
แนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร : 
กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบลบางเสาธง จังหวัดสมทุรปราการ* 

Guidelines for increasing the efficiency of personal performance : 
A case study of Bang Sao Thong Subdistrict Administrative organization 

Samutprakan province 
ภพพล  ร ำเพยเพชร** 

 

บทคัดย่อ 
 กำรวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษำแนวทำงกำรเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร
ปัญหำและอุปสรรคกำรเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำและ
อุปสรรคกำรเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร และข้อเสนอแนะแนวทำงกำรเพ่ิมประสิทธิภำพ
ในกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงเสำธงจังหวัดสมุทรปรำกำรโดยใช้วิธีกำร
วิจัยเอกสำรและวิจัยสนำมในส่วนของกำรวิจัยสนำม เก็บรวบรวมข้อมูลโดยกำรสัมภำษณ์แบบมีโครงสร้ำง
จำกผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ จ ำนวน 10 คน ผลกำรศึกษำพบว่ำแนวทำงกำรเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน
ของบุคลำกรโดยยึดหลักควำมสำมำรถ ควำมเสมอภำค รวมถึงควำมเป็นกลำงในกำรปฏิบัติงำน ซึ่งมี
ลักษณะส ำคัญ 4 หลักกำร คือ กำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ โดยใช้ “หลักคุณธรรมหลักสมรรถนะ
หลักผลงำนหลักกำรกระจำยอ ำนำจ” นอกจำกนี้ยังพบอีกว่ำ “แรงจูงใจ” เป็นอีกหนึ่งที่จะท ำให้กำร
ปฏิบัติงำนมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น ซึ่งแรงจูงใจประกอบไปด้วยปัจจัยกระตุ้น ได้แก่ ด้ำนควำมส ำเร็จของงำน
ด้ำนกำรยอมรับนับถือ ด้ำนควำมรับผิดชอบด้ำนควำมก้ำวหน้ำในต ำแหน่งหน้ำที่กำรงำน ส่วนปัญหำ
และอุปสรรคกำรเพ่ิมประสิทธภิำพในกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรฯ ได้แก่ ขำดแคลนบุคลำกร และบุคลำกร
ที่มีอยู่ขำดควำมรู้ควำมสำมำรถทักษะ ประสบกำรณ์ ระบบรำชกำรที่ยังเป็นระบบเส้นสำยหรือระบบ
อุปถัมภ์ ส ำหรับแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำและอุปสรรคกำรเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรฯ 
มีดังนี้ คือ ด ำเนินกำรสรรหำเพ่ือให้ได้มำซึ่งบุคลำกรที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะประสบกำรณ์ หรือ
ควำมช ำนำญตรงตำมมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่ง กำรจัดท ำแผนพัฒนำบุคลำกร สร้ำงค่ำนิยมวัฒนธรรม
องค์กำร และปลูกจิตส ำนึกตั้งแต่ในระดับผู้บริหำรเรื่อยมำจนผู้ปฏิบัติ ให้เป็นคนที่มีคุณธรรมจริยธรรม 
ผู้บริหำรหรือผู้บังคับบัญชำควรมีกำรสร้ำงแรงจูงใจ เพ่ือใช้ในกำรกระตุ้นให้บุคลำกรมีขวัญก ำลังใจในกำร
ปฏิบัติงำนและข้อเสนอแนะแนวทำงกำรเพ่ิมประสิทธภิำพในกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรฯ เชน่ จัดให้มีกำร
ฝึกอบรม สัมมนำ ประชุมเชิงวิชำกำร กำรพัฒนำบุคลำกรภำยในองค์กำรให้มีศักยภำพ รวมถึงปลูกฝัง
เรื่องของคุณธรรมจรยิธรรมควบคู่กันไปด้วย กำรสร้ำงแรงจูงใจในกำรปฏิบัติงำน กำรพัฒนำระบบเงินเดือน
ค่ำจ้ำง เงินรำงวัล ควำมก้ำวหนำ้และควำมมั่นคงในสำยงำน รวมถึงสิทธิสวัสดิกำรต่ำงๆ ให้มีควำมเหมำะสม 
 

ค าส าคัญ: ประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน, แรงจูงใจ, องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงเสำธงจังหวัด
สมุทรปรำกำร 
 

* บทความนี้เรยีบเรยีงจากการศึกษาอิสระเรื่อง แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานของบุคลากร : 
กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบลบางเสาธง จังหวัดสมทุรปราการ 

** นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑติ มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
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บทน า 
 

จำกสภำพของสังคมไทยในปัจจุบันยุค 4.0 ที่เน้นควำมเจริญด้ำนวัตถมุำกขึ้นเรื่อยๆเกิดกำร
เปลี่ยนแปลงในทุกๆ ด้ำนอย่ำงรวดเร็ว ซึ่งเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบในด้ำนต่ำงๆ ไม่ว่ำจะเป็นทำงด้ำน
เศรษฐกิจ กำรเมือง สังคม วัฒนธรรม และรวมถึงกำรเปลี่ยนแปลงทั้งภำยในและภำยนอกองค์กำรด้วย 
กำรเปลี่ยนแปลงภำยในองค์กำรก็จะประกอบไปด้วยหลำยส่วน เช่น จะต้องมีกำรส่งบุคลำกรเข้ำรับ
กำรอบรมเพ่ือพัฒนำศักยภำพและประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน ทั้งนี้ หำกต้องมีกำรปรับลดขนำด
ขององค์กำรลง กำรพัฒนำบุคลำกรจึงเป็นส่วนส ำคัญที่ช่วยผลักดันให้บุคลำกรเกิดควำมเชี่ยวชำญ
ช ำนำญ คล่องตัวในกำรท ำงำนมำกยิ่งขึ้น ในส่วนของกำรเปลี่ยนแปลงภำยนอกองค์กำร ได้แก่  
เศรษฐกิจ กำรเมือง สภำพสังคมและวัฒนธรรม เป็นต้น องค์กำรจึงจ ำเป็นต้องมีกำรพัฒนำบุคลำกรให้มี
ควำมรู้ควำมสำมำรถพร้อมรับมือกับกำรเปลี่ยนแปลงในทุกๆ ด้ำน  

ซ่ึงแนวทำงกำรเพ่ิมประสิทธภิำพในกำรท ำงำนของบุคลำกรในองค์กำรบริหำรสว่นต ำบลบำงเสำธง
มีลักษณะคล้ำยกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนๆ คือ มีกำรส่งบุคลำกรเข้ำรบักำรอบรม ประชุม สัมมนำ 
รวมถึงกำรศึกษำต่อ เป็นต้น โดยได้จัดท ำแผนพัฒนำบุคลำกรข้ึนมำเพ่ือเป็นตัวก ำหนดหลักสูตรมีกำร
จัดท ำแผนเพ่ิมประสิทธิภำพบุคลำกรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลขึ้นมำจริง แต่ไม่เป็นไปตำม
หลักสูตรกำรพัฒนำบุคลำกร กล่ำวคือกระบวนกำรเพ่ิมประสิทธิภำพบุคลำกรต้องกำรศึกษำปัญหำ
และส ำรวจควำมต้องกำรของบุคลำกรในองค์กำรในกำรจัดท ำแผนพัฒนำเพ่ือหำแนวทำงกำรเพ่ิม
ประสิทธิภำพในกำรท ำงำนของบุคลำกรในองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงเสำธง โดยไม่ได้ส ำรวจควำม
ต้องกำรก่อนที่จะท ำแผนว่ำบุคลำกรมีควำมต้องกำรที่จะพัฒนำในหลักสูตรใด หรือว่ำมีปัญหำอะไร  
หรือว่ำหลักสูตรแต่ละหลักสูตรที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนำบุคลำกรนั้นมีควำมเหมำะสมมำกน้อยเพียงใด 
จะเห็นได้ว่ำกำรเพิ่มประสิทธิภำพในกำรท ำงำนเป็นสิ่งส ำคัญและจ ำเป็นอย่ำงยิ่งในกำรบริหำรจัดกำร
องค์กำรในปัจจุบันเพรำะถือว่ำบุคลำกรเป็นทุนมนุษย์ที่ประกอบกับกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณของแผ่นดิน 
ต้องมีควำมคุ้มค่ำ คุ้มทุน และก่อให้เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผลสูงสุด 

จำกเหตุผลดังกล่ำวข้ำงต้น จึงเป็นแรงบันดำลใจให้ผู้วิจัยในฐำนะที่เป็นบุคลำกรขององค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลบำงเสำธง มีควำมสนใจที่จะศึกษำเรื่อง แนวทำงกำรเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน
ของบุคลำกร เพ่ือให้ทรำบถึงแนวทำงในกำรเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน รวมถึงปัญหำกำรพัฒนำ
บุคลำกรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงเสำธงได้ว่ำเป็นอย่ำงไร ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษำวิจัยเรื่อง
“แนวทำงกำรเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร : กรณีศึกษำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
บำงเสำธง จังหวัดสมุทรปรำกำร” เพรำะเห็นว่ำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงเสำธงยังขำดควำมชัดเจน
ในเรื่องของแนวทำงกำรเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร กล่ำวคือ มีกำรจัดท ำแผนพัฒนำ
บุคลำกรจริง แต่ไม่ได้น ำมำใช้ให้เกิดประโยชน์เท่ำที่ควร และทำงผู้วิจัยยังคำดหวังว่ำจะน ำผลของกำร
ศึกษำวิจัยในครั้งนี้ไปเป็นข้อมูล เพ่ือเสนอแนะ และเป็นแนวทำงในกำรปรับปรุงกำรปฏิบัติรำชกำร  
เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริหำรและหัวหน้ำส่วนรำชกำรในสังกัดให้มีคุณภำพในกำรปฏิบัติ
รำชกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพสอดคล้องกับปัญหำควำมต้องกำรของบุคลำกรและหน่วยงำนเพ่ือให้
บรรลุเป้ำหมำยกำรพัฒนำบุคลำกรที่ต้องกำรต่อไปอีกด้วย 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 
 ในกำรวิจัยครั้งนี้ มีวิธีกำรวิจัยดังนี้ 
 1. กำรวิจัยเอกสำร (Documentary research) เป็นกำรรวบรวมข้อมูลจำกเอกสำรทำงวิชำกำร 
วำรสำร สิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ รำยงำนกำรวิจัย วิทยำนิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ รำยงำนกำรประชุม 
คู่มือกำรปฏิบัติงำน ระเบียบ ประกำศ ค ำสั่ง เอกสำรทำงวิชำกำรท่ีเกี่ยวข้องกับกำรเพ่ิมประสิทธิภำพ
กำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร กรณีศึกษำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงเสำธง จังหวัดสมุทรปรำกำร 
 2. กำรวิจัยสนำม (Field research) โดยผูว้ิจัยลงพ้ืนที่เพ่ือสัมภำษณ์กลุ่มตัวอย่ำงด้วยกำรสัมภำษณ์
แบบมีโครงสร้ำง หรือกำรสัมภำษณ์แบบเป็นทำงกำร (Structured interview or Formal interview)  
 
 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
 ในกำรวิจัยครั้งนี้ มีประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำงดังนี้ 
 1. ประชำกร (Population) ได้แก่ บุคลำกรที่ปฏิบัติงำนสังกัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงเสำธง 
 2. กลุ่มตัวอย่ำง (Sample) ที่ใช้ในกำรวิจัยครั้งนี้ เป็นกำรสุ่มตัวอย่ำงแบบเจำะจง (Purposive) 
หรือ (Judgmental sampling) เป็นกำรเลือกตัวอย่ำงโดยก ำหนดคุณลักษณะของประชำกรที่ต้องกำร
ศึกษำ (วิโรจน์ ก่อสกุล, 2561, หน้ำ 45) จึงใช้วิธีเก็บข้อมูลจำกผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ (Key informants) 
จ ำนวน 10 คน โดยพิจำรณำจำกคุณสมบัติ ดังนี้  
 1. ผู้ด ำรงต ำแหน่งในสำยงำนบริหำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงเสำธง จ ำนวน 3 คน 
 2. บุคลำกรผู้ปฏิบัติงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงเสำธง จ ำนวน 7 คน 
 
 เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลในกำรวิจัยกรณีศึกษำครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้วิธีกำรสัมภำษณ์
โดยสัมภำษณ์แบบมีโครงสร้ำงหรือกำรสัมภำษณ์แบบเป็นทำงกำร (Structured interview or Formalinterview)
ลักษณะของกำรสัมภำษณ์เป็นกำรสัมภำษณ์ที่มีค ำถำมและข้อก ำหนดที่แน่นอนตำยตัวจะสัมภำษณ์
ผู้ใดก็ใช้ค ำถำมแบบเดียวกัน (สุภำงค์ จันทวำนิช, 2561, หน้ำ 53 – 54) และกำรสัมภำษณ์จะท ำ
กำรสัมภำษณ์เป็นรำยบุคคล ก่อนกำรเก็บรวบรวมข้อมูลผู้ศึกษำได้ก ำหนดวันนัดหมำยวันสัมภำษณ์ 
โดยได้แจ้งใหผู้้สัมภำษณ์ทรำบก่อนล่วงหน้ำ ในกำรสัมภำษณ์ผู้สัมภำษณ์จะใช้กำรจดบนัทึกและบันทึกเสียง 
โดยก่อนสัมภำษณ์จะขออนุญำตผู้ถูกสัมภำษณ์ในกำรจดบันทึกกำรสนทนำก่อนทุกครั้ง 
 
 วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ในกำรวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีวิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 
 1. วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูลจำกเอกสำร เป็นวิธีกำรศึกษำค้นคว้ำเก็บรวบรวมข้อมูลทั่วไป 
โดยกำรรวบรวมเอกสำรซึ่งเป็นข้อมูลที่มีกำรบันทึกไว้แล้วโดยผู้อ่ืน ได้แก่ 
    1.1 หนังสือทั่วไป ได้แก่ ต ำรำ คู่มือ เอกสำรประกอบกำรบรรยำย รวมถึงเอกสำรทำง
วิชำกำร วำรสำร สิ่งพิมพ์ เป็นต้น 
    1.2 หนังสืออ้ำงอิง ได้แก่ สำรำนุกรม พจนำนุกรม เป็นต้น 
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 1.3 งำนวิจัย วิทยำนิพนธ์ เป็นงำนวิจัยที่ได้ท ำกำรศึกษำค้นคว้ำในเรื่องนั้นๆ อย่ำงละเอียด 
    1.4 เอกสำรของทำงรำชกำร เป็นเอกสำรที่ส่วนรำชกำรจัดท ำขึ้นเพ่ือประโยชน์ในกำร
ปฏิบัติ เช่น นโยบำย กฎระเบียบ พระรำชบัญญัติ คู่มือกำรปฏิบัติงำน ประกำศ ค ำสั่ง เป็นต้น 
 2. วิธีกำรรวบรวมข้อมูลจำกภำคสนำม ผู้วิจัยจะเก็บข้อมูลโดยวิธีกำรสัมภำษณ์ โดยที่ผู้วิจัย
เลือกวิธีกำรสัมภำษณ์ตำมวัตถุประสงค์ของกำรวิจัย ซึ่งใช้วิธีกำรสัมภำษณ์แบบมีโครงสร้ำง 
(Structured interview) โดยที่ผู้วิจัยต้องท ำกำรสัมภำษณ์ไปตำมค ำถำมที่ก ำหนดไว้ในแบบสัมภำษณ์ 
ซึ่งผู้วิจัยจะสัมภำษณ์ตำมข้อที่ก ำหนดไว้เท่ำนั้น ผู้วิจัยจะใช้แบบสัมภำษณ์ซึ่งเป็นค ำถำมในกำร
สัมภำษณ์และจดบันทึกข้อมูลและบันทึกเสียงตำมค ำบอกของผู้ถูกสัมภำษณ์ 
 
 กำรวิเครำะห์ข้อมูล 

กำรวิเครำะห์ข้อมูลในกำรท ำกำรวิจัยนี้เป็นกำรวิเครำะห์ข้อมูลเชิงคุณภำพ ผู้วิจัยมีขั้นตอนใน
กำรวิเครำะห์ ดังนี้ 
 1. ผู้วิจัยจะน ำข้อมูลที่ได้จำกกำรสัมภำษณ์กลุ่มตัวอย่ำง มำแยกประเด็นตำมข้อค ำถำม 
จำกนั้นจึงวิเครำะห์ข้อมูลในแต่ละประเด็นโดยใช้วิธีกำร “ตีควำม” ตำมหลักกำรวิเครำะห์ข้อมูลเชิง
คุณภำพ เพ่ือสรุปผลกำรวิจัยแยกเป็นประเด็นๆ เรียงล ำดับตำมวัตถุประสงค์ของกำรวิจัยที่ตั้งไว้ 4
ประเด็น ได้แก่ กำรศึกษำแนวทำงกำรเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรปัญหำและอุปสรรค
กำรเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำและอุปสรรคกำรเพ่ิม
ประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร และข้อเสนอแนะแนวทำงกำรเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน
ของบุคลำกรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงเสำธงจังหวัดสมุทรปรำกำร 

2. น ำผลกำรวิจัยทั้งสำมประเด็นดังกล่ำวข้ำงต้นมำเปรียบเทียบกับข้อมูลเอกสำรที่เกี่ยวข้อง 
ได้แก่ แนวคิด ทฤษฎี ผลงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจะได้ทรำบถึงลักษณะที่มีควำมคล้ำยคลึงกันหรือ
แตกต่ำงกันของข้อมูลที่ได้จำกกำรสัมภำษณ์กลุ่มตัวอย่ำงกับข้อมูลเอกสำรเพ่ือใช้ในกำรอภิปรำยผล 
 
ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 
 
 ผลการวิจัยเอกสาร  
 ผู้วิจัยได้ท ำกำรศึกษำแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับแนวทำงกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนของ
บุคลำกรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงเสำธง จังหวัดสมุทรปรำกำร จำกผลกำรศึกษำหนังสือ วรรณกรรม
วิทยำนิพนธ์ ต ำรำทำงวิชำกำร เอกสำรของส่วนรำชกำรที่เกี่ยวข้อง พบว่ำกำรท ำงำนให้หน่วยงำนต่ำงๆ 
ไม่ว่ำองค์กำรภำครัฐ รัฐวิสำหกิจ หรือภำคเอกชน ต่ำงก็ตระหนักถึงกำรปรับเปลี่ยนกระบวนกำรหรือ
วิธีกำรท ำงำนเพ่ือให้กำรท ำงำนมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล กลยุทธ์ในกำรสร้ำงควำมส ำเร็จในกำร
ท ำงำน หรือเทคนิคกำรพัฒนำประสิทธิภำพในกำรท ำงำน ตลอดจนกำรท ำงำนอย่ำงไรให้มีควำมสุข
นั่นแสดงว่ำองค์กำรทั้งหลำยต่ำงก็มีควำมเห็นตรงกันว่ำองค์กำรจะมีควำมเจริญก้ำวหน้ำหรือพัฒนำ
ไปสู่ควำมเป็นเลิศได้นั้น สิ่งส ำคัญประกำรหนึ่งอยู่ที่ผู้ปฏิบัติงำนมีคุณภำพ และสำมำรถท ำงำนให้เกิด
ประสิทธิภำพสูงสุด ในกำรท ำงำนไม่ว่ำเรำจะท ำงำนอะไรก็ตำม เรำต้องมีควำมสุขในกำรท ำงำนแม้ว่ำ
ในบำงครั้งเรำอำจจะบ่นว่ำเหนื่อย แต่เมื่อเรำเห็นผลส ำเร็จของกำรท ำงำนแล้ว เรำก็จะมองข้ำม
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อุปสรรคเหล่ำนั้นไปอย่ำงง่ำยดำย และหำกเรำต้องกำรให้กำรท ำงำนของเรำเต็มไปด้วยควำมสุข เรำก็
ต้องรู้สึกสนุกกับงำน เมื่อเรำสนุกกับงำนที่เรำท ำ ไม่ว่ำเรำจะเจออุปสรรคในกำรท ำงำนที่หนักหนำ
สำหัสเพียงใด เรำก็จะผ่ำนพ้นไปได้ เพรำะเรำได้เรียนรู้แล้วว่ำเรำต้องท ำงำนอย่ำงไรจึงจะมีควำมสุข 
กำรท ำงำนไม่เพียงแต่ต้องมีควำมสุขเท่ำนั้น แต่ต้องเป็นกำรท ำงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพด้วย จึงจะท ำ
ให้เรำได้ชื่อว่ำเป็นคนที่ท ำงำนดี ท ำงำนเก่ง จนเป็นที่พึงพอใจของผู้บังคับบัญชำ และเพ่ือนร่วมงำน 
แต่กำรท ำงำนต้องท ำอย่ำงไรจึงจะมีควำมสุขนั้น เป็นเรื่องที่อธิบำยได้ยำก เพรำะคนท ำงำนแต่ละคนก็
มีวิธีกำรในกำรท ำงำนที่แตกต่ำงกัน ขึ้นอยู่กับแนวคิดและกำรปรับใช้ 

ประสิทธิภำพ เป็นเรื่องของกำรใช้ปัจจัยและกระบวนกำรในกำรด ำเนินงำน โดยประสิทธิภำพ
อำจไม่แสดงเป็นค่ำประสิทธิภำพเชิงตัวเลข แต่แสดงด้วยกำรบันทึกถึงลักษณะกำรใช้เงิน วัสดุ คน
และเวลำ ในกำรปฏิบัติงำนอย่ำงคุ้มค่ำ ประหยัด ไม่มีกำรสูญเปล่ำเกินควำมจ ำเป็น รวมถึงมีกำรใช้      
กลยุทธ์หรือเทคนิควิธีกำรปฏิบัติที่เหมำะสม สำมำรถน ำไปสู่กำรบังเกิดผลได้เร็วและมีคุณภำพ 
ประเภทของประสิทธิภำพ มี 2 ระดับ คือ 

1. ประสิทธิภำพของบุคคล หมำยถึง กำรท ำงำนเสร็จโดยสูญเสียเวลำและพลังงำนน้อยที่สุด 
ค่ำนิยมกำรท ำงำนที่ยึดกับสังคม เป็นกำรท ำงำนได้เร็วและได้งำนดี 

บุคคลที่มีประสิทธิภำพในกำรท ำงำน คือ บุคคลที่ตั้งใจปฏิบัติงำนอย่ำงเต็มควำมสำมำรถ        
ใช้กลวิธีหรือเทคนิคกำรท ำงำนที่จะสร้ำงผลงำนได้มำก เป็นผลงำนที่มีคุณภำพ เป็นที่น่ำพอใจ              
โดยสิ้นเปลืองค่ำใช้จ่ำย  
          2. ประสิทธิภำพขององค์กำร คือ กำรที่องค์กำรสำมำรถด ำเนินงำนต่ำงๆ ตำมภำรกิจหน้ำที่
ขององค์กำร โดยใช้ทรัพยำกร ปัจจัยต่ำงๆ รวมถึงก ำลังคนอย่ำงคุ้มค่ำ มีกำรสูญเปล่ำน้อยที่สุด           
มีลักษณะกำรด ำเนินงำนไปสู่ผลตำมวัตถุประสงค์ โดยประหยัดทั้งเวลำ ทรัพยำกร และก ำลังคน 

องค์กำรมีควำมสำมำรถในกำรใช้ยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ เทคนิควิธีกำร และเทคโนโลยี ท ำให้
เกิดวิธีกำรท ำงำนที่เหมำะสม มีควำมรำบรื่นในกำรด ำเนินงำน มีปัญหำอุปสรรค และควำมขัดแย้ง
น้อยที่สุด บุคลำกรมีขวัญก ำลังใจดี และมีควำมสุขในกำรท ำงำน 

บุคลำกรจึงถือเป็นหัวใจส ำคัญในกำรน ำพำองค์กำรไปสู่ควำมส ำเร็จ และเป้ำหมำยที่องค์กำร   
ตั้งไว้ กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลเป็นกำรที่องค์กำรจะกระท ำภำรกิจหลักให้บรรลุวัตถุประสงค์และมี
ประสิทธิภำพนั้น หน่วยงำนจ ำเป็นจะต้องมีบุคลำกรที่มีคุณภำพในปริมำณท่ีเหมำะสมกับงำน 

ซึ่งประโยชน์ของกำรพัฒนำประสิทธิภำพในกำรท ำงำน มีดังนี้ 
1. ช่วยท ำให้เกิดกำรปรับเปลี่ยนกระบวนกำรหรือวิธีกำรท ำงำนใหม่ที่มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 
2. ช่วยเพิ่มกลยุทธ์ในกำรสร้ำงควำมส ำเร็จในกำรท ำงำนและช่วยลดควำมซ้ ำซ้อนของงำน 
3. ช่วยท ำให้กำรท ำงำนบรรลุเป้ำหมำยที่วำงไว้ด้วยวิธีกำรที่รวดเร็ว 
4. ช่วยท ำให้องค์กำรมีควำมเจริญก้ำวหน้ำ หรือพัฒนำสู่ควำมเป็นเลิศ 

 5. ท ำให้ได้ผลงำนที่มีคุณภำพ ลดควำมสิ้นเปลืองค่ำใช้จ่ำย ประหยัดเวลำ ทรัพยำกร และก ำลังคน
 6. องค์กำรมีควำมสำมำรถในกำรก ำหนดกลยุทธ์ เทคนิค วิธีกำร ด้วยวิธีกำรท ำงำนที่
เหมำะสม ลดปัญหำอุปสรรคและมีควำมสุขในกำรท ำงำน 

7. ใช้เป็นแนวทำงในกำรพัฒนำตนเอง เมื่อพัฒนำตนเองแล้วจะสำมำรถน ำควำมรู้ที่ได้รับจำก
กำรพัฒนำนั้นไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่องำนและองค์กำรต่อไป 
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ดังนั้น ผู้ที่มีประสิทธิภำพในกำรท ำงำนจึงเป็นผู้ที่ฉลำดในกำรเรียนรู้ รู้ว่ำกำรท ำงำนอย่ำงไร
จึงจะบรรลุผลส ำเรจ็ในเวลำอันรวดเร็วและมีควำมผิดพลำดน้อย นั่นก็คือกำรลงทุนน้อย แต่ได้ผลตอบแทน
มำกกว่ำในเชิงเศรษฐศำสตร์อำจเน้นควำมคุ้มค่ำหรือควำมคุ้มทุนในกำรปฏิบัติงำนด้วย 
 
ผลการวิจัยภาคสนาม  
 ในส่วนของข้อมูลที่ได้จำกกำรสัมภำษณ์กลุ่มตัวอย่ำง สำมำรถน ำมำวิเครำะห์แยกประเด็นดังนี้ 
 1. แนวทำงกำรเพิ่มประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล   
บำงเสำธง จังหวัดสมุทรปรำกำร 
 จำกกำรวิจัยพบว่ำ กำรเพิ่มประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลบำงเสำธง จังหวัดสมุทรปรำกำร ควรมุ่งเน้นไปที่กำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ เพื่อให้
บุคลำกรในสังกัดเป็นมืออำชีพและมีคุณธรรม เป็นแกนกลำงในกำรพัฒนำและบริหำร มีควำมมั่นคงใน
กำรประกอบอำชีพ โดยยึดหลักควำมสำมำรถ ควำมเสมอภำค รวมถึงควำมเป็นกลำงในกำร
ปฏิบัติงำน ซึ่งมีลักษณะส ำคัญ 4 หลักกำร ที่มีผลต่อกำรเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน ดังนี้ 
 1) กำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ โดยใช้ “หลักคุณธรรม” ควรเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนของ
กำรรับบุคคลเข้ำท ำงำน ต้องค ำนึงถึงควำมรู้ควำมสำมำรถของบุคคลตำมมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่ง
ด้วยควำมเสมอภำค มีควำมเป็นธรรมเพื่อประโยชน์ของทำงรำชกำรเป็นส ำคัญ จึงจะท ำให้กำรพัฒนำ
และบริหำรทรัพยำกรมนุษย์เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 2) กำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ โดยใช้ “หลักสมรรถนะ” กำรใช้คนให้ตรงกับ
ควำมรู้ควำมสำมำรถ มีกำรก ำหนดควำมรู้ควำมสำมำรถที่ต้องกำรส ำหรับต ำแหน่งต่ำงๆ ไว้ เพื่อเข้ำสู่
กระบวนกำรสรรหำและพัฒนำให้ได้มำซึ่งบุคคลที่เหมำะสมกับต ำแหน่งและตรงกับควำมต้องกำรของงำน 
 3) กำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ โดยใช้ “หลักผลงำน” กำรพิจำรณำควำมดีควำมชอบ
กำรเลื่อนต ำแหน่ง จะพัฒนำคนต้องวัดจำกผลงำนทั้งในด้ำนปริมำณและผลสัมฤทธิ์ของงำน ด้ำนปริมำณ
และคุณภำพ โดยให้สอดคล้องกับกำรบริหำรงำนภำครัฐแนวใหม่ที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงำน 
 4) กำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ โดยใช้ “หลักกำรกระจำยอ ำนำจ” เป็นทั้งกำร
กระจำยควำมรับผิดชอบและกำรกระจำยกำรปฏิบัติงำน กำรน ำหลักกำรกระจำยอ ำนำจมำใช้ในกำร
ปฏิบัติงำน โดยมีกำรมอบอ ำนำจกำรปฏิบัติงำนอย่ำงเป็นขั้นตอน เป็นเหมือนระบบกำรลดขั้นตอน
ของกำรปฏิบัติงำน ท ำให้กำรปฏิบัติงำนมีควำมรวดเร็ว คล่องตัว คุ้มค่ำ ประหยัด 
 นอกจำกนี้ยังพบอีกว่ำ “แรงจูงใจ” เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่จะท ำให้กำรปฏิบัติงำนมีประสิทธิภำพ
มำกยิ่งขึ้น ซึ่งแรงจูงใจประกอบไปด้วยปัจจัยกระตุ้น ได้แก่ ด้ำนควำมส ำเร็จของงำน ด้ำนกำรยอมรับ
นับถือด้ำนควำมรับผิดชอบ ด้ำนควำมก้ำวหน้ำในต ำแหน่งหน้ำที่กำรงำน  
 
 2. ปัญหำและอุปสรรคกำรเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลบำงเสำธง จังหวัดสมุทรปรำกำร 
 จำกกำรวิจัยพบว่ำ ปัญหำและอุปสรรคกำรเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงเสำธง จังหวัดสมุทรปรำกำร มีดังนี้ 
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 1) ขำดแคลนบุคลำกรที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ ประสบกำรณ์ หรือควำมช ำนำญใน
หลำยต ำแหน่ง ท ำให้ต้องมอบหมำยงำนให้เจ้ำหน้ำที่ในต ำแหน่งอื่นปฏิบัติงำนแทน  
 2) บุคลำกรที่มีอยู่ในหลำยต ำแหน่งยังขำดควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และควำมช ำนำญ
เฉพำะด้ำน ส่งผลให้กำรปฏิบัติงำนขำดประสิทธิภำพ 
 3) ระบบรำชกำรที่ยังเป็นระบบเส้นสำยหรือระบบอุปถัมภ์ ผู้มีอ ำนำจเข้ำมำแทรกแซงกำร
บริหำรงำนตั้งแต่ขั้นตอนของกำรสรรหำบุคคลเข้ำมำท ำงำน ตลอดจนกำรพิจำรณำควำมดีควำมชอบ 
กำรเลื่อนต ำแหนง่ กำรเลื่อนขั้นเงินเดือน หรือกำรพิจำรณำสิทธิประโยชน์ต่ำงๆ ก่อให้เกิดควำมไม่เท่ำเทียม 
 

3. แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำและอุปสรรคกำรเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงเสำธง จังหวัดสมุทรปรำกำร 

จำกกำรวิจัยพบว่ำ แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำและอุปสรรคกำรเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน
ของบุคลำกรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงเสำธง จังหวัดสมุทรปรำกำร มีดังนี้ 

1) ด ำเนินกำรสรรหำเพ่ือให้ได้มำซึ่งบุคลำกรที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ ประสบกำรณ์ 
หรือควำมช ำนำญตรงตำมมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่งเข้ำมำปฏิบัติงำน โดยใช้หลักคุณธรรมจริยธรรม
ในกำรด ำเนินกำร เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กำร  

2) กำรจัดท ำแผนพัฒนำบุคลำกร เพ่ือพัฒนำบุคลำกรให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ
ประสบกำรณ์ และควำมช ำนำญตำมต ำแหน่ง สำยงำน และคุณสมบัติของบุคคลอย่ำงทั่วถึงและ
ต่อเนื่อง น ำควำมรู้ที่ได้มำประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำนได้อย่ำงเหมำะสม รวมถึงควรมีกำรจัดกำร
ควำมรู้ในองค์กำรอย่ำงเป็นระบบ  

3) สร้ำงค่ำนิยม วัฒนธรรมองค์กำร และปลูกจิตส ำนึกตั้งแต่ในระดับผู้บริหำรเรื่อยมำจน               
ผู้ปฏิบัติ ให้เป็นคนที่มีคุณธรรมจริยธรรม ครองตนด้วยหลักธรรมำภิบำล เพ่ือขจัดระบบเส้นสำยหรือ
ระบบอุปถัมภ์ให้หมดไปจำกระบบรำชกำร  

4) ผู้บริหำรหรือผู้บังคับบัญชำควรมีกำรสร้ำงแรงจูงใจ เพื่อใช้ในกำรกระตุ้นให้บุคลำกรมีขวัญ
ก ำลังใจในกำรปฏิบัติงำน เพรำะแรงจูงใจเป็นเสมือนสิ่งที่จะท ำให้บุคคลเกิดพลังในกำรแสดงออกซึ่ง
มักจะมีอิทธิพลต่อกำรปฏิบัติงำนเป็นอย่ำงมำก เพรำะกำรที่บุคคลจะปฏิบัติงำนได้อย่ำงเต็มควำมสำมำรถ
หรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับว่ำเขำมีควำมเต็มใจที่จะปฏิบัติงำนมำกแค่ไหน ถ้ำมีสิ่งจูงใจที่ตรงกับควำมพึงพอใจ
ของเขำ สิ่งจูงใจนั้นก็จะกลำยเป็นแรงกระตุ้นให้เขำเอำใจใส่กับงำนท่ีท ำมำกยิ่งข้ึน 

 
4. ข้อเสนอแนะแนวทำงกำรเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรองค์กำรบริหำร

ส่วนต ำบลบำงเสำธง จังหวัดสมุทรปรำกำร 
จำกกำรวิจัยพบว่ำ ข้อเสนอแนะแนวทำงกำรเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงเสำธง จังหวัดสมุทรปรำกำร มีดังนี้ 
1) จัดให้มีกำรฝึกอบรม สัมมนำ ประชุมเชิงวิชำกำร หรือศึกษำดูงำนเพ่ือเพ่ิมพูนควำมรู้ควำมสำมำรถ 

ทักษะ ประสบกำรณ์ และควำมช ำนำญให้เป็นไปตำมมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่งของแต่ละต ำแหน่ง  
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2) นอกจำกกำรพัฒนำบุคลำกรภำยในองค์กำรให้มีศักยภำพและมีควำมเป็นมืออำชีพแล้ว  
องค์กำรต้องให้ควำมส ำคัญกับกำรปลูกฝังเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมควบคู่กันไปด้วย รวมถึงกำรน ำ
หลักธรรมำภิบำลมำปรับใช้กับบุคลำกรในทุกระดับ  

3) กำรสร้ำงแรงจูงใจในกำรปฏิบัติงำน กำรพัฒนำระบบเงินเดือน ค่ำจ้ำง เงินรำงวัล 
ควำมก้ำวหน้ำและควำมมั่นคงในสำยงำน รวมถึงสิทธิสวัสดิกำรต่ำงๆ ให้มีควำมเหมำะสม เช่น                 
กำรจัดให้มีห้องพยำบำล หรือห้องสันทนำกำรของหน่วยงำน กำรสนับสนุนเรื่องที่พัก ค่ำเดินทำง               
เพ่ือเป็นขวัญก ำลังใจและเป็นแรงจูงใจในกำรเพิ่มประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน  
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 แนวทำงกำรเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล           
บำงเสำธง จังหวัดสมุทรปรำกำร มีประเด็นที่น ำมำอภิปรำย ดังนี้ 
 กำรเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงเสำธง 
จังหวัดสมุทรปรำกำร ควรมุ่งเน้นไปที่กำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ เพ่ือให้บุคลำกรในสังกัด
เป็นมืออำชีพและมีคุณธรรม เป็นแกนกลำงในกำรพัฒนำและบริหำร มีควำมมั่นคงในกำรประกอบอำชีพ 
โดยยึดหลักควำมสำมำรถ ควำมเสมอภำค รวมถึงควำมเป็นกลำงในกำรปฏิบัติงำน ซึ่งมีลักษณะส ำคัญ 
4 หลักกำร ที่มีผลต่อกำรเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน ดังนี้ 1) กำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกร
มนุษย์ โดยใช้ “หลักคุณธรรม” ควรเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนของกำรรับบุคคลเข้ำท ำงำน ต้องค ำนึงถึงควำมรู้
ควำมสำมำรถของบุคคลตำมมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่งด้วยควำมเสมอภำค มีควำมเป็นธรรมเพ่ือประโยชน์
ของทำงรำชกำรเป็นส ำคัญ 2) กำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ โดยใช้ “หลักสมรรถนะ” กำรใช้
คนให้ตรงกับควำมรู้ควำมสำมำรถ มีกำรก ำหนดควำมรู้ควำมสำมำรถที่ต้องกำรส ำหรับต ำแหน่งต่ำงๆ ไว้ 
เพ่ือเข้ำสู่กระบวนกำรสรรหำและพัฒนำให้ได้บุคคลที่เหมำะสมกับต ำแหน่งและตรงกับควำมต้องกำร
ของงำน 3) กำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ โดยใช้ “หลักผลงำน” กำรพิจำรณำควำมดีควำมชอบ
กำรเลื่อนต ำแหน่ง กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน จะพัฒนำคนต้องวัดจำกผลงำนทั้งในด้ำนปริมำณ
และผลสัมฤทธิ์ของงำน ด้ำนปริมำณและคุณภำพ โดยให้สอดคล้องกับกำรบริหำรงำนภำครัฐแนวใหม่
ที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงำนเป็นส ำคัญ 4) กำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ โดยใช้ “หลักกำร
กระจำยอ ำนำจ” เป็นทั้งกำรกระจำยควำมรับผิดชอบและกำรกระจำยกำรปฏิบัติงำน กำรน ำหลักกำร
กระจำยอ ำนำจมำใช้ในกำรปฏิบัติงำน โดยมีกำรมอบอ ำนำจกำรปฏิบัติงำนอย่ำงเป็นขั้นตอน เป็นเหมือน
ระบบกำรลดขั้นตอนของกำรปฏิบัติงำน ท ำให้กำรปฏิบัติงำนมีควำมรวดเร็ว คล่องตัว คุ้มค่ำ ประหยัด 
ซึ่งสิ่งต่ำงๆ เหล่ำนี้ล้วนแล้วแต่ท ำให้กำรปฏิบัติงำนมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น นอกจำกนี้ยังพบอีกว่ำ
“แรงจูงใจ” เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่จะท ำให้กำรปฏิบัติงำนมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น ซึ่งแรงจูงใจประกอบไปด้วย
ปัจจัยกระตุ้น ได้แก่ ด้ำนควำมส ำเร็จของงำนด้ำนกำรยอมรับนับถือ ด้ำนควำมรับผิดชอบ ด้ำนควำมก้ำวหน้ำ
ในต ำแหน่งหน้ำที่กำรงำน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ วีณำ พึงวิวัฒน์นิกุล (2562, หน้ำ 3 - 8)
กำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ที่แสดงถึงควำมมีประสิทธิภำพ จะท ำให้บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีส ำคัญ 3 ประกำร 
คือ 1. สังคม กำรที่องค์กำรจะด ำเนินกำรสรรหำบุคลำกรที่มีคุณสมบัติเหมำะสมเข้ำมำปฏิบัติงำนใน
องค์กำร ท ำให้องค์กำรได้มำซึ่งบุคลำกรที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถและทักษะในกำรปฏิบัติงำนได้อย่ำง
มีประสิทธิภำพ 2. องค์กำร ท ำให้องค์กำรเติบใหญ่ ก้ำวหน้ำและมีกำรท ำงำนที่มีประสิ ทธิภำพ
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โดยอำศัยกำรวำงแผน คัดเลือก ฝึกอบรม ประเมินผล รวมถึงกำรจ่ำยค่ำตอบแทน เพื่อให้องค์กำรได้
คนเก่งและคนดีเข้ำมำท ำงำน 3. ผู้ปฏิบัติงำน กำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์สำมำรถสนองตอบควำม
ต้องกำรในด้ำนต่ำงๆ ของผู้ปฏิบัติงำน ไม่ว่ำในเรื่องของควำมมั่นคง กำรได้รับกำรยอมรับนับถือ
รวมถึงกำรประสบควำมส ำเร็จ โดยใช้กลไกกำรขึ้นค่ำจ้ำง ค่ำตอบแทน ที่มีควำมเหมำะสมและ
ยุติธรรม และสำระส ำคัญแห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. 2551 เกี่ยวกับกำร
บริหำรทรัพยำกรมนุษย์ คือ กำรก ำหนดให้ผู้ปฏิบัติงำนเป็นผู้ปฏิบัติงำนที่มีควำมรู้ โดยมีระบบ
ต ำแหน่งในกำรรองรับเมื่อข้ำรำชกำรคนหนึ่งท ำงำนและเติบโตก้ำวหน้ำในงำนที่มีควำมเหมำะสมกับ
ควำมรู้ควำมสำมำรถอยู่ภำยใต้อัตรำเงินเดือนและเงินประจ ำต ำแหน่ง และกำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์
จะเกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผลต้องยึดหลักกำรส ำคัญ ทั้ง 4 ประกำร ได้แก่ หลักคุณธรรม 
หลักสมรรถนะ หลักผลงำน และหลักกำรกระจำยอ ำนำจ ซึ่งถือเป็นหัวใจหลักของกำรบริหำรทรัพยำกร
มนุษย์และสอดคล้องกับทฤษฎีสองปัจจัยของ Herzberg รัชดำภรณ์ เด่นพงศ์ (อ้ำงถึงใน ธนัญพร
สุวรรณคำม, 2559, หน้ำ 15 – 18) ได้อธิบำยไว้ว่ำ ทฤษฎีแรงจูงใจของ Herzberg สำมำรถสรุป
ควำมส ำคัญได้ว่ำ ปัจจัยจูงใจ เป็นปัจจัยที่สร้ำงทัศนคติในทำงบวกให้เกิดขึ้นแก่พนักงำน ก็จะมีผลกับ
ควำมพึงพอใจโดยตรง ประกอบไปด้วย ควำมส ำเร็จในกำรปฏิบัติงำน ควำมส ำเร็จด้ำนกำรได้รับกำร
ยอมรับนับถือ ควำมส ำเร็จด้ำนควำมรับผิดชอบ ควำมส ำเร็จด้ำนควำมก้ำวหน้ำ  
 

ปัญหำและอุปสรรคกำรเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรองค์กำรบริหำร  
ส่วนต ำบลบำงเสำธง จังหวัดสมุทรปรำกำร มีประเด็นที่น ำมำอภิปรำย ดังนี้ 
 1) ขำดแคลนบุคลำกรที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ ประสบกำรณ์ หรือควำมช ำนำญใน
หลำยต ำแหน่ง ท ำให้ต้องมอบหมำยงำนให้เจ้ำหน้ำที่ในต ำแหน่งอื่นปฏิบัติงำนแทน ซึ่งในกำรปฏิบัติ
หน้ำที่แทนย่อมส่งผลให้เจ้ำหน้ำที่ต้องปฏิบัติงำนที่ไม่ตรงกับมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่งเกิดควำม
ยำกล ำบำกในกำรปฏิบัติงำน อำจส่งผลกระทบต่อตัวเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติ ต่อองค์กำร หรือต่อประชำชน
ผู้มำขอใช้บริกำรได้ สอดคล้องกับแนวคิดของ ศิริวรรณ เสรีรตัน์และคณะ (อ้ำงถึงใน อำรมย ์ภู่พงศ์อนันต์,  
2558, หน้ำ 10 – 12) ได้อธิบำยไว้ว่ำ องค์กำรทุกประเภทต้องมีองค์ประกอบในเรื่องคน กล่ำวคือ
มีบุคลำกรที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถเหมำะสมและเพียงพอที่จะปฏิบัติงำน ดังนั้น กำรบริหำรทรัพยำกร 
(4M’s) ด้ำนบุคลำกรจึงมีควำมส ำคัญ ถือได้ว่ำบุคลำกรได้รับกำรยอมรับว่ำเป็นสิ่งส ำคัญที่สุดของกำร
บริหำร และสอดคล้องกับแนวคิดของ Mondy and Noe(อ้ำงถึงใน วีณำ พึงวิวัฒน์นิกุล, 2562,หน้ำ 2) 
ได้อธิบำยไว้ว่ำ กำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ จ ำเป็นที่จะต้องเข้ำใจเกี่ยวกับหน้ำที่ของกำรจัดกำร
ทรัพยำกรมนุษย์ เพ่ือให้ใช้ประโยชน์สูงสุดจำกบุคลำกร ซึ่งผู้บริหำรต้องด ำเนินกำรจัดหำคนที่มีควำมรู้
ควำมสำมำรถเหมำะสมเข้ำมำท ำงำนในแต่ละต ำแหน่ง โดยภำรกิจต้องครอบคลุมถึง กำรก ำหนดกล
ยุทธ์ กำรวำงแผนทรัพยำกรมนุษย์ รวมถึงกำรสรรหำและกำรคัดเลือก   
 2) บุคลำกรที่มีอยู่ในหลำยต ำแหน่งยังขำดควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และควำมช ำนำญ
เฉพำะด้ำน ส่งผลให้กำรปฏิบัติงำนขำดประสิทธิภำพสอดคล้องกับแนวคิดของ Michael Hammer 
(อ้ำงถึงใน อำรมย์ ภู่พงศ์อนันต์, 2558, หน้ำ 7) ได้อธิบำยไว้ว่ำ ปัจจัยที่มีผลต่อกำรเพ่ิมประสิทธิภำพใน
กำรปฏิบัติงำนขององค์กำรสมัยใหม่ คือ ต้องมีกำรเสริมพลังให้แก่ผู้ปฏิบัติงำนมำกกว่ำที่จะมีลักษณะ
เป็นกำรควบคุม โดยบุคลำกรในองค์กำรต้องได้รับกำรศึกษำ ฝึกอบรม เสริมสร้ำงพลัง จนสำมำรถ
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พัฒนำกำรท ำงำนได้ในลักษณะของมืออำชีพ และสอดคล้องกับแนวคิดของ Robert Tomas Peter 
and Julien (อ้ำงถึงใน ปรัชญำ ชุ่มนำเสียว, 2562, หน้ำ 60 - 61) ได้อธิบำยไว้ว่ำ ปัจจัยที่จะส่งผล
ต่อกำรสร้ำงควำมส ำเร็จในกำรปฏิบัติงำน ซึ่งมีควำมจ ำเป็นที่จะต้องพัฒนำบุคลำกรในทุกๆ ด้ำนที่มี
ควำมจ ำเป็นในกำรปฏิบัติงำน รวมทั้งกำรเสริมสร้ำงพลังในกำรท ำงำนเป็นทีม มีกำรเพ่ิมพูนควำมรู้ 
และเพ่ิมทักษะเฉพำะด้ำนที่จะเป็นประโยชน์ต่อกำรท ำงำนให้มีประสิทธิผลและสอดคล้องกับแนวคิด
ของ Mondy and Noe(อ้ำงถึงใน วีณำ พึงวิวัฒน์นิกุล, 2562,หน้ำ 2) ได้อธิบำยไว้ว่ำ กำรจัดกำร
ทรัพยำกรมนุษย์ จ ำเป็นที่จะต้องเข้ำใจเกี่ยวกับหน้ำที่ของกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ เพ่ือให้ใช้
ประโยชน์สูงสุดจำกบุคลำกร ซึ่งผู้บริหำรต้องด ำเนินกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ ซึ่งรวมถึงงำนที่มี
ควำมเกี่ยวข้องกับกำรฝึกอบรมและพัฒนำ กำรวำงแผนและกำรพัฒนำสำยอำชีพของเจ้ำหน้ำที่ 

3) ระบบรำชกำรที่ยังเป็นระบบเส้นสำยหรือระบบอุปถัมภ์ ผู้มีอ ำนำจเข้ำมำแทรกแซงกำร
บริหำรงำนตั้งแต่ขั้นตอนของกำรสรรหำบุคคลเข้ำมำท ำงำน ตลอดจนกำรพิจำรณำควำมดีควำมชอบ 
กำรเลื่อนต ำแหนง่ กำรเลื่อนขั้นเงินเดือน หรือกำรพิจำรณำสิทธิประโยชน์ต่ำงๆ ก่อให้เกิดควำมไม่เท่ำเทียม 
เพรำะไม่พิจำรณำจำกตัวผลงำนเป็นหลัก สอดคล้องกับแนวคดิของ วีณำ พึงวิวัฒน์นิกุล (2562, หน้ำ 4 - 8) 
กำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ ต้องใช้หลักคุณธรรม เข้ำมำด ำเนินกำรตั้งแต่กำรรับคนเข้ำมำท ำงำน โดยต้อง
ค ำนึงถึงควำมรู้ควำมสำมำรถของบุคคลด้วยควำมเสมอภำค มีควำมเป็นธรรมจึงจะท ำให้กำรพัฒนำและ
บริหำรทรัพยำกรมนุษย์เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ และใช้หลักผลงำนมำเป็นเกณฑ์ในกำร
พิจำรณำควำมดีควำมชอบ และสอดคล้องกับแนวคิดของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ (อ้ำงถึงใน 
อำรณย์ ภู่พงศ์อนันต์, 2558, หน้ำ 11 - 12) ได้อธิบำยไว้ว่ำ แนวทำงกำรท ำงำนเพ่ือให้เกิดประสิทธิภำพ 
ในกำรท ำงำน มีแนวทำงที่มีควำมหลำกหลำยประกอบด้วย กำรปฏิบัติงำนด้วยควำมบริสุทธิ์ยุติธรรม 
กำรท ำงำนต้องมีควำมน่ำเชื่อถือ รวดเร็ว งำนมีสมรรถภำพและได้มำตรฐำน รวมถึงกำรมีคุณธรรม
จริยธรรมในกำรปฏิบัติงำนด้วยควำมซื่อสัตย์ สุจริต และสอดคล้องกับงำนวิจัยของ อุรชำติ แดงจอหอ 
(2554)ได้ศึกษำเรื่องกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรท ำงำนแผนกควบคุมอุปกรณ์ ฝ่ำยกำรพำณิชย์สินค้ำ
และไปรษณียภัณฑ์ บริษัท กำรบินไทย จ ำกัด (มหำชน) ผลกำรวิจัยพบว่ำ ในด้ำนควำมมีอิสระในกำร
ท ำงำน ภำพรวมอยู่ในระดับดีมำก เนื่องจำกพนักงำนในบริษัทจะเกิดควำมยินดีเมื่อได้รับมอบหมำยให้
ท ำงำนพิเศษที่บริษัทได้จัดให้ และพนักงำนยังสำมำรถแก้ไขปัญหำต่ำงๆที่เกิดจำกกำรปฏิบัติได้ด้วย
ตนเอง และสอดคล้องกับแนวคิดของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ (อ้ำงถึงใน อำรณย์ ภู่พงศ์อนันต์, 
2558, หน้ำ 10 - 12) ได้อธิบำยไว้ว่ำ แนวทำงกำรท ำงำนเพ่ือให้เกิดประสิทธิภำพในกำรท ำงำน   
กำรท ำควำมเข้ำใจและก ำหนดแนวทำงควำมคิดของกำรท ำงำนให้กระจ่ำงชัดมำกขึ้น กำรใช้หลัก
สำมัญส ำนึกในกำรพิจำรณำควำมน่ำจะเป็นของงำน ปฏิบัติงำนด้วยควำมบริสุทธิ์ยุติธรรม กำรท ำงำน
ต้องมีควำมน่ำเชื่อถือ รวมถึง กำรมีคุณธรรมจริยธรรมในกำรปฏิบัติงำนด้วยควำมซื่อสัตย์ สุจริต  

 
แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำและอุปสรรคกำรเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงเสำธง จังหวัดสมุทรปรำกำร มีประเด็นที่น ำมำอภิปรำย ดังนี้ 
 1) ด ำเนินกำรสรรหำเพ่ือให้ได้มำซึ่งบุคลำกรที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ ประสบกำรณ์ 
หรือควำมช ำนำญตรงตำมมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่งเข้ำมำปฏิบัติงำน โดยใช้หลักคุณธรรมจริยธรรม
ในกำรด ำเนินกำร เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กำร นอกจำกนี้ในกำรสรรหำบุคลำกรต้องค ำนึงถึง
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จ ำนวนบุคลำกรที่สรรหำให้สอดคล้องกับปริมำณงำนที่มำกขึ้นด้วย เพ่ือท ำให้กำรปฏิบัติงำนของ
บุคลำกรในต ำแหน่งต่ำงๆ มีประสิทธิภำพเป็นไปด้วยควำมถูกต้อง ส่งผลสู่ควำมส ำเร็จตำม
วัตถุประสงค์ที่องค์กำรได้ก ำหนดไว้ สอดคล้องกับแนวคิดของ Middlemist และคณะ (อ้ำงถึงใน วีณำ 
พึงวิวัฒน์นิกุล, 2562,หน้ำ 1)ได้อธิบำยไว้ว่ำ กระบวนกำรบริหำรงำนบุคคล คือ กำรสรรหำ เลือกสรรกำร
ฝึกอบรม พัฒนำและกำรจูงใจบุคลำกร เพ่ือให้ท ำหน้ำที่ต่อไปได้อย่ำงมีประสิทธิผล และสอดคล้องกับ
แนวคิดของ Mondy and Noe (อ้ำงถึงใน วีณำ พึงวิวัฒน์นิกุล, 2562 ,หน้ำ 2) ได้อธิบำยไว้ว่ำใน
เรื่องของกำรด ำเนินงำนกำรจัดกำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ หรือ กำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์นั้นต้อง
ปรับกลยุทธ์เรื่องกำรจัดกำรให้มีควำมสอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กำร แต่ละหน้ำที่ก็ต้องมีควำม
สอดคล้องสัมพันธ์กันด้วย องค์กำรต้องเน้นกำรสรรหำคนดีและคนเก่ง เน้นที่กำรจัดสรรระบบ
ค่ำตอบแทนที่จูงใจ เพื่อเอำบุคคลเข้ำมำท ำงำน และสอดคล้องกับแนวคิดของ วีณำ พึงวิวัฒน์นิกุล 
(2562, หน้ำ 4) ได้อธิบำยไว้ว่ำ กำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ ต้องมีกำรก ำหนดต ำแหน่งและอัตรำ
เงินเดือน เมื่อได้มีกำรวำงแผนควำมต้องกำรก ำลังคนไว้ล่วงหน้ำแล้ว ในขั้นต่อมำ ก็คือ กำรก ำหนด
ต ำแหน่งและอัตรำเงินเดือนให้สำมำรถรองรับควำมจ ำเป็นและควำมต้องกำรตำมแผนก ำลังคนนั้น 
ก่อนที่จะด ำเนินกำรสรรหำบุคคลตำมต ำแหน่งนั้นๆ 

2) กำรจัดท ำแผนพัฒนำบุคลำกร เพ่ือพัฒนำบุคลำกรให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ 
ประสบกำรกำรณ์ และควำมช ำนำญตำมต ำแหน่ง สำยงำน และคุณสมบัติของบุคคลอย่ำงทั่วถึงและ
ต่อเนื่อง น ำควำมรู้ที่ได้มำประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำนได้อย่ำงเหมำะสม รวมถึงควรมีกำรจัดกำร
ควำมรู้ในองค์กำรอย่ำงเป็นระบบ โดยผู้บริหำรหรือผู้บังคับบัญชำต้องเป็นแกนหลักในกำรด ำเนินกำร 
ไม่ว่ำจะเป็นกำรน ำควำมรู้หรือประสบกำรณ์มำถ่ำยทอดแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน กำรจัดอบรมหรือ
จัดโครงกำร หรือกำรส่งบุคลำกรไปอบรม ศึกษำดูงำน สัมมนำ ประชุมเชิงปฏิบัติกำร รวมไปถึงกำร
จัดท ำคู่มือเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนด้ำนต่ำงๆ ฯลฯ เพ่ือให้บุคลำกรในทุกต ำแหน่งได้เข้ำถึงควำมรู้และ
สำมำรถพัฒนำตนเองให้กลำยเป็นผู้รู้ได้ สอดคล้องกับแนวคิดของ วีณำ พึงวิวัฒน์นิกุล (2562, หน้ำ 4 - 6) 
ได้อธิบำยไว้ว่ำ กำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ ต้องมีกำรวำงแผนทรัพยำกรมนุษย์ กำรวำงแผนเป็นเรื่อง
ของกำรพิจำรณำและก ำหนดถึงแนวทำงกำรปฏิบัติงำนให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องกำร และสอดคล้อง
กับแนวคิดของ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือน (อ้ำงถึงใน ชลิดำ ศรมณี, 2562,หน้ำ 89) 
ได้อธิบำยไว้ว่ำ กำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลหรือกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ หมำยถึง กิจกรรมหรือ
กระบวนกำรกำรเรียนรู้ ในกำรเพิ่มพูนควำมรู้ ทักษะ สมรรถนะหรือทัศนคติของบุคคลในองค์กำรให้
ตรงกับควำมต้องกำรและตรงตำมต ำแหน่งงำนในปัจจุบันและเพ่ือรองรับต่องำนในอนำคต ให้เกิดผลของ
กำรท ำงำนที่มีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด อันส่งผลให้ตนเองและองค์กำรเกิดควำมก้ำวหน้ำ
และสอดคล้องกับแนวคิด ของส ำนักงำน กพ. (อ้ำงถึงใน ชลิดำ ศรมณี, 2562, หน้ำ 90) ได้อธิบำยไว้ว่ำ 
กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ ถือเป็นกำรลงทุนที่มีควำมคุ้มค่ำและมีควำมยั่งยืนที่สุด เมื่อเทียบกับกำร
ลงทุนประเภทอ่ืนๆ ทั้งนี้ เพรำะควำมส ำคัญขององค์กำรจะขึ้นอยู่กับศักยภำพของบุคคลหรือคนใน
องค์กำร หำกว่ำองค์กำรใดมีทรัพยำกรมนุษย์ที่มีควำมสำมำรถสูง มีคุณธรรมจริยธรรม ก็ย่อม
สำมำรถที่จะสร้ำงควำมได้เปรียบทำงด้ำนของกำรแข่งขัน และน ำพำองค์กำรไปสู่ควำมส ำเร็จได้ตำม
เป้ำหมำยที่วำงไว้ได้อย่ำง และสอดคล้องกับแนวคิดของ เดช อุณหะจิรังรักษ์  (2562, หน้ำ 14) 
ได้อธิบำยไว้ว่ำ กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ คือ กระบวนกำรท ำให้ทรัพยำกรมนุษย์มีคุณภำพ หรือกำร
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ท ำให้คนมีคุณภำพ ซึ่งกำรพัฒนำคนให้เป็นคนที่มีคุณภำพนั้นมีควำมเก่ียวข้องกับคุณภำพทั้ง 4 มิติ 
ดังนี้ 1. มิติด้ำนควำมรู้ 2. มิติด้ำนทักษะ 3. มิติด้ำนคุณภำพและอนำมัย 4. มิติด้ำนทัศนคติหรือ
คุณธรรม 

3) สร้ำงค่ำนิยม วัฒนธรรมองค์กำร และปลูกจิตส ำนึกตั้งแต่ในระดับผู้บริหำรเรื่อยมำจนผู้ปฏิบัติ
ให้เป็นคนที่มีคุณธรรมจริยธรรม ครองตนด้วยหลักธรรมำภิบำล เพ่ือขจัดระบบเส้นสำยหรือระบบ
อุปถัมภ์ให้หมดไปจำกระบบรำชกำร ไม่ว่ำจะเป็นในเรื่องกำรสรรหำบุคคลเพ่ือเข้ำท ำงำนกำรพิจำรณำ
ควำมดีควำมชอบต่ำงๆ หรือควำมประพฤติทั่วไปสอดคล้องกับแนวคิดของ วีณำพึงวิวัฒน์นิกุล 
(2562, หน้ำ 6) ได้อธิบำยไว้ว่ำ กำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ ต้องมีวินัยและต้องรักษำควำมยุติธรรมใน
กำรปฏิบัติงำน วินัยจึงเป็นสิ่งที่จ ำเป็นและส ำคัญมำกๆ ที่องค์กำรจะต้องมีหลักเกณฑ์ ข้อบังคับเกี่ยวกับ
กำรปฏิบัติงำน เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในกำรควบคุมควำมประพฤติและกำรปฏิบัติงำนภำยในองค์กำร  

4) ผู้บริหำรหรือผู้บังคับบัญชำควรมีกำรสร้ำงแรงจูงใจ เพื่อใช้ในกำรกระตุ้นให้บุคลำกรมีขวัญ
ก ำลังใจในกำรปฏิบัติงำน เพรำะแรงจูงใจเป็นเสมือนสิ่งที่ให้บุคคลเกิดพลังในกำรแสดงออกซ่ึงมักจะมี
อิทธิพลต่อกำรปฏิบัติงำนเป็นอย่ำงมำก เพรำะกำรที่บุคคลจะปฏิบัติงำนได้อย่ำงเต็มควำมสำมำรถ
หรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับว่ำเขำมีควำมเต็มใจที่จะปฏิบัติงำนมำกแค่ไหน ถ้ำมีสิ่งจูงใจที่ตรงกับควำมพึงพอใจ
ของเขำ สิ่งจูงใจนั้นก็จะกลำยเป็นแรงกระตุ้นให้เขำเอำใจใส่กับงำนที่ท ำมำกยิ่งขึ้น สอดคล้องกับ
แนวคิดของ สุนันทำ พงศ์ประเสริฐศรี(อ้ำงถึงใน พระมหำจิตนเรศ วุฑฺฒิธมฺโม, 2554, หน้ำ 60)
ได้อธิบำยไว้ว่ำ แรงจูงใจในกำรปฏิบัติงำนเป็นส่วนหนึ่งของกำรบริหำรงำนที่จะขำดไม่ได้ และผลที่เกิด
จำกกำรจูงใจนี้ก็จะเป็นผลต่อเนื่องไปสู่ประสิทธิภำพและประสิทธิผลของบุคลำกรที่ได้ปฏิบัติงำนอยู่ใน
องค์กำร และสอดคล้องกับแนวคิดของ ถนอมรัฐ ชะลอเลิศ (อ้ำงถึงใน อริญชญำ วงศ์ใหญ่, 2558,
หน้ำ 5 - 6) ได้อธิบำยไว้ว่ำ แรงจูงใจแบ่งออกได้ตำมลักษณะของพฤติกรรมที่แสดงออก 2 ประเภท 
คือ 1. แรงจูงใจภำยใน เป็นแรงจูงใจที่เกิดขึ้นจำกภำยในตัวบุคคลที่มองเห็นคุณค่ำของกำรท ำกิจกรรม 
โดยที่ไม่ต้องมีกำรควบคุมควำมส ำเร็จในกำรท ำกิจกรรมจะเป็นรำงวัลภำยในที่มีคุณค่ำมำกกว่ำรำงวัล
จำกภำยนอก 2. แรงจูงใจภำยนอก เป็นแรงจูงใจที่เกิดขึ้นจำกควำมคำดหวังสิ่งอ่ืนๆ ภำยนอกตัวบุคคล
และสอดคล้องกับแนวคิดของ วีณำ พึงวิวัฒน์นิกุล (2562, หน้ำ 7) ได้อธิบำยไว้ว่ำ กำรบริหำร
ทรัพยำกรมนุษย์ ต้องค ำนึงถึงสวัสดิกำรและผลประโยชน์เกื้อกูล นอกจำกเงินเดือนหรือค่ำจ้ำง
องค์กำรควรต้องมีสวัสดิกำรและผลประโยชน์ตอบแทนที่เกื้อกูล เพ่ือสนองตอบแทนกำรปฏิบัติงำน
ของบุคลำกรในองค์กำร จะท ำให้บุคลำกรเกิดควำมผูกพัน ภักดี และมีส่วนท ำให้บุคลำกรมีสวัสดิภำพ 
และด ำรงชีวิตในสังคมได้อย่ำงเป็นสุข  

 
ข้อเสนอแนะแนวทำงกำรเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรองค์กำรบริหำร

ส่วนต ำบลบำงเสำธง จังหวัดสมุทรปรำกำร มีประเด็นที่น ำมำอภิปรำย ดังนี้ 
1) จัดให้มีกำรฝึกอบรม สัมมนำ ประชุมเชิงวิชำกำร หรือศึกษำดูงำนเพ่ือเพ่ิมพูนควำมรู้

ควำมสำมำรถ ทักษะ ประสบกำรณ์ และควำมช ำนำญให้เป็นไปตำมมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่งของ  
แต่ละต ำแหน่ง โดยองค์กำรต้องไม่หยุดพัฒนำศักยภำพของบุคลำกร เพรำะปัจจยัต่ำงๆ เหล่ำนี้เป็นสิ่งที่จะ
ท ำให้กำรปฏิบัติงำนมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้นและสำมำรถบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้ำหมำยที่องค์กำร
ก ำหนดไว้ได้ สอดคล้องกับแนวคิดของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ (อ้ำงถึงใน อำรณย์  ภู่พงศ์อนันต์, 



 
13 

 

2558,หน้ำ 12) ได้อธิบำยไว้ว่ำ ประสิทธิภำพในกำรท ำงำนจะเน้นในเรื่องควำมสำมำรถของบุคคล 
ดังนั้น จึงจ ำเป็นต้องเน้นกำรพัฒนำควำมสำมำรถของบุคคลเป็นหลักส ำคัญ ประกอบด้วย 1. คุณลักษณะ
เฉพำะตัวของบุคคล ได้แก่ ควำมรู้ ทักษะ และประสบกำรณ์ในกำรท ำงำน 2. ควำมพยำยำมในกำร
ปฏิบัติงำนของบุคคล คือ ควำมมุ่งม่ันตั้งใจในกำรปฏิบัติงำนอย่ำงเต็มที่ 3. กำรได้รับกำรสนับสนุนจำก
องค์กำร คือ ค่ำตอบแทน วัสดุอุปกรณ์ รวมถึงสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกต่ำงๆ ในกำรท ำงำน กำรนิเทศ 
กำรประเมินผลที่มีควำมบริสุทธิ์ยุติธรรมและสอดคล้องกับแนวคิดของ สมเดช มุงเมือง (อ้ำงถึงใน ประยูรวิ
รัตน์เกษม, 2553,หน้ำ 12 - 13) ได้อธิบำยไว้ว่ำ วิธีกำรที่จะใช้พัฒนำบุคลำกรมีหลำกหลำยวิธีด้วยกัน
อย่ำงเช่น กำรจัดประชุม กำรอบรม กำรปรับเปลี่ยนหน้ำที่กำรท ำงำน กำรศึกษำดูงำน เป็นต้น
และสอดคล้องกับแนวคิดของ วีณำ พึงวิวัฒน์นิกุล (2562, หน้ำ 4 - 6) ได้อธิบำยไว้ว่ำ กำรบริหำร
ทรัพยำกรมนุษย์ ต้องมีกำรฝึกอบรมและพัฒนำ เป็นกระบวนกำรของกำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมใน
ด้ำนต่ำงๆ ของมนุษย์ อันได้แก่ ควำมรู้ ควำมสำมำรถ อุปนิสัย ทักษะ และทัศนคติ  เพ่ือให้สำมำรถ
บรรลุวัตถุประสงค์จึงต้องมีกำรฝึกอบรมและมีกำรพัฒนำให้ผู้ปฏิบัติงำนได้มีควำมรู้ควำมสำมำรถ  
ส่งผลให้มีควำมพร้อมที่จะปฏิบัติงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ และสอดคล้องกับแนวคิดของ เนำวรัตน์ 
พลำยน้อย (อ้ำงถึงใน เขมมิกำ ขุมนำค, 2555,หน้ำ 11)ได้อธิบำยไว้ว่ำ กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์
เป็นกระบวนกำรที่มีควำมต่อเนื่องท ำให้คนมีควำมสมบูรณ์ ทั้งก ำลังกำย ก ำลังควำมคิดและสติปัญญำ 
มีขีดควำมสำมำรถสูงขึ้นในทุกๆ ด้ำน อันเป็นประโยชน์ต่อทั้งตนเอง ครอบครัว สังคมและ
ประเทศชำติและสอดคล้องกับแนวคิดของ บัณฑิต อินทรชื่น (อ้ำงถึงใน ณัฐชัย หอมำลัยกุล, 2554,
หน้ำ 8) ได้อธิบำยไว้ว่ำ กำรพัฒนำบุคลำกรเป็นสิ่งที่มีควำมส ำคัญต่อประสิทธิภำพของงำนเป็นอย่ำงมำก
กล่ำวคือ เมื่อได้มีกำรบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ำท ำงำน ไม่ได้หมำยควำมว่ำบุคคลนั้นจะสำมำรถ
ท ำงำนได้ทันทีเสมอไป จ ำเป็นที่จะต้องมีกำรอบรมแนะน ำแก่ผู้เข้ำท ำงำนใหม่ ซึ่งในบำงกรณีอำจจะ
ต้องมีกำรอบรมถึงวิธีกำรท ำงำนอีกด้วย เพ่ือพัฒนำบุคลำกรให้เป็นผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำร
ปฏิบัติหน้ำที่ท่ีได้รับมอบหมำยให้มีประสิทธิภำพ และสอดคล้องกับงำนวิจัยของ พระมหำชิษณพงศ์ 
ศรจันทร์ (2546) ได้ศึกษำเรื่องปัญหำและควำมต้องกำรในกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ของบุคลำกร 
ในมหำวิทยำลัยมหำมกุฏรำชวิทยำลัย ผลกำรวิจัยพบว่ำ กำรวิจัยมีควำมมุ่งหมำยเพื่อที่จะศึกษำควำม
ต้องกำรในกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ ซึ่งมีอยู่ด้วยกัน 9 ด้ำน คือ กำรฝึกอบรม กำรปฐมนิเทศ กำรสัมมนำ
กำรศึกษำดูงำน กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร กำรศึกษำต่อ กำรสอนงำน กำรเผยแพร่ข่ำวสำรด้ำนวิชำกำร 
รวมถึงกำรโยกย้ำยสับเปลี่ยนหน้ำที่กำรงำน 

2) นอกจำกกำรพัฒนำบุคลำกรภำยในองค์กำรให้มีศักยภำพและมีควำมเป็นมืออำชีพแล้ว 
องค์กำรต้องให้ควำมส ำคัญกับกำรปลูกฝังเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมควบคู่กันไปด้วย รวมถึงกำรน ำ
หลักธรรมำภิบำลมำปรับใช้กับบุคลำกรในทุกระดับ เนื่องจำกเรื่องของพื้นฐำนจิตใจมีควำมส ำคัญกับ
ทุกๆ เรื่องขององค์กำร ไม่ใช่แค่เรื่องของกระบวนกำรกำรท ำงำนเท่ำนั้น แต่ยังรวมถึงเรื่องของกำร
ประพฤติตนให้เป็นคนที่มีควำมยั้งคิดยั้งท ำ สำมำรถแยกแยะผิดชอบชั่วดีได้ สอดคล้องกับแนวคิดของ 
กุลธน ธนำพงษธร (อ้ำงถึงใน เพ็ญประภำ พรศรีเมตต์, 2554,หน้ำ 10 - 11) ได้อธิบำยไว้ว่ำ ควำมส ำคัญ
หรือประโยชน์ที่ได้จำกกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ คือ กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ จะช่วยให้ระบบ
และวิธีกำรท ำงำนมีสมรรถภำพมำกยิ่งข้ึน มีกำรติดต่อประสำนงำนที่ดีข้ึน และสำมำรถน ำควำมรู้ไปใช้
แก้ไขข้อบกพร่องและปรับปรุงวิธีกำรท ำงำนของตนให้มีประสิทธิภำพและสอดคล้องกับงำนวิจัยของ 
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สิริรัศมิ์ถำ เมืองไชย (2553) ได้ศึกษำเรื่อง ควำมคิดเห็นและควำมต้องกำรของพนักงำนเกี่ยวกับกำร
พัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ ในองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล อ ำเภอฝำง จังหวัดเชียงใหม่ ผลกำรวิจัยพบว่ำ 
ควำมคิดเห็นของพนักงำนในต ำแหน่งสำยงำนบริหำร เห็นด้วยกับกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ใน
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล โดยองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลควรปลูกจิตส ำนึกให้แก่พนักงำนได้รู้จักที่จะ
พัฒนำตนเองเพ่ือกำรท ำงำนและเพ่ือองค์กำรด้วย 

3) กำรสร้ำงแรงจูงใจในกำรปฏิบัติงำน กำรพัฒนำระบบเงินเดือน ค่ำจ้ำง เงินรำงวัล
ควำมก้ำวหน้ำและควำมมั่นคงในสำยงำน รวมถึงสิทธิสวัสดิกำรต่ำงๆ ให้มีควำมเหมำะสม เช่น                  
กำรจัดให้มีห้องพยำบำลหรือห้องสันทนำกำรของหน่วยงำน กำรสนับสนุนเรื่องที่พัก ค่ำเดินทำง ฯลฯ
เพ่ือเป็นขวัญก ำลังใจและเป็นแรงจูงใจในกำรเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน สอดคล้องกับแนวคิด
ของ สมพงษ์ เกษมสิน (อ้ำงถึงใน ประเสริฐ อุไร, 2559, หน้ำ 9 - 10) ได้อธิบำยไว้ว่ำ แรงจูงใจที่
สำมำรถกระตุ้นให้คนอยำกท ำงำน มีอยู่ด้วยกัน 2 ประเภท คือ 1. แรงจูงใจที่เป็นตัวเงิน ได้แก่
เงินเดือนหรือค่ำจ้ำง ส่วนแรงจูงใจในทำงอ้อม ได้แก่ บ ำเหน็จบ ำนำญ ค่ำรักษำพยำบำล รวมถึง
ผลประโยชน์เกื้อกูลในเรื่องต่ำงๆ 2. แรงจูงใจที่ไม่ได้เป็นตัวเงินเป็นควำมต้องกำรทำงจิตใจของ
ผู้ปฏิบัติงำน ได้แก่ มีกำรยกย่องชมเชย ได้รับกำรยอมรับจำกหมู่คณะและเป็นส่วนหนึ่งของหมู่คณะ
และควำมมั่นคงของงำนและสอดคล้องกับทฤษฎีสองปัจจัยของ Herzberg  รัชดำภรณ์ เด่นพงศ์(อ้ำง
ถึงใน ธนัญพร สุวรรณคำม, 2559, หน้ำ 15 – 18) ได้อธิบำยไว้ว่ำ ทฤษฎีแรงจูงใจของ Herzbergสำมำรถ
สรุปควำมส ำคัญได้ว่ำ ปัจจัยค้ ำจุน เป็นปัจจัยซึ่งเป็นข้อก ำหนดเบื้องต้นเพ่ือกำรป้องกันไม่ให้บุคคลเกิด
ควำมไม่พอใจในงำนที่ตนท ำอยู่ กำรให้ควำมสนใจหรือกำรระมัดระวังต่อปัจจัยค้ ำจุนจึงเป็นสิ่งจ ำเป็น 
เช่น เรื่องสภำพกำรท ำงำน หมำยถึง สภำพแวดล้อมต่ำงๆ ของกำรปฏิบัติงำนและสภำพทำง
กำยภำพของงำน เป็นต้น 
 
ข้อเสนอแนะ 
 
 จำกผลกำรวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
 1) ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลำกรมีควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ ประกำรสบกำรณ์ 
รวมถึงควำมช ำนำญเฉพำะด้ำน ในกำรปฏิบัติงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ พัฒนำบุคลำกรให้มีคุณภำพ
และควำมเป็นมืออำชีพ สนับสนุนทุนกำรศึกษำ ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม และกำรน ำหลัก   
ธรรมำภิบำลมำปรับใช้ในองค์กำร 
 2) มีกำรตั้งหน่วยงำนกลำงภำยในเพื่อท ำหน้ำที่ในกำรรวบรวมระเบียบ กฎหมำย ข้อบังคับ 
หรือหนังสือสั่งกำรต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือมีกำรปรับปรุงระบบสำรสนเทศในกำรจัดเก็บข้อมูลต่ำงๆให้
เป็นระเบียบเรียบร้อย 
 3) สนับสนุนและพัฒนำองค์กำรให้มีสมรรถนะที่สูงขึ้น ปรับเปลี่ยนสำยกำรบริหำรหรือสำย
กำรบังคับบัญชำให้เป็นแนวรำบมำกยิ่งขึ้น เพื่อกระจำยงำนและอ ำนำจให้เกิดควำมคล่องตัว มีควำม
รวดเร็วในกำรบริหำรและกำรให้บริกำร 
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 4) ควรมีกำรพัฒนำระบบเงินเดือน ค่ำจ้ำง เงินรำงวัล ควำมก้ำวหน้ำและควำมม่ันคงในสำย
งำน รวมถึงสิทธิสวัสดิกำรต่ำงๆ ให้มีควำมเหมำะสม เช่น กำรพิจำรณำควำมดีควำมชอบ กำรเลื่อนข้ัน
เงินเดือน กำรเลื่อนต ำแหน่ง ฯลฯ 
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