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บทคัดย่อ  
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาวิธีการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร      
ด้วยการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ ศึกษาปัญหาอุปสรรคและแนวทางในการแก้ไขปัญหาในการ
เพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรด้วยการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองปรือ อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โดยใช้วิธีวิจัยเอกสารและวิจัยสนาม 
โดยการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน 7คน ผลการวิจัยพบว่าวิธีการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรด้วยการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ คือการน าแนวคิดการบริหารจัดการ
ภาครัฐแนวใหม่ที่มุ่งเน้นการปฏิรูประบบราชการ มาใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
บุคลากร ส่วนปัญหาและอุปสรรคในการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรฯ ได้แก ่
บุคลากรยังขาดความรู้ความเข้าใจในแนวคิดการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ ปัญหาโครงสร้าง
องค์กร กฎระเบียบ เทคโนโลยีและวิธีปฏิบัติงานยังไม่ทันสมัย ก าลังคนภาครัฐไม่มีคุณภาพและการ
ขาดธรรมาภิบาล ส าหรับแนวทางในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรฯ มีดังนี้ คือ ควรเพ่ิมพูนความรู้ให้กับบุคลากรทุกระดับ การพัฒนาโครงสร้าง
องค์การให้มีสมรรถนะสูงขึ้น ปรับปรุงกฎระเบียบให้มีความเหมาะสม ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ 
ค่านิยม และเสริมสร้างธรรมาภิบาล ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้แก่บุคลากรในองค์การ การสร้าง
แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน การพัฒนาระบบเงินเดือน รวมถึงสิทธิสวัสดิการต่างๆให้มีความเหมาะสม 

ค าส าคัญ: ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ 

บทน า 
 จากกระแสแห่งการเปลี่ยนแปลงสภาพการณ์และโลกาภิวัตน์ ส่งผลอย่างมากต่อทุกประเทศ        
ในยุคปัจจุบัน โลกาภิวัตน์เป็นกระบวนการส่งผ่านเชื่อมโยงของเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และ 
  
*บทความนี้เรียบเรียงจากการค้นคว้าอิสระเรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรด้วยการบริหารจัดการภาครัฐ
แนวใหม่ กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปรือ อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 
 **นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑติ มหาวิทยาลยัรามค าแหง
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วัฒนธรรมโดยข้ามพรมแดนระหว่างประเทศอย่างง่ายดาย มีผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบควบคู่
กันไป ส าหรับผลกระทบทางบวกนับเป็นผลดีต่อหน่วยงานภาครัฐอย่างมากในการน าเทคโนโลยีปรับ
ใช้ในการให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ส่วนผลกระทบทางลบที่มีต่อการท างาน
ของบุคลากรภาครัฐนั้นมีมากมาย เช่น ประชาชนกล้าหาญที่จะเสนอความต้องการของตนเอง ท าให้
ภารกิจของรัฐมีจ านวนมาก หากไม่ตอบสนองก็จะท าให้เกิดปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐกับ
ประชาชน สิ่งที่บุคลากรภาครัฐต้องท าคือ การปรับตัวตามกระแสโลกาภิวัตน์ การท างานของบุคลากร
ภาครัฐจึงต้องมีการเปลี่ยนแปลงวิถีการท างานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน มีการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง มีการคิดค้นนวัตกรรมภาครัฐแนวใหม่มาใช้ในการรับมือกับโลกาภิวัตน์เพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น (เดช อุณหจิรังรักษ์, 2562 หน้า 20-21) 
 วิโรจน์  ก่อสกุล (2562ก, หน้า 88-89) อธิบายว่า ปัจจุบันภาครัฐได้น าหลักการบริหาร
จัดการภาครัฐแนวใหม่(New Pubic Management) มาปรับใช้ในการปฏิรูประบบราชการไทย              
การปรับเปลี่ยนการบริหารงานภาครัฐ โดยน าหลักการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ด้วยการ
โดยการปรับเปลี่ยนบทบาท  วิธีคิด แนวทางในการปฏิบัติงานเพ่ือเป็นการปรับลดบทบาทภารกิจ         
การปรับเปลี่ยนกระบวนการท างานของภาครัฐมุ่งสู่การท างาน เพ่ือประชาชน มีความโปร่งใส        
และสามารถตรวจสอบได้ มีวิธีการท างานที่คล่องตัว และตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน 
นอกจากการปฏิรูประบบการบริหารราชการที่ดีแล้วนั้น การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในภาครัฐถือได้ว่า
เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญอย่างยิ่งที่มีความสัมพันธ์กับการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ เพราะ “คน” 
เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญ ในการขับเคลื่อนและผลักดันให้องค์กรประสบความส าเร็จ บุคลากรใน
องค์กรต้องใช้ศักยภาพของตนท างานให้เกิดประสิทธิภาพ มีคุณธรรมและจริยธรรม ตลอดจน           
มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร จะช่วยส่งเสริมให้องค์กรพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพและก้าวไกลมากยิ่งขึ้น 
 สถาบันพระปกเกล้า (ม.ป.ป.) ให้ความหมายว่า องค์การบริหารส่วนต าบล คือหน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่น มีฐานะเป็นนิติบุคคลและราชการส่วนท้องถิ่น จัดตั้ งขึ้นตาม
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 เป็นหน่วยการปกครองที่เกิดตาม
หลักการกระจายอ านาจ (Decentralization) มีความเป็นอิสระในการปกครองตนเอง มีบทบาท
หน้าที่ในการให้บริการประชาชนในท้องถิ่นตามกฎหมาย การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนต าบลนั้น        
มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้เป็นหน่วยงานที่ท าหน้าที่ให้บริการในด้านต่างๆแก่ประชาชนอย่างทั่วถึงและ
รวดเร็ว ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน แต่ในปัจจุบันกลับพบว่า ระบบการบริหารงานยัง 
ขาดความชัดเจนขาดประสิทธิภาพ การให้บริการประชาชนยังมีความล่าช้าไม่มีความคล่องตัว ยังมี
แนวปฏิบัติเดิมๆ เคยชินกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างช้าๆ บุคลากรยังขาดความรู้ความเข้าใจ
ที่แท้จริงในการปฏิบัติงาน มีขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ าซ้อนท าให้ เกิดความล่าช้ามากขึ้น                 
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ซึ่งถ้าหน่วยงานและบุคลากรภาครัฐยังไม่เปลี่ยนแปลงวิถีการท างานให้สอดคล้องทันต่อโลก             
ในยุคปัจจุบันแล้ว อาจจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศและอาจก่อให้เกิดปัญหาอื่นๆตามมาได้ 
 ผู้วิจัยซึ่งเป็นบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองปรือ อ าเภอบางพลี จังหวัด
สมุทรปราการ จึงมีความสนใจที่จะศึกษาการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรด้วยการ
บริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปรือ อ าเภอบางพลี จังหวัด
สมุทรปราการ เพ่ือศึกษาวิธีการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรด้วยการบริหารจัดการ
ภาครัฐแนวใหม่ รวมถึงศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของบุคลากร เพ่ือน าเสนอแนวทาง
ในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรด้วยการบริหาร
จัดการภาครัฐแนวใหม่ เพ่ือน าผลวิจัยไปใช้เป็นแนวทางการปรับปรุงในการเพ่ิมประสิทธิภาพ         
การปฏิบัติงานของบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองปรือต่อไป 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพ่ือศึกษาวิธีการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรด้วยการบริหารจัดการภาครัฐ
แนวใหม่ ปัญหาและอุปสรรคในการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร ตลอดจนแนวทาง
ในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรด้วยการบริหาร
จัดการภาครัฐแนวใหม่ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองปรือ อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 

วิธีด าเนินการวิจัย  
 ในการวิจัยครั้งนี้ มีวิธีการวิจัยดังนี้ 
 1. วิจัยเอกสาร (Documentary) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากเอกสารทางวิชาการ หนังสือ
วารสาร สิ่งพิมพ์ รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ รายงานการประชุม คู่มือการปฏิบัติงาน เอกสารทาง
วิชาการ ที่ข้อมูลหลักฐานต่างๆที่มีอยู่ รวมทั้งได้สืบค้นจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Internet) ที่เกี่ยวข้อง
กับการวิจัย 
 2. วิจัยสนาม (Field research) โดยผู้วิจัยลงพ้ืนที่เพ่ือสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างด้วยการ
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง  หรือการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ (Structured interview of Formal 
interview) 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ในการวิจัยครั้งนี้ มีประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้ 
 1. ประชากร (Population) ได้แก่ ผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานจ้างขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองปรือ อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 
 2. กลุ่มตัวอย่าง (Sample) ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 
(Purposive sample)  เป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยก าหนดคุณลักษณะของประชากร                  
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ที่ต้องการศึกษา (วิโรจน์ ก่อสกุล, 2562ข, หน้า 40) จึงใช้วิธีการเก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลเป็นส าคัญ             
(key information) จ านวน 7 คน โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ ดังนี้ 
 1. ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองปรือ         จ านวน 1 คน 
 2. ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองปรือ        จ านวน 4 คน  
 3. พนักงานจ้าง ผู้ปฏิบัติหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองปรือ    จ านวน 2 คน 

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยวิธีสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง  หรือการสัมภาษณ์แบบ
เป็นทางการ (Structured interview of Formal interview) ลักษณะของการสัมภาษณ์เป็นการ
สัมภาษณ์ที่มีค าถามและข้อก าหนดแน่นอนตายตัว จะสัมภาษณ์ผู้ใดก็ ใช้ค าถามเดียวกัน (วิโรจน์       
ก่อสกุล, 2562ข, หน้า 45) และการสัมภาษณ์จะท าการสัมภาษณ์เป็นรายบุคคล ก่อนการเก็บรวบรวม
ข้อมูล ผู้วิจัยได้ก าหนดวันนัดหมายวันสัมภาษณ์ โดยได้แจ้งให้ผู้สัมภาษณ์ทราบก่อนล่วงหน้า ในการ
สัมภาษณ์ผู้สัมภาษณ์จะใช้การจดบันทึก โดยก่อนสัมภาษณ์จะขออนุญาตผู้ถูกสัมภาษณ์ ในการจด
บันทึกการสนทนาก่อนทุกครั้ง 

 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร เป็นการศึกษาค้นคว้าเก็บ
รวบรวมข้อมูลทั่วไป โดยการรวบรวมเอกสารซึ่งเป็นข้อมูลที่มีการบันทึกไว้แล้วโดยผู้อ่ืน ได้แก่ หนังสือ
ทั่วไป ต ารา คู่มือ เอกสารประกอบการบรรยาย งานวิจัย วิทยานิพนธ์ และวิธีการรวบรวมข้อมูลจาก
ภาคสนาม ผู้วิจัยจะเก็บข้อมูลโดยวิธีการสัมภาษณ์ โดยผู้วิจัยเลือกการสัมภาษณ์ตามวัตถุประสงค์ของ
การศึกษาวิจัย ซึ่งใช้วิธีสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างหรือการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ (Structured 
interview of Formal interview) โดยผู้วิจัยจะท าการสัมภาษณ์ไปตามค าถามที่ก าหนดไว้ในแบบ
สัมภาษณ์ตามข้อที่ก าหนดไว้เท่านั้น แล้วจดบันทึกข้อมูลตามค าบอกของผู้ถูกสัมภาษณ์   

 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลในการศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยผู้วิจัยจะ
น าข้อมูลจากการสัมภาษณ์มาแยกประเด็นตามแต่ละประเด็น แล้วน ามาเปรียบเทียบความเหมือน
หรือความแตกต่างของผู้ให้สัมภาษณ์แต่ละคน และน าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาแยกประเด็น
ค าถามแล้วน ามาเปรียบเทียบกับข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ แนวคิด ทฤษฎี ผลงานวิจัย            
ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจะได้ทราบถึงลักษณะที่มีความคล้ายคลึงกันและแตกต่างกันของข้อมูล ก่อนจะน า
ข้อมูลนั้นไปวิเคราะห์ และน าข้อมูลที่ได้จากการเปรียบเทียบมาท าการวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกัน           
เพ่ือสรุปผลการวิจัย โดยใช้การน าเสนอผลการวิจัยในรูปแบบพรรณนา 
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ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยเอกสารพบว่า การเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรด้วยการบริหาร
จัดการภาครัฐแนวใหม่มีความส าคัญอย่างยิ่งในยุคปัจจุบัน เนื่องมาจากกระแสโลกาภิวัตน์ ที่มีการ
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ท าให้หน่วยงานหรือองค์การมีความจ าเป็นต้องปรับตัวให้ทันต่อกระแส
แห่งการเปลี่ยนแปลง การท างานของบุคลากรภาครัฐจึงต้องมีการเปลี่ยนแปลงวิถีการท างานให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น  
โดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐที่มีระบบราชการและกระบวนการที่เน้นการจัดโครงสร้างอ านาจแนวตั้ง มี
การปฏิบัติงานตามระเบียบและมีแนวทางรัดกุม กฎระเบียบไม่เอ้ืออ านวยต่อการพัฒนาองค์การ 
บุคลากรยังเคยชินกับสภาพแวดล้อมเดิมๆ รวมถึงมีขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ าซ้อน จึ งพบปัญหา     
ไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท าให้เสียเวลาและทรัพยากรจนอาจน าไปสู่ความขัดแย้ง
ภายในและภายนอกหน่วยงาน ถ้าหน่วยงานไม่ปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการเพื่อไปสู่องค์การสมัยใหม่ 
จะส่งผลต่อการสร้างความสามารถในการแข่งขัน และยังเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศในอนาคต  
 การน าแนวคิดการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ มาใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรภาครัฐ มีลักษณะส าคัญคือ การมุ่งเน้น “การปฏิรูประบบราชการ” เพ่ือแก้ไข 
ปัญหาการบริหารแบบเดิมที่ยังไม่สามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการปรับเปลี่ยน
ระบบราชการที่เน้นระเบียบและขั้นตอนไปสู่การบริหารแบบใหม่ รวมทั้งใช้เทคนิคและวิธีการของ
เอกชนมาปรับใช้กับการบริหารงานภาครัฐมากขึ้น เช่น การบริหารงานแบบมืออาชีพ การค านึงถึง
หลักความคุ้มค่า การบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์  การเปิดโอกาสให้เอกชนเข้ามาแข่งขันการ
ให้บริการสาธารณะเพ่ือกระตุ้นการแข่งขัน การตัดทอนและลดค่าใช้จ่ายภาครัฐ รวมถึงให้ความส าคัญ
ต่อค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและมุ่งเน้นการให้บริการแก่ประชาชนโดยนึกถึงคุณภาพเป็นส าคัญ 
นอกจากการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานโดยการปฏิรูประบบราชการแล้ว “ทรัพยากรมนุษย์” 
ถือเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญอย่างยิ่ง บุคลากรจึงถื อเป็นหัวใจส าคัญที่จะน าพาองค์การไปสู่
ความส าเร็จ การเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรควรมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ เพ่ือให้บุคลากรในองค์การมีคุณภาพ มีความเป็นมืออาชีพและมีคุณธรรม รวมถึงการน าหลัก
ธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาปรับใช้กับองค์การ อันได้แก่ 1) หลักประสิทธิภาพ) 
2) หลักประสิทธิผล 3) หลักการตอบสนอง4) หลักภาระรับผิดชอบ 5) หลักความโปร่งใส 6) หลักนิติ
ธรรม 7) หลักความเสมอภาค 8) หลักการกระจายอ านาจ 9) หลักการมีส่วนร่วม 10) คุณธรรม/
จริยธรรม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร และเพ่ือเปลี่ยนแปลงระบบการบริหาร
ภาครัฐไปสู่ระบบการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ มีการบริหารงานที่รวดเร็ว คล่องตัว โปร่งใส              
และสามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน 
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 ในส่วนข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ สามารถน ามาวิเคราะห์แยกประเด็นต่างๆเรียงล าดับตาม
วัตถปุระสงค์ของการวิจัยที่ตั้งไว้ 3 ประเด็น ดังนี้ 
 1. การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรด้วยการบริหารจัดการภาครัฐแนว
ใหม่ กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปรือ อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 
 การวิจัยพบว่า การเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรด้วยการบริหารจัดการ
ภาครัฐแนวใหม่ มีลักษณะส าคัญ 7 หลักการ ซึ่งเป็นการปรับเปลี่ยนระบบการบริหารงานของภาครัฐ 
โดยการน าเอาหลักการจัดการสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้มุ่งเน้นการปฏิรูปราชการทั้งระบบ เพ่ือพัฒนา
หน่วยงานให้มีความคล่องตัวและบุคลากรมีคุณภาพเป็นระบบราชการยุคใหม่ โดยหลักการที่มีผลต่อ
การเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน มีดังนี้ 1) การบริหารงานแบบมืออาชีพ  ในการบริหารงานนั้น
ผู้บริหารต้องมีความเป็นมืออาชีพ มีความรับผิดชอบสูง มีความกล้าตัดสินใจและสามารถแก้ไขปัญหา
ได้อย่างรวดเร็ว 2) การมีมาตรฐานและตัวชี้วัดการปฏิบัติงานที่ชัดเจน หน่วยงานต้องมีการก าหนด
เป้าหมายและวัตถุประสงค์ให้ชัดเจน เพ่ือให้สามารถตรวจสอบผลงานได้ตามตัวชี้วัดและมีการ     
ติดตามผลเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง3) การบริหารที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ คือการมองที่ผลส าเร็จของงาน     
ที่สามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและคุณภาพมากกว่ากระบวนการโดยค านึงถึงผลส าเร็จ 4) การปรับ
โครงสร้างให้เกิดการกระจายงานและอ านาจ โครงสร้างมีส่วนส าคัญที่จะต้องได้รับการปรับปรุงให้
เหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจงาน เพ่ือให้การปฏิบัติราชการมีความคล่องตัว รวดเร็ว 5) การ
มุ่งเน้นให้เกิดการแข่งขันในระบบการบริหารงานภาครัฐมากขึ้น การปรับเปลี่ยนวิธีการท างานเพ่ือลด
ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายในการบริหารงานลง การเปลี่ยนระบบวิธีการจ้ างเป็นจ้างเหมาเอกชนร่วม
ด าเนินการ 6) การมุ่งเน้นแนวทางการจัดการในแบบเอกชน  โดยเฉพาะเรื่องการบริหารค่าตอบแทน 
หรือการให้เงินรางวัล (โบนัส) แบบเอกชน จะช่วยให้การปฏิบัติงานของบุคลากรมีประสิทธิภาพ     
มากขึ้น 7) การบริหารงานที่มุ่ ง เน้นความประหยัด  ในการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่              
การปฏิบัติงานจะให้ความส าคัญกับความมีวินัยและความประหยัด ต้องบริหารทรัพยากรที่มีอยู่ให้
คุ้มค่าเพ่ือลดภาระค่าใช้จ่าย โดยค านึงถึงคุณภาพและเพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจมากท่ีสุด 
 2. ปัญหาและอุปสรรคในการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรด้วยการ
บริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปรือ อ าเภอบางพลี 
จังหวัดสมุทรปราการ 
 จากการวิจัยพบว่า ปัญหาและอุปสรรคในการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร
ด้วยการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปรือ อ าเภอ       
บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ มีดังนี ้
 1) ปัญหาด้านบุคลากรยังขาดความรู้ความเข้าใจในแนวคิดการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่  
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 2) ปัญหาด้านโครงสร้างองค์กร คือหน่วยงานยังมีโครงสร้างในแนวตั้ง ยังค านึงถึงสายการ
บังคับบัญชาและการก ากับดูแลหลายชั้น ส่งผลให้การบริหารงานขาดความคล่องตัว ระยะเวลาการ
ด าเนินงานช้า บางงานไม่สามารถปฏิบัติให้เสร็จได้ในระยะเวลาอันรวดเร็ว 
 3) ปัญหาด้านกฎระเบียบ เทคโนโลยีและวิธีปฏิบัติงานยังไม่ทันสมัย การบริหารงานภาครัฐ
เป็นการบริหารงานโดยยึดหลักกฎหมาย และกฎระเบียบต่างๆจ านวนมาก กฎระเบียบบางเรื่องเป็น
อุปสรรคต่อการบริหารงานภาครัฐและยังไม่มีความทันสมัย 
 4) ปัญหาก าลังคนภาครัฐไม่มีคุณภาพ บุคลากรส่วนใหญ่ยังขาดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์      
ขาดความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน ยึดติดกับค่านิยมหรือการท างานแบบเดิมๆ ท าให้ก าลังคน
ภาครัฐยังขาดคณุภาพ 
 5) ปัญหาด้านการขาดธรรมาภิบาล คุณธรรมและจริยธรรม ที่บุคลากรพึงยึดถือเป็นแนวทาง
ปฏิบัติในการบริหารงานภายในองค์กร 
 3. ข้อเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรด้วยการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ กรณีศึกษา องค์การบริหาร       
ส่วนต าบลหนองปรือ อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 
 จากการวิจัยพบว่า ข้อเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรด้วยการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ กรณีศึกษา องค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองปรือ อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ มีดังนี ้
 1) ควรเพ่ิมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร
ด้วยการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ให้กับบุคลากรทุกระดับในหน่วยงาน 
 2) ควรพัฒนาโครงสร้างองค์การ คือการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหาร หรือสายงานบังคับ
บัญชาให้เป็นแนวราบมากยิ่งขึ้น และพัฒนาหน่วยงานให้มีสมรรถนะสูงขึ้นเพ่ือกระจายอ านาจและ
กระจายงานให้เกิดความคล่องตัว สะดวก รวดเร็วในการปฏิบัติงานและการให้บริการแก่ประชาชน 
 3) ควรมีการปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับให้เหมาะสมต่อการปฏิบัติงานที่สอดคล้อง
กับสถานการณ์ปัจจุบัน หรือการยืดหยุ่นกฎระเบียบให้เอ้ืออ านวยต่อการปฏิบัติงานให้มีขั้นตอน
น้อยลง พร้อมทั้งการสร้างกฎระเบียบใหม่ที่ง่ายต่อการท าความเข้าใจมากข้ึน 
 4) การพัฒนาคนให้มีคุณภาพและการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ ค่านิยม วัฒนธรรมที่ดีให้
บุคลากรในองค์กร ส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาตนเอง มีความคิดริเริ่มและเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และให้
ความส าคัญในการเสริมสร้างธรรมาภิบาล ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้แก่บุคลากรในองค์กร 
 5) การสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ควรให้ความส าคัญกับการรักษาและจูงใจบุคลากร    
โดยการมุ่งเน้นความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์กร การพัฒนาระบบเงินเดือน ค่าจ้าง เงินรางวัล 
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ความก้าวหน้าและความมั่นคงในสายงาน นอกจากผลตอบแทนในรูปแบบของเงิน เช่น โอกาสในการ
เลื่อนต าแหน่ง สิทธิสวัสดิการต่างๆตามความเหมาะสม การให้ค าชื่นชม เป็นต้น 

 อภิปรายผล 
 การวิจัยเรื่อง การเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรด้วยการบริหารจัดการภาครัฐ
แนวใหม่ กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปรือ อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ            
สามารถน าแนวคิดทฤษฎีมาอภิปรายผลการวิจัยได้ ดังนี้ 
 การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรด้วยการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่
กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปรือ อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ  มีประเด็น      
ที่น ามาอภิปรายดังนี้ 
 การเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรด้วยการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่         
เป็นการปรับเปลี่ยนระบบการบริหารงานของภาครัฐ โดยการน าเอาหลักการจัดการสมัยใหม่             
มาประยุกต์ใช้มุ่งเน้นการปฏิรูปราชการทั้งระบบ เพ่ือพัฒนาหน่วยงานให้มีความคล่องตัวและบุคลากร
มีคุณภาพเป็นระบบราชการยุคใหม่ โดยหลักการที่มีผลต่อการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน       
มีลักษณะส าคัญ 7 ประการ ได้แก่ 1) การการบริหารงานแบบมืออาชีพ ในการบริหารงานนั้นผู้บริหาร
ต้องมีความเป็นมืออาชีพ ความรู้ความสามารถ ต้องมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ มีความกล้าใน 
การตัดสินใจ และสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว 2) การมีมาตรฐานและตัวชี้วัดการปฏิบัติงาน          
ที่ชัดเจน หน่วยงานต้องมีการก าหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ให้ชัดเจน เพ่ือให้สามารถตรวจสอบ 
ผลงานได้ตามตัวชี้วัดและมีการติดตามผลเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง 3) การบริหารที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 
คือการมองที่ผลส าเร็จของงาน ที่สามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและคุณภาพมากกว่ากระบวนการโดย
ค านึงถึงผลส าเร็จ ที่เป็นการตอบสนองความต้องการของประชาชน 4) การปรับโครงสร้างให้เกิดการ
กระจายงานและอ านาจ ต้องได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจงาน เพ่ือให้การ
ปฏิบัติราชการมีความคล่องตัว รวดเร็ว 5) การมุ่งเน้นให้เกิดการแข่งขันในระบบการบริหารงาน
ภาครัฐมากขึ้น การปรับเปลี่ยนวิธีการท างานไปเป็นการจ้างเหมาและประมูล เพ่ือลดต้นทุนหรือ
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานลง 6) การมุ่งเน้นแนวทางการจัดการในแบบเอกชน  โดยเฉพาะเรื่องการ
บริหารค่าตอบแทน หรือการให้เงินรางวัล(โบนัส)แบบเอกชน 7) การบริหารงานที่มุ่งเน้นความ
ประหยัด ในการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ การปฏิบัติงานของบุคลากรจะให้ความส าคัญกับความ
มีวินัยและความประหยัดในการใช้ทรัพยากรมากขึ้น  ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Christopher 
Hood (อ้างถึงในบุญเกียรติ การะเวกพันธุ์,2562,หน้า 32) ได้อธิบายว่าลักษณะส าคัญของการบริหาร
จัดการภาครัฐแนวใหม่ไว้ 7 หลักการ ดังนี้ 1) จัดการโดยวิชาชีพที่ช านาญการ หมายถึงให้ผู้จัดการ   
มืออาชีพได้จัดการด้วยตัวเองด้วยความช านาญ โปร่งใส 2) มีมาตรฐานและการวัดผลงานที่ชัดเจน         
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3) เน้นการควบคุมผลผลิตที่มากขึ้น การใช้ทรัพยากรต้องเป็นไปตามผลงานที่วัดได้ เพราะเน้น
ผลส าเร็จมากกว่าระเบียบวิธี 4) แยกหนว่ยงานภาครัฐออกเป็นหน่วยย่อยๆ การปรับโครงสร้างให้เกิด
การกระจายงานออกไป 5) เปลี่ยนภาครัฐให้แข่งขันกันมากขึ้น เป็นการเปลี่ยนวิธีท างานไปเป็นการ
จ้างเหมาและประมูล 6) เน้นการจัดการตามแบบภาคเอกชน เปลี่ยนวิธีการแบบข้าราชการไปเป็นการ
ยึดอยู่ในการจ้างและการให้รางวัล 7) เน้นการใช้ทรัพยากรอย่างมีวินัยและประหยัด เพ่ิมวินัยการ
ท างาน และท างานมากขึ้นโดยใช้ทรัพยากรน้อยลง และสอดคล้องกับแนวคิดของ เดช อุณหะจิรังรักษ์ 
(2562) ได้อธิบายว่า การจัดการภาครัฐแนวใหม่ มีลักษณะร่วมกันที่ส าคัญ คือ การปฏิรูปการ
บริหารงานในภาครัฐ เพ่ือเข้ามาแก้ไขปัญหาที่ตัวแบบการบริหารงานดั้งเดิมที่มิอาจจะจัดการได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยการเน้นความส าคัญไปที่ระบบการจัดการมากกว่าเรื่องนโยบาย 
การมุ่งเน้นผลงานและประสิทธิภาพ การมุ่งปรับโครงสร้างในแบบระบบราชการที่มีความเทอะทะ
ใหญ่โตไปสู่องค์การมีขนาดเล็ก การตัดทอนและลดค่าใช้จ่ายของภาครัฐ และสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ วีรวิชญ์  สมพรนิมิตกุล (2558) ได้ศึกษาเรื่องการน าแนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่มาปฏิรูป
ระบบราชการในกรมศุลกากร ผลการวิจัยสรุปได้ว่าบุคลากรกรมศุลกากรมีความเห็นควรน าแนวคิด 
การจัดการภาครัฐแนวใหม่มาปฏิรูประบบราชการในกรมศุลกากร โดยด้านที่มีความเห็นสูงสุดคือด้าน
การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพ รองลงมาคือด้านการบริหารราชการโดยมุ่งประชาชนเป็น
หลัก และด้านการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการ ด้านการประเมินการปฏิบัติ การลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานและด้านการบริหารราชการโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ  
 ปัญหาและอุปสรรคในการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรด้วยการบริหาร
จัดการภาครัฐแนวใหม่ กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปรือ อ าเภอบางพลี จังหวัด
สมุทรปราการ มีประเด็นที่น ามาอภิปรายดังนี้ 
 1) ปัญหาด้านบุคลากรยังขาดความรู้ความเข้าใจในการน าแนวคิดการบริหารจัดการภาครัฐ
แนวใหม่มาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน บุคลากรในหน่วยงานมีจ านวนมาก ต่างช่วงวัยและพฤติกรรม
ส่วนบุคคลมีความหลากหลาย สอดคล้องกับแนวคิดของ จิตติมา อัครธิติพงษ์ (2556) ที่ได้สรุปว่า 
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานผู้ปฏิบัติงานจะต้องมีแนวคิดการปฏิบัติตัวในการพัฒนาตนเอง        
อยู่เสมอ ดังนั้นการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพควรมีลักษณะดังนี้ 1) ความฉับไวและความถูกต้อง
แม่นย า หมายถึง การใช้เวลาได้อย่างดีที่สุด รวดเร็ว มีความแม่นย าในกฎระเบียบ 2) ความรู้ หมายถึง 
การมีองค์ความรู้ในงานดี รู้จักศึกษาหาความรู้ในเรื่องที่ท าอยู่ตลอดเวลาที่มีประสิทธิภาพควรแสวงหา
ความรู้ตลอดเวลา และน าความรู้นั้นมาปรับปรุงการท างานให้ดีขึ้น 3) ประสบการณ์ หมายถึง การ
รอบรู้ ไม่ใช่มีความรู้ด้านวิชาการแต่เพียงอย่างเดียว การเป็นผู้มีประสบการณ์ในการท างานสูงจะ
ท างานผิดพลาดน้อย สมควรที่องค์กรจะต้องรักษาบุคคลเหล่านี้ให้อยู่กับองค์กรให้นานที่สุด  
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 2) ปัญหาด้านโครงสร้างองค์กร คือหน่วยงานยังมีโครงสร้างในแนวตั้ง ยังค านึงถึงสายการ
บังคับบัญชาและการก ากับดูแลหลายชั้น ส่งผลให้การบริหารงานขาดความคล่องตัว ระยะเวลาการ
ด าเนินงานช้า บางงานไม่สามารถปฏิบัติให้เสร็จได้ในระยะเวลาอันรวดเร็ว  สอดคล้องกับแนวคิดของ 
ชลิดา ศรมณี (2562) ได้อธิบายว่า ระบบราชการ หมายถึง องค์กรขนาดใหญ่ซึ่งประกอบด้วย
โครงสร้างของการบริหารภายในที่ซับซ้อน มีสายการบังคับบัญชา  มีการแบ่งแยกหน้าที่กันท างาน       
มีการระบุถึงอ านาจหน้าที่ของต าแหน่งต่างๆ ระบบราชการจึงเป็นองค์กรขนาดใหญ่ที่ประกอบด้วย
บุคคลจ านวนมากท างานร่วมกันโดยอาศัยระเบียบวินัย  
 3) ปัญหาด้านกฎระเบียบ เทคโนโลยีและวิธีปฏิบัติงานยังไม่ทันสมัย การบริหารงานภาครัฐ
เป็นการบริหารงานโดยยึดหลักกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆจ านวนมาก กฎระเบียบบางเรื่องเป็น
อุปสรรคต่อการบริหารงานภาครัฐและยังไม่มีความทันสมัย สอดคล้องกับงานวิจัยของ มะลิวัลย์        
แก้วเพชร (2559) ได้ศึกษาเรื่องการพัฒนาการปฏิบัติงานด้านทะเบียน กรณีศึกษา ฝ่ายทะเบียน
ส านักงานเขตหลักสี่ ผลการวิจัยพบว่าปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานด้านทะเบียน
ส านักงานเขตหลักสี่คือด้านกระบวนการด าเนินงาน ปัญหาด้านกฎระเบียบ ค าสั่ งต่างๆที่ใช้ในการ 
ปฏิบัติงานยังไม่สอดคล้องกับสภาพสังคมในปัจจุบัน ท าให้การด าเนินงานเกิดการติดขัด ล่าช้า ระบบ
การให้บริการหรือเทคโนโลยีที่ใช้ในการปฏิบัติงานยังไม่มีความทันสมัย  
 4) ปัญหาก าลังคนภาครัฐไม่มีคุณภาพ บุคลากรส่วนใหญ่ยังขาดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์      
ขาดความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน ยึดติดกับค่านิยมหรือการท างานแบบเดิมๆ ท าให้ก าลังคน
ภาครัฐยังขาดคุณภาพ ไม่สามารถปรับตัวให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงได้ สอดคล้องกับแนวคิดของ
สมใจ ลักษณะ (2544) ได้อธิบายว่า การปฏิบัติงานของบุคคลจะถูกก าหนดโดย 3 ส่วน ดังนี้             
1) อายุ ความรู้ ความสามารถ ความช านาญของบุคคล 2) ระดับความพยายามในการท างาน ซึ่งจะ
เกิดจากการมีแรงจูงใจในการท างาน ในการท างานจะมีความพยายามในการที่จะอุทิศก าลังกายและ
ก าลังใจให้การท างานมากกว่าผู้ที่มีแรงจูงใจต่ า 3) แรงสนับสนุนจากองค์การหรือหน่วยงาน ซึ่งได้แก่
ค่าตอบแทนและวิธีการมอบหมายงานซึ่งมีผลต่อก าลังใจผู้ปฏิบัติงาน  
 5) ปัญหาด้านการขาดธรรมาภิบาล คุณธรรมและเมื่อบุคลากรผู้ปฏิบัติงานไม่มีคุณธรรมและ
จริยธรรมในการบริหารงานแล้ว จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อหน่วยงานนั้นๆเป็นอย่างมาก เช่น งานไม่
มีประสิทธิภาพ ชอบเอารัดเอาเปรียบประชาชน มีการทุจริตประพฤติมิชอบอยู่เสมอ ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดของ ทวีศักดิ์ สูทกวาทิน (2550) ได้กล่าวว่าธรรมาภิบาลเป็นเรื่องของหลักการบริหารแนวใหม่ 
ที่มุ่งเน้นหลักการ โดยมิใช่หลักการที่เป็นรูปแบบทฤษฎีการบริหารงาน แต่เป็นหลักการท างาน ซึ่งหาก
มีการน ามาใช้บริหารงานแล้วจะน ามาซึ่ งผลลัพธ์ที่ดีที่สุดคือ ความเป็นธรรม ความสุจริต            
ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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 ข้อเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรด้วยการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่  กรณีศึกษา องค์การบริหาร      
ส่วนต าบลหนองปรือ อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ มีประเด็นที่น ามาอภิปรายดังนี้ 
 1) ควรเพ่ิมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร
ด้วยการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ให้กับบุคลากรทุกระดับในหน่วยงาน ควรจัดให้มีการฝึกอบรม 
สัมมนา หรือศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถและน าความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับแนวคิดของ วีณา พึงวิวัฒน์นิกุล (2562) ได้สรุปว่า          
การบริหารทรัพยากรมนุษย์นั้นเป็นการบริหารงานบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับการพัฒนา       
การประเมิน การให้รางวัล โดยค านึงถึงการวางแผนก าหนดความต้องการแรงงาน การสรรหาคนเข้า
ท างาน การคัดเลือก การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งมีการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร เพ่ือให้
บุคลากรได้มีความรู้ ทักษะและความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ วรพงษ์  เด่นวัฒนา (2562) ศึกษาเรื่องการบริหารทรัพยากรมนุษย์ภายใต้แนวคิดการ 
บริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ของส านักงานเขตห้วยขวาง ผลการวิจัยพบว่า แนวทางพัฒนาการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรมีทักษะ ความรู้ความสามารถ รวมถึงการเป็นผู้มี คุณธรรมจริยธรรม           
การพัฒนาสนับสนุนบุคลากรเพ่ือเข้าสู่การบริหารรูปแบบใหม่ ควรให้ความส าคัญในการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร โดยมุ่งเน้นให้ความส าคัญกับบุคลากรในทุกระดับ ควรส่งเสริมให้มีการจัดสัมมนา
แลกเปลี่ยนความรู้ความสามารถ และสามารถถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับให้ผู้อ่ืนได้รับทราบและปฏิบัติ      
ไปในทิศทางเดียวกัน 
 2) ควรพัฒนาโครงสร้างองค์การ คือการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหาร หรือสายงานบังคับ
บัญชาให้เป็นแนวราบมากยิ่งขึ้น และพัฒนาหน่วยงานให้มีสมรรถนะสูงขึ้นเพ่ือกระจายอ านาจและ
กระจายงานให้เกิดความคล่องตัว สะดวก รวดเร็วในการปฏิบัติงาน ตลอดจนสนับสนุนการน า
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมมาปรับใช้ในการท างานและให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างมีคุณภาพ      
สอดคล้องกับแนวคิดของ อรวรรณ  น้อยวัฒน์ (2556) ได้สรุปว่า การจัดการภาครัฐแนวใหม่ หมายถึง 
รูปแบบการบริหารที่น ามาปรับใช้กับภาครัฐ โดยเน้นการท างานที่ยึดผลลัพธ์เป็นหลักและมีการบริหาร
จัดการทรัพยากรของภาครัฐอย่างประหยัด คุ้มค่า และสอดคล้องกับงานวิจัยของ จอมบัญชา ทิพรัตน์ 
(2557) ศึกษาเรื่องความเป็นไปได้ในการประยุกต์ใช้หลักการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ในการ
บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นศึกษากรณีเทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ผลการวิจัย
พบว่า พนักงานเทศบาลมีความเห็นด้วยเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการประยุกต์ใช้หลักการบริหาร
จัดการภาครัฐแนวใหม่ ด้านการบริหารจัดการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ภายในองค์กร หลักการบริหารจัดการ
ภาครัฐแนวใหม่จะช่วยให้การบริหารจัดการภายในองค์กรของเทศบาลนครขอนแก่นเกิดประสิทธิภาพ 
การพัฒนาโครงสร้างการบริหาร การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมกับภาคประชาชนและเอกชน ท าให้
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เทศบาลนครขอนแก่น สามารถจัดท ากิจกรรมสาธารณะต่างๆ  ภายในท้องถิ่นได้อย่างเกิด
ประสิทธิภาพและตรงต่อความต้องการของประชาชนใน 
 3) ควรมีการปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับให้เหมาะสมต่อการปฏิบัติงานที่สอดคล้อง
กับสถานการณ์ปัจจุบัน หรือการยืดหยุ่นกฎระเบียบให้เอ้ืออ านวยต่อการปฏิบัติงานให้มีขั้นตอน
น้อยลง พร้อมทั้งการสร้างกฎระเบียบใหม่ที่ง่ายต่อการท าความเข้าใจมากขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ มะลิวัลย์  แก้วเพชร (2559) ศึกษาเรื่องการพัฒนาการปฏิบัติงานทะเบียน กรณีศึกษาฝ่าย
ทะเบียน ส านักงานเขตหลักสี่ ผลการวิจัยพบว่าปัญหาการพัฒนาการปฏิบัติงานด้านทะเบียนคือด้าน
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของกฎระเบียบและค าสั่งต่างๆ        
ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน และแนวทางการแก้ไขปัญหาคือการพัฒนาปรับปรุงระบบกระบวนการ            
ให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน ควรมีการปรับเปลี่ยนกฎ ระเบียบ
ข้อบังคับเพ่ือให้มีความทันสมัย เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพสังคมในปัจจุบัน        
 4) การพัฒนาคนให้มีคุณภาพและให้ความส าคัญในการเสริมสร้างธรรมาภิบาล ปลูกฝัง
คุณธรรมจริยธรรมให้แก่บุคลากรในองค์กร และการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ ค่านิยม วัฒนธรรมที่ดี
ให้บุคลากรในองค์กร มีความคิดริเริ่มและเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ดังนั้นจึงควรปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม
อันดีงามให้แก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานทุกคนในทุกส่วนราชการ และสร้างธรรมาภิบาลให้เกิดขึ้นในระบบ
ราชการไทย สอดคล้องกับงานวิจัยของ มณฑิรา  มีรส (2558) ศึกษาเรื่องรูปแบบการประยุกต์ใช้หลัก
ธรรมาภิบาลในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด กรณีศึกษา จังหวัด ปราจีนบุรี                
ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยแห่งความส าเร็จในการน าหลักธรรมาภิบาลไปประยุกต์ใช้ในองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดปราจีนบุรี คือ ผู้น า การสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ จากบุคลากร และรูปแบบการ
ประยุกต์ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นการด าเนินงานตาม
หลักธรรมาภิบาลหรือการด าเนินงานตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ครอบคลุมหลักธรรมาภิบาล 
6 หลักการซึ่งสอดคล้องต่อการจัดการภาครัฐแนวใหม่ที่เน้นการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และผู้ น า
สามารถถ่ายทอดวิสัยทัศน์ไปยังบุคลากรได้เข้าใจในจุดมุ่งหมาย ส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาการเรียนรู้
และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ  
 5) การสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ควรให้ความส าคัญกับการรักษาและจูงใจบุคลากร    
โดยการมุ่งเน้นความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์กร การพัฒนาระบบเงินเดือน ค่าจ้าง เงินรางวัล 
ความก้าวหน้าและความมั่นคงในสายงาน นอกจากผลตอบแทนในรูปแบบของเงิน เช่น โอกาส          
ในการเลื่อนต าแหน่ง สิทธิสวัสดิการต่างๆตามความเหมาะสม เป็นต้น สอดคล้องกับแนวคิดของ สมใจ 
ลักษณะ (2544) ได้อธิบายไว้ว่า การใช้แรงจูงใจเป็นสิ่งส าคัญเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน โดย
ผู้บริหารมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการจัดรูปแบบของการใช้แรงจูงใจแก่บุคลากร เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการท างาน รูปแบบการจูงใจมี 3 รูปแบบ ดังนี้1) การจูงใจด้วยรางวัลค่าตอบแทน 
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เงินเดือน โบนัส เป็นต้นการเลื่อนต าแหน่ง 2) การจูงใจด้วยงาน หลักการที่ส าคัญของการจูงใจด้วย
งาน คือการจูงใจให้บุคคลมีความต้องการที่จะปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ 3) การจูงใจด้วย
วัฒนธรรมองค์การการสร้างวัฒนธรรมองค์การ ให้มีความรักในองค์กร บุคลากรรู้สึกว่าตนเองเป็น
เจ้าของหรือเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ เสาวลักษณ์  แสงนิ่ม (2553) 
ศึกษาเรื่องประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมตามแนว
ทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐแนวใหม่ ผลการวิจัยพบว่าความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐแนวใหม่ ได้แก่การสรรหา และคัดเลือกบุคลากร การสร้างแรงจูงใจบุคลากร
ด้วยค่าตอบแทน การจัดการผลการปฏิบัติงาน ข้อเสนอแนะแนวทางคือ 1) ในด้านบุคลากรควรมีการ 
ส่งเสริมให้บุคลากรศึกษาต่อ ฝึกอบรมหรือดูงานอย่างสม่ าเสมอ 2) การสร้างแรงจูงใจให้บุคลากร
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมควรด าเนินการปรับเปลี่ยนการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่และ
เน้นการประยุกต์ใช้ระบบการจ่ายค่าตอบแทนตามผลงาน พัฒนาระบบเงินเดือน ค่าจ้าง เพ่ือเป็น
แรงจูงใจในการเพ่ิมประสิทธิภาพในปฏิบัติงานให้กับหน่วยงาน 

 ข้อเสนอแนะ  

 จากผลการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 1. สนับสนุนและพัฒนาองค์การให้มีสมรรถนะสูงและทันสมัย มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
การบริหารหรือสายการบังคับบัญชาให้เป็นแนวราบมากยิ่งขึ้น การปรับองค์การให้มีความทันสมัยขึ้น 
กะทัดรัด มีรูปแบบเรียบง่าย เพ่ือการกระจายงานและอ านาจ มีระบบการท างานที่มีความยืดหยุ่น 
คล่องตัว รวดเร็ว เพ่ือให้กระบวนการท างานที่มีประสิทธิภาพและการให้บริการที่มีคุณภาพแก ่         
ประชาชน 
  2. ควรส่งเสริมความรู้ความใจเกี่ยวกับแนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่ให้กับบุคลากร      
ทุกระดับในองค์การได้รับทราบ เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ ทักษะ ความสามารถในการปฏิบัติงานได้    
อย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาคนให้มีคุณภาพและความเป็นมืออาชีพ รวมถึงการน าหลักธรรมาภิบาล
ของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาปรับใช้กับองค์การ  
 3. ส่งเสริมให้ส่วนราชการน าเทคโนโลยีมาปรับใช้ในองค์การ เพ่ือปรับปรุงระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐให้มีประสิทธิภาพและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ยกระดับคุณภาพ สร้างความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานและให้บริการประชาชน 
 4. ควรมีการพัฒนาระบบเงินเดือน ค่าจ้าง เงินรางวัลผลตอบแทน ความก้าวหน้าและความ
มั่นคงในสายงาน และสนับสนุนสิทธิสวัสดิการต่างๆให้เหมาะสม เช่น การพิจารณาความดีความชอบ 
การเลื่อนต าแหน่ง เพ่ือเป็นขวัญก าลังใจและเป็นแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
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