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บทคัดย่อ 
 รายงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ปัจจัยที่มีผลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฎิบัติงาน ปัญหาและอุปสรรครวมถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการ
ปฎิบัติงานของพนักงานส่วนต าบลราชาเทวะ อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โดยใช้วิธีการวิจัยเชิง
คุณภาพ โดยเก็บรวมรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน 8 คน ผลการวิจัยพบว่า 
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรส่วนใหญ่ มีประสิทธิภาพ เนื่องจากบุคลากรสามารถปฏิบัติงานใน
หน้าที่ที่รับผิดชอบได้ส าเร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด ผลงานที่ออกมาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีความถูก
ต้อง ครบถ้วน โดยการปฏิบัติงานยึดระเบียบ กฎหมาย ท าให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และเป็น
ประโยชน์ต่อหน่วยงาน สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ ประชาชนมีความพึงพอใจ 
และได้รับความร่วมมือจากประชาชนในการขับเคลื่อนนโยบายต่างๆเป็นอย่างดี ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน มีดังนี้ 1) นโยบายการท างานของผู้บริหาร 2) การขาดความรู้ในด้านกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 3) การไม่มอบหมายงานอย่างชัดเจน 4) ความรู้ความเข้าใจ
ในงาน 5) สภาพแวดล้อมในที่ท างาน 6) ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในองค์การ 7) ความมั่นคงก้าวหน้าใน
ต าแหน่งหน้าที่การงาน 8) ขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน 9) ความยุ่งยากในการปฎิบัติงาน ปัญหาและ
อุปสรรคในการปฏิบัติงาน มีดังนี้ 1) ปัญหาการขาดแคลนบุคลากร 2) ปัญหากฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่
เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน 3) ปัญหาด้านการติดต่อประสานงาน 4) ปัญหาปริมาณงานที่มากเกินไป 5) ปัญหา
ทีมงานขาดก าลังใจในการท างาน แนวทางหรือวิธีการแก้ไข มีดังนี้ 1) สรรหารับโอนย้ายบุคลากรในต าแหน่ง
ที่ว่างให้เพียงพอ 2) การอบรมเพ่ิมพูนความรู้ ทางด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงาน 3) การก าหนดแนวทางและเป้าหมายที่ชัดเจน การท าบันทึกความเข้าใจร่วมกัน (MOU) ระหว่าง
หน่วยงาน เกิดความร่วมมือและการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ 4) ผู้บังคับบัญชาต้องมอบหมายงาน
โดยค านึงถึงความรู้ความสามารถ ตรงตามต าแหน่งและตามความถนัด 5) การสร้างแรงจูงใจในการท างานของ
พนักงาน  
 
ค าส าคัญ : ประสิทธิภาพในการปฎิบัติงาน พนักงานส่วนต าบล องค์การบริหารส่วนต าบลราชาเทวะ 
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บทน า 
องค์การบริหารส่วนต าบลราชาเทวะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีภารกิจ อ านาจหน้าที่ ตาม

พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 (แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับที่ 6) และ
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542      
มีภารกิจเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านการศึกษา ศาสนา การรักษาจารีต
ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และด้านการเมืองการ
บริหาร และต าบลราชาเทวะเป็นสถานที่ตั้งของสนามบินสุวรรณภูมิและมีโรงงานอุตสาหกรรมจ านวนมาก   
การเจริญเติบโตในด้านการผลิตภาคอุตสาหกรรม การขนส่ง การค้าและการบริการ ท าให้มีการอพยพของ
ประชากรแฝงเข้ามาประกอบอาชีพอยู่ในพ้ืนที่จ านวนมาก เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสภาพสังคมที่
เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยอย่างรวดเร็ว เมื่อมีการกระจุกตัวของประชากรเป็นจ านวนมาก เกิดเป็นชุมชน
เมืองปัญหาต่างๆก็ขยายตัวมากขึ้น เช่น ปัญหาทางเศรษฐกิจ,ปัญหาทางสังคม,ปัญหาด้านสาธารณสุข,ปัญหา
ด้านการศึกษา,ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯลฯ จากสภาพปัญหาในด้านต่างๆจ านวนมาก 
ในสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลง ท าให้ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลมีความต้องการ
ในการบริการด้านต่างๆจากองค์การบริหารส่วนต าบลราชาเทวะ ดังนั้น พนักงานทุกคนจึงต้องปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพสอดคล้องกับภารกิจและอ านาจหน้าที่ พร้อมทั้งสามารถแก้ไขปัญหาและความต้องการของ
ประชาชนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน 

องค์การบริหารส่วนต าบลราชาเทวะ เป็นองค์การบริหารส่วนต าบลขนาดใหญ่ก าหนดโครงสร้าง
ส่วนราชการ ประกอบด้วย 6 ส่วนราชการ ได้แก่ ส านักปลัด กองคลัง กองช่าง กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และหน่วยตรวจสอบภายใน โดยก าหนดกรอบ
อัตราก าลังจ านวนทั้งสิ้น 264 อัตรา เนื่องจากที่ผ่านมาองค์การบริหารส่วนต าบลราชาเทวะมีภารกิจ 
อ านาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และปริมาณงานที่เพ่ิมขึ้นจ านวนมาก อีกทั้ง ในการปฏิบัติงานของบุคลากร
องค์การบริหารส่วนต าบลราชาเทวะ ที่ต้องให้บริการประชาชนจ านวนมาก ด้วยความถูกต้องรวดเร็ว และ
เป็นธรรม บางครั้งก็อาจท าให้เกิดความกดดันและมีความเครียดในการท างาน และอาจส่งผลให้บุคลากร
เกิดความเบื่อหน่ายและท้อแท้ไม่อยากท างาน เห็นได้จากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 มีข้อมูล
บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลราชาเทวะขอโอนย้ายและลาออกหลายอัตรา แม้จะด าเนินการ
สรรหาบุคลากร โดยการจัดท าประกาศรับโอนบุคลากรจากหน่วยงานอ่ืน แต่ก็ยังไม่มีผู้มาด ารงต าแหน่ง
สายงานที่ว่างตามท่ีสรรหา ส่งผลให้ต าแหน่งว่างไม่มีผู้รับผิดชอบงานในหน้าที่โดยตรง และต้องมีการ
มอบหมายงานให้บุคคลที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบอ่ืนมาปฏิบัติหน้าที่แทน ส่งผลกระทบต่องาน ท าให้งาน
นั้นไม่มีความต่อเนื่องและเกิดความล่าช้า เนื่องจากบุคคลที่ได้รับมอบหมายมีภาระงานประจ าตาม
ต าแหน่งที่ต้องรับผิดชอบอยู่แล้ว และงานที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติแทนอาจไม่ตรงกับสายงานที่ปฏิบัติ
อยู่ ท าให้ขาดความรู้ ประสบการณ์และส่งผลต่อกระทบต่อองค์กรต่อไปในอนาคต 

จากความส าคัญของบุคลากรที่มีต่อการบริหารองค์การตามที่กล่าวมาข้างต้น และปัญหาความ
ต้องการของประชาชนในเขตพ้ืนที่ต าบลราชาเทวะ ผู้วิจัยในฐานะที่ปฎิบัติหน้าที่อยู่ในองค์การบริหารส่วน
ต าบลราชาเทวะ อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ จึงมีความสนใจที่จะวิจัยประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบลราชาเทวะ อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เพ่ือศึกษาถึง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล รวมถึงปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฎิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล โดยน าผลการศึกษาวิจัยที่พบไปเป็นข้อเสนอแนะในการประยุกต์ใช้เป็น
แนวทางการแก้ไขปัญหา อุปสรรค เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มี ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อันจะน าไปสู่การ
ยกระดับคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบล ราชาเทวะ อ าเภอบางพลี จังหวัด
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สมุทรปราการ และตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป                                  
วิธีด าเนินการวิจัย                                                                                                          
 ในการวิจัยครั้งนี้ มีวิธีการวิจัย ดังนี้                                                        
 1.วิจัยเอกสาร (Documentary research) โดยรวบรวมข้อมูลจากเอกสารทางวิชาการ 
หนังสือวารสาร สิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ คู่มือการปฏิบัติงาน เอกสาร
ทางวิชาการ และข้อมูลหลักฐานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย     
 2.การวิจัยภาคสนาม (Field research) ผู้วิจัยลงพ้ืนที่เพ่ือสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างด้วยการ
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง หรือการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ (Structured interview or Formal interview)  

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง                                                                       
 1.ประชากร (Population) ได้แก่ พนักงานส่วนต าบลขององค์การบริหารสว่นต าบลองค์การ
บริหารส่วนต าบลราชาเทวะ อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ                                   
 2.กลุ่มตัวอย่าง (Sample)ในส่วนของกลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key informants) ในการ
วิจัยครั้งนี้ คือ พนักงานส่วนต าบล จ านวน 8 คน ประกอบด้วย                                                       
 1) ผู้อ านวยการกองคลัง รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลราชาเทวะ 
 2) รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลราชาเทวะ      
 3) รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลราชาเทวะ      
 4) หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคม       
 5) หัวหน้าฝ่ายควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม    
 6) นิติกรช านาญการ        
 7) นักจัดการงานทั่วไป        
 8) นักวิชาการพัสดุ 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้วิธีสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง หรือการสัมภาษณ์ 
แบบเป็นทางการ (Structured interview of Formal interview) โดยมีลักษณะการสัมภาษณ์ที่เป็นไปตาม
ค าถามที่ก าหนดไว้ในแบบสัมภาษณ์และมีข้อก าหนดแน่นอนตายตัวเท่านั้น จะสัมภาษณ์ผู้ใดก็ใช้ค าถามแบบ
เดียวกัน (สุภางค์ จันทวานิช, 2561, หน้า 75) และการสัมภาษณ์ท าการสัมภาษณ์เป็นรายบุคคล โดยผู้
ศึกษาวิจัยจะด าเนินการตามขั้นตอนของการสัมภาษณ์ด้วยการแจ้งให้ผู้ถูกสัมภาษณ์รับทราบล่วงหน้า ด้วย
การติดต่อประสานด้วยตนเอง เพ่ือนัดหมายก าหนดการและการตอบรับ ตามวัน เวลา และสถานที่ที่ก าหนด
ในการให้สัมภาษณ์ ซึ่งการสัมภาษณ์แต่ละครั้งผู้สัมภาษณ์จะท าการจดบันทึกหรือบันทึกเสียง โดยมีการขอ
อนุญาตผู้ถูกสัมภาษณ์ในการจดบันทึกหรือบันทึกเสียงการสนทนาก่อนทุกครั้ง   

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร เป็นวิธีการศึกษาค้นคว้าเก็บรวบรวมข้อมูลทั่วไป 

โดยการรวบรวมเอกสารซึ่งเป็นข้อมูลที่มีการบันทึกไว้แล้วโดยผู้อื่น ได้แก่ หนังสือ ต ารา เอกสารประกอบการ
บรรยายรวมถึงเอกสารทางวิชาการ งานวิจัย วิทยานิพนธ์ รวมถึงเอกสารทางราชการซึ่งจัดท าขึ้นเพื่อ
ประโยชน์ในการปฏิบัติ เช่น กฎระเบียบ พระราชบัญญัติ คู่มือการปฏิบัติงาน เป็นต้น 

วิธีการรวบรวมข้อมูลจากภาคสนาม ผู้วิจัยจะเก็บข้อมูลโดยวิธีการสัมภาษณ์  โดยผู้วิจัย
จะต้องท าการสัมภาษณ์ตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัย โดยที่ผู้วิจัยจะสัมภาษณ์ไปตามค าถามที่
ก าหนดไว้ในแบบสัมภาษณ์ โดยจะสัมภาษณ์ตามข้อที่ก าหนดไว้เท่านั้น และผู้ศึกษาวิจัยจะใช้แบบ
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สัมภาษณ์ ซึ่งเป็นค าถามปลายเปิด ในการสัมภาษณ์และจดบันทึกข้อมูลตามค าบอกของผู้ถูก
สัมภาษณ์ 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1.วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ตามแต่ละประเด็น โดยเปรียบเทียบความเหมือน

และความแตกต่างของข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key informants) แต่ละราย รวมถึงวิเคราะห์
ข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้องในการวิจัยถึงคุณลักษณะ (Qualities) ที่มีความคล้ายคลึงกันของข้อมูล 
เพ่ือน าไปสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกัน 

 2.น าผลการวิเคราะห์ข้อมูลมาท าการสรุปผลการวิเคราะห์ โดยจ าแนกตามวัตถุประสงค์
ของการวิจัย เพ่ือน าไปตีความผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 3. ตีความผลการวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือน าเสนอผลการวิจัย                                                 
 4. น าเสนอผลการวิจัย เรื่องประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบลราชา
เทวะ อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการในรูปแบบพรรณนาความ 
ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 

ผลการวิจัย 
ผู้วิจัยสามารถสรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา ดังนี้ 
วัตถุประสงค์ข้อ 1 เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบลราชา      

เทวะ อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานส่วนใหญ่ 
อยู่ในระดับมาก บุคลากรสามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบได้ส าเร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด ผลงาน
ที่ออกมาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีความถูกต้อง ครบถ้วน โดยการปฏิบัติงานยึดระเบียบ กฎหมาย ท าให้
เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน สามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนในพ้ืนที่ ประชาชนมีความพึงพอใจ และได้รับความร่วมมือจากประชาชนในการขับเคลื่อนนโยบาย
ต่าง เๆป็นอย่างด ี

วัตถุประสงค์ข้อ 2 เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล
ราชาเทวะอ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลราชาเทวะ อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ มีดังนี้                                                         

1) นโยบายการบริหารงานของผู้บริหาร เป็นปัจจัยที่ส าคัญการบริหารงานที่มีนโยบายที่ชัดเจนเป็น
แนวทางในการก าหนดทิศทางในการปฏิบัติงานของพนักงานเพ่ือน าไปสู่เป้าหมายที่องค์การก าหนดวางไว้  

2) การขาดความรู้ในด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กร
ปกครองท้องถิ่น  

3) การไม่มอบหมายงานอย่างชัดเจน และการมอบหมายงานไม่ตรงกับต าแหน่งและความรู้
ความสามารถ ซึ่งอาจท าให้การด าเนินงานต่างๆอาจเกิดความล่าช้า  

4) ความรู้ความเข้าใจในงานที่ท า เพราะหากมีความรู้ความเข้าใจในงานที่ปฏิบัติ รวมทั้ง
ขั้นตอน วิธีการท างานอย่างถ่องแท้ มีความช านาญ และสามารถประยุกต์ใช้ความรู้  และทักษะต่างๆ 
จะส่งผลให้การปฏิบัติงานเกิดผลส าเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5) สภาพแวดล้อมในที่ท างาน ถ้าสภาพแวดล้อมในที่ท างานไม่ดี ไม่มีความพร้อม เช่น อุปกรณ์ 
เครื่องใช้ส านักงานมีจ านวนจ ากัด ไม่เพียงพอกับการใช้งาน อาจท าให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงานได้ แต่
ถ้าสภาพแวดล้อมในการท างานที่ดีจะส่งผลให้พนักงานมีประสิทธิภาพในการท างานเพ่ิมขึ้นได้ 
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6) ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในองค์การผู้บังคับบัญชา เพ่ือนร่วมงาน และผู้ใต้บังคับบัญชา
มีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน เพราะการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี สร้างความราบรื่นในการท างาน สร้างความ
เข้าใจและความสามัคคี ก่อให้เกิดความรักและความส าเร็จในการท างานร่วมกัน 

7) ความม่ันคงก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่การงาน เพราะปัจจัยที่ส าคัญในการรับราชการ  
8) ขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน พนักงานต้องการแรงจูงใจที่เหมาะสมจะท าให้พนักงาน

เอาใจใส่งานมากข้ึน  
9) ความยุ่งยากในการปฎิบัติงาน เนื่องจากการได้รับข้อมูลข้อเท็จจริงที่ไม่เพียงพอ การปิดบัง

ข้อมูลหรือการให้ข้อมูลที่ไม่ครบถ้วน ท าให้ยากต่อการปฎิบัติงานในขั้นตอนต่อไป  
วัตถุประสงค์ข้อ 3 เพ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของพนักงานองค์การบริหาร

ส่วนต าบลราชาเทวะ อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ผลการวิจัยพบว่า ปัญหาและอุปสรรคในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลราชาเทวะ อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ มีดังนี้ 

1) ปัญหาการขาดแคลนบุคลากร การขาดแคลนบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง
หน้าที่ต่างๆตามโครงสร้างการบริหารงานบุคคล เนื่องจากไม่มีผู้สนใจโอนย้ายมาบรรจุ ท าให้เกิด
ปัญหาในการปฏิบัติงาน อีกทั้งบุคลากรยังขาดความรู้เฉพาะตรงตามต าแหน่ง และตามภารกิจที่ได้รับ
มอบหมาย ท าให้กระบวนการท างานล่าช้า และอาจเกิดความผิดพลาดในการปฎิบัติงาน ท าให้งานไม่มี
ประสิทธิภาพเท่าท่ีควร 

 2) ปัญหากฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานมีจ านวนมาก และ
บางครั้งกฎหมายระเบียบ ก็ไม่เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน งานบางอย่างก็ไม่ใช่อ านาจหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนต าบล เช่น ข้อร้องเรียนจากประชาชนในการปรับปรุงถนนทางเข้าหมู่บ้านซึ่งเมื่อ
ตรวจสอบแล้ว ถนนดังกล่าวฯ เป็นพ้ืนที่ส่วนบุคคลซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลไม่สามารถเบิกจ่าย
งบประมาณได้ ซึ่งประชาชนไม่เข้าใจใน กฎหมาย ระเบียบ ในข้อนี้ ฯลฯ 

 3) ปัญหาด้านการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอกองค์กร ภารกิจของหน่วยงาน
ราชการต้องประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเป็นจ านวนมากอาจเกิดความล่าช้า ในการปฏิบัติงาน
ด้วยกฎหมาย ระเบียบ ขั้นตอน ของแต่ละหน่วยงาน ซึ่งเป็นปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ 

 4) ปัญหาปริมาณงานท่ีมากเกินไป เช่น งานถ่ายโอนภารกิจจากภาครัฐที่มีปริมาณงาน
เพ่ิมมากข้ึน แต่บุคลากรในการท างานลดลงอาจท าให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงานได้  

 5) ปัญหาทีมงานขาดก าลังใจในการท างาน การสร้างแรงจูงใจในการท างาน เป็นปัจจัย
ส าคัญในการบริหารขององค์การ  

วัตถุประสงค์ข้อ 4 เพ่ือศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของพนักงาน
องค์การบริหารส่วนต าบลราชาเทวะ อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ผลการวิจัยพบว่า ปัญหา
และอุปสรรคในการปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนต าบลราชาเทวะ มีแนวทางหรือวิธีการแก้ไข ดังนี้ 

1) ปัญหาการขาดแคลนบุคลากร โดยแนวทางการแก้ไขปัญหา คือ การสรรหารับโอนย้าย
บุคลากรในต าแหน่งที่ว่างให้เพียงพอ ตรงตามต าแหน่งและภารกิจหน้าที่ และจัดกิจกรรมด้านการ
ฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรภายในองค์กร หรือส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการฝึกอบรมตรง
ตามต าแหน่งและงานที่ตนได้รับมอบหมาย เพ่ือให้เข้าใจ กระบวนการ ขั้นตอนการท างาน กฎหมาย
และระเบียบ ในหน้าที่และงานของตนเอง เพ่ือให้มีความรู้ในการปฏิบัติงาน เพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน และประชาชนในพื้นท่ี 

 2) ปัญหาการขาดความรู้ในด้านกฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน ต้องมี
การก าหนดแนวทางและมาตรฐานที่ใช้เป็นเครื่องมือในการท างาน ผู้บริหารองค์กรจะต้องให้
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ความส าคัญในเรื่องการพัฒนาศักยภาพบุคลากร มีการอบรมเพ่ิมพูนความรู้ ทางด้านกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและเป็นไปตาม
ระเบียบกฎหมาย  

 3) ปัญหาด้านการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอกองค์กร หน่วยงานควรมีแนวทาง
และเป้าหมายที่ชัดเจน เพ่ือท าให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน เกิดความร่วมมือและการประสานงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ ผู้บริหารแต่ละองค์กรอาจจะมีการท าบันทึกข้อตกลงร่วมกัน (MOU) เพ่ือให้การปฏิบัติงาน
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ลดขั้นตอนการท างานที่ยุ่งยาก เกิดความรวดเร็วในการท างานร่วมกัน และ
บรรลุเป้าหมายร่วมกันส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างาน    

 4) ปัญหาปริมาณงานที่มากเกินไป ผู้บังคับบัญชาต้องมอบหมายงานโดยค านึงถึงความรู้
ความสามารถ ตรงตามต าแหน่งและตามความถนัด รวมถึงการสรรหาบุคลากรมาท างานในต าแหน่งที่ว่าง
เพ่ือให้มีปริมาณงานที่เหมาะสม สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเสร็จตามเวลาที่ก าหนด     

 5) ปัญหาทีมงานขาดก าลังใจในการท างาน การสร้างแรงจูงใจมีผลต่อประสิทธิภาพในการ
ท างานของพนักงาน การสร้างขวัญและก าลังใจด้วยการเพ่ิมรายได้และค่าตอบแทน การให้รางวัลใน
การตั้งใจท างานส าเร็จมีประสิทธิภาพ ร่วมถึงการได้รับการยอมรับนับถือจากเพ่ือนร่วมงาน เมื่อ
ปฏิบัติงานประสบความส าเร็จได้รับการกล่าวชมรวมถึงก าลังใจ บุคลากรเกิดความรักในองค์กร รัก
เพ่ือนร่วมงาน และปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจ                                                                                                                                 
 อภิปรายผล                                                                                                               
 ผลจากการวิจัยดังกล่าวข้างต้น มีประเด็นที่น ามาอภิปรายผล ดังนี้ 

 ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก บุคลากรสามารถปฏิบัติงานในหน้าที่
ที่รับผิดชอบได้ส าเร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด ผลงานที่ออกมาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีความถูกต้อง 
ครบถ้วน โดยการปฏิบัติงานยึดระเบียบ กฎหมาย ท าให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และเป็น
ประโยชน์ต่อหน่วยงาน สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ ประชาชนมีความพึงพอใจ 
และได้รับความร่วมมือจากประชาชนในการขับเคลื่อนนโยบายต่างๆเป็นอย่างดี สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
จักรี ขอเจริญ (2562) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ประสิทธิภาพในการปฎิบัติงานของบุคลากรขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น:กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบลสะตอ จังหวัดตราด ผลการวิจัยสรุปว่า ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก บุคลากรสามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบได้ส าเร็จภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด โดยผลงานที่ออกมามีความถูกต้องครบถ้วน และประชาชนมีความพึงพอใจการ
ให้บริการที่สามารถตอบสนองความต้องการได้อย่างตรงจุด  

ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลราชา
เทวะ อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ มีประเด็นที่น ามาอภิปรายผล ดังนี้ 
 1) นโยบายการบริหารงานของผู้บริหาร เป็นปัจจัยที่ส าคัญการบริหารงานที่มีนโยบายที่
ชัดเจนเป็นแนวทางในการก าหนดทิศทางในการปฏิบัติงานของพนักงานเพ่ือน าไปสู่เป้าหมายที่
องค์การก าหนดวางไว้ สอดคล้องกับแนวคิด หลักการบริหาร 4 M (วิโรจน์ ก่อสกุล,2564,หน้า 37) ซึ่ง
ประกอบด้วยปัจจัยที่ส าคัญประการหนึ่ง คือ Management/Method หมายถึง วิธีการบริหาร 
รูปแบบการจัดการภายในองค์การหน่วยงานนั้นๆ และสอดคล้องกับทฤษฎี 2 ปัจจัยของเฮอร์ซเบอร์ก 
(อ้างถึงใน นลพรรณ บุญฤทธิ์,2558,หน้า24-26) ได้อธิบายว่าปัจจัยค้ าจุน (Hygiene Factors) ที่ส าคัญ
ประการหนึ่ง กล่าวคือ นโยบายการบริหารขององค์กร (Company policies and administration) การ
จัดการและบริหารงานขององค์การ ซึ่งจะต้องมีนโยบายอย่างชัดเจน มีการแบ่งงานไม่ซ้ าซ้อนมีความ
เป็นธรรมและสอดคล้องกับทฤษฎีแบบจ าลอง 7-S แนวคิดของ McKinney (McKinney’s Model) 
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(อ้างถึงใน วิโรจน์ ก่อสกุล,2564,หน้า 38) ซึ่งประกอบด้วยปัจจัยที่ส าคัญประการหนึ่งคือ Style 
รูปแบบในการบริหารจัดการ หรือแบบแผนทางพฤติกรรมในการปฏิบัติงานของผู้บริหารซึ่งเป็น
องค์ประกอบที่ส าคัญมากอย่างหนึ่งในสภาพแวดล้อมขององค์การ พบว่า ความเป็นผู้น าขององค์การ
นั้นจะมีบทบาทที่ส าคัญต่อความส าเร็จ หรือล้มเหลวขององค์การ ผู้น าที่ประสบความส าเร็จจะต้องวาง
โครงสร้างวัฒนธรรมองค์การด้วยการเชื่อมโยงระหว่างความเป็นเลิศ และพฤติกรรมทางจรรยาบรรณ  

 2) การขาดความรู้ในด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของ
องค์กรปกครองท้องถิ่น เนื่องจากกระบวนการท างานมีขั้นตอนมากมาย ซึ่งผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบงาน
จะอ้างว่าไม่รู้กฎหมาย หรือระเบียบ ข้อบังคับ ที่ตนต้องใช้ในการปฏิบัติและเป็นหน้าที่ของตนมิได้ 
หากผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ จะท าให้เกิดปัญหาในการปฏิบัติงาน การท างานไม่คล่องตัว และท าให้
งานไม่เกิดประสิทธิภาพเท่าท่ีควร สอดคล้องกับงานวิจัยของ จักรี ขอเจริญ (2562) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง 
ประสิทธิภาพในการปฎิบัติงานของบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :กรณีศึกษาองค์การ
บริหารส่วนต าบลสะตอ จังหวัดตราด ผลการวิจัยสรุปว่า ปัญหาด้านบุคลากรเพราะองค์การตั้งอยู่ใน
พ้ืนที่ชนบท ท าให้เกิดปัญหาการขาดแคลนบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ เนื่องจากไม่มีผู้สนใจโอนย้าย
มาบรรจุ รวมถึงบุคลากรขาดความรู้ในด้านกฎระเบียบในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ ท าให้เกิดปัญหา
ในการท างานเกี่ยวกับกฎระเบียบที่ต้องปฏิบัติ 

3) การไม่มอบหมายงานอย่างชัดเจน และการมอบหมายงานไม่ตรงกับต าแหน่งและความรู้
ความสามารถ ซึ่งอาจท าให้การด าเนินงานต่างๆอาจเกิดความล่าช้า เนื่องจากผู้ได้รับมอบหมายอาจ
คิดว่าไม่ใช่หน้าที่ของตนเอง หรือไม่มีความรู้ ความสามารถในงานที่ได้รับมอบหมาย อาจมีการเพิกเฉย
ไม่ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยหากมีความจ าเป็นต้องมอบหมายงานควรเป็นงานที่มี
ลักษณะงานที่ไม่ซับซ้อน ไม่ยุ่งยาก และง่ายต่อการปฏิบัติงาน จึงจะสามารถท าให้เกิดความสุขในการ
ปฏิบัติงานได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัฐวัตร เป็งวันปลูก (2560) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยจูงใจที่
ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างาน ของข้าราชการทหารประจ าสังกัดกองพันทหารราบที่ 1 กรม
ทหารราบที่ 7 ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยจูงใจที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างาน ค่าเฉลี่ยสูงสุด 
พบว่าคือ ปัจจัยด้านลักษณะงาน มีการก าหนดหน้าที่ในงานอย่างชัดเจน งานที่รับผิดชอบตรงกับ
ความรู้ความสามารถ มีความท้าทายและมีอิสระในการท างาน 

4) ความรู้ความเข้าใจในงานที่ท า เพราะหากมีความรู้ความเข้าใจในงานที่ปฏิบัติ รวมทั้งขั้นตอน 
วิธีการท างานอย่างถ่องแท้ มีความช านาญ และสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ และทักษะต่างๆจะส่งผลให้
การปฏิบัติงานเกิดผลส าเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแนวคิดของ สมพิศ สุขแสน (อ้างถึงใน 
จักรี ขอเจริญ,2562,หน้า15) ประการส าคัญของคนท างานที่มีประสิทธิภาพ คือ ความถูกต้องแม่นย า 
หมายถึง การผิดพลาดในงานน้อย มีความแม่นย าในกฎระเบียบ ข้อมูล ตัวเลข  และ ความรู้ หมายถึง 
การมีองค์ความรู้ในงานดี รู้จักศึกษาหาความรู้ในเรื่องงานที่ท าอยู่ตลอดเวลา คนที่มีประสิทธิภาพควร
แสวงหาความรู้อยู่ตลอดเวลา สามารถน าความรู้นั้นมาปรับปรุงการท างานให้ดีขึ้น       

5) สภาพแวดล้อมในที่ท างาน สิ่ งต่างๆที่อยู่ รอบๆตัวเราในระหว่างท างาน กล่าวคือ ถ้า
สภาพแวดล้อมในที่ท างานไม่ดี ไม่มีความพร้อม เช่น อุปกรณ์ เครื่องใช้ส านักงานมีจ านวนจ ากัด ไม่เพียงพอ
กับการใช้งาน อาจท าให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงานได้ แต่ถ้าสภาพแวดล้อมในการท างานที่ดีจะส่งผลให้
พนักงานมีประสิทธิภาพในการท างานเพ่ิมขึ้นได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ นลพรรณ บุญฤทธิ์ (2558) ได้
ศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฎิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ชลบุรี  ผลการวิจัย พบว่า ต าแหน่งงาน ถือเป็นแรงจูงใจในการท างาน ที่มีความส าคัญต่อองค์กรในระดับ
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มากท่ีสุด และความส าเร็จในงาน,ความรับผิดชอบในงาน,สถานภาพในการท างาน เป็นแรงจูงใจในการ
ท างานที่มีความส าคัญต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานรองลงมาตามล าดับ  

 6) ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในองค์การ ผู้บังคับบัญชา เพ่ือนร่วมงาน และผู้ใต้บังคับบัญชา  
มีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน เพราะการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี สร้างความราบรื่นในการท างาน สร้างความ
เข้าใจและความสามัคคี ก่อให้เกิดความรักและความส าเร็จในการท างานร่วมกัน เป็นปัจจัยที่ช่วยเพ่ิม
ประสิทธิภาพและช่วยลดปัญหาความขัดแย้งกันในที่สอดคล้องกับงานวิจัยของณัฐวัตร เป็งวันปลูก 
(2560) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยจูงใจที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างาน ของข้าราชการทหารประจ า
สังกัดกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 7 ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยค้ าจุนที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพใน
การท างาน ค่าเฉลี่ยสูงสุด พบว่ามีจ านวน 4 ปัจจัย มีปัจจัยที่ส าคัญประการหนึ่ง คือ ปัจจัยด้าน
ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา ได้รับการสนับสนุนในทุกๆ ด้านจากผู้บังคับบัญชาเป็นอย่างดี ตลอดจน
ให้ความสนใจและรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานด้วยความยุติธรรม และเท่าเทียมกัน  

7) ความม่ันคงก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่การงาน เพราะปัจจัยที่ส าคัญในการรับราชการ คือ
ความมั่นคงและปลอดภัย ข้าราชการมองหาความก้าวหน้าในสายงานที่ตนปฏิบัติการ การสร้างโอกาส
ที่จะได้มาซึ่งความก้าวหน้า มีโอกาสได้ศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติม การได้รับการฝึกอบรม มีความมั่นคง
ในหน้าที่การงาน มีสภาพความเป็นอยู่ที่ดี เป็นเกียรติต่อตนเอง และครอบครัว รวมถึงวงศ์ตระกูล  
การส่งเสริมให้ข้าราชการได้ศึกษาในระดับที่สูงขึ้นจึงเป็นสิ่งที่ส าคัญ เพ่ือเป็นโอกาสให้ข้าราชการ
เจริญก้าวหน้าเพ่ิมขึ้นมากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน สอดคล้องกับงานวิจัยของณัฐวัตร เป็งวันปลูก 
(2560) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยจูงใจที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างาน ของข้าราชการทหาร
ประจ าสังกัดกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 7 ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยค้ าจุนที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการท างาน ค่าเฉลี่ยสูงสุด พบว่ามีจ านวน 4 ปัจจัย โดยมีปัจจัยที่ส าคัญประการหนึ่ง 
คือ ปัจจัยด้านความมั่นคงในงาน รู้สึกมีความมั่นคงในต าแหน่งหน้าที่การงานที่ปฏิบัติอยู่ และรู้สึก
เชื่อมั่นในองค์กร รวมถึงเชื่อมั่นต่ออนาคตขององค์กร และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของสิรินภา ทาระนัด 
(2561) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ในเขต
พ้ืนที่อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ผลการวิจัย พบว่า ด้านความก้าวหน้าในหน้าที่การงานอยู่ใน
ระดับมากที่สุด ข้าราชการส่วนท้องถิ่นจะได้รับโอกาสในการศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมอย่างต่อเนื่อง 
เช่น การให้ทุนการศึกษาแก่ข้าราชการทั้งในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท เพ่ือส่งเสริมให้ได้รับ
การศึกษาและสามารถน ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้  

8) ขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน พนักงานต้องการแรงจูงใจที่เหมาะสมจะท าให้พนักงาน
เอาใจใส่งานมากขึ้น หากต้องการให้พนักงานมีแรงจูงใจในการท างานจะต้องเข้าใจถึงความต้องการ
ของพนักงานและสามารถหาสิ่งจูงใจให้เขาได้ท างาน สร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานเพ่ือให้
พนักงาน มีจุดหมายเดียวกันกับเป้าหมายขององค์การก็จะท าให้องค์การมีประสิทธิภาพและบรรลุ
วัตถุประสงค์ตามที่ต้องการได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ นลพรรณ บุญฤทธิ์ (2558) ได้ศึกษาวิจัย
เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฎิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี  
ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยแรงจูงใจในการท างานโดยรวม ถือได้ว่าเป็นสิ่งส าคัญและมีผลต่อประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานของบุคลากรซึ่งหากได้มีการพัฒนาปัจจัยแรงจูงใจในการท างาน ให้มีความสมบูรณ์
ชัดเจนในทุกๆด้านหรือในทุกรายละเอียดแล้วย่อมส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เนื่องจาก
แรงจูงใจจะเป็นตัวก าหนดหรือเป็นตัวผลักดันให้เกิดความสนใจ ความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
และเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายขององค์การตามท่ีต้องการ 
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9) ความยุ่งยากในการปฎิบัติงาน เนื่องจากการได้รับข้อมูลข้อเท็จจริงที่ไม่เพียงพอ การปิดบัง
ข้อมูลหรือการให้ข้อมูลที่ไม่ครบถ้วน ท าให้ยากต่อการปฎิบัติงานในขั้นตอนต่อไป ท าให้การปฏิบัติ
ราชการคลาดเคลื่อนต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญ ส่งผลต่อประสิทธิภาพไม่เป็นไปตามที่พึงได้รับ 
สอดคล้องกับแนวคิดของชลิดา ศรมณี (2563,หน้า74) ได้อธิบายในบทบาทของงานในชีวิตมนุษย์ ใน
เรื่องอุปสรรคในการท างาน ได้อธิบายเกี่ยวกับความยุ่งยากในการท างาน ในองค์การไม่ใช่เรื่องง่าย ที่
ทุกคนท าได้โดยสะดวกสบายหรือง่ายเหมือนการด ารงชีวิตส่วนอื่นๆ การท างานในองค์การจึงเป็นเรื่อง
ยุ่งยากและล าบากในระดับหนึ่ง ซึ่งมนุษย์บางคนอาจจะมีความรู้สึกว่ายากมาก ล าบากมาก และต้อง
จ าใจท าเพ่ือผลตอบแทนที่ต้องการ แต่ส าหรับบางคนอาจจะเห็นธรรมชาติการท างานชัดแจ้งกว่า โดย
เห็นว่าการท างานเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต เมื่อท าแล้วก็มีผลตอบแทนต่างๆ ที่ต้องการ รวมทั้งย่อมต้องมี
ความยากล าบากด้วยเหตุต่างๆ เมื่อพบปัญหาอุปสรรคก็พิจารณาหาทางแก้ปัญหาด้วยวิธีการต่างๆ 
และสร้างผลงานเพื่อให้เกิดความส าเร็จลงให้ได้ 

ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนต าบลราชาเทวะ อ าเภอบางพลี 
จังหวัดสมุทรปราการ มีประเด็นที่น ามาอภิปรายผล ดังนี้ 

    1) ปัญหาการขาดแคลนบุคลากร การขาดแคลนบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง
หน้าที่ต่างๆตามโครงสร้างการบริหารงานบุคคล เนื่องจากไม่มีผู้สนใจโอนย้ายมาบรรจุ ท าให้เกิด
ปัญหาในการปฏิบัติงาน อีกทั้งบุคลากรยังขาดความรู้เฉพาะตรงตามต าแหน่ง และตามภารกิจที่ได้รับ
มอบหมาย ท าให้กระบวนการท างานล่าช้า และอาจเกิดความผิดพลาดในการปฎิบัติงาน ท าให้งานไม่มี
ประสิทธิภาพเท่าที่ควร  สอดคล้องกับงานวิจัยของ จักรี ขอเจริญ (2562) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง 
ประสิทธิภาพในการปฎิบัติงานของบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :กรณีศึกษาองค์การ
บริหารส่วนต าบลสะตอ จังหวัดตราด ผลการวิจัยสรุปว่า ปัญหาด้านบุคลากรเพราะองค์การตั้งอยู่ใน
พ้ืนที่ชนบท ท าให้เกิดปัญหาการขาดแคลนบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ เนื่องจากไม่มีผู้สนใจโอนย้าย
มาบรรจุ รวมถึงบุคลากรขาดความรู้ในด้านกฎระเบียบในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ ท าให้เกิดปัญหา
ในการท างานเกี่ยวกับกฎระเบียบที่ต้องปฏิบัติ 

 2) ปัญหากฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานมีจ านวนมาก และ
บางครั้งกฎหมายระเบียบ ก็ไม่เอ้ือต่อการปฏิบัติงานท าให้เกิดล่าช้าในการท างาน งานบางอย่างก็ไม่ใช่
อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล เช่น ข้อร้องเรียนจากประชาชนในการปรับปรุงถนน
ทางเข้าหมู่บ้านซึ่งเมื่อตรวจสอบแล้ว ถนนดังกล่าวฯ เป็นพ้ืนที่ส่วนบุคคลซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบล
ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ ซึ่งประชาชนไม่เข้าใจใน กฎหมาย ระเบียบ ในข้อนี้ ฯลฯ 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ พฤธิสิทธิ์ อุทุม (2559) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ผลการวิจัยพบว่า ปัญหาและอุปสรรคในการ
ปฎิบัติงานที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว 
ด้านปริมาณเวลา พบว่า ในการท างานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว มีระเบียบ 
ขั้นตอนปฏิบัติที่ค่อนข้างเยอะท าให้งานเสร็จไม่ตรงตามก าหนดเวลารวมทั้งปริมาณงานมีมากกว่า
ระยะเวลาที่ผู้บังคับบัญชาก าหนดไว้ 

   3) ปัญหาด้านการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอกองค์กร ภารกิจของหน่วยงานราชการ
ต้องประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเป็นจ านวนมากอาจเกิดความล่าช้า ในการปฏิบัติงานด้วย
กฎหมาย ระเบียบ ขั้นตอน ของแต่ละหน่วยงาน ซึ่งเป็นปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ สอดคล้องกับ
“POSDCORB Model”แนวคิดของ Gulick L. & Urwick J. (อ้างถึงใน จิรา แท่งทอง, 2557, หน้า 28) ได้
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กล่าวว่ากระบวนการบริหารนั้นมีหนึ่งประการที่ส าคัญ คือ การประสานงาน (Co = Coordinating) คือ                     
การประสานงานกิจการด้านต่างๆของหน่วยงานให้เกิดความร่วมมือเพ่ือด าเนินไปสู่เป้าหมายเดียวกัน  

   4) ปัญหาปริมาณงานท่ีมากเกินไป เช่น งานถ่ายโอนภารกิจจากภาครัฐที่มีปริมาณงานเพ่ิม
มากขึ้น แต่บุคลากรในการท างานลดลง อาจท าให้ประสิทธิภาพในการปฎิบัติงานไม่ดีเท่าที่ควร เกิด
ความล่าช้าในการปฏิบัติงานได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ พฤธิสิทธิ์ อุทุม (2559) ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง 
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ผลการวิจัยพบว่า 
ปัญหาและอุปสรรคในการปฎิบัติงานที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างานของข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ด้านปริมาณงาน พบว่า ปริมาณงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระแก้ว มีมากกว่าจ านวนของข้าราชการที่มีอยู่โดยภารกิจงานที่มีมากนั้น มีการถ่ายโอนเข้า
มายังองค์การบริหารส่วนจงัหวัดสระแก้ว ส่งผลให้งานล้นมือ เสร็จไม่ทันตามก าหนดเวลา  

5) ปัญหาทีมงานขาดก าลังใจในการท างาน การสร้างแรงจูงใจในการท างาน เป็นปัจจัยส าคัญ
ในการบริหารขององค์การเพราะการจูงใจเป็นสิ่งบ าบัดความต้องการ และบรรเทาความเดือดร้อนของ
บุคลากรได้ จะท าให้เกิดขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานที่ดีขึ้น สอดคล้องกับผลการวิจัยของ สิรินภา 
ทาระนัด (2561) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น ในเขตพ้ืนที่อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ผลการวิจัย ด้านสมรรถนะหลัก พบว่า ด้านการ
ท างานเป็นทีม อยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้เนื่องจาก การท างานเป็นทีมได้มีการก าหนดบทบาทหน้าที่ 
ในการปฏิบัติงานที่เหมาะสมชัดเจน ตามโครงสร้างของส่วนราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ช่วยส่งผลท าให้การปฏิบัติภารกิจต่างๆ บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายขององค์กร เพ่ือสร้างเป็นค่านิยม
ขององค์กร สรุปได้ว่า เมื่อข้าราชการส่วนท้องถิ่นมีสมรรถนะหลักที่เพ่ิม การท างานเป็นทีม ประสาน
ความร่วมมือ จะส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเพ่ิมมากขึ้น และยังสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ นลพรรณ บุญฤทธิ์ (2558) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฎิบัติงานของ
บุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี  ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยแรงจูงใจในการท างานโดยรวม ถือ
ได้ว่าเป็นสิ่งส าคัญและมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรซึ่งหากได้มีการพัฒนาปัจจัย
แรงจูงใจในการท างาน ให้มีความสมบูรณ์ชัดเจนในทุกๆด้านหรือในทุกรายละเอียดแล้วย่อมส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เนื่องจากแรงจูงใจจะเป็นตัวก าหนดหรือเป็นตัวผลักดัน ให้เกิดความ
สนใจ ความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน และเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานให้บรรลุ
เป้าหมายขององค์การตามที่ต้องการ 

ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนต าบลราชาเทวะ มีแนวทางหรือ
วิธีการแก้ไข มีประเด็นที่น ามาอภิปรายผล ดังนี้ 
     1) ปัญหาการขาดแคลนบุคลากร โดยแนวทางการแก้ไขปัญหา คือ การสรรหารับโอนย้าย
บุคลากรในต าแหน่งที่ว่างให้เพียงพอ ตรงตามต าแหน่งและภารกิจหน้าที่ และจัดกิจกรรมด้านการ
ฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรภายในองค์กร หรือส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการฝึกอบรมตรงตาม
ต าแหน่งและงานที่ตนได้รับมอบหมาย เพ่ือให้เข้าใจ กระบวนการ ขั้นตอนการท างาน กฎหมายและ
ระเบียบ ในหน้าที่และงานของตนเอง เพ่ือให้มีความรู้ในการปฏิบัติงาน เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน และประชาชนในพ้ืนที่ สอดคล้องกับงานวิจัยของ จักรี ขอเจริญ (2562) ได้
ศึกษาวิจัยเรื่อง ประสิทธิภาพในการปฎิบัติงานของบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น:กรณีศึกษา
องค์การบริหารส่วนต าบลสะตอ จังหวัดตราด ผลการวิจัย แนวทางในการแก้ปัญหาด้านบุคลากร พบว่า   
1)เปิดการสรรหารับโอนย้ายบุคลากรเพ่ิมในต าแหน่งสายงานที่ต้องการจริง และสร้างจิตส านึกให้บุคลากร
เกิดความรักในองค์การเพ่ือป้องกันการโอนย้ายของบุคลากร 2) ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรมีการพัฒนา
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ความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบของงานที่รับผิดชอบอยู่ตลอดและสม่ าเสมอ เช่น อบรม ศึกษาดูงาน การสอน
งาน และศึกษาค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น สื่อออนไลน์ เป็นต้น 

2) ปัญหาการขาดความรู้ในด้านกฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน โดยแนวทาง
การแก้ไขปัญหา คือ ต้องมีการก าหนดแนวทางและมาตรฐานที่ใช้เป็นเครื่องมือในการท างาน ผู้บริหาร
องค์กรจะต้องให้ความส าคัญในเรื่องการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ต้องมีการอบรมและพัฒนาเพ่ิมพูน
ความรู้ ทางด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน เพ่ือให้การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพและเป็นไปตามระเบียบกฎหมาย สอดคล้องงานวิจัยของ พงษกร คุ้มใจดี (อ้างถึงใน 
จักรี ขอเจริญ,2563,หน้า22) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
บุคลากร : กรณีศึกษา ส านักงานอัยการจังหวัดธัญบุรี ผลการวิจัยพบว่า ปัญหาการขาดความรู้ในด้าน
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ แนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน หากบุคลากรขาดความรู้ใน
การปฏิบัติดังกล่าวก็จะท าให้เกิดปัญหาในการปฏิบัติงานได้ และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ พฤธิ
สิทธิ์  อุทุม (2559) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสระแก้ว ผลการวิจัยพบว่า ปัญหาและอุปสรรคในการปฎิบัติงานที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ
ในการท างานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ได้แก่ ปัญหาและอุปสรรคในการ
ปฏิบัติงาน ด้านคุณภาพงาน พบว่า ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ส่วนมากเพ่ิงจะ
บรรจุใหม่ยังขาดประสบการณ์ในการท างาน ท าให้ยังขาดความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน ขาด
ความรอบคอบส่งผลให้คุณภาพของงานหรือการตรวจรับงานไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 

3) ปัญหาด้านการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอกองค์กร โดยแนวทางการแก้ไข
ปัญหา คือ หน่วยงานควรมีแนวทางและเป้าหมายที่ชัดเจน เพ่ือท าให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน เกิดความ
ร่วมมือและการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้บริหารแต่ละองค์กรอาจจะมีการท าบันทึกข้อตกลง
ร่วมกัน (MOU) เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ลดขั้นตอนการท างานที่ยุ่งยาก เกิดความ
รวดเร็วในการท างานร่วมกัน และบรรลุเป้าหมายร่วมกันส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างาน สอดคล้อง
กับแนวคิดของ กิลเมอร์ (อ้างถึงใน บุษบา เชิดชู,2556,หน้า10) ได้กล่าวถึงปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการ
ท างานที่ส าคัญประการหนึ่ง คือ การติดต่อสื่อสาร (Communication) การติดต่อสื่อสารมีความส าคัญ
มากส าหรับผู้มีการศึกษาสูง กระบวนการวิธีท างานและบุคคลระดับต่างๆที่ร่วมกันปฏิบัติงานที่ได้รับ
มอบหมายจะส าเร็จได้ก็เพราะมีกระบวนการวิธีท างานที่ดีไม่ว่าจะเป็นการวางแผนการจัดการองค์การและ
การประเมินผลงานทุกกระบวนการ ต้องมีการติดต่อสื่อสารเป็นตัวเชื่อมต่อ  

 4) ปัญหาปริมาณงานที่มากเกินไป ผู้บังคับบัญชาต้องมอบหมายงานโดยค านึงถึงความรู้
ความสามารถ ตรงตามต าแหน่งและตามความถนัด รวมถึงการสรรหาบุคลากรมาท างานในต าแหน่ง
ที่ว่างเพ่ือให้มีปริมาณงานที่เหมาะสม สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเสร็จตามเวลาที่
ก าหนด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พฤธิสิทธิ์  อุทุม (2559) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ผลการวิจัยพบว่า ปัญหาและอุปสรรค
ในการปฎิบัติงานที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สระแก้ว ด้านปริมาณงาน พบว่า ปริมาณงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว มี
มากกว่าจ านวนของข้าราชการที่มีอยู่โดยภารกิจงานที่มีมากนั้น มีการถ่ายโอนเข้ามายังองค์การบริหาร
ส่วนขังหวัดสระแก้ว ส่งผลให้งานล้นมือ เสร็จไม่ทันตามก าหนดเวลา     
 5) ปัญหาทีมงานขาดก าลังใจในการท างาน การสร้างแรงจูงใจมีผลต่อประสิทธิภาพในการ
ท างานของพนักงาน การสร้างขวัญและก าลังใจด้วยการเพ่ิมรายได้และค่าตอบแทน การให้รางวัลใน
การตั้งใจท างานส าเร็จมีประสิทธิภาพ ร่วมถึงการได้รับการยอมรับนับถือจากเพ่ือนร่วมงาน              
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เมื่อปฏิบัติงานประสบความส าเร็จได้รับการกล่าวชมรวมถึงก าลังใจ บุคลากรเกิดความรักในองค์กร รัก
เพ่ือนร่วมงาน และปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของนลพรรณ บุญฤทธิ์ 
(2558) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฎิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดชลบุรี ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยอิทธิพลและปัจจัยแรงจูงใจในการท างานที่มีผลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฎิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี พบว่า ปัจจัยแรงจูงใจใน
การท างานโดยรวม ถือได้ว่าเป็นสิ่งส าคัญและมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรซึ่ง
หากได้มีการพัฒนาปัจจัยแรงจูงใจในการท างาน ให้มีความสมบูรณ์ชัดเจนในทุกๆ ด้านหรือในทุก
รายละเอียดแล้วย่อมส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เนื่องจากแรงจูงใจจะเป็นตัวก าหนดหรือ
เป็นตัวผลักดันให้เกิดความสนใจ ความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน และเป็นกลไกในการขับเคลื่อน
การปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายขององค์การตามที่ต้องการ และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ จักรี ขอเจริญ 
(2562) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ประสิทธิภาพในการปฎิบัติงานของบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น:
กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบลสะตอ จังหวัดตราด ผลการวิจัย พบว่าการสร้างแรงจูงใจในการท างาน 
ด้วยการได้รับการยอมรับจากเพ่ือนร่วมงานเมื่อปฏิบัติงานประสบความส าเร็จ เช่น กล่าวค าชม การให้
ก าลังใจ แสดงความยินดี เพ่ือให้บุคลากรเกิดความรักในองค์การ เพ่ือนร่วม และสมัครใจในการท างานอย่าง
เต็มที ่
 
ข้อเสนอแนะ 

 จากผลการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้  
  1.ควรมีการสร้างแรงจูงใจในการปฎิบัติงาน เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาการโยกย้ายของพนักงาน

ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาต่อประสิทธิภาพการปฎิบัติงาน   
 2.ควรมีกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ในหน่วยงาน เพ่ือเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี สร้างความ
ราบรื่นในการท างาน สร้างความเข้าใจและความสามัคคี ก่อให้เกิดความรักและความส าเร็จในการ
ท างานร่วมกัน เป็นปัจจัยที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและช่วยลดปัญหาความขัดแย้งกันในที่ท างาน 

3.ควรมีการจัดอบรมให้กับพนักงานในหน่วยงาน เพ่ือเพ่ิมพูนศักยภาพ และพัฒนาความรู้
ด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เก่ียวข้องในการปฏิบัติงาน เพื่อลดปัญหาในการปฎิบัติงาน และท า
ให้การท างานเกิดความคล่องตัว มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 ข้อเสนอแนะในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป 
 เนื่องจากมีข้อจ ากัดในด้านระยะเวลา และสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 
อีกทั้งการวิจัยครั้งนี้ กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key informants) คือ พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล
ราชาเทวะ เท่านั้น อาจท าให้ผลการวิจัยไม่สมบูรณ์เท่าที่ควร ผู้วิจัยขอเสนอแนะให้ในการศึกษาวิจัย
ครั้งต่อไป ควรมีการศึกษาเพ่ิมเติมในหัวข้อวิจัยเดียวกันนี้ โดยเพ่ิมประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ใน     
ภาคประชาชน เพ่ือให้ข้อมูลที่ได้การวิจัยจะได้มีความครอบคลุมและครบถ้วนมากยิ่งขึ้น และสามารถ
น าผลการวิจัยที่สมบูรณ์ น าไปเป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรและองค์กรให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น อันจะน าไปสู่การยกระดับคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลราชาเทวะ และ
สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง 
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