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บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีจดุประสงค์เพื่อศึกษา รูปแบบการปฏิบัติงานของบุคลากรฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวสัดิการสงัคม 
ปัญหาและอุปสรรคของการปฏิบตัิงาน และแนวทางการแกไ้ขปัญหา ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานของบุคลากร 
ฝ่ายพัฒนาชุมชนละสวัสดิการสังคม ส านักงานเขตลาดกระบัง โดยใช้วิธีวิจัยเอกสารและวิจัยสนาม ในส่วนของ      
การวิจัยสนาม เก็บรวบรวมข้อมลูโดยการสัมภาษณจ์ากผู้ให้ข้อมลูส าคัญ จ านวน 15 คน ผลการวจิัยพบว่า รูปแบบ 

การปฏิบัติงานมีการวางโครงสรา้งโดยแบ่งสายการบังคับบญัชาไว้อยา่งชัดเจน บุคลากรปฏิบัติงานตามค าสั่งมอบหมาย 

หน้าท่ีความรับผิดชอบตามกรอบมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง ต้องมทีักษะ ความรู้ ความสามารถในงานของตนเอง  
ปฏิบัติงานตามกฎ ระเบียบของหน่วยงาน น าหลักธรรมาภิบาลมาใช้เป็นกรอบในการปฏิบตัิงาน นอกจากน้ียังต้อง    
มีการตดิตามและประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ ซึ่งในการปฏิบัติงานมักพบปัญหาเกี่ยวกับการบริหารงาน
ภายในไมม่ีประสิทธิภาพ บุคลากรขาดขวัญและก าลังใจในการปฏิบตัิงาน ขาดความรู้ในเรื่องกฎ ระเบยีบ และความรู ้
เกี่ยวกับงานท่ีปฏิบัติ รวมทั้งวัสดุ อุปกรณ์ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน จากท่ีกล่าวมาแล้วนั้นจึงน ามาสู่แนวทางในการพัฒนา 
การปฏิบัติงานของบุคลากรฝ่ายพฒันาชุมชนฯ ซึ่งต้องพัฒนาโครงสร้างอัตราก าลัง ให้สอดคล้องกับภารกิจหน้าท่ี 

และปรมิาณงาน ปรับปรุงกระบวนการบริหารภายในให้มีประสิทธิภาพ จัดสรรงบประมาณในการจดัซื้อวัสดุ อุปกรณ์
ที่ใช้ในการปฏิบัติงานให้เพียงพอ สร้างขวัญและก าลังใจให้แก่บุคลากรโดยเปิดโอกาสในการก้าวหนา้ในสายอาชีพ 

และจัดสรรสวสัดิการที่ตอบสนองต่อความต้องการของบุคลากร ควรให้ความส าคัญกับการพัฒนาบุคลากร 

โดยการจัดฝึกอบรมให้ความรู้เกีย่วกับกฎ ระเบยีบ และแนวทางในการปฏิบัติงาน ตลอดจนมีการติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานที่เป็นรปูธรรม 
 
ค าส าคัญ : การพัฒนาการปฏิบตังิานบุคลากร, ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ส านักงานเขตลาดกระบัง 
 
บทน า 
  จากกระแสการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันองค์การทั้งภาครัฐและเอกชนได้รับผลกระทบจากปจัจัยตา่ง ๆ            
ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม กฎหมาย การบริหารและเทคโนโลยี ซึง่ปัจจัยเหลา่นี ้
ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงขององค์การจึงมีความจ าเป็นที่องค์การต้องปรับตัวหรือหาแนวทางในการบรหิารรูปแบบ 
ใหม่ ๆ เพื่อใช้ในการปรับปรุงให้องค์การมีโครงสร้างบทบาท กลยุทธ์ ท่ีสอดคล้องและเหมาะสมกับสถานการณ์    
ที่เกิดขึ้นในยุคปัจจุบัน ผู้บริหารองค์การ จึงจ าเป็นต้องมีความสามารถทางการบริหารเพื่อให้เกิดประสทิธิภาพ            
ในการปฏิบัติงานของบุคลากรและเกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อองค์การอย่างแท้จริง การบริหารที่ให้เกิดประสิทธิภาพและ 
ประสิทธิผลนั้น  ต้องให้ความส าคญักับทรัพยากรมนุษย์เพราะมนุษย์ถือเป็นสิ่งมีค่าทีสุ่ดในองค์การ และหากจะ            
ท าการพัฒนาในด้านใดแล้วต้องเริม่จากการพัฒนามนุษย์เป็นอันดับแรก เพราะการพัฒนามนุษย์จะส่งผลถึง 
การพัฒนาการปฏบิัติงานของบุคลากรในองค์การด้วย การพัฒนาการปฏิบัติงานของบุคลากรจึงเป็นการเปลีย่นแปลง 
 

*บทความนี้เรียบเรียงจากการค้นคว้าอิสระ เรื่อง การพัฒนาการปฏิบัติงานของบุคลากรฝ่ายพัฒนาชุมชนละสวัสดิการสังคม  
ส านักงานเขตลาดกระบัง  
 **นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
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ปรับปรุงวิธีการในการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น ในทุกองค์การจะมีบุคลากรที่มีพฤติกรรม ทัศนคติในการท างาน                
ที่แตกต่างกัน บางคนท างานด้วยความกระตือรือร้น มุ่งมั่นในการท างาน แต่บางคนท างานตามหน้าท่ี ขาดความตั้งใจ  
ไม่มีความคิดริเริม่สร้างสรรค์ จึงมคีวามจ าเป็นต้องส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาการปฏิบตัิงานและพัฒนาตนเองควบคู่ 
กันไป โดยส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการแสดงความคดิ การตดัสินใจ การวางแผนการปฏิบัติงาน              
และการประเมินผลการปฏิบัติงาน ในการด าเนินโครงการหรือกิจกรรมที่เป็นภารกิจขององค์การร่วมกนั             
สร้างความสัมพันธ์อันดรีะหว่างผูบ้ริหารกับบุคลากรในองค์การเสรมิสร้างพลังของการท างานเป็นกลุม่ (Teamwork)  
เพื่อให้เกิดความคดิริเริ่มสร้างสรรค์ใหม่ ๆ ในการปฏิบตัิงานและเกดิการแก้ไขปญัหาร่วมกันซึ่งจะก่อให้เกิดการพัฒนา 
อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน  

ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ส านักงานเขตลาดกระบัง มีภารกิจงานท่ีอยู่ในความรับผิดชอบ           
ในหลายด้าน เช่น ด าเนินการพัฒนาชุมชน ท้ังทางด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม อนามัย และคณุภาพชีวิตให้กับ 
ประชาชนในพ้ืนท่ีเขตลาดกระบัง อีกทั้งยังมีภารกิจท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินการตามนโยบายที่รัฐบาลมอบหมาย         
จึงท าให้ในการปฏิบัติงานของบุคลากรฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวสัดิการสังคมมคีวามจ าเป็นต้องติดต่อประสานงาน       
กับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงประชาชนในพ้ืนท่ีเขตลาดกระบังเป็นจ านวนมาก อีกทั้ง 
ผู้บริหารกรุงเทพมหานครมคีวามมุ่งหวังให้กรุงเทพมหานครเป็นองค์การที่มอบบริการให้แก่ประชาชนด้วย           
ความเป็นเลิศ บุคลากรต้องมีทักษะ ความรู้ความสามารถและมีทัศนคติในเชิงบวกในการให้บริการประชาชน            
เพื่อให้เกิดความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การ จึงท าให้บุคลากรฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม           
ต้องเร่งพัฒนาตนเองและพัฒนาการปฏิบัติงานใหเ้กิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล แต่ในการปฏิบตัิงานน้ันบุคลากร 
มักจะประสบปญัหาตา่ง ๆ ได้แก่ ปัญหาในการบริหารงานบุคคล ความขัดแย้งระหว่างบุคลากรในหน่วยงาน            
ความขัดแย้งระหว่างบุคลากรกับประชาชนท่ีมาติดต่อขอรับบริการ ปัญหาวิธีการปฏบิัติงานท่ีมีขั้นตอนยุ่งยากซับซ้อน 
ท าให้การปฏิบัติงานเกิดความล่าช้า ประกอบกับบุคลากรบางคนไม่ตระหนักถึงบทบาทและหน้าท่ีตามที่ได้รับ 
มอบหมาย ขาดความเสียสละในการท างาน บุคลากรปฏิบัติงานตามค าสั่งผู้บังคับบญัชาเพียงเท่านั้น ขาดการมี        
ส่วนร่วมในการท างานร่วมกัน ไมม่ีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ บุคลากรไม่กล้าแสดงความคดิเห็น ขาดแรงจูงใจ          
ในการพัฒนาการปฏิบตัิงาน ส่งผลให้การปฏบิัติงานของบุคลากรฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวสัดิการสังคม ส านักงาน        
เขตลาดกระบังขาดประสิทธิภาพ ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเปา้หมายของทางส านักงานเขตลาดกระบัง           
ที่ได้วางไว้  

บุคลากรฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวสัดิการสังคมในฐานะทีเ่ป็นผู้มบีทบาทในการขับเคลื่อนภารกิจท่ีด าเนินการ 
เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนและขับเคลื่อนนโยบายในด้านต่าง ๆ จึงมคีวามจ าเป็นต้องพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ  
สร้างมาตรฐานทางด้านคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานอยู่ตลอดเวลา รวมทั้งต้องมีความรู้ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาลอย่างละเอียด เพื่อสามารถถ่ายทอดสาระส าคญัของนโยบายให้แก่ประชาชนในพ้ืนท่ี 
เขตลาดกระบังได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตามวัตถุประสงค์ของนโยบายที่ตั้งไว้ อีกท้ังยังต้องปรับตวัเพื่อพัฒนา 
การปฏิบัติงานของตนเองอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้เกดิการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อองค์การ 

จากความเป็นมาดังกล่าว ผู้วิจัยซึ่งเป็นบุคลากรของส านักงานเขตลาดกระบัง จึงมีความสนใจที่จะศึกษา  
การพัฒนาการปฏบิัติงานของบุคลากรฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวสัดิการสังคม ส านักงานเขตลาดกระบัง ปัญหาและ 
อุปสรรคของการปฏิบัติงาน และแนวทางการแก้ไขปัญหา ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงาน เพื่อน าผลการศึกษาไป 
ใช้ในการพัฒนาการปฏิบัติงานของบุคลากรฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวสัดิการสังคม ส านักงานเขตลาดกระบังต่อไป 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษารูปแบบการปฏบิัติงานของบุคลากรฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวสัดิการสังคม ส านกังานเขตลาดกระบัง 
  2. เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคของการปฏิบัติงานของบุคลากรฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม  
ส านักงานเขตลาดกระบัง 
 3. เพื่อศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหา ปรับปรุงและพัฒนาการปฏบิัติงานของบุคลากรฝ่ายพัฒนาชุมชนและ 
สวัสดิการสังคม ส านักงานเขตลาดกระบัง 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) อันประกอบด้วยกระบวนการศึกษา 
และวิเคราะห์ข้อมลูจากเอกสาร (Documentary research) และการวิเคราะห์ข้อมลูสนาม (Field research) ผู้วิจัย 
ได้คัดเลือกผู้ให้ข้อมูลส าคญั (Key informants) จ านวน 15 คน ได้แก่ บุคลากร เจ้าหน้าท่ีทีป่ฏิบตัิงานในฝ่ายพัฒนาชุมชน 
และสวสัดิการสังคม ส านักงานเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร โดยคัดเลือกจากความรู้ ความสามารถ  
และประสบการณ์ในการปฏิบตัิงานของผู้ให้ข้อมูลส าคญั เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลูในการวิจัยสนาม  
ได้แก่ แบบสมัภาษณ์ ซึ่งการสัมภาษณ์จะมีจ านวนข้อค าถาม ประโยคค าถาม และการเรยีงล าดบัค าถามที่แน่นอนตายตัว 
เพื่อใช้สัมภาษณผ์ู้ให้ข้อมลูส าคญัเป็นรายบุคคล 
 
ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 
 ผลการวจิัย 
 ผลการวิจัยเอกสาร พบว่า นักวิชาการได้น าเสนอแนวคดิเรื่องการบรหิารเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงาน ไวด้งันี้ 
 Fayol (อ้างถึงใน ชลิดา ศรมณี. 2561, หน้า 24 – 25) ได้กล่าวถึงหลักการบริหาร (Fayol Principles of  
Administration) ว่าหลักการบรหิารอาจเรียกได้ว่าเป็นทฤษฎีองคก์ารที่เป็นทางการ (Theory of Formal  
Organization) แบ่งได้ดังนี ้
 1. หลักการแบ่งแยกหน้าท่ีกันท างาน (Division of Work) การแบ่งแยกงานกันท าหรือการสรา้งความช านาญ 
เฉพาะด้าน (Specialization) ก่อให้เกิดการเพิม่ประสิทธิภาพในการท างาน ทั้งนี้เพราะมนุษย์ตา่งมีทักษะในการท างาน 
ที่แตกต่างกัน การให้คนท างานตามความถนัด จึงเป็นการใช้คนให้ถูกและเหมาะสมกับงาน และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ 
ของงานขึ้นมาได ้
 2. หลักการของการก าหนดหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบ (Authority and Fesponsibility) บุคคลภายใน 
องค์การจะต้องถูกก าหนดอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน หากบุคคลใดละเลยต่ออ านาจหน้าที ่
และความรับผดิชอบจะต้องถูกลงโทษทางวินัย 
     - อ านาจหน้าที่ (Authority) หมายถึง สิทธิในอันที่จะสั่งการ หรอืสิทธิในอันที่จะบังคับบัญชา หรือสิทธิ 
ในการท างาน 
      - ความรับผิดชอบ (Responsibility) หมายถึง พันธะผูกพันท่ีบุคคลจะต้องกระท าเมื่อไดร้ับการยอมรับ 
ค าสั่งจากผู้บังคับบญัชา หรือหมายถึงพันธะผูกพันท่ีบุคคลจะต้องกระท าตามหน้าท่ีทีต่นไดร้ับมอบหมาย 
 3. หลักของกฎระเบยีบ (Discipline) ต้องมีความเคารพและเช่ือฟังต่อกฎระเบียบและวัตถุประสงค์       
ขององค์การ  ในการบริหารงานให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์จะต้องมผีู้บงัคับบัญชาท่ีดีในทุกระดับ มีการตกลงท่ีเป็นธรรม 
และชัดเจนเท่าที่จะกระท าได้ และมีบทลงโทษต่อผู้ที่กระท าผิดต่อกฎ ระเบยีบขององค์การ 
 4. หลักของเอกภาพในการบังคับบัญชา (Unity of command) ในการที่จะลดปัญหาและข้อขัดแย้ง 
บุคคลทุก ๆ คนภายในองค์การจะต้องรับค าสั่งและรับผิดชอบต่อผู้บงัคับบัญชาเพียงคนเดียว 
 5. หลักเอกภาพของององค์การ (Unity of Direction) องค์การจะมีประสิทธิภาพเมื่อผู้ช่วยงานทุกคน        
ต่างท างานเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ร่วมกัน มีความสามัคคเีป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและต่างมีเปา้หมายร่วมกัน           
ในการท างาน 
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 6. ยึดถือผลประโยชน์ขององค์การเป็นหลัก (Subordination of Indivedual Interest to General  
Interest) ผลประโยชน์ของแตล่ะบุคคลและกลุม่ต่าง ๆ ภายในองค์การจะต้องไม่ขัดต่อผลประโยชน์ขององค์การ   
และผลประโยชน์ขององค์การจะตอ้งได้รับการปกป้องรักษาให้คงอยู่ตลอดไปเหนือกว่าประโยชน์อื่นใดท้ังปวง 
 7. มีระบบค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรม (Remuneration of Personnel) ต้องมีระบบค่าตอบแทนการท างาน        
ที่เป็นธรรมและเป็นที่ยอมรับของลูกจ้าง เช่น อัตราค่าจ้างตามระยะเวลาของการท างาน ค่าจ้างตามลักษณะงาน  
ประสบการณ์ในการท างาน การให้เงินโบนัส และระบบการเลื่อนขัน้ เลื่อนต าแหน่ง เป็นต้น 
 8. มีลักษณะของการรวมอ านาจทีเ่หมาะสม (Centralization) ต้องไม่มีการรวมอ านาจมากเกินไปหรือ
กระจาย 
อ านาจมากเกินไป (Decentralization) ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้บรหิาร 
 9. มีระบบของการบังคับบัญชา (Scalar Chain) การบังคับบัญชาจะต้องเป็นไปตามหลักของเอกภาพ 
ในการบังคับบัญชา ทุก ๆ คนในองค์การจะต้องรับผิดชอบต่อผู้บังคบับัญชาเพียงคนเดยีว สายการบังคับบัญชา 
จะเช่ือมโยงตั้งแตบุ่คลเบื้องบนสุดไปยังฐานต่ าสุดขององค์การ การบงัคับบัญชา จึงเปรียบได้กับรูปสามเหลี่ยม 
 10. หลักความเสมอภาคในองค์การ (Equity) ทุก ๆ คนในองค์การจะต้องมีสิทธิและความเสมอภาค 
ภายใต้กฎเกณฑ์ทีไ่ด้วางไว ้
 11. การฝึกงานก่อนท่ีจะบรรจุเข้าท างาน (Stability of tenure of personnel) Fayol ช้ีว่า เวลา 
เป็นสิ่งจ าเป็นในอันท่ีจะใหลู้กจ้างฝึกฝนให้คุ้นเคยกับงานใหม่ และลกูจ้างที่ประสบผลส าเร็จในการท างานจะต้องไดร้ับ 
ค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรม 
 12. ความสามารถในการด าเนินการในทุก ๆ ส่วนและทุก ๆ ระดับ (Initiative) ขององค์การต้องมี 
ความสามารถท่ีจะด าเนินการให้เป็นไปตามแผนการที่ได้วางไว้ ต้องรู้จักคิดและแกไ้ขปัญหา มีทางออกในการแก้ไข 
ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ในทุกระดับ 
 13. ความรู้สึกจงรักภักดีและยอมเข้าเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ (Esprit de Corps) บุคคลที่อยู่ภายใน 
องค์การทุก ๆ คนจะต้องมีความรูส้ึกภาคภูมิใจท่ีได้ท างานให้กับองค์การ มีความรู้สึกเป็นเจ้าขององค์การเป็นส่วนหนึ่ง 
ขององค์การและจงรักภักดีต่อองคก์าร 
 
 
 
 
 วิโรจน์ ก่อสกลุ (2561, หน้า 35-40)  ได้อธิบายไว้ว่า กระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์นักวิชาการได้แบ่ง 
กระบวนการบริหารไว้แตกต่างกัน ซึ่งผู้เขียนได้แบ่งกระบวนการบรหิารเชิงกลยุทธ์ออกเป็น 6 ข้ันตอน แต่ละขั้นตอน 
มีเครื่องมือเทคนิค หรือตัวช้ีวัดทางการบริหาร/การจัดการ ซึ่งเป็นแนวคิด วิธีการหรือสิ่งอ านวยความสะดวก 
ในการท างานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ กลยุทธ์ในการจัดการสมัยใหม่มีหลายกลยุทธ ์เช่น 7-S แบบจ าลอง 
ของ Mckinsey (Mckinsey’s Model) ที่มีอิทธิภาพต่อการเปลี่ยนแปลงและประสิทธิภาพขององค์การ มีองค์ประกอบ  
ดังนี ้
     Strategy หมายถึง กลยุทธ์ขององค์การ เป็นกระบวนการอยา่งหนึ่งที่จะช่วยให้ผู้บริหารตอบค าถาม 
ที่ส าคัญ ท าให้ทราบว่าองค์การมีเป้าหมายอยู่ทีไ่หน พันธะกิจขององค์การคืออะไร ใครเป็นผู้รับบริการขององค์การ  
กลยุทธ์องค์การมีความส าคญัเป็นอย่างยิ่ง ที่จะช่วยให้องค์การได้เปรียบเทียบในการแข่งขัน และเป็นแนวทางที่บุคคล 
ภายในองค์การรู้ว่าจะใช้ความพยายามไปในทิศทางใดจึงจะประสบความส าเร็จ 
       Structure หมายถึง โครงสรา้งองค์การ คือ โครงสร้างที่ได้ตั้งขึ้นตามกระบวนการหรือหน้าที่ของงาน 
โดยมีการรับบคุลากรให้เข้ามาท างานร่วมกันในฝ่ายต่างๆ เพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ทีต่ั้งไว้ ในปัจจุบันองค์การ 
มีขนาดใหญ่ การจัดองค์การที่ดจีะมีส่วนช่วยให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน ลดความซ้ าซ้อนหรือขัดแย้ง 
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ในหน้าท่ี ช่วยให้บุคลากรได้ทราบขอบเขตงานในความรับผิดชอบ มคีวามสะดวกในการตดิต่อประสานงาน ผู้บริหาร 
สามารถตัดสินใจในการบริหารจัดการได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว  
     System หมายถึง ระบบการปฏิบัติงาน ในการปฏิบตัิงานตามกลยุทธ์เพื่อให้บรรลเุป้าประสงค์ 
ตามที่ก าหนดไว้ นอกจากโครงสรา้งที่เหมาะสมและมีกลยุทธ์ที่ดีแลว้ การจัดระบบการท างาน (System Working)  
ก็มีความส าคัญ หากองค์การมีระบบปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ ท่ีดี ก็จะท าให้สามารถบรรลเุป้าหมายขององค์การ 
ตามที่ตั้งไว ้
     Staff หมายถึง บุคลากร ทรัพยากรมนุษย์นับเป็นปัจจัยทีม่ีความส าคัญต่อการด าเนินงานขององค์การ  
การวางแผนทรัพยากรมนุษยเ์ป็นกระบวนการวิเคราะห์ความต้องการทรัพยากรมนุษย์ในอนาคต โดยการตัดสินใจ 
เกี่ยวกับบุคลากรนั้นควรมีการวิเคราะห์ที่อยู่บนพื้นฐานของกลยุทธ์องค์การที่เป็นสิ่งก าหนดทิศทางที่องค์การ 
จะด าเนินไปให้ถึง ซึ่งจะเป็นผลใหก้ระบวนการก าหนดคณุลักษณะ และการคัดเลือกและจัดวางบุคลากรได้อยา่ง 
เหมาะสมยิ่งขึ้น 
     Skill หมายถึง ทักษะ ความรู้ความสามารถ เป็นทักษะในการท างานของบุคลากรในองค์การ แยกทักษะ 
ได้เป็น 2 ด้าน คือ ทักษะด้านงานอาชีพ (Occupational Skills) เป็นทักษะที่จะท าให้บุคลากรสามารถท างาน 
ในต าแหน่งได้ตามหน้าที่ และลักษณะงานท่ีรับผิดชอบ และทักษะความถนัดหรือความเช่ียวชาญพิเศษ (Aptitudes  
and special talents) เป็นสิ่งที่ท าให้บุคลากรนั้น ๆ มีความโดดเด่นกว่าบุคลากรคนอื่น ซึ่งจะท าให้บุคลากรมีผลงาน 
ที่ดีกว่าคนอื่นและมีโอกาสเจริญก้าวหน้าในหน้าท่ีการงานไดร้วดเร็ว ซึ่งองค์การต้องมุ่งเน้นทักษะให้แก่บุคลากรทั้ง  
2 ด้านควบคู่กันไป 
     Style หมายถึง รูปแบบการบรหิารจัดการ เป็นรปูแบบของพฤติกรรมในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร  
พบว่า ภาวะผู้น าของผู้บริหารจะมบีทบาทที่ส าคัญต่อความส าเร็จหรือล้มเหลวขององค์การ ผู้น าที่ประสบความส าเร็จ 
จะต้องวางโครงสร้าง วัฒนธรรมองค์การด้วยการเช่ือมโยงระหว่างความเปน็เลิศและพฤติกรรมทางจรรยาบรรณให้เกิดขึ้น  
     Shared values หมายถึง ค่านิยมร่วม ค่านิยมและบรรทัดฐานที่ยึดถือร่วมกัน เป็นสิ่งที่บุคคล 
ในองค์การยึดถือเป็นแนวทางวิธีการปฏิบัติของบุคลากรและผู้บริหารภายในองค์การ เรียกว่าวัฒนธรรมองค์การ  
 นักวิชาการได้น าเสนอแนวคิดเรื่องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ไว้ดังนี้ 
 ทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง ทรัพยส์ินท่ีมีค่าสูงสุดส าหรบัทุกองค์กร ท่ีผู้บริหารจะประสบผลส าเร็จในการบริหาร 
เพียงใดขึ้นอยู่กับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ดังกล่าวให้สามารเพิม่คณุค่ามากขึ้น การบริหารทรัพยากรมนุษย์  
(Human Resource Management) คือ กระบวนการจัดการให้ทรัพย์สินท่ีมีคา่สูงสดุขององค์การใหม้ีค่าอยา่งต่อเนื่อง 
ตลอดไป  
 Middlemist และคณะ (อ้างถึงใน วีณา พึงวิวัฒน์นิกุล. 2561, หน้า 1) ได้กล่าวถึงกระบวนการบริหารงาน 
บุคคลไว้ ดังนี ้
 1. การวางแผน การออกแบบ และการประเมินงานในหน้าท่ีของบุคคลในองค์การ เชื่อมโยงงานหนึ่งกบังาน 
อื่น ๆ และก าหนดจ านวนบุคคลที่จ าเป็นส าหรับงานนั้นด้วย 
 2. การสรรหา เลือกสรร ฝึกอบรม พัฒนาและจูงใจบุคลากร เพื่อให้ท าหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิผล 
 3. สรรคส์ร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์การกับบุคคลในองค์การ โดยอาศัยเครื่องมือตา่ง ๆ เช่น ประโยชน์ 
เกื้อกูล การเจา้หน้าท่ีสมัพันธ์และโครงการพัฒนาคณุภาพชีวิตในการท างาน 
 
 ผลการวิจัยสนาม พบว่า 
 ข้อมูลที่ไดจ้ากการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอย่าง สามารถน ามาวิเคราะห์แยกเป็นประเด็นต่าง ๆ ตามประเด็น ดังนี ้
 1. รูปแบบการปฏิบตัิงานของบุคลากรฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวสัดิการสังคม ส านักงานเขตลาดกระบัง  
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มีการวางโครงสร้างโดยแบ่งสายการบังคับบัญชาอย่างชัดเจน ผู้บังคบับัญชามอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ 
ในรูปแบบของค าสั่งมอบหมายหนา้ที่ความรับผิดชอบตามกรอบมาตรฐานก าหนดต าแหน่งที่ทางกรุงเทพมหานคร 
ก าหนด เพื่อให้บุคลากรทราบถึงหน้าท่ีและความรับผดิชอบของตน บุคลากรต้องมีทักษะ ความรู้ ความสามารถ  
เทคนิค ศิลปะ สามารถปฏิบตัิงานได้ทั้งในเชิงรุกและเชิงรับ มีทักษะในการแก้ไขปัญหาและสถานการณ์เฉพาะหนา้  
มีความสามารถในการท างานเป็นทีม ต้องเข้าใจถึงวิธีการและแนวทางในการปฏิบัติงาน มีมนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดี มีใจ 
ในการให้บริการ บุคลากรต้องปฏบิัติงานตามกฎ ระเบยีบ ข้อบังคับของหน่วยงานโดยเคร่งครัด ปฏิบตัิหน้าที ่
ด้วยความซื่อสัตยส์ุจรติ น าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการปฏิบัติงาน มีการตดิตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
อยู่สม่ าเสมอ บุคลากรสามารถรายงานปัญหาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบตัิงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ เพื่อหาแนวทาง 
ในการแก้ไขปัญหาและปรับปรุงแนวทางในการปฏิบัติงานในครั้งต่อไป ซึ่งผู้ให้ข้อมูลได้แสดงความคิดเห็นว่า  
“...รูปแบบการปฏิบัติงานของฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมนั้นมีการแบ่งกลุ่มงานในการปฏิบตัิงาน ออกเป็น  
5 กลุ่มงาน ซึ่งแต่ละกลุ่มงานจะมหีน้าท่ีและความรับผิดชอบแตกต่างกันไป โดยดิฉันไดร้ับมอบหมายให้เป็นหัวหน้า 
กลุ่มงานสวสัดิการสังคม ซึ่งจะมีขา้ราชการและอาสาสมัคร เมื่อไดร้บัมอบหมายภารกิจหรือนโยบายจากหัวหน้าฝ่าย 
ในฐานะที่เป็นหัวหน้ากลุม่งาน ก็จะน าภารกจิมาถ่ายทอดให้แก่ข้าราชการและอาสาสมัครในกลุม่งานของตนเอง  
โดยการแบ่งงานให้นั้นพิจารณาจากต าแหน่ง ความรู้ ความสามารถของเจ้าหน้าท่ีแต่ละคน ในส่วนของนโยบายใหม่ ๆ  
และนโยบายเร่งด่วนก็จะขอความร่วมมือให้ทุกคนช่วยกันท า หากเจา้หน้าท่ีในกลุ่มงานมีข้อสงสัยในการปฏิบัติงาน 
เกี่ยวกับ ระเบยีบ แนวทางการปฏบิัติงาน หรือมีปัญหาในการท างาน ก็จะมาแจ้งปัญหาให้ทราบ และน าเรียน 
ผู้บังคับบัญชาให้รับทราบเพื่อหาแนวทางแก้ไข ในการปฏิบัติงานของฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ นัน้ต้องพบปะกับประชาชน 
ตลอดเวลา เราจึงเน้นย้ าใหเ้จ้าหนา้ที่บริการด้วยความเต็มใจ เพราะประชาชนท่ีมาติดต่อมักขาดความรู้ จึงจ าเป็น 
ที่เจ้าหน้าท่ีจะต้องมีความรู้ในงานที่ตนเองปฏิบัติ เพื่ออธิบายรายละเอียดและให้ข้อมูลที่ถูกต้องใหแ้ก่ประชาชนทราบ” 
 2. ปัญหาและอุปสรรคของการปฏบิัติงานของบุคลากรฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวสัดิการสังคม ส านักงาน        
เขตลาดกระบัง มีปัญหาในด้านการบริหารงานภายในไม่มีประสิทธิภาพ เนื่องจากขาดความชัดเจนในการสั่งการหรือ 
มอบหมายงาน ขาดการวางแผนในการปฏิบัติงานท่ีดี กระบวนการในการติดต่อสื่อสารภายในหน่วยงานมีปัญหา 
ท าใหเ้กิดการสื่อสารที่ผิดพลาด ขาดความโปร่งใสในการบริหารงาน ผู้บริหารไมม่ีภาวะความเป็นผู้น าท าให้บุคลากร     
ขาดความเช่ือมั่น รวมทั้งผู้บริหารไม่เห็นความส าคญัของบุคลากรฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ ขาดการรายงาน ติดตามผล  
ควบคุมและประเมินผลในการปฏบิัติงานท่ีมีประสิทธิภาพ ซึ่งผู้ให้ข้อมูลได้แสดงความคิดเห็นว่า “...ในการปฏิบัติงาน 
ประสบปัญหาในดา้นการบริหารงานในหลาย ๆ ดา้น ดังนี ้1) ขาดการวางแผนงานท่ีดีคือ ในการจดังานหรือ 
จัดกิจกรรมในบางอย่างย่อมต้องมเีวลาในการวางแผน แต่บ่อยครั้งเวลาในการวางแผนและเตรยีมการมไีม่เพียงพอ  
จึงท าให้ผลลัพธ์ทีไ่ด้จากการจัดงานหรือการจดักิจกรรม ด าเนินไปในรูปแบบท่ีไมม่ีประสิทธิภาพเท่าที่ควร  
2) การแบ่งงานไม่เหมาะสม รวมไปถึงการแบ่งงาน และการก าหนดสัดส่วนของงานไม่เหมาะสมตามอัตราก าลัง 
ของบุคลากรที่มีจึงท าให้สดัส่วนงานไปตกอยู่กับบุคลากรบางคนมากเกินไป จนท าให้ผลลัพธ์ของงานท่ีออกมา 
ไม่มีคณุภาพ 3) การจัดอัตราก าลังรวมไปถึงการคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง และการเลื่อนขั้นเลื่อนต าแหน่ง  
ขาดความโปร่งใส อีกท้ังการโยกยา้ยบุคลากรในบางต าแหน่งไม่ตั้งอยู่บนหลักธรรมาภิบาล 4) ขาดการมอบหมายงาน
ที่ดี รวมไปถึงการสั่งการของผู้บรหิารในบางครั้งไม่มีประสิทธิภาพจงึท าให้การรับรู้ และการติดต่อประสานงาน 
เกิดความคลาดเคลื่อนส่งผลกระทบต่อการปฏิบตัิงานบ่อยครั้ง ในบางครั้งบุคลากรขาดความเชื่อมั่นในภาวะผู้น า 
ของผู้บริหารหน่วยงาน 5) การประสานงานในกิจกรรมต่างๆ ไมม่ีการแยกย่อยไปถึงรายละเอียดจึงท าให้การปฏิบัติงาน 
ไม่สะดวกและตดิขัด และขาดการบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานตา่งๆ ในพื้นที่ และไม่มคีวามสอดคล้องกัน 
ในการจัดกิจกรรมหรือการจดังานบางอย่าง จึงท าให้งานไม่บรรลุตรงตามวัตถุประสงคไ์ด้อย่างเต็มศักยภาพ  
6) ขาดการรายงาน ตดิตาม ควบคุมและประเมินผลในการจดักิจกรรมหรือการจัดงาน รวมไปถงึไม่มีระบบการตดิตาม 
งานท่ีแน่นอนและชัดเจน” ปัญหาจ านวนบุคลากรไมเ่พียงพอต่อการปฏิบัติงาน เนื่องจากส านักงานเขตลาดกระบัง 
เป็นพื้นที่ขนาดใหญ่ ประกอบกับชุมชนและประชาชนในพ้ืนท่ีมีจ านวนมาก ท าให้ปริมาณงานมีมากตามไปด้วย  
จึงท าให้บุคลากรต้องแบกรบัภาระงานเป็นจ านวนมาก และมีการแบง่งานท่ีไม่เหมาะสมตามอัตราก าลงัของบุคลากร  
ซึ่งผู้ให้ข้อมูลได้แสดงความคดิเห็นว่า “...การปฏิบัติงานของบุคลากรประสบปัญหาบุคลากรโยกยา้ย ท าให้การปฏิบัติงาน 
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ขาดความต่อเนื่อง รวมทั้งอัตราก าลังไม่เพยีงพอซึ่งปริมาณงานมีจ านวนมาก เนื่องจากโครงสร้างของฝ่ายพัฒนาชุมชน 
และสวสัดิการสังคมทั้ง 50 เขต มโีครงสร้างอัตราก าลังเหมือนกัน แต่แตกต่างกันในด้านปริมาณพื้นที่และจ านวน 
ประชากร ท าให้การปฏิบัติงานอาจมีการล่าช้าและท าให้ประชาชนไม่พอใจต่อการบริการ” ปัญหาบุคลากรขาดความรู ้
ในเรื่อง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน อีกทั้งกฎ ระเบียบ ข้อบังคับท่ีมีมากจนเกินไป 
ท าให้การท างานไม่คล่องตัว ซึ่งผู้ให้ข้อมูลได้แสดงความคิดเห็นว่า “...บุคลากรไมม่ีความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย กฎ  
ระเบียบ ซึ่งในการจัดการอบรม ของหน่วยงานนั้น ไม่สามารถส่งบุคลากรเข้าอบรมได้ทุกคน ท าให้บุคลากรไม่ทราบ 
แนวทางการปฏิบัติใหม่ ๆ ขาดแรงกระตุ้นในการพัฒนาตนเอง ไม่แสวงหาความรู้ใหม่ ๆ ไม่มีความคิดสร้างสรรค์ 
เป็นเพียงการปฏบิัติงานตามค าสั่งของผู้บังคับบัญชาเท่าน้ัน ส่งผลใหง้านไม่มีประสิทธิภาพ” นอกจากน้ีปัญหาวัสดุ 
อุปกรณ์ส านักงาน ที่ใช้ในการปฏิบัติงานมีไมเ่พียงพอต่อความต้องการของบุคลากร ในบางครั้งบุคลากรต้องจัดหา 
มาใช้ในการปฏิบัติงาน รวมทั้งอุปกรณ์เทคโนโลยีไม่ทันสมยัท าให้บคุลากรไมไ่ด้รับความสะดวก ซึ่งผู้ให้ข้อมูล 
ได้แสดงความคดิเห็นว่า “...วัสดุ อุปกรณ์ไม่เพียงพอ นโยบายทีส่ั่งการให้ปฏิบัติ มักไมไ่ด้จดัสรรงบประมาณ 
ในการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ท าให้หน่วยงานต้องจัดหาเอง” อีกประการหนึ่งซึ่งเป็นปัญหาของการปฏิบตัิงาน เนื่องจาก 
บุคลากรขาดขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะต าแหน่งอาสาสมัครที่ไม่มีโอกาสก้าวหน้า เงินเดือนและ 
สวัสดิการไม่ตอบสนองต่อความตอ้งการของบุคลากรได้ทุกคน ซึ่งผู้ให้ข้อมูลได้แสดงความคิดเห็นว่า “...1) ภาระงานท่ี 
ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมไดร้ับมอบหมายมจี านวนมาก แต่บุคลากรมีจ านวนจ ากัด 2) อาสาสมัครไม่ม ี
โอกาสในการบรรจเุป็นลูกจ้าง ท าให้ไม่มสีิ่งจูงใจในการท างาน 3) อาสาสมัครไดร้ับเพียงเงินเดือนข้ันต่ า ไม่มสีวัสดิการ 
อื่นท าให้ไม่มีความมั่นคงในชีวิต 4) อาสาสมัครต้องท างานนอกเวลาราชการ แต่ไมม่ีค่าตอบแทนการปฏบิัติงาน 
นอกเวลาราชการ” 
 3. แนวทางการแก้ไขปัญหา ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานของบุคลากร ฝ่ายพัฒนาชุมชนและ 
สวัสดิการสังคม ส านักงานเขตลาดกระบัง ต้องปรับปรุงโครงสร้างภารกิจหน้าท่ีของบุคลากรในฝ่ายพฒันาฯ และเพิม่ 
กรอบอัตราก าลัง ให้เพียงพอกับปริมาณงาน ปรับปรุงกระบวนการบริหารงานภายในให้มีประสิทธิภาพ ผู้บริหาร 
ควรมอบหมายงานใหต้รงกับความรู้ความสามารถและความถนัดของบุคลากรแต่ละบุคคล มีการวางแผนอย่างเป็น 
ระบบเพื่อลดภารกิจงานท่ีไมจ่ าเปน็ ปรับปรุงกระบวนการตดิต่อสื่อสารเพื่อลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน  
เสรมิสร้างหลักธรรมาภิบาลให้แก่ผู้บริหารและบุคลากรเพื่อเป็นหลกัในการปฏิบัติงาน ปรับปรุงกฎ ระเบียบ 
ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานให้มีความยืดหยุ่นและคล่องตัวมากยิ่งข้ึน ให้ความส าคญักับการพัฒนาบุคลากร  
โดยส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการฝกึอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ กฎ ระเบียบ งานด้านงบประมาณ แนวทางในการปฏิบัติงาน 
ที่ถูกต้อง ตลอดจนมีการติดตามและประเมินผลทีส่ามารถวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงมีระบบการติดตามงาน 
ที่แน่นอนและชัดเจน ซึ่งผู้ให้ข้อมูลได้แสดงความคิดเห็นว่า “...ควรสร้างกลไกและโครงสร้างใหส้อดคล้องกับองค์กร 
จัดเตรียมบุคลากรที่มีความช านาญต่างกันให้อยู่ในแผนกท่ีเหมาะสมกับองค์กร บุคลากรรู้หน้าท่ี รวมไปถึง ผู้บริหาร 
สามารถบริหาร และสั่งการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ควรมีการวางกรอบการท างานให้องค์กรเพื่อเปน็แนวทาง 
ในการบริหาร ส่งเสริมการปฏิบตัิงานท่ีสอดคล้องกันภายในองค์กร และควรจัดส่งเสรมิให้หน่วยงานมีองค์ประกอบ 
อันที่จะน าพาหน่วยงานบรรลุในวตัถุประสงค์และเป้าหมายของงาน ดังนี้ 1) มีการส่งเสรมิและปลูกฝั่งและทัศนคติทีด่ ี
ให้กับภาวะผู้น าให้กับผู้บรหิาร รวมไปถึงมีหลักสูตรการฝึกอบรมหลกัสูตรภาวะผู้น าท่ีดี เพื่อน ามาพัฒนาองค์กร 
อย่างต่อเนื่อง ท้ังนี้เพื่อเป็นการสรา้งผู้ที่จะก้าวไปเป็นผู้น าท่ีมีทัศนะคติที่ดีในอนาคต 2) จัดให้มีการศกึษาและ 
การอบรมในหลักสตูรตา่งๆ ให้กับบุคลากรในหน่วยงานให้มคีวามรู้ ความช านาญในงานท่ีตนเองไดร้ับผิดชอบ 
อย่างต่อเนื่อง 3) จัดโครงสร้างของหน่วยงานให้มีความยืดหยุ่นและเกื้อหนุนกัน 4) ส่งเสริมให้มีการตดิต่อและ 
การประสานงานท่ีดี และสร้างความสัมพันธ์อันดรีะหว่างบุคลากรภายในหน่วยงานให้เกิดขึ้นอยู่อย่างต่อเนื่อง  
5) มีการพิจาณาความดีความชอบหรือการให้รางวลัแก่บุคลากรอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส 6) มีการวดัผลของงาน 
ที่สามารถวดัได้ทางสถิติหรือทางตัวเลข เพราะจะท าให้ง่ายต่อการจดัการและการบริหาร 7) สร้างกระบวนการและ 
บรรยากาศในการท างานให้มีบรรยากาศที่ดี สะอาด ร่มรื่น เป็นระเบียบเรียบร้อย รวมไปถึงส่งเสริมให้บุคลากร 
มีการท างานเป็นทีมและมมีนุษยสมัพันธ์ที่ดีต่อกันและกัน” ควรมีการจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ 
ส านักงานให้เพียงพอต่อความต้องการของบุคลากร และจดัหาเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่ออ านวยความสะดวก 
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ในการปฏิบัติงาน ซึ่งผู้ให้ข้อมลูไดแ้สดงความคดิเห็นว่า “...ควรจัดสรรวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ส านักงานให้บุคลากร 
ใช้อย่างเพียงพอ” ควรมีการสร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบตัิงานให้กับบุคลากร เปดิโอกาสให้อาสาสมัครมีโอกาส 
บรรจุเป็นลูกจ้างของหน่วยงาน เพือ่ความก้าวหน้าและมั่นคงในชีวิต ปรับปรุงระบบสวสัดิการและสิทธิประโยชน์ 
ต่าง ๆ ให้แก่บุคลากร ซึ่งผู้ให้ข้อมลูได้แสดงความคิดเห็นว่า “...ควรพิจารณาให้อาสาสมัครมีโอกาสไดร้ับการจ้าง 
เป็นลูกจ้างเพื่อรักษาบคุลากรไว้กับหน่วยงาน” 
 
 อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยที่ค้นพบดังกล่าวขา้งต้น มีประเด็นที่น ามาอภิปรายผลได้ ดังนี้ 

รูปแบบการปฏิบัติงานของบุคลากรฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวสัดิการสงัคมได้วางโครงสรา้งโดยแบ่งสายการ 
บังคับบัญชาอย่างชัดเจน ผู้บังคับบัญชามอบหมายหน้าท่ีความรับผดิชอบในรูปแบบของค าสั่งมอบหมายหน้าที่         
ความรับผิดชอบตามกรอบมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง เพื่อให้บุคลากรทราบถึงหน้าท่ีและความรบัผิดชอบที่ต้องปฏิบัติ  
สอดคล้องกับแนวคิดของ Fayol (อ้างถึงใน ชลิดา ศรมณี, 2561) ได้กล่าวถึง หลักการบริหาร เช่น หลกัการแบ่งแยก 
หน้าท่ีกันท างาน หลักของการก าหนดหน้าที่และความรับผดิชอบ การมีลักษณะของการของการรวมอ านาจที่เหมาะสม  
การมีระบบของการบังคับบัญชา เป็นต้น ซึ่งบุคลากรในองค์การต้องถูกก าหนดหน้าท่ีและความรับผดิชอบไวอ้ย่างชัดเจน  
ต้องปฏิบัติงานตามหน้าที่และรับผดิชอบต่อหน้าท่ีของตน การแบ่งงานกันยังก่อให้เกิดการเพิ่มประสิทธิภาพ           
ในการท างาน ต้องมีทักษะ ความรู ้ความสามารถในการปฏิบัติงาน เข้าใจถึงวิธีการและแนวทางในการปฏิบัติงาน  
เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ เป้าหมายของหน่วยงาน และนโยบายที่ไดร้ับมอบหมาย สอดคล้องกับแนวคดิของ            
วิโรจน์ ก่อสกลุ (2561) ได้กล่าวสรุปว่า การวิเคราะหส์ภาพแวดล้อมภายใน โดยใช้หลัก 7-S แบบจ าลอง             
ของ Mckinsey (Mckinsey’s Model) ที่มีอิทธิภาพต่อการเปลี่ยนแปลงและประสิทธิภาพขององค์การ ซึ่งทักษะ  
ความรู้ความสามารถ (skill) ของบุคลากรจะท าให้องค์การมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น โดยแบ่งทักษะได้ 2 ด้าน คือ ทักษะ 
ด้านงานอาชีพ ต้องมีความรู้ความสามารถตามต าแหน่งหน้าที่ของตน และทักษะความถนดัหรือความเชี่ยวชาญ        
เป็นความรู้ความสามารถที่บุคลากรคนหนึ่งมีความโดดเด่นมากกว่าบคุลากรคนอื่น ซึ่งองค์การควรสร้างให้บุคลากร 
พัฒนาทักษะทั้ง 2 ด้านควบคู่กัน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ อนุศักดิ์ ค้วนสมบญุ (2555) ได้ศึกษา ปัญหาของ 
บุคลากรต่อการปฏิบัติงาน : กรณศีึกษาเจ้าหน้าท่ีให้ค าปรึกษาและแนะน าและคัดกรองคดเีบื้องต้นของส านักงาน         
ศาลปกครอง ผลการวิจยัสรุปว่า บุคลากรต้องมีสมรรถนะในการปฏิบัติงานตรงตามความต้องการทีห่น่วยงานก าหนด  
ต้องมีความรู้ในงาน ความคดิริเริ่มสร้างสรรค์ การท างานเชิงรุก ศิลปะการสื่อสารจูงใจ การสร้างสัมพันธ์ภาพและ 
ความเข้าใจผู้อื่น ต้องปฏิบตัิงานตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของหน่วยงานโดยเคร่งครดั ปฏิบัตหิน้าท่ีดว้ยความซื่อสตัย์ 
สุจรติ และน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการปฏิบัติงาน สอดคล้องกับแนวคิดของ Fayol (อ้างถึงใน ชลิดา ศรมณี,  
2561) ได้กล่าวถึง หลักการบริหาร เกี่ยวกับหลักของกฎระเบยีบ บคุลากรทุกระดับต้องเคารพต่อกฎ ระเบียบ         
ขององค์การ คือ ต้องมีผู้บริหารทีด่ี มีบทลงโทษที่เป็นธรรมและชัดเจนส าหรบัผู้ที่กระท าผดิกฎ ระเบียบ นอกจากนี้  
ยังมีมีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน บุคลากรสามารถรายงานปัญหาที่เกดิขึ้นจากการปฏบิัติงาน          
ให้ผู้บังคับบัญชาตามล าดับทราบ เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมกับสถานการณ์ สอดคล้องกับแนวคิด 
ของ เฉลิมพล ศรีหงษ์ (2561) กล่าวถึงหลัก POSDORB ภาระหน้าที่ 7 ประการของฝ่ายบรหิาร ซึ่งหนึ่งในหลักการ 
บริหาร คือ การรายงานผลการด าเนินการ เพื่อให้บุคลากรในองค์การทราบถึงความก้าวหน้าของการปฏิบัติงาน  
นอกจากน้ียังสอดคล้องกับงานวิจยัของ นวารา นาคเวก (2555) ไดศ้ึกษาเรื่อง การศึกษาสถานภาพของพนักงาน 
ราชการกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ผลการวิจัยสรุปว่า 
            
มีการประเมินผลการปฏบิัติงานของพนักงานราชการปีละ 2 ครั้ง ซึง่พิจารณาจากปริมาณงาน คุณภาพของงาน    
ความทันต่อเวลา และมีการประเมนิผลการปฏิบตัิงานท่ีชัดเจน 
 
 ปัญหาและอุปสรรคของการปฏิบตัิงานของบุคลากรฝา่ยพัฒนาชุมชนและสวสัดิการสังคม ส านักงานเขต 
ลาดกระบัง มีประเด็นที่น ามาอภิปรายดังนี ้
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 1. การบริหารงานภายในไม่มีประสิทธิภาพ เนื่องจากขาดความชัดเจนในการสั่งการหรือมอบหมายงาน   
ขาดการวางแผนในการปฏิบัติงานที่ดี กระบวนการในการติดต่อสื่อสารภายในหน่วยงานมีปัญหาท าเกดิการสื่อสาร        
ที่ผิดพลาด ขาดความโปร่งใสในการบริหารงาน ผู้บรหิารไม่มภีาวะความเป็นผู้น าท าให้บคุลากรขาดความเช่ือมั่น  
รวมทั้งผู้บริหารไม่เห็นความส าคัญของบุคลากรฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สอดคล้องกับแนวคิดของ              
สมยศ นาวีการ (2545) ได้อธิบายว่า หน้าท่ีของผู้บริหาร คือ การวางแผนและการควบคุม การจัดองคก์าร            
การบริหารงานบุคคล การเป็นผู้น า การจัดการความขัดแย้ง นอกจากน้ียังมีกิจกรรมที่เกี่ยวกับกับการบริหาร 2 อย่าง  
คือ การตัดสินใจ และการตดิต่อสือ่สาร ซึ่งการบริหารงานท่ีดีในทุกด้านจะท าให้องค์การปฏิบัติงานอย่างมี 
ประสิทธิภาพ ส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิที่ดีขององค์การ 
 2. บุคลากรขาดขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะต าแหน่งอาสาสมัครที่ไม่มีโอกาสก้าวหน้า  
เงินเดือนและสวัสดิการไมต่อบสนองต่อความต้องการของบุคลากรได้ทุกคน ท าให้บุคลากรเกลียดคร้าน ไม่มี               
ความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน ขาดจิตส านึก เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์ส่วนรวม ท าให้           
การปฏิบัติงานขาดประสิทธิภาพและไม่บรรลตุามผลสัมฤทธ์ิที่ตั้งไว้ สอดคล้องกับแนวคิดของ Maslow (อ้างถึงใน   
วิโรจน์ ก่อสกลุ, 2561) จาก The Theory of Human Motivation ได้สรุปทฤษฎีแรงจูงใจของมนุษย ์ซึ่งมนุษย์      
มีความต้องการแบ่งเป็น 5 ขั้น คือ ข้ันท่ี 1 ด้านร่างกายหรือกายภาพ เป็นความต้องการขั้นพื้นฐานของมนุษย์ใน        
การด ารงชีวิต ข้ันท่ี 2 ด้านความปลอดภัย เป็นความต้องการความมัน่คงในอาชีพและทางการเงิน ขั้นที่ 3 ด้านความ 
เป็นที่รักใคร่ เป็นความต้องการใหต้นเองเป็นที่รักของคนรอบข้างมีสว่นร่วมกับสังคมในดา้นต่าง ๆ ขั้นที่ 4 ด้านความ 
ต้องการมีช่ือเสียง เป็นความต้องการให้คนอื่นช่ืนชมในความสามารถของตน สามารถตดัสินใจได้อย่างอิสระ ขั้นที่ 5  
ด้านความต้องการที่จะได้รับความส าเรจ็ เป็นความต้องการขั้นสูงสดุที่จะประสบความส าเร็จในชีวิตตามที่ได้ 
ตั้งเป้าหมายไว้ สอดคล้องกับงานวจิัยของ อนุศักดิ์ ค้วนสมบุญ (2555) ได้ศึกษา ปัญหาของบุคลากรตอ่การปฏิบัติงาน  
: กรณีศึกษาเจ้าหน้าที่ให้ค าปรึกษาและแนะน าและคัดกรองคดีเบื้องต้นของส านักงานศาลปกครอง ผลการวิจัยสรุปว่า  
เจ้าหน้าท่ีขาดแรงจูงใจในการปฏบิัติงาน เนื่องจากงานท่ีปฏิบัติมลีักษณะเดียวกันกับข้าราชการ แต่ไมม่ีโอกาส 
ก้าวหน้าในสายอาชีพ ไมไ่ดร้ับการบรรจรุาชการ รวมทั้งสวสัดิการและสิทธิที่แตกต่างจากข้าราชการ นวารา นาคเวก  
(2555) ได้ศึกษาเรื่อง การศึกษาสถานภาพของพนักงานราชการกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ  
ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ผลการวิจัยสรุปว่า พนักงานราชการไม่พึงพอใจในงานของตนเองเนื่องจาก           
ไม่มีความก้าวหน้า ต้องการเป็นข้าราชการ เนื่องจากต้องการสวัสดิการที่ทัดเทียมกับข้าราชการ   
 3. วัสดุ อุปกรณส์ านักงาน ที่ใช้ในการปฏิบัติงานมีไมเ่พียงพอต่อความต้องการของบุคลากร นโยบาย        
ที่รัฐบาลมอบหมายไมไ่ด้จัดสรรงบประมาณในการจดัซื้อวัสดุ อุปกรณ์มาด้วยท าให้บุคลากรต้องจัดหาเอง อุปกรณ์ 
เทคโนโลยีไม่ทันสมยัท าให้บุคลากรไมไ่ดร้ับความสะดวกในการปฏิบตัิงาน สอดคล้องกับงานวิจัยของ นภดล หงษา  
(2555) ได้ศึกษา แนวทางในการพัฒนาการปฏิบตัิงานของบุคลากรกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี  
อ าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ผลการวิจัยสรุปว่า ผู้บริหารไม่ให้การสนับสนุนในวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือท่ีใช้                 
ในการปฏิบัติงาน เทคโนโลยีล้าสมยั ไม่ได้รับการปรับปรุงซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ 
 4. บุคลากรขาดความรู้ในเรื่อง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน ท าให้เกิด        
ความผิดพลาดในการปฏิบตัิงาน อีกทั้งกฎ ระเบียบ ข้อบังคับท่ีมีมากจนเกินไปท าให้ขาดความคล่องตัวใน                  
การปฏิบัติงาน สอดคล้องกับงานวิจัยของ อนุศักดิ์ ค้วนสมบุญ (2555) ได้ศึกษา ปัญหาของบุคลากรตอ่การปฏิบัติงาน  
: กรณีศึกษาเจ้าหน้าที่ให้ค าปรึกษาและแนะน าและคัดกรองคดเีบื้องต้นของส านักงานศาลปกครอง ผลการวิจัยสรุปว่า  
เจ้าหน้าท่ีมีความแตกต่างกันด้านระดับการศึกษา ท าให้ขาดองค์ความรู้ในงานท่ีปฏิบัติ มเีจ้าหน้าท่ีที่มคีวามรู้           
ในสายงานที่ปฏิบัตไิม่เพยีงพอ 
 5. บุคลากรมีจ านวนไมเ่พียงพอตอ่การปฏิบัติงาน ประกอบกับปริมาณงานท่ีมีจ านวนมาก ท าให้เกดิ             
การแบ่งงานท่ีไม่เหมาะสมตามอัตราก าลังของบุคลากรที่มี ท าให้เกิดภาวะงานล้นมือ บุคลากรไมส่ามารถปฏิบัติงาน  
ให้แล้วเสร็จตามก าหนดเวลาที่ก าหนด ความลา่ช้าในการปฏิบตัิงาน สอดคล้องกับแนวคิดของ Middlemist และคณะ  
(อ้างถึงใน วีณา พึงวิวัฒน์นิกูล, 2561) กระบวนการบริหารงานบุคคลต้องมีการวางแผน ออกแบบ และการประเมิน 
งานในหน้าท่ีของบุคลากรให้องค์การให้เชื่อมโยงกัน และต้องมีการก าหนดจ านวนบุคลากรในแตล่ะงานให้เพียงพอ  
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และสอดคล้องกับงานวิจัยของ เทวา ธรรมวิเศษ (2560) ได้ศึกษา แนวทางการพัฒนาการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงาน 
เรือนจ ากลางก าแพงเพชร ผลการวิจัยสรุปว่า ปญัหาที่มีค่าระดับมากของปัญหามากท่ีสุด คือ ปญัหาดา้นการควบคุม 
ผู้ต้องขัง เนื่องจากเจ้าพนักงานท่ีปฏิบัติหน้าท่ีควบคมุผูต้้องขังไม่เพียงพอ ผู้ต้องขังมีจ านวนมากท าให้ไม่สามารถดูแล 
ผู้ต้องขังได้อย่างท่ัวถึง 
 6. ขาดการรายงาน ตดิตามผล ควบคุมและประเมินผลในการปฏิบัตงิานท่ีมีประสิทธิภาพ ในการจดักจิกรรม 
หรือปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้รบัมอบหมาย บุคลากรไม่ให้ความส าคัญกับขั้นตอนการรายงาน ตดิตามผล ควบคุม 
และประเมินผล ท าใหไ้มส่ามารถแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ บุคลาการต้องเผชิญกับปัญหาเดิมในการปฏิบัติงาน  
สอดคล้องกับงานวิจัยของ นภดล หงษา (2555) ได้ศึกษา แนวทางในการพัฒนาการปฏิบตัิงานของบุคลากรกองช่าง  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี อ าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ผลการวิจัยสรุปวา่ สภาพปญัหาการพัฒนาบุลากร  
เกิดจากหน่วยงานขาดเจ้าหน้าที่ในการติดตามผล การประมวลผล และน าเสนอผลงานของเจ้าหน้าท่ีที่มีความรู้            
ในการประเมินผล  
 
 แนวทางการแก้ไขปัญหา ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานของบุคลากร ฝา่ยพัฒนาชุมชนและสวัสดกิาร 
สังคม ส านักงานเขตลาดกระบัง 
 1. ปรับปรุงโครงสร้างภารกิจหน้าที่ของบุคลากรในฝ่ายพัฒนาชุมชนละสวสัดิการสังคม และเพิ่มกรอบ 
อัตราก าลัง ให้เพียงพอกับปรมิาณงาน เนื่องจากกรุงเทพมหานครไดก้ าหนดกรอบอัตราบุคลากรของฝา่ยพัฒนาชุมชน 
และสวสัดิการสังคมทั้ง 50 ส านักงานเขตไว้เหมือนกัน แต่เนื่องจากพ้ืนท่ีของส านักงานเขตลาดกระบังเป็นพ้ืนท่ี           
ขนาดใหญ่ ประกอบกับจ านวนประชากรมีจ านวนมาก ท าให้มีปัญหาและความต้องการของประชาชนในการขอรับ 
บริการมากตามไปด้วย วิโรจน์ ก่อสกุล (2561) ได้กล่าวสรุปว่า การวิเคราะหส์ภาพแวดล้อมภายใน โดยใช้หลัก 7-S  
แบบจ าลองของ Mckinsey (Mckinsey’s Model) ที่มีอิทธิภาพต่อการเปลีย่นแปลงและประสิทธิภาพขององค์การ       
ซึ่งโครงสรา้งขององค์การ (Structure) การจัดการองค์การการมีโครงสร้างที่ดีจะท าให้เกดิการคล่องตัวใน            
การปฏิบัติงาน ลดความซ้ าซ้อนหรือขัดแย้งในการปฏิบตัิงาน ช่วยให้บุคลากรทราบความรับผดิชอบของตน           
ง่ายต่อการตดิต่อประสานงาน และเอื้อประโยชน์ต่อการตัดสินใจของผู้บริหารได้อยา่งถูกต้องและรวดเร็ว               
และสอดคล้องกับงานวิจัยของ เทวา ธรรมวิเศษ (2560) ได้ศึกษา แนวทางการพัฒนาการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงาน 
 
เรือนจ ากลางก าแพงเพชร ผลการวิจัยสรุปว่า ควรมีการปรับโครงสรา้งอัตราก าลังเจา้น้าท่ี โดยพิจารณาโยกย้าย 
เจ้าหน้าท่ีปฏิบตัิงานภายนอกเรือนจ าเข้าเสริมก าลังเจ้าหนา้ที่ภายใน โดยพิจารณาปริมาณของเจ้าหนา้ที่ท่ีอยู่ภายใน 
เรือนจ า 
 2. ปรับปรุงกระบวนการบริหารงานภายในให้มีประสิทธิภาพ การมอบหมายงานผู้บริหารควรมอบหมายงาน 
ให้ตรงกับความรูค้วามสามารถและความถนัดของบุคลากรแตล่ะบุคคล มีการวางแผนอย่างเป็นระบบเพื่อลดภารกิจ 
งานท่ีไม่จ าเป็น ปรับปรุงกระบวนการติดต่อสื่อสารเพื่อลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน เสริมสร้างหลักธรรมาภบิาล 
ให้แก่ผู้บริหารและบุคลากรเพื่อเปน็หลักในการปฏบิัติงาน มีการจัดประชุมเพื่อช้ีแจงวัตถุประสงค์ วิธีการ               
ในการปฏิบัติงานแก่บุคลากร และส่งเสริมให้บุคลากรมสี่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น เสนอปญัหา และวิธีการ 
แก้ปัญหา ปรับปรุงกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานให้มีความยืดหยุ่นและคล่องตัวมากยิ่งข้ึน สอดคล้องกับ          
งานวจิัยของ นภดล หงษา (2555) ได้ศึกษา แนวทางในการพัฒนาการปฏิบัติงานของบุคลากรกองช่าง องค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี อ าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ผลการวิจยัสรุปว่า ควรพัฒนาให้บุคลากรมทีัศนคติ            
ในการท างานโดยใช้หลักธรรมาภบิาลมาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน และส่งเสรมิให้ผู้บริหารน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้  
ในการบริหาร เพื่อให้เกิดความเปน็ธรรมต่อบคุลากรอย่างเท่าเทียมกัน 
 3. จัดสรรงบประมาณในการจัดซือ้วัสดุ อุปกรณส์ านักงานให้เพียงพอต่อความต้องการของบุคลากร           
และจัดหาเทคโนโลยีท่ีทันสมัยเพื่ออ านวยความสะดวกในการปฏิบัตงิาน สอดคล้องกับงานวิจัยของ นภดล หงษา  
(2555) ได้ศึกษา แนวทางในการพัฒนาการปฏิบตัิงานของบุคลากรกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี  
อ าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ผลการวิจัยสรุปว่า ผู้บริหารควรจดัหาวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ 
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และอยูใ่นสภาพใช้งานได้ดี และสอดคล้องกับงานวิจัยของ เทวา ธรรมวิเศษ (2560) ได้ศึกษา แนวทางการพัฒนา  
การปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานเรอืนจ ากลางก าแพงเพชร ผลการวิจยัสรุปว่า ด้านการแกไ้ขปัญหายาเสพติด            
ในเรือนจ า ควรจดัหาเทคโนโลยีเครื่องเอกซเรย์บคุคล สิ่งของ มาเป็นเครื่องมือให้เจ้าหน้าท่ีในการปฏบิัติงานตรวจค้น 
บุคคลที่ผ่านเข้าออกในเรือนจ า 
 4. สร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากร เปดิโอกาสให้อาสาสมัครมีโอกาสบรรจุเป็นลูกจ้าง 
ของหน่วยงาน เพื่อความก้าวหน้าและมั่นคงในชีวิต ปรับปรุงระบบสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ให้แก่บุคลากร  
เพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการของบุคลากรขององค์การให้มากทีสุ่ด เพื่อสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรมุ่งมั่นและ 
พัฒนาการปฏิบัติงาน สอดคล้องกบัแนวคิดของ Herzberg (อ้างถึงใน วันชัย มีชาติ, 2556) ได้ศึกษาถึง ปัจจัยจูงใจ                   
ในการท างานมี 2 ประเภท 1) ปัจจัยสุขวิทยา เป็นปัจจัยที่มุ่งลดความไม่พอใจในการท างาน หากคนขาดความสุข              
ในการท างานจะไม่พอใจในการท างาน ปัจจัยสุขวิทยา ได้แก่ ความมัน่คง เงินเดือน สภาพการท างาน ความสัมพันธ์ 
ระหว่างสมาชิกด้วยกัน และความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา 2) ปัจจัยจูงใจ เป็นตัวกระตุ้นให้ทุ่มเทท างาน ปัจจัยจูงใจ  
ได้แก่ ความก้าวหนา้ในสายอาชีพ ความรับผิดชอบ การได้รับการยอมรับจากสมาชิกในองค์การ และสอดคล้องกับ 
งานวิจัยของ นวารา นาคเวก (2555) ได้ศึกษาเรื่อง การศึกษาสถานภาพของพนักงานราชการกับแรงจงูใจ               
ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ผลการวิจัยสรุปว่า ปัจจยัจูงใจที่มีผลต่อ 
ประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานของข้าราชการ ได้แก่ 1) ปัจจัยจูงใจ (Motive factors) ได้แก่ ความส าเร็จ                
ในการปฏิบัติงานการไดร้ับการยอมรับนับถือจากเพื่อนร่วมงาน ใช้ความรู้ความสามารถอย่างเตม็ที่ มีโอกาสก้าวหน้า 
ในสายอาชีพ  ได้รับการมอบมายให้รับผดิชอบงานอย่างเต็มที่ 2) ไดร้ับค่าตอบแทน สวสัดิการเท่าเทียมกับข้าราชการ  
มีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายของหน่วยงาน หน่วยงานมีความมั่นคงให้กับบุคลากรในการปฏิบัติงาน 
 5. ควรให้ความส าคญักับการพัฒนาบุคลากร โดยส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการฝึกอบรมให้ความรู้เกีย่วกับ 
กฎ ระเบยีบ งานด้านงบประมาณ แนวทางในการปฏิบัติงานท่ีถูกต้อง เทคนิคในการปฏิบัติงาน และควรมี           
การฝึกอบรมร่วมกันระหว่าบคุลากรในหน่วยงานเพื่อปรับทัศนคติของบุคลากรในการปฏิบัติงาน ทัศนคติต่อองค์การ  
ทัศนคติต่อเพื่อนร่วมงาน เพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีในการปฏิบตัิงาน พรศักดิ์ ทรัพทย์สมบัติ (2555) ได้ศึกษาเรื่อง  
ความต้องการพัฒนาตนเองของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภฎัพระนครศรีอยุธยา ผลการวิจัยสรุปว่า ผูบ้ริหารเสนอ
แนวทางในการพัฒนาตนเองของบุคลากร ควรจัดโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนทักษะวิชาการใหม่ ๆ จดัการเรียนรู้
เรื่องเทคโนโลยี และจัดกิจกรรมสร้างความสมัพันธ์ระหว่างบุคลากรในหน่วยงาน 
 6. มีการติดตามและประเมินผลที่สามารถวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงมีระบบการติดตามงาน             
ที่แนน่อนและชัดเจน สอดคล้องกบังานวิจัยของ นภดล หงษา (2555) ได้ศึกษา แนวทางในการพัฒนาการปฏิบัติงาน 
ของบุคลากรกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวดัปทุมธานี อ าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ผลการวิจัยสรุปว่า ต้องมี  
การติดตามประเมินผลอย่างจริงจงั เพื่อให้ทราบการเปลีย่นแปลง และมีการประเมินผลที่เป็นธรรม 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
 จากผลการวิจัยเพื่อให้การปฏิบตัิงานของบุคลากรฝา่ยพัฒนาชุมชนและสวสัดิการสังคม ส านักงาน 
เขตลาดกระบัง สามารถพัฒนาการปฏิบัติงานให้มปีระสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะจากการวิจัย ดังนี้ 
 1. บุคลากรควรไดร้ับสิทธิและอ านาจจากผู้บังคับบญัชาตามค าสั่งทีช่อบด้วยกฎมาย และได้รับอสิระ           
ในการแสดงความคิดเห็นและตัดสนิใจเบื้องต้น เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน 
 2. บุคลากรควรปรับพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน ค านึงถึงเป้าหมายขององค์การร่วมกัน มีการปลูกฝัง 
ค่านิยมในการอุทิศตนปฏิบัติงานเพื่อน าพาองค์การไปสู้เป้าหมายที่วางไว้ สร้างการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของ 
บุคลากรในหน่วยงานให้มากข้ึน 
 3. ควรมีการยกย่องชมเชยบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สจุริต ยุติธรรม เพื่อเป็นการพัฒนา 
บุคลากรให้ปฏิบัติงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ 
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 4. ควรจัดให้มีการประชุมของบุคลากรเพื่อรับทราบนโยบายและแนวทางปฏิบัติ เพื่อให้การปฏิบตัิงาน
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งการจดัประชุมนั้นจะขจัดความผดิพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานได ้ 
และเปดิโอกาสให้บุคลากรมสี่วนรว่มในการแสดงความคิดเห็นและแนวทางในการแก้ไขปัญหาอย่างเปดิกว้าง 
 5. บุคลากรควรปรับทัศนคติในการปฏิบัติงาน ทัศนคตติ่อองค์การ และทัศนคตติ่อเพื่อนร่วมงานใหไ้ป 
ในทิศทางบวก และควรจัดให้มีกจิกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดเีพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีในการปฏบิัติงาน 
 
 ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังต่อไป 
 จากการศึกษาในครั้งนี้ ท าให้ทราบรูปแบบการปฏิบัติงานของบุคลากร ปัญหาและอุปสรรคของการปฏบิัติงาน  
และแนวทางการแกไ้ขปัญหา ปรบัปรุงและพัฒนาการปฏิบตัิงานของบุคลากรฝา่ยพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม  
ส านักงานเขตลาดกระบัง จากการสัมภาษณผ์ู้ให้ข้อมูลส าคัญ ซึ่งเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการศึกษาในครั้งนี้ ผู้วิจัย 
จึงมีความเห็นว่าควรมีการศึกษาเพิ่มเติม โดยขอเสนอแนะส าหรับการศึกษาเพิ่มเติม ดังน้ี 
 
 
 1. น าการศึกษาปัญหาและอุปสรรคของการปฏิบัติงานของบุคลากรฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 
ส านักงานเขตลาดกระบังในครั้งนี้ มาท าการปรบัปรุงพัฒนา วิธีการในการปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาระบบการบริหาร 
ภายในให้มีประสิทธิภาพ การแก้ไขกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน การจดัสรรค่าตอบแทนและสวสัดิการให ้
สามารถตอบสนองต่อความต้องการของบุคลากร เพื่อสร้างแรงจูงใจในการท างานต่อไป 
 2. น าการศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหา ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานของบุคลากรฝ่ายพัฒนาชุมชน 
และสวสัดิการสังคม ส านักงานเขตลาดกระบังในครั้งนี้ มาหาแนวทาง วิธีการในการปรับปรุงกรอบอตัราก าลังของ 
บุคลากรใหม้ีความสอดคล้องกับปริมาณงาน 
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