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อิทธิพลของประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการ
ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคตะวันออก
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บทคัดย่อ (Abstract)
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อวิเคราะห์และตรวจสอบองค์ประกอบเชิงยืนยัน
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตภาคตะวันออก 2) เพื่อวิเคราะห์
และตรวจสอบองค์ประกอบเชิงยืนยันคุณภาพการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
ภาคตะวันออก 3) เพื่อศึกษาอิทธิพลของประสิ ทธิภาพในการปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อคุณภาพการ
ให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคตะวันออก กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้เป็น คณะ
ผู้บริหารและบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จานวน 180 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเชิง
ปริมาณครั้งนีเ้ ป็นแบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันและ
สถิติ การวิเคราะห์การถดถอย ผลการวิจัยพบว่า
1. องค์ประกอบของประสิทธิภาพการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขต
ภาคตะวันออก รวมทั้งสิ้น 4 องค์ประกอบ มีค่าน้าหนักองค์ประกอบสูงสุดได้แก่ เวลารองลงมา คือ
ปริมาณงาน รองลงมา คือ ค่าใช้จ่ายและคุณภาพของงานตามลาดับ
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2. องค์ประกอบของคุณภาพการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตภาค
ตะวันออก รวมทั้งสิ้ น 5 องค์ป ระกอบมี ค่าน้ าหนั ก องค์ประกอบสู งสุ ด ได้ แก่ การให้ บริ การอย่ า ง
เพียงพอรองลงมาคือการให้บริการอย่างรวดเร็วทันเวลารองลงมาคือการให้บริการอย่างต่อเนื่อง
รองลงมาคือการให้บริการอย่างก้าวหน้าและการให้บริการอย่างเท่าเทียมกันตามลาดับ
3. ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมีอิทธิพลต่อคุณภาพการให้บริการในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ภาคตะวันออก
คาสาคัญ (Keywords) : ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน, คุณภาพการให้บริการ

Abstract
The purposes of this research were: 1) to analysis the components of the
operational efficiency at the local government organization of the eastern region
2) to analysis the components of service quality at the local government organization
of the eastern region 3) to study the operational efficiency affecting service quality
at the local government organization of the eastern region. There were 180
participants used as a sampling group. Research tools for quantitative research were
questionnaires. Data were analyzed using Confirmatory Factor Analysis and Simple
linear regression analysis. The results of the study were as follows:
1. The research results indicated that the components of the operational
efficiency at the local government organization of the eastern region consisted of
four factors: Time, Quantity, Cost and Quality.
2. The research results indicated that the components of service quality
consisted of five factors: Ample Service, Timely Service, Continuous Service,
Progressive Service and Equitable Service respectively.
3. The operational efficiency has an effect on service quality at the local
government organization of the eastern region.
Keywords : The Operational Efficiency, Service Quality
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บทนา (Introduction)
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมีความสาคัญต่อการให้บริการของหน่วยงานต่าง ๆ เช่น
องค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น เพราะองค์กรปกครองส่ นท้องถิ่นมี บทบาทหน้าที่ในการให้ บริการ
ประชาชน (Loganit & Luengalongkot, 2017) ด้ ว ยเหตุ นี้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น จึ ง ควร
พิจ ารณาให้ ความส าคัญต่อหลั กเกณฑ์และเงื่อนไขที่เป็นองค์ประกอบของประสิ ทธิภ าพในการ
ปฏิบัติงานรวม 4 ประการ (Peterson & Plowman, 1953) ได้แก่ 1) คุณภาพของงาน (Quality)
2) ปริมาณงาน (Quantity) 3) เวลา (Time) 4) ค่าใช้จ่าย (Cost) สอดคล้องกับองค์ประกอบ ด้าน
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการพลเรือน รวม 4 ประเภท จากจานวน 4 ประเภท (Office
of the Civil Service Commission, 2005) ได้ แ ก่ องค์ ป ระกอบที่ 1 มุ่ ง เน้ น ปริ ม าณของงาน
องค์ประกอบที่ 2 มุ่งเน้นคุณภาพของงาน องค์ประกอบที่ 3 มุ่งเน้นเวลาทางานที่เสร็จสิ้น และ
องค์ป ระกอบที่ 4 มุ่งเน้ น ความประหยั ดหรือความคุ้มค่า ของทรัพยากร เมื่อนาหลั กเกณฑ์และ
เงื่อนไขที่เป็นองค์ประกอบของประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมาปรับใช้ในองค์กรปกครองส่ ว น
ท้องถิ่นเพื่อให้การปฏิบัติงานให้ความสาคัญต่อ คุณภาพของงาน (Quality) ปริมาณงาน (Quantity)
เวลา (Time) ที่ ร วดเร็ ว ตรงเวลา และค่ า ใช้ จ่ า ย (Cost) ที่ ป ระหยั ด เหมาะสม (Peterson &
Plowman, 1953) ย่อมส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้อ งถิ่น
โดยจากงานวิจัยของ Luengalongkot (2014) พบว่า ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตามหลักธรรมภิ
บาลของพนักงานจะส่งผลให้คุณภาพการบริการดีขึ้น ด้วยเหตุนี้การนาหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่เป็น
องค์ประกอบของประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานรวม 4 องค์ประกอบ มาปรับใช้ในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น จึงส่งผลดีแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 1) ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่มสูงขึ้น 2) ทาให้การปฏิบัติงานมีคุณภาพเพิ่มสูงขึ้น 3) ทาให้การ
ปฏิบัติงานมีปริมาณผลงานที่สูงขึ้นและถูกต้องเหมาะสม 4) ทาให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความ
รวดเร็วเสร็จตรงตามเวลาที่กาหนดไว้ และ 5) ทาให้การปฏิบัติงานมีค่าใช้จ่ายที่ลดลง ประหยัด
งบประมาณและทรัพยากรและเกิดความคุ้มค่า โดยหากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ได้รับการ
ส่งเสริมให้นาหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่เป็นองค์ประกอบของประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมาปรับใช้
ย่อมส่งผลเสียแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดั งนี้ 1) ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นลดลงตามลาดับ 2) ทาให้การปฏิบัติงานมีคุณภาพลดลง 3) ทาให้การปฏิบัติงาน
มีปริมาณผลงานลดลง 4) ทาให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความล่าช้า และ 5) ทาให้การปฏิบัติงานมี
ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มสูงขึ้น ไม่ประหยัด สิ้นเปลืองทรัพยากรและไม่เกิดความคุ้มค่า
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ในปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการพัฒนาและปรับปรุงรูปแบบปฏิบัติงานให้ มี
ความเหมาะสมและมุ่งเน้นให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยจากข้อมูลผลการประเมิน
ประสิ ทธิภ าพขององค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น (สถ-อปท) (Local Performance Assessment:
LPA) ประจ าปี งบประมาณ 2561 พบว่า องค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่นที่ผ่ านเกณฑ์ การประเมิ น
จานวน 7,329 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 93.36 ของจานวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งสิ้น 7,852
แห่ง และส่วนใหญ่มีระดับผลการประเมินอยู่ในระดับ “ดีมาก” จากการจาแนกระดับรวม 5 ระดับ
ดังนี้ 1) ระดับดีเด่น จานวน 436 แห่ง 2) ระดับดีมาก จานวน 4,195 แห่ง 3) ระดับดี จานวน 2,730
แห่ ง 4) ระดับ พอใช้ จ านวน 420 แห่ ง และ5) ระดับควรปรับปรุง จานวน 69 แห่ ง และพบว่า
ประสิ ทธิภ าพในการปฏิบั ติงานส่ งผลต่อคุณภาพการให้ บริการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่ ว น
ท้องถิ่นที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนเป็นอย่างยิ่ง การคานึงถึงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานย่อม
ส่งผลต่อการให้บริการสาธารณะตามมาตรฐานที่กาหนดไว้ ย่อมส่งผลทาให้ประชาชนได้รับบริการ
สาธารณะที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อมุ่งสู่วิสัยทัศน์ “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมุ่งสู่บริการ
สาธารณะตามมาตรฐานไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ได้อย่างทั่วถึงเพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ภายในปี 2565” ดังนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงจาเป็นให้ความสาคัญต่อการปฏิบัติงานที่มี
ประสิ ทธิภ าพเพื่ อ ขับ เคลื่ อนภารกิ จ อานาจหน้ า ที่ ข ององค์ กรปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่นส่ งผลให้ เ กิ ด
คุณภาพการให้ บ ริ การแก่ป ระชาชนหรื อผู้ รั บ บริ การ จากการนาองค์ความรู้ ทางด้านกฎหมาย
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง กระบวนงาน ขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงานเพื่อให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานส่งผลทาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเข้มแข็งมี
ประสิ ท ธิ ภ าพและคุ ณ ภาพในการบริ ก ารประชาชน (Department of Local Administration,
2017) และการส่ งเสริ มสนั บ สนุ น องค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่นเพื่อพัฒ นาบุคลากรทุกระดับ ทุก
ตาแหน่ง ให้มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรม ทาให้มีองค์กรปกครองส่ว นท้อ งถิ่ นมี
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการสาธารณะ การบาบัดทุกข์ บารุงสุข แก่
ประชาชนหรือผู้รับบริการในท้องถิ่นและตอบสนองความต้องการของประชาชนหรือผู้รับบริการ
อย่างแท้จริง โดย Puangngam (2016) ได้กล่าวว่า ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นส่งผลต่อมาตรฐานคุณภาพการให้บริการ จะเกิดจากการระดมทรัพยากรและแสวงหา
ความร่วมมือการบริการกันเองภายในชุมชนท้องถิ่น
ด้วยเหตุผลดังกล่าวมาข้างต้นผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาถึงอิทธิพลของประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคตะวันออก โดยนา
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ผลการวิจัยที่ได้นามาใช้เป็นแนวทางพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานที่จะส่งผลต่อคุณภาพการ
ให้บริการแก่ประชาชนหรือผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตภาคตะวันออกต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย (Research Objectives)
1. เพื่อวิเคราะห์และตรวจสอบองค์ประกอบเชิงยืนยันประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตภาคตะวันออก
2. เพื่อวิเคราะห์และตรวจสอบองค์ประกอบเชิงยืนยันคุณภาพการให้บริการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตภาคตะวันออก
3. เพื่อศึกษาอิทธิพลของประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคตะวันออก

วิธีดาเนินการวิจัย (Research Methods)
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1. ผู้บริหารและคณะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จานวน 96 คน พนักงานส่วน
ท้องถิ่น จานวน 126 คน รวมจานวนทั้งสิ้น 222 คนขององค์การบริหารส่วนตาบลและเทศบาล ที่มี
ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถ-อปท) (Local Performance
Assessment: LPA) ประจ าปี ง บประมาณ 2561 ในระดั บ ดี เ ด่ น ของเขตพื้ น ที่ 7 จั ง หวั ด ภาค
ตะวันออก
2. กลุ่มตัวอย่างและการหาขนาดกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างผู้วิจัยได้กาหนดวิธีหาขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Hair et al (2010 : 102) โดย
ใช้กลุ่มตัวอย่าง 20 เท่าต่อ 1 ตัวแปร และการวิจัยครั้งนี้ใช้ตัวแปรสังเกตได้ทั้งหมด 9 ตัวแปร ผู้วิจัย
จึงคานวณกลุ่มตัวอย่าง 9 * 20 = 180 โดยได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้นจานวน 180 คน
2.1 การสุ่มกลุ่มตัวอย่างหลังจากได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างของการวิจัย จานวน 180 คน
ผู้ วิ จั ย ท าการสุ่ ม ตั ว อย่ า งแบบชั้ น ภู มิ (Stratified Random Sampling) เพื่ อ ทราบจ านวนกลุ่ ม
ตัวอย่างในแต่ละพื้นที่หลังจากนั้นจึงทาการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย (Simple Random Sampling)
โดยใช้วิธีการจับสลาก แบบหยิบครั้งละใบ โดยไม่นาใบที่ได้คืนเข้าที่เดิม (Srihong, 1999)
3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือการวิจัยชุคือ แบบสอบถาม เรื่อง อิทธิพลของประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ที่ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคตะวันออก 3 ส่วน ดังนี้
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ส่ ว นที่ 1 เป็ น ข้อ คาถามเกี่ย วกับ ข้ อ มูล ทั่ว ไปของผู้ ต อบแบบสอบถาม ลั กษณะข้ อ
คาถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check-list) ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตาแหน่งและ
รายได้
ส่วนที่ 2 เป็นข้อคาถามเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน จานวนรวม 16 ข้อ ซึ่ง
ข้อคาถามมีลักษณะแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ
ส่วนที่ 3 เป็นข้อคาถามเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จานวนรวม 20 ข้อ ซึ่งข้อคาถามมีลักษณะแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ
4. การสร้างและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
การสร้ างและการตรวจสอบเครื่ อ งมื อ ที่ใช้ ในการวิจัย ผู้ วิจัยดาเนินการสร้ า งและ
ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือโดยการทดสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้นาแบบสอบถามที่สร้าง
ขึ้นไปทดสอบหาความเที่ยงตรง ดังนี้
1. นาแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา นาเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ
เพื่อตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) เพื่อตรวจสอบว่าแบบสอบถามมีเนื้อหาที่
ครอบคลุมวัตถุป ระสงค์หรื อไม่ โดยนาแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนอผู้ เชี่ยวชาญจานวน 5 ท่าน
พบว่า แบบสอบถามทั้งฉบับมีค่า IOC (Index of Item Objective Congruence) มากกว่า 0.50
ขึ้นไป แสดงว่าข้อคาถามในแบบสอบถามฉบับนี้มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย
2. การหาความเที่ยง (Reliability) โดยนาแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบความตรง
เชิงเนื้อหาจากผู้เชี่ยวชาญไปทดลองใช้ (Try Out) กับกลุ่มที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างแต่มีความใกล้เคียงกับ
กลุ่ มตัว อย่ าง จ านวน 30 ชุด เพื่อหาคุณภาพของเครื่ อ งมื อโดยการหาค่า ความเที่ ยงหรื อ ความ
น่าเชื่อถือได้ของแบบสอบถามของ Cronbach’s Alpha ได้ ค่าสั มประสิ ทธิ์ แอลฟ่ามีค่ า 0.80 ซึ่ง
แสดงว่ามีความเชื่อถือได้สูงสามารถนาไปเก็บข้อมูลได้
การวิเคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การสถิติวิเคราะห์องค์ป ระกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor
Analysis) และสถิติ การวิเคราะห์การถดถอย (Simple linear regression analysis)

ผลการวิจัย (Research Results)
1. ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของประสิทธิภาพการปฏิบัติงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตภาคตะวันออก (Confirmatory Factor Analysis: CFA) ประกอบด้วย
4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) คุณภาพของงาน (Quality) 2) ปริมาณงาน (Quantity) 3) เวลา (Time)
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และ 4) ค่าใช้จ่ าย (Cost) โดยพิจ ารณาจากค่าดัช นีความสอดคล้ องกลมกลืนประกอบด้วย 2=
0.120, df = 1, p-value = 0.7285, TLI = 1.011, RMSEA = 0.000, SRMR = 0.003, CFI = 1.000 น้ าหนั ก
องค์ประกอบของตัวแปรสังเกตได้อยู่ระหว่าง 0.750 - 0.927 ระดับนัยสาคัญที่ 0.01 ค่าสัมประสิทธิ์
ความเที่ยงของตัวแปรสังเกตได้ ( R2 อยู่ระหว่าง 0.562-0.860) ตัวแปรที่มีค่าน้าหนักองค์ประกอบ
สูงสุด คือ เวลา (Time) รองลงมา คือ ปริมาณงาน (Quantity) รองลงมา คือ ค่าใช้จ่าย (Cost) และ
คุณภาพของงาน (Quality) ตามลาดับ โดยผู้วิจัยได้สรุปผลการ วิจัยดังภาพที่ 2 ดังนี้
เวลา (Time)
คุณภาพของงาน (Quality)
ปริ มาณงาน (Quantity)

ค่าใช้จ่าย (Cost)

0.927**
(0.020)
0.750**
(0.038)
0.854**
(0.027)
0.816**
(0.029)

ประสิ ทธิภาพ
การปฏิบัตงิ าน
1.000 (.000)

ภาพที่ 2 โมเดลประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
2. ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน คุณภาพการให้บริการขององค์กรปกครองส่วน
ท้ อ ง ถิ่ น ใ น เ ข ต ภ า ค ต ะ วั นอ อ ก ( Confirmatory Factor Analysis: CFA) ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย 5
องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Service) 2) การให้บริการอย่าง
รวดเร็ ว ทั น เวลา (Timely Service) 3)การให้ บ ริ ก ารอย่ า งเพี ย งพอ (Ample Service) 4) การ
ให้บริการอย่างต่อเนื่อง (Continuous Service) และ 5) การให้บริการอย่างก้าวหน้า (Progressive
Service)โดยพิจารณาจากค่าดัชนีความสอดคล้องกลมกลืนประกอบด้วย 2= 3.415, df = 4, pvalue = 0.4910, TLI = 1.002, RMSEA = 0.000, SRMR = 0.008, CFI = 1.000 น้ า ห นั ก
องค์ประกอบของตัวแปรสังเกตได้อยู่ระหว่าง 0.851 - 0.930 ระดับนัยสาคัญที่ 0.01 ค่าสัมประสิทธิ์
ความเที่ยงของตัวแปรสังเกตได้ ( R2 อยู่ระหว่าง 0.725-0.865) ตัวแปรที่มีค่าน้าหนักองค์ประกอบ
สูงสุด คือ การให้บริการอย่างเพียงพอ (Ample Service) รองลงมา คือ การให้บริการอย่างรวดเร็ว
ทัน เวลา (Timely Service) รองลงมา คือ การให้ บริการอย่ างต่ อเนื่ อง (Continuous Service)

96

วารสารการบริหารการปกครองและนวัตกรรมท้องถิ่น : ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (2563) : มกราคม-เมษายน
JOURNAL OF LOCAL GOVERNANCE AND INNOVATION : Vol. 4 No. 1 (2020) : JANUARY-APRIL

รองลงมา คือ การให้บริการอย่างก้าวหน้ า (Progressive Service) และ การให้บริการอย่างเท่า
เทียมกัน (Equitable Service) ตามลาดับ ผู้วิจัยจึงสรุปผลการวิจัยดังภาพที่ 3 ดังนี้
การให้บริ การอย่างเท่าเทียมกัน
(Equitable Service)

การให้บริ การอย่างรวดเร็ วทันเวลา
(Timely Service)
การให้บริ การอย่างเพียงพอ
(Ample Service)
การให้บริ การอย่างต่อเนื่อง (Continuous
Service)

การให้บริ การอย่างก้าวหน้า
(Progressive Service)

0.851**
(0.023)
0.916**
(0.014)
0.930**
(0.013)
0.875**
(0.020)

คุณภาพการ
ให้ บริการ
1.000 (.000)

0.862 **
(0.021)

ภาพที่ 3 โมเดลคุณภาพการให้บริการ
3. อิทธิพลของประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคตะวันออก โดยมีรายละเอียดตามตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ตารางแสดงอิทธิพลประสิทธิภาพการปฏิบัติงานส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการ
อิทธิพลคุณภาพการให้บริการ
ตัวแปร
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน

อิทธิพลรวม

อิทธิทางตรง

TE

DE

0.846**

0.846**

จากตารางที่ 1 อิ ท ธิ พ ลของประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บั ติ ง านที่ ส่ ง ผลต่ อ คุ ณ ภาพการ
ให้บริการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคตะวันออกโดยมีขนาดอิทธิพลทางตรงเท่ากับ 0.846 ที่
ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.01
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อภิปรายผลการวิจัย (Research Discussion)
1. องค์ประกอบของประสิทธิภาพการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขต
ภาคตะวันออก รวมทั้งสิ้น 4 องค์ประกอบได้แก่ 1) คุณภาพของงาน 2) ปริมาณงาน 3) เวลา และ
4) ค่าใช้จ่ าย สอดคล้ องกับ ทฤษฎี ป ระสิ ทธิภ าพในการปฏิบัติ งานของ ปี เตอร์สั นและพอลแมน
(Peterson & Plowman, 1953) ซึ่งสรุปประเด็นองค์ประกอบประสิทธิภาพการปฏิบัติงานรวม 4
ประการได้ แ ก่ 1) คุ ณ ภาพของงาน (Quality) 2) ปริ ม าณงาน (Quantity) 3) เวลา (Time)
4) ค่าใช้จ่าย (Cost) โดยหากผู้บริหารจะนาองค์ประกอบของประสิทธิภาพการปฏิบัติงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ไปใช้ควรให้ความสาคัญตามลาดับได้แก่ เวลา (Time) รองลงมา คือ ปริมาณ
งาน (Quantity) รองลงมา คือ ค่าใช้จ่าย(Cost) และ คุณภาพของงาน (Quality) ตามลาดับ
2. องค์ประกอบของคุณภาพการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตภาค
ตะวันออก รวมทั้งสิ้น 5 องค์ประกอบได้แก่ 1) การให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน 2) การให้บริการ
อย่างรวดเร็วทันเวลา 3)การให้บริการอย่างเพียงพอ 4) การให้บริการอย่างต่อเนื่อง และ 5) การ
ให้บริการอย่างก้าวหน้า สอดคล้องกับทฤษฎีทฤษฎีคุณภาพการให้บริการของทฤษฎีของ จอห์น ดี.
มิลเล็ท (John D. Millet, 1994) ประกอบด้วยคุณลักษณะการให้บริการ 5 ประการ ได้แก่ 1) การ
ให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Service) 2) การให้บริการอย่างรวดเร็วทันเวลา (Timely
Service) 3) การให้ บ ริ ก ารอย่ า งเพี ย งพอ (Ample Service) 4) การให้ บ ริ ก ารอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
(Continuous Service) และ 5) การให้ บริ ก ารอย่ า งก้ าวหน้ า (Progressive Service) โดยหาก
ผู้บริหารจะนาองค์ประกอบของประสิทธิภาพการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไปใช้
ควรให้ความสาคัญตามลาดับได้แก่ การให้บริการอย่างเพียงพอรองลงมาคือ การให้บริการอย่าง
รวดเร็วทันเวลา รองลงมาคือการให้บริการอย่างต่อเนื่อง รองลงมาคือการให้บริการอย่างก้าวหน้า
และการให้บริการอย่างเท่าเทียมกันตามลาดับ
3. ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมีอิทธิพลต่อคุณภาพการให้บริการในองค์กรปกครองส่ว น
ท้องถิ่น ภาคตะวันออก สอดคล้องกับงานแนวคิดของ Puangngam (2016) ได้ ศึกษาวิจัยเรื่อง การ
ปกครองท้องถิ่นไทย หลักการและมิติใหม่ในอนาคต พบว่า ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานขององค์กร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ส่ ง ผลต่ อ คุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก าร ทั้ ง นี้ เ ป็ น เพราะการปกครองท้ อ งถิ่ น มี
ความสาคัญในการช่วยแบ่งเบาภาระภาครัฐ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจึงเป็นหน่วยงานที่มี
บทบาทภารกิจที่สาคัญในการส่งเสริมสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อพัฒนาบุคลากรทุก
ระดั บ ทุ ก ต าแหน่ ง ให้ มี ค วามรู้ ค วามสามารถ มี คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมเพื่ อ ให้ บุ ค ลากรเหล่ า นั้นมี
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ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานซึ่งส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการสาธารณะอันได้แก่ การบาบัดทุกข์
บ ารุ ง สุ ข แก่ ป ระชาชนหรื อ ผู้ รั บ บริ ก ารในท้ อ งถิ่ น อี ก ทั้ ง เป็ น การตอบสนองความต้ อ งการของ
ประชาชนหรื อ ผู้ รั บ บริ ก ารอย่ า งแท้ จ ริ ง นอกจากนี้ ด้ ว ยเหตุ นี้ ท างผู้ บ ริ ห ารองค์ ก ารจึ ง ควรให้
ความสาคัญแก่ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานขององค์กรโดยให้ความสาคัญกับองค์ประกอบต่าง ๆ
ได้แก่1) คุณภาพของงาน 2) ปริมาณงาน 3) เวลาและ 4) ค่าใช้จ่ายหากจัดการได้จะส่งผลให้เกิด
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรนาไปสู่ คุณภาพการให้บริการในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ภาคตะวันออกที่ดีอย่างยั่งยืน

องค์ความรู้ใหม่ (Originality and Boby of Knowledge)
จากงานวิจัยนี้เป็นการยืนยันว่าในบริบทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตภาคตะวันออก
องค์ประกอบของประสิทธิภาพการปฏิบัติงานประกอบด้วย 4 องค์ประกอบได้แก่ 1) คุณภาพของ
งาน 2) ปริมาณงาน 3) เวลาและ 4) ค่าใช้จ่าย และองค์ประกอบของคุณภาพการให้บริการของ
องค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น ในเขตภาคตะวัน ออกประกอบด้ว ย 5 องค์ประกอบได้แก่ 1) การ
ให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน 2) การให้บริการอย่างรวดเร็วทันเวลา 3)การให้บริการอย่างเพียงพอ
4) การให้บริการอย่างต่อเนื่อง และ 5) การให้บริการอย่างก้าวหน้า นอกจากนี้ยังพบว่าประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานมีอิทธิพลต่อคุณภาพการให้บริการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคตะวันออก
ด้ ว ยเหตุ นี้ ผู้ บ ริ ห ารองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ในเขตภาคตะวั น ออกควรให้ ค วามส าคั ญ ต่ อ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อคุณภาพการให้บริการที่ดีแก่ประชาชน

ข้อเสนอแนะการวิจัย (Research Suggestions)
1. ข้อเสนอแนะเพื่อการนาไปปฏิบัติการ
1.1 จากผลการวิจั ย พบว่า ประสิ ท ธิภ าพในการปฏิบั ติ งานมี อิ ท ธิ พ ลต่ อ คุ ณ ภาพการ
ให้บริการดังนั้นผู้บริหารควรมีนโยบายส่งเสริม ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรทุก
ระดับ
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรจะศึกษางานวิจัย เรื่องอิทธิพลของประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อ
คุณภาพการให้บริการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคอื่น ๆ นอกเหนือจากภาคตะวันออกเพื่อ
จะได้เห็นทิศทางโดยรวมของประเทศ
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