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บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษารูปแบบและกระบวนการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรโรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานครด้วยการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ อุปสรรค
ในกระบวนการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน แนวทางและวิธีการแก้ไขอุปสรรค และแนวทางการ
พัฒนารูปแบบและวิธีการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน โดยใช้วิธีวิจัยเอกสารและวิจัยสนาม ด้วย
การสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน 10 คน ผลการวิจัยพบว่า 1. รูปแบบและกระบวนการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน คือ 1.1) จัดการโดยนักวิชาชีพที่ช านาญการ โดยใช้วิธีการในการสอนงาน 
และการพัฒนาบุคลากรโดยการจัดการความรู้ 1.2) มีมาตรฐานและการวัดผลงาน โดยการใช้เครื่องมือคือ 
ตัวชี้วัดในการปฏิบัติงาน (Key Performance Indicator : KPI) 1.3) เน้นการควบคุมผลผลิตที่มาก
ขึ้น โดยใช้วิธีการก าหนดนโยบายระดับองค์กร และมอบนโยบายลงสู่ผู้ปฏิบัติ 1.4) แยกหน่วยงานภาค 
รัฐออกเป็นหน่วยย่อย ๆ โดยใช้วิธีการก าหนดโครงสร้าง และการกระจายอ านาจ หน้าที่ และความ
รับผิดชอบตามสายการบังคับบัญชา 1.5) เปลี่ยนภาครัฐให้แข่งขันกันมากข้ึน โดยใช้วิธีการจ้างเหมา
บริการจากภายนอก 1.6) เน้นการจัดการตามแบบภาคเอกชน โดยใช้วิธีการจ้างบุคคลภายนอกที่ช่วย
ปฏิบัติราชการและการให้รางวัล 1.7) เน้นการใช้ทรัพยากรอย่างมีวินัยและประหยัด โดยใช้วิธีการน า
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ 2. อุปสรรคในกระบวนการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของบุคลากร 2.1) อัตราก าลังไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 2.2) บุคลากรขาดความรู้
ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพด้านต่าง ๆ 2.3) กฎ ระเบียบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีความยุ่งยากซับซ้อน 
2.4) ทัศนคติและค่านิยม 3. แนวทางและวิธีการแก้ไขอุปสรรค 3.1) ปรับปรุงโครงสร้างอัตราก าลัง 
3.2) พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพและมีความช านาญ 3.3) การเปลี่ยนแปลง กฎ ระเบียบ กฎหมายให้
เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 3.4) การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ วัฒนธรรม และ
ค่านิยมให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 4. ข้อเสนอแนะหรือแนวทางการพัฒนารูปแบบและวิธีการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 4.1) จัดท าแผนยุทธศาสตร์ 4.2) จัดท าแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
4.3) น าหลักธรรมาภิบาลหรือหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีมาปรับใช้ในการบริหารงาน 
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               กรุงเทพมหานคร 
                                                 

*บทความนี้เรยีบเรยีงจากการค้นคว้าอิสระเรื่อง การเพิ่มประสิทธภิาพการปฏบิัติงานของบุคลากรด้วยการบริหาร
จัดการภาครัฐแนวใหม ่: กรณีศึกษา โรงพยาบาลลาดกระบงักรุงเทพมหานคร 
 **นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง 



2 
 

 

บทน า  
ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงของโลกภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ สภาพแวดล้อมทั้งภายในและ

ภายนอกประเทศมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว การปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารจึงมีความ
จ าเป็นส าหรับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่ต้องเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เพ่ือตอบสนอง
ความต้องการทีเ่ปลี่ยนแปลงไป ระบบราชการไทยมีปัญหาที่ส าคัญ เช่น การทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ขนาดของระบบราชการไทย ประสิทธิภาพในการบริหารราชการ การบริหารงานแบบรวมศูนย์อ านาจ 
โครงสร้างส่วนราชการที่ไม่คล่องตัว กฎระเบียบและวิธีปฏิบัติงานไม่ทันสมัย ก าลังคนภาครัฐไม่มี
คุณภาพ และขาดธรรมาภิบาล ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การปฏิรูประบบ
ราชการเป็นภารกิจส าคัญที่รัฐบาลต้องด าเนินการให้เห็นเป็นรูปธรรม เพ่ือยกระดับขีดความสามารถ
และสร้างประสิทธิภาพของหน่วยงานราชการ การน าบริการที่ดีมีคุณภาพมาสู่ประชาชน ปรับเปลี่ยน 
และรูปแบบการบริหารราชการให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการที่หลากหลาย จึงได้มุ่งเน้นการ
พัฒนาระบบราชการไทยให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม โดยการ
น าหลักการบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดีหรือธรรมาภิบาล (Good Governance) และการบริหาร
จัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management) มาปรับใช้ในการปฏิรูประบบราชการไทยการ 
โดยน าหลักการเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบราชการและการแสวงหาประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศ โดยการน าเอาแนวทางหรือวิธีการบริหารงานของภาคเอกชนมาปรับใช้
กับการบริหารงานภาครัฐ (บุญเกียรติ การะเวกพันธุ์ 2563, หน้า 31) 

นอกจากการปฏิรูประบบการบริหารราชการที่ดีแล้ว การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในภาครัฐ
ถือได้ว่าเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญอย่างยิ่งที่มีความสัมพันธ์กับการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ และ
เป็นปัจจัยส าคัญท่ีบ่งชี้ถึงความส าเร็จ หรือความล้มเหลวในการด าเนินงาน ดังนั้น ผู้บริหารจึงต้อง 
น าศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ในองค์การมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งกระตุ้นให้มีการเพ่ิมพูน
ประสิทธิภาพในการท างานเพ่ิมข้ึนด้วย (วีณา  พึงวิวัฒน์นิกุล 2563, หน้า 3) อย่างไรก็ตาม ในระบบ
ของหน่วยงานภาครัฐการบริหารทรัพยากรมนุษย์นั้น ยังขาดวิธีการพัฒนาให้ข้าราชการมีทักษะ ความ 
รู้ ความสามารถ ทัศนคติและพฤติกรรมที่เหมาะสม และความช านาญในการปฏิบัติงาน ท าให้ไม่ 
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงเป็นสาเหตุท าให้บุคลากรขาดความเอาใจใส่และความ
รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน มีทัศนคติและค่านิยมแบบเดิม และยึดติดกับการปฏิบัติงานโดยใช้อ านาจ
ในการสั่งการ มีขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ยุ่งยากและซับซ้อน  

โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร เป็นส่วนราชการของส านักการแพทย์ กรุงเทพ  
มหานคร มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการให้บริการ บ าบัดรักษาผู้ป่วย การส่งเสริมสุขภาพอนามัยและ
ป้องกันโรค การฟ้ืนฟูสุขภาพและสมรรถภาพ บริการการแพทย์ฉุกเฉิน ส่งเสริมสนับสนุน ค้นคว้าและ
วิจัยทางการแพทย์ ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนราชการอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือ
ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องพัฒนาบุคลากรเพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถและความเป็นมืออาชีพ รวมถึงการเป็น 
ผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ภายใต้แนวคิดการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ โดยด าเนินการให้สอดรับและ
สนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจและการบริหารราชการของส านักการแพทย์และกรุงเทพมหานคร 

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%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5
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ให้สัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยเฉพาะสามารถตอบสนองต่อความคาดหวังของประชาชน
ที่มีต่อกรุงเทพมหานครได้อย่างเต็มศักยภาพ 

ผู้วิจัยซึ่งเป็นบุคลากรสังกัดโรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร ส านักการแพทย์ 
กรุงเทพมหานคร จึงมีความสนใจที่จะวิจัยในหัวข้อการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร
ด้วยการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ เพื่อศึกษารูปแบบและกระบวนการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรโรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานครด้วยการบริหารจัดการภาครัฐแนว
ใหม่ ศึกษาอุปสรรคในกระบวนการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ศึกษาแนวทางและวิธีการแก้ไข
อุปสรรคในกระบวนการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ตลอดจนศึกษาแนวทางการพัฒนารูปแบบ
และวิธีการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของ
บุคลากรมากยิ่งข้ึน เพ่ือน าผลการวิจัยไปใช้เป็นแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
บุคลากรด้วยการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ของโรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานครต่อไป 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ ใช้วิธีการวิจัย 2 วิธี ดังนี้ 

1. การวิจัยเอกสาร (Documentary Research) เป็นการศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูล
จากเอกสารทางวิชาการ วารสาร หนังสือ รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ ข้อมูลหลักฐานต่าง ๆ ที่มีอยู่ 
รวมทั้งได้สืบค้นจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Internet) ที่เก่ียวข้องกับการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรด้วยการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ : กรณีศึกษาโรงพยาบาลลาดกระบัง
กรุงเทพมหานคร 

2. การวิจัยสนาม (Field Research) โดยผู้วิจัยลงพ้ืนที่เพ่ือสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง 
ด้วยการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง หรือการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ (Structured interview or 
Formal interview) 
 ประชากรและผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 

1. ประชากร (Population) ได้แก่ ข้าราชการสังกัดโรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร  
2. ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key informants) ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง  

(Purposive sampling) เป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยก าหนดคุณลักษณะของประชากรที่ต้องการ
ศึกษา (วิโรจน์  ก่อสกุล, 2563, หน้า 40) จึงใช้วิธีการเก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key 
informants) จ านวน  10  คน คือ 1) รองผู้อ านวยการโรงพยาบาล (ฝ่ายการแพทย์) 2) หัวหน้า
พยาบาล 3) หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 4) หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม 5) นายแพทย์ช านาญการ 
6) พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ 7) พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 8) นักกายภาพบ าบัดช านาญ
การพิเศษ 9) นักสังคมสงเคราะห์ช านาญการ 10) นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการสัมภาษณ์ โดย
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured interview) ลักษณะของการสัมภาษณ์เป็นการสัมภาษณ์ที่มี
ค าถามและข้อก าหนดแน่นอนตายตัว จะสัมภาษณ์ผู้ใดก็ใช้ค าถามแบบเดียวกัน (สุภางค์  จันทวานิช, 
2561, หน้า 75) และการสัมภาษณ์จะท าการสัมภาษณ์เป็นรายบุคคล ก่อนการเก็บรวบรวมข้อมูล 
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ผู้วิจัยได้ก าหนดวันนัดหมายวันสัมภาษณ์ โดยได้แจ้งให้ผู้ถูกสัมภาษณ์ทราบก่อนล่วงหน้า ในการ
สัมภาษณ์ผู้สัมภาษณ์จะใช้การจดบันทึกและบันทึกเสียง โดยก่อนสัมภาษณ์จะขออนุญาตผู้ถูก
สัมภาษณ์ในการจดบันทึกการสนทนาก่อนทุกครั้ง 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  
1. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร เป็นวิธีการศึกษาค้นคว้าเก็บรวบรวมข้อมูลทั่วไป 

โดยการรวบรวมเอกสารซึ่งเป็นข้อมูลที่มีการบันทึกไว้แล้วโดยผู้อ่ืน ได้แก่ 
    1.1 หนังสือทั่วไป ได้แก่ ต ารา คู่มือ เอกสารประกอบการบรรยาย รวมถึงเอกสาร 

ทางวิชาการ วารสาร สิ่งพิมพ์ เป็นต้น 
    1.2 หนังสืออ้างอิง ได้แก่ สารานุกรม พจนานุกรม เป็นต้น 
    1.3 งานวิจัย วิทยานิพนธ์ เป็นงานที่ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าในเรื่องนั้น ๆ อย่างละเอียด 
    1.4 เอกสารของทางราชการ เป็นเอกสารที่ส่วนราชการจัดท าขึ้นเพ่ือประโยชน์ใน 

การปฏิบัติ เช่น นโยบาย กฎระเบียบ พระราชบัญญัติ คู่มือปฏิบัติงาน ประกาศ ค าสั่ง เป็นต้น 
2. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากภาคสนาม ผู้วิจัยจะเก็บข้อมูลโดยวิธีการสัมภาษณ์ โดยที่ 

ผู้วิจัยเลือกวิธีการสัมภาษณ์ตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัย ซึ่งใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบมี
โครงสร้าง (Structure interview) โดยที่ผู้วิจัยต้องท าการสัมภาษณ์ไปตามค าถามที่ก าหนดไว้ในแบบ
สัมภาษณ์ ซึ่งผู้วิจัยจะสัมภาษณ์ตามข้อที่ก าหนดไว้เท่านั้น และผู้วิจัยจะใช้แบบสัมภาษณ์ซึ่งเป็น
ค าถามในการสัมภาษณ์และจดบันทึกข้อมูลและบันทึกเสียง ตามค าบอกของผู้ถูกสัมภาษณ์ 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยมีขั้นตอนใน
การวิเคราะห์ 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
คล้ายคลึงกันและแตกต่างกันของข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างกับข้อมูลเอกสาร ก่อนจะ
น าข้อมูลนั้นไปวิเคราะห์  

4. น าข้อมูลที่ได้จากการเปรียบเทียบมาท าการวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกัน เพ่ือสรุปผลการวิจัย 
การเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรด้วยการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ : กรณี ศึกษา 
โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร  เพ่ือทราบถึงรูปแบบและกระบวนการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การปฏิบัติงาน อุปสรรคในกระบวนการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน แนวทางและวิธีการแก้ไข
อุปสรรคในกระบวนการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และแนวทางการพัฒนารูปแบบและวิธีการ
เพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานครให้มีความ
สอดคล้องกับความต้องการของบุคลากรมากยิ่งข้ึน โดยใช้การน าเสนอผลการวิจัยในรูปแบบพรรณนา 
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ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 
 ผลการวิจัย 

ผลการวิจัยเอกสาร พบว่า การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรด้วยการบริหาร
จัดการภาครัฐแนวใหม่ มีความส าคัญเป็นอย่างมากในปัจจุบัน เป็นผลมาจากอิทธิพลกระแสโลกา 
ภิวัตน์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ส่งผลให้สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกประเทศเปลี่ยนแปลง
ไปอย่างรวดเร็วและสามารถเชื่อมโยงกันอย่างไร้พรมแดน ซึ่งระบบราชการไทยมีปัญหาที่ส าคัญ คือ 
ความเสื่อมถอยของระบบราชการ และความไม่มีประสิทธิภาพประสิทธิผลของระบบราชการ เน้นการ
จัดโครงสร้างอ านาจแนวตั้ง ปฏิบัติงานตามกฎระเบียบและแนวทางท่ีก าหนดไว้ กฎ ระเบียบไม่เอ้ือ 
อ านวยต่อการปฏิบัติงาน บุคลากรปฏิบัติงานด้วยความเคยชินกับวิธีการ กระบวนการ การปฏิบัติงาน
ที่มีข้ันตอนซ้ าซ้อน จึงท าให้ไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท าให้สิ้นเปลืองเวลาและ
ทรัพยากร ดังนั้น การน าแนวคิดการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่มาใช้เพื่อเป็นการการพัฒนาระบบ
ราชการไทยให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม โดยการน าหลักการ
บริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management) มาปรับใช้เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของระบบราชการโดยมีลักษณะส าคัญคือ การมุ่งเน้น “การปฏิรูประบบราชการ” โดยน า
หลักการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบราชการและการแสวงหาประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการที่มุ่ง 
สู่ความเป็นเลิศ เป็นการน าเอาแนวทางหรือวิธีการบริหารงานของภาคเอกชนมาปรับใช้กับการบริหาร 
งานภาครัฐ เช่น การบริหารงานแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ การบริหารงานแบบมืออาชีพ การค านึงถึงหลัก
ความคุ้มค่า การจัดการโครงสร้างที่กะทัดรัดและแนวราบ การเปิดโอกาสให้เอกชนเข้ามาแข่งขันการ
ให้บริการสาธารณะ การให้ความส าคัญต่อค่านิยม จรรยาบรรณวิชาชีพ คุณธรรมและจริยธรรม 
มุ่งเนน้การให้บริการแก่ประชาชนโดยค านึงถึงคุณภาพและความพึงพอใจของประชาชนเป็นส าคัญ  
 นอกจากการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานโดยการปฏิรูประบบการบริหารราชการที่ดีแล้ว 
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ถือเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญอย่างยิ่งที่มีความสัมพันธ์กับการบริหารจัด 
การภาครัฐแนวใหม่ เพราะมนุษย์เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าสูงที่สุดขององค์การ และเป็นปัจจัยส าคัญท่ี
บ่งชี้ถึงความส าเร็จ หรือล้มเหลวในการด าเนินงานในอนาคต ดังนั้น ผู้บริหารจึงต้องน าศักยภาพของ
ทรัพยากรมนุษย์มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งกระตุ้นให้มีการเพ่ิมพูนประสิทธิภาพในการท างาน
เพ่ิมข้ึนด้วย โดยน าหลักธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาปรับใช้ในองค์การ 
ประกอบด้วย 4 แนวคิด 10 หลักการ ได้แก่ 1) การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public 
Management) ประกอบด้วย หลักประสิทธิภาพ  หลักประสิทธิผล และหลักการตอบสนอง 2) 
ค่านิยมประชาธิปไตย ประกอบด้วย หลักภาระรับผิดชอบ/สามารถตรวจสอบได้ หลักความเปิดเผย/
โปร่งใส หลักนิติธรรม และหลักความเสมอภาค 3) ประชารัฐ ประกอบด้วย หลักการกระจายอ านาจ 
และหลักการมีส่วนร่วม/การพยายามแสวงหาฉันทา 4) ความรับผิดชอบทางการบริหาร ประกอบด้วย 
หลักคุณธรรม/จริยธรรม เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร และเพ่ือเปลี่ยนแปลง
ระบบการบริหารภาครัฐไปสู่ระบบการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่มีการบริหาร งานคล่องตัว 
รวดเร็ว โปร่งใส ตรวจสอบได้ และสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน 
 ในส่วนของข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ สามารถน ามาวิเคราะห์แยกประเด็นต่าง ๆ เรียงตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ตั้งไว้ 4 ประเด็น ดังนี้ 
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 1. โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานครมีการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
ผู้ปฏิบัติงานด้วยการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่โดยรูปแบบอย่างไรบ้าง และแต่ละรูปแบบมี
วิธีการหรือกระบวนการในการด าเนินงานอย่างไรบ้าง 
  จากการวิจัยพบว่า โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานครมีการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานด้วยการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่โดยรูปแบบและวิธีการหรือกระบวน 
การในการด าเนินงาน ดังนี้ 1) จัดการโดยนักวิชาชีพที่ช านาญการ โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพ 
มหานครเป็นหน่วยงานที่ให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข ดังนั้น ผู้ปฏิบัติงานจะต้องเป็นผู้มี
ความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน โดยเน้นการให้บริการอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ โดยใช้
วิธีการในการสอนงาน (Coaching) การพัฒนาความรู้แก่บุคลากร และการพัฒนาบุคลากรโดยการ
จัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) 2) มีมาตรฐานและการวัดผลงานที่ชัดเจน มีการ
จัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายน าไปสู่การจัดท าแผน ปฏิบัติ
ราชการ โดยใช้ตัวชี้วัดในการปฏิบัติงาน (Key Performance Indicator : KPI) เป็นตัวชี้วัดผลส าเร็จ
ของงาน 3) เน้นการควบคุมผลผลิตที่มากขึ้น เพ่ือส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างานของบุคลากร 
และเป็นการเพ่ิมผลผลิตให้กับองค์กร โดยใช้วิธีการก าหนดนโยบายระดับองค์กรที่ชัดเจน และมอบ
นโยบายลงสู่ผู้ปฏิบัติ 4) แยกหน่วยงานภาครัฐออกเป็นหน่วยย่อย ๆ มีการจัดโครงสร้างการ
บริหารงานออกเป็นหน่วยงานย่อย ๆ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวและรวดเร็วในการปฏิบัติงาน โดยใช้
วิธีการก าหนดโครง สร้างสายการบังคับบัญชา การกระจายอ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ 5) 
เปลี่ยนภาครัฐให้แข่งขันกันมากข้ึน โดยให้ภาคเอกชนเข้ามาด าเนินงานในบางภารกิจที่สามารถ
ด าเนินการได้ ซึ่งส่งผลให้โรงพยาบาลประหยัดงบประมาณและค่าใช้จ่าย และได้รับผลงานที่มีคุณภาพ 
โดยใช้วิธีการการจ้างเหมาบริการจากภายนอก (Out source) 6) เน้นการจัดการตามแบบภาคเอกชน 
โดยใช้วิธีการการจ้างบุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการ และการให้รางวัลโดยการประเมินจากผล
การปฏิบัติงาน 7) เน้นการใช้ทรัพยากรอย่างมีวินัยและประหยัด การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่
เน้นการใช้ทรัพยากรอย่างมีวินัยและประหยัด โดยใช้วิธีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ
บริหารจัดการด้านต่าง ๆ การจัดท าต้นทุนต่อหน่วยบริการ (Unit Cost) และการอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม 

2. อุปสรรคในกระบวนการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงพยาบาล
ลาดกระบังกรุงเทพมหานคร  
 จากการวิจัยพบว่า อุปสรรคในกระบวนการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร
โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร มีดังนี้ 

1. อัตราก าลังไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน กรอบอัตราก าลังที่มีอยู่ในปัจจุบันเป็นกรอบ 
อัตราก าลังที่ได้รับการอนุมัติมาจากการวิเคราะห์ปริมาณงานในอดีตท่ีผ่านมา ซึ่งปัจจุบันปริมาณงาน
และภารกิจที่ต้องปฏิบัติมีปริมาณมากขึ้น  
 2. บุคลากรขาดความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติงาน บุคลากรยังขาดคุณภาพและมีความจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาในหลาย ๆ ด้าน เช่น 
ด้านการปฏิบัติงาน ด้านคุณธรรมจริยธรรม หลักธรรมาภิบาลที่พึงมีในโรงพยาบาล 
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3. กฎ ระเบียบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีความยุ่งยากซับซ้อน ผู้ปฏิบัติงานต้องยึดถือและ
ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันไม่ให้ตนเองมีความผิด กฎ ระเบียบควรเอื้อต่อการปฏิบัติงาน 
เพ่ือให้มีข้ันตอนการปฏิบัติงานน้อยลง ย่อมจะส่งผลให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพขึ้น 

4. ทัศนคติและค่านิยม ผู้ปฏิบัติงานไม่กล้าแสดงความคิดเห็น เคารพในระบบอาวุโสท าให้
ผู้ปฏิบัติงานไม่สามารถแสดงศักยภาพในการท างานได้อย่างเต็มท่ี และเคยชินกับระบบการรับค าสั่ง
และน ามาปฏิบัติมากกว่าการคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ และยึดติดกับการท างานแบบเดิม  
 3. แนวทางและวิธีการแก้ไขอุปสรรคในกระบวนการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
บุคลากรโรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร  
 จากการวิจัยพบว่า แนวทางและวิธีการแก้ไขอุปสรรคในกระบวนการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรโรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร มีดังนี้  
 1. ปรับปรุงโครงสร้างอัตราก าลังให้มีความสอดคล้องและเหมาะสมกับภารกิจหรือปริมาณ
งานตามแผนงานหรือโครงการของโรงพยาบาลที่ก าหนดไว้ หรือการจ้างบุคคลภายนอกท่ีช่วยปฏิบัติ
ราชการหากมีความจ าเป็นเร่งด่วนในการสรรหาบุคลากรเพ่ือปฏิบัติงานและการจ้างเหมาบริการต่างๆ  
 2. พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพและมีความช านาญการ ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรให้มี
ความรู้ ทักษะ และความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 3. การเปลี่ยนแปลงกฎ ระเบียบ กฎหมายให้เอื้อต่อการปฏิบัติงาน ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
น้อยลง โดยน าเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ใช้ตามความเหมาะสม จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือใช้
เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
 4. การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ วัฒนธรรม และค่านิยม ให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เพ่ือ
เป็นการปรับเปลี่ยนทัศนคติในเชิงบวกของบุคลากรในองค์กร 
 4. ข้อเสนอแนะหรือแนวทางการพัฒนารูปแบบและวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรโรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานครอย่างไร เพื่อให้มีความสอดคล้อง
กับความต้องการของบุคลากรมากยิ่งขึ้น 
 จากการวิจัยพบว่า ข้อเสนอแนะหรือแนวทางการพัฒนารูปแบบและวิธีการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของบุคลากรโรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานครอย่างไร เพ่ือให้มีความสอดคล้อง
กับความต้องการของบุคลากรมากยิ่งขึ้น มีดังนี้ 
 1. จัดท าแผนยุทธศาสตร์ เพ่ือก าหนดทิศทางการพัฒนาโรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพ  
มหานครไปสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งเป็นการสื่อสารวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็น
ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์หลักของโรงพยาบาลไปสู่บุคลากรทุกระดับ เพื่อให้เกิดความเข้าใจ ประสาน
ความร่วมมือที่ดีระหว่างกันภายในโรงพยาบาล 
 2. จัดท าแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อเป็นกรอบทิศทางในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มี
ความพร้อมเพ่ือประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถและความเป็นมืออาชีพ 
และเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นที่เชื่อมั่นของประชาชน 
 3. น าหลักธรรมาภิบาลมาปรับใช้ในการบริหารงาน ซึ่งการที่จะท าให้หลักธรรมาภิบาลเกิด
ผลส าเร็จได้นั้น ผู้บริหารมีความส าคัญเป็นอย่างมากท่ีจะน ามาปฏิบัติเพื่อให้เป็นแบบอย่างแก่บุคลากร 
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และเพ่ือให้บุคลากรเกิดความเข้าใจถึงหลักธรรมาภิบาลต้องเร่งด าเนินการให้ศึกษาเพิ่มพูนความรู้
ให้แก่บุคลากร  
 อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยที่ค้นพบดังกล่าวข้างต้น มีประเด็นที่น ามาอภิปรายผลได้ ดังนี้ 
 การเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรด้วยการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ 
กรณีศึกษา โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร มีรูปแบบ วิธีการหรือกระบวนการในการ
ด าเนินงานโดยมีลักษณะส าคัญ 7 ประการ คือ 1) จัดการโดยนักวิชาชีพที่ช านาญการ ผู้ปฏิบัติงาน
เป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เน้นการให้บริการอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ โดยใช้
วิธีการในการสอนงาน (Coaching) การพัฒนาความรู้แก่บุคลากร และการพัฒนาบุคลากรโดยการ
จัดการความรู้ (Know ledge Management : KM) 2) มีมาตรฐานและการวัดผลงานที่ชัดเจน มีการ
จัดท าแผนยุทธศาสตร์ ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย เพื่อน าไปสู่การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 
โดยใช้ตัวชี้วัดในการปฏิบัติงาน (Key Performance Indicator : KPI) เป็นเครื่องมือวัดผลส าเร็จของ
งาน 3) เน้นการควบคุมผลผลิตที่มากขึ้น ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างานของบุคลากร และเป็น
การเพ่ิมผลผลิตให้กับองค์กรอันเป็นประโยชน์ต่อองค์กรและผู้ใช้บริการ โดยใช้วิธีการก าหนดนโยบาย
ที่ชัดเจน และมอบนโยบายลงสู่ผู้ปฏิบัติ 4) แยกหน่วยงานภาครัฐออกเป็นหน่วยย่อย ๆ มีการจัด
โครงสร้างการบริหารงานออกเป็นหน่วยงานย่อย ๆ เป็นโครงสร้างที่กะทัดรัดและเป็นแนวราบ เพ่ือให้
เกิดความคล่องตัวและรวดเร็วในการปฏิบัติงาน โดยใช้วิธีการก าหนดโครงสร้างสายการบังคับบัญชา 
การกระจายอ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบตามสายการบังคับบัญชา 5) เปลี่ยนภาครัฐให้แข่งขัน
กันมากขึ้น การให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานในบางภารกิจที่สามารถด าเนินการได้ 
ท าให้ภาคเอกชนเกิดการแข่งขันกันในด้านต่าง ๆ เพื่อที่จะสามารถเข้ามาด าเนินงานในโรงพยาบาล
ลาดกระบังกรุงเทพมหานคร ซึ่งส่งผลให้โรงพยาบาลประหยัดงบประมาณและค่าใช้จ่าย และได้รับ
ผลงานที่มีคุณภาพจากการแข่งขันนั้น โดยใช้วิธีการการจ้างเหมาบริการจากภายนอก (Out source) 
6) เน้นการจัดการตามแบบภาคเอกชน โรงพยาบาลได้รับอนุมัติกรอบอัตราก าลังที่ไม่เพียงพอต่อการ
ให้บริการแก่ประชาชน ท าให้ผู้มาใช้บริการได้รับการบริการที่ไม่สะดวก ล่าช้า ในการด าเนินงานของ
โรงพยาบาลจึงใช้วิธีการการจ้างบุคคลภายนอกท่ีช่วยปฏิบัติราชการ และการให้รางวัลโดยการ
ประเมินจากผลการปฏิบัติงาน 7) เน้นการใช้ทรัพยากรอย่างมีวินัยและประหยัด โรงพยาบาล
ลาดกระบังกรุงเทพมหานคร มีภาระค่าใช้จ่ายเป็นจ านวนมาก แต่งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรไม่
เพียงพอต่อการบริหารจัดการ จึงได้ใช้วิธีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการด้าน
ต่าง ๆ การจัดท าต้นทุนต่อหน่วยบริการ (Unit Cost) และการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดของ อีวาน เฟอลี (อ้างถึงใน เดช อุณหะจิรังรักษ์, 2562) ได้กล่าวสรุปว่า การ
จัดการภาครัฐแนวใหม่มีลักษณะร่วมส าคัญ 4 ประการ คือ 1) การปรับปรุงประสิทธิภาพ เป็นการ
ปรับเปลี่ยนให้การบริหารงานภาครัฐให้มีความทันสมัยหรือเลียนแบบการบริหารงานในเชิงธุรกิจมาก
ขี้น โดยเฉพาะการมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการด าเนินการ 2) การลดขนาดและการกระจายอ านาจ เป็นการ
พยายามเปิดให้กลไกตลาดเข้ามาทดแทนภาครัฐให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นได้ โดยการจัดกลุ่มประเภท
ภารกิจของงานหลักและภารกิจงานรอง มีการใช้ระบบของการท าสัญญาข้อตกลง 3) การมุ่งสู่ความ
เป็นเลิศ เป็นรูปแบบที่เน้นการขยายแนวคิดไปสู่เรื่องของวัฒนธรรมองค์การ ค่านิยมและจรรยาบรรณ
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วิชาชีพ 4) การให้ความส าคัญต่อการบริการประชาชน อันเป็นรูปแบบที่มุ่งเน้นคุณภาพการด าเนินงาน 
โดยถือว่าประชาชนเปรียบเหมือนลูกค้าท่ีต้องได้รับความพึงพอใจสูงสุด และสอดคล้องกับแนวคิดของ 
และสอดคล้องกับงานวิจัยของ วิโรจน์  ก่อสกุล (2562) ได้ศึกษา องค์การ ปี 2019 ผลการวิจัยสรุปว่า 
ในช่วง 1-2 ทศวรรษที่ผ่านมาสภาพการณ์ต่าง ๆ ในสังคมโลกได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและ
ต่อเนื่อง เพราะผลพวงของกระแสโลกาภิวัตน์ การปฏิวัติเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสาร การท าธุรกิจไร้
พรมแดนและความผันผวนของเศรษฐกิจโลก องค์การซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสังคม จึงต้องปรับตัวเพ่ือ
ความอยู่รอดและการเจริญเติบโต องค์การปี 2019 จึงต้องมีการเปลี่ยนแปลง มีความคิดสร้างสรรค์  
มีความคล่องตัว ไม่หยุดนิ่งอยู่กับท่ี มีความยืดหยุ่น เป็นองค์การแนวราบ สายบังคับชาสั้นลง ปริมาณ
ของผู้บริหารระดับกลางและระดับดับต้นจะต้องลดจ านวนลง รวมทั้งบุคลากรฝ่ายอ านวยการและฝ่าย
สนับสนุนก็ต้องลดลงด้วย องค์การจะต้องลดขนาดลงเป็นองค์การขนาดเล็ก ลดค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินการลง ท างานเป็นทีม บุคลากรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ค านึงถึงผู้รับบริการเป็นส าคัญ การ
ปฏิบัติงานต้องสร้างความสัมพันธ์ทางข้างและเครือข่าย การให้บริการต้องท าได้ทุกท่ี ทุกเวลาและทุก
ประเภท เพื่อให้องค์การมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น    

อุปสรรคในกระบวนการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงพยาบาล
ลาดกระบังกรุงเทพมหานคร มีประเด็นน ามาอภิปราย ดังนี้ 

1. อัตราก าลังไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน กรอบอัตราก าลังที่โรงพยาบาลลาดกระบัง
กรุงเทพมหานครมีอยู่ในปัจจุบันเป็นกรอบอัตราก าลังที่ได้รับการอนุมัติมาจากการวิเคราะห์ปริมาณ
งานในอดีตที่ผ่านมา ซึ่งปัจจุบันปริมาณงานและภารกิจที่ต้องปฏิบัติมีปริมาณมากขึ้น ดังนั้น กรอบ
อัตราก าลังที่มีอยู่ในปัจจุบันจึงไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ประกอบกับผู้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล
ลาดกระบังกรุงเทพมหานครเป็นต าแหน่งทางวิชาชีพ ซึ่งในหลายต าแหน่งเป็นต าแหน่งที่ขาดแคลน  
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กาญจนา ขาวสง่า และรงค์ บุญสวยขวัญ (2558) ได้ศึกษา การประยุกต์
แนวคิดการบริหารจดัการภาครัฐแนวใหม่เพ่ือการบริหารงานบุคคลที่ดีของเทศบาลต าบลก าเนิด
นพคณุ อ าเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผลการวิจัยสรุปว่า การด าเนินงานการบริหาร
จัดการภาครัฐแนวใหม่มาประยุกต์ใช้ในการบริหารงานบุคคลของเทศบาลมีปัญหาและอุปสรรคคือ 
การขาดอัตราก าลังตามแผนที่ก าหนด ส่งผลให้บุคลากรบางหน่วยงานแบบรับภาระงานเกินกว่าที่
ก าหนดไว้ และปัญหาบุคลากรไม่เพียงพอ  
 2. บุคลากรขาดความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติงาน บุคลากรยังขาดคุณภาพและมีความจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาในหลาย ๆ ด้าน เช่น 
ด้านการปฏิบัติงาน ด้านคุณธรรมจริยธรรม หลักธรรมาภิบาลที่พึงมีในโรงพยาบาล ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ วิไลวรรณ  อิศรเดช และพระมหาประกาศิต  ฐิติปสิทธิกร (2563) ได้ศึกษา การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ผลการวิจัยสรุปว่า รูปแบบและองค์ความรู้ใหม่ คือ การสร้างเครือข่ายการ
ปฏิบัติงาน อย่างเป็นระบบร่วมกัน เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการความสัมพันธ์ของบุคคลในการ
ท างานให้งานมีคุณภาพ และการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรเป็นการส่งเสริมด้านความรู้ เพ่ือให้เกิด
การพัฒนาความรู้ ทัศนคติ และทักษะเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพการท างาน 
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3. กฎ ระเบียบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีความยุ่งยากซับซ้อน เป็นอุปสรรคที่ส าคัญอย่าง
หนึ่งในกระบวนการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเนื่องจากการบริหารงานในโรงพยาบาล
ลาดกระบังกรุงเทพมหานครเป็นการบริหารงานโดยยึดถือกับกฎ ระเบียบต่าง ๆ ที่รองรับเป็นจ านวน
มากและไม่ทันสมัย แต่ผู้ปฏิบัติงานต้องยึดถือและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เนื่องจากเป็นหลักประกัน
ว่าตนเองจะไม่มีความผิด ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ศศิมัณฑ์ จันทวงศ์ (2557) ได้กล่าวสรุปไว้ว่า 
ปัญหาของระบบที่มีอายุยาวนานและมีการเปลี่ยนแปลงอย่างช้า ๆ ของระบบราชการไทย มีปัญหาที่
สั่งสมคือ ปัญหากฎ ระเบียบ เทคโนโลยี และวิธีปฏิบัติงานไม่ทันสมัย การบริหารงานภาครัฐเป็นการ
บริหารที่ยึดโยงกับกฎหมาย และระเบียบต่าง ๆ เป็นจ านวนมาก กฎ ระเบียบบางเรื่องเป็นอุปสรรค
ต่อการบริหารงานภาครัฐ และไม่ทันสมัย นอกจากนั้น เทคโนโลยีต่าง ๆ ที่น ามาใช้ในระบบราชการยัง
ขาดความทันสมัยเมื่อเทียบกับการด าเนินงานของภาคเอกชน ตลอดจนการบริหารงานภายใต้ระบบ
ราชการเป็นการบริหารที่ต้องปฏิบัติตามกฎ ระเบียบอย่างเคร่งครัด การบริหารงานให้ความส าคัญกับ
กระบวนการมากกว่าเป้าหมายท าให้การบริหารงานขาดความคล่องตัว  

4. ทัศนคติและค่านิยม โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานครบริหารงานในระบบราชการ
ที่ให้ความส าคัญกับล าดับชั้นของการบังคับบัญชา ท าให้ผู้ปฏิบัติงานไม่กล้าแสดงความคิดเห็นเท่าที่ 
ควร รวมทั้งการเคารพในระบบอาวุโสท าให้ผู้ปฏิบัติงานไม่สามารถแสดงศักยภาพในการท างานได้
อย่างเต็มที่ ตลอดจนผู้ปฏิบัติงานมักจะเคยชินกับระบบการรับค าสั่งและน ามาปฏิบัติมากกว่าการคิด
ริเริ่มและสร้างสรรค์ และยึดติดกับการท างานแบบเดิม ขาดความกล้าที่จะโต้แย้งในสิ่งที่เห็นว่าไม่
ถูกต้องหรือการปฏิบัติงานนั้นไม่เหมาะสมที่จะปฏิบัติ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ นารีลักษณ์   
ศิริวรรณ (2561) ได้ศึกษา การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ กรณีศึกษาหน่วยงานที่ได้รับ
รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด 3 ด้านการมุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ผลการวิจัยสรุปว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ คือ การมีทัศนคติเชิงบวกในการด าเนินงานตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ และบุคลากรในหน่วยงานให้ความส าคัญและมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานตามแนวทางการ
บริหารจัดการภาครัฐ 

แนวทางและวิธีการแก้ไขอุปสรรคในกระบวนการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
บุคลากรโรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร มีประเด็นน ามาอภิปราย ดังนี้ 
 1. ปรับปรุงโครงสร้างอัตราก าลังให้มีความสอดคล้องและเหมาะสมกับภารกิจหรือปริมาณ
งานตามแผนงานหรือโครงการที่ก าหนดไว้ หรือการจ้างบุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการ หากมี
ความจ าเป็นเร่งด่วนในการสรรหาบุคลากรเพื่อปฏิบัติงาน รวมทั้งการจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดของ ทิพาวดี  เมฆสวรรค์ (อ้างถึงใน วรัชยา  ศิริวัฒน์, 2560) ได้กล่าวสรุปว่า 
การปฏิรูประบบราชการ หมายถึง การเปลี่ยนรูปแบบของระบบราชการอย่างขนานใหญ่ ตั้งแต่
บทบาทหน้าที่ของรัฐ โครงสร้าง อ านาจในระดับต่าง ๆ โครงสร้างรูปแบบองค์การ ระบบบริหารและ
วิธีการท างาน ระบบบริหารงานบุคคล กฎหมาย กฎ ระเบียบวัฒนธรรมและค่านิยม เพ่ือท าให้ระบบ
ราชการมีสมรรถนะสูงในการเป็นกลไกการบริหารและจัดการประเทศให้สามารถแข่งขันในระดับโลก
ได้ เป็นระบบที่มีคุณภาพและคุณธรรม รวมทั้งประสิทธิผลที่เชื่อถือ ศรัทธาของประชาชน โดยต้อง
เป็นระบบที่สร้างให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีนิสัยการท างานอย่างผู้รู้จริง ท าจริง มีผลงาน ขยัน มีความ 
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สามารถ ซื่อสัตย์ สุจริต กล้าคิด กล้าท าเพ่ือสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงาม และคุณประโยชน์ต่อสังคมและ
ประเทศชาติ  
 2. พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพและมีความช านาญการ ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรให้มี
ความรู้ ทักษะ และความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด
ของส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (อ้างถึงใน ชลิดา ศรมณี, 2563) ได้กล่าวสรุปว่า  
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ถือเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าและยั่งยืนที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับการลงทุน
ประเภทอ่ืน ๆ ทั้งนี้เพราะความส าเร็จขององค์การขึ้นอยู่กับศักยภาพของบุคลากร องค์การใดหากมี
ทรัพยากรบุคคลที่มีความสามารถสูง มีคุณธรรม จริยธรรม ย่อมสามารถสร้างความได้เปรียบทางการ
แข่งขัน น าพาองค์การไปสู่ความส าเร็จได้ตามเป้าหมายที่ต้องการอย่างยั่งยืน องค์การทุกองค์การจึง
ปรารถนาและให้ความส าคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นทั้งคนดีและคนเก่งตลอดเวลา การ
ฝึกอบรมและพัฒนาถือเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งในกระบวนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยที่การ
ฝึกอบรมเป็นการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง ให้เกิดการเรียนรู้ ความช านาญ และทัศนคติของตัวบุคคล 
ส่วนการพัฒนานั้นเป็นการเตรียมบุคคลในองค์การ เพื่อรองรับงานในอนาคตและยังเป็นการเพ่ิม
ความสามารถของบุคคลให้พร้อมจะปฏิบัติงานในปัจจุบัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ อัครวัฒน์   
นิธิจิรวงศ์ (2559) ได้ศึกษา ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เทศกิจ ตามแผนปฏิบัติงาน 
ฝ่ายเทศกจิ กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยสรุปว่า ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ
บุคลากร ด้านทักษะความรู้ความเข้าใจระบบงานและความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน พบว่า
การมีความรู้ด้านกฎหมายและใช้กฎหมายตามข้ันตอนท าให้การปฏิบัติงานมีความถูกต้องและรวดเร็ว 
ด้านการฝึกอบรมและการพัฒนา พบว่าการอบรมการใช้ทักษะเจรจาและทักษะเฉพาะตัว เพื่อปรับใช้
ในการท างาน  

3. การเปลี่ยนแปลงกฎ ระเบียบ กฎหมายให้เอื้อต่อการปฏิบัติงาน ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
น้อยลง โดยน าเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ใช้ตามความเหมาะสม จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือใช้
เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญในการปฏิรูประบบราชการ
ในการเปลี่ยนแปลงกฎ ระเบียบ กฎหมายให้เอื้อต่อการปฏิบัติงานหรือให้บริการประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ มีขั้นตอนน้อยลง สอดคล้องกับแนวคิดของ วิโรจน์  ก่อสกุล (2562) ได้กล่าวสรุปว่า 
การผ่อนคลายกฎ ระเบียบ (Deregulation) การผ่อนคลายกฎระเบียบ กระบวนการยกเลิกกฎ 
ระเบียบหรือข้อบังคับต่าง ๆ ทั้งท่ีเป็นกฎหมายและมิใช่กฎหมายโดยตรงของรัฐ เพื่อการปล่อยเสรีแก่
เอกชนให้ด าเนินกิจการต่าง ๆ ได้อย่างคล่องตัว  
 4. การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ วัฒนธรรม และค่านิยม ให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
ปัญหาทัศนคติและค่านิยมดั้งเดิม ระบบราชการเป็นระบบที่ให้ความส าคัญกับล าดับชั้นของการบังคับ
บัญชา ท าให้ข้าราชการไม่กล้าแสดงความคิดเห็นเท่าที่ควร รวมทั้งการต้องเคารพในระบบอาวุโสท าให้
ข้าราชการรุ่นใหม่ไม่สามารถแสดงศักยภาพในการท างานได้อย่างเต็มที่ ทัศนคติและค่านิยมดั้งเดิมจึง
ไม่เปิดโอกาสให้มีการส่งเสริมคนเก่ง คนดี คนที่มีความรู้และความสามารถ ได้ใช้โอกาสในการแสดง
ศักยภาพการท างานได้อย่างเต็มที่ ตลอดจนข้าราชการมักจะเคยชินกับระบบการรับค าสั่งและน ามา
ปฏิบัติมากกว่าที่จะคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ ขาดความกล้าหาญที่จะโต้แย้งเมื่อเห็นว่าค าสั่งนั้นไม่
ถูกต้องหรือการปฏิบัติงานนั้นไม่เหมาะสมที่จะปฏิบัติ สอดคล้องกับแนวคิดของ คณะอนุกรรมการ
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พัฒนาระบบราชการ (อ้างถึงใน วิโรจน์ ก่อสกุล, 2562) ได้กล่าวสรุปว่า การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ 
วัฒนธรรม และค่านิยมของระบบราชการไทย ให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของระบบราชการไทย  
( I AM LEADY) เพ่ือเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของระบบราชการและความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อหน่วยงานภาครัฐ มีดังนี้ 1) I – Integrity ซื่อสัตย์และกล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง 2) A – 
Activeness คิดเชิงบวก ท างานเชิงรุก และมีจิตบริการ 3) M – Morality มีศีลธรรม คุณ ธรรมและ
จริยธรรม ยึดหลักความเป็นธรรมและความเสมอภาค 4) R – Relevancy เรียนรู้และปรับ ตัวทันโลก 
ค านึงถึงประโยชน์สุขของประชาชนอย่างยั่งยืน 5) E – Efficiency ประสิทธิภาพ มุ่งเน้น ผลผลิตได้
คุณภาพ มาตรฐาน ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 6) A – Accountability รับผิดชอบต่อผลงาน และ
สามารถตรวจสอบได้ 7) D - Democracy การมีส่วนร่วม 8) Y - Yield มุ่งผลสัมฤทธิ์ โดยยึด
ประชาชนเป็นศูนย์กลาง  

ข้อเสนอแนะหรือแนวทางการพัฒนารูปแบบและวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรโรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานครอย่างไร เพื่อให้มีความสอดคล้องกับความ
ต้องการของบุคลากรมากยิ่งขึ้น มีประเด็นน ามาอภิปราย ดังนี้ 
 1. จัดท าแผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร มีการก าหนดทิศทางการ
พัฒนาไปสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ เป็นการสื่อสารวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ และกล
ยุทธ์หลักของโรงพยาบาลไปสู่บุคลากรทุกระดับ เพ่ือให้เกิดความเข้าใจ ประสานความร่วมมือที่ดี
ระหว่างกันภายในโรงพยาบาล การจัดท าแผนยุทธศาสตร์เพ่ือเป็นการก าหนดทิศทางหรือแนวทาง
ปฏิบัติตามพันธกิจและภารกิจให้สัมฤทธิ์ผลตามวิสัยทัศน์ และเป้าประสงค์ซึ่งการก าหนดวิสัยทัศน์นี้
สามารถแปลงออกมาเป็นวัตถุประสงค์ท่ีเป็นรูปธรรมและสามารถวัดได้ โดยสามารถใช้แผนยุทธ 
ศาสตร์เป็นกรอบในการประเมินผลงานประจ าปี ปัจจุบันระบบราชการไทยได้มีการปฏิรูประบบ
ราชการ และด าเนินงานตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือธรรมาภิบาล การจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์เป็นการก าหนดรูปแบบของการปฏิบัติที่ช่วยส่งเสริมการจัดการภาครัฐแนวใหม่ที่ให้
ความส าคัญการปรับปรุงการด าเนินงานของโรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ บุญเกียรติ  การะเวกพันธุ์ (2563) ได้กล่าวสรุปว่า 
รูปแบบการน าการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่มาใช้ในระบบราชการไทยตามพระราชกฤษฎีกาว่า
ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ได้ก าหนดขอบเขต แบบแผน วิธี
ปฏิบัติราชการ เพื่อเป็นไปตามหลักการบริหารภาครัฐแนวใหม่ ดังนี้ 1) เกิดประโยชน์สุขของ
ประชาชน 2) เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 3) มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของ
รัฐ 4) ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น 5) มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อ
เหตุการณ์ 6) ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวก และได้รับการตอบสนองความต้องการ  7) มี
การประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ ซึ่งได้แก่ การตรวจสอบและวัดผลการปฏิบัติงาน เพื่อให้
เกิดระบบการควบคุมตนเอง 
 2. จัดท าแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลโรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นกรอบ
ทิศทางในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความพร้อมเพ่ือประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้มีทักษะ 
ความรู้ ความสามารถและความเป็นมืออาชีพ รวมถึงการเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นที่เชื่อมั่นของ
ประชาชนภายใต้แนวคิดการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ โดยให้สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพ 
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มหานคร ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ วีณา  พึงวิวัฒน์นิกุล (2563) ได้กล่าวสรุปว่า การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ในประเด็นการฝึกอบรมและพัฒนาเป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้านต่างๆ 
ของมนุษย ์ได้แก่ ความรู้ ความสามารถ ทักษะ อุปนิสัย และทัศนคติ โดยอาศัยกระบวนการเรียนรู้ที่
ด าเนินการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง การฝึกอบรมและพัฒนาเป็นกระบวนการหนึ่งในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ เป็นการพัฒนาบุคคลในขณะปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและ
ประหยัด และท าให้การท างานของบุคคลนั้น ๆ เป็นไปด้วยความพึงพอใจ อีกท้ังเป็นการเตรียมผู้ที่จะ
ได้รับการเลื่อนต าแหน่งหน้าที่ต่อไปในอนาคตอีกด้วย ดังนั้นเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ จึงต้องมีการ
ฝึกอบรมและพัฒนาให้ผู้ปฏิบัติงานได้มีความรู้ ความสามารถ และพร้อมที่จะท างานอย่างมี
ประสิทธิภาพ ตลอดจนการเพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถแล้วยังช่วยสร้างขวัญและก าลังใจให้กับ
ผู้ปฏิบัติงานให้พร้อมที่จะท างานด้วยความเต็มใจ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ เพชรรัตน์  เอี่ยม
สอาด (2559) ได้ศึกษา การจัดการภาครัฐแนวใหม่ขององค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดนครสวรรค์ 
ผลการวิจัยสรุปว่า ระดับการจัดการภาครัฐแนวใหม่ขององค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัด
นครสวรรค์ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีระดับของการ
จัดการสูงที่สุด ได้แก่ การสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร รองลงมา การให้ความส าคัญกับผลการ
ปฏิบัติงานการสร้างการบริการที่มีคุณภาพแก่ประชาชน การปรับเปลี่ยนกระบวนการและวิธีการ
ท างาน และการเสริมสร้างวินัยการใช้จ่ายงบประมาณ 

3. น าหลักธรรมาภิบาลหรือหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีมาปรับใช้ในการบริหารงาน
โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร ซึ่งการที่จะท าให้หลักธรรมาภิบาลหรือหลักการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดีเกิดผลส าเร็จได้นั้น ผู้บริหารมีความส าคัญเป็นอย่างมากท่ีจะน ามาปฏิบัติเพื่อให้
เป็นแบบอย่างแก่บุคลากร และเพ่ือให้บุคลากรเกิดความเข้าใจถึงหลักธรรมาภิบาลต้องเร่งด าเนินการ
ให้ศึกษาเพ่ิมพูนความรู้ให้แก่บุคลากร การยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ 
ซึ่งส่งผลต่อความส าเร็จในการบริหารจัดการ สอดคล้องกับงานวิจัยของ กาญจนา ขาวสง่า และรงค์ 
บุญสวยขวัญ (2558) ได้ศึกษา การประยุกต์แนวคิดการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่เพ่ือการ
บริหารงานบุคคลที่ดีของเทศบาลต าบลก าเนิดนพคุณ อ าเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ผลการวิจัยสรุปว่า การด าเนินงานการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่มาประยุกต์ใช้ในการบริหารงาน
บุคคลใช้หลักคิดและหลักปฏิบัติ คือ การบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล เทศบาลเกิดการ
ปรับปรุงโครงสร้างการท างานทุกส่วนงานด้วยความยุติธรรมตามความคาดหวังของคนท างานเพื่อ
ความก้าวหน้าในหน้าที่การงานที่เป็นไปด้วยหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร 
 
ข้อเสนอแนะ  
 จากผลการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 1. ข้อเสนอแนะเพื่อการน าไปใช้ 
     1.1 การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพจะต้องมีการสอนงาน (Coaching) เพ่ือให้ค าปรึกษา 
แนะน า แลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ หรือช านาญงานเฉพาะด้านให้กับผู้ที่มีความรู้น้อย
กว่า หรือเป็นแบบพ่ีสอนน้อง เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานที่ถูกต้องเหมาะสม ส่งผลให้เกิดการ
ปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างสูงสุด 
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     1.2 การปรับโครงสร้างองค์การ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานหลักโดยการจัดระบบงาน
อิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นมาตรฐาน มีความเสถียรและมีประสิทธิภาพ พัฒนาและบริหารก าลังคนเพ่ือเพ่ิม
ขีดสมรรถนะของบุคลากรและประสิทธิภาพของระบบราชการ สร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
จัดท าแผนยุทธศาสตร์ การก าหนดตัวชี้วัดและประเมินผลที่ชัดเจน และวางแผนการบริหารจัดการ 
ด้านทรัพยากร พัฒนาบุคลากร งบประมาณ  
     1.3 พัฒนาแนวทางการพัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานควรจัดให้มีการจ้าง
เหมาบริการจากภายนอก (Out Source) มาปฏิบัติงานแทนบุคลากรของโรงพยาบาลในบางงานที่
ไม่ใช่ภารกิจหลักของโรงพยาบาล หรือเป็นงานที่สามารถให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานแทนได้ เช่น การจ้าง
เหมาพนักงานท าความสะอาด การจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย การจ้างเหมาบริการ
ซักฟอก เพ่ือให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. ข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป 
     2.1 การศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้วิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ ใช้การสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งการศึกษาครั้งต่อไปควรใช้วิธีการศึกษาเชิงปริมาณควบคู่กับการศึกษาเชิง
คุณภาพ เพ่ือค้นหาถึงปัจจัยตัวแปรอื่น ๆ นอกจากวิธีการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ที่น ามาใช้ใน
การเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร เพ่ือให้
ได้มาซึ่งรายละเอียดของข้อมูลที่มีความชัดเจนมากข้ึน 
     2.2 ควรมีการศึกษาในมิติและปัจจัยอื่น ๆ ที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
บุคลากรโรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร ให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานเพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด 
     2.3 ควรมีการศึกษาการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบคุลากรด้วยการบริหาร
จัดการภาครัฐแนวใหม่ของหน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ 
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