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บทคัดย่อ
บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของ
พนักงาน 2) เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของพนักงาน จำแนกตามปัจจัย
ส่วนบุคคล และ3) เสนอแนวทางประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลตำบล
บางขะแยง เป็นวิจัยเชิงปริมาณ กรอบแนวคิดการวิจัยใช้แนวคิดของกรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ประชากรเป้าหมายที่ใช้วิจัย ได้แก่ พนักงานเทศบาลตำบลบางขะแยง ทั้งหมด
จำนวน 140 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม นำไปหาค่าความเชื่อมั่นได้ .87
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติการ
ทดสอบค่าที และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ผลการวิจัยพบว่า 1)ระดับประสิทธิผล
ในการปฏิบัติงานของพนักงานโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านมากไปน้อย
พบว่า อยู่ในระดับมากทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านการบริการสาธารณะ มีค่าเฉลี่ยสูงสุดรองลงมา
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ด้านการบริหารงานการเงินและการคลัง ด้านการบริหารจัดการ และด้านการบริหารงานบุคคล
และกิจการสภา มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด 2)เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของพนักงาน
จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่าพนักงานเทศบาลตำบลบางขะแยงที่มี อายุ ระดับการศึกษา
ระยะเวลาการปฏิบัติงานต่างกัน มีประสิทธิผลในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน ส่ วนพนักงาน
เทศบาลตำบลบางขะแยงที่มี เพศ ต่างกัน มีประสิทธิผลในการปฏิบัติงานแตกต่างกันอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ3) เสนอแนวทางประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของพนักงาน
เทศบาลตำบลบางขะแยง พบว่า เทศบาลต้องดำเนินการ ดังนี้ 1) กิจกรรมเทศบาลต้ อ ง
ประชาสัมพันธ์ให้ พนักงานทราบอย่างละเอีย ด 2)การปฏิบัติห น้าที่ต้องชัดเจน เหมาะสม
ตำแหน่ง ความรู้ ความสามารถ 3)การบริหารงานต้องมีคณะกรรมการชัดเจน ตรวจสอบได้
และ 4)การบริการประชาชนต้องรวดเร็วมีแผนงาน
คำสำคัญ: ประสิทธิผล, การปฏิบัติงาน, พนักงาน, เทศบาลตำบลบางขะแยงในจังหวัดปทุมธานี

Abstract
The objectives of this research were: 1) to study level of performance
effectiveness of employees. 2) to compare performance effectiveness of
employees and 3) to propose performance effectiveness guideline of employees
in Bangkhayaeng sub district municipality. The research methodology was a
quantitative. The conceptual framework of the study was created using theory
of Department of Local administration. The study target population were 140
employees of Bangkhayaeng sub district municipality. The research instrument
was a questionnaire. The reliability of the questionnaire was .87. The statistic
used for data analysis included percentage, mean, standard deviation, t-test and
One Way ANOVA. The study results revealed that 1) performance effectiveness
of employees in Bangkhayaeng sub district municipality as a whole was at much
level. When considering each aspect indicated that all 4 aspects were at much
levels as orderly organized from high to low as following: public service aspect
was at much average, followed by financial and fiscal management aspect and
personnel administration, administration aspect and council affairs aspect was at
less level. 2) Compare performance effectiveness of employees in Bangkhayaeng
sub district municipality classified by personal qualification, it found that
employees in Bangkhayaeng sub district municipality with different ages,
educational levels, work periods were no difference on performance
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effectiveness. By employees in Bangkhayaeng sub district municipality with
different genders were difference on performance effectiveness with statistically
significant level of .05 and 3) Propose performance effectiveness of employees
in Bangkhayaeng sub district municipality showed as follows: 1. municipal
activities must be provided to employees, 2.Their responsibilities must be clear,
appropriate position, knowledge, skills, 3 Administration must be a committee
clearly and verifiable and 5. People service must be done quickly with plan
management.
Keywords: effectiveness, performance, employees , Bangkhayaeng sub district
municipality in Pathumthani province

บทนำ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นองค์กรที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอำนาจอิสระในการ
บริหารงาน มีรายได้และงบประมาณเป็นของตนเอง นอกจากนี้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้รับคัดเลือกจากประชาชน การดำเนินกิจการต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นการจัดบริการสาธารณะพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีพของประชาชน
ได้แก่ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการต่าง ๆ เช่น น้ำประปา ไฟฟ้า ถนน สะพาน การ
กำจัดขยะและสิ่งปฏิกูล การรักษาพยาบาล การจัดการศึกษา การรักษาความสงบเรียบร้อย
และความมั่น คงปลอดภัย การจัดสวัสดิการและสังคม การสงเคราะห์ การจัดการอนุรั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม การส่งเสริมและการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น การอำนวยความสะดวกและการบริการประชาชน การพัฒนาท้องถิ่น ซึง่
จะต้องคำนึงถึงปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นเป็นหลัก เพื่อให้ สามารถ
แก้ปัญหาและสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง
ภายหลังการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ส่งผล
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านอำนาจของท้องถิ่น ใน พ.ศ. 2542 โดยมีสาระสำคัญเกี่ยวกับการ
กำหนดอำนาจหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะได้รับการ
กระจายอำนาจมากขึ้น ซึ่งจะต้องรับผิดชอบจัดบริการสาธารณะเพิ่มขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้รับ
บริการที่มีคุณภาพและตรงตามความต้องการ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น แผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี เป้าหมายให้มี
การถ่ายโอนภารกิจในการจัดบริการสาธารณะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใน 4 ปี ให้
ดำเนินการถ่ายโอนให้แล้วเสร็จภายใน 10 ปี โดยกำหนดถ่ายโอนภารกิจให้ แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น จำนวน 245 ภารกิจ แบ่งภารกิจถ่ายโอน ออกเป็น 6 ด้าน คือ 1) ด้านโครงสร้าง
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พื้นฐาน 2) ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 3) ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความ
สงบเรียบร้อย 4) ด้านการวางแผนและการส่งเสริมการลงทุน พานิชยกรรมและการท่องเที่ยว
5) ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 6) ด้านศิลปะ
วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น เทศบาลเป็นองค์กรปกครองท้องถิ่นที่จัดตั้งขึ้น
เป็ น รู ป แบบแรกภายหลั ง การเปลี ่ ย นแปลงการปกครอง เมื ่ อ พ.ศ. 2475 เป็ น องค์ ก รที่
รับผิดชอบในพื้นที่ที่มีความเจริญและ โดยส่วนใหญ่เป็นชุมชนเมืองและมีประชากรหนาแน่น
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552 โดย
กำหนดให้เทศบาลมี 3 ระดับ คือ เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล (ธนกฤต รอด
เขียว, 2553)
รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 กล่าวถึงการปฏิรูปและการพัฒนา ในหมวด 16 การปฏิรูป
ประเทศ มาตรา 257 การปฏิร ูป ประเทศตามหมวดนี้ต้องดำเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมาย
ดังต่อไปนี้ 1) ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย มีความสามัคคีปรองดอง มีการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีความสมดุลระหว่างการพัฒนาด้านวัตถุกับ
การพัฒนาด้านจิตใจ 2) สังคมมีความสงบสุข เป็นธรรม และมีโอกาสอันทัดเทียมกันเพื่อขจัด
ความเหลื่อมล้ำ 3) ประชาชนมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ
และการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560, 2560)
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานที่นำพาองค์การมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลนั้น
องค์การต้องมีสุขภาพสมบูรณ์ ตามความหมายประสิทธิผลขององค์การ เน้นในความหมายของ
ความสามารถขององค์การที่จะดำเนินการให้บรรลุเป้าหมาย 4 ประการนี้ ประการแรก ความ
เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในองค์การ (integration) การปรับตัวขององค์การให้สอดคล้องกับ
สภาพแวดล้ อ ม (adaptability) การปรั บ ตั ว ขององค์ ก ารให้ ส อดคล้ อ งกั บ สั ง คม (social
retevance) และผลผลิ ต ขององค์ ก าร (productivity) และในการปรั บ ตั ว เข้ า กั บ การ
เปลี่ยนแปลง วึ่งเกิดขึ้นนอกองค์การ และการปราศจากความกดดัน (สำเภา ศรีสมศักดิ์, 2561)
ภาระงานในหน้ า ที ่ ใ ห้ บ ริ ก ารของเทศบาลตำบลบางขะแยง ตามโครงสร้ า งการ
บริหารงานแบ่งออกเป็น 3 กอง ดังนี้ 1) สำนักปลัดเทศบาล มีหน้าที่ควบคุมและรับผิดชอบ
การปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานธุรการ งานการเจ้าหน้าที่ งานทะเบียนราษฎร์ สำนักปลัด มี
หน่วยงานย่อยอีก 3 งาน ดังนี้ 1.1) งานสาธารณสุข มีหน้าที่เกี่ยวกับสาธารณสุขชุมชนส่งเสริม
สุขภาพและอนามัย การป้องกันโรคติดต่อ 1.2) งานการศึกษา มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
การบริหารการศึกษาและพัฒนาการศึกษา และ 1.3) งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มี
หน้าที่ความรับ ผิดชอบเกี่ย วกับ งานป้องกัน และระงับอัคคีภ ัย 2) กองคลัง มีห น้าที่ความ
รับผิดชอบเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี งานพัสดุและทรัพย์สิน และงานผลประโยชน์ และ 3)
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กองช่ า ง มี ห น้ า ที่ ควบคุ ม ดู แ ลและรั บ ผิ ด ชอบปฏิ บ ั ต ิ ง านเกี ่ ย วกั บ งานวิ ศ วกรรม งาน
สถาปั ต ยกรรม งานผั ง เมื อ ง และการควบคุ ม อาคารให้ เ ป็ น ไปตามกฎหมาย และงาน
สาธารณูป โภค งานสวนสาธารณะ และงานศูนย์เครื่องจักรกล จะเห็นได้ว ่างานในหน้าที่
ให้บริการมีจำนวนมาก แต่พนักงานของเทศบาล มีจำนวนทั้งสิ้น 140 คน และต้องให้บริการ
ประชาชนที่เพิ่มมากขึ้น (เทศบาลตำบลบางขะแยง, 2559)
พนักงานเทศบาลตำบลบางขะแยง มีภาระจำนวนมากเมื่อเปรียบเทียบกับอาณาเขต
และประชากรที่กล่าวมาข้างต้น ทำให้การปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลไม่ประสบผลสำเร็จ
ได้เท่าที่ควร ซึ่งสังเกตเห็นได้จากผลการดำเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาในที่ผ่าน
มา พ.ศ. 2558 พบว่า โครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่ ตั้งไว้จำนวน 86 โครงการและ
สามารถดำเนินการได้สำเร็จ จำนวน 52 โครงการ ดังนี้1) การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐานที่ตั้งไว้จำนวน 13 โครงการและสามารถดำเนินการได้
สำเร็จ จำนวน 2 โครงการ 2) การพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชน ที่ตั้งไว้
จำนวน 6 โครงการและสามารถดำเนินการได้สำเร็จ จำนวน 6 โครงการ 3) การพัฒนาระบบ
การบริหาร และจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ตั้งไว้จำนวน 7 โครงการและ
สามารถดำเนินการได้สำเร็จ จำนวน 4 โครงการ 4) การพัฒนาระบบการศึกษา คุณภาพชีวิต
และคุณค่าทางสังคมและส่ งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ที่ตั้งไว้จำนวน 26 โครงการและ
สามารถดำเนินการได้สำเร็จ จำนวน 18 โครงการ 5) การพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง การ
บริหาร การพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น และการบริหารจัดการที่ดี ที่ตั้งไว้จำนวน 27 โครงการและ
สามารถดำเนินการได้สำเร็จ จำนวน 18 โครงการ 6) การพัฒนาระบบการบริหารและการ
จัดการด้านสาธารณสุข ที่ตั้งไว้จำนวน 6 โครงการและสามารถดำเนินการได้สำเร็จ จำนวน 3
โครงการ และ7) การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็ง ของระบบเศรษฐกิจชุมชน และการ
แก้ไขปัญหาความยากจน ที่ตั้งไว้จำนวน 2 โครงการและสามารถดำเนินการได้สำเร็จ จำนวน
1 โครงการ (เทศบาลตำบลบางขะแยง, 2559) จากข้อมูลดังกล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่
จะวิจัยเรื่อง ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลตำบลบางขะแยง อำเภอเมือง
ปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี เพื่อนำผลการวิจัยไปเป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาการปฏิบัติงาน
ของพนักงานให้มีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลตำบลบางขะ
แยง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
2. เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลตำบลบางขะ
แยง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล
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3. เสนอแนวทางประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลตำบลบางขะแยง
อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

วิธีดำเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่อง ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลตำบลบางขะแยง
อำเภอเมื อ งปทุ ม ธานี จั ง หวั ด ปทุ ม ธานี เป็ น วิ จ ั ย เชิ ง ปริ ม าณ (quantitative research)
ประชากรเป้าหมายทั้งหมดที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ทั้งหมด ได้แก่ พนักงานเทศบาลตำบล
บางขะแยง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี จำนวน 140 คน (เทศบาลตำบลบางขะ
แยง, 2559)
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถาม (questionnaires) ซึ่งผู้วิจัยได้
สร้างขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามแบบเลือกตอบ (check list) เกี่ยวกับข้อมูลปัจจัยส่วน
บุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน จำนวน 4 ข้อ
ตอนที ่ 2 เป็ น แบบสอบถามใช้ ม าตรส่ ว นประมาณค่ า (rating scale) เกี ่ ย วกั บ
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลตำบลบางขะแยง อำเภอเมืองปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี โดยใช้แนวคิดของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
จำนวน 4 ด้าน ๆ ละ จำนวน 5 ข้อ จำนวน 20 ข้อ ได้แก่
1. ด้านการบริหารจัดการ
จำนวน 5 ข้อ
2. ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา
จำนวน 5 ข้อ
3. ด้านการบริหารงานการเงินและการคลัง
จำนวน 5 ข้อ
4. ด้านการบริการสาธารณะ
จำนวน 5 ข้อ
รวม จำนวน 20 ข้อ
ผู้วิจัยได้สร้างแบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
ตำบลบางขะแยง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี โดยการคำนวณหาค่าเฉลี่ยและและ
มีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
ระดับประสิทธิผล
คะแนนข้อความเชิงบวก คะแนนข้อความเชิงลบ
มากที่สุด
5
1
มาก
4
2
ปานกลาง
3
3
น้อย
2
4
น้อยที่สุด
1
5
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สำหรับเกณฑ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์การให้คะแนนเกี่ยวกับประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานเทศบาลตำบลบางขะแยง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ให้เกณฑ์การ
วัดระดับคะแนนค่าเฉลี่ยในการแบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2543)
1.00 - 1.80 หมายถึง
มีประสิทธิผลระดับน้อยที่สุด
1.81 - 2.60 หมายถึง
มีประสิทธิผลระดับน้อย
2.61 - 3.40 หมายถึง
มีประสิทธิผลระดับปานกลาง
3.41 - 4.20 หมายถึง
มีประสิทธิผลระดับมาก
4.21 - 5.00 หมายถึง
มีประสิทธิผลระดับมากที่สุด
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของพนักงาน
เทศบาลตำบลบางขะแยง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ลักษณะแบบสอบถามเป็น
ปลายเปิดให้เติมข้อความ
การสร้างและการทดสอบเครื่องมือวิจัย
สำหรับการสร้างและการทดสอบเครื่องมือเพื่อใช้ในการวิจัยครั้งนี้ มีวิธีดำเนินการดังนี้
1. ศึกษาค้นคว้าแนวความคิด ทฤษฎี เอกสาร/บทความ และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กับประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลตำบลบางขะแยง อำเภอเมืองปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี
2. สร้างแบบสอบถามให้ครอบคลุมขอบเขตการศึกษา โดยใช้คำถาม 2 ประเภท คือ
แบบปลายปิดและแบบปลายเปิด
3. นำเครื่องมือที่สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว เสนอผู้เชี่ยวชาญแก้ไขปรับปรุงให้ถูกต้อง
และชัดเจน เหมาะสม ทั้งเนื้อหาสาระ และการใช้ถ้อยคำสำนวนภาษา แล้วนำมาจัดทำเป็น
แบบสอบถาม
4. นำเครื่องมือที่ปรับปรุงแก้ไขแล้ว เสนอผู้เชี่ยวชาญ โดยให้ตรวจสอบหรือปรับปรุง
แก้ไขความถูกต้องสมบูรณ์ของเนื้อหา เพื่อให้ได้แบบสอบถามที่มีความเที่ยงตรงตามเนื้อหา
5. นำแบบสอบถามหาค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อคำถามกับวัตถุ ประสงค์ห รือ
เนื้อหา (IOC) โดยเลือกข้อคำถามที่มีค่าตั้งแต่ 0.67 ขึ้นไป จากข้อคำถามทั้งหมด จำนวน 20
ข้อ ใช้ได้จำนวน 20 ข้อ ซึ่งข้อคำถามที่ใช้ได้มีค่า IOC อยู่ในช่วง 0.67-1.00
6. นำเครื่องมือที่สมบูรณ์แล้วไปใช้เก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยต่อไป
7. ปรับ ปรุงแบบสอบถามตามข้ อเสนอแนะของผู ้เชี ่ยวชาญเสนอต่ อผู ้เชี่ย วชาญ
ตรวจสอบความถูกต้อง
8. เมื่อผู้เชี่ยวชาญได้ตรวจสอบความถูกต้องเสร็จแล้วนำแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไข
แล้วไปทดลองใช้ (Try Out) กับผู้ที่ไม่ใช่กลุ่มประชากรที่ศึกษา แต่มีลักษณะคล้ายกันกับกลุ่ม
ตัวอย่างในการวิจัยนี้ คือ พนักงานเทศบาลบ้านใหม่ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
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จำนวน 30 คน แล้วนำ ผลการตอบแบบสอบถาม ไปหาค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือ โดยใช้
สูตรสัมประสิทธิ์อัลฟา (Coefficient Alpha) ของครอนบาค (Cronbaach) ผลการทดสอบ ได้
ค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือเท่ากับ .87
9. นำแบบสอบถามที่สมบูรณ์แล้วไปใช้เก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยต่อไป
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ผู้วิจัยได้ขอหนังสือจากคณะรัฐศาสตร์ถึงนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบางขะแยง
อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี เพื่อขอความอนุเคราะห์ใช้พื้นที่ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล
2. ผู้วิจัยได้นำแบบสอบถามไปแจกให้กับพนักงานเทศบาลตำบลบางขะแยง อำเภอ
เมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ตามจำนวนที่กำหนดไว้ โดยผู้วิจัยได้อธิบายเหตุผลการทำวิจัย
และวิธีการตอบแบบสอบถามฉบับนี้ และรอรับกลับคืนหลังจากผู้ตอบแบบสอบถามได้ตอบ
เสร็จเรียบร้อยแล้ว
3. ผู้วิจัยได้ทำการตรวจสอบความเรียบร้อยสมบูรณ์ของแบบสอบถามที่รับคืนจาก
พนักงานเทศบาลตำบลบางขะแยง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานีแบบสอบถามมี
ความสมบูรณ์ทุกฉบับ คิดเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์ แล้วจึงนำมาทำการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติต่อไป
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิจัย
การวิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผลในการวิจัยครั้งนี้ ได้ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย
เครื่องคอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ ผู้วิจัยได้แบ่งออกเป็น 4 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 วิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลโดยการจำแนกกลุ่มตัวอย่างตาม เพศ อายุ
ระดับการศึกษา และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน โดยการแจงนับความถี่ (frequency) และหา
ค่าร้อยละ (percentage)
ตอนที่ 2 วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
ตำบลบางขะแยง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี โดยการหาค่าเฉลี่ย () และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน () แล้วนำเสนอในรูปตารางประกอบคำบรรยาย
ตอนที่ 3 วิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
ตำบลบางขะแยง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา และ
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ต่างกันโดยใช้การทดสอบค่าที (t-test) และการวิเคราะห์ ความ
แปรปรวนทางเดียว One–way ANOVA ( F-test )
ตอนที่ 4 รวบรวมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานเทศบาลตำบลบางขะแยง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานีโดยการแจก
แจงความถี่ (frequency) และนำเสนอในรูปตาราง ประกอบคำบรรยาย
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ผลการวิจัย
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของพนักงาน
เทศบาลตำบลบางขะแยง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานีโดยภาพรวมทั้ง 4 ด้าน
การมีส่วนร่วม
1. ด้านการบริหารจัดการ
2. ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา
3. ด้านการบริหารงานการเงินและการคลัง
4. ด้านการบริการสาธารณะ
รวม





3.80
3.62
3.82
3.88
3.78

.74
.71
.78
.76
.51

ระดับ
การปฏิบัติงาน
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

พบว่า ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลตำบลบางขะแยง อำเภอ
เมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี โดยรวม อยู่ในระดับมาก ( = 3.78 ) เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทั้ง 4 ด้าน ด้านการบริการสาธารณะ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด( = 3.88 )
รองลงมา ด้านการบริหารงานการเงินและการคลัง ( = 3.82 ) ด้านการบริหารจัดการ ( =
3.80 ) และด้านการบริห ารงานบุคคลและกิจการสภา มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ( = 3.62 ) เมื่อ
พิจารณาแยกรายด้าน
1.1 ด้านการบริหารจัดการ โดยรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า อยู่ในระดับมากทั้ง 5 ข้อ มีการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานครอบคลุมทุกด้าน
เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา การบริหารงานของเทศบาลจะยึด
หลักผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงาน การจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตรงกับความต้องการของ
ประชาชน มีการปรับปรุงภารกิจของเทศบาลเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน
ในพื้นที่ และมีการกำหนดวิส ัยทัศน์ และพันธกิจของเทศบาลที่เป็นที่รับรู้และเข้าใจของ
พนักงานทุกคน มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด
1.2 ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา โดยรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทั้ง 5 ข้อ การปรับปรุงอัตรากำลังมีการคำนึงถึง
ความจำเป็น และความคุ้มค่า มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา มีระบบการแจ้งเตือนการเลื่อนระดับ
เพื่อไม่ให้พนักงานเสียสิทธิที่พึงจะได้รับ มีการแจ้งผลการประเมินผลการเลื่อนระดับและขั้น
เงินเดือนของพนักงานให้รับทราบทุกครั้ง อัตรากาลังของพนักงานมีเหมาะสมกับปริมาณงาน
ของเทศบาล และการมอบหมายงานให้พนักงานจะยึดหลักความรู้ ความสามารถและความ
เหมาะสมของตำแหน่งเป็นสำคัญ มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด
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1.3 ด้านการบริหารงานการเงินและการคลัง โดยรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทั้ง 5 ข้อ มีการจัดทำทะเบียนคุมครุภัณฑ์ มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา มีการใช้แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเป็น ข้อมูลในการวางแผนใน
การพัฒนาการจัดเก็บรายได้ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี การรับ การ
เบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน การตรวจเงินการวางฎีกาเบิกจ่ายเงินมีการจัดทำ
รายการบัญชี รายงานการเงิน ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย และมีการจัดทำแผน
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง การจัดทำรายงานขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดทำข้อสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด
1.4 ด้านการบริการสาธารณะโดยรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทั้ง 5 ข้อ มีจุดให้บริการน้ำดื่มที่สะอาดแก่ประชาชน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด
รองลงมา มีการให้ความรู้แก่ประชาชนโดยจัดให้มีหนังสือพิมพ์ หรือวารสารต่าง ๆ ให้บริการ
ประชาชนระหว่างรอรับบริการ การให้บริการจะยึดหลักความพึงพอใจของประชาชนเป็นสำคัญ
มีการแยกห้องน้ำทั่วไป ห้องน้ำผู้สูงอายุ และผู้พิการให้บริการประชาชน และมีแผงผังขั้นตอน
การให้บริการให้ประชาชนได้รับทราบและติดในที่มองเห็นได้ง่าย มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด
2. ผลการทดสอบสมมติฐาน เปรียบเทียบระดับประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของ
พนักงานเทศบาลตำบลบางขะแยง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานีจำแนกตามเพศ อายุ
ระดับการศึกษา ระยะเวลาปฏิบัติงาน
ตารางที่ 2 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน
1. เพศ
2. อายุ
3. ระดับการศึกษา
4. ระยะเวลาการ
ปฏิบัติงาน

สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน
ไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้
เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้




-

3. เสนอแนวทางประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลตำบลบางขะแยง
พบว่า เทศบาลต้องดำเนินการ ดังนี้ 1) กิจกรรมเทศบาลต้องประชาสัมพันธ์ให้พนักงานทราบ
อย่างละเอียด 2)การปฏิบัติหน้าที่ต้องชัดเจน เหมาะสมตำแหน่ง ความรู้ ความสามารถ 3)การ
บริหารงานต้องมีคณะกรรมการชัดเจน ตรวจสอบได้ และ 4)การบริการประชาชนต้องรวดเร็วมี
แผนงาน
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อภิปรายผล
ผลการวิจัย เรื่องประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลตำบลบางขะแยง
อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานีพบว่า โดยภาพรวมมีประสิทธิผลอยู่ในระดับมาก อาจ
เป็นเพราะผู้บริหารมีความเข้าใจในบทบาทหน้าของตนและศึกษากฎระเบียบในการบริหารงาน
พนักงานรวมใจเป็นหนึ่งเกิดความสามัคคีในหมู่คณะช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ทำให้เกิดผลงาน
เชิงประจักษ์และสอดคล้องกับแนวคิดประสิทธิผล(Effective) หมายถึง ความสามารถของ
องค์การที ่จ ะดำเนิน การให้บ รรลุเ ป้ าหมาย คือความเป็น อัน หนึ ่ ง อั นเดี ยวกั นในองค์ ก าร
(Integration) การปรับตัวขององค์การให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม (Adaptability) การ
ปรับ ตัว ขององค์การให้สอดคล้องกับ สังคม (Social Relevance) และผลผลิตขององค์การ
(Productivity) สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ เชษฐวุฒิ กฤตลักษณ์ ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อประสิทธิผลการจัดการขยะในเขตจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน พบว่า
ภาพรวมด้านการกำหนดนโยบาย ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน ด้านการจัดการขยะของ
เทศบาลเมือง ด้านประสิทธิผ ลอยู่ในระดับมาก นอกจากนั้นการศึกษาพบว่าการกำหนด
นโยบาย และการมีส ่ว นร่ว มของประชาชนที่ส ่งผลต่อประสิทธิผลการจัดการขยะ อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติ ส่วนความรับผิดชอบต่อสังคมไม่ส่งผลต่อประสิทธิผลการจัดการขยะ (เชษฐ
วุฒิ กฤตลักษณ์, 2561) และงานของสมนึก สอนเนย ได้วิจัยเรื่อง ปัจจัยภาวะผู้นำที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดปทุมธานี ผลการวิจัยพบว่า 1)
ระดับภาวะผู้นำของผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยภาพรวมอยู่ระดับมากที่สุด
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านจากมากไปน้อย พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุดทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ด้าน
บุคลิกภาพ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมา ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ด้านความรับผิดชอบ
ด้านการติดต่อสื่อสาร และด้านการตัดสินใจ มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 2) ปัจจัยภาวะผู้นำส่งผลต่อ
ประสิทธิผลการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบว่า ภาวะผู้นำด้านการตัดสินใจ ด้านการ
ติดต่อสื่อสารและ ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ได้ร้อยละ 75.2 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ 3) เพื่อเสนอแนวทาง
ในการพัฒนาภาวะผู้นำของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย 6 แนวทาง
ได้แก่ 1. การมีวิสัยทัศน์ 2. การแสดงตนเพื่อเป็นแบบอย่าง 3. การสื่อสารหลักเกณฑ์ ทาง
จริยธรรม 4. การคิดบวก 5. หลักธรรมาภิบาลและ 6. ระบบคุณธรรม (สมนึก สอนเนย, 2564)
เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า
1.ด้ า นการบริ ห ารจั ด การโดยรวมมี ป ระสิ ท ธิ ผ ล อยู ่ ใ นระดั บ มาก เนื ่ อ งจากการ
ปฏิบัติงานมีการศึกษาระเบียบและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด สอดคล้องกับผลงานวิจัยของบุศ
ริน กลิ่นอยู่ ได้ศึกษาเรื่องประสิทธิผลในการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตำบล
ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก (บุศ
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ริน กลิ่นอยู่, 2558) และการวิจัยของ อีลิซ่า เบอร์ตัน พบว่า ผู้เกี่ยวข้องและบทบาทของผู้ที่
เกี่ยวข้องในสปอร์ตคลับรากหญ้ามีความสำคัญมากต่อประสิทธิผลของสปอร์ตคลับ สมาชิก
คณะกรรมการ อาสาสมัคร และเจ้าหน้าที่มีผลกระทบอย่างมากต่อประสิทธิผลขององค์การของ
สปอร์ตคลับรากหญ้า ในแง่ของผู้บริหารและผู้มีอำนาจในสปอร์ตคลับรากหญ้า ถูก พบว่ามี
ความสำคัญต่อประสิทธิผลของสปอร์ตคลับรากหญ้าด้วยเช่นกัน (Elissa J. Burton., 2009)
และสอดคล้องกับงานวิจัยของ อรณิชา ทศตา วิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของการ
บริหารโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 พบว่า ปัจจัยที่ส่งผล
ต่อประสิทธิผลของการบริหารในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ด้านวัสดุอุปกรณ์เพียงพอต่อการ
จัดการเรียน ด้านการสอนและการดำเนินการต่าง ๆ ด้านบรรยากาศและสภาพแวดล้อมภายใน
และด้านครูมีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน (อรณิชา ทศตา, 2558)
2.ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภาโดยรวมมีประสิทธิผล อยู่ในระดับมาก
อาจเป็นเพราะทุกฝ่ายมีความรู้ความสามารถในบทบาทหน้าที่ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ
ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ วรากร สังข์วงษา วิจัยเรื่อง ประสิทธิผลการบริหารจัดการ
องค์การด้านงานผังเมือง : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา
ผลการศึกษาพบว่า 1) ด้านผังเมืองมีคะแนนเฉลี่ยระดับความสำเร็จค่อนข้างมาก เมื่อพิจารณา
ประสิทธิผลการบริหารจัดการในแต่ละด้านพบว่า ด้านการบริหารจัดการมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด
รองลงมาคือ ด้านความพึงพอใจในงานและด้านการพัฒนาองค์การ (วรากร สังข์วงษา, 2553)
3.ด้านการบริหารงานการเงิน และการคลังโดยรวมมีประสิทธิผล อยู่ในระดั บมาก
เนื่องจากการบริห ารยึดระเบียบเป็นหลักพื้นที่มีความพร้อมหลายประการ สอดคล้องกับ
ผลงานวิจัยของบุศริน กลิ่นอยู่ ได้ศึกษาเรื่องประสิทธิผลในการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล
ของเทศบาลตำบลในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิผลการปฏิบัติงานอยู่
ในระดับมาก (บุศริน กลิ่นอยู่, 2558) และสอดคล้องกับงานวิจัยของ เบญจวรรณ ศรีมารุต วิจัย
เรื่อง การประเมินประสิทธิผลองค์การของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล
พบว่า 1) องค์ประกอบและตังบ่งชี้ประสิทธิผลองค์การของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประกอบด้วย 4
องค์ประกอบ 70 ตัวบ่งชี้ และ 2) ประสิทธิผลองค์การของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอยู่ในระดับมาก
ซึ่งเมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมาก โดยด้านผู้รับบริการมีประสิทธิผลสูงสุด
รองลงมาคือ ด้านการเงิน และด้านการเรียนรู้และการพัฒนา (เบญจวรรณ ศรีมารุต, 2558)
4.ด้านการบริการสาธารณะโดยรวมมีประสิทธิผล อยู่ในระดับมาก เนื่องจากทีมบริหาร
ให้ความสำคัญในพื้นที่เป็นสำคัญ สอดคล้องกับผลงานวิจัยของสำเภา ศรีสมศักดิ์ ได้ศึกษาเรื่อง
ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลการบริหารจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือผลการวิจัยพบว่า โดยรวมอยู่ ในระดับ
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มากจำแนกตามลำดับดังนี้ ด้านผู้รับบริการ ด้านการเงินและด้านการบริหารงานภายในและ
ด้านการเรียนรู้และพัฒนา (สำเภา ศรีสมศักดิ,์ 2561)

องค์ความรู้ใหม่
การบริ ห ารงานท้ อ งถิ ่ น สิ ่ ง สำคั ญ คื อ การบริ ก ารสาธารณะให้ ก ั บ ประชาชน ต้ อ ง
ตอบสนองให้ตรงกับความต้องการของชุมชนเป็นสำคัญ การใช้จ่ายเงินงบประมาณตรงกับความ
ต้องการมีความคุ้มค่ากับสิ่งที่ใช้งบประมาณสุดท้ายที่ผู้บริห ารต้องดำเนินการคือ “การบริหาร
จัดการ” เพื่อให้เกิดประสิทธิผลอย่างแท้จริงกับองค์กรอย่างยั่งยืน
การบริการ
สาธารณะ

การบริหารงาน
การเงินและการ
คลัง

การบริหาร
จัดการ

ประสิทธิผลใน
การปฏิบัติงาน
ของพนักงาน
เทศบาลตำบล
บางขะแยง

ภาพที่ 1 ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลตำบลบางขะแยง

สรุป/ข้อเสนอแนะ
การวิจัยเรื่อง ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลตำบลบางขะแยง
อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานีพบว่า ผู้บริหารดำเนินการพัฒนาเทศบาลตำบลบางขะ
แยงตามแผนพัฒนาตำบลโดยใช้แผน 5 ปี ภาพโดยรวมเกิดประสิทธิผลตรงกับแผนพัฒนา
ประชาชนพึงพอใจในระดับหนึ่ง แต่มีบางข้อคำถามมีค่าเฉลี่ ยต่ำสุดสมควรได้รับข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติมให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ดังนี้ ควรจะมีการกำหนดวิสัยทัศน์ และพันธกิจของเทศบาลให้เป็นที่
รับรู้และเข้าใจของพนักงานทุกคน เพื่อให้การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภ าพ ควรจัดงานให้
เหมาะสมกับความรู้ ความสามารถและตำแหน่งของบุคลากร ก่อนที่จ ะมอบหมายงาน จัดทำ
แผนผังขั้นตอนการให้บริการให้ประชาชนได้รับทราบและติดในที่มองเห็นได้ง่าย เพื่อความ
สะดวกและรวดเร็วในการใช้บริการ
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