วัฒนธรรมในการบริหารราชการ ตลอดจนสภาพปัญหาการบริหารทรัพยากรบุคคลใน
ส่วนราชการนั้นๆด้วยโดยปัจจัยที่น่าสนใจ คือ บทบาทภารกิจ โครงสร้างองค์กรและโครงสร้างต าแหน่งในการออกแบบทาง
ก้าวหน้าในสายอาชีพให้เหมาะสมกับลักษณะงาน วัฒนธรรมขององค์กรและสภาพปัญหาการบริหารทรัพยากรบุคคลในส่วน
ราชการ โครงสร้างอายุก าลังคนมาตรฐานก าหนดต าแหน่งหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งที่ ก.พ. ก าหนด และธรรมเนียมปฏิบัติ
ในการแต่งตั้งของส่วนราชการนอกจากหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งที่ก.พ.ก าหนด” 

ประการที่ 2 ปัญหาและข้อจ ากัดของโครงสร้างการปฏิบัติงานท่ีปรับปรุงใหม่มี 6 เรื่อง  คือ ปรับปรุงโครงสร้างเพื่อ
ยกระดับความก้าวหน้าของผู้บริหารและหัวหน้ากลุ่มงาน เท่านั้น, มองที่จ านวนบุคคลมากกว่ามองที่ภารกิจของงาน, โอกาสในการ
เลื่อนระดับของหัวหน้ากลุ่มงานน้อยลง, ความเป็นไปได้ที่การปรับปรุงโครงสร้างนี้อาจก่อให้เกิดอุปสรรคในการประสานงานการ
ปฏิบัติต่อหน่วยงานภายนอกที่ต้องประสานงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องงานความมั่นคงได้  และความเคยชินกับการท างานตาม
โครงสร้างเก่า ติดอยู่กับความคิดและวิธีการท างานเดิมๆ ส่งผลให้เกิดการต่อต้านการปรับปรุงโครงสร้างครั้งนี้ 

ตาราง 4 
ตารางแสดงข้อมูลของผู้ให้ข้อมลูส าคัญถึงปัญหาและข้อจ ากัดของโครงสร้างการปฏิบัติงาน 

ความคิดเห็นของผู้ให้ข้อมูลหลกั 

ปัญหาและข้อจ ากดัของโครงสร้างการปฏิบัติงาน 
คิดเป็นร้อยละ 

ของผู้ให้ข้อมูลทั้งหมด 
1 เป็นการปรับปรุงเพื่อยกระดับความก้าวหน้าของผู้บริหารและหัวหน้ากลุ่มงานเท่านั้น  80 
2 โครงสร้างใหม่มองทีจ่ านวนบุคคลมากกว่ามองทีภ่ารกิจของงาน  20 
3 โอกาสในการเลื่อนระดับของหัวหน้ากลุ่มงานน้อยลง  10 
4 ความเป็นไปได้ที่การปรับปรุงโครงสร้างนี้อาจก่อให้เกิดอุปสรรคในการประสานงาน   
การปฏิบัติต่อหน่วยงานภายนอกที่ต้องประสานงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องงานความมั่นคงได ้
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5 ความเคยชินกับการท างานตามโครงสร้างเก่า ติดอยู่กับความคิดเดมิๆ วิธีการท างาน
เดิมๆ ส่งผลให้เกิดการต่อต้านการปรับปรุงโครงสร้างครั้งนี้ 
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จากตารางดังกล่าวผู้ให้ข้อมูลหลักเห็นว่าการปรับปรุงโครงสร้างการปฏิบัติราชการนี้ เพื่อยกระดับความก้าวหน้าของกลุ่ม
ผู้บริหารและหัวหน้ากลุ่มงานเท่านั้น มากที่สุด ถึงร้อยละ 80 ของผู้ให้ข้อมูลส าคัญทั้งหมด กล่าวคือ เดิมต าแหน่งผู้อ านวยการ
ส านักงานปกครองและทะเบียน เป็นต าแหน่งระดับ อ านวยการสูงแต่ต าแหน่งผู้อ านวยการส่วนฯ เป็นต าแหน่งระดับช านาญการ
พิเศษเท่านั้น ท าให้ผู้อ านวยการส่วนฯ ไม่สามารถด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงานฯ ได้อย่างต่อเนื่อง แต่โครงสร้างใหม่ปรับ
ต าแหน่งผู้อ านวยการส่วนฯ เป็นต าแหน่งระดับอ านวยการต้น ท าให้ผู้อ านวยการส่วนฯสามารถด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงานฯ 
ได้ทันทีหากได้รับการคัดเลือก และปรับต าแหน่งระดับหัวหน้าฝ่ายฯ ให้มีต าแหน่งทางการบริหาร โดยได้รับการแต่งตั้งให้เป็น
หัวหน้ากลุ่มงาน รองลงมาคือ โครงสร้างการปฏิบัติงานนี้มองที่จ านวนบุคคลมากกว่ามองที่ภารกิจของงาน คิดเป็นร้อยละ 20 
ของผู้ให้ข้อมูลส าคัญทั้งหมด หมายความว่า ส านักงานปกครองและทะเบียน มีการจัดโครงสร้างการปฏิบัติราชการเป็น 1 ฝ่าย 
2 ส่วน 1 กลุ่มงาน กรณีภายในส่วนราชการจะมีการแบ่งงานภายในเป็น 4 กลุ่มงาน และทุกกลุ่มงานจะมีข้าราชการ จ านวน    
4 คน รวมหัวหน้ากลุ่มงานด้วย เท่ากันทุกกลุ่มงาน ยกเว้น กลุ่มงานการเลือกตั้งท่ีมี 5 คน และ 
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ข้าราชการในสังกัดบางรายเป็นข้าราชการที่ถูกเกลี่ยอัตราก าลังมาจากฝ่ายบริหารงานทั่วไปด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
ที่ก าหนด ซึ่งจริงๆ แล้ว ภารกิจ อ านาจหน้าที่ ต่างหากที่เป็นเรื่องส าคัญในการก าหนดจ านวนบุคลากรและเรื่องที่เป็นปัญหา
และข้อจ ากัดในการปรับปรุงโครงสร้างการปฏิบัติราชการครั้งนี้ น้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 10 ได้แก่ เรื่องโอกาสในการเลื่อนระดับ
ของหัวหน้ากลุ่มงานน้อยลง กล่าวคือ เมื่อส่วนความมั่นคงภายในและราชการส่วนภูมิภาคถูกยุบเป็นกลุ่มงานประสานราชการ
และมีการน าภารกิจด้านความมั่นคงภายในและงานด้านมูลนิธิ สมาคม ไปขึ้นกับส่วนการปกครอง ท าให้โอกาสในการขึ้นด ารง
ต าแหน่งผู้อ านวยการส่วนฯ ของหัวหน้ากลุ่มงานมีสัดส่วนที่น้อยลง ประกอบกับความเคยชินกับการท างานตามโครงสร้างเก่า 
ติดอยู่กับความคิดเดิมๆ วิธีการท างานเดิมๆ ส่งผลให้เกิดการต่อต้านการปรับปรุงโครงสร้างครั้งนี้ อีกทั้งเห็นว่าการยุบส่วนความ
มั่นคงภายในและราชการส่วนภูมิภาค แตกเป็นกลุ่มงานต่าง ๆ โดยเฉพาะงานด้านความมั่นคงภายใน อาจก่อให้เกิดอุปสรรคใน
การประสานงานการปฏิบัติต่อหน่วยงานภายนอกที่ต้องประสานงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องงานความมั่นคงได้ 

ประการที่ 3 จากการสะท้อนความเห็น ปัญหาและอุปสรรค ผู้ให้ข้อมูลส าคัญยังมีข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาและ
ความเป็นไปได้ในการปรับปรุงโครงสร้างส านักงานปกครองและทะเบียน คือ เห็นควรให้มีการทบทวนการปรับปรุงโครงสร้างครั้งนี้ใหม่
โดยการน าข้อดีของโครงสร้างเดิมที่ครอบคลุมภารกิจการท างานมากกว่ากับข้อดีของโครงสร้างใหม่ที่มีการแบ่งการท างานภายในและ
ค านึงถึงความก้าวหน้าในการท างานของบคุลากรที่มีประสิทธิภาพมากกว่ามาประยุกต์รวมกัน ทบทวนบทบาทหน้าที่ และบุคลากร
ด้านปกครองให้สอดคล้องกับภารกิจของส านักงานปกครองและทะเบียนขยายกรอบอัตราก าลังของส านักงานปกครองและ
ทะเบียนให้มากข้ึน โดยการสรรหาหรือเกลี่ยอัตราก าลังจากหน่วยงานอื่นๆ ที่เกินมาด ารงต าแหน่งในกลุ่มงานที่ยังขาดอยู่ เนื่องจาก
ส านักงานปกครองและทะเบียนต้องรับผิดชอบการท างานของส านักงานเขตถึง 2 ฝ่าย คือฝ่ายปกครองและฝ่ายทะเบียน ซึ่งไม่
เพียงพอกับปริมาณงานท่ีมี และให้ข้าราชการฝ่ายบริหารงานทั่วไป  ที่โดนเกลี่ยให้ไปนั่งทับในต าแหน่งเจ้าพนักงานปกครองกลับมา
สังกัดฝ่ายบริหารงานทั่วไปตามเดิม เพื่อท าให้การปฏิบัติงานของส านักงานปกครองและทะเบียนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น             
อีกทั้งการปรับปรุงโครงสร้างการปฏิบัติราชการควรค านึงความเจริญก้าวหน้าของผู้ปฏิบัติงานทุก ๆ คน ไปพร้อม ๆ กันด้วย      
ไม่ควรโฟกัสไปท่ีบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง  

ตาราง 5 
ตารางแสดงข้อมูลของผู้ให้ข้อมลูส าคัญ เรื่อง ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาและความเป็นไปได้ในการปรับปรุงโครงสร้าง
ส านักงานปกครองและทะเบียน 

ความคิดเห็นของผู้ให้ข้อมูลหลกั 
ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาและความเป็นไปได้ในการปรับปรุงโครงสร้าง 

ส านักงานปกครองและทะเบียน 
คิดเป็นร้อยละ 

ของผู้ให้ข้อมูลทั้งหมด 
1 ทบทวนการปรับปรุงโครงสร้างครั้งนี้ใหม่โดยการน าข้อดีของโครงสร้างเดิมที่ครอบคลุม
ภารกิจการท างานมากกว่ากับข้อดีของโครงสร้างใหม่ที่มีการแบ่งการท างานภายในและ
ค านึงถึงความก้าวหน้าในการท างานของบุคลากรที่มีประสิทธิภาพมากกว่ามาประยุกต์รวมกัน  
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2 ทบทวนบทบาทหน้าท่ี และบุคลากรด้านปกครองให้สอดคล้องกับภารกิจของส านักงาน
ปกครองและทะเบียนขยายกรอบอัตราก าลังของส านักงานปกครองและทะเบยีนให้มาก
ขึ้น โดยการสรรหาหรือเกลี่ยอัตราก าลังจากหน่วยงานอื่นๆ ที่เกินมาด ารงต าแหน่งในกลุ่มงาน
ที่ยังขาดอยู่ เนื่องจากส านักงานปกครองและทะเบียนต้องรับผิดชอบการท างานของ
ส านักงานเขตถึง 2 ฝ่าย คือฝ่ายปกครองและฝ่ายทะเบยีน ซึ่งไมเ่พียงพอกับปริมาณงาน 
ที่มี และให้ข้าราชการฝ่ายบริหารงานทั่วไป  ที่โดนเกลี่ยให้ไปนั่งทับในต าแหน่งเจ้าพนักงาน
ปกครองกลับมาสังกัดฝ่ายบริหารตามเดิม เพื่อท าให้การปฏิบัติงานของส านักงานปกครอง
และทะเบียนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

50 

3 การปรับปรุงโครงสร้างการท างานควรมีการค านึงถึงความเจรญิก้าวหน้าของ
ผู้ปฏิบัติงานทุกๆ คน ไปพร้อมๆ กนัด้วย ไม่ควรโฟกัสไปท่ีบุคคลใดบคุคลหนึ่ง 
หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง  

10 
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จากตารางดังกล่าวผู้ให้ข้อมูลหลักมีข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาและความเป็นไปได้ในการปรับปรุงโครงสร้างส านักงาน
ปกครองและทะเบียน ดังนี้ คือ เห็นควรให้มีการทบทวนการปรับปรุงโครงสร้างครั้งนี้ใหม่โดยการน าข้อดีของโครงสร้างเดิมที่
ครอบคลุมภารกิจการท างานมากกว่ากับข้อดีของโครงสร้างใหม่ที่มีการแบ่งการท างานภายในและค านึงถึงความก้าวหน้าในการท างาน
ของบุคลากรที่มีประสิทธิภาพมากว่ามาประยุกต์รวมกัน มากที่สุด ถึงร้อยละ 70 ของผู้ให้ข้อมูลส าคัญทั้งหมด และทบทวนบทบาท
หน้าที่ และบุคลากรด้านปกครองให้สอดคล้องกับภารกิจของส านักงานปกครองและทะเบี ยน ขยายกรอบอัตราก าลังของ
ส านักงานปกครองและทะเบียนให้มากขึ้น โดยการสรรหาหรือเกลี่ยอัตราก าลังจากหน่วยงานอื่นๆ ที่เกินมาด ารงต าแหน่งใน
กลุ่มงานที่ยังขาดอยู่ เนื่องจากส านักงานปกครองและทะเบียนต้องรับผิดชอบการท างานของส านักงานเขตถึง 2 ฝ่าย คือฝ่าย
ปกครองและฝ่ายทะเบียน ซึ่งไม่เพียงพอกับปริมาณงานที่มี และให้ข้าราชการฝ่ายบริหารงานทั่วไปที่โดนเกลี่ยให้ไปนั่งทับใน
ต าแหน่งเจ้าพนักงานปกครองกลับมาสังกัดฝ่ายบริหารงานทั่วไปตามเดิม เพื่อท าให้การปฏิบัติงานของส านักงานปกครองและ
ทะเบียนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รองลงมา คิดเป็นร้อยละ 50 ของผู้ให้ข้อมูลส าคัญทั้งหมด และข้อเสนอแนะที่น้อยที่สุดคือ 
ควรค านึงถึงความเจริญก้าวหน้าของผู้ปฏิบัติงานทุกๆ คน ไปพร้อมๆ กัน โดยไม่โฟกัสไปที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกลุ่มใดกลุ่ม
หนึ่งคิดเป็นร้อยละ 10 ของผู้ให้ข้อมูลส าคัญทั้งหมด 

ตาราง 6 
ตารางสรุปภาพรวมสดัส่วนข้อมลูของผู้ให้ข้อมูลส าคญั เรื่อง ความคดิเห็นความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงสร้างการปฏิบตัิงาน 
ข้อจ ากัด ปัญหา และความเป็นไปได้ในการปรับปรุงโครงสร้างส านักงานปกครองและทะเบยีน 

ความคิดเห็นของผู้ให้ข้อมูลหลกั 
คิดเป็นร้อยละ 

ของผู้ให้ข้อมูลทั้งหมด 
1. ข้อดีของการปรับปรุงโครงสร้างการปฏิบัติงาน 27.27 
2. ปัญหาและข้อจ ากัดของการปรับปรุงโครงสร้างการปฏิบัติงาน 45.45 
3. ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาและความเป็นไปได้ในการปรับปรุงโครงสร้าง 
การปฏิบัติงาน 

27.27 

 จากตารางดังกล่าวข้างต้นแสดงให้เห็นว่าผู้ให้ข้อมูลส าคัญมีความเห็นว่าโครงสร้างการปฏิบัติงานนี้มีปัญหาและข้อจ ากัด 
มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 45.45 รองลงมา ได้แก่ ข้อดี และข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาและความเป็นไปได้ในการปรับปรุง
โครงสร้างการปฏิบัติงาน ในสัดส่วนที่เท่ากัน คือ คิดเป็นร้อยละ 27.27  

 
การอภิปรายผลสามารถสรุปได้ ดงันี้ 
การศึกษาโครงสร้างการปฏิบัติงาน ข้อจ ากัด ปัญหา และความเป็นไปได้ในการปรับปรุงโครงสร้างส านักงานปกครอง

และทะเบียน พบว่า  
การปรับปรุงโครงสร้างการปฏิบัติราชการครั้งนี้มีรูปแบบที่ เป็นทางการ มีการก าหนดวัตถุประสงค์ โครงสร้างองค์การ 

ก าหนดความสัมพันธไ์ว้อย่างชัดเจน มีกฎระเบียบ ข้อบังคับท่ีเป็นแบบแผน หรือก าหนดไว้ในกฎหมาย มีสายการบังคับบัญชาที่
ชัดเจนมีการแบ่งงานกันท าตามความสามารถสอดคล้องกับแนวคิดของ Stephen P. Robbins and Mary Coulter (อ้างอิงใน 
วรัชยา ศิริวัฒน์, 2561) กล่าวโดยสรุปว่า “การจัดองค์การเป็นเรื่องท้าทายส าหรับผู้บริหารในการที่จะออกแบบและวาง
โครงสร้างองค์การเพื่อที่จะให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพอีกทั้งบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของ
องค์การด้วย การจัดโครงสร้างองค์การจึงเป็นการก าหนดขอบเขตอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการงาน ซึ่งจะต้องมีการแบ่งงาน     
จัดกลุ่มงาน ประสานงาน ในการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์การ ก็จะส่งผลต่อรูปแบบองค์การด้วยเนื่องจาก
โครงสร้างองค์การประกอบด้วยองค์ประกอบส าคัญได้แก่ การแบ่งงาน การจัดแบ่งหน่วยงานตามสายการบังคับ การรวมอ านาจ
และการกระจาย และความเป็นทางการ โดยโครงสร้างแบบระบบราชการเป็นโครงสร้างองค์การมีลักษณะเป็นแบบแผนมากขึ้น 
ระบบราชการจึงเป็นโครงสร้างที่มีความเหมาะสมกับสภาพดังกล่าว สอดคล้องกับแนวความคิดของ Max Weber ด้านการแบ่ง
งาน การก าหนดอ านาจหน้าท่ีตามสายการบังคับบัญชาการคัดเลือกบุคคลอย่างเป็นทางการ กฎ ระเบียบที่เป็นทางการเน้นการ
ปฏิบัติงานเป็นอาชีพ”แต่ถึงอย่างไรการปรับปรุงโครงสร้างครั้งนี้เป็นการพิจารณาโดยใช้หลักเกณฑ์ของ 
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จ านวนคนมากกว่าการพิจารณาจากภารกิจของงานและโอกาสในการเลื่อนระดับของหัวหน้ากลุ่มงานมีสัดส่วนน้อยลง       
ส่งผลให้เกิดการต่อต้านการปรับปรุงโครงสร้างการปฏิบัติงาน 

การคัดเลือกบุคลากร นั้น เนื่องจากการปรับปรุงโครงสร้างครั้งนี้พิจารณาจากจ านวนมากกว่าภารกิจอ านาจหน้าที่    
ท าให้ต้องมีการเกลี่ยอัตราก าลังจากฝ่ายบริหารงานทั่วไปไปด ารงต าแหน่งตามกลุ่มงานต่างๆ เพื่อให้ครบตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 
ดังนั้นต้องรอให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารงานท่ัวไปผู้ที่ถูกเกลี่ยอัตราก าลังไปด ารงต าแหน่งต้องขอโยกย้าย เกษียณอายุราชการ หรือ
ลาออกจากราชการก่อน จึงจะสามารถคัดเลือกได้อย่างเป็นทางการ โดยค านึงถึงความรู้ ความสามารถที่เหมาะสมกับต าแหน่ง 
และสามารถส่งเสริมในเรื่องการศึกษา การฝึกอบรม และการสอบได้ตรงกับสายงานอย่างเป็นทางการและมีประสิทธิภาพ 

การออกแบบเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ นั้น เพื่อยกระดับความก้าวหน้าของกลุ่มผู้บริหารและหัวหน้ากลุ่มงาน
เท่านั้น กล่าวคือ เดิมต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงานปกครองและทะเบียน เป็นต าแหน่งระดับ อ านวยการสูง แต่ต าแหน่ง
ผู้อ านวยการส่วนฯ เป็นต าแหน่งระดับช านาญการพิเศษเท่านั้น ท าให้ผู้อ านวยการส่วนฯ ไม่สามารถด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ
ส านักงานฯ ได้อย่างต่อเนื่อง แต่โครงสร้างใหม่ปรับต าแหน่งผู้อ านวยการส่วนฯ เป็นต าแหน่งระดับ อ านวยการต้น ท าให้ผู้อ านวยการส่วนฯ 
สามารถด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงานฯ ได้ทันทีหากได้รับการคัดเลือก และปรับต าแหน่งระดับหัวหน้าฝ่ายฯ ให้มีต าแหน่ง
ทางการบริหาร โดยได้รับการแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้ากลุ่มงาน ส่วนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานยังไม่ได้รับผลประโยชน์ในเรื่องดังกล่าว 
 
บทสรุป 
 

สรุปภาพรวมแนวทางการพัฒนาและความเป็นไปได้ในการปรับปรุงโครงสร้างส านักงานปกครองและทะเบียนครั้งนี้ คือ เห็น
ควรให้มีการทบทวนการปรับปรุงโครงสร้างครั้งนี้ใหม่โดยการน าข้อดีของโครงสร้างเดิมที่ครอบคลุมภารกิจการท างานมากกว่ากับข้อดี
ของโครงสร้างใหม่ที่มีการแบ่งการท างานภายในและค านึงถึงความก้าวหน้าในการท างานของบุคลากรที่มีประสิทธิภาพมากกว่ามา
ประยุกต์รวมกัน ทบทวนบทบาทหน้าที่ และบุคลากรด้านปกครองให้สอดคล้องกับภารกิจของส านักงานปกครองและทะเบียน 
ขยายกรอบอัตราก าลังของส านักงานปกครองและทะเบียนให้มากข้ึน โดยการสรรหาหรือเกลี่ยอัตราก าลังจากหน่วยงานอื่นๆ ที่
เกินมาด ารงต าแหน่งในกลุ่มงานที่ยังขาดอยู่เนื่องจากส านักงานปกครองและทะเบียนต้องรับผิดชอบการท างานของส านักงาน
เขตถึง 2 ฝ่าย คือฝ่ายปกครองและฝ่ายทะเบียน ซึ่งไม่เพียงพอกับปริมาณงานท่ีมี และให้ข้าราชการฝ่ายบริหารงานทั่วไปที่โดน
เกลี่ยให้ไปนั่งทับในต าแหน่งเจ้าพนักงานปกครองกลับมาสังกัดฝ่ายบริหารงานทั่วไปตามเดิม เพื่อท าให้การปฏิบัติงานของ
ส านักงานปกครองและทะเบียนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกทั้งควรค านึงถึงความเจริญก้าวหน้าของผู้ปฏิบัติงานทุกๆ คน ไป
พร้อมๆ กัน โดยไม่โฟกัสไปท่ีบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 
  
ข้อเสนอแนะ 

 
 จากผลการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะในการปรับปรุงโครงสร้างการปฏิบัติงานของส านักงานปกครองและทะเบียน
ดงันี ้

1. ควรน าโครงสร้างแบบระบบราชการ (Bureaucracy) มาใช้ เนื่องจากส านักงานปกครองและทะเบียนจ าเป็นที่
จะต้องมีการวางโครงสร้างองค์การ เพื่อให้มีการจัดแบ่งหน่วยงานที่มีลักษณะเฉพาะด้าน เพิ่มระดับของการบริหารจัดการ มี
การก าหนดกฎ ระเบียบ และมีความเป็นทางการ จึงท าให้โครงสร้างองค์การมีลักษณะเป็นแบบแผนมากขึ้น ดังนั้นโครงสร้าง
องค์การแบบระบบราชการจึงเป็นโครงสร้างองค์การมีลักษณะเป็นแบบแผนมากขึ้น ระบบราชการจึงเป็นโครงสร้างที่มีความ
เหมาะสมกับสภาพดังกล่าวลักษณะขององค์การแบบระบบราชการ ตามแนวความคิดของ Max Weber มีดังนี้  

 1) มีการแบ่งงาน (division of labor) โดยค านึงถึงความช านาญเฉพาะด้าน  
 2) มีการก าหนดอ านาจหน้าที่ตามสายการบังคับบัญชา (authority hierarchy) การก าหนดต าแหน่งต่างๆ ต้องมี

ความสอดคล้องกับล าดับช้ันของสายการบังคับบัญชา อ านาจในการบังคับบัญชาจะลดหลั่นจากระดับสูงลงมายังระดับกลาง  
 3) การคัดเลือกบุคคลอย่างเป็นทางการ (formal selection) การคัดเลือกสมาชิกในองค์การจะค านึงถึงความรู้ 

ความสามารถท่ีเหมาะสมกับต าแหน่ง และให้ความส าคัญการศึกษา การฝึกอบรม และการสอบอย่างเป็นทางการ 
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 4) กฎ ระเบียบ ที่เป็นทางการ (formal rules and regulations) เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นแบบแผนเดียวกัน 
จึงมีการก าหนดกฎ ระเบียบและวิธีการปฏิบัติอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร และต้องปฏิบัติตามกฎ ระเบียบเหล่านั้นอย่าง
เคร่งครัด 

    5) ไม่ค านึงถึงเรื่องส่วนตัว (impersonality) สมาชิกในองค์การทุกคนต้องปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ดังกล่าวแล้ว 
และต้องหลีกเลี่ยงการน าเรื่องส่วนตัวเข้าไปเกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน  

 6) เน้นการปฏิบัติงานเป็นอาชีพ (career orientation) ผู้บริหารในองค์การ จะเป็นผู้บริหารอาชีพ มากกว่าเป็น
เจ้าของกิจการ สมาชิกทุกคนในองค์การจะได้รับเงินเดือนที่แน่นอน (fixed salaries) และมีโอกาสก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่ใน
องค์การ 
 2. ควรมีการประชุมทบทวนโครงสร้างองค์กร ได้แก่ สภาพแวดล้อมภายใน คือ ระบบย่อยภายในองค์การ เช่น เป้าหมาย
ขององค์การ ค่านิยมองค์การ กลยุทธ์ โครงสร้าง วัฒนธรรม เป็นต้น สภาพแวดล้อมภายนอกองค์การ เช่น สภาพแวดล้อมทาง
การเมือง เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี ซึ่งเป็นสภาพแวดล้อมทั่วไป และ ยังมีสภาพแวดล้อมภายนอกเฉพาะขององค์การ เช่น 
คู่แข่ง คู่ค้าหรือผู้ส่งวัตถุดิบ ลูกค้าช่วงเวลาที่ผ่านมา ว่าได้ก่อให้เกิดปัญหาอะไรบ้าง และอาจจะก่อให้เกิดผลกระทบในอนาคต
อะไรบ้าง รวมถึงการหาทางแก้ไขป้องกันร่วมกันจากทุกหน่วยงานสรุป ปัญหาเชิงโครงสร้างและระบบการบริหารงานภายในองค์กร 
 องค์กรควรจะก าหนดวาระในการทบทวนโครงสร้างและระบบการบริหารงานที่แน่นอน เช่น ทุก 6 เดือน ทุกปี    
หรือทุก 2 ป ี

3. เมื่อทบทวนโครงสร้างเสร็จแล้ว หน่วยงานก็มาพิจารณาว่า ควรจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงในด้านใด  
 1) การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีหรือระบบผลิต (Technology Changes)  
 2) การเปลี่ยนแปลงผลผลิต (Product or service changes)  
 3) การเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง (Structure and System changes)  
 4) การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมหรือการเปลี่ยนแปลงด้านพนักงาน (Culture/People Changes) จะเป็นการ

เปลี่ยนแปลงค่านิยม บรรทัดฐาน ความเช่ือ ทัศนคติ และพฤติกรรมของผู้ปฏิบัติงานเมื่อพิจารณาแล้วว่าควรเปลี่ยนแปลง
องค์การในด้านใดแล้ว ให้ด าเนินการเปลี่ยนแปลงองค์การตามกระบวนการ  ดังนี้ 1) สลายการต้องการอยู่ในสภาพเดิม          
2) ด าเนินการเปลี่ยนแปลง และ 3) การรักษาสภาวะใหม่ให้เกิดขึ้น 

4. พัฒนาองค์การโดยใช้องค์ประกอบ 3 ประการ คือ  
 1) อาศัยผู้ช านาญทางการพัฒนาองค์การเข้าไปแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น  
 2) เน้นการพัฒนาองค์การ และสมาชิกภายในองค์การโดยอาศัยทฤษฎีจิตวิทยา ที่เช่ือว่ามนุษย์มีความต้องการ

ความเจริญเติบโตอย่างแท้จริงจึงมิควรมีการกีดกันความต้องการของมนุษย์  
 3) อาศัยวิชาสังคมศาสตร์ ซึ่งการพัฒนาองค์การนั้นจะต้องเน้นความรู้จากวิชาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ 

จิตวิทยา และอื่นๆ ซึ่งผู้จัดการและที่ปรึกษา การพัฒนาองค์การได้เคยใช้ปฏิบัติและได้ผลดีมาแล้ว 
5. ด าเนินการออกแบบทางก้าวหน้าในสายอาชีพ โดยศึกษาข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับบทบาทภารกิจโครงสร้างองค์กร

และต าแหน่งงานของส่วนราชการรวมทั้งสภาพ ข้อเท็จจริงในการปฏิบัติราชการ วัฒนธรรมในการบริหารราชการภายในองค์กร 
ตลอดจน สภาพปัญหาการบริหารทรัพยากรบุคคลในส่วนราชการนั้นๆ ด้วย เพี่อให้ได้ข้อเท็จจริงประกอบการออกแบบทาง
ก้าวหน้าให้เหมาะสมกับส่วนราชการ 

6. การเปลี่ยนแปลงองค์การที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงในส่วนใดขององค์การก็ตาม มักจะได้รับการต่อต้าน
จากองค์การ ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่สามารถพบได้เสมอในการเปลี่ยนแปลงองค์การ ดังนั้น ในขั้นตอนแรกของการเปลี่ยนแปลง
องค์การจะต้องลดการต่อต้านจากบุคคล ( individual resistance) และ การต่อต้านจากองค์การ (organizational 
resistance) ลงให้ได้ เพื่อช่วยให้การเปลี่ยนแปลงประสบความส าเร็จ การจัดการกับการต่อต้านการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนั้น 
องค์การสามารถท าได้โดย 1) การให้การศึกษาและติดต่อสื่อสาร 2) การสร้างการมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลง 3) การให้ความ
ช่วยเหลือ สนับสนุน 4) การเจรจาต่อรอง 5) การเข้าไปจัดกระท าหรือดึงเข้ามาเป็นพวก 6) การบังคับ 7) การประกันความสูญเสียที่
อาจจะเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง 8) ด าเนินการเปลี่ยนแปลงเฉพาะที่จ าเป็นและอ านวยความสะดวก ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับสถานการณ์ 
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ภาพ 3 แผนภาพแสดงแนวทางการปรับปรุงโครงสร้างของส านักงานปกครองและทะเบียน 

พิจารณาว่าเป็นองค์กร
ประเภทใด 

- เป็นองค์การที่เป็นทางการ หรือองค์การที่มีรูปแบบ  
- เป็นองค์การที่ไม่แสวงหาก าไร 

ทบทวนโครงสร้าง 

- สภาพแวดล้อมภายใน เช่น เปา้หมายขององค์การ ค่านิยม
องค์การ กลยุทธ์ โครงสร้าง วัฒนธรรม เป็นต้น  
- สภาพแวดล้อมภายนอก เช่น การเมือง เศรษฐกิจ สังคม 
เทคโนโลยี คู่แข่ง คู่ค้าหรือผู้ส่งวัตถุดิบ ลูกค้า 

พิจารณาว่า ควรจะต้องมี
การเปลีย่นแปลงในด้านใด 

1. การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยหีรือระบบผลิต  
2. การเปลี่ยนแปลงผลผลิต  
3. การเปลี่ยนแปลง 
4. การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมหรือการเปลี่ยนแปลง 
   ด้านพนักงาน 

กระบวนการการเปลี่ยนแปลงองค์การ 
1.สลายการต้องการอยู่ในสภาพเดมิ 
2. ด าเนินการเปลี่ยนแปลง และ  
3. การรักษาสภาวะใหม่ใหเ้กิดขึ้น 

พัฒนาองค์การ 

1. อาศัยผู้ช านาญทางการพัฒนาองค์การเข้าไปแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น  
2. เน้นการพัฒนาองค์การ และสมาชกิภายในองค์การ 
3. อาศัยวิชาความรู้จากวิชาสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์ จิตวิทยา 
และอื่นๆ 

ออกแบบทางก้าวหน้า 
ในสายอาชีพของบุคลากร

ในองค์การ 

โดยศึกษาข้อมูลพื้นฐานเกีย่วกับ 
1. บทบาทภารกิจ โครงสร้างองค์กรและโครงสร้างต าแหน่ง 
2. โครงสร้างอายุก าลังคน 
3. มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
4.หลักเกณฑ์และวิธกีารแต่งตั้งที่ ก.พ. ก าหนด 
5. ธรรมเนียมปฏิบัติในการแต่งตั้งของส่วนราชการ 
นอกจากหลักเกณฑ์และวธิีการแต่งตั้งที่ก.พ.ก าหนด 

ลดการต่อต้านการ
เปลี่ยนแปลงองค์การ 

การลดต่อต้านการเปลี่ยนแปลง มีดังนี ้
1. การให้การศึกษาและติดต่อสือ่สาร  
2. การสร้างการมีส่วนรว่มในการเปลี่ยนแปลง  
3. การให้ความชว่ยเหลือ สนับสนุน  
4. การเจรจาต่อรอง  
5. การเข้าไปจัดกระท าหรือดึงเข้ามาเป็นพวก  
6. การบังคับ  
7. การประกันความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง  
8. ด าเนินการเปลี่ยนแปลงเฉพาะที่จ าเป็นและอ านวยความสะดวก 

การต่อต้านการเปลี่ยนแปลงเกิดจาก 
1. บุคคล ได้แก่ ความไม่มั่นคง,  
การสูญเสียผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ,  
การกลัวความไม่รู้, การสูญเสีย
สถานภาพทางสังคม, การขาด
ความคุ้นเคยและความสะดวกสบาย 
2. องค์การ ได้แก่ การไม่สามารถสร้าง
การยอมรับการเปลี่ยนแปลงให้แก่
พนักงาน, ความเฉือ่ยชาของโครงสร้าง, 
ความเฉื่อยชาของกลุ่ม, ความสัมพันธ์
ระหว่างระบบย่อยต่างๆ และข้อจ ากัด
ของการเปลี่ยนแปลงเฉพาะจุด,
ผลกระทบต่อความช านาญ อ านาจ 
และทรัพยากร 
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ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป ควรศึกษารูปแบบโครงสร้างการปฏิบัติงาน ข้อจ ากัด ปัญหา และความเป็นไปได้ 
ในการปรับปรุงโครงสร้างของหน่วยงาน ในสังกัดกรุงเทพมหานคร หรือหน่วยงานภายนอก เพื่อให้ทราบถึงแนวทางการ
ปรับปรุงโครงสร้างการปฏิบัติราชการของหน่วยงานเหล่านั้น น ามาเป็นข้อมูลพื้นฐานและประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบทบาท
ภารกิจโครงสร้างองค์กรและต าแหน่งงานของส่วนราชการรวมทั้งสภาพข้อเท็จจริงในการปฏิบัติราชการ วัฒนธรรมในการ
บริหารราชการ ตลอดจนสภาพปัญหาการบริหารทรัพยากรบุคคลรวมถึงออกแบบทางก้าวหน้าในสายอาชีพให้เหมาะสมกับ  
การปรับปรุงโครงสร้างของส านักงานปกครองและทะเบียนครั้งต่อไป 
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