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บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาสภาพปั ญหาในการปฏิบตั งิ านของพนักงาน
ในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย (2) ศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านของ
พนักงานในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย (3) เปรียบเทียบประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านของ
พนักงานในสังกัดเทศบาลนครเชียงรายจาแนกตามปั จจัยส่วนบุคคล
กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ได้แก่ ข้าราชการ/ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างของ
เทศบาลนครเชียงราย จานวน 310 ราย โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล
สถิตทิ ่ใี ช้วเิ คราะห์ ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบ
สอบสมมติ ฐ านด้ ว ยสถิ ติ T-test และOne-way ANOVA (F-test) เมื่ อ พบความแตกต่ า ง
เปรียบเทียบความแตกต่ างเป็ น รายคู่ ด้ว ยวิธีของ Scheff’s และทาการวิเ คราะห์ข้อ มูล ด้ว ย
เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหาจัดจาแนกประเภท ของปั ญหาและอุปสรรคเป็ นรายด้าน
ผลการศึกษาข้อมูลปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ พบว่า พนักงานในสังกัดเทศบาลนคร
เชียงรายส่ว นใหญ่ เ ป็ นเพศหญิง มีอ ายุอ ยู่ระหว่าง 40-49 ปี จบการศึกษาระดับปริญ ญาตรี
มีประเภทของตาแหน่ งงานเป็ นพนักงานจ้าง มีรายได้เฉลีย่ ต่อเดือน ต่ากว่า 15,000 บาท และ
ส่วนใหญ่มรี ะยะเวลาการปฏิบตั งิ าน น้อยกว่า10 ปี
ผลการเปรียบเทียบระดับประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านของพนักงานในสังกัดเทศบาล
นครเชียงราย จาแนกตามปั จจัยส่วนบุคคลพบว่าอยู่ในระดับมาก เมื่อทาการจัดอันดับพนักงาน
เทศบาลนครเชียงรายมีประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านด้านความสาเร็จเป็ นอันดับหนึ่ง รองลงมา
ได้แก่ประสิทธิภาพในด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร รองลงมาประสิทธิภาพในด้านความ
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รับผิดชอบรองลงมาประสิทธิภาพในด้านลักษณะงาน และอันดับสุดท้ายประสิทธิภาพในด้ าน
ความก้าวหน้าในงาน
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า เพศต่างกัน มีระสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงานแตกต่างกัน
ในด้านความก้าวหน้าในงาน อายุต่างกันมีประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านแตกต่างกัน ด้านลักษณะ
งาน และด้านความรับผิดชอบ ส่วนระดับการศึกษา,ประเภทของตาแหน่งงาน, รายได้เฉลีย่ ต่อเดือน
และระยะเวลาการปฏิบตั ิงานแตกต่างกัน มีประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงานแตกต่างกัน คือด้าน
ลักษณะงาน ด้านความรับผิดชอบด้านความสาเร็จ และด้านความก้าวหน้าในงาน
ผลการศึกษา ปั ญหาและอุปสรรคในการปฏิบตั งิ านของพนักงานในสังกัดเทศบาลนคร
เชียงรายสามารถสรุปได้ดงั นี้ ปริมาณงานไม่เหมาะสมกับจานวนบุคลากร คนไม่พอกับงาน
ลาดับขัน้ บังคับบัญชาในการสังการมี
่
ค่อนข้างมาก ขาดการติดต่อประสานงานที่ดีทาให้การ
สื่อสารไม่มคี วามชัดเจน พนักงานไม่เข้าใจในข้อระเบียบ เครื่องมือไม่ครบ และอุปกรณ์มกี าร
เสือ่ มสภาพไม่เอือ้ อานวยต่อการปฏิบตั งิ าน
คาสาคัญ : ประสิทธิภาพ
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
บทนา
ความเป็ นมา และความสาคัญของปัญหา
องค์กรทุกองค์กรจะประสบผลสาเร็จบรรลุจุดมุ่งหมายทีก่ าหนดได้นนั ้ การใช้ทรัพยากร
ในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ มีความสาคัญอย่างยิง่ บุคลากรหรือคน ถือได้ว่าเป็ นปั จจัยสาคัญ
ล าดับแรก ที่นาความส าเร็จมาสู่อ งค์กร โดยทัวไปคนแต่
่
ล ะคนมีล ักษณะที่หลากหลาย และ
แตกต่างกันไม่ว่าจะเป็ นในด้า นความรู้ ทักษะ และทัศ นคติ ซึ่งคุ ณลักษณะดังกล่ าวถือ เป็ น
คุ ณ ลัก ษณะที่ส าคัญ ที่จ ะท าให้ก ารปฏิบัติภ ารกิจ ต่ า งๆ ขององค์ก รบรรลุ เ ป้ า หมายอย่ า ง
มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
แต่เนื่องจากปั จจัยแวดล้อมต่างๆ ได้เปลีย่ นแปลงไปอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้วถิ ชี วี ติ การ
ทางานของบคุลากรทุกระดับมีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและไม่หยุดนิ่ง รวมถึงการไม่มี

4

การกาหนดหน้าที่หลักของหน่ วยงานที่ชดั เจนหรือมีแต่หล้าหลัง มีการทางานซ้าซ้อนระหว่าง
ตาแหน่ง โครงสร้างการบริหารงานของแต่ละตาแหน่งจึงไม่สอดคล้องกับงานของหน่วยงาน
สาหรับเทศบาลนครเชียงรายเป็ นองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เป็ นหน่วงงานของรัฐบาล
การที่เทศบาลนครเชียงราย มีบุคลากรในสังกัดเป็ นจานวนมากทาให้มคี วามแตกต่างทัง้ ทางด้าน
ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และทัศนคติ จึงอาจทาให้การบริหารงานบางส่วน การควบคุม การสัง่
การอาจไม่บรรลุเป้ าหมาย หรือคลาดเคลื่อนจากเป้ าหมายได้ ประกอบกับในปั จจุบนั การเปลีย่ นแปลง
ของระบบราชการ เช่น ปั ญหาอัตรากาลังของข้าราชการที่ถูกจากัดลดน้อยลง และการปรับเปลี่ยน
โครงสร้างระบบราชการ เป็ นต้น ผู้ว ิจยั ในฐานะที่เป็ นบุคลากรที่ปฏิบัติงานในองค์กรสานักงาน
เทศบาลนครเชียงราย จึงมีความสนใจที่จะศึกษาถึงปั จจัยทีส่ ่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ าน
ของพนักงานเทศบาลนครเชียงราย เพื่อเป็ นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในการ
ปฏิบตั งิ านให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
วัตถุประสงค์
1. เพือ่ ศึกษาสภาพปั ญหาในการปฏิบตั งิ านของพนักงานในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย
2. เพื่อศึกษาปั จจัยทีส่ ่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านของพนักงานในสังกัดเทศบาล
นครเชียงราย
3. เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานในสังกัดเทศบาลนคร
เชียงรายจาแนกตามปั จจัยส่วนบุคคล
สมมติ ฐานของการวิ จยั
พนักงานเทศบาลนครเชียงรายทีม่ ปี ั จจัยส่วนบุคคลแตกต่างกันส่งผลต่อประสิทธิภาพใน
การปฏิบตั งิ านแตกต่างกัน
ขอบเขตของการศึกษา
การวิจยั เรื่อง ปั จจัยทีส่ ่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านของพนักงานเทศบาลนคร
เชียงราย
1. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรทีใ่ ห้ขอ้ มูลในการวิจยั ครัง้ นี้ คือ
ข้าราชการและพนักงานจ้างของเทศบาลนครเชียงราย จานวน 1,258 ราย กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ใน
การวิจยั ครัง้ นี้ จานวน 310 ราย
2. ขอบเขตด้านเนื้ อหา ในการศึกษาครัง้ นี้ ผู้วจิ ยั ได้มุ่งเน้นศึกษาถึงประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานของพนัก งานในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย ในด้านลักษณะงาน ด้านความ
รับผิดชอบ ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร ด้านความสาเร็จ และด้านความก้าวหน้าในงาน
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รวมถึงความแตกต่างของประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิ งานของพนักงานในสังกัดเทศบาลนคร
เชียงรายจาแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประเภทของตาแหน่งงาน รายได้เฉลีย่ ต่อเดือน
และระยะเวลาการปฏิบตั งิ าน
3. ขอบเขตด้านระยะเวลา การวิจยั ครัง้ นี้ใช้ระยะเวลาดาเนินการศึกษา โดยเริม่ ศึกษา
ข้อมูลในเดือน มีนาคม ถึงเมษายน พ.ศ. 2565 และเก็บรวบรวมข้อมูลในเดือน พฤษภาคม ถึง
กรกฎาคม พ.ศ. 2565
ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้รบั จากการวิ จยั
1. ทราบถึงประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงานของพนักงานในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย
เพือ่ นามาปรับปรุงพัฒนาการปฏิบตั งิ านของพนักงานในสังกัดเทศบาลนครเชียงรายต่อไป
2. ทราบถึง ปั จ จัย ที่ส่ง ผลต่ อ ประสิท ธิภ าพในการปฏิบัติง านของพนัก งานในสัง กัด
เทศบาลนครเชียงราย และข้อมลูทไ่ี ด้จากการวิจยั สามารถนาไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ใน
การเพิม่ ประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านของพนักงานในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย
3. เพื่อพัฒนารูปแบบในการเพิม่ ประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านของพนักงานในสังกัดเทศบาล
นครเชียงราย
4. ผลจากการวิจยั สามารถนาไปใช้เป็ นแนวทางในการศึกษาเพิม่ เติม หรือเป็ นประโยชน์
ต่อ ผู้ส นใจในการศึก ษาวิจยั เกี่ยวกับประสิทธิภ าพในการปฏิบัติงาน ของพนักงานในสัง กัด
เทศบาลนครเชียงราย และสามารถนา ไปแก้ไขปั ญหาและอุปสรรคในการทางานได้ต่อไป
แนวคิ ด ทฤษฎี และงานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
แนวคิ ดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับประสิ ทธิ ภาพการ
ความหมายของประสิ ทธิ ภาพ จากการศึกษาเอกสารต่าง ๆ ปรากฏว่ามีนักวิชาการ
ได้ให้นิยามและคาจากัดความในเรื่องของประสิทธิภาพไว้ดงั ต่อไปนี้
“ประสิทธิภาพ” ตามพจนานุ กรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 (ราชบัณฑิตยสถาน,
2525) หมายถึง ความสามารถทีท่ าให้เกิดผลในการทางาน
ศิรวิ รรณ เสรีรตั น์ และคณะ (2550, หน้า 3) ได้ให้ความหมายว่าประสิทธิภาพเป็ น
ความสามารถในการบรรลุจุดมุ่งหมายโดยใช้ทรัพยากรต่าสุดกล่าวคือใช้วธิ กี ารให้เกิดการจัดสรร
ทรัพยากรทีส่ น้ิ เปลืองน้อยทีส่ ุด โดยมีเป้ าหมายคือประสิทธิผลหรือให้บรรลุจุดมุ่งหมายทีก่ าหนด
ไว้สู ง สุ ด ประสิท ธิภ าพจะแสดงถึง ความส าคัญ ระหว่ า งปั จ จัย น าเข้า ( inputs) และผลผลิต
(outputs)โดยมีเป้ าหมายทีจ่ ะใช้ตน้ ทุน ของทรัพยากรทีต่ ่าทีส่ ุด
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แนวคิ ดและทฤษฎีคณ
ุ ลักษณะของงาน
แนวคิดในการวิเคราะห์งาน (สานักงาน ก.พ., 2553 ,หน้า 4) การวิเคราะห์งาน คือ
กระบวนการรวบรวม วิเ คราะห์ล ักษณะงานและผลสัมฤทธิท์ ่ีส่ว นราชการคาดหวัง จากงาน
เพือ่ นาเสนอเนื้อหาสาระของงานอย่างถูกต้องและชัดเจน
ค าบรรยายลัก ษณะงาน เอกสารค าบรรยายหรือ ค าพรรณนาลัก ษณะงาน ( Job
Description) (เบญจมาส ลัก ษณิ ยานนท์ , 2547, หน้ า 34) เป็ นเอกสารที่จดั ทาขึ้นอย่ า งเป็ น
ระบบ ทาการรวบรวมข้อ มูล ทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับงาน ซึ่งเป็ นข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับอ านาจ
หน้าที่ความรับผิดชอบ และกระบวนการปฏิบตั ิงาน ตลอดจนภาระอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบตั งิ านนัน้ ๆ
แนวคิ ดและทฤษฎีความรับผิดชอบ
กรมสามัญศึกษา(2526, หน้า 66) ได้ให้ความหมายของความรับผิดชอบไว้ว่า หมายถึง
การที่มคี วามมุ่งมันตั
่ ง้ ใจปฏิบตั หิ น้าที่การงานให้บรรลุผลสาเร็จตามความมุ่งหมาย ยอมรับผล
การกระทานัน้ และพยายามปรับปรุงการปฏิบตั หิ น้าทีใ่ ห้ดยี งิ่ ขึน้
กรมสุขภาพจิต(2543, หน้า 24) กล่าวถึงความรับผิดชอบว่า หมายถึง ลักษณะนิสยั และ
เจตคติของนักเรียนซึ่งผลักดันให้นักเรียนปฏิบตั ติ ามระเบียบ เคารพสิทธิของผูอ้ ่นื ทาตามหน้าที่
ของตนมีความซื่อสัตย์สุจริต
แนวความคิ ดและทฤษฎีเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงาน
แอลเดอร์เฟอร์ (Allderfer, 1972) (อ้างถึงใน กนกวรรณ ศรีทองสุก, 2559 หน้า 13-17)
ได้ให้ความหมายความสัมพันธ์ระหว่างเพือ่ นร่วมงานไว้ว่าคือ การมีความสัมพันธ์ทด่ี ภี ายในกลุ่ม
ผูป้ ฏิบตั งิ านในระดับเดียวกันมีการเอือ้ เฟื้ อเผื่อแผ่ช่วยเหลือซึง่ กันและกัน
แนวคิ ดและทฤษฎีความสาเร็จ
ทฤษฎีค วามส าเร็จ(Achievement Needs (nAch)) เมคเคลแลนด์ (McClelland,1953)
มีความเชื่อว่า มนุษย์เรามุ่ง จะกระทา สิง่ ใดสิง่ หนึ่ง ให้สาเร็จลุล่วงไป
แนวคิ ดและทฤษฎีเกี่ยวกับความก้าวหน้ าในอาชีพ
พจนานุ กรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน, 2525 หน้า 92 ความหมายของความก้าวหน้ า
ความก้าวหน้าหมายถึง การเปลีย่ นแปลงของเดิมให้ดขี น้ึ ตามลาดับเจริญเติบโตเร็วกว่าปกติ
ปานทิพย์ บุณยะสุต (2540) ความก้าวหน้าหมายถึง ความเปลีย่ นแปลงให้ดขี ้นึ ในที่น้ี
เป็ นการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ จากการประสบผลสาเร็จในการทางาน ทาให้เกิดความก้าวหน้าใน
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การเลื่อนขัน้ เลื่อนตาแหน่ ง และเลื่อนเงินเดือน อานาจหน้าทีแ่ ละสถานภาพในการทางาน การ
ยกระดับต าแหน่ งให้สูงขึ้น และยังมีค าที่มีค วามใกล้เ คียงกับค ากับค าว่ าความก้าวหน้ า คือ
ความก้าวหน้าในอาชีพงานโอกาสก้าวหน้าในอาชีพ
งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
สิรนิ ภา ทาระนัด (2561) ศึกษาถึงการศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิน่ ในเขตพืน้ ทีอ่ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่าผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 36 -40 ปี มีระดับการศึกษาปริญญาตรีมอี ายุการทางาน
ตัง้ แต่ 6 -10 ปี มีรายได้ต่อเดือน 20,001 -25,000 บาท สังกัดสานักปลัด ตาแหน่ งงานสายงาน
วิชาการ มีระดับความคิดเห็นด้านสมรรถนะหลัก มากที่สุด คือ ด้านการทางานเป็ นทีม มีระดับ
ความคิดเห็นด้านปั จจัยจู งใจ มากที่สุ ด คือ ด้านความก้ าวหน้ าในหน้ าที่ก ารงาน และด้า น
ความสาเร็จในการทางาน มีระดับความคิดเห็นด้านประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน มากที่สุด
คือด้านความรวดเร็ว ปั ญหาและอุปสรรคทีพ่ บในการปฏิบตั งิ าน แบ่งออกเป็ นสามด้าน คือด้าน
สมรรถนะหลัก พบปั ญหาในการปฏิบตั ิงานมากที่สุด คือ ด้านการยึดมันในความถู
่
กต้องและ
จริยธรรม ร้อยละ 46.4 ด้านปั จจัยจูงใจ พบปั ญหาในการปฏิบตั งิ านมากทีส่ ุด คือ ด้านลักษณะงาน
ทีท่ า ร้อยละ60.0 ด้านประสิทธิภาพ พบปั ญหาในการปฏิบตั งิ านมากทีส่ ุด คือ ด้านความประหยัด
หรือความคุม้ ค่าของทรัพยากร ร้อยละ 29.3
ปริศนา พิมพา (2559) ศึกษาปั จจัยที่มผี ลต่อประสิทธิภาพการปฏิบตั ิงานของบุคลากร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตอาเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ผลการศึกษาพบว่าปั จจัยที่มี
ผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตอาเภอธาตุพนม
มีจานวน 6 ตัวแปร ประกอบด้วย ปั จจัยด้านความสาเร็จในการทางานปั จจัยด้านอานาจในหน้าทีใ่ น
การทางาน ปั จจัยด้านการมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการทางาน ปั จจัยด้านการนิเทศงาน ปั จจัยด้าน
ภาวการณ์ทางาน และปั จจัยด้านการยอมรับนับถืออย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
กรอบแนวคิ ดที่ใช้ในการวิ จยั
ตัวแปรต้น
ปัจจัยส่วนบุคคล
- เพศ
- อายุ
- ระดับการศึกษา
- ประเภทของตาแหน่งาน
- รายได้เฉลีย่ ต่อเดือน
- ระยะเวลาการปฏิบตั งิ าน

ตัวแปรตาม
ประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บตั ิ งานของ
พนักงานเทศบาลนครเชียงราย
- ด้านลักษณะงาน
- ด้านความรับผิดชอบ
- ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร
- ด้านความสาเร็จ
- ด้านความก้าวหน้าในงาน
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วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใ ห้ข้อ มูล ในการวิจยั ครัง้ นี้ คือ ข้าราชการและพนักงานของเทศบาลนคร
เชียงราย จานวน 1,258 ราย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้เป็ นข้าราชการและพนักงานของเทศบาลนคร
เชียงราย จานวน 310 ราย ได้กาหนดขนาดกลุ่ มตัว อย่ างในกรณีท่ีทราบจานวนประชากร
ทีแ่ น่นอน โดยใช้สูตรยามาเน่ (Yamane,1973) ในทีน่ ้ีใช้การทดสอบทีร่ ะดับความเชื่อมันร้
่ อยละ
95 คือ ให้มคี วามคลาดเคลื่อนร้อยละ 5 หรือ 0.05 การสุ่มตัวอย่างแบบหลายขัน้ ตอน (MultiStage Random Sampling) โดยใช้วธิ ีการสุ่มตัวอย่างแบบชัน้ ภูมิ (Stratified Sampling) คือมี
การจัดแบ่งพนักงานเทศบาลนครเชียงรายตามประเภทของตาแหน่งงาน และใช้วธิ กี ารเลือกสุ่ม
กลุ่มตัวอย่างตามสะดวกหรือสมัครใจ (Convenient or Volunteer Sampling)
เครื่องมือที่ใช้ในการวิ จยั
เครื่องมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถาม โดยแบ่งเป็ น 3 ตอน ดังนี้
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับปั จจัยพื้นฐานส่วนบุคคล โดยมีลกั ษณะแบบสอบถาม
เป็ นแบบตัวเลือก
ส่วนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านของพนักงานเทศบาล
นครเชียงราย 5 ด้าน โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน 5 ระดับ จากมากทีส่ ุด ถึง น้อยทีส่ ุด
ส่วนที่ 3 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อเสนอแนะปั ญหา และอุปสรรคในการปฏิบตั ิงาน
ของพนักงานเทศบาลนครเชียงราย เป็ นแบบสอบถามปลายเปิ ด
การวิ เคราะห์ข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ได้ทาการรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามและตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของ
ข้อมูล จากนัน้ ได้นาข้อมูลจากแบบสอบถามมาทาการลงรหัส ทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลทีไ่ ด้โดยใช้
โปรแกรมสาเร็จรูป เพือ่ นาเสนอข้อมูลและวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังนี้
ข้อมูลเกี่ยวกับปั จจัยส่วนบุคคล และข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านของ
พนักงานเทศบาลนครเชียงราย วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิตเิ ชิงพรรณนา (Descriptive statistics)
ได้แก่ ความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard deviation) การทดสอบสมมติฐานศึกษาเปรียบเทียบปั จจัยส่วนบุคคล กับ
ประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ าน วิเคราะห์โดยใช้สถิตอิ นุมาณ (Inferrential statistics) ทดสอบด้วย
สถิติ T-test และ One-way ANOVA (F-test) และเปรียบเทียบความแตกต่างเป็ นรายคู่ ด้วยวิธี
ของ Scheffe’s ซึ่งกาหนดระดับนัยสาคัญ ทางสถิตทิ ่ี 0.05 ส่วนข้อเสนอแนะแสดงความคิดเห็น
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เกี่ยวกับปั ญหา และอุปสรรค ทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยเทคนิคการวิเคราะห์เ นื้อหา (Content
analysis) และจัดจาแนกประเภท (Classification) ของปั ญหาเป็ นรายด้าน
ผลการวิ จยั
ผลการวิเคราะห์แบงออกเป็ น 4 ส่วน ดังต่อไปนี้
1. ผลการศึกษาข้อมูลปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ พบว่า พนักงานในสังกัดเทศบาลนคร
เชียงรายส่ว นใหญ่ เ ป็ นเพศหญิง มีอ ายุอ ยู่ระหว่าง 40-49 ปี จบการศึกษาระดับปริญ ญาตรี
มีประเภทของต าแหน่ ง งานเป็ นพนัก งานจ้าง มีรายได้เ ฉลี่ยต่อ เดือ น ต่ ากว่า 15,000 บาท
และส่วนใหญ่มรี ะยะเวลาการปฏิบตั งิ าน น้อยกว่า10 ปี
2. ผลการเปรีย บเทีย บระดับ ประสิท ธิภ าพในการปฏิบัติง านของพนัก งานในสังกัด
เทศบาลนครเชียงราย จาแนกตามปั จจัยส่วนบุคคลพบว่าอยู่ในระดับมาก เมื่อทาการจัดอันดับ
พนักงานเทศบาลนครเชียงรายมีประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านด้านความสาเร็จเป็ นอันดับหนึ่ง
รองลงมาการวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านของพนักงานในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย
ได้แก่ประสิทธิภาพในด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร รองลงมาประสิทธิภาพในด้านความ
รับผิดชอบรองลงมาประสิทธิภาพในด้านลักษณะงาน และอันดับสุดท้ายประสิทธิภาพในด้ าน
ความก้าวหน้าในงาน
3. ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า เพศต่างกัน มีระสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านแตกต่างกัน
ในด้านความก้าวหน้าในงาน อายุต่างกันมีประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านแตกต่างกัน ด้านลักษณะ
งาน และด้านความรับผิดชอบ ส่วนระดับการศึกษา,ประเภทของตาแหน่งงาน, รายได้เฉลีย่ ต่อเดือน
และระยะเวลาการปฏิบตั ิงานแตกต่างกัน มีประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงานแตกต่างกัน คือด้าน
ลักษณะงาน ด้านความรับผิดชอบด้านความสาเร็จ และด้านความก้าวหน้าในงาน
4. ผลการศึกษา ปั ญหาและอุปสรรคในการปฏิบตั ิงานของพนักงานในสังกัดเทศบาล
นครเชียงรายสามารถสรุปได้ดงั นี้ ปริมาณงานไม่เหมาะสมกับจานวนบุคลากร คนไม่พอกับงาน
ลาดับขัน้ บังคับบัญชาในการสังการมี
่
ค่อนข้างมาก ขาดการติดต่อประสานงานที่ดีทาให้การ
สื่อสารไม่มคี วามชัดเจน พนักงานไม่เข้าใจในข้อระเบียบ เครื่องมือไม่ครบ และอุปกรณ์มกี าร
เสือ่ มสภาพไม่เอือ้ อานวยต่อการปฏิบตั งิ าน
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อภิ ปรายผลการวิ จยั
จากการศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านของพนักงานเทศบาลนคร
เชียงรายสามารถนาผลการศึกษามาอภิปรายผล ดังนี้
ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านของพนักงานเทศบาลนครเชียงราย
โดยมีอ งค์ประกอบ 5 ด้าน คือ ด้านลักษณะงาน, ด้านความรับผิดชอบ, ด้านความสัมพันธ์
ระหว่างบุคลากร,ด้านความสาเร็จ, ด้านความก้าวหน้าในงาน เมื่อพิจารณาในภาพรวม พบว่า
ระดับประสิทธิภาพในภาพรวมค่าเฉลีย่ อยู่ในระดับมาก แสดงว่าพนักงานเทศบาลนครเชียงราย
ส่วนใหญ่มคี วามคิดเห็นเป็ นเชิงบวก สอดคล้องกับแนวคิด เฉลิมเกียรติ แก้วหอม (2555) กล่าว
ว่างานทุกอย่างบนโลกใบนี้มนุษย์เป็ นผูส้ ร้างขึน้ มามีระดับความยากง่ายทีแ่ ตกต่างกันไปขึ้นอยู่
กับสภาพบริบทพืน้ ที่ และความมุ่งหวังขององค์กร
จากผลการศึกษาเปรียบเทียบปั จจัยทีส่ ่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านของพนักงาน
เทศบาลนครเชียงราย จาแนกตามปั จจัยส่วนบุคคล พบว่า เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประเภท
ของตาแหน่ งงาน รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และระยะเวลาการปฏิบตั งิ าน แตกต่างกัน การที่มอี ายุ
มาก ระดับการศึกษาสูง ตาแหน่งหน้าทีง่ านระดับสูง รายได้มาก และระยะเวลาในการปฏิบตั งิ าน
นานมีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วเป็ นผู้ท่มี ที ศั นคติในการทางานทีด่ ี เป็ นผูน้ ามุ่ งให้งานเกิดผล
สัม ฤทธิส์ ่ง ผลให้ป ระสิท ธิภ าพในการปฏิบัติง านแตกต่ า งกัน ซึ่ง สอดคล้อ งกับ งานวิจ ัย ของ
นรวิชญ์ สมฤทธิ ์ (2557) ศึกษาปั จจัยทีส่ ่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านของบุคลากรใน
องค์การบริหารส่วนตาบลเชียงบาน อาเภอเชียงคา จังหวัดพะเยา ผลการศึกษาพบว่าปั จจัยด้าน
อายุท่แี ตกต่างกันส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านของบุคลากรในองค์การบริหารส่วน
ตาบลเชียงบานเฉพาะในด้านการมีสว่ นร่วมของเจ้าหน้าที่
ประเภทของต าแหน่ ง งาน ผู้ ท่ีมีป ระเภทของต าแหน่ ง งานระดับ ชัน้ ข้ า ราชการ/
ลูกจ้างประจา มีประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านมากกว่าระดับชัน้ พนักงานจ้าง ทีก่ ารปฏิบตั งิ าน
แตกต่างกันเพราะขอบเขตอานาจหน้ าที่ความรับผิดชอบงานในแต่ละระดับต าแหน่ งมีค วา ม
แตกต่ า งกัน ส่ง ผลให้ป ระสิท ธิภ าพของงานแต่ ล ะระดับ ต าแหน่ ง มีค วามแตกต่ า งกัน ไปซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ปิ ติ วัลยะเพ็ชร์ (2548) ศึกษาเรื่อง ปั จจัยทีม่ ผี ลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบตั งิ านของข้าราชการกรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ผลการศึกษาพบว่าข้าราชการกรมกิจการ
พลเรือ นทหารที่มียศทางทหาร และมีต าแหน่ ง หน้ า ที่ท่ีแ ตกต่ างกัน มีประสิทธิภ าพในการ
ปฏิบตั งิ านแตกต่างกัน
ระยะเวลาการปฏิบตั งิ านผูท้ ม่ี รี ะยะเวลาการปฏิบตั งิ านมากกว่า 20 ปี ขน้ึ ไปมีประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานมากกว่ า ผู้ท่ีมีระยะเวลาการปฏิบัติงาน 10 – 20 ปี และผู้ท่ีมีระยะเวลาการ
ปฏิบตั งิ านน้อยกว่า 10 ปี การทีเ่ ป็ นผูม้ ปี ระสบการณ์ในการปฏิบตั งิ านเป็ นเวลานาน มีความชานาญ
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ในงานสามารถกากับดูแลควบคุมงานตามเป้ าหมายทีว่ างไว้มกั ช่วยส่งผลให้ประสิทธิภาพของงานมี
ความแตกต่างกันไปซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ปริศนา พิมพา (2559) ศึกษา เรื่องปั จจัยทีม่ ผี ลต่อ
ประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตอาเภอธาตุพนม จังหวัด
นครพนม ผลการศึกษาพบว่าปั จจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน มีจานวน 6 ตัวแปร
ประกอบด้วย ปั จจัยด้านความสาเร็จในการทางานปั จจัยด้านอานาจในหน้าที่ในการทางาน ปั จจัย
ด้านการมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการทางาน ปั จจัยด้านการนิเทศงาน ปั จจัยด้านภาวการณ์ทางาน
และปั จจัยด้านการยอมรับนับถือ
ข้อเสนอแนะ
1. ประสิ ทธิ ภาพด้านลักษณะงาน ผูบ้ งั คับบัญชาควรเปิ ดโอกาสให้พนักงานมีสว่ นร่วม
ในการคิดวางแผนและการตัดสินใจในงานต่าง ๆ ทีพ่ นักงานรับผิดชอบอยู่ เพือ่ ให้พนักงาน
มีความรูส้ กึ ผูกพันกับงาน และเป็ นการเปิ ดโอกาสให้พนักงานพัฒนาศักยภาพได้อย่างเต็มที่
2. ประสิ ทธิ ภาพด้านความรับผิดชอบ ควรแก้ปัญหาขาดแคลนหรือจานวนข้าราชการ
และพนักงานไม่เพียงพอต่อจานวนปริมาณงาน ด้วยการสรรหาและแต่งตัง้ พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ (สัญญาจ้าง 4 ปี ) หรือพนักงานจ้างทัวไป
่ (สัญญาจ้าง 1 ปี ) เพือ่ เข้ามาทางานทดแทน
ตาแหน่งข้าราชการทีก่ รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ยังไม่ได้ดาเนินการสรรหา และบรรจุ
แต่งตัง้ เพือ่ ให้ทางานในตาแหน่งนัน้ ไปพลางก่อน
3. ประสิ ทธิ ภาพด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร ควรมีการจัดอบรมการพัฒนา
องค์กร (Organization Development : OD) ของหน่วยงานอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้ เป็ นกิจกรรม
เพิม่ ความสัมพันธ์ให้กบั บุคลากรระหว่างองค์กรหรือระหว่างพนักงานในเทศบาลนครเชียงราย
เพราะปั จจุบนั มีบุคลากรใหม่เป็ นจานวนมาก ทาให้บุคลากรในองค์กรเดียวกันแต่กไ็ ม่รูจ้ กั กัน
4. ประสิ ทธิ ภาพด้านความสาเร็จ ควรจะมีการจัดอบรมหรือส่งเสริมให้พนักงานเข้า
ร่วมอบรมในสายงานเพือ่ ให้พนักงานได้พฒ
ั นาศักยภาพหน้าทีง่ านอยู่เสมอ เป็ นการเพิม่ ขีด
ความสามารถ ทักษะไหวพริบความชานาญ หรือให้พนักงานสามารถได้ใช้เทคนิคใหม่ๆ เพือ่
แก้ไขปั ญหาอย่างเป็ นระบบในการปฏิบตั งิ าน
5. ประสิ ทธิ ภาพด้านความก้าวหน้ าในงาน ควรทีจ่ ะมีนโยบายมีการจัดหาสิง่ ตอบ
แทนทีส่ นับสนุนเชิดชูเกียรติเพือ่ เป็ นขัวญและกาลังใจให้อยู่เสมอตามสมควร
ข้อเสนอแนะในการวิ จยั ครัง้ ต่อไป
1. การศึกษาครัง้ นี้เป็ นการศึกษาเชิงปริมาณ ซึง่ เป็ นการศึกษาเกีย่ วกับประสิทธิภาพใน
การปฏิบตั งิ านของพนักงานเทศบาลนครเชียงรายเท่านัน้ ดัง้ นัน้ ควรมีการศึกษาในเชิงคุณภาพ
ควบคู่ไปด้วยเพือ่ ให้ได้ประเด็นปั ญหาอื่นทีน่ ่าศึกษาให้กว้างขวางมากขึน้
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2. ควรมีการศึกษาด้านอื่นๆ ด้วยเพือ่ เป็ นแนวทางในการปรับปรุงการดาเนินงานและ
เป็ นประโยชน์ในการวางนโยบาย ให้สอดคล้องกับความต้องการขององค์กรต่อไป
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