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บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษารูปแบบและวิธีการในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร ศึกษาข้อจ ากัดและแนวทางลดข้อจ ากัด และแนวทางในการ
พัฒนารูปแบบวิธีการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร สังกัดส านักงานเลขานุการ ส านัก
การโยธา โดยใช้วิธีวิจัยเอกสารและวิจัยสนาม ในส่วนของการวิจัยสนามเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูล
โดยการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน 8 คน ผลการศึกษาพบว่า การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร มุ่งเน้นไปที่การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือ
บุคลากรในสังกัดเป็นแกนกลางในการพัฒนาซึ่งถือเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าและยั่งยืนที่สุด โดยใช้รูปแบบ
และวิธีการในการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร ได้แก่ 1) การฝึกอบรม ส่งบุคลากร
ฝึกอบรมเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะและความช านาญการปฏิบัติงาน 2)การศึกษา ส่งเสริมบุคลากรให้
ศึกษาเรียนรู้ตลอดชีวิตทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบ ระยะสั้น และการศึกษาตามอัธยาศัย
การศึกษาตลอดชีวิต 3)หมุนเวียนงาน การสลับสับเปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละต าแหน่งงาน 
4)ระบบพ่ีเลี้ยง ใช้บุคลากรที่มีความอาวุโสและมีประสบการณ์มากกว่าท าหน้าที่ให้ค าแนะน าปรึกษา
บุคลากรประสบการณ์น้อยกว่า ส าหรับข้อจ ากัด พบว่า 1)ไม่มีแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2)การท างาน
เป็ นที ม  3 )ทั ศนะคติ  ค่ านิ ยม 4 )บุ คลากรบางส่ วนขาดความรู้ ทั กษะ ไม่ พัฒนาตนเอง 
5)งบประมาณไม่เพียงพอ แนวทางลดข้อจ ากัด พบว่า 1)จัดท าแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2)สร้าง
ความสัมพันธ์การท างานเป็นทีม 3)ผู้บริหารหรือผู้บังคับบัญชาควรสร้างแรงจูงใจ  4)สนับสนุน
งบประมาณ แนวทางในการพัฒนารูปแบบวิธีการเพ่ิมประสิทธิภาพ พบว่า 1)สร้างรูปแบบการพัฒนา
โดยใช้เทคโนโลยีเรียนรู้ฝึกอบรมแบบออนไลน์ วีดีโอ รูปภาพ เสียง สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ต่างๆ 2)การจัด
ให้มีคู่มือการปฏิบัติงาน 3)ควรมีการจัดประชุมระดมความคิด  

ค าส าคัญ: การเพิ่มประสิทธิภาพ, พัฒนาทรัพยากรมนุษย์, ส านักงานเลขานุการ ส านักการโยธา 
 
 
 
 
 
        
 * บทความฉบับนี้เรียบเรียงจากการค้นคว้าอิสระเรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร สังกัดส านักงาน
เลขานุการ ส านักการโยธา กรุงเทพมหานคร 
 ** นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
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บทน า 
 การท างานยุคใหม่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตลอดเวลา ทั้งสภาพแวดล้อมการท างาน การ
ปรับเปลี่ยนของเทคโนโลยี ความสามารถในการแข่งขันของหน่วยงานต่างๆ หน่วยงานภาครัฐไม่อาจ
หลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนได้ ดังนั้น หน่วยงานภาครัฐต้องมีความพร้อมในการรับมือกับความ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เพ่ิมขีดความสามารถ เพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ สมรรถนะ และทัศนคติของ
บุคลากรให้มีพฤติกรรมการท างานที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงานภาครัฐ บุคลากร
เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องปรับเปลี่ยนตนเองให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง  
 บุคลากร หรือ มนุษย์ เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่ามากที่สุดในองค์การ เนื่องจากมนุษย์
เป็นฟันเฟืองและก าลังส าคัญในการขับเคลื่อนองค์การน าไปสู่ความส าเร็จบรรลุเป้าหมายขององค์การ 
การพัฒนาทุก ๆ ด้าน จะเกิดข้ึนได้ก็ต่อเมื่อมีมนุษย์เป็นตัวจัดการพัฒนา หากไม่มีมนุษย์ก็พัฒนาไม่ได้  
ดังนั้นหากมนุษย์ไม่พัฒนาตนเอง มนุษย์ก็ไม่สามารถพัฒนาสิ่งอ่ืน ๆ ได้ ซึ่งไม่ว่าจะเป็นองค์การภาครัฐ
หรือภาคเอกชนต่างก็ตระหนักถึงความส าคัญต่อการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จึงมีความ
จ าเป็นจะต้องพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยเพ่ิมศักยภาพของมนุษย์ให้สูงขึ้น ยกระดับความรู้ ทักษะ 
ความสามารถ คุณธรรมจริยธรรม ดึงศักยภาพที่มีอยู่ในแต่ละบุคคลมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น และสร้างทัศนคติ พร้อม
สร้างคุณค่าในตนเองให้บุคลากรเห็นถึงความส าคัญของในการศึกษาหาความรู้ เรียนรู้อยู่ตลอดเวลา
รวมถึงความสนใจของแต่ละบุคคล เตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทุก ๆ ด้านให้กับบุคลากรในองค์การ
ดังนั้นการเพ่ิมศักยภาพและเพ่ิมขีดความสามารถในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จึงเป็น
สิ่งจ าเป็นอย่างยิ่ง  

ผู้วิจัยในฐานะเป็นบุคลากรซึ่งปฏิบัติงานอยู่ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ในสังกัดส านักงานเลขานุการ
ส านักการโยธา กรุงเทพมหานคร ซึ่งผู้วิจัยมีความสนใจศึกษารูปแบบและวิธีการในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรเป็นอย่างไร เพ่ือทราบข้อจ ากัดและแนวทางในการลด
ข้อจ ากัดในกระบวนการเพ่ิมประสิทธิภาพ ตลอดจนแนวทางในการพัฒนารูปแบบวิธีการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติงานและมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้นเหมาะสมกับภารกิจที่รับผิดชอบในอนาคต 

 

วิธีด าเนินการวิจัย  
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาเรื่อง การเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ 
บุคลากร สังกัดส านักงานเลขานุการ ส านักการโยธา กรุงเทพมหานคร เป็นการศึกษาข้อมูลเชิง 
คุณภาพ (Qualitative research) โดยเลือกใช้วิธีการด าเนินวิจัย ดังนี้ 
 1. การวิจัยเอกสาร (Document research) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากเอกสารทางวิชาการ  
วารสาร สิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ รายงานการประชุม คู่มือการ 
ปฏิบัติงาน ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง เอกสารทางวิชาการ  
 2. งานวิจัยสนาม (Field research) ผู้วิจัยลงพ้ืนที่  เพ่ือสัมภาษณ์ผู้ ให้ข้อมูลด้วยการ
สัมภาษณ์แบบมีโครงการสร้าง หรือการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ (Structured interview or 
Formal interview)   
 ประชากรและผู้ให้ข้อมูล 
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 1. ประชากร (population) ได้แก่ บุคลากร ที่ปฏิบัติงานส านักงานเลขานุการ ส านักการ
โยธา กรุงเทพมหานคร 
 2. กลุ่มตัวอย่าง (Sample) ที่ ใช้ ในการวิจัยครั้งนี้  เป็นการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง  
(Purposive sampling) เป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยก าหนดคุณลักษณะของประชากรที่ต้องการ 
วิจัย จึงใช้วิธีการเก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key informants) จ านวน 8 คน โดยพิจารณาจาก
คุณสมบัติ ดังนี้ ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล จ านวน 3 คน ต าแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จ านวน 2 
คน ต าแหน่งนิติกร จ านวน 1 คน ต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จ านวน 1 คน ต าแหน่ง
นักวิชาการพัสดุ จ านวน 1 คน   
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการสัมภาษณ์ โดย 
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง หรือการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ (Structured interview of Formal  
interview) ลักษณะของการสัมภาษณ์เป็นการสัมภาษณ์ที่มีค าถามและข้อก าหนดที่แน่นอนตายตัวจะ 
สัมภาษณ์ผู้ใดก็ใช้ค าถามเดียวกัน และการสัมภาษณ์จะท าการสัมภาษณ์เป็นรายบุคคล ก่อนการเก็บ
รวบรวมข้อมูลผู้วิจัยได้ก าหนดวันนัดหมายวันสัมภาษณ์ โดยได้แจ้งให้ผู้สัมภาษณ์ทราบก่อนล่วงหน้า 
ในการสัมภาษณ์ผู้สัมภาษณ์จะใช้การจดบันทึกและการบันทึกเสียง โดยก่อนสัมภาษณ์จะขออนุญาต         
ผู้ถูกสัมภาษณ์ในการจดบันทึกการสนทนาก่อนทุกครั้ง 
 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การวิจัยครั้งนี้ มีวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้  
 1. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร เป็นวิธีการศึกษาค้นคว้าเก็บรวบรวมข้อมูลทั่วไป 
โดยการรวบรวมเอกสารซึ่งเป็นข้อมูลที่มีการบันทึกไว้แล้วโดยผู้อ่ืน ได้แก่ 
 1.1 หนังสือทั่วไป ได้แก่ ต ารา คู่มือ เอกสารประกอบการบรรยาย รวมถึงเอกสารทาง
วิชาการ วารสาร สิ่งพิมพ์ เป็นต้น 
 1.2 หนังสืออ้างอิง ได้แก่ สารานุกรม พจนานุกรม เป็นต้น 
 1.3  งานวิจัย วิทยานิพนธ์ เป็นงานที่ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาค้นคว้าในเรื่องนั้นๆอย่างละเอียด 
 1.4 เอกสารของทางราชการ เป็นเอกสารที่ส่วนราชการจัดท าขึ้นเพ่ือประโยชน์ 
ในการปฏิบัติ เช่น นโยบาย ระเบียบ พระราชบัญญัติ คู่มือปฏิบัติงาน ค าสั่ง เป็นต้น 
 2. วิธีการรวบรวมข้อมูลจากภาคสนาม ผู้วิจัยเก็บข้อมูลโดยวิธีการสัมภาษณ์โดยที่ผู้วิจัยเลือก
วิธีการสัมภาษณ์ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยของการศึกษาวิจัย ซึ่งวิธีการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 
(Structured interview) โดยที่ผู้วิจัยจะต้องท าการสัมภาษณ์ไปตามค าถามที่ก าหนดไว้ในแบบ
สัมภาษณ์ ซึ่งผู้วิจัยจะสัมภาษณ์ตามข้อที่ก าหนดไว้เท่านั้น และผู้วิจัยจะใช้แบบสัมภาษณ์ซึ่งเป็น
ค าถามในการสัมภาษณ์และจดบันทึกเสียงตามค าบอกของผู้ถูกสัมภาษณ์ 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลในการท าการศึกษาครั้งนี้ เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยมี
ขั้นตอนในการวิเคราะห์ดังนี้ 
 1. ผู้วิจัยจะน าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาแยกเป็นประเด็นตามแต่ละประเด็น 
 2. น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์แยกประเด็นค าถาม แล้วน ามาเปรียบเทียบความเหมือน
และความต่างของผู้ให้สัมภาษณ์แต่ละคน ก่อนจะน าข้อมูลนั้นไปวิเคราะห์ 
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 3. น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาแยกประเด็นค าถาม แล้วน ามาเปรียบเทียบกับข้อมูล
เอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่แนวคิด ทฤษฎี ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือที่จะได้ทราบถึงลักษณะที่มีความ
คล้ายคลึงกันและความแตกต่างของข้อมูล ก่อนจะน าข้อมูลนั้นไปวิเคราะห์ 
 4. น าข้อมูลที่ได้จากการเปรียบเทียบมาท าการวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกัน เพ่ือสรุปผลการวิจัย
การเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร สังกัดส านักงานเลขานุ การ ส านักการโยธา 
กรุงเทพมหานคร โดยใช้การน าเสนอผลการวิจัยในรูปแบบพรรณนา  
 

ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 
 ผลการวิจัย 
 การวิจัยเอกสาร ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการเพ่ิมประสิทธิภาพการ 
ปฏิบัติงานของบุคลากร สังกัดส านักงานเลขานุการ ส านักการโยธา กรุงเทพมหานคร จากผล
การศึกษาหนังสือ วรรณกรรม วิทยานิพนธ์ ต าราทางวิชาการ เอกสารของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง  
พบว่า การท างานให้หน่วยงานต่างๆ ไม่ว่าองค์การภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือภาคเอกชน ต่างก็ตระหนัก
การถึงการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ท าให้จ าเป็นต้องปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ทรัพยากร
มนุษย์หรือบุคลากรจึงถือเป็นหัวใจส าคัญที่สุดองค์การจึงต้องน าศักยภาพของบุคลากรในองค์การ
ออกมาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งกระตุ้นให้มีการเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการท างานมากขึ้น
ด้วย เพราะเนื่องจากในแต่ละบุคคลนั้นในเรื่องของมุมมองทางด้านความคิดเห็น ทัศนคติ พฤติกรรม 
นิสัย ทักษะ ความสามารถนั้นย่อมแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล ดังนั้น  การเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรเพ่ือให้บุคลากรในองค์การมีคุณภาพ การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์และ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ซึ่งมีความส าคัญ ให้มีศักยภาพเพ่ิมข้ึนอยู่เสมอต่อเนื่องได้ดีนั้นยังมีส่วนเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการท างาน พัฒนายกระดับการเรียนรู้ด้วยการฝึกอบรม จากประสบการณ์ และเป็น
ทรัพยากรที่มีคุณค่าอย่างแท้จริงขององค์การ ผลการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 
อันจะส่งผลให้เกิดความก้าวหน้าในตนเองและคือการท าให้ทรัพยากรมนุษย์นั้นๆ มีคุณภาพ ช่วยให้ลด
ปัญหาในการปฏิบัติงานเพราะบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาจะเป็นผู้ที่มีความรู้ทักษะและทัศนคติที่ดีขึ้น 
จึงท าให้องค์การเป็นองค์การที่ท าให้เกิดคุณภาพมาตรฐานสูงและมีการพัฒนาองค์การได้อย่างต่อเนื่อง  
 ประสิทธิภาพ เป็นปัจจัยและกระบวนการอาจไม่ได้แสดงออกเป็นค่าเชิงตัวเลขแต่แสดงด้วย
ลักษณะการใช้เงิน วัสดุ คน และเวลา ในการปฏิบัติงานอย่างคุ้มค่า รวมถึงการใช้กลยุทธ์หรือเทคนิค
วิธีที่เหมาะสมสามารถน าไปสู่เป้าหมายอย่างมีคุณภาพซึ่งประสิทธิภาพในการท างาน มี 2 ระดับ คือ 
 1.  ประสิทธิภาพส่วนบุคคล การท างานเสร็ จท างานได้เร็วและออกมาดี บุคคลที่มี
ประสิทธิภาพในการท างาน คือ บุคคลที่ตั้งใจท างานอย่างเต็มความสามารถ ใช้เทคนิคในการสร้าง
ผลงานที่มีคุณภาพ เป็นบุคคลที่จะเพ่ิมพูนคุณภาพและปริมาณ คิดค้น วิธีการท างานให้ดีขึ้นอยู่เสมอ  
 2.  ประสิทธิภาพขององค์การ คือ การที่องค์การสามารถด าเนินการตามภารกิจหน้าที่ของ
องค์การโดยใช้ทรัพยากรปัจจัยต่างๆ รวมทั้งก าลังคนอย่างคุ้มค่าที่สุด และบุคคลองค์การมีระบบการ
บริหารจัดการที่เอ้ือต่อผลผลิตและการบริการได้ตามเป้าหมาย  
 การวิจัยสนาม ในส่วนของข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ สามารถน าวิเคราะห์แยก เป็น
ประเด็นต่างๆ เรียงล าดับตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ตั้งไว้สี่ประเด็นดังนี้  
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 1. รูปแบบและวิธีการในการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร สังกัดส านักงาน
เลขานุการ ส านักการโยธา กรุงเทพมหานคร  ดังนี้ 
 การเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร สังกัดส านักงานเลขานุการ ส านักการโยธา 
กรุงเทพมหานคร มุ่งเน้นไปที่การบริหารทรัพยากรมนุษย์และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือบุคลากรใน
สังกัดเป็นแกนกลางในการพัฒนา ซึ่งถือเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าและยั่งยืนที่สุด โดยรูปแบบและวิธีการ  
ในการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร สังกัดส านักงานเลขานุการ ส านักการโยธา   
 1) การฝึกอบรม เป็นกระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือการท างานมุ้งเน้น การพัฒนา 
บุคลากรในทุกระดับด้วยกิจกรรมที่ท าในระยะสั้น เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ความช านาญ และปรับ
พฤติกรรมบุคลากร เช่น การบรรยาย การอภิปราย ปฐมนิเทศ เป็นต้น โดยการจัดส่งบุคลากรไป
ฝึกอบรมแจ้งเวียนหลักสูตรให้บุคลากรทราบ เพ่ือให้สมัครเข้ารับการฝึกอบรม หรือพิจารณาจากความ
จ าเป็น จะต้องมีการคัดเลือกบุคลากรตามคุณสมบัติของหลักสูตรว่าใครมีความจ าเป็นที่จะเข้ารับการ
ฝึกอบรม และส่งรายชื่อล าดับส ารองด้วย การคัดเลือกให้เข้ารับการอบรมล าดับแรกติดภารกิจเร่งด่วน
ไม่สามารถเข้ารับการอบรมได้หรือ สามารถเข้าอบรมเพ่ิมจ านวนจากเดิม จึงต้องให้ล าดับส ารองเข้ารับ
การอบรมแทน และภายหลังฝึกอบรมติดตามผลการพัฒนาฝึกอบรมโดยผู้บังคับบัญชาต้องเป็น 
ผู้สังเกตและประเมินรายงานผลให้ผู้จัดหลักสูตรทราบ   
 2) การศึกษา ส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้ทักษะ การศึกษาตลอดทั้งชีวิตโดยรวมทั้งในระบบ 
นอกระบบ ระยะสั้น โดยแจ้งเวียนหลักสูตรที่เปิดรับสมัครให้ศึกษาต่อทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
ซึ่งเป็นของเอกชน หรือหน่วยงานอ่ืนๆ ซึ่งบุคลการที่มีความประสงค์จะสมัครขอรับทุนต้องสมัครและ
จัดเตรียมเอกสารตามหลักสูตรที่ให้ทุนการศึกษาก าหนดหลักเกณฑ์ และส่งรายชื่อผู้ขอทุนการศึกษา
ให้หน่วยงานนั้นๆ พิจารณาคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานนั้นๆ  
 3) การหมุนเวียนงาน การสลับสับเปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละต าแหน่งงาน จะ
ช่วยให้สามารถท างานแทนกันได้เมื่อจ าเป็นเนื่องจากมีความรู้ความเข้าใจในต าแหน่งหน้าที่ความ
รับผิดชอบอ่ืน ช่วยลดความเบื่อหน่ายในการท างานซ้ ากันทุกวัน โดยสลับสับเปลี่ยนหน้าที่ความ
รับผิดชอบในภายในฝ่ายหรือกลุ่มงานเท่านั้น ผู้มีอ านาจพิจารณาการหมุนเวียนงาน ผู้บังคับบัญชา
ระดับต้นหัวหน้าฝ่ายหรือหัวหน้ากลุ่มงาน จะพิจารณาสั่งการให้บุคลากรในฝ่ายหมุนเวียนงานสลับ
สับเปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบ 
 4) ระบบพ่ีเลี้ยง ใช้ผู้ที่มอีาวุโสและมีประสบการณ์ในการท างานมากกว่าที่จะท าหน้าที่ในการ
ให้ค าแนะน าปรึกษาช่วยเหลือและพัฒนาบุคลากรที่มีประสบการณ์น้อยกว่าการใช้ระบบพ่ีเลี้ยง
สามารถเข้าถึงและมีพ่ีเลี้ยงเป็นของตนเอง ซึ่งท าให้มีที่ปรึกษาคอยแก้ไขปัญหาต่างๆและช่วยในการ
ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ๆ ได้อย่างดีโดยผู้บังคับบัญชาระดับต้น หัวหน้าฝ่ายหรือหัวหน้ากลุ่ม
งาน จะเป็นผู้พิจารณาว่ามอบหมายให้บุคลากรใดเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ 
 2. ข้อจ ากัดในกระบวนการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลกร สังกัดส านักงาน
เลขานุการ ส านักการโยธา กรุงเทพมหานคร ดังนี้ 
 1) ไม่มีแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล หรือแผนพัฒนารายบุคคล ซึ่งส่งผลให้การพัฒนา
บุคลากรไม่มีความต่อเนื่องซึ่งบุคลากรมีงานที่ต้องรับผิดชอบมากช่วงเวลาที่จัดฝึกอบรมอาจท าให้ไม่
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สามารถเข้าอบรมได้ หรือไม่สามารถเข้ารับการอบรมได้เต็มเวลาท าให้การฝึกอบรมไม่เกิด
ประสิทธิภาพเท่าท่ีควร 
 2) การท างานเป็นทีม ขาดการสื่อสารที่ชัดเจนท าให้สื่อสารผิดพลาดไม่มีความชัดเจน  ไม่ได้
รับทราบแนวทางเดียวกัน ต้องเสียเวลาในการแก้ไขท าให้เกิดความล่าช้าท าให้เกิดปัญหาการท าความ
เข้าใจร่วมกัน ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรในองค์การ บุคลากรมีความแตกต่างช่วงวัยเข้าถึงกันได้  
ยากความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรจึงมีน้อยท าให้ขาดความผูกพัน ความร่วมมือร่วมใจ  
 3) ทัศนะคติ ค่านิยม บุคลากรที่ปฏิบัติงานต่างช่วงวัย พฤติกรรมส่วนบุคคลมีความ
หลากหลาย มีทัศนะคติความที่อาวุโสกว่ามีแนวคิด ค่านิยม วัฒนธรรมและยึดติดกับกรอบการท างาน
แบบเดิมๆ ทัศนะคติไม่ดีเก่ียวกับการใช้เทคโนโลยีมีความยุ่งยากและเป็นการเพ่ิมภาระงาน 
 4) บุคลากรบางส่วนขาดความรู้ความเข้าใจ ทักษะ ความกระตือรือร้นไม่สนใจการพัฒนา
ศักยภาพของตนเอง เพ่ือให้เรียนรู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่
มีการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งจนบุคลากรตามไม่ทัน จึงกลายเป็นความล้าสมัยซึ่งเป็นจุดอ่อนส าคัญ ท า
ให้เป็นอุปสรรคต่อความเจริญก้าวหน้าในสายอาชีพ ขาดความเชี่ยวชาญในการน าเทคโนโลยีมาใช้ใน
การปฏิบัติงาน 

5) งบประมาณสนับสนุนไม่เพียงพอ ส าหรับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เครื่องมือเครื่องใช้  
เทคโนโลยีสารสนเทศ และอุปกรณ์ท่ีเหมาะสมมาใช้ในกระบวนการท างานให้มีความสะดวก รวดเร็ว  

3. แนวทางในการลดข้อจ ากัดในกระบวนการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร  
สังกัดส านักงานเลขานุการส านักการโยธา กรุงเทพมหานคร ดังนี้ 

1) การจัดท าแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพ่ือให้มีการพัฒนาตามทักษะ ต าแหน่งสายงาน
และคุณสมบัติของบุคคลอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง บริหารเวลาและเตรียมพร้อมการฝึกอบรมอย่าง
ต่อเนื่อง และเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมพัฒนาศักยภาพตนเอง บุคลากรทุกต าแหน่งได้เข้าถึงความรู้  
 2) สร้างความสัมพันธ์การท างานเป็นทีม ติดต่อสื่อสารปฏิสัมพันธ์ในองค์การให้สามารถเข้าถึง
หรือเชื่อมกันได้ทั้งคนรุ่นเก่าและรุ่นใหม่ ปรับวิธีคิดและทัศนคติให้มีเข้าใจ เกิดความผูกพันสามัคคีท า
ให้เกิดการท างานเป็นทีมช่วยเหลือแบ่งปันมีส่วนร่วม ร่วมมือร่วมใจ สนับสนุนการปรึกษาหารือกัน 
 3) ผู้บริหารหรือผู้บังคับบัญชาควรสร้างแรงจูงใจ เพ่ือกระตุ้นให้บุคลากรมีขวัญก าลังใจการ
ปฏิบัติงาน เพราะแรงจูงใจเป็นสิ่งท าให้บุคลากรเกิดพลังมีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงานเป็นอย่างมาก 
เพราะการที่บุคลากรจะปฏิบัติงานได้อย่างเต็มความสามารถหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับว่าความเต็มใจที่จะ
ปฏิบัติงานมากแค่ไหน ถ้ามีสิ่งจูงใจที่ตรงกับความพึงพอใจของเขา สิ่งจูงใจก็จะกลายเป็นแรงกระตุ้น
ให้เขาเอาใจใส่กับงานที่ท ามากยิ่งขึ้น  
 4) การสนับสนุนงบประมาณ ผู้บริหารควรจัดสรรหรือของบประมาณ เพ่ือสนับสนุนการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล และเครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ท่ีเหมาะสมมาใช้ในกระบวนการท างาน 
 4. แนวทางในการพัฒนารูปแบบวิธีการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร สังกัด
ส านักงานเลขานุการ ส านักการโยธา กรุงเทพมหานคร ให้มีความสอดคล้องเหมาะสมกับภารกิจที่
รับผิดชอบในอนาคต ดังนี้ 
 1) การสร้างรูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่หลากหลาย โดยน าเทคโนโลยีสารสนเทศ
เข้ามาใช้ในการฝึกอบรม ในรูปแบบการฝึกอบรมแบบออนไลน์ จัดท าสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ 
วีดีโอ รูปภาพ เสียง เพ่ือให้บุคลากรสามารถเข้าไปศึกษาเรียนรู้ด้วยตัวเอง ส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนา
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ตนเองไม่จ ากัดเวลาสถานที่ โดยสามารถเรียนรู้ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ต่าง ๆ ที่สามารถเข้าเรียน
ได้ตามความสนใจ 
 2) การจัดให้มีคู่มือการปฏิบัติงานของแต่ละกลุ่มงาน เป็นแหล่งข้อมูลเพ่ือเป็นเครื่องมือใน
การท างานสะดวก เป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ได้รับมอบหมายหมุนเวียนงาน เป็นพ่ีเลี้ยงสอนงานให้ปฏิบัติ 
งานต่อ ซึ่งบุคลากรสามารถศึกษาเรียนรู้ได้ด้วยตนเองและสามารถน าไปใช้ในปฏิบัติงานได้อย่าง
ต่อเนื่อง 

3) ควรมีการจัดประชุมระดมความคิด แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ภายในกลุ่มงานแต่ละฝ่าย อย่าง
น้อยเดือนละ 1 ครั้ง เพ่ือให้บุคลากรทราบปัญหาต่างๆ และมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น ซึ่งส่งผลให้
การด าเนินงานไปสู่เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

 อภิปรายผล 
 รูปแบบและวิธีการในการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร สังกัดส านักงาน
เลขานุการ ส านักการโยธา กรุงเทพมหานคร มีประเด็นที่น ามาอภิปรายดังนี้ 
 การเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร สังกัดส านักงานเลขานุการ ส านักการโยธา  
กรุงเทพมหานคร มุ่งเน้นไปที่การบริหารทรัพยากรมนุษย์และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือบุคลากรใน
สังกัดเป็นแกนกลางของในการพัฒนา ซึ่งถือเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าและยั่งยืนที่สุด ส าหรับรูปแบบและ
วิธีการในการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร สังกัดส านักงานเลขานุการ ส านักการโยธา 
ประกอบด้วย 1. การฝึกอบรม การฝึกอบรมเป็นกิจกรรมเพ่ือพัฒนาเพ่ิมพูน ความรู้ ทักษะ และความ
ช านาญในการปฏิบัติงาน และปรับพฤติกรรมของบุคลากร 2. การศึกษา ส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้ 
ทักษะ การศึกษาตลอดทั้งชีวิตโดยรวมทั้งในระบบ นอกระบบ ระยะสั้น 3. การหมุนเวียนงาน การ
สลับสับเปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละต าแหน่งงาน 4. ระบบพ่ีเลี้ยง ใช้ผู้ที่มีอาวุโสและมี
ประสบการณ์ในการท างานมากกว่าที่จะท าหน้าที่ในการให้ค าแนะน าปรึกษาช่วยเหลือและพัฒนา
บุคลากรที่มีประสบการณ์น้อยกว่า ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ส านักงาน ก.พ. (อ้างถึงใน ชลิดา  
ศรมณี, 2563, หน้า 90) กล่าวสรุปว่า การฝึกอบรมและพัฒนาถือเป็นกิจกรรมในการพัฒนาทรัพยากร
บุคคล โดยการฝึกอบรมเป็นการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงให้เกิดการเรียนรู้ ช านาญ ทัศนคติของบุคลากร 
ส่วนการพัฒนา เป็นการเตรียมบุคลากรในองค์การ เพ่ือรองรับงานในอนาคตและยังเป็นการเพ่ิม
ประสิทธิภาพของบุคลกรในการปฏิบัติงาน สอดคล้องกับแนวคิดของ ธีรเดช ริ้วมงคล (2558,  หน้า 
12) ได้กล่าวว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มีบทบาทที่ส าคัญ 1)การเพ่ิมประสิทธิภาพของบุคลากร
และองค์การสร้างความรู้ ช านาญความสามารถ ทักษะ ในการท างานของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น 2)แก้ไขปัญหาต่างๆปัญหาอาจเกิดข้ึนไม่ว่าจะเกิดจากท างาน การประสานงานกับเพ่ือนร่วมงาน
ซึ่งได้พัฒนาและอบรมร่วมกันแล้ว สามารถลดปัญหาต่างๆ ได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ วิไลวรรณ 
อิศรเดช พระมหาประกาศิต ฐิติปสิทธิกร (2563) ได้ศึกษาเรื่องการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไปมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรนราชวิทยาลัย พบว่า 
รูปแบบและองค์ความรู้ใหม่ คือ การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรเป็นการส่งเสริมด้านความรู้เพ่ือให้
เกิดการพัฒนาความรู้ ทัศนคติ และทักษะเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพการท างาน และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ เนตรชนก ดวนใหญ่ (2562) ได้ศึกษาเรื่องการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในศาลอาญา 
ยุคดิจิทัล ประจ าปี 2562 พบว่า วิธีการที่น ามาใช้ในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร มีดังนี้ 1) การ
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ฝึกอบรม จัดอบรมให้บุคลากรและส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมกับหน่วยงานภายนอกกับสถานบันที่ได้
มาตรฐาน 2) การศึกษา ส่งเสริมให้บุคลากรมีการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นเพ่ือเป็นการพัฒนาศักยภาพ
ในองค์ความรู้ที่สูงขึ้นหรือเพ่ิมมากข้ึน 3) การพัฒนา ส่งเสริมให้บุคลากรมีการพัฒนาด้วยวิธีการต่าง ๆ 
เช่น การไปศึกษาดูงาน การเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านสื่อทางเพจศาล ระบบทางเทคโนโลยีต่าง ๆ มีคือ 
ผ่านทางระบบ E -book E- learning Streaming VDO Conference รวมถึงการเป็นพี่เลี้ยง  
 ข้อจ ากัดในกระบวนการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลกร สังกัดส านักงาน
เลขานุการ ส านักการโยธา กรุงเทพมหานคร มีประเด็นที่น ามาอภิปรายดังนี้  
 1. ไม่มีแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล หรือแผนพัฒนารายบุคคล ซึ่งส่งผลให้การพัฒนาบุคลากร
ไม่มีความต่อเนื่องซึ่งบุคลากรมีงานที่ต้องรับผิดชอบมากช่วงเวลาที่จัดฝึกอบรม อาจท าให้ไม่สามารถ
เข้าอบรมได้ หรือไม่สามารถเข้ารับการอบรมได้เต็มเวลาท าให้การฝึกอบรมไม่เกิดประสิทธิภาพ
เท่าที่ควรสอดคล้องกับงานวิจัยของ อรพรรณ หนูเสน(2562) ได้ศึกษาเรื่องการพัฒนาทรัพยากร
บุคคลของส านักการคลัง กรุงเทพมหานคร พบว่า ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
คือ ไม่มีแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลระดับหน่วยงาน ซึ่งส่งผลให้การพัฒนาทรัพยากรบุคคลไม่
สอดคล้องกับบริบทหรือความต้องการของหน่วยงาน สอดคล้องกับแนวคิด Mondy and Noe (อ้าง
ถึงใน วีณาพึงวิวัฒน์นิกุล, 2563, หน้า 1) สรุปว่า การจัดการทรัพยากรมนุษย์จ าเป็นจะต้องเข้าใจ
เกี่ยวกับหน้าที่ของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือให้ใช้ประโยชน์สูงสุดจากบุคลากร ซึ่งผู้บริหาร
จะต้องด าเนินการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งรวมถึงงานที่มีความเกี่ยวข้องกับการฝึกอบรมและพัฒนา 
การวางแผนและการพัฒนาสายอาชีพของบุคลกร สอดคล้องกับงานวิจัยของ เลิศนภา พงษ์ด า (2560) 
ได้ศึกษาเรื่องการพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานด้านการจัดการเรียนการสอนของข้าราชการครู : 
กรณีศึกษาโรงเรียนสุเหร่าดอนสะแก ผลการวิจัยพบว่าปัญหาด้านการวางแผนการพัฒนาที่ดี ขาดการ
สนับสนุนการพัฒนาสมรรถนะที่ตรงกับความต้องการที่แท้จริงของครู ยังไม่มีการส ารวจความต้องการ
ของครูว่าต้องการพัฒนาในด้านใด 
 2. การท างานเป็นทีม ขาดการสื่อสารที่ชัดเจนท าให้สื่อสารผิดพลาดไม่มีความชัดเจน ไม่ได้
รับทราบแนวทางเดียวกัน ต้องเสียเวลาในการแก้ไขท าให้เกิดความล่าช้าท าให้เกิดปัญหาการท าความ
เข้าใจร่วมกัน ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรในองค์การ บุคลากรมีความแตกต่างช่วงวัยเข้าถึงกันได้  
ยากความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรจึงมีน้อยท าให้ขาดความผูกพัน ความร่วมมือร่วมใจ สนับสนุน การ
ปรึกษาหารือกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ พเยาว์ อินทอง (2560) ได้ศึกษาเรื่องการพัฒนาหน่วยงาน
ภาครัฐสู่องค์การสมรรถนะสูง : กรณีศึกษากรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน พบว่า ปัญหา
อุปสรรคขาดการสื่อสารให้บุคลากรในองค์การมีความเข้าใจท าให้ผลการปฏิบัติงานไม่ประสบผลส าเร็จ
และขาดการประสานงาน สอดคล้องกับงานวิจัยของ เกวรินทร์ ทิพยมงคลกุล (2563) ได้ศึกษาเรื่อง
การพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการธุรการ ส านักบริหารทรัพยากรบุคคล ส านักอัยการ
สูงสุด พบว่าปัญหาและอุปสรรค ขาดการท างานเป็นทีม ขาดการวิเคราะห์ภายในกลุ่มงานว่ากลุ่มงาน
ภายในแต่ละกลุ่มมีปัญหาอะไร การขาดเจรจาหาข้อตกลง ไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นของเพ่ือน
ร่วมงาน ท าให้เกิดปัญหาช่องว่างระหว่างกลุ่มงานขึ้น สอดคล้องกับแนวคิดของ Middlemistและ
คณะ (อ้างถึงใน วีณา พึงวิวัฒน์นิกุล, 2563, หน้า1) ได้กล่าวถึงกระบวนการบริหารงานบุคคล ด้าน
การสรรค์สร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างองค์การกับบุคคลในองค์การ โดยอาศัยเครื่องมือ ต่าง ๆ เช่น 
ประโยชน์เกื้อกูล การเจ้าหน้าที่สัมพันธ์และ   
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 3. ทัศนะคติ ค่านิยม บุคลากรที่ปฏิบัติงานต่างช่วงวัย พฤติกรรมส่วนบุคคลมีความ
หลากหลาย มีทัศนะคติความที่อาวุโสกว่ามีแนวคิด ค่านิยม วัฒนธรรมและยึดติดกับกรอบการท างาน
แบบเดิมๆ ทัศนะคติไม่ดีเก่ียวกับการใช้เทคโนโลยีมีความยุ่งยากและเป็นการเพ่ิมภาระงาน สอดคล้อง 
แนวคิด McKinsey (อ้างถึงใน วิโรจน์ ก่อสกุล, 2563, หน้า37-39) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยน 
แปลงและประสิทธิภาพขององค์การ Shared values หมายถึง ค่านิยมร่วม ค่านิยมและบรรทัดฐานที่
ยึดถือร่วมกันโดยสมาชิกขององค์การที่ได้กลายเป็นรากฐานของระบบการบริหาร และวิธีการปฏิบัติ
ของบุคลากรและผู้บริหารภายในองค์การ หรืออาจเรียกว่าวัฒนธรรมองค์การ รากฐานของวัฒนธรรม
องค์การก็คือ ความเชื่อ ค่านิยมที่สร้างรากฐานทางปรัชญาเพ่ือก าหนดทิศทางขององค์การ สอดคล้อง
กับแนวคิด บุญเลิศ กลิ่นรัตน์ (อ้างถึงใน ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์, 2557, หน้า97) ได้กล่าวว่าการพัฒนา 
เจติคติ (attitudes) เจตคติต่องานและองค์การของบุคลากรมีบทบาทส าคัญยิ่งต่อประสิทธิภาพของ
การปฏิบัติงาน หากมีเจตคติในทางบวกหรือสร้างสรรค์ผลการปฏิบัติงานย่อมมีคุณภาพสูง แต่ถ้าบุคล
กรมีเจตคติในทางลบย่อมเกิดผลตรงกันข้าม เจตคติเป็นเรื่องของจิตใจ เป็นปัจจัยขั้นต้นที่กระตุ้นให้
คนท างาน ถ้าบุคลากรมีเจตคติในทางบวกแต่ยังขาดความรู้ ทักษะและประสบการณ์ นั้นคือเขายังมีใจ
พร้อมจะพัฒนาตนเองและสามารถพัฒนายกระดับตนเองได้ไม่ยาก สอดคล้องกับแนวคิด ชูศักดิ์ เจน
ประโคน (2560) การสร้างทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงานเป็นการสร้างทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานของ
เพ่ือนร่วมงาน องค์การ ผู้บังคับบัญชา และผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญที่องค์การควรจัดให้มีขึ้น
แก่บุคคลผู้ปฏิบัติงานในองค์การแต่ละแห่งตามความเหมาะสม สอดคล้องกับงานวิจัยของ สมอุษา 
วิไลพันธุ์ (2562) ได้ศึกษาเรื่องการปฏิรูปกระบวนการท างานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล : ศึกษาเฉพาะกรณี
ส านักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พบว่า ปัญหาและอุปสรรค ด้าน
บุคลากร 1) บุคลากรขาดการรับรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และมี Mind set ที่ไม่ดีเกี่ยวกับการใช้
เทคโนโลยีโดยมองว่าการน าเทคโนโลยีเข้ามาใช้มีความยุ่งยากและเป็นการเพ่ิมภาระงาน 2)ช่วงวัยที่
แตกต่างกัน ส่งผลต่อการรับรู้ด้านเทคโนโลยี ไม่ค่อยอยากเปลี่ยนแปลงที่จะยอมรับเทคโนโลยีใหม่ๆ  
 4. บุคลากรบางส่วนขาดความรู้ความเข้าใจ ทักษะ ความกระตือรือร้นไม่สนใจการพัฒนา
ศักยภาพของตนเอง เพื่อให้เรียนรู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่
มีการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งจนบุคลากรตามไม่ทัน จึงกลายเป็นความล้าสมัยซึ่งเป็นจุดอ่อนส าคัญ ท า
ให้เป็นอุปสรรคต่อความเจริญก้าวหน้าในสายอาชีพ ขาดความเชี่ยวชาญในการน าเทคโนโลยีมาใช้ใน
การปฏิบัติงานซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ เกวรินทร์ ทิพยมงคลกุล (2563) ได้ศึกษาเรื่องการพัฒนา
ศักยภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการธุรการ ส านักบริหารทรัพยากรบุคคล ส านักอัยการสูงสุด 
พบว่า ปัญหาการพัฒนาความรู้ผู้ปฏิบัติงานยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมต่างๆ  ที ่
หน่วยงานคาดหวังจากบุคลากร ขาดการพัฒนาตนเอง ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน ส่งผลให้เกิด
ปัญหาระหว่างปฏิบัติงานได้ ไม่มีการสับเปลี่ยนหมุนเวียน ท าให้ขาดความกระตือรือร้น ส่งผลให้งาน
ออกมาไม่มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับงานวิจัยของ อรพรรณ หนูเสน (2562) ได้ศึกษาเรื่องการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลของส านักการคลัง กรุงเทพมหานคร พบว่า ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล บุคลากรในหน่วยงานขาดความกระตือรือร้นในการพัฒนาศักยภาพของตนเองเกิด
ความเบื่อหน่ายหรือไม่เห็นประโยชน์ในการเข้ารับการพัฒนา และขาดความรู้ความเข้าใจในหลักการ
พัฒนาทรัพยากร บุคคล ขาดการนาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ
หน่วยงาน  
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5. งบประมาณสนับสนุนไม่เพียงพอ ส าหรับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เครื่องมือเครื่องใช้ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ และอุปกรณ์ที่เหมาะสมมาใช้ในกระบวนการท างานให้มีความสะดวก รวดเร็ว                              
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อรพรรณ หนูเสน (2562) ได้ศึกษาเรื่องการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ
ส านักการคลัง กรุงเทพมหานคร พบว่าปัญหาและอุปสรรค มีข้อจ ากัดด้านงบประมาณท าให้โครงการ
ฝึกอบรมบางโครงการ ถูกระงับ ถูกยกเลิกหรือตัดจ านวนผู้เข้าร่วมอบรม ส่งผลให้บุคลากรบางกลุ่ม
ไม่ได้รับการพัฒนาในทักษะที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน ขาดการนาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน สอดคล้องกับงานวิจัยของ เลิศนภา พงษ์ด า (2560) ได้ศึกษา
เรื่องการพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานด้านการจั ดการเรียนการสอนของข้าราชการครู : 
กรณีศึกษาโรงเรียนสุเหร่าดอนสะแก พบว่าปัญหาด้านงบประมาณยังไม่มีงบประมาณที่เพียงพอใน
การพัฒนาสมรรถนะของครู เช่น ด้านการฝึกอบรม ทุนการศึกษาต่อ  
 แนวทางในการลดข้อจ ากัดในกระบวนการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร 
สังกัดส านักงานเลขานุการส านักการโยธา กรุงเทพมหานคร มีประเด็นที่น ามาอภิปรายดังนี้ 
 1. การจัดท าแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพ่ือให้มีการพัฒนาตามทักษะ ต าแหน่งสายงาน
และคุณสมบัติของบุคคลอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง บริหารเวลาและเตรียมพร้อมการฝึกอบรมอย่าง
ต่อเนื่อง และเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมพัฒนาศักยภาพตนเอง บุคลากรทุกต าแหน่งได้เข้าถึงความรู้  ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ อรพรรณ หนูเสน (2562) ได้ศึกษาเรื่องการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ
ส านักการคลัง กรุงเทพมหานคร พบว่า แนวทางในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค จัดท าแผนพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลระดับหน่วยงานที่สอดคล้องกับบริบทและความต้องการของหน่วยงาน โดยให้ทุกส่วน
ราชการได้เข้ามามีส่วนร่วม สอดคล้องกับแนวคิดของวีณา พึงวิวัฒน์นิกุล (2563, หน้า 4-7) อธิบายว่า 
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การวางแผนทรัพยากรมนุษย์เป็นก าหนดแนวทางปฏิบัติงานให้บรรลุ
เป้าหมายปัจจุบันกับอนาคต เพ่ือตัดสินเลือกแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดส าหรับอนาคต เพ่ือให้องค์การ
บรรลุจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ที่วางไว้ภายใต้เงื่อนไขของเวลาและทรัพยากร   
 2. สร้างความสัมพันธ์การท างานเป็นทีม ติดต่อสื่อสารปฏิสัมพันธ์ในองค์การให้สามารถเข้าถึง 
หรือเชื่อมกันได้ทั้งคนรุ่นเก่าและรุ่นใหม่ ปรับวิธีคิดและทัศนคติให้มีเข้าใจ เกิดความผูกพันสามัคคี 
ท าให้เกิดการท างานเป็นทีมช่วยเหลือแบ่งปันมีส่วนร่วม ร่วมมือร่วมใจ สนับสนุนการปรึกษาหารือกัน  
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด ชูศักดิ์ เจนประโคน (2560) สรุปว่า การสร้างทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงาน 
และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับชา ซึ่งสามารถจูงใจให้บุคลากรเกิด
ขวัญก าใจที่ดีในการปฏิบัติงานได้และควรจะเป็นความสัมพันธ์ที่ตั้งอยู่บนฐานแห่งการเคารพนับถือซึ่ง
กันและกันให้บุคลกรเกิดความรู้สึกในการท างานด้วยความสมัครใจเพ่ือให้เกิดคุณภาพประสิทธิภาพใน 
การปฏิบัติงานของบุคลากรอีกด้วย สอดคล้องกับงานวิจัยของ พรรษรัตน์ แก้วก่า และอัจฉริยะ  
อุปการกุล (2559) ได้ศึกษาเรื่องการเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมด้วยกระบวนการสุนทรีย
สาธก: กรณีศึกษาธนาคารกรุงไทยส านักงานเขตขอนแก่น 2 พบว่า การค้นพบค้นพบจุดร่วมที่ส าคัญ 
คือ พนักงานกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นของตนอย่างเสรี เกิดความมั่นใจในสื่อสารร่วมกับทีมมากขึ้น 
เรียนรู้การเชื่อใจ และไว้วางใจกันในทีมและรู้สึกได้รับโอกาสในการท างาน การออกแบบกลยุทธ์ได้  
กลยุทธ์สร้างบรรยากาศและการมีส่วนร่วมในการท างานเป็นทีม มีส่วนร่วมและได้รับการยอมรับจาก
เพ่ือนร่วมงาน เกิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริง สอดคล้องกับแนวคิด Woodcock (อ้างถึงใน                
นลพรรณ บุญฤทธิ์, 2558, หน้า11-12) ได้กล่าวถึง ลักษณะของทีม การท างานที่มีประสิทธิภาพไว้  
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11 ด้าน 1)ความสมดุลในบทบาท 2)เป้า หมายที่ชัดเจนและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 3)การเปิดเผย
และเผชิญ 4)การสนับสนุนและการไว้ วางใจ 5)ความร่วมมือและขัดแย้ง 6)วิธีการปฏิบัติงานชัดเจน  
7)ภาวะผู้น าที่เหมาะสม 8)ทบทวนการท างานอย่างสม่ าเสมอ 9) การพัฒนาบุคลากร 10) สัมพันธภาพ
ระหว่างกลุ่มที่ด ี11) การติดต่อสื่อสารที่ดี 
 3. ผู้บริหารหรือผู้บังคับบัญชาควรสร้างแรงจูงใจ เพ่ือกระตุ้นให้บุคลากรมีขวัญก าลังใจการ
ปฏิบัติงาน แรงจูงใจเป็นสิ่งท าให้เกิดพลังมีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงานเป็นอย่างมาก การจะปฏิบัติงาน
ได้อย่างเต็มความสามารถหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับว่าความเต็มใจที่จะปฏิบัติงานมากแค่ไหน ถ้ามีสิ่งจูงใจ
ที่ตรงกับความพึงพอใจของเขา สิ่งจูงใจก็จะกลายเป็นแรงกระตุ้นให้เขาเอาใจใส่กับงานที่ท ามากยิ่งขึ้น 
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Maslow (อ้างถึงใน วิโรจน์ ก่อสกุล, 2562, หน้า59-60) ได้สรุปทฤษฎี 
แรงจูงใจของมนุษย์ไว้ ควรใช้วิธีการจูงใจแบบไหนต่อบุคลากร โดยค านึงถึงความต้องการระดับต่างๆ  
ของบุคลากร 1)ด้านร่างกายหรือกายภาพ 2)ด้านความปลอดภัย 3)ด้านความเป็นที่รักใคร่ ความ 
ผูกพันของสังคม 4)ความต้องการที่จะมีฐานะเด่นหรือมีชื่อเสียง 5)ด้านต้องการที่จะได้รับความส าเร็จ/
ความสมหวังในชีวิต/ความต้องการที่จะประจักษ์ตน สอดคล้องกับงานวิจัยของ มัธนา ชัยศิริ (2562) 
ได้ศึกษาเรื่องการจัดการทรัพยากรมนุษย์โดยใช้แจงจูงใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ส านักงาน
ทรัพยากรน้ าภาค 5 นครราชสีมา พบว่า การจัดการทรัพยากรมนุษย์โดยใช้แรงจูงใจควรที่จะพัฒนา
และส่งเสริมเพ่ือยกระดับการจัดการทรัพยากรมนุษย์โดยใช้แรงจูงใจในการปฏิบัติงานเนื่องจากหาก
เจ้าหน้าที่ในส านักงานทรัพยากรน้ าภาค 5 มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่มาก ย่อมส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน รวมถึงขวัญก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่อีกด้วย  
 4. การสนับสนุนงบประมาณ ผู้บริหารควรจัดสรรหรือของบประมาณ เพ่ือสนับสนุนการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล และเครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ที่เหมาะสมมาใช้ในกระบวนการท างานซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของเนตรชนก ดวนใหญ่ (2562) ได้ศึกษา การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรใน
ศาลอาญา ยุคดิจิทัล ประจ าปี 2562 พบว่า แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่ส่งผลต่อการ
พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในศาลอาญา ยุคดิจิทัล พบว่า1) ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ิมเติม 
เพ่ือให้เพียงพอส าหรับการจัดสรรในแผนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในหน่วยงาน  2) ขอรับจัดสรร 
เครื่องมือ และอุปกรณ์ที่ทันสมัยให้ครบทุกจุดการปฏิบัติงาน เพ่ือให้การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
ในหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 แนวทางในการพัฒนารูปแบบวิธีการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร สังกัด
ส านักงานเลขานุการ ส านักการโยธา กรุงเทพมหานคร ให้มีความสอดคล้องเหมาะสมกับภารกิจที่
รับผิดชอบในอนาคต มีประเด็นที่น ามาอภิปลายดังนี้ 
 1. การสร้างรูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่หลากหลาย โดยน าเทคโนโลยีสารสนเทศ
เข้ามาใช้ในการฝึกอบรม ในรูปแบบการฝึกอบรมแบบออนไลน์ จัดท าสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ 
วีดีโอ รูปภาพ เสียง เพ่ือให้บุคลากรสามารถเข้าไปศึกษาเรียนรู้ด้วยตัวเอง ส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนา
ตนเองไม่จ ากัดเวลาสถานที่ โดยสามารถเรียนรู้ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ต่าง ๆ ที่สามารถเข้าเรียน
ได้ตามความสนใจซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ส านักงาน ก.พ. (อ้างถึงใน ชลิดา ศรมณี, 2563, หน้า 
115-137) เทคนิคการพัฒนาทรัพยากรบุคคล อธิบายว่า เทคนิคและวิธีการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
เปรียบเสมือนเครื่องมือในการน าความรู้ข่าวสารและความช านาญส่งมอบให้กับบุคลากรผู้เข้ารับการ
พัฒนา หากเทคนิคและวิธีการดีย่อมส่งผลให้ผู้รับการพัฒนามีประสิทธิภาพมากขึ้น รูปแบบของ
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เทคนิควิธีการอบรม / พัฒนา โดยการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยี (Technology-based Learning) การ
เรียนรู้ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) เป็นวิธีการพัฒนาทรัพยากรบุคคลโดยการใช้
เทคโนโลยีเครือข่ายเพ่ือการออกแบบบทเรียน รูปแบบการเรียน การสร้างสื่อ และขยายขีด
ความสามารถในการเรียนรู้  

2. การจัดให้มีคู่มือการปฏิบัติงานของแต่ละกลุ่มงาน เป็นแหล่งข้อมูลเพ่ือเป็นเครื่องมือใน
การท างานสะดวกต่อผู้ที่ได้รับมอบหมายหมุนเวียนงาน ระบบพ่ีเลี้ยงสอนงานให้ปฏิบัติงานต่อ  ซึ่ง
บุคลากรสามารถศึกษาเรียนรู้ได้ด้วยตนเองและสามารถน าไปใช้ในปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งสอด 
คล้องกับงานวิจัยของ เกวรินทร์ ทิพยมงคลกุล (2563) ได้ศึกษาเรื่องการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติ 
งานของข้าราชการธุรการ ส านักบริหารทรัพยากรบุคคล ส านักอัยการสูงสุด พบว่า แนวทางการแก้ไข
ปัญหาและอุปสรรคการจัดให้มีคู่มือการปฏิบัติงานของแต่ละกลุ่มงาน เพ่ือเป็นเครื่องมือในการท างาน
สะดวกต่อผู้ที่ได้รับมอบหมายงานให้ปฏิบัติงานต่อ สามารถศึกษาด้วย ตนเองและปฏิบัติงานต่อเนื่อง  

3. ควรมีการจัดประชุมระดมความคิด แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ภายในกลุ่มงานแต่ละฝ่าย อย่าง
น้อยเดือนละ 1 ครั้ง เพ่ือให้บุคลากรทราบปัญหาต่างๆ และมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น ซึ่งส่งผลให้
การด าเนินงานไปสู่เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ส านักงาน ก.พ. 
(อ้างถึงใน ชลิดา ศรมณี, 2563, หน้า93-95) กล่าวไว้ว่า ปัจจัยแห่งความส าเร็จในการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลเกิดจากส่งเสริมการมีส่วนร่วมควรให้มีโอกาสแสดงความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะและ
ร่วมตัดสินใจ โดยอาจจัดเป็นในรูปประชุมชี้แจงระดมความคิดเห็นเป็นครั้งคราว  

 

ข้อเสนอแนะ   
 จากผลการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้   
  1. ควรจัดให้มีกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์หรือกิจกรรมอ่ืนๆที่ท าให้เกิดการท ากิจกรรมร่วมกัน หรือ
วิธีการแนวทางที่จะช่วย พัฒนาระบบการสื่อสารระหว่างสมาชิกแต่ละฝ่ายให้ไปในทิศทางเดียวกัน   
 2. ควรมีการจัดหาเทคโนโลยี อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยรองรับการท างานที่ต้อง 
การความถูกต้อง และรวดเร็วในปัจจุบัน  
 3. ควรมีการวางแผนการพัฒนาบุคลากรทุกระดับอย่างเป็นระบบ เพ่ือเป็นการเตรียม 
บุคลากรให้พร้อมรับกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 
 4. ส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาตนเอง ตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาตนเอง  โดย
สามารถเรียนรู้ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ที่สามารถเข้าเรียนรู้ได้ตามความสนใจ 
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