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การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรดว้ยการจัดการภาครัฐแนวใหม่ :  
กรณีศึกษา ส านักงานเขตประเวศ* 

Increasing the efficiency of the work of personnel by 
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      ชาญชัย  ห้วยเรไร** 
_________________________________________________________________________ 

 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาวิธีการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร    
ด้วยการจัดการภาครัฐแนวใหม่ ศึกษาปัญหาและอุปสรรคในเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
บุคลากร และแนวทางในการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรด้วยการจัดการภาครัฐ  
แนวใหม่ กรณีศึกษา ส านักงานเขตประเวศ  โดยใช้วิธีวิจัยเอกสารและวิจัยสนาม โดยการสัมภาษณ์
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน 10 คน ผลการวิจัยพบว่า 1. วิธีการการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
บุคลากรด้วยการจัดการภาครัฐ แนวใหม่ กรณีศึกษา ส านักงานเขตประเวศ คือการน าแนวคิดการ
จัดการภาครัฐแนวใหม่ที่มุ่งเน้นการปฏิรูประบบราชการ มาใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน เพ่ือแก้ไขปัญหาการบริหารงานที่ยังไม่สามารถจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลและพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ  2. ปัญหาและอุปสรรคในการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรด้วยการจัดการภาครัฐแนวใหม่ ของส านักงานเขตประเวศ ดังนี้ 2.1) ปัญหา
ด้านโครงสร้างและกฎระเบียบ  2.2) ปัญหาด้านคน  3. แนวทางในการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรด้วยการจัดการภาครัฐแนวใหม่ ของส านักงานเขตประเวศ ดังนี้  3.1) ควรเพิ่ม
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่ให้กับบุคลากรขององค์การ  3.2) ให้
ความส าคัญกับการพัฒนาโครงสร้างองค์การให้มีสมรรถนะสูงและทันสมัย  3.3) ควรพัฒนาคนให้มี
คุณภาพและความเป็นมืออาชีพ  3.4)  การสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน  
 
ค าส าคัญ: ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  การพัฒนาบุคลากร  การจัดการภาครัฐแนวใหม่ 
 
บทน า 

ในปัจจุบันกระแสโลกาภิวัฒน์ ส่งผลให้สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกประเทศ
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว การปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารจัดการจึงมีความจ าเป็นส าหรับ 
องค์การทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ต้องเพ่ิมศักยภาพและความยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยน เพ่ือตอบสนอง 
ความต้องการของระบบที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบราชการไทย ที่มีปัญหาส าคัญด้าน 
ความเสื่อมถอยของระบบราชการ และการขาดธรรมาภิบาล (บุญเกียรติ การะเวกพันธุ์,  2562 หน้า 31) 
_________________________________________ 
 *บทความนี้เรียบเรียงจากการค้นคว้าอิสระเรื่อง การเพิ่มประสิทธภิาพการปฏิบัตงิานของบุคลากรด้วยการจดัการ
ภาครัฐแนวใหม ่กรณีศึกษา ส านักงานเขตประเวศ 
 **นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑติ มหาวิทยาลยัรามค าแหง  
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ส านักงานเขตประเวศ เป็นหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร เป็นองค์กรปกครองท้องถิ่นรูปแบบ
พิเศษ ประกอบด้วยส่วนราชการ 10 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายปกครอง ฝ่ายทะเบียน ฝ่ายการคลัง  ฝ่ายรายได้ 
ฝ่ายโยธา ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ฝ่ายการศึกษา ฝ่าย
เทศกิจ และฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ มีหน้าที่เก่ียวกับการให้บริการประชาชนตั้งแต่
แรกเกิดจนเสียชีวิต โดยด าเนินการตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร หรือกฎหมายอ่ืนที่ก าหนดให้เป็น
อ านาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร  เช่น งานการปกครอง การทะเบียน การก่อสร้างสาธารณูปการ 
การดูแลรักษาท่ีสาธารณะ การควบคุมอาคาร การส่งเสริมการฝึกและประกอบอาชีพ การจัดการ
ศึกษา การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง การสาธารณสุขอนามัย 
และการจัดเก็บรายได้ เป็นต้น การพัฒนารูปแบบการปฏิบัติหน้าที่และการให้บริการประชาชน 
จ าเป็นต้องมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นบุคลากรที่ปฏิบัติงาน จ าเป็นต้องมีความรู้ ความสามารถ 
และใช้กฎระเบียบ กฎหมายอย่างถูกต้องตลอดเวลา และในปัจจุบันระบบราชการถูกมองว่า มีความ
ล้มเหลวไม่สามารถท าหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิผล ขาดความยืดหยุ่น รวมถึงกฎระเบียบไม่เอ้ืออ านวย
ต่อการพัฒนา มีขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ าซ้อน ท าให้เสียเวลา เสียทรัพยากรและไม่มีประสิทธิภาพ 
เกิดความขัดแย้งระหว่างบุคลากร ทั้งนีเ้นื่องมาจากระบบราชการเป็นกลไกและกระบวนการที่เน้นการ
จัดโครงสร้างอ านาจแนวตั้ง การปฏิบัติงานตามระเบียบและแนวทางท่ีรัดกุม เคยชินกับสภาพแวดล้อม
ที่เปลี่ยนแปลงอย่างช้าๆ ซึ่งไม่ทันยุคสมัยที่เป็นการสื่อสารไร้พรมแดน ถ้าหน่วยงานไม่ปรับเปลี่ยนและ
พัฒนาการบริหารจัดการเพ่ือไปสู่องค์การสมัยใหม่ ก็อาจจะส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ (บุญเกียรติ การะเวกพันธุ์, 2562 หน้า 31)  

การเพ่ิมประสิทธิภาพด้วยการจัดการภาครัฐแนวใหม่ ที่เน้น “การปฎิรูประบบราชการ” จึงมี
ความจ าเป็นเพ่ือให้การท างานของหน่วยงานได้มาตรฐานมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามเป้าหมาย ลด
การสูญเสียและลดปัญหาความขัดแย้งในการท างานระหว่างบุคลากร รวมทั้งลดปัญหาความซ้ าซ้อนใน
การปฏิบัติงาน ได้ผลิตผลหรือการบริการที่มีคุณภาพรวดเร็วทันตามก าหนดเวลา ถูกต้องสอดคล้องกับ
กฎหมายและเป็นธรรม ส่งผลให้ประชาชนหรือผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจสูงสุด นอกจากการปฏิรูป
ระบบราชการด้านโครงสร้างและระบบการบริหารที่ดีแล้ว “บุคลากรหรือทรัพยากรมนุษย์” ของ
หน่วยงาน ถือได้ว่าเป็นองค์ประกอบส าคัญ ที่จะท าให้ภารกิจบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพ การปรับเปลี่ยนระบบบริหารบุคคลจึงเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิรูประบบบริหารภาครัฐ คือ 
ปรับเปลี่ยนแนวทางการบริหารบุคคลให้สอดคล้องกับหลักการจัดการภาครัฐแนวใหม่ ที่มีเป้าหมาย 
คือ เป็นองค์กรขนาดเล็ก กะทัดรัด แต่บุคลากรมีคุณภาพ มีความรู้ความสามารถ มีวินัยและมีความ
รับผิดชอบสูง สามารถใช้ความรู้ความสามารถได้เต็มศักยภาพ รวมถึงการน าหลักธรรมาภิบาลของการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาปรับใช้กับองค์การ 
 ผู้วิจัยซึ่งเป็นบุคลากรของส านักงานเขตประเวศ จึงมีความสนใจที่จะวิจัยการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรด้วยการจัดการภาครัฐแนวใหม่ กรณีศึกษา ส านักงานเขต
ประเวศ เพ่ือศึกษาวิธีการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรด้วยการจัดการภาครัฐแนวใหม่  

http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
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ศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของบุคลากรของส านักงานเขตประเวศ ตลอดจนศึกษา
แนวทางในการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรด้วยการจัดการภาครัฐแนวใหม่ เพ่ือน า
ผลการวิจัยไปใช้เป็นแนวทางปรับปรุงในการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรส านักงาน
เขตประเวศ โดยก าหนดขอบเขตการวิจัยครั้งนี้เฉพาะส านักงานเขตประเวศเท่านั้น 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ ใช้วิธีการวิจัย 2 วิธี ดังนี้ 
 1.  การวิจัยเอกสาร (Documentary research) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากเอกสารทาง
วิชาการ วารสาร สิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ รายงานการประชุม  คู่มือ
การปฏิบัติงาน ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง เอกสารทางวิชาการ ที่เก่ียวข้องกับการวิจัย 
 2.  การวิจัยสนาม (Field research) ผู้วิจัยลงพ้ืนที่เพ่ือสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ด้วยการ
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง หรือการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ (Structured interview or Formal 
interview)  

ประชากรและผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
 1.  ประชากร (Population) ได้แก่ ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ และบุคลากรของ
ส านักงานเขตประเวศ  
 2.  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key informants) เป็นการเลือกผู้ให้ข้อมูลส าคัญโดยก าหนด
คุณลักษณะของประชากรที่ต้องการวิจัย (วิโรจน์  ก่อสกุล, 2561ก, หน้า 45) โดยใช้วิธีการเก็บข้อมูล
จากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key informants) จ านวน 10 คน โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ ดังนี้ 
 1.  เป็นผู้บริหารหน่วยงาน ของส านักงานเขตประเวศ ระดับหัวหน้าฝ่ายขึ้นไป จ านวน 3 คน 
 2.  เป็นเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของส านักงานเขตประเวศ จ านวน 7 คน 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง หรือการสัมภาษณ์แบบเป็น
ทางการ (Structured interview of Formal interview) ลักษณะของการสัมภาษณ์เป็นการ
สัมภาษณ์ที่มีค าถามและข้อก าหนดที่แน่นอนตายตัว จะสัมภาษณ์ผู้ใดก็ใช้ค าถามเดียวกัน (สุภางค์   
จันทวานิช, 2561, หน้า 75) และการสัมภาษณ์จะท าการสัมภาษณ์เป็นรายบุคคล ก่อนการเก็บ
รวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ก าหนดวันนัดหมายวันสัมภาษณ์ โดยได้แจ้งให้ผู้สัมภาษณ์ทราบก่อนล่วงหน้า 
ในการสัมภาษณ์ผู้สัมภาษณ์จะใช้การจดบันทึกและการบันทึกเสียง โดยก่อนสัมภาษณ์จะขออนุญาตผู้
ถูกสัมภาษณ์ในการจดบันทึกการสนทนาก่อนทุกครั้ง 

วิธีการเก็บรวมรวมข้อมูล 
 1.  วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร เป็นวิธีการศึกษาค้นคว้าเก็บรวบรวมข้อมูลทั่วไป 
โดยการรวบรวมเอกสารซึ่งเป็นข้อมูลที่มีการบันทึกไว้แล้วโดยผู้อ่ืน ได้แก่ 
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  1.1  หนังสือทั่วไป ได้แก่ ต ารา คู่มือ เอกสารประกอบการบรรยาย รวมถึงเอกสาร
ทางวิชาการ วารสาร สิ่งพิมพ์ เป็นต้น 
  1.2  หนังสืออ้างอิง ได้ แก่ สารานุกรม พจนานุกรม เป็นต้น 
  1.3  งานวิจัย วิทยานิพนธ์ เป็นงานที่ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาค้นคว้าในเรื่องนั้น อย่างละเอียด 
  1.4  เอกสารของทางราชการ เป็นเอกสารที่ส่วนราชการจัดท าข้ึนเพ่ือประโยชน์ใน
การปฏิบัติ เช่น นโยบาย กฎระเบียบ พระราชบัญญัติ คู่มือการปฏิบัติงาน ประกาศ ค าสั่ง เป็นต้น 
 2.  วิธีการรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ โดยที่ผู้วิจัยเลือกวิธีการสัมภาษณ์ตาม
วัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัย ซึ่งใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structure interview) ท า
การสัมภาษณ์ไปตามค าถามท่ีก าหนดไว้ในแบบสัมภาษณ์ ตามข้อที่ก าหนดไว้เท่านั้น และจดบันทึก
ข้อมูล บันทึกเสียง ตามค าบอกของผู้ถูกสัมภาษณ์ 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การท าการวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยมีขั้นตอนในการวิเคราะห์ 
ดังนี้ 
 1.  ผู้วิจัยจะน าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาแยกประเด็นตามแต่ละประเด็น 
 2.  น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาแยกประเด็นค าถาม แล้วน ามาเปรียบเทียบความ
เหมือนหรือความแตกต่างของผู้ให้สัมภาษณ์แต่ละคน ก่อนจะน าข้อมูลนั้นไปวิเคราะห์ 
 3.  น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาแยกประเด็นค าถาม แล้วน ามาเปรียบเทียบกับข้อมูล
เอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ แนวคิด ทฤษฎี ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อจะได้ทราบถึงลักษณะที่มีความ
คล้ายคลึงกันและแตกต่างกันของข้อมูล ก่อนจะน าข้อมูลนั้นไปวิเคราะห์ 
 4.  น าข้อมูลที่ได้จากการเปรียบเทียบมาท าการวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกัน เพ่ือสรุปผลการวิจัย 
การเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรด้วยการจัดการภาครัฐแนวใหม่ กรณีศึกษา 
ส านักงานเขตประเวศ เพ่ือมาใช้ในการพัฒนาการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร
ส านักงานเขตประเวศ  สภาพปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของบุคลากร และข้อเสนอแนะ 
แนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติของบุคลากรด้วยการจัดการภาครัฐแนวใหม่ ของส านักงาน
เขตประเวศ โดยใช้การน าเสนอผลการวิจัยในรูปแบบพรรณนา 
 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยเอกสารพบว่า การเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติของบุคลากร ด้วยการจัดการ
ภาครัฐแนวใหม่ เป็นสิ่งส าคัญในยุคปัจจุบัน อันเนื่องมาจากกระแสโลกาภิวัฒน์และสภาพแวดล้อมที่มี
การเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว หน่วยงานหรือองค์การ จ าเป็นต้องปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐที่มรีะบบราชการเป็นกลไกและ
กระบวนการที่เน้นการจัดโครงสร้างอ านาจแนวตั้ง การปฏิบัติงานตามระเบียบและแนวทางท่ีรัดกุม 
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กฎระเบียบไม่เอ้ืออ านวยต่อการพัฒนา เคยชินกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างช้าๆ ท าให้ไม่ทัน
ยุคสมัยที่เป็นการสื่อสารไร้พรมแดน จึงมักพบปัญหาไม่สามารถท าหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิผล ขาด
ความยืดหยุ่น รวมถึงมีขั้นตอนการปฏิบัติงานซ้ าซ้อน  ท าให้เสียเวลา เสียทรัพยากรและอาจเกิดความ
ขัดแย้งภายในหน่วยงานและภายนอกหน่วยงาน ถ้าหน่วยงานไม่ปรับเปลี่ยนและพัฒนาการบริหาร
จัดการเพ่ือไปสู่องค์การสมัยใหม่ จะส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขัน ทั้งยังเป็นอุปสรรคต่อการ
พัฒนาประเทศในอนาคต 

การน าแนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่ มาใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
ภาครัฐ มีลักษณะส าคัญคือ การมุ่งเน้น “การปฏิรูประบบราชการ” เพ่ือแก้ไขปัญหาการบริหาร
แบบเดิมที่ยังไม่สามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การบริหารงานภาครัฐ
แนวใหม่ จึงเป็นการปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการภาครัฐ โดยน าหลักการเพ่ิมและการแสวงหา
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศ โดยการน าเอาแนวทางหรือวิธีการบริหารงาน
ของภาคเอกชนมาปรับใช้กับการบริหารงานภาครัฐมากข้ึน เช่น การบริหารงานแบบมืออาชีพ  การ
บริหารงานแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ การค านึงถึงหลักความคุ้มค่า การจัดการโครงสร้างที่กะทัดรัดและ
เป็นแนวราบ การเปิดโอกาสให้เอกชนเข้ามาแข่งขันการให้บริการสาธารณะเพ่ือกระตุ้นการแข่งขัน 
การตัดทอนและลดค่าใช้จ่ายภาครัฐ การปรับรูปแบบการใช้ระบบสัญญาว่าจ้างระยะสั้นและการให้
แรงจูงใจทางการเงิน รวมถึงการให้ความส าคัญต่อค่านิยม จรรยาบรรณวิชาชีพ คุณธรรมและ
จริยธรรม ตลอดทั้งการมุ่งเน้นการให้บริการแก่ประชาชนโดยค านึงถึงคุณภาพและความพอใจเป็น
ส าคัญ (บุญเกียรติ  การะเวกพันธุ์ ,2562, หน้า 31) ดังนั้นการจัดการภาครัฐแนวใหม่ จึงมุ่งเน้นปฎิรูป
ระบบราชการ เพ่ือให้การท างานของส่วนราชการได้มาตรฐาน มีประสิทธิภาพและบรรลุตามเป้าหมาย  
ลดการสูญเสีย ลดปัญหาความขัดแย้ง ลดปัญหาความซ้ าซ้อนในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้ได้ผลิตผลหรือ
การบริการที่มีคุณภาพ รวดเร็วทันตามก าหนดเวลา ถูกต้อง สอดคล้องกับกฎหมายและเป็นธรรมส่งผล
ให้ประชาชนหรือผู้รับบริการ ได้รับบริการที่มีคุณภาพและเกิดความพึงพอใจสูงสุด  
 นอกจากการเพ่ิมประสิทธิภาพ โดยการปฏิรูประบบราชการด้านโครงสร้างและระบบการ
บริหารที่ดีแล้ว “บุคลากรหรือทรัพยากรมนุษย์” ถือเป็นองค์ประกอบส าคัญ ที่จะท าให้ภารกิจบรรลุ
ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ การปรับเปลี่ยนระบบบริหารบุคคล ให้สอดคล้องกับ
หลักการจัดการภาครัฐแนวใหม่ที่มีเป้าหมายคือ เป็นองค์กรขนาดเล็ก กะทัดรัด แต่มีบุคลากรที่มี
คุณภาพ มีความรู้ความสามารถ มีวินัยและมีความรับผิดชอบสูง สามารถใช้ความรู้ความสามารถได้
เต็มศักยภาพ รวมถึงน าหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาปรับใช้กับองค์การ 
และยึดหลักการบริหารทรัพยากรมนุษย์เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผล  4 ประการ ได้แก่       
1) หลักคุณธรรม 2) หลักสมรรถนะ 3) หลักผลงาน และ 4) หลักการกระจายอ านาจ ซึ่งเป็นไปตาม
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ที่ใช้ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในปัจจุบัน 
 

http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B0&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%9E&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
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ในส่วนของข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ สามารถน ามาวิเคราะห์แยกประเด็นต่างๆ เรียงล าดับ
ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ตั้งไว้สามประเด็น ดังนี้  

1.  การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรด้วยการจัดการภาครัฐแนวใหม่ 
กรณีศึกษา ส านักงานเขตประเวศ 

การวิจัยพบว่า การเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรด้วยการจัดการภาครัฐแนว
ใหม่ มีลักษณะส าคัญ 7 หลักการ ซ่ึงเป็นการปรับเปลี่ยนระบบการบริหารของภาครัฐ โดยมุ่งเน้นการ
ปฏิรูประบบบริหารราชการทั้งระบบ เพ่ือให้หน่วยงานมีความคล่องตัวและท าให้บุคลากรมีคุณภาพ 
โดยหลักการที่มีผลต่อการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ดังนี้  

1)  การมุ่งเน้นการบริหารงานในแบบมืออาชีพ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญเห็นว่าการบริหารงานของ
ผู้บริหารถ้ามีความเป็นมือมืออาชีพในการบริหารงาน มีทักษะ ความรู้ความสามารถ มีความรับผิดชอบ
สูง กล้าตัดสินใจแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว และรับผิดชอบต่อการสั่งการ จะช่วยให้หน่วยงานมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน  2) การก าหนดมาตรฐานและตัวชี้วัดผลการด าเนินงานอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม 
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญเห็นว่า หน่วยงานต้องมีการก าหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ให้ชัดเจน เพ่ือให้เกิด
การตรวจสอบผลงานไดต้ามตัวชี้วัดและมีการติดตามผลเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง  3) การบริหารที่
มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ คือการมองที่ผลส าเร็จของงานที่สามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและคุณภาพมากกว่า
กระบวนการ โดยค านึงถึงผลส าเร็จที่เป็นการตอบสนองความต้องการของประชาชนที่จะได้รับ  4)  
การปรับโครงสร้างให้เกิดการกระจายงานและอ านาจ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญเห็นว่าการเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน โครงสร้างมีส่วนส าคัญท่ีจะต้องได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจ
งาน เพื่อให้เกิดความคล่องตัว มีความรวดเร็วและเป็นอิสระในการบริหารงาน ตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชน  5) การมุ่งเน้นให้เกิดการแข่งขันในระบบบริหารงานภาครัฐมากข้ีน การ
ปรับเปลี่ยนวิธีการท างานเพ่ือลดต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายการบริหารงานลง ซึ่งภาครัฐมีค่าใช้จ่ายด้าน
บุคลากรสูง การเปลี่ยนระบบวิธีการจ้าง เป็นจ้างเหมาเอกชนร่วมด าเนินการ หรือการท าสัญญาว่าจ้าง
ในระยะสั้น เช่น การจ้าง Outsource หรืองานที่ไม่ใช่งานประจ า เช่นการดูแลรักษาความปลอดภัย 
การจ้างท าความสะอาดให้เอกชนมาด าเนินการจะได้คุณภาพงานทีสู่งขึ้นและช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย
ด้านบุคลากร  6) การมุ่งเน้นแนวทางการจัดการในแบบเอกชนมากข้ีน โดยเฉพาะเรื่องการบริหาร
ค่าตอบแทนหรือการให้เงินรางวัล (โบนัส) แบบเอกชน และการจ้างงาน ผู้ให้ข้อมูลส าคัญเห็นว่าจะ
ช่วยให้ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะความยืดหยุ่นของการจา้งงานเกิดความ
คล่องตัวและการบริหารค่าตอบแทนหรือการให้เงินรางวัลแบบเอกชน ซึ่งเป็นขวัญก าลังใจในการ
ปฏิบัติงาน  7) การบริหารงานที่มุ่งเน้นความประหยัด และท าให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร  
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญเห็นว่าทรัพยากรภาครัฐมีจ ากัด ไม่ว่าจะด้านอัตราก าลัง หรือทรัพยากรที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน หน่วยงานต้องบริหารงานทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด ให้คุ้มค่าท่ีสุดเพ่ือลดค่าใช้จ่าย โดย
ยังคงค านึงถึงคุณภาพ เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจมากท่ีสุด 
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2.  ปัญหาและอุปสรรคในการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรด้วยการจัดการ
ภาครัฐแนวใหม่ ของส านักงานเขตประเวศ มีดังนี้ 

1)  ปัญหาด้านโครงสร้างและกฎระเบียบ คือหน่วยงานยังมีโครงสร้างในแนวตั้ง ยังค านึงถึงสาย
การบังคับบัญชาเป็นส าคัญ ต้องรายงานเป็นล าดับชั้น บางงานไม่สามารถปฏิบัติงานได้เสร็จใน
ระยะเวลาอันรวดเร็ว เนื่องจากเป็นเรื่องที่ไม่สามารถอนุมัติโดยผู้ปฏิบัติงานได้โดยตรงหรือยังไม่
สามารถกระจายอ านาจลงมาให้ผู้ปฎิบัติงานได้ มีข้อจ ากัดต้องท าตามข้ันตอนของกฎระเบียบที่ก าหนด 
เช่น การอนุมัติหรือการลงนามในเอกสารบางประเภท ที่ก าหนดให้หัวหน้าหน่วยงานเท่านั้น 

2)  ปัญหาด้านคน บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในแนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่ 
บุคลากรมีจ านวนมาก ต่างช่วงวัย พฤติกรรมส่วนบุคคลมีความหลากหลาย ทั้งด้านการปฏิบัติงาน 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาลที่พึงจะต้องมีในหน่วยงาน ขาดการน ามาใช้ปฏิบัติ บางคน
ยังยึดติดกับค่านิยมเก่าในเรื่องผลประโยชน์ต่างตอบแทน จนท าให้เกิดการร้องเรียนในการเรียกรับ
ผลประโยชน์หรือส่อในทางทุจริต 

3.  ข้อเสนอแนะและแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรด้วยการ
จัดการภาครัฐแนวใหม่ ของส านักงานเขตประเวศ  

จากการวิจัยพบว่า ข้อเสนอแนะและแนวทางในการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
บุคลากรด้วยการจัดการภาครัฐแนวใหม่ ของส านักงานเขตประเวศ ดังนี้  
 1)  ควรเพิ่มความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตามแนวคิด
การจัดการภาครัฐแนวใหม่ ให้กับบุคลากรขององค์การ 
 2)  ให้ความส าคัญกับการพัฒนาโครงสร้างองค์การให้มีสมรรถนะสูงและทันสมัย คือ
ปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารหรือสายการบังคับบัญชาให้เป็นแนวราบมากยิ่งขึ้น เพ่ือกระจายงาน
และอ านาจให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็วในการบริหารงานและการให้บริการประชาชน และสนับสนุน
อุปกรณ์ ตลอดจนเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการท างาน 
 3)  ควรพัฒนาคนให้มีคุณภาพและความเป็นมืออาชีพ  โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากร
มีความรู้ ทักษะ ความสามารถในการปฏิบัติงาน ด้านทุนการศึกษา ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
รวมถึงการน าหลักธรรมาภิบาลมาปรับใช้ในองค์การทุกระดับ 
 4)  การสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน การพัฒนาระบบเงินเดือน ค่าจ้าง เงินรางวัล 
ความก้าวหน้าและความมั่นคงในสายงาน และสิทธิสวัสดิการต่างๆ ให้มีความเหมาะสมเช่น การจัดให้
มีห้องพยาบาลหรือห้องสันทนาการของหน่วยงาน การสนับสนุนค่าที่พัก ค่าเดินทาง (ทางด่วน) ในการ
เดินทางเข้าร่วมประชุมในนามหน่วยงาน หรือค่าตอบแทนพิเศษส าหรับบุคลากรที่มีความทุ่มเท 
ขยันหมั่นเพียร และมีผลงานเป็นที่ประจักษ์เพ่ือเป็นขวัญก าลังใจและเป็นแรงจูงใจในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
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อภิปรายผล 
จากผลการวิจัยที่ค้นพบดังกล่าวข้างต้น มีประเด็นที่น ามาอภิปรายผลได้ ดังนี้  
การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรด้วยการจัดการภาครัฐแนวใหม่ 

กรณีศึกษา ส านักงานเขตประเวศ มีลักษณะส าคัญ 7 หลักการในการปรับเปลี่ยนระบบการบริหาร
ของภาครัฐ โดยมุ่งเน้นการปฏิรูประบบบริหารราชการทั้งระบบ เพ่ือให้หน่วยงานมีความคล่องตัวและ
บุคลากรมีคุณภาพ โดยหลักการที่มีผลต่อการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ได้แก่ 1)  การมุ่งเน้น
การบริหารงานในแบบมืออาชีพ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญเห็นว่าการบริหารงานของผู้บริหารถ้ามีความเป็นมือ
มืออาชีพในการบริหารงาน มีทักษะ ความรู้ความสามารถ มีความรับผิดชอบสูง กล้าตัดสินใจแก้ไข
ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว และรับผิดชอบต่อการสั่งการ จะช่วยให้หน่วยงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น  2) 
การก าหนดมาตรฐานและตัวชี้วัดผลการด าเนินงานอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม ผู้ให้ข้อมูลส าคัญเห็นว่า 
หน่วยงานต้องมีการก าหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ให้ชัดเจน เพ่ือให้เกิดการตรวจสอบผลงานได้
ตามตัวชี้วัดและมีการติดตามผลเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง  3) การบริหารที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ คือการมอง
ที่ผลส าเร็จของงานที่สามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและคุณภาพมากกว่ากระบวนการ โดยค านึงถึง
ผลส าเร็จที่เป็นการตอบสนองความต้องการของประชาชนที่จะได้รับ  4)  การปรับโครงสร้างให้เกิด
การกระจายงานและอ านาจ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญเห็นว่าการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โครงสร้าง
มีส่วนส าคัญท่ีจะต้องได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจงาน เพ่ือให้เกิดความ
คล่องตัว มีความรวดเร็วและเป็นอิสระในการบริหารงาน ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน  
5) การมุ่งเน้นให้เกิดการแข่งขันในระบบบริหารงานภาครัฐมากข้ีน การปรับเปลี่ยนวิธีการท างานเพ่ือ
ลดต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายการบริหารงานลง ซึ่งภาครัฐมีค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรสูง การเปลี่ยนระบบ
วิธีการจ้าง เป็นจ้างเหมาเอกชนร่วมด าเนินการ หรือการท าสัญญาว่าจ้างในระยะสั้น เช่น การจ้าง 
Outsource หรืองานที่ไม่ใช่งานประจ า เช่นการดูแลรักษาความปลอดภัย การจ้างท าความสะอาดให้
เอกชนมาด าเนินการจะได้คุณภาพงานที่สูงขึ้นและช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร  6) การมุ่งเน้น
แนวทางการจัดการในแบบเอกชนมากข้ีน โดยเฉพาะเรื่องการบริหารค่าตอบแทนหรือการให้เงิน
รางวัล (โบนัส) แบบเอกชน และการจ้างงาน ผู้ให้ข้อมูลส าคัญเห็นว่าจะช่วยให้ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะความยืดหยุ่นของการจ้างงานเกิดความคล่องตัวและการบริหาร
ค่าตอบแทนหรือการให้เงินรางวัลแบบเอกชน ซึ่งเป็นขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน  7) การ
บริหารงานที่มุ่งเน้นความประหยัด และท าให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ
เห็นว่าทรัพยากรภาครัฐมีจ ากัด ไม่ว่าจะด้านอัตราก าลัง หรือทรัพยากรที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 
หน่วยงานต้องบริหารงานทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด ให้คุ้มค่าที่สุดเพ่ือลดค่าใช้จ่าย โดยยังคงค านึงถึง
คุณภาพ เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของคริสโตเฟอร์ ฮูด (อ้าง
ถึงในเดช อุณหะจิรังรักษ์, 2561) ได้อธิบายและสรุปลักษณะส าคัญของการจัดการภาครัฐแนวใหม่ไว้ 
7 หลักการ ดังนี้ 1) การมุ่งเน้นการบริหารงานในแบบมืออาชีพโดยอาศัยนักบริหารที่มีทักษะสูงเพ่ือ
รับผิดชอบการบริหารงานขององค์การโดยรวมอย่างคล่องตัวและมีความเป็นอิสระ  2) การก าหนด
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มาตรฐานและตัวชี้วัดผลการด าเนินงานอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรมโดยอาศัยการสร้างความชัดเจนใน
วัตถุประสงค์เป้าหมายและตัวชี้วัด เพื่อให้เกิดความรับผิดชอบมากกว่ากระบวนการ  3) การบริหารที่
มุ่งเน้นการควบคุมสัมฤทธิผลเน้นที่ผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงานโดยมีตัวชี้วัดในเชิงปริมาณท่ีชัดเจน  
4) การปรับโครงสร้างให้เกิดการกระจายหรือลดความเป็นเอกภาพลงปรับโครงสร้างเน้นการกระจาย
งานและอ านาจออกไป  5) การมุ่งเน้นให้เกิดการแข่งขันในระบบบริหารงานภาครัฐมากข้ีนเพื่อกระตุ้น
ให้เกิดการลดค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน  6) การมุ่งเน้นแนวทางการจัดการในแบบเอกชนมากขี้นโดย
เอาแนวทางการจัดการของภาคเอกชนมาปรับใช้กับภาครัฐมากข้ึน  7) การบริหารงานที่มุ่งเน้นความ
ประหยัด โดยเป็นกระบวนการบริหารที่เน้นการลดค่าใช้จ่ายและท าให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้
ทรัพยากร และสอดคล้องกับแนวคิดของ อีวาน เฟอลี (อ้างถึงในเดช อุณหะจิรังรักษ์, 2561) ที่ได้
อธิบายว่า การจัดการภาครัฐแนวใหม่มีลักษณะร่วมส าคัญ 4 ประการคือ  1) การปรับปรุง
ประสิทธิภาพ เป็นการปรับเปลี่ยนการบริหารงานภาครัฐให้มีความทันสมัยหรือเลียนแบบการ
บริหารงานในเชิงธุรกิจมากข้ีน โดยเฉพาะการมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการด าเนินการ  2) การลดขนาดและ
การกระจายอ านาจ เป็นการพยายามเปิดให้กลไกตลาดเข้ามาทดแทนภาครัฐให้มากท่ีสุด  3) การมุ่งสู่
ความเป็นเลิศ เป็นรูปแบบที่เน้นการขยายแนวคิดไปสู่เรื่องของวัฒนธรรมองค์การ ค่านิยมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ  4) การให้ความส าคัญต่อการบริการประชาชน อันเป็นรูปแบบ ที่มุ่งเน้นคุณภาพ
การด าเนินงาน โดยถือว่าประชาชนคือลูกค้าที่ต้องได้รับความพึงพอใจสูงสุด และสอดคล้องกับแนวคิด
ของ บุญเกียรติ การะเวกพันธุ์ (2562) ที่ได้อธิบายว่า การบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ คือ การ
ปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการภาครัฐโดยน าหลักการเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบราชการและการ
แสวงหาประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศ โดยการน าเอาแนวทางหรือวิธีการ
บริหารงานของภาคเอกชนมาปรับใช้กับการบริหารงานภาครัฐ ตลอดทั้งการมุ่งเน้นการให้บริการ
ประชาชนโดยค านึงถึงคุณภาพเป็นส าคัญ  และสอดคล้องกับแนวคิดของ วีณา พึงวิวัฒน์นิกุล (2562) 
ได้อธิบายไว้ว่า ความเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกมีอิทธิพลจากโลกาภิวัฒน์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
รวมถึงกระแสความเป็นประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน ประกอบกับความล้มเหลวของ
ภาครัฐและความไม่มีประสิทธิภาพประสิทธิผลของระบบราชการในการด าเนินงานเพ่ือตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน ท าให้เกิดความคิดใหม่ในการบริหารบ้านเมือง ที่มุ่งเน้นในการปรับลด
บทบาทและขนาดของภาครัฐ หรือการปรับปรุงรูปแบบวิธีการท างานใหม่ โดยเฉพาะการใช้กลไก
ตลาดและกลไกที่ไม่ใช่ภาครัฐเข้ามาเป็นทางเลือกในการก าหนดนโยบายสาธารณะ และน านโยบาย
สาธารณะไปปฏิบัติ หรือการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนในสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารกิจการ
บ้านเมืองมากขึ้น  และสอดคล้องกับแนวคิดของ เดช  อุณหจิรังรักษ์ (2561) ได้อธิบายไว้ว่า การ
จัดการภาครัฐแนวใหม่เป็นกรอบแนวคิดท่ีครอบคลุมทฤษฎี และแนวคิดทางการจัดการอย่าง
กว้างขวางและหลากหลาย มีลักษณะส าคัญคือการมุ่งเน้น “การปฏิรูป” การบริหารงานในภาครัฐ เพ่ือ
เข้ามาแก้ไขปัญหาทางการบริหารแบบเดิมที่ยังไม่สามารถจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล  และสอดคล้องกับงานวิจัยของ วิโรจน์  ก่อสกุล (2562) ได้ศึกษาเรื่อง องค์การปี 2019  

http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3&action=edit&redlink=1
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ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการศึกษาการปรับตัวขององค์การยุคใหม่ เนื่องจากสถานการณ์ต่างๆ ใน
สังคมโลกได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องเพราะผลของกระแสโลกาภิวัฒน์ การปฏิวัติ
เทคโนโลยีข้อมูลข่าวสาร การท าธุรกิจ ไร้พรมแดน และความผันผวนของเศรษฐกิจโลก องค์การซึ่ง
เป็นส่วนหนึ่งของสังคม จึงต้องปรับตัวเพ่ือความอยู่รอดและการเจริญเติบโต องค์การปี 2019 จึงต้องมี
การเปลี่ยนแปลง มีความคิดสร้างสรรค์ มีความคล่องตัว ไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่ มีความยืดหยุ่น เป็น
องค์การแนวราบ สายบังคับบัญชาที่สั้นลง ปริมาณของผู้บริหารระดับกลางและระดับต้นจะต้องลด
จ านวนลง รวมทั้งบุคลากรฝ่ายอ านวยการและฝ่ายสนับสนุนที่ต้องลดลงด้วย องค์การจะต้องลดขนาด
เป็นองค์การขนาดเล็ก ลดค่าใช้จ่ายในการด าเนินการลง ท างานเป็นทีม ให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจ โดยค านึงถึงผู้รับบริการเป็นส าคัญ การปฏิบัติงานต้องสร้างความสัมพันธ์ทางข้างและ
เครือข่าย การให้บริการต้องท าได้ทุกท่ี ทุกเวลาและทุกประเภท เพื่อให้องค์การมีขีดความสามารถใน
การแข่งขันสูงขึ้น  และสอดคล้องกับงานวิจัยของ นัทธมน  ชวนววิัฒน์ (2562) ได้ศึกษาเรื่อง 
ประสิทธิภาพในการให้บริการทางการแพทย์ คลินิกศูนย์เวชศาสตร์ครอบครัวกองเรือยุทธการ 
ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิภาพการบริการทางการแพทย์ของคลินิกศูนย์เวชศาสตร์ครอบครัวกองเรือ
ยุทธการ เกิดจากความสามารถในการให้บริการในสิ่งที่ประชาชนส่วนใหญ่ต้องการ และมีการ
ด าเนินการอย่างเสมอภาคเท่าเทียม รวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ การให้บริการอย่างเพียงพอ ต่อเนื่อง 
ก้าวหน้า และทันสมัย รวมถึงความต้องการอ่ืนๆ ที่อยู่เหนือความคาดหวังซึ่งผู้รับบริการได้รับการ
ตอบสนองอย่างพึงพอใจสูงสุด 

 ปัญหาและอุปสรรคในการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรด้วยการจัดการ
ภาครัฐแนวใหม่ ของส านักงานเขตประเวศ มีประเด็นที่น ามาอภิปราย ดังนี้ 

1)  ปัญหาด้านโครงสร้างและกฎระเบียบ คือ หน่วยงานยังมีโครงสร้างในแนวตั้ง ยังค านึงถึง
สายการบังคับบัญชาเป็นส าคัญ ต้องรายงานเป็นล าดับชั้น บางงานไม่สามารถปฏิบัติงานได้เสร็จใน
ระยะเวลาอันรวดเร็วเพราะต้องรอการอนุมัติ เนื่องจากเป็นเรื่องท่ีไม่สามารถลงนามโดยผู้ปฏิบัติงานได้
โดยตรงหรือไม่สามารถมอบหมายงานหรือกระจายอ านาจลงมาให้ผู้ปฎิบัติงานได้ตามกฎระเบียบ
สอดคล้องกับแนวคิดของ ชลิดา ศรมณี (2561) ได้อธิบายว่า ระบบราชการ (Bureaucracy) หมายถึง 
องค์การขนาดใหญ่ที่ประกอบด้วยโครงสร้างการบริหารภายในที่ซับซ้อน มีสายการบังคับบัญชา มีการ
แบ่งแยกหน้าที่งาน มีการระบุอ านาจหน้าที่ของต าแหน่งต่างๆ มีระบบการเลื่อนขั้นต าแหน่ง และมี
ความสัมพันธ์ภายในที่เป็นทางการ ระบบราชการจึงเป็นองค์การขนาดใหญ่ที่ประกอบด้วยบุคคล
จ านวนมากที่ท างานร่วมกันโดยอาศัยระเบียบวินัย และกฎเกณฑ์ขององค์การเป็นเครื่องมือในการ
ท างานร่วมกัน ระบบราชการจึงมักมีระบบการท างานล่าช้า หลีกเลี่ยงการรับผิดชอบ มีอิทธิพลเกิดข้ึน
ทุกขั้นตอนการท างาน และสอดคล้องกับแนวคิดของ Weber (อ้างถึงใน เดช  อุณหะจิรังรักษ์,  2561, 
หน้า 2) ได้อธิบายว่า ระบบราชการ หมายถึงองค์การขนาดใหญ่มีลักษณะโครงสร้างรูปแบบองค์การที่
เน้นย้ าเรื่อง การจัดสายการบังคับบัญชาตามล าดับขั้น การสั่งงานและการด าเนินงานอย่างเป็นทางการ
เป็นลายลักษณ์อักษรความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเป็นไปตามตัวบทกฎหมาย ระเบียบกฎเกณฑ์ที่
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ก าหนดไว้ มีการแบ่งงานตามความช านาญเฉพาะด้าน ใช้ระบบคุณธรรมเป็นแนวทางในการ
บริหารงานบุคคล และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปุรฎา สายยืนยง (2561) ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนา
บุคลากรภาครัฐแนวใหม่ : กรณีศึกษากรมโรงงานอุตสาหกรรม ผลการวิจัยพบว่าการน าแนวคิดในการ
พัฒนาบุคลากรภาครัฐแนวใหม่มาปรับใช้ในกรมโรงงานอุตสาหกรรม องค์การจะสามารถปฏิบัติงานได้
ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์การ ต้องมีการจัดการเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างองค์การ และการ
จัดท ายุทธศาสตร์ขององค์การ 

2)  ปัญหาด้านคน บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในแนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่ 
บุคลากรจ านวนมาก ต่างช่วงวัย พฤติกรรมส่วนบุคคลมีความหลากหลาย ทั้งด้านการปฏิบัติงาน ด้าน
คุณธรรมจริยธรรม หลักธรรมาภิบาลที่พึงจะต้องมีในหน่วยงานขาดการน ามาใช้ปฏิบัติ บางคนยังยึด
ติดกับค่านิยมเก่าในเรื่องผลประโยชน์ต่างตอบแทนจนท าให้เกิดการร้องเรียนในการเรียกรับ
ผลประโยชน์หรือส่อในทางทุจริต  สอดคล้องกับแนวคิดของ วีณา พึงวิวัฒน์นิกุล (2562) ที่ได้สรุปไว้
ว่าการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารในองค์การ ที่ผู้บริหารต้องใช้ความรู้และ
ทักษะในการก าหนดนโยบาย วางแผน สรรหา คัดเลือกและบรรจุบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้
ปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ ในขณะเดียวกันก็มีการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยการฝึกอบรม
และพัฒนาให้ผู้ปฏิบัติงานได้มีการพัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง นอกจากนี้ในการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์จะเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลได้ สอดคล้องกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ตาม
พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ตาม 4 หลักการ ได้แก่ หลักคุณธรรม หลักสมรรถนะ 
หลักผลงาน และหลักการกระจายอ านาจ และสอดคล้องกับวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
ประกอบด้วย 4 แนวคิด 10 หลักการ ครอบคลุมหลักธรรมาภิบาล 9 ข้อ และหลักคุณธรรมจริยธรรม 
1 ข้อ ได้แก่ แนวคิดที่ 1 การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management) 
ประกอบด้วย 3 หลักการ (หลักประสิทธิภาพ,หลักประสิทธิผล, หลักการตอบสนอง) แนวคิดท่ี 2 
ค่านิยมประชาธิปไตย (Democratic Value)  ประกอบด้วย 4 หลักการ (หลักภาระรับผิดชอบ/
สามารถตรวจสอบได้, หลักความเปิดเผย/โปร่งใสซื่อสัตย์, หลักนิติธรรม, หลักความเสมอภาค) 
แนวคิดท่ี 3 ประชารัฐ (Participatory State) ประกอบด้วย 2 หลักการ (หลักการกระจายอ านาจ, 
หลักการมีส่วนร่วม/การพยายามแสวงหาฉันทามติ) แนวคิดที่ 4 ความรับผิดชอบทางการบริหาร 
(Administrative Responsibility) ประกอบด้วย 1 หลักการ (หลักคุณธรรม/จริยธรรมการมี
จิตส านึก) และสอดคล้องกับงานวิจัยของ นภาพร  ผิวอ่อน (2550) ได้ศึกษาเรื่อง ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานราชการกระทรวงวัฒนธรรม ผลการวิจัยพบว่า ปัญหาอุปสรรคที่เกิดข้ึนในการ
น าระบบพนักงานราชการมาใช้ในกระทรวงวัฒนธรรมคือ การที่ไม่ได้น าหลักการของพนักงานราชการ 
คือ หลักสมรรถนะ (Competency) หลักผลงาน (Performance) และหลักคุณธรรม (Merit) มาใช้
เพ่ือคัดสรรบุคลากรเข้าสู่ระบบและการประเมินผลการปฏิบัติงานส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างาน
ของพนักงานราชการ รวมถึงการได้บุคคลไม่ตรงกับหน่วยงานที่ต้องการ ดังนั้นเมื่อภาครัฐน าพนักงาน
ราชการมาใช้ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการท างาน ประหยัดค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรในระยะยาว มี
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ความเป็นธรรม โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้  ถ้าปราศจากระบบอุปถัมภ์ที่เป็นตัวท าลายระบบ
ราชการในปัจจุบัน ระบบของพนักงานราชการก็จะเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะท าให้การท างานของ
องค์การภาครัฐมีประสิทธิภาพประสิทธิผลและมีความรับผิดชอบต่อประชาชนเพิ่มขึ้น มีความคล่องตัว
ในการบริหารงานมากขึ้น มีเป้าหมายร่วมกันคือ ประชาชนได้รับบริการที่ดีจากรัฐ  และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของปุรฎา สายยืนยง (2561) ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนาบุคลากรภาครัฐ  แนวใหม่ :กรณีศึกษา 
กรมโรงงานอุตสาหกรรม ผลการวิจัยพบว่า เป็นกิจกรรมที่มีคุณค่าต่อบุคลากร  การน าแนวคิดในการ
พัฒนาบุคลากรภาครัฐแนวใหม่มาปรับใช้ในกรมโรงงานอุตสาหกรรมจะมุ่งเน้นให้บุคลากรเป็น
ศูนย์กลางการพัฒนาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ จึงมีความส าคัญต่อการพัฒนาองค์การ การ
ด าเนินการที่เกี่ยวกับบุคคลที่ถือว่าเป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สุดขององค์การเพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้
ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์การพร้อมทั้งด าเนินการธ ารงรักษาและพัฒนาให้ทรัพยากรมนุษย์ของ
องค์การมีคุณภาพชีวิตที่ดีในการท างาน ได้แก่ 1. การวางแผนกระบวนการพัฒนาบุคลากร  2. การ
จัดการเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างองค์การ และการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์การ  3. การบริหาร
จัดการเกี่ยวกับผู้เข้ารับการพัฒนา เนื่องจากบุคลากรเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาและเป็นปัจจัย
ส าคัญในการบูรณาการ  4. การท ารายงานการประเมินผลและติดตามผล  5. การบริหารทรัพยากร
บุคคล 6. การบริหารจัดการด้านงบประมาณเนื่องจากการจ ากัดเรื่องงบประมาณการพัฒนาบุคลากรมี
ไม่เพียงพอ และ 7. การประสานงานจากทุกฝ่ายในองค์การที่เก่ียวข้อง และสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ธนัมพร ฉันทพรม (2561) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคคลากร 
กรณีศึกษา ส านักพิกัดอัตราศุลกากร กรมศุลกากร  ผลการวิจัยพบว่า ปัญหาและอุปสรรคในการ
ปฏิบัติงานเกิดจากปัญหาด้านลักษณะงานที่ท า ปัญหาด้านบุคลากร และปัญหาด้านสภาพแวดล้อมใน
การท างาน ดังนั้นแนวทางในการส่งเสริมการปฏิบัติงานของบุคลากรนั้น ควรมีการท างานเป็นทีม แบ่ง
บันความรู้ซึ่งกันและกัน สามารถพ่ึงพาช่วยเหลือให้ค าปรึกษาซึ่งกันและกัน มีการปรึกษาหารือร่วมกัน 
และมีหัวหน้าทีมที่ดีคอยให้ค าแนะน าช่วยเหลือ ควรมีบรรยากาศเหมาะสมแก่การท างานและอุปกรณ์
การท างานมีพอเพียงและสามารถใช้งานได้ มีจ านวนเจ้าหน้าที่เพียงพอกับปริมาณงานและเลือกคนให้
เหมาะสมกับลักษณะงาน 

แนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรด้วยการจัดการภาครัฐ   
แนวใหม่ ของส านักงานเขตประเวศ มีประเด็นที่น ามาอภิปราย ดังนี้ 
 1)  ด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตามแนวคิด
การจัดการภาครัฐแนวใหม่ ให้กับบุคลากรขององค์การ ควรมีการส่งเสริมและท าความเข้าใจใน
รูปแบบหรือวิธีการน าแนวคิดที่จะเพ่ิมประสิทธิภาพมาปรับใช้กับองค์การ สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
วิโรจน์ ก่อสกุล (2562) ที่ได้ศึกษาเรื่อง องค์การปี 2019 ว่าการปรับตัวขององค์การยุคใหม่ องค์การ
ต้องมีการท างานเป็นทีม และให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ
ปุรฎา สายยืนยง (2561) ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนาบุคลากรภาครัฐแนวใหม่ : กรณีศึกษากรมโรงงาน
อุตสาหกรรม ผลการวิจัยพบว่าแนวคิดในการพัฒนาบุคลากรภาครัฐแนวใหม่ของกรมโรงงาน
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อุตสาหกรรม มี 6 ประเด็น คือ 1. เป็นกิจกรรมที่มีคุณค่าต่อบุคลากร 2. เป็นกิจกรรมที่ต้องกระท า
อย่างต่อเนื่อง 3. เป็นกิจกรรมที่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายจะต้องยอมรับ 4. เป็นกิจกรรมที่ต้องกระท าอย่าง
เหมาะสม ทั้งระยะเวลา ช่วงเวลาและค่าใช้จ่าย 5. เป็นกิจกรรมที่จะต้องประเมินผลบ่อยๆ และ      
6. เป็นกิจกรรมที่มีการเรียนรู้และการมีส่วนร่วม 

2)  ด้านการพัฒนาโครงสร้างองค์การให้มีสมรรถนะสูงและทันสมัย ควรให้ความส าคัญใน
การปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารหรือสายการบังคับบัญชาให้เป็นแนวราบมากยิ่งขึ้น เพ่ือกระจาย
งานและอ านาจให้เกิดความคล่องตัว มีความรวดเร็วในการบริหารงานและการให้บริการประชาชน 
ตลอดจนสนับสนุนอุปกรณ์เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการท างาน มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศที่
เหมาะสมมาปรับใช้ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการของรัฐได้ง่ายขึ้น และเหมาะสมตามความ
ต้องการ ระยะเวลาการให้บริการรวดเร็วขึ้นต่อราย พัฒนาระบบให้มีการบริการแบบเบ็ดเสร็จ มีการ
ติดต่อสื่อสารให้ประชาชนรับทราบข้อมูลผ่านเครือข่ายและแอพพลิเคชั่นโทรศัพท์เคลื่อนที่ สร้าง
กิจกรรมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเช่น ช่องทางการเสนอปัญหา การตอบแบบสอบถามชิงรางวัล
หรือของที่ระลึกจากหน่วยงาน การท าคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ชัดเจน รวมถึงการปรับใช้รูปแบบ
การบริหารงานแบบเอกชนมากข้ึน  สอดคล้องกับแนวคิดของ บุญเกียรติ  การะเวกพันธุ์ (2562) ทีไ่ด้
อธิบายไว้ว่า การจัดการภาครัฐแนวใหม่ เป็นแนวคิดพ้ืนฐานของการบริหารจัดการภาครัฐ ซึ่งจะ
น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงระบบต่างๆ มีแนวทางในการบริหารจัดการเช่น ลดการควบคุมจากส่วนกลาง
และเพ่ิมอิสระในการบริหารให้หน่วยงาน และการสร้างระบบสนับสนุนทั้งในด้านบุคลากร (เช่น การ
ฝึกอบรม ระบบค่าตอบแทนและระบบคุณธรรม) เทคโนโลยี เพื่อช่วยให้หน่วยงานสามารถท างานได้
อย่างบรรลุวัตถุประสงค์  และสอดคล้องกับแนวคิดของ เดช อุณหะจิรังรักษ์ (2561) ที่ได้อธิบายว่า 
การจัดการภาครัฐแนวใหม่ มีลักษณะส าคัญ คือการมุ่งเน้นการปฏิรูปการบริหารงานในภาครัฐ เช่น 
การมุ่งปรับโครงสร้างในแบบราชการที่มีขนาดใหญ่ไปสู่องค์การขนาดเล็ก และการน าเอากลไก
การตลาดมาปรับใช้ในการสร้างงานบริการมากขึ้น  และสอดคล้องกับงานวิจัยของ วิโรจน์ ก่อสกุล 
(2562) ที่ได้ศึกษาเรื่อง องค์การปี 2019 ว่าองค์การยุคใหม่ต้องมีการปรับตัวเพ่ือความอยู่รอดและการ
เจริญเติบโต จึงต้องมีการเปลี่ยนแปลง มีความคล่องตัว ไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่ มีความยืดหยุ่น เป็น
องค์การแนวราบ สายบังคับบัญชาสั้นลง และมีการบริการที่ทันสมัย การให้บริการต้องท าได้ที่ ทุก
เวลาและทุกประเภทเพ่ือให้องค์การมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น  และสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ นัทธมน  ชวนวิวัฒน์ (2562) ได้ศึกษาเรื่อง ประสิทธิภาพในการให้บริการทางการแพทย์ คลินิก
ศูนย์เวชศาสตร์ครอบครัวกองเรือยุทธการ ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิภาพการบริการทางการแพทย์
ของคลินิกศูนย์เวชศาสตร์ครอบครัวกองเรือยุทธการ เกิดจากความสามารถในการให้บริการในสิ่งที่
ประชาชนส่วนใหญ่ต้องการ และมีการด าเนินการอย่างเสมอภาคเท่าเทียม รวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ 
การให้บริการอย่างเพียงพอ ต่อเนื่อง ก้าวหน้า และทันสมัย รวมถึงความต้องการอ่ืนๆ ที่อยู่เหนือความ
คาดหวังซึ่งผู้รับบริการได้รับการตอบสนองอย่างพึงพอใจสูงสุด 
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 3)  ด้านการพัฒนาคนให้มีคุณภาพและความเป็นมืออาชีพ ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้
บุคลากรมีความรู้ ทักษะความสามารถในการปฏิบัติงาน ด้านทุนการศึกษา ด้านคุณธรรมและ
จริยธรรม รวมถึงการน าหลักธรรมาภิบาลมาปรับใช้ในองค์การทุกระดับ  สอดคล้องกับแนวคิดของ 
วีณา พึงนิวัฒน์นิกุล (2562) ความส าคัญของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ที่ได้อธิบายว่า มนุษย์ใน
องค์การเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าสูงสุดขององค์การ เป็นตัวบ่งชี้ถึงการประสบความส าเร็จ หรือความ
ล้มเหลวในการด าเนินงานในอนาคต ดังนั้น ผู้บริหารจึงต้องน าศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์มาใช้
เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งกระตุ้นให้มีการเพ่ิมพูนประสิทธิภาพในการท างานเพ่ิมมากขึ้นด้วย 
เพ่ือให้องค์การบรรลุวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ตาม พ.ร.บ. ระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ใน 4 หลักการ ได้แก่ 1) หลักคุณธรรม 2) หลักสมรรถนะ 3) หลัก
ผลงาน 4) หลักการกระจายอ านาจ  และสอดคล้องกับวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 4 แนวคิด 
10 หลักการครอบคลุมหลักธรรมาภิบาล 9 ข้อ และหลักคุณธรรมจริยธรรม 1 ข้อ และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของปุรฎา สายยืนยง (2561) ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนาบุคลากรภาครัฐแนวใหม่ : กรณีศึกษา
กรมโรงงานอุตสาหกรรม ผลการวิจัยพบว่า เป็นกิจกรรมที่มีคุณค่าต่อบุคลากร การน าแนวคิดในการ
พัฒนาบุคลากรภาครัฐแนวใหม่มาปรับใช้ในกรมโรงงานอุตสาหกรรมจะมุ่งเน้นให้บุคลากรเป็น
ศูนย์กลางการพัฒนา เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์การ 
 4)  ด้านการสร้างแรงจูงใจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ควรมีการพัฒนาระบบ
เงินเดือนค่าจ้าง เงินรางวัล ความก้าวหน้ามั่นคงในสายงาน และสวัสดิการต่างๆ ให้มีความเหมาะสม
เช่น การจัดให้มีห้องพยาบาล ห้องสันทนาการ การสนับสนุนค่าที่พัก ค่าเดินทาง (ทางด่วน) ในการ
เดินทางเข้าร่วมประชุม หรือค่าตอบแทนพิเศษส าหรับบุคลากรที่มีความทุ่มเท ขยันหมั่นเพียร และมี
ผลงาน เพ่ือเป็นขวัญก าลังใจและสร้างแรงจูงใจในการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ธนัมพร ฉันทพรม (2561) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของบุคคลากร กรณีศึกษา ส านักพิกัดอัตราศุลกากร กรมศุลกากร ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรในส านักพิกัดอัตราศุลกากร ได้แก่ ปัจจัยด้านการท างาน
เป็นทีม ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน ปัจจัยด้านลักษณะงานที่รับผิดชอบ และปัจจัยด้าน
ความก้าวหน้าและความมั่นคงในหน้าที่การงาน และสอดคล้องกับแนวคิดของ Mondy & Noe (อ้าง
ถึงใน วีณา พึงวิวัฒน์นิกุล, 2562, หน้า 1-2) ได้อธิบายว่า ผู้บริหารจะต้องด าเนินการหน้าที่เช่น การ
จดัค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ด้านสุขภาพและความปลอดภัยในองค์การ รวมถึงแรงงาน
สัมพันธ์ระหว่างนายจ้างลูกจ้าง และสอดคล้องกับแนวคิดความส าคัญของการบริหารทรัพยากรมนุษย์
ของ วีณา พึงนิวัฒน์นิกุล (2562) ที่ได้อธิบายว่า มนุษย์ในองค์การเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าสูงสุด เป็น
ตัวบ่งชี้ถึงการประสบความส าเร็จ หรือความล้มเหลวในการด าเนินงาน ดังนั้น ผู้บริหารต้องน า
ศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์มาใช้เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งกระตุ้นให้มีการเพ่ิมพูน
ประสิทธิภาพในการท างานเพ่ิมมากขึ้น เช่น การฝึกอบรม การจ่ายค่าตอบแทน การให้ความม่ันคง 
ความรู้สึกปลอดภัย การได้รับการยอมรับและการประสบความส าเร็จ โดยใช้กลไกการขึ้นค่าจ้าง 
ค่าตอบแทนที่เหมาะสม การให้ผลประโยชน์ตอบแทน เป็นต้น 
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ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 1.  ข้อเสนอแนะเพ่ือการน าไปใช้ 

1.1)  ควรส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่ ให้กับ
บุคลากรขององค์การทุกระดับชั้น ได้รับทราบ เพ่ือให้การพัฒนาระบบการบริหารงานขององค์การ
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และเกิดความร่วมมือจากคนในองค์การแบบยั่งยืน 

1.2)  สนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างองค์การให้มีสมรรถนะสูงและทันสมัย ปรับเปลี่ยน
โครงสร้างการบริหารหรือสายการบังคับบัญชาให้เป็นแนวราบมากยิ่งขึ้น เพื่อกระจายงานและอ านาจ
ให้เกิดความคล่องตัว มีความรวดเร็วในการบริหารงานและการให้บริการ ตลอดจนสนับสนุนอุปกรณ์
เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการท างาน น าเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมมาปรับใช้ให้ประชาชน
สามารถเข้าถึงบริการได้ง่ายขึ้นตามความต้องการ พัฒนาระบบการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ ท าคู่มือ
ขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ชัดเจน มีช่องทางการติดต่อสื่อสารให้ประชาชนรับทราบข้อมูลผ่านเครือข่าย
และแอพพลิเคชั่นโทรศัพท์เคลื่อนที่ สร้างกิจกรรมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม เช่น ช่องทางการ
เสนอปัญหา การตอบแบบสอบถามชิงรางวัลหรือของที่ระลึกจากหน่วยงาน รวมถึงการปรับใช้รูปแบบ
การบริหารงานแบบเอกชนมากข้ึน  
 1.3)  ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีความรู้ ทักษะ ความสามารถ ในการปฏิบัติงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาคนให้มีคุณภาพและความเป็นมืออาชีพ สนับสนุนทุนการศึกษา ส่งเสริม
คุณธรรมและจริยธรรม รวมถึงการน าหลักธรรมาภิบาลมาปรับใช้ในองค์การทุกระดับ 
 1.4)  ควรมีการพัฒนาระบบเงินเดือน ค่าจ้าง เงินรางวัลผลตอบแทน ความก้าวหน้ามั่นคง  
ในสายงาน และสนับสนุนสิทธิสวัสดิการต่างๆ ให้เหมาะสม เช่น การพิจารณาเลื่อนขั้น เลื่อนต าแหน่ง 
การจัดให้มีห้องพยาบาลหรือห้องสันทนาการของหน่วยงาน การสนับสนุนค่าที่พัก ค่าเดินทาง      
(ทางด่วน) ในการเดินทางเข้าร่วมประชุมในนามหน่วยงาน หรือค่าตอบแทนพิเศษส าหรับบุคลากรที่มี
ความทุ่มเท ขยันหมั่นเพียร และมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ เป็นต้น ทั้งนี้เพ่ือเป็นขวัญก าลังใจและเป็น
แรงจูงใจในการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้กับองค์การ และสร้างความความผูกพัน ความ
จงรักภักดีเสมือนเป็นเจ้าขององค์การ เมื่อคุณภาพชีวิตและมาตรฐานการครองชีพดี ก็จะส่งผลดีต่อ
มาตรฐานและคุณภาพการปฏิบัติงานขององค์การในระยะยาว  

2  ข้อเสนอแนะเพ่ือการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป  
 2.1)  การศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้วิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ ใช้การสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งการศึกษาครั้งต่อไปควรเพ่ิมวิธีการศึกษาเชิงปริมาณควบคู่กับการวิจัยเชิง
คุณภาพ เพ่ือค้นหาถึงปัจจัยตัวแปรอื่นๆ นอกจากวิธีการจัดการภาครัฐแนวใหม่ที่น ามาใช้ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรส านักงานเขตประเวศ เพ่ือให้ได้มาซึ่งรายละเอียดของข้อมูล
ที่มีความชัดเจนมากข้ึน 
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 2.2)  ควรศึกษาในมิติและปัจจัยอื่นๆ ที่มีผลต่อการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
ส านักงานเขตประเวศ ให้สอดคล้องกับภารกิจและการปฏิบัติงานเพ่ือให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด    
 
เอกสารอ้างอิง 
 
ชลิดา  ศรมณี. (2561). เอกสารประกอบการบรรยายกระบวนวิชาขอบข่ายและแนวคิดเชิงทฤษฎี 
 รัฐบระศาสนศาสตร์.  กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยรามค าแหง, โครงการรัฐประศาสน- 
 ศาสตร์มหาบัณฑิต. 
เดช  อุณหะจิรังรักษ์. (2561). เอกสารประกอบการบรรยายกระบวนวิชาขอบข่ายและแนวคิดเชิง 
 ทฤษฎีรัฐบระศาสนศาสตร์. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยรามค าแหง, โครงการ 

รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต. 
ธนัมพร  ฉันทพรม. (2561). ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร กรณีศึกษา 
  ส านักพิกัดอัตราศุลกากร กรมศุลกากร. วารสารรามค าแหง ฉบับรัฐประศาสนศาสตร์, 1( 2), 64-78. 
นภาพร  ผิวอ่อน. (2550). ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานราชการกระทรวงวัฒนธรรม. 
 ภาคนิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 
นัทธมน  ชวนวิวัฒน.์ (2562) ประสิทธิภาพในการให้บริการทางการแพทย์ คลินิกศูนย์เวชศาสตร์ 

ครอบครัวกองเรือยุทธการ. วารสารรามค าแหง ฉบับรัฐประศาสนศาสตร์, 2( 1), 241-273.  
บุญเกียรติ  การะเวกพันธ์. (2562). เอกสารประกอบการบรรยายกระบวนวิชาการน านโยบายไป 
 ปฏิบัติและการประเมินผลนโยบาย. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยรามค าแหง, โครงการ 

รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต. 
ปุรฎา  สายยืนยง. (2561). การพัฒนาบุคลากรภาครัฐแนวใหม่: กรณีศึกษากรมโรงงานอุตสาหกรรม.  
 วารสารรามค าแหง ฉบับรัฐประศาสนศาสตร์, 1( 3), 67-95. 
วิโรจน์  ก่อสกุล. (2561ก). เอกสารประกอบการบรรยายกระบวนวิชาระเบียบวิจัยทาง                
 รัฐประศาสนศาสตร์. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยรามค าแหง, โครงการ 

รัฐประศาสนศาสตมหาบัณฑิต. 
----------. (2562). องค์การปี 2019. วารสารรามค าแหง ฉบับรัฐประศาสนศาสตร์, 2( 1), 62-77. 
วีณา  พึงวิวัฒน์นิกุล. (2562). เอกสารประกอบการบรรยายกระบวนวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
 ร่วมสมัย กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยรามค าแหง, โครงการรัฐประศาสนศาสตร์- 
 มหาบัณฑิต. 
สุภางค์  จันทวานิช. (2561). วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (พิมพ์ครั้งที่ 24). กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์ 
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 


