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บทคดัย่อ 

 การวจิยัครัง้นี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อ (1) ศกึษาสภาพปัญหาในการปฏบิตังิานของพนักงาน
ในสงักดัเทศบาลนครเชยีงราย (2) ศกึษาปัจจยัที่ส่งผลต่อประสทิธิภาพในการปฏบิตังิานของ
พนักงานในสงักดัเทศบาลนครเชียงราย (3) เปรยีบเทียบประสทิธิภาพในการปฏิบตังิานของ
พนกังานในสงักดัเทศบาลนครเชยีงรายจ าแนกตามปัจจยัสว่นบุคคล  

กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ไดแ้ก่ ขา้ราชการ/ลูกจา้งประจ า และพนกังานจา้งของ
เทศบาลนครเชียงราย จ านวน 310 ราย โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเก็บข้อมูล 
สถติทิี่ใช้วเิคราะห์ ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบ
สอบสมมติฐานด้วยสถิติ T-test และOne-way ANOVA (F-test) เมื่ อพบความแตกต่าง
เปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ ด้วยวิธีของ Scheff’s และท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย
เทคนิคการวเิคราะหเ์นื้อหาจดัจ าแนกประเภท ของปัญหาและอุปสรรคเป็นรายดา้น 

ผลการศกึษาขอ้มูลปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ พบว่า พนักงานในสงักดัเทศบาลนคร
เชียงรายส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุอยู่ระหว่าง 40-49 ปี จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี        
มปีระเภทของต าแหน่งงานเป็นพนักงานจ้าง มรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน ต ่ากว่า 15,000 บาท และ
สว่นใหญ่มรีะยะเวลาการปฏบิตังิาน น้อยกว่า10 ปี 

ผลการเปรยีบเทยีบระดบัประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของพนักงานในสงักดัเทศบาล
นครเชยีงราย จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคลพบว่าอยู่ในระดบัมาก เมื่อท าการจดัอนัดบัพนักงาน
เทศบาลนครเชยีงรายมปีระสทิธภิาพในการปฏบิตังิานดา้นความส าเรจ็เป็นอนัดบัหนึ่ง รองลงมา
ได้แก่ประสทิธภิาพในด้านความสมัพนัธ์ระหว่างบุคลากร รองลงมาประสทิธภิาพในด้านความ
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รบัผดิชอบรองลงมาประสทิธิภาพในด้านลกัษณะงาน และอนัดบัสุดท้ายประสทิธิภาพในด้าน
ความกา้วหน้าในงาน 

ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบว่า เพศต่างกนั มรีะสทิธภิาพในการปฏบิตัิงานแตกต่างกัน  
ในดา้นความก้าวหน้าในงาน อายุต่างกนัมปีระสทิธภิาพในการปฏบิตังิานแตกต่างกนั ดา้นลกัษณะ
งาน และดา้นความรบัผดิชอบ ส่วนระดบัการศกึษา,ประเภทของต าแหน่งงาน, รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 
และระยะเวลาการปฏิบตัิงานแตกต่างกัน มปีระสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานแตกต่างกัน คอืด้าน
ลกัษณะงาน ดา้นความรบัผดิชอบดา้นความส าเรจ็ และดา้นความก้าวหน้าในงาน 

ผลการศกึษา ปัญหาและอุปสรรคในการปฏบิตังิานของพนักงานในสงักดัเทศบาลนคร
เชียงรายสามารถสรุปได้ดงันี้ ปรมิาณงานไม่เหมาะสมกับจ านวนบุคลากร คนไม่พอกบังาน 
ล าดบัขัน้บงัคบับญัชาในการสัง่การมคี่อนข้างมาก  ขาดการติดต่อประสานงานที่ดีท าให้การ
สื่อสารไม่มคีวามชดัเจน พนักงานไม่เขา้ใจในขอ้ระเบียบ เครื่องมอืไม่ครบ และอุปกรณ์มกีาร
เสือ่มสภาพไม่เอือ้อ านวยต่อการปฏบิตังิาน 

 
ค าส าคญั : ประสทิธภิาพ 

 

ABSTRACT 
 

 The objectives of this research are intended to (1) study the operational difficulties of 
the staff of the municipality of Chiang Rai; (2) examine the factors affecting the performance of 
employees of the municipality of Chiang Rai; and (3) compare the performance of employees 
in the municipality of Chiang Rai, categorised by personal factors. 

The samples used in this study included 310 civil servants (full-time employees) and 
employees of the municipality of Chiang Rai by method; using questionnaires as a tool for 
collecting including frequency, percentage, and standard deviation; testing with T-test and 
one-way ANOVA (F-test) statistics and comparing differences on a dual basis with Scheffe's  
and data analysis with content analysis techniques, categorising the difficulties and obstacles 
to the functioning of employees in the municipality of Chiang Rai in each section. 

The results of the research revealed that the sample of employees of the 
municipality of Chiang Rai was mainly female, aged between 40 and 49, and graduated 
with an undergraduate degree. There are different levels, depending on the type of 
position being hired for. Most respondents earn an average monthly income of less than 
 15,000 Baht, and the majority of respondents have a period of employment of less than 10 years. 
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A comparison of employee performance levels in the municipality of Chiang Rai, 
which may be ranked by personal factors, was found to be very high. According to the 
classification of employees in the municipality of Chiang Rai, it was found to be the  
number one priority to accomplish. The second is employee effectiveness. Next is 
performance with responsibility, followed by efficiency in terms of job characteristics, and 
the last place is efficiency in the field of progress at work. 

The results of the study of employees of the municipality of Chiang Rai of various 
kinds were found to vary statistical. The subjects of different ages were found to have 
different performance effectiveness, statistically, aspects: job description and 
accountability. In terms of educational attainment, types of jobs, average monthly 
earnings, and different periods of performance, there was a statistically, resulting in four 
aspects: job description, accountability, success, and career development. 

The results of the study, problems and obstacles in the performance of employees 
under Chiang Rai Municipality can be summarized as follows. The amount of work is not 
appropriate for the number of personnel. not enough people for work The hierarchy of 
commands in order is quite large. Lack of good coordination makes communication 
unclear. Employees do not understand the rules. not complete tools and the equipment 
has deteriorated, unfavorable for operation. 

 
Keywords:  efficiency 
 

บทน า 
 

ความเป็นมา และความส าคญัของปัญหา 

องคก์รทุกองคก์รจะประสบผลส าเรจ็บรรลุจุดมุ่งหมายทีก่ าหนดไดน้ัน้ การใชท้รพัยากร
ในองคก์รอย่างมปีระสทิธภิาพ มคีวามส าคญัอย่างยิง่ บุคลากรหรอืคน ถอืไดว้่าเป็นปัจจยัส าคญั
ล าดบัแรก ที่น าความส าเร็จมาสู่องค์กร โดยทัว่ไปคนแต่ละคนมีลักษณะที่หลากหลาย และ
แตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นในด้านความรู้ ทกัษะ และทศันคติ ซึ่งคุณลักษณะดงักล่าวถือเป็น
คุณลักษณะที่ส าคัญที่จะท าให้การปฏิบัติภารกิจต่างๆ ขององค์กรบรรลุเป้าหมายอย่าง             
มปีระสทิธภิาพ และประสทิธผิล  

แต่เนื่องจากปัจจยัแวดลอ้มต่างๆ ไดเ้ปลีย่นแปลงไปอย่างรวดเรว็ ส่งผลใหว้ถิชีวีติการ
ท างานของบคุลากรทุกระดบัมคีวามเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเรว็และไม่หยุดนิ่ง รวมถงึการไม่มี



4 
 

การก าหนดหน้าที่หลกัของหน่วยงานที่ชดัเจนหรอืมแีต่หลา้หลงั  มกีารท างานซ ้าซ้อนระหว่าง
ต าแหน่ง โครงสรา้งการบรหิารงานของแต่ละต าแหน่งจงึไม่สอดคลอ้งกบังานของหน่วยงาน   

ส าหรบัเทศบาลนครเชยีงรายเป็นองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ เป็นหน่วงงานของรฐับาล 
การที่เทศบาลนครเชียงราย มบีุคลากรในสงักดัเป็นจ านวนมากท าให้มคีวามแตกต่างทัง้ทางด้าน
ความรู้ ความสามารถ ทกัษะ และทศันคต ิจงึอาจท าให้การบรหิารงานบางส่วน การควบคุม การสัง่
การอาจไม่บรรลุเป้าหมาย หรอืคลาดเคลื่อนจากเป้าหมายได ้ประกอบกบัในปัจจุบนัการเปลีย่นแปลง
ของระบบราชการ เช่น ปัญหาอตัราก าลงัของขา้ราชการที่ถูกจ ากดัลดน้อยลง และการปรบัเปลี่ยน
โครงสร้างระบบราชการ เป็นต้น ผู้วิจยัในฐานะที่เป็นบุคลากรที่ปฏิบัติงานในองค์กรส านักงาน
เทศบาลนครเชยีงราย จงึมคีวามสนใจที่จะศกึษาถงึปัจจยัทีส่่งผลต่อประสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน
ของพนักงานเทศบาลนครเชียงราย เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาศกัยภาพของบุคลากรในการ
ปฏบิตังิานใหเ้กดิประสทิธภิาพสงูสุด 

 
วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ศกึษาสภาพปัญหาในการปฏบิตังิานของพนกังานในสงักดัเทศบาลนครเชยีงราย 
2. เพื่อศกึษาปัจจยัทีส่่งผลต่อประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของพนักงานในสงักดัเทศบาล

นครเชยีงราย  
3. เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานในสังกัดเทศบาลนคร

เชยีงรายจ าแนกตามปัจจยัสว่นบุคคล 
 

สมมติฐานของการวิจยั 
 พนกังานเทศบาลนครเชยีงรายทีม่ปัีจจยัสว่นบุคคลแตกต่างกนัสง่ผลต่อประสทิธภิาพใน
การปฏบิตังิานแตกต่างกนั 
 
ขอบเขตของการศึกษา 

การวจิยัเรื่อง ปัจจยัทีส่่งผลต่อประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของพนกังานเทศบาลนคร
เชยีงราย  

1. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตวัอย่าง ประชากรทีใ่หข้อ้มลูในการวจิยัครัง้นี้ คอื 

ขา้ราชการและพนักงานจ้างของเทศบาลนครเชยีงราย จ านวน 1,258 ราย กลุ่มตวัอย่างทีใ่ช้ใน
การวจิยัครัง้นี้ จ านวน 310 ราย  

2. ขอบเขตด้านเน้ือหา ในการศกึษาครัง้นี้ ผู้วจิยัได้มุ่งเน้นศกึษาถงึประสทิธภิาพใน

การปฏิบัติงานของพนักงานในสงักัดเทศบาลนครเชียงราย ในด้านลักษณะงาน ด้านความ
รบัผดิชอบ ดา้นความสมัพนัธ์ระหว่างบุคลากร ดา้นความส าเรจ็ และดา้นความก้าวหน้าในงาน 
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รวมถึงความแตกต่างของประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานของพนักงานในสงักดัเทศบาลนคร
เชยีงรายจ าแนกตาม เพศ อายุ ระดบัการศกึษา ประเภทของต าแหน่งงาน รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 
และระยะเวลาการปฏบิตังิาน 

3. ขอบเขตด้านระยะเวลา การวจิยัครัง้นี้ใช้ระยะเวลาด าเนินการศกึษา โดยเริม่ศึกษา

ข้อมูลในเดือน มนีาคม ถึงเมษายน พ.ศ. 2565 และเก็บรวบรวมข้อมูลในเดือน พฤษภาคม ถึง 
กรกฎาคม พ.ศ. 2565 

 
ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบัจากการวิจยั 

1. ทราบถึงประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานของพนักงานในสงักัดเทศบาลนครเชียงราย   
เพือ่น ามาปรบัปรุงพฒันาการปฏบิตังิานของพนกังานในสงักดัเทศบาลนครเชยีงรายต่อไป 

2. ทราบถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานในสังกัด
เทศบาลนครเชยีงราย และขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการวจิยัสามารถน าไปประยุกต์ใชใ้ห้เกดิประโยชน์ใน
การเพิม่ประสทิธภิาพการปฏบิตังิานของพนกังานในสงักดัเทศบาลนครเชยีงราย 

3. เพื่อพฒันารูปแบบในการเพิม่ประสทิธภิาพการปฏบิตังิานของพนักงานในสงักดัเทศบาล
นครเชยีงราย 

4. ผลจากการวจิยัสามารถน าไปใชเ้ป็นแนวทางในการศกึษาเพิม่เตมิ หรอืเป็นประโยชน์
ต่อผู้สนใจในการศึกษาวิจยัเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ของพนักงานในสังกัด
เทศบาลนครเชยีงราย และสามารถน า ไปแกไ้ขปัญหาและอุปสรรคในการท างานไดต้่อไป 

 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 

แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัประสิทธิภาพการ 

ความหมายของประสิทธิภาพ จากการศกึษาเอกสารต่าง ๆ ปรากฏว่ามนีักวชิาการ 
ไดใ้หน้ิยามและค าจ ากดัความในเรื่องของประสทิธภิาพไวด้งัต่อไปนี้ 

“ประสทิธภิาพ” ตามพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑติยสถาน พ.ศ. 2525 (ราชบณัฑติยสถาน, 
2525) หมายถงึ ความสามารถทีท่ าใหเ้กดิผลในการท างาน 

ศิรวิรรณ  เสรรีตัน์ และคณะ (2550, หน้า 3) ได้ให้ความหมายว่าประสทิธิภาพเป็น
ความสามารถในการบรรลุจุดมุ่งหมายโดยใชท้รพัยากรต ่าสุดกล่าวคอืใชว้ธิกีารใหเ้กดิการจดัสรร
ทรพัยากรทีส่ ิน้เปลอืงน้อยทีสุ่ด โดยมเีป้าหมายคอืประสทิธผิลหรอืใหบ้รรลุจุดมุ่งหมายทีก่ าหนด
ไว้สูงสุด ประสิทธิภาพจะแสดงถึงความส าคัญระหว่างปัจจัยน าเข้า( inputs) และผลผลิต 
(outputs)โดยมเีป้าหมายทีจ่ะใชต้น้ทุน ของทรพัยากรทีต่ ่าทีสุ่ด 
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 แนวคิดและทฤษฎีคณุลกัษณะของงาน 

แนวคดิในการวเิคราะห์งาน  (ส านักงาน ก.พ., 2553 ,หน้า 4) การวเิคราะห์งาน คอื 
กระบวนการรวบรวม วิเคราะห์ลักษณะงานและผลสัมฤทธิท์ี่ส่วนราชการคาดหวงัจากงาน    
เพือ่น าเสนอเนื้อหาสาระของงานอย่างถูกตอ้งและชดัเจน 

ค าบรรยายลักษณะงาน เอกสารค าบรรยายหรือค าพรรณนาลักษณะงาน ( Job 
Description) (เบญจมาส ลักษณิยานนท์, 2547, หน้า 34)  เป็นเอกสารที่จดัท าขึ้นอย่างเป็น
ระบบ ท าการรวบรวมข้อมูลทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกบังาน ซึ่งเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกบัอ านาจ 
หน้าที่ความรบัผดิชอบ และกระบวนการปฏิบตัิงาน ตลอดจนภาระอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏบิตังิานนัน้ๆ 

 

 แนวคิดและทฤษฎีความรบัผิดชอบ 
กรมสามญัศกึษา(2526, หน้า 66) ไดใ้หค้วามหมายของความรบัผดิชอบไวว้่า หมายถงึ 

การที่มคีวามมุ่งมัน่ตัง้ใจปฏบิตัหิน้าที่การงานให้บรรลุผลส าเรจ็ตามความมุ่งหมาย ยอมรบัผล
การกระท านัน้ และพยายามปรบัปรุงการปฏบิตัหิน้าทีใ่หด้ยีิง่ขึน้ 

กรมสุขภาพจติ(2543, หน้า 24) กล่าวถงึความรบัผดิชอบว่า หมายถงึ ลกัษณะนิสยัและ
เจตคตขิองนักเรยีนซึ่งผลกัดนัใหน้ักเรยีนปฏบิตัติามระเบยีบ เคารพสทิธขิองผูอ้ื่นท าตามหน้าที่
ของตนมคีวามซื่อสตัยส์ุจรติ 

 
แนวความคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัความสมัพนัธร์ะหว่างเพื่อนร่วมงาน 

แอลเดอรเ์ฟอร ์(Allderfer, 1972) (อา้งถงึใน กนกวรรณ ศรทีองสุก, 2559 หน้า 13-17) 
ไดใ้หค้วามหมายความสมัพนัธ์ระหว่างเพือ่นร่วมงานไวว้่าคอื การมคีวามสมัพนัธท์ีด่ภีายในกลุ่ม
ผูป้ฏบิตังิานในระดบัเดยีวกนัมกีารเอือ้เฟ้ือเผื่อแผ่ช่วยเหลอืซึง่กนัและกนั 

 
แนวคิดและทฤษฎีความส าเรจ็ 

ทฤษฎีความส าเร็จ(Achievement Needs (nAch)) เมคเคลแลนด์ (McClelland,1953)  
มคีวามเชื่อว่า มนุษยเ์รามุ่ง จะกระท า สิง่ใดสิง่หนึ่ง ใหส้ าเรจ็ลุล่วงไป  
 
แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัความก้าวหน้าในอาชีพ 

พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑติยสถาน, 2525 หน้า 92 ความหมายของความก้าวหน้า
ความกา้วหน้าหมายถงึ การเปลีย่นแปลงของเดมิใหด้ขีึน้ตามล าดบัเจรญิเตบิโตเรว็กว่าปกต ิ 

ปานทพิย ์บุณยะสุต (2540) ความก้าวหน้าหมายถงึ ความเปลีย่นแปลงใหด้ขีึ้น ในที่นี้
เป็นการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้จากการประสบผลส าเรจ็ในการท างาน ท าใหเ้กดิความก้าวหน้าใน
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การเลื่อนขัน้เลื่อนต าแหน่ง และเลื่อนเงนิเดอืน อ านาจหน้าทีแ่ละสถานภาพในการท างาน การ
ยกระดบัต าแหน่งให้สูงขึ้น และยงัมีค าที่มีความใกล้เคียงกับค ากับค าว่าความก้าวหน้า คือ 
ความกา้วหน้าในอาชพีงานโอกาสกา้วหน้าในอาชพี 
 

งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

สรินิภา ทาระนดั (2561) ศกึษาถงึการศกึษาประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของขา้ราชการ
ส่วนทอ้งถิน่ในเขตพืน้ทีอ่ าเภอจอมทอง จงัหวดัเชยีงใหม่ ผลการศกึษาพบว่าผูต้อบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มอีายุระหว่าง 36 -40 ปี มรีะดบัการศึกษาปรญิญาตรมีอีายุการท างาน
ตัง้แต่ 6 -10 ปี มรีายได้ต่อเดอืน 20,001 -25,000 บาท สงักดัส านักปลดั ต าแหน่งงานสายงาน
วชิาการ มรีะดบัความคดิเห็นด้านสมรรถนะหลกั มากที่สุด คอื ด้านการท างานเป็นทีม มรีะดบั
ความคิดเห็นด้านปัจจัยจูงใจ มากที่สุด คือ ด้านความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน  และด้าน
ความส าเร็จในการท างาน มรีะดบัความคดิเหน็ด้านประสทิธิภาพในการปฏิบตัิงาน มากที่สุด  
คอืดา้นความรวดเรว็ ปัญหาและอุปสรรคทีพ่บในการปฏบิตังิาน แบ่งออกเป็นสามดา้น คอืดา้น
สมรรถนะหลกั พบปัญหาในการปฏิบตัิงานมากที่สุด คอื ด้านการยดึมัน่ในความถูกต้องและ
จรยิธรรม รอ้ยละ 46.4 ดา้นปัจจยัจูงใจ พบปัญหาในการปฏบิตังิานมากทีสุ่ด คอื ดา้นลกัษณะงาน
ทีท่ า รอ้ยละ60.0 ดา้นประสทิธภิาพ พบปัญหาในการปฏบิตังิานมากทีสุ่ด คอื ดา้นความประหยดั
หรอืความคุม้ค่าของทรพัยากร รอ้ยละ 29.3 

ปรศินา พมิพา (2559) ศึกษาปัจจยัที่มผีลต่อประสทิธิภาพการปฏิบตัิงานของบุคลากร
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ ในเขตอ าเภอธาตุพนม จงัหวดันครพนม ผลการศกึษาพบว่าปัจจยัที่มี
ผลต่อประสทิธภิาพการปฏบิตังิานของบุคลากรองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตอ าเภอธาตุพนม 
มจี านวน 6 ตวัแปร ประกอบดว้ย ปัจจยัดา้นความส าเรจ็ในการท างานปัจจยัดา้นอ านาจในหน้าทีใ่น
การท างาน ปัจจยัดา้นการมสี่วนร่วมรบัผดิชอบในการท างาน ปัจจยัดา้นการนิเทศงาน ปัจจยัด้าน
ภาวการณ์ท างาน และปัจจยัดา้นการยอมรบันับถอือย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิ 
 

กรอบแนวคิดท่ีใช้ในการวิจยั 
             ตวัแปรตน้              ตวัแปรตาม 
 
 
 
 
 
 

ปัจจยัส่วนบุคคล 

- เพศ 
- อาย ุ
- ระดบัการศกึษา 
- ประเภทของต าแหน่งาน 
- รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 
- ระยะเวลาการปฏบิตังิาน 
 

ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของ
พนักงานเทศบาลนครเชียงราย  

- ดา้นลกัษณะงาน 
- ดา้นความรบัผดิชอบ 
- ดา้นความสมัพนัธร์ะหว่างบุคลากร 
- ดา้นความส าเรจ็ 
- ดา้นความก้าวหน้าในงาน 
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วิธีด าเนินการวิจยั 

 
ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

ประชากรที่ให้ข้อมูลในการวิจยัครัง้นี้ คือ ข้าราชการและพนักงานของเทศบาลนคร
เชียงราย จ านวน 1,258 ราย กลุ่มตวัอย่างที่ใช้เป็นข้าราชการและพนักงานของเทศบาลนคร
เชียงราย จ านวน 310 ราย ได้ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างในกรณีที่ทราบจ านวนประชากร        
ทีแ่น่นอน โดยใชสู้ตรยามาเน่ (Yamane,1973) ในทีน่ี้ใชก้ารทดสอบทีร่ะดบัความเชื่อมัน่รอ้ยละ 
95 คอื ให้มคีวามคลาดเคลื่อนร้อยละ 5 หรอื 0.05 การสุ่มตวัอย่างแบบหลายขัน้ตอน (Multi- 
Stage Random Sampling) โดยใช้วธิีการสุ่มตวัอย่างแบบชัน้ภูม ิ(Stratified Sampling) คอืมี
การจดัแบ่งพนักงานเทศบาลนครเชยีงรายตามประเภทของต าแหน่งงาน และใชว้ธิกีารเลอืกสุ่ม
กลุ่มตวัอย่างตามสะดวกหรอืสมคัรใจ (Convenient or Volunteer Sampling) 

 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 

 เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลูคอื แบบสอบถาม โดยแบ่งเป็น 3 ตอน ดงันี้ 
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกบัปัจจยัพื้นฐานส่วนบุคคล โดยมลีกัษณะแบบสอบถาม

เป็นแบบตวัเลอืก 
ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกบัประสทิธิภาพในการปฏิบตังิานของพนักงานเทศบาล

นครเชยีงราย 5 ดา้น โดยมเีกณฑก์ารใหค้ะแนน 5 ระดบั จากมากทีสุ่ด ถงึ น้อยทีสุ่ด  
ส่วนที ่3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกบัขอ้เสนอแนะปัญหา และอุปสรรคในการปฏบิตัิงาน

ของพนกังานเทศบาลนครเชยีงราย เป็นแบบสอบถามปลายเปิด  
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

ผูว้จิยัไดท้ าการรวบรวมขอ้มลูจากแบบสอบถามและตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์ของ
ขอ้มูล จากนัน้ไดน้ าขอ้มูลจากแบบสอบถามมาท าการลงรหสั ท าการวเิคราะหข์อ้มูลทีไ่ดโ้ดยใช้
โปรแกรมส าเรจ็รปู เพือ่น าเสนอขอ้มลูและวเิคราะหข์อ้มลู ดงันี้ 

ขอ้มูลเกี่ยวกบัปัจจยัส่วนบุคคล และขอ้มูลเกี่ยวกบัประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของ
พนักงานเทศบาลนครเชยีงราย วเิคราะหข์อ้มูลโดยใชส้ถติเิชงิพรรณนา (Descriptive statistics) 
ได้แก่ ความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard deviation) การทดสอบสมมตฐิานศกึษาเปรยีบเทยีบปัจจยัส่วนบุคคล กบั
ประสทิธภิาพการปฏบิตังิาน วเิคราะหโ์ดยใชส้ถติอินุมาณ (Inferrential statistics) ทดสอบดว้ย
สถติ ิT-test และ One-way ANOVA (F-test) และเปรยีบเทยีบความแตกต่างเป็นรายคู่ ดว้ยวธิี
ของ Scheffe’s ซึ่งก าหนดระดบันัยส าคญัทางสถติทิี่ 0.05 ส่วนขอ้เสนอแนะแสดงความคดิเห็น
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เกี่ยวกบัปัญหา และอุปสรรค ท าการวเิคราะห์ขอ้มูลด้วยเทคนิคการวเิคราะห์เนื้อหา (Content 
analysis) และจดัจ าแนกประเภท (Classification) ของปัญหาเป็นรายดา้น 

 
ผลการวิจยั 

 
ผลการวเิคราะหแ์บงออกเป็น 4 สว่น ดงัต่อไปนี้ 

1. ผลการศกึษาขอ้มูลปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ พบว่า พนกังานในสงักดัเทศบาลนคร
เชียงรายส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุอยู่ระหว่าง 40-49 ปี จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี        
มีประเภทของต าแหน่งงานเป็นพนักงานจ้าง มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต ่ากว่า 15,000 บาท     
และสว่นใหญ่มรีะยะเวลาการปฏบิตังิาน น้อยกว่า10 ปี 

2. ผลการเปรียบเทียบระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานในสงักัด
เทศบาลนครเชยีงราย จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคลพบว่าอยู่ในระดบัมาก เมื่อท าการจดัอนัดบั
พนักงานเทศบาลนครเชยีงรายมปีระสทิธภิาพในการปฏบิตังิานดา้นความส าเรจ็เป็นอนัดบัหนึ่ง 
รองลงมาการวเิคราะหป์ระสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของพนกังานในสงักดัเทศบาลนครเชยีงราย 
ได้แก่ประสทิธภิาพในด้านความสมัพนัธ์ระหว่างบุคลากร รองลงมาประสทิธภิาพในด้านความ
รบัผดิชอบรองลงมาประสทิธิภาพในด้านลกัษณะงาน และอนัดบัสุดท้ายประสทิธิภาพในด้าน
ความกา้วหน้าในงาน 

3. ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบว่า เพศต่างกนั มรีะสทิธภิาพในการปฏบิตังิานแตกต่างกนั  
ในดา้นความก้าวหน้าในงาน อายุต่างกนัมปีระสทิธภิาพในการปฏบิตังิานแตกต่างกนั ดา้นลกัษณะ
งาน และดา้นความรบัผดิชอบ ส่วนระดบัการศกึษา,ประเภทของต าแหน่งงาน, รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 
และระยะเวลาการปฏิบตัิงานแตกต่างกัน มปีระสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานแตกต่างกัน คอืด้าน
ลกัษณะงาน ดา้นความรบัผดิชอบดา้นความส าเรจ็ และดา้นความก้าวหน้าในงาน 

4. ผลการศึกษา ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบตัิงานของพนักงานในสงักดัเทศบาล
นครเชยีงรายสามารถสรุปไดด้งันี้ ปรมิาณงานไม่เหมาะสมกบัจ านวนบุคลากร คนไม่พอกบังาน 
ล าดบัขัน้บงัคบับญัชาในการสัง่การมคี่อนข้างมาก  ขาดการติดต่อประสานงานที่ดีท าให้การ
สื่อสารไม่มคีวามชดัเจน พนักงานไม่เขา้ใจในขอ้ระเบียบ เครื่องมอืไม่ครบ และอุปกรณ์มกีาร
เสือ่มสภาพไม่เอือ้อ านวยต่อการปฏบิตังิาน 
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อภิปรายผลการวิจยั 

 
 จากการศกึษาปัจจยัที่ส่งผลต่อประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของพนักงานเทศบาลนคร
เชยีงรายสามารถน าผลการศกึษามาอภปิรายผล ดงันี้ 

ผลการวเิคราะหป์ระสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของพนกังานเทศบาลนครเชยีงราย  
โดยมีองค์ประกอบ 5 ด้าน คือ ด้านลักษณะงาน, ด้านความรบัผิดชอบ, ด้านความสมัพนัธ์
ระหว่างบุคลากร,ด้านความส าเรจ็, ด้านความก้าวหน้าในงาน เมื่อพจิารณาในภาพรวม พบว่า 
ระดบัประสทิธภิาพในภาพรวมค่าเฉลีย่อยู่ในระดบัมาก แสดงว่าพนักงานเทศบาลนครเชยีงราย
ส่วนใหญ่มคีวามคดิเหน็เป็นเชงิบวก สอดคลอ้งกบัแนวคดิ เฉลมิเกยีรต ิแก้วหอม (2555) กล่าว
ว่างานทุกอย่างบนโลกใบนี้มนุษยเ์ป็นผูส้ร้างขึน้มามรีะดบัความยากง่ายทีแ่ตกต่างกนัไปขึ้นอยู่
กบัสภาพบรบิทพืน้ที ่และความมุ่งหวงัขององคก์ร 

จากผลการศกึษาเปรยีบเทยีบปัจจยัทีส่่งผลต่อประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของพนักงาน
เทศบาลนครเชยีงราย จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล พบว่า เพศ อายุ ระดับการศกึษา ประเภท
ของต าแหน่งงาน รายได้เฉลี่ยต่อเดอืน และระยะเวลาการปฏบิตังิาน แตกต่างกนั  การที่มอีายุ
มาก ระดบัการศกึษาสงู ต าแหน่งหน้าทีง่านระดบัสงู รายไดม้าก และระยะเวลาในการปฏบิตังิาน
นานมคีวามก้าวหน้าอย่างรวดเรว็เป็นผู้ที่มทีศันคตใินการท างานทีด่ ีเป็นผูน้ ามุ่งใหง้านเกิดผล
สัมฤทธิส์่งผลให้ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
นรวชิญ์ สมฤทธิ ์(2557) ศกึษาปัจจยัทีส่่งผลต่อประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของบุคลากรใน
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลเชยีงบาน อ าเภอเชยีงค า จงัหวดัพะเยา ผลการศกึษาพบว่าปัจจยัดา้น
อายุที่แตกต่างกนัส่งผลต่อประสทิธิภาพในการปฏิบตังิานของบุคลากรในองค์การบรหิารส่วน
ต าบลเชยีงบานเฉพาะในดา้นการมสีว่นร่วมของเจา้หน้าที่ 

ประเภทของต าแหน่งงาน ผู้ที่มีประเภทของต าแหน่งงานระดับชัน้ข้าราชการ/
ลูกจา้งประจ า มปีระสทิธภิาพในการปฏบิตังิานมากกว่าระดบัชัน้พนักงานจ้าง ทีก่ารปฏบิตังิาน
แตกต่างกนัเพราะขอบเขตอ านาจหน้าที่ความรบัผดิชอบงานในแต่ละระดบัต าแหน่งมีความ
แตกต่างกัน ส่งผลให้ประสิทธิภาพของงานแต่ละระดับต าแหน่งมีความแตกต่างกันไปซึ่ง
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ปิต ิวลัยะเพช็ร ์(2548) ศกึษาเรื่อง ปัจจยัทีม่ผีลต่อประสทิธภิาพในการ
ปฏบิตังิานของขา้ราชการกรมกจิการพลเรอืนทหารเรอื ผลการศกึษาพบว่าขา้ราชการกรมกิจการ
พลเรือนทหารที่มียศทางทหาร และมีต าแหน่งหน้าที่ที่แตกต่างกัน มีประสิทธิภาพในการ
ปฏบิตังิานแตกต่างกนั 

ระยะเวลาการปฏบิตังิานผูท้ีม่รีะยะเวลาการปฏบิตังิานมากกว่า 20 ปีขึน้ไปมปีระสทิธภิาพ
ในการปฏิบัติงานมากกว่า ผู้ที่มีระยะเวลาการปฏิบัติงาน 10 – 20 ปี และผู้ที่มีระยะเวลาการ
ปฏบิตังิานน้อยกว่า 10 ปี การทีเ่ป็นผูม้ปีระสบการณ์ในการปฏบิตังิานเป็นเวลานาน มคีวามช านาญ
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ในงานสามารถก ากบัดูแลควบคุมงานตามเป้าหมายทีว่างไวม้กัช่วยส่งผลให้ประสทิธภิาพของงานมี
ความแตกต่างกนัไปซึ่งสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ปรศินา พมิพา (2559) ศกึษา เรื่องปัจจยัทีม่ผีลต่อ
ประสทิธภิาพการปฏบิตังิานของบุคลากรองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ ในเขตอ าเภอธาตุพนม จงัหวดั
นครพนม ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน มีจ านวน 6 ตัวแปร 
ประกอบด้วย ปัจจยัด้านความส าเร็จในการท างานปัจจยัด้านอ านาจในหน้าที่ในการท างาน ปัจจยั
ด้านการมสี่วนร่วมรบัผดิชอบในการท างาน ปัจจยัด้านการนิเทศงาน ปัจจยัด้านภาวการณ์ท างาน 
และปัจจยัดา้นการยอมรบันับถอื 

 
ข้อเสนอแนะ 

 

1. ประสิทธิภาพด้านลกัษณะงาน ผูบ้งัคบับญัชาควรเปิดโอกาสใหพ้นกังานมสีว่นร่วม
ในการคดิวางแผนและการตดัสนิใจในงานต่าง ๆ ทีพ่นกังานรบัผดิชอบอยู่ เพือ่ใหพ้นกังาน      
มคีวามรูส้กึผกูพนักบังาน และเป็นการเปิดโอกาสใหพ้นักงานพฒันาศกัยภาพไดอ้ย่างเตม็ที่ 

2. ประสิทธิภาพด้านความรบัผิดชอบ ควรแกปั้ญหาขาดแคลนหรอืจ านวนขา้ราชการ
และพนกังานไม่เพยีงพอต่อจ านวนปรมิาณงาน ดว้ยการสรรหาและแต่งตัง้พนกังานจา้งตาม
ภารกจิ (สญัญาจา้ง 4 ปี) หรอืพนกังานจา้งทัว่ไป (สญัญาจา้ง 1 ปี) เพือ่เขา้มาท างานทดแทน
ต าแหน่งขา้ราชการทีก่รมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ยงัไม่ไดด้ าเนินการสรรหา และบรรจุ
แต่งตัง้ เพือ่ใหท้ างานในต าแหน่งนัน้ไปพลางก่อน 

3. ประสิทธิภาพด้านความสมัพนัธ์ระหว่างบุคลากร ควรมกีารจดัอบรมการพฒันา
องคก์ร (Organization Development : OD) ของหน่วยงานอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ เป็นกจิกรรม
เพิม่ความสมัพนัธใ์หก้บับุคลากรระหว่างองคก์รหรอืระหว่างพนกังานในเทศบาลนครเชยีงราย 
เพราะปัจจุบนัมบีุคลากรใหม่เป็นจ านวนมาก ท าใหบุ้คลากรในองคก์รเดยีวกนัแต่กไ็ม่รูจ้กักนั 

4. ประสิทธิภาพด้านความส าเรจ็ ควรจะมกีารจดัอบรมหรอืสง่เสรมิใหพ้นกังานเขา้
ร่วมอบรมในสายงานเพือ่ใหพ้นกังานไดพ้ฒันาศกัยภาพหน้าทีง่านอยู่เสมอ เป็นการเพิม่ขดี
ความสามารถ ทกัษะไหวพรบิความช านาญ หรอืใหพ้นกังานสามารถไดใ้ชเ้ทคนิคใหม่ๆ เพือ่
แกไ้ขปัญหาอย่างเป็นระบบในการปฏบิตังิาน 

5. ประสิทธิภาพด้านความก้าวหน้าในงาน ควรทีจ่ะมนีโยบายมกีารจดัหาสิง่ตอบ
แทนทีส่นบัสนุนเชดิชเูกยีรตเิพือ่เป็นขวัญและก าลงัใจใหอ้ยู่เสมอตามสมควร  
ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 

1. การศกึษาครัง้นี้เป็นการศกึษาเชงิปรมิาณ ซึง่เป็นการศกึษาเกีย่วกบัประสทิธภิาพใน
การปฏบิตังิานของพนกังานเทศบาลนครเชยีงรายเท่านัน้ ดัง้นัน้ ควรมกีารศกึษาในเชงิคุณภาพ
ควบคู่ไปดว้ยเพือ่ใหไ้ดป้ระเดน็ปัญหาอื่นทีน่่าศกึษาใหก้วา้งขวางมากขึน้ 



12 
 

2. ควรมกีารศกึษาดา้นอื่นๆ ดว้ยเพือ่เป็นแนวทางในการปรบัปรุงการด าเนินงานและ
เป็นประโยชน์ในการวางนโยบาย ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการขององคก์รต่อไป 
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