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บทคัดย่อ 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ปัญหาและอุปสรรค 
ที่มีผลต่อการปฏิบัติงาน แนวทางหรือวิธีการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน และแนวทาง รูปแบบ วิธีการ  
ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลสะตอ จังหวัดตราด 
เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้การวิจัยเอกสารและการวิจัยสนาม ในส่วนของการวิจัยสนามเก็บรวบรวม
ข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง  กลุ่มตัวอย่างได้แก่ พนักงานส่วนต าบล จ านวน 8 คน  
ผลการวิจัยพบว่า  ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร ส่วนใหญ่มีประสิทธิภาพอยู่ ใน 
ระดับมาก บุคลากรสามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบได้ส าเร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด  
โดยผลงานที่ออกมามีความถูกต้อง ครบถ้วน และประชาชนมีความพึงพอใจการให้บริการที่สามารถ
ตอบสนองความต้องการได้อย่างตรงจุดเมื่อเทียบกับผลผลิตและผลลัพธ์ของการปฏิบัติงานที่มีมากกว่า 
ปัจจัยน าเข้า ปัญหาและอุปสรรคที่มีผลต่อการปฏิบัติงาน คือ การขาดแคลนบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ 
บุคลกรยังขาดความรู้ด้านกฎระเบียบในการปฏิบัติหน้าที่  และเครื่องมืออุปกรณ์มีไม่เพียงพอและ 
ไม่ทันสมัย ซึ่งมีแนวทางหรือวิธีการแก้ไขปัญหา  คือ เปิดการสรรหาบุคลากรเพ่ิม สร้างจิตส านึก 
ให้บุคลากรรักองค์การ ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบในปฏิบัติหน้าที่ จัดหา
เครื่องมืออุปกรณ์เพ่ิมด้วยวิธีการเช่า และบ ารุงรักษาอย่างสม่ าเสมอ โดยมีแนวทาง รูปแบบ วิธีการ  
ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน คือ สร้างเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรในองค์การและ 
การสร้างแรงจูงใจในการท างานเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 1) ควรมี
สวัสดิการบ้านพักอาศัยฟรีให้กับบุคลากรเพ่ือเป็นแรงจูงใจในการท างานและการโอนย้าย 2) ควรมี
กระบวนการจัดท าแผนตรวจสอบวัสดุ อุปกรณ์เครื่องมือ เพ่ือซ่อมแซมบ ารุงรักษาอย่างน้อยเดือนละครั้ง 
3) ควรมีจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในองค์การของแต่ละงานอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง และ  4) ควรมี 
จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ร่วมกันระหว่างบุคลากรในองค์การอย่างน้อยเดือนละครั้ง  

ค าส าคัญ : ประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงาน บุคลากร องค์การบริหารสว่นต าบลสะตอ 
 
 
 
 
 

* บทความนี้เรียบเรียงจากการศึกษาอิสระเรื่อง ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 
กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบลสะตอ จังหวัดตราด 
 **นักศึกษาหลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
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บทน า 
ปัจจุบันการบริหารทรัพยากรมนุษย์มี ความส าคัญเพ่ิมมากขึ้น ทั้ งในภาคธุรกิจเอกชน  

หรือแม้กระทั่งในหน่วยงานภาคราชการเอง เพราะไม่ว่าองค์การจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปในทางใด  
ย่อมต้องเกี่ยวข้องกับตัวบุคคลทั้งสิ้น การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในองค์การนั้นสามารถเกิดขึ้นได้ทั้งใน
ระดับบุคคล หรือองค์การได้ โดยการเปลี่ยนแปลงองค์การให้มีประสิทธิภาพและให้บรรลุเป้าหมายสูงสุด 
ขององค์การได้นั้นคือ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Development) ซึ่งเป็นการท าให้
มนุษย์มีคุณค่ายิ่งขึ้น ด้วยวิธีการต่างๆ และถือได้ว่าเป็นอีกกลยุทธ์หนึ่งที่น ามาใช้ในการพัฒนาองค์การ  
เพราะทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยขับเคลื่อนหลักอันน าไปสู่ความส าเร็จต่อไปในอนาคตได้ ตลอดจนสามารถ 
ที่จะพัฒนาตนเองได้ตลอดเวลา จนเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ บุคลิกลักษณะ คุณธรรม และความก้าวหน้า
ในสายอาชีพ ตามที่องค์การต้องการเพ่ือที่จะได้ช่วยพัฒนาองค์การให้มีความเข้มแข็งและมีความมั่นคงยิ่งขึ้น 
และที่ส าคัญคือ มีความรักต่อองค์การ ดังนั้นองค์การต่างๆ จึงหันมาให้ความสนใจในการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์กันอย่างต่อเนื่อง เพราะต่างก็ตระหนักดีว่าการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ดีให้เกิดขึ้นภายในองค์การ
นั้นจะช่วยให้บุคลากรมีการเพ่ิมพูนความรู้พัฒนาทักษะในด้านต่างๆ ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติ งาน รวมทั้ง 
ยังเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ สร้างทัศนคติที่ดี ที่ถูกต้องได้ เพราะหากทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ 
มีการพัฒนาที่ดีมีศักยภาพแล้วก็จะเป็นพลังส าคัญ ที่จะน าพาองค์การไปสู่ความส าเร็จตามเป้าหมายสูงสุด 
ที่องค์การต้องการและบรรลุสู่เป้าหมายได้ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นการบริหารราชการแผ่นดินรูปแบบหนึ่งของประเทศไทย 
ที่เรียกว่า การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีอ านาจหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญและหลักการกระจายอ านาจ 
ที่ส่วนกลางได้มอบอ านาจระดับหนึ่งให้ประชาชนในท้องถิ่นไปด าเนินการปกครองตนเองอย่างอิสระ  
โดยที่ต้องไม่ขัดต่อกฎหมายของประเทศหรือความสงบเรียบร้อยของประชาชน กิจกรรมที่ท าได้ส่วนใหญ่
จะเป็นเรื่องการพัฒนา มีอิสระในการตัดสินใจในการแก้ปัญหาหรือการสนับสนุนกิจกรรมของท้องถิ่น 
ออกข้อบังคับหรือระเบียบต่างๆ มาบังคับในเขตการปกครองของตนได้โดยไม่ขัดต่อกฎหมาย  
ปัจจุบันประเทศไทยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวนทั้งสิ้น 7,852 แห่ง ประกอบด้วย 1) องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด (อบจ.) จ านวน 76 แห่ง 2) เทศบาล จ านวน 2,454 แห่ง 3) องค์การบริหารส่วนต าบล 
(อบต.) จ านวน 5,320 แห่ง 4) กรุงเทพมหานคร (กทม.) จ านวน 1 แห่ง และ 5) เมืองพัทยา จ านวน 1 แห่ง 
ซ่ึงกระจายอยู่ตามพ้ืนที่ต่างๆ ในประเทศ (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, 2563) 

ตามแผนการกระจายอ านาจของพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ได้มีการถ่ายโอนภารกิจจากราชการส่วนกลางไปยังองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นหลายภารกิจ รวมทั้งภารกิจหลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่มี 
จ านวนมากท าให้ปริมาณงานที่รับผิดชอบเพ่ิมมากขึ้น ภายใต้จ านวนบุคลากรเท่าเดิม จึงท าให้ไม่สามารถ
แก้ไขปัญหาและสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร 

องค์การบริหารส่วนต าบลในฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มีขนาดเล็กและ
มีความส าคัญต่อท้องถิ่นเป็นอย่างมาก เพราะถือได้ว่าเป็นองค์การของรัฐที่มีความใกล้ชิดกับประชาชน
มากที่สุด โดยเฉพาะการให้บริการประชาชนในระดับพ้ืนที่ บุคลากรในองค์การจึงเป็นปัจจัยส าคัญ 
ในการขับเคลื่อนภารกิจขององค์การให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี และจ าเป็นอย่างยิ่งที่บุคลากรจะต้องมี
ประสิทธิภาพ ดังนั้น ถ้าการปฏิบัติงานของบุคลากรไม่มีประสิทธิภาพ ก็จะส่งผลกระทบท าให้เกิด 
ความเสียหายต่อองค์การได้ องค์การจึงจ าเป็นต้องคิดค้นหรือพัฒนาวิธีการต่างๆ ในการแก้ไขปัญหา  



 3 
 

การปฏิบัติงานด้วยการพัฒนาบุคลากรขององค์การให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด พร้อมต่อการปฏิบัติงาน 
เพราะถือได้ว่าบุคลากรเปรียบเสมือนหัวใจส าคัญในการขับเคลื่อนองค์การให้ประสบความส าเร็จ  
ตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ขององค์การที่ตั้งไว้  

จากความส าคัญของบุคลากรที่มีต่อการบริหารองค์การตามที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงมี 
ความสนใจศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 
กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบลสะตอ จังหวัดตราด เพ่ือศึกษาถึงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรรวมถึงปัญหาและอุปสรรคที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร โดยน าผลการศึกษาวิจัยที่พบ 
ไปเป็นข้อเสนอแนะในการประยุกต์ใช้เป็นแนวทางการแก้ไขและพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ 
มากยิ่งขึ้น อันจะน าไปสู่การยกระดับคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลสะตอ  
จังหวัดตราด และตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป  

วิธีการด าเนินการวิจัย 

 ในการวิจัยครั้งนี้ มีวิธีการวิจัยดังนี้ 
1. วิจัยเอกสาร (Documentary) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากเอกสารทางวิชาการ หนังสือ

วารสาร สิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ คู่มือการปฏิบัติงาน เอกสารทางวิชาการ 
และข้อมูลหลักฐานต่างๆที่เก่ียวข้องกับการวิจัย 

2. การวิจัยภาคสนาม (Field research) ผู้วิจัยลงพ้ืนที่เพ่ือสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างด้วยการ
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง หรือการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ (Structured interview of Formal interview)  

ประชากรและผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 

1. ประชากร (Population) ได้แก่ พนักงานส่วนต าบล และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลสะตอ 
จังหวัดตราด 

2. ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key informants) ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ พนักงานส่วนต าบล จ านวน 8 คน 
ประกอบด้วย 

1) ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลสะตอ 
 2) ผู้อ านวยการกองช่าง 
 3) หัวหน้าส านักงานปลัด 
 4) นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 5) นักจัดการงานทั่วไป 
 6) นักพัฒนาชุมชน 
 7) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 8) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยสนาม ได้แก่ แบบสัมภาษณ์แบบมี

โครงสร้าง(Structured Interview Guide) คือ แบบสัมภาษณ์ที่มีจ านวนข้อค าถาม ประโยคค าถาม และ 
การเรียงล าดับค าถามที่แน่นอนตายตัว เพ่ือใช้สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญเป็นรายบุคคล 
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วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
วิธีเก็บรวมข้อมูลจากเอกสาร เป็นวิธีการศึกษาค้นคว้าเก็บรวมรวมข้อมูลทั่วไป โดยการ

รวบรวมเอกสารซึ่งเป็นข้อมูลที่มีการบันทึกไว้แล้วโดยผู้อ่ืน ได้แก่ หนังสือ ตารา สิ่งพิมพ์อ่ืนๆ งานวิจัย 
สารนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ รวมทั้งเอกสารของทางราชการอ่ืนๆ ที่เก่ียวขอ้ง 

วิธีการรวบรวมข้อมูลจากภาคสนาม ผู้วิจัยจะเก็บข้อมูลโดยวิธีการสัมภาษณ์ โดยที่ผู้วิจัย  
เลือกวิธีการสัมภาษณ์ตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัย โดยที่ผู้วิจัยต้องท าการสัมภาษณ์ไปตามค าถาม
ที่ก าหนดไว้ในแบบสัมภาษณ์ ซึ่งผู้วิจัยจะสัมภาษณ์ตามข้อที่ก าหนดไว้เท่านั้น และผู้วิจัยจะใช้ 
แบบสัมภาษณ์ซึ่งเป็นค าถามในการสัมภาษณ์และจดบันทึกข้อมูลตามค าบอกของผู้ถูกสัมภาษณ์ 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลในการท าวิจัยนี้เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยผู้วิจัยน าข้อมูลที่

ได้จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญมาจัดจ าแนกเป็นประเด็นๆ เรียงล าดับตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
แล้วน ามาเปรียบเทียบความเหมือนหรือแตกต่างของผู้ให้สัมภาษณ์แต่ละคน ก่อนจะน าข้อมูลนั้น 
ไปวิเคราะห์จากนั้นจึงวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละประเด็นโดยใช้วิธีการ “ตีความ” ตามหลักการวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงคุณภาพ 

ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 

ผลการวิจัย 
โดยผู้วิจัยสามารถสรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา ดังนี้ 

วัตถุประสงค์ข้อ 1 ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลสะตอ
จังหวัดตราด ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก บุคลากรสามารถ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบได้ส าเร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยผลงานที่ออกมามีความถูกต้อง 
ครบถ้วน และประชาชนมีความพึงพอใจการให้บริการที่สามารถตอบสนองความต้องการได้อย่างตรงจุด
เมื่อเทียบกับผลผลิตและผลลัพธ์ของการปฏิบัติงานทีม่ีมากกว่าปัจจัยน าเข้า 

วัตถุประสงค์ข้อ 2 ปัญหาและอุปสรรคที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลสะตอ จังหวัดตราด ผลการวิจัยพบว่า 

1) ปัญหาด้านบุคลากร  
1.1) การขาดแคลนบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ เนื่องจากไม่มีผู้สนใจโอนย้ายมาบรรจุ 

เพราะองค์การตั้งอยู่ในพื้นท่ีชนบท ท าให้เกิดปัญหาในการปฏิบัติงาน 
1.2) บุคลากรขาดความรู้ในด้านกฎระเบียบในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ ท าให้เกิดปัญหา 

ในการท างานเกี่ยวกับกฎระเบียบที่ต้องปฏิบัติ 
2) ปัญหาด้านอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน  เช่น อุปกรณ์ส านักงาน เครื่องมือ มีปริมาณ 

ไม่เพียงพอและไม่มีความทันสมัย 

วัตถุประสงค์ข้อ 3 แนวทางหรือวิธีการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลสะตอ จังหวัดตราด ผลการวิจัยพบว่า 

1) ปัญหาด้านบุคลากร  
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1.1) เปิดการสรรหารับโอนย้ายบุคลากรเพ่ิมในต าแหน่งสายงานที่ต้องการจริง และสร้าง
จิตส านึกให้บุคลากรเกิดความรักในองค์การเพ่ือป้องกันการโอนย้ายของบุคลากร 

1.2) ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรมีการพัฒนาความรู้ เกี่ยวกับกฎระเบียบของงาน 
ที่รับผิดชอบอยู่ตลอดและสม่ าเสมอ เช่น อบรม ศึกษาดูงาน การสอนงาน และศึกษาค้นคว้า  
จากแหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น สื่อออนไลน์ เป็นต้น 

2) ปัญหาด้านอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน ด าเนินการจัดหาอุปกรณ์ด้วยวิธีการเช่า และให้มี 
การบ ารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์อยู่เสมอเพ่ือการใช้งานยาวนานขึ้น 

วัตถุประสงค์ข้อ 4 แนวทาง รูปแบบ วิธีการ ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร
องค์การบริหารส่วนต าบลสะตอ จังหวัดตราด ผลการวิจัยพบว่า 

1) สร้างเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในองค์การ โดยให้บุคลากรในองค์การร่วมแสดงความคิดเห็น
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเกี่ยวกับแนวทางการท างานและการแก้ไขปัญหาการท างานของบุคลากร  
ในองค์การ เพ่ือให้บุคลากรเกิดการพัฒนาตัวเองมีความสามัคคีในองค์การและมีทิศทางการท างานเป็นไป 
ในแนวทางเดียวกัน 

2) การสร้างแรงจูงใจในการท างาน ด้วยการได้รับการยอมรับจากเพ่ือนร่วมงานเมื่อปฏิบัติงาน
ประสบความส าเร็จ เช่น กล่าวค าชม การให้ก าลังใจ แสดงความยินดี เพ่ือให้บุคลากรเกิดความรัก  
ในองค์การ เพ่ือนร่วม และสมัครใจในการท างานอย่างเต็มที่ 

 

อภิปรายผล  
จากผลการวิจัยที่ค้นพบดังกล่าวข้างต้น มีประเด็นที่น ามาอภิปรายผลได้ ดังนี้ 

1. ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลสะตอ จังหวัดตราด มีดังนี้ 
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก บุคลากรสามารถปฏิบัติงาน 

ในหน้าที่ที่รับผิดชอบได้ส าเร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยผลงานที่ออกมามีความถูกต้อง ครบถ้วน  
และประชาชนมีความพึงพอใจการให้บริการที่สามารถตอบสนองความต้องการได้อย่างตรงจุดเมื่อ 
เทียบกับผลผลิตและผลลัพธ์ของการปฏิบัติงานที่มีมากกว่าปัจจัยน าเข้า สอดคล้องกับแนวคิดของ  
Anderson (อ้างถึงใน บุญเกียรติ การะเวกพันธุ์ 2562, หน้า 7) กล่าวว่า ประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึง 
ความสามารถในการผลิตผลผลิต โดยเปรียบเทียบจากต้นทุน และสอดคล้องกับแนวคิดของ ปีเตอร์สัน
และโพวแมน (อ้างถึงใน อุสุมา ศักดิ์ไพศาล, 2556 หน้า 31) สรุปได้ว่า องค์ประกอบของการวัด
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานไว้ 4 ข้อด้วยกัน คือ (1) คุณภาพของงาน (Quality) จะต้องมีคุณภาพสูง 
คือ ผู้ผลิตและผู้ใช้ได้ประโยชน์คุ้มค่า และมีความพึงพอใจ ผลการท างานมีความถูกต้องได้มาตรฐาน 
รวดเร็ว นอกจากนี้ผลงานที่มีคุณภาพควรก่อเกิดประโยชน์ต่อองค์การ และสร้างความพึงพอใจของลูกค้า
หรือผู้มารับบริการ (2) ปริมาณงาน (Quantintity) ปริมาณงานที่เกิดขึ้นจะต้องเป็นไปตามความคาดหวัง
ของหน่วยงาน โดยผลงานที่ปฏิบัติได้มีปริมาณที่เหมาะสมตามที่ก าหนดในแผนงานหรือเป้าหมายที่บริษัทวาง
ไว้ และควรมีการวางแผนบริหารเวลา เพ่ือให้ได้ปริมาณงานตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ (3) เวลา (Time) คือ 
เวลาที่ใช้ในการด าเนินงานจะต้องอยู่ในลักษณะที่ถูกต้องตามหลักการเหมาะสมกับงาน และทันสมัยมีการ
พัฒนาเทคนิคการท างานให้สะดวกรวดเร็วขึ้น (4) ค่าใช้จ่าย (Costs) ในการด าเนินการทั้งหมดจะต้อง
เหมาะสมกับงานและวิธีการ คือ จะต้องลงทุนน้อย และได้ผลก าไรมากที่สุด ประสิทธิภาพในมิติของ
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ค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนการผลิต ได้แก่ การใช้ทรัพยากรด้านการเงิน คน วัสดุ เทคโนโลยีที่มีอยู่ อย่าง
ประหยัด คุ้มค่า และเกิดการสูญเสียน้อยที่สุด และสอดคล้องกับแนวคิดของ ทิพาวดี เมฆสวรรค์ (อ้างถึงใน 
รังสรรค์ แก้วงษา, หน้า161) สรุปได้ว่า ผลิตภาพและประสิทธิภาพ โดยประสิทธิภาพเป็นสิ่งที่วัดได้หลายมิติ 
ตามแต่วัตถุประสงค์ที่ต้องการพิจารณา กล่าวคือ ประสิทธิภาพในมิติของผลผลิต และผลลัพธ์ (Output) 
ได้แก่ การท างานที่มีคุณภาพเกิดประโยชน์ต่อสังคม เกิดผลก าไร ทันเวลา ผู้ปฏิบัติงานมีจิตส านึกที่ดีต่อ
การท างาน และการบริการเป็นที่พอใจของลูกค้าหรือผู้มารับบริการ  

2. ปัญหาและอุปสรรคที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลสะตอ 
จังหวัดตราด มีดังนี ้

1) ปัญหาด้านบุคลากร  
1.1) การขาดแคลนบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ เนื่องจากไม่มีผู้สนใจโอนย้ายมาบรรจุ

เพราะองค์การตั้งอยู่ในพ้ืนที่ชนบทท าให้เกิดปัญหาในการปฏิบัติงาน สอดคล้องกับแนวคิด ทรัพยากรมนุษย์ 
(อ้างถึงใน วีณา พึงวิวัฒน์นิกุล , 2562 , หน้า 1) ถือเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ามากที่สุดในองค์การ  
ทั้งนี้ เนื่องจากมนุษย์เป็นผู้ท าให้ทรัพยากรอ่ืนๆ มีคุณค่าในการบริหารองค์การ และสอดคล้องกับแนวคิด
ของ สมคิด บางโม (อ้างถึงใน สิรินภา ทาระนัด , หน้า 36) กล่าวว่า ปัจจัยที่ส่งเสริมประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติงาน ได้แก่ สถานที่ปฏิบัติงาน หรือสิ่งแวดล้อมในการปฏิบัติงานที่ดี การจัดสถานที่
ปฏิบัติงานสะอาด มีอุปกรณ์เครื่องอ านวยความสะดวกสบายที่เหมาะสม มีแสงสว่างพอเพียง ท า ให้
สามารถปฏิบัติงานได้รวดเร็ว และนั่งอยู่กับโต๊ะปฏิบัติงานนานขึ้นได้ ได้ผลงานมากขึ้น ท าให้รัก และพอใจ
ในการปฏิบัติงาน ห้องพักควรจัดให้สะอาดเรียบร้อย มีสิ่งอ านวยความสะดวกพอสมควร และยัง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ เอกภัทระ เหล่ามีผล (2558) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ปัญหาและอุปสรรค 
การด าเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของเจ้าหน้าที่ต ารวจ ของสถานีต ารวจภูธร 
ในจังหวัดปทุมธานี ผลการวิจัยสรุปว่า เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานปราบปรามยาเสพติดมีไม่เพียงพอ เนื่องจาก
ไม่มีผู้อยากมาปฏิบัติงานเป็นงานที่เสี่ยงอันตราย ขาดก าลังพลมาท าการสับเปลี่ยนหมุนเวียน ส่งผลต่อ 
การปราบปรามยาเสพติด 

1.2) บุคลากรขาดความรู้ในด้านกฎระเบียบในงานปฏิบัติที่รับผิดชอบ ท าให้เกิดปัญหา 
ในการท างานเกี่ยวกับกฎระเบียบที่ต้องปฏิบัติ สอดคล้องกับแนวคิดของ สมพิศ สุขแสน (อ้างถึงใน  
พิชญา วัฒนรังสรรค์ , 2558, หน้า 7-8) สรุปได้ว่า คนท างานที่มีประสิทธิภาพควรมีลักษณะดังนี้  
(1) ความฉับไว หมายถึง การใช้เวลาได้อย่างดีที่สุด รวดเร็ว ไม่ท างานล่าช้า นั่นคือคนที่มีประสิทธิภาพ  
(2) ความถูกต้องแม่นย า หมายถึง การผิดพลาดในงานน้อย มีความแม่นย าในกฎระเบียบ (3) ความรู้ 
หมายถึง การมีองค์ความรู้ในงานดี รู้จักศึกษาหาความรู้ในเรื่องงานที่ท าอยู่ตลอดเวลา (4) ประสบการณ์ 
หมายถึง การรอบรู้ หรือรู้รอบด้าน จากการได้เห็น ได้สัมผัส ได้ลงมือปฏิบัติบ่อย ๆ (5) ความคิด
สร้างสรรค์ หมายถึง การคิดริเริ่มสิ่งใหม่ ๆ มาใช้ในองค์กร เช่น คิดระบบการให้บริการที่ลดขั้นตอน  
การประเมินผลการปฏิบัติงานแบบใหม่ และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ พงษกร คุ้มใจดี  (2562)  
ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร : กรณีศึกษา ส านักงาน
อัยการจังหวัดธัญบุรี ผลการวิจัยสรุปว่า ปัญหาการขาดความรู้ในด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
แนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน หากบุคลากรขาดความรู้ในการปฏิบัติดังกล่าวก็จะท าให้เกิด
ปญัหาในการปฏิบัติงานได ้
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2) ปัญหาด้านอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน  เช่น อุปกรณ์ส านักงาน เครื่องมือ มีปริมาณ 
ไม่เพียงพอและไม่มีความทันสมัย สอดคล้องกับแนวคิดของ เฮอร์ซเบอร์ก (อ านวยชัย บุญศรี, 2556)  
สรุปได้ว่า สภาพการท างาน (Working Condition) หมายถึง สภาพทางกายภาพของงาน เช่น แสง เสียง 
อากาศ รวมทั้งลักษณะสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ เช่น อุปกรณ์หรือเครื่องมือต่างๆ ซึ่งเป็นองค์ประกอบค้ าจุนที่ช่วย
ป้องกันการปฏิบัติงานของบุคลากรที่จะเกิดความไม่ชอบงานหรือหย่อนประสิทธิภาพลง และยังสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ ธนดล เกศา (2562) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานสืบสวนและ
ปราบปรามการกระท าความผิดทางศุลกากร : กรณีศึกษา ฝ่ายสืบสวนและปราบปราม ส่วนควบคุม 
ทางศุลกากร ส านักงานศุลกากรภาคที่ 1 กรมศุลกากร ผลการวิจัยสรุปว่า ปัญหาด้านการขาดงบประมาณ
ในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ท่ีจะสนับสนุนการปฏิบัติงาน มีไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ส่งผลให้เกิดปัญหา
และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

3. แนวทางหรือวิธีการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลสะตอ 
จังหวัดตราด มีดังนี ้

1) ปัญหาด้านบุคลากร  
1.1) เปิดการสรรหารับโอนย้ายบุคลากรเพ่ิมในต าแหน่งสายงานที่ต้องการจริง และ 

สร้างจิตส านึกให้บุคลากรเกิดความรักในองค์การเพ่ือป้องกันการโอนย้ายของบุคลากร 
1.2) ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรมีการพัฒนาความรู้ เกี่ยวกับกฎระเบียบของงาน 

ที่รับผิดชอบอยู่ตลอดและสม่ าเสมอ เช่น อบรม ศึ กษาดูงาน การสอนงาน และศึกษาค้นคว้า 
จากแหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น สื่อออนไลน์ เป็นต้น  

2) ปัญหาด้านอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน ด าเนินการจัดหาอุปกรณ์ด้วยวิธีการเช่า และให้มี 
การบ ารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์อยู่เสมอเพ่ือการใช้งานยาวนานขึ้น  

จากแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าวข้างต้น พบว่าเป็นปัญหาที่องค์การต้องให้ความส าคัญ  
ถึงการบริหารงานในองค์การ เนื่องจากเป็นปัญหาภาพรวมที่องค์การจะต้องแก้ไข โดยเริ่มมาจาก  
ปัญหาด้านบุคลากร องค์การต้องให้ความส าคัญในแก้ไขปัญหาบุคลากรเป็นอันดับแรก เพราะองค์การจะ
ประสบความส าเร็จได้หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับบุคลากรในองค์การ การที่องค์การขาดบุคลากรจึงจ าเป็นต้องหา
วิธีการมาบริหารจัดการให้ได้ด้วยการเปิดรับโอนย้ายบุคลากรมาปฏิบัติหน้าที่เพ่ิม พร้อมกับรักษา
อัตราก าลังบุคลากรเดิมให้ท างานกับองค์การต่อไปอีกนานอย่างมีความสุข เกิดความรัก องค์การ  
ด้วยการสร้างแรงจูงใจในการท างาน สนับสนุนให้มีเรียนรู้ในการท างานอยู่ตลอดและสม่ าเสมอเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการท างานของบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องครบถ้วนตามกฎระเบียบ 
ที่ก าหนด เช่น ไปอบรม ศึกษาดูงาน การสอนงาน และสนับสนุนให้มีศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งต่าง  ๆ 
เช่น สื่อออนไลน์ เป็นต้น เมื่อบุคลากรมีความพร้อมในการปฏิบัติงานแล้ว ล าดับต่อไปก็เป็นส่วนส าคัญ คือ 
ด้านงบประมาณ เพราะเป็นปัจจัยส าคัญในการขับเคลื่อนองค์การให้ไปข้างหน้า ด้วยการมีแผนการใช้จ่าย
งบประมาณในการบริหารงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด พร้อมทั้งในเรื่องของการจัดซื้อ  
ซ่อมแซม เครื่องมืออุปกรณ์ ต่างๆ ให้มีความพร้อมต่อการด าเนินงาน เพ่ือเกิดประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานขับเคลื่อนองค์การไปสู่ เป้าหมายการด าเนินงานได้ส าเร็จ  สอดคล้องกับแนวคิดของ  
หลักการบริหาร 4 M (วิโรจน์ ก่อสกุล, 2562, หน้า 37) ได้แก่ (Man) หมายถึง บุคลากร ทรัพยากรบุคคล
ในองค์การ หรือประชาชนในท้องที่ต่างๆ ซึ่งเป็นส่วนที่ส าคัญที่สุด  (Money) หมายถึง เงิน ทรัพย์สิน 
งบประมาณขององค์การ หน่วยงานต่างๆ หรือเงินทุนที่ใช้ส่วนที่ส าคัญที่สุด  (Material) หมายถึง 



 8 
 

เครื่องมือ อุปกรณ์ สถานที่ และทรัพยากรอ่ืนๆ นอกเหนือจากบุคคลและเงินจากข้อหนึ่งและสอง 
(Management) หมายถึง วิธีการบริหาร รูปแบบการจัดการภายในองค์การหน่วยงานนั้นๆ 

4. แนวทาง รูปแบบ วิธีการ ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหาร
ส่วนต าบลสะตอ จังหวัดตราด มีดังนี ้

1) สร้างเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในองค์การ โดยให้บุคลากรในองค์การร่วมแสดงความคิดเห็น
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเกี่ยวกับแนวทางการท างานและการแก้ไขปัญหาการท างานของบุคลากร  
ในองค์การ เพ่ือให้บุคลากรเกิดการพัฒนาตัวเองมีความสามัคคีในองค์การและมีทิศทางการท างานเป็นไป 
ในแนวทางเดียวกัน  สอดคล้องกับแนวคิดของ  ชลิดา ศรมณี  (2562,  หน้ า 108) ได้กล่ าวว่ า  
ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล กิจกรรมร่วมระหว่างพนักงาน มีกิจกรรมหลายชนิดที่องค์การอาจส่งเสริม
ให้พนักงานกระท าร่วมกันเป็นกลุ่ม โดยอาจมีจุดมุ่งหมายหลักในการร่วมกัน พัฒนางาน หรือคุณภาพชีวิต
การท างานด้วยตัวของพนักงานเอง แต่ผลพลอยได้ที่ส าคัญ คือ การพัฒนาตัวพนักงานเองในหลายๆ ด้าน 
ทั้งในด้านการท างานเป็นทีม การสร้างทักษะในการคิดวิเคราะห์เพ่ือแก้ปัญหา การรู้จักใช้ความริเริ่ม
สร้างสรรค์ ตลอดจน การสร้างนิสัย ในการจัดเก็บข้อมูลให้เป็นประโยชน์ ฯลฯ และยังสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ สิรินภา ทาระนัด (2561) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ในเขตพ้ืนที่อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ผลการวิจัยสรุปว่า ด้านสมรรถนะหลัก 
พบว่า ด้านการท างานเป็นทีม อยู่ในระดับมากที่สุด เนื่องจากการท างานเป็นทีมได้มีการก าหนดบทบาท
หน้าที่ ในการปฏิบัติงานที่เหมาะสมชัดเจน ช่วยส่งผลท าให้การปฏิบัติภารกิจต่างๆ บรรลุผลส าเร็จตาม
เป้าหมายขององค์กร เมื่อข้าราชการส่วนท้องถิ่นมีสมรรถนะหลักที่เพ่ิมขึ้นจึงส่ งผลให้ประสิทธิภาพ 
การปฏิบัติงานเพ่ิมมากข้ึนตาม 

2) การสร้างแรงจูงใจในการท างาน ด้วยการได้รับการยอมรับจากเพ่ือนร่วมงานเมื่อปฏิบัติงาน
ประสบความส าเร็จ เช่น กล่าวค าชม การให้ก าลังใจ แสดงความยินดี เพ่ือให้บุคลากรเกิดความรัก  
ในองค์การ เพ่ือนร่วม และสมัครใจในการท างานอย่างเต็มที่ สอดคล้องกับแนวคิดของ ชื่น สุขศิริ  
(อ้างถึงใน รังสรรค์  แก้วงษา, หน้า161)  สรุปได้ว่า  ปัจจัยที่ท าให้ เกิดประสิทธิภาพการท างาน  
ปัจจัยทางใจ ประกอบด้วย แรงจูงใจ ถ้าบุคคลใดขาดแรงจูงใจ ความสุขสบายทางกาย ก็ไม่สามารถ  
เพ่ิมประสิทธิภาพของงานได้ แรงจูงใจของบุคคล ได้แก่ การสนองความต้องการหน้าที่การงานที่มั่นคง 
สุขภาพอนามัย โอกาสการส่ งเสริมหรือให้รางวัล และสอดคล้องกับแนวคิดของ เฮอร์ซเบอร์ก 
(อ านวยชัย บุญศรี, 2556) สรุปได้ว่า การได้รับการยอมรับนับถือ (Recognition) หมายถึง การได้รับ 
การยอมรับนับถือจากบุคคลในหน่วยงานหรือบุคคลอ่ืนๆที่มาขอค าปรึกษา ซึ่งอาจแสดงออกในรูปการ 
ยกย่องชมเชย การให้ก าลังใจ การแสดงความยินดี  การแสดงออกที่ท าให้ เห็นถึงการยอมรับ 
ในความสามารถ ซึ่งเป็นองค์ประกอบจูงใจทีเ่กี่ยวข้องกับงานที่ปฏิบัติโดยตรง และเป็นสิ่งจูงใจให้บุคลากร
เกิดความพึงพอใจในการท างาน  
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ข้อเสนอแนะ 

 จากผลการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้  
1. ควรมีสวัสดิการบ้านพักอาศัยให้กับบุคลากรในองค์การอาศัยพักฟรีเพ่ือเป็นแรงจูงใจ 

ในการท างานและการโอนย้าย 
2. ควรมีกระบวนการจัดท าแผนตรวจสอบวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เพ่ือซ่อมแซมบ ารุงรักษา 

อย่างน้อยเดือนละครั้ง เพ่ือลดปัญหาการจัดซื้ออันเนื่องมาจากมีงบประมาณไม่เพียงพอ 
3. ควรมีจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในองค์การของแต่ละงาน เ พ่ือเป็นการสร้าง 

องค์ความรู้ให้บุคลากรในองค์การสามารถท างานแทนกันได้เมื่อเวลาจ าเป็น หรือให้ค าแนะน าตอบปัญหา
บริการประชาชนและหน่วยงานภายนอกอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 

4. ควรมีจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ร่วมกันระหว่างบุคลากรในองค์การอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง  
เพ่ือสร้างประสิทธิภาพการท างานร่วมกันเป็นทีม 

ข้อเสนอแนะในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรมีการศึกษาหาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานซึ่งมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
2. ควรมีการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประสบการณ์ท างานกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  

ว่ามีความสัมพันธ์กันมากน้อยเพียงใด 
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