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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์การบริหารส่วน
จังหวัดก�ำแพงเพชร 2) เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ บุคลากรในองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ก�ำแพงเพชร กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา จ�ำนวน 302 ราย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ที่
ผูว้ จิ ยั สร้างขึน้ มาเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับทีม่ คี า่ ดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 0.67-1.00 และมีคา่ ความ
เชือ่ มัน่ ของแบบสอบถาม เท่ากับ .8841 สถิตทิ ใี่ ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลประกอบด้วย ค่าความถี่ ค่าร้อยละ เพือ่ อธิบาย
ข้อมูลส่วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน, t-test, f-test เปรียบเทียบความแตก
ต่างรายคู่โดยใช้วิธี Scheffe
ผลการวิจัยพบว่า ในภาพรวม 4 ด้าน อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการปฏิบัติงาน มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ ด้านการปรับปรุง อยู่ในระดับมาก ด้านการตรวจสอบและประเมินผล อยู่
ในระดับมาก) และด้านการวางแผนมีค่าเฉลี่ยต�่ำสุด อยู่ในระดับมาก ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
งานของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนจังหวัดก�ำแพงเพชร แยกตามเพศ อายุ การศึกษา ในภาพรวม 4 ด้าน พบว่า
ไม่แตกต่างกัน
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Abstract
This research aimed 1) to study work efficiency of personnel in the office of Kamphaeng Phet
Provincial Administrative Organization; 2) to compare work efficiency of personnel in Kamphaeng
Phet Provincial Administrative Organization. The samples were 302 personnel. The research tool
was 5-rating scale questionnaire (IOC 0.67 - 1.00 , α =.8841). Statistics used to analyze the data
were mean, standard deviation, t-test, F-test and Scheffe’s method.
The results showed that all of 4 aspects were at a high level. When considered in each aspect,
it was found that operational aspect received the highest level followed by adjustment aspect,
monitoring and evaluation and planning, respectively. However, there was no difference in the
comparison of the 4 aspects between work efficiency of personnel in Kamphaeng Phet Provincial
Administrative Organization classified by gender, age and education.
Keyword : The work efficiency, Personal , Organization

บทน�ำ

		 ในสถานการณ์โลกปัจจุบนั มีการเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็วในด้านต่าง ๆ ทัง้ ด้านการเมือง ด้านเศรษฐกิจ และ
ด้านสังคม ท�ำให้เกิดผลกระทบต่าง ๆ ตามมา ประเทศไทยก็ได้รับผลกระทบเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นภาคเอกชนหรือภาค
รัฐบาล ต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนของสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน ซึ่งรวมถึงสภาวะการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
อย่างต่อเนือ่ ง กะทันหัน รุนแรง และการแข่งขันทีซ่ บั ซ้อน โดยเฉพาะการปรับปรุงโครงสร้างของระบบราชการ มีการน�ำ
เอาเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) หรือ IT และน�ำเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม (Telecommunications) ที่ท�ำให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างรวดเร็ว ท�ำให้องค์การต้องมีการวางแผน และจัดการในด้านต่างๆ
เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร และการปฏิบัติงานของตนเอง ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่
เปลีย่ นแปลงไป ทุกองค์การสมควร ต้องหาแนวทางในการเพิม่ ประสิทธิภาพ (Productivity) หรือการเพิม่ ผลผลิต โดย
การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งทรัพยากรบุคคลเป็นหัวใจส�ำคัญในการน�ำพาองค์การไปสู่ความส�ำเร็จ ผู้บริหารยุคใหม่จึง
ให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาบุคลากรบุคคล ซึ่งเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าให้มีทักษะ ความรู้ความสามารถในงาน
มีศักยภาพพร้อมที่จะแข่งขันกับคู่แข่งได้ในทุกสภาวการณ์ ท�ำให้องค์การสามารถปรับปรุงกระบวนในการท�ำงาน ผ่าน
การหาวิธีการที่เหมาะสมในการปฏิบัติงาน ซึ่งจะน�ำไปสู่การบรรลุเป้าหมายขององค์การต่อไป (พีระศักดิ์ นิลทะสิน,
2551 : 2)
		 การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดในปัจจุบนั เป็นไปตามพระราชบัญญัตอิ งค์การบริหารส่วนจังหวัด
พ.ศ.2540 ซึ่งมีการแก้ไขเพิ่มเติม 2 ครั้ง คือ ในปี พ.ศ. 2542 และ พ.ศ.2546 ก�ำหนดให้มีหน่วยการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งเรียกว่า “องค์การบริหารส่วนจังหวัด” โดยอยู่ในทุกจังหวัด ๆ ละ 1 แห่ง รวม 75 แห่ง มีฐานะ
เป็นนิตบิ คุ คลและมีพนื้ ทีร่ บั ผิดชอบทัว่ ทัง้ จังหวัด โดยทับซ้อนกับพืน้ ทีข่ องหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ อืน่ คือ
เทศบาล สุขาภิบาล และองค์การบริหารส่วนต�ำบลในจังหวัดนั้น ความเป็นนิติบุคคลก่อให้เกิดความสามารถในการท�ำ
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นิติกรรม ความเป็นหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นก่อให้เกิดอ�ำนาจหน้าที่และขอบเขตพื้นที่ในการใช้อ�ำนาจ
หน้าที่นั้น
		 องค์การบริหารส่วนจังหวัดก�ำแพงเพชรนับว่าเป็นองค์กร เพื่อการบริการประชาชน การปฏิบัติราชการใน
ปัจจุบันนี้มุ่งหมายเอาประสิทธิภาพ ปริมาณงานและความรวดเร็วเป็นส�ำคัญ การบริหารการพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดก�ำแพงเพชร มีเป้าหมายในการด�ำเนินงาน เพื่อการพัฒนาเมืองก�ำแพงเพชรให้เป็นเมืองน่าอยู่ การพัฒนา
สังคมเมืองก�ำแพงเพชรได้เป็นสังคมแห่งดุลยภาพ การพัฒนาคนให้มีคุณภาพ การพัฒนาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและ
สร้างคุณค่าที่ดีในสังคมเมืองก�ำแพงเพชร บนพื้นฐานของสังคมไทยที่ธ�ำรงไว้ซึ่งการอนุรักษ์วัฒนธรรม เอกลักษณ์ของ
ความเป็นไทย และการพัฒนาเมืองก�ำแพงเพชรให้เป็นเมืองน่าเทีย่ วท�ำให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดก�ำแพงเพชร เป็น
องค์กรทีม่ กี ารบริหารจัดการทีด่ ี เป็นองค์กรของประชาชนโดยกระบวนการมีสว่ นร่วมจากทุกภาคส่วน จากสภาพปัญหา
และความส�ำคัญดังกล่าว ผูว้ จิ ยั จึงมีความสนใจทีจ่ ะศึกษาเกีย่ วกับประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านของบุคลากรในองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดก�ำแพงเพชรจากเป้าหมายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดก�ำแพงเพชรนัน้ การทีจ่ ะท�ำให้การพัฒนา
ส�ำเร็จได้ขึ้นอยู่กับการการบริหารงานและการปฏิบัติงานของพนักงานการปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนจังหวัดก�ำแพงเพชร
2. เพือ่ เปรียบเทียบระดับประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนจังหวัดก�ำแพงเพชร
จ�ำแนกตามเพศ อายุ การศึกษา

ขอบเขตของการวิจัย

1.ขอบเขตด้านเนือ้ หา ศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนจังหวัดก�ำแพงเพชร
ใน 4 ด้าน คือ ด้านการวางแผน ด้านการปฏิบัติงาน ด้านการตรวจสอบและประเมินผล ด้านการปรับปรุง
2. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ พนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานจ้าง พนักงานจ้างเหมาบริการ
สมาชิกสภาในองค์การบริหารส่วนจังหวัดก�ำแพงเพชร จ�ำนวน 1,341 คน กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่
พนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานจ้างพนักงานจ้างเหมาบริการ สมาชิกสภาในองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ก�ำแพงเพชร จ�ำนวน 302 คน ก�ำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางของ Krejcie & Morgan ที่ระดับความเชื่อมั่น
ร้อยละ 95 และใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบใช้ตารางเลขสุ่ม
3. ขอบเขตด้านตัวแปร
ตัวแปรต้น ได้แก่ ปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ การศึกษา
ตัวแปรตาม ศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนจังหวัดก�ำแพงเพชร ใน 4 ด้าน
คือ ด้านการวางแผน ด้านการปฏิบัติงาน ด้านการตรวจสอบและประเมินผล ด้านการปรับปรุง
4. ขอบเขตด้านพื้นที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดก�ำแพงเพชร
5. ขอบเขตด้านระยะเวลา เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม 2562 ถึงเดือน มิถุนายน 2562
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กรอบแนวคิดในการวิจัย

		
เพศ อายุ การศึกษา ที่แตกต่างกัน ทำ�ให้ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร ในองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดกำ�แพงเพชรแตกต่างกัน

วิธีดำ�เนินการวิจัย

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ พนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานจ้าง พนักงานจ้าง
เหมาบริการ สมาชิกสภาในองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำ�แพงเพชร จำ�นวน 1,341 คน กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ใน
การวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ พนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานจ้างพนักงานจ้างเหมาบริการ สมาชิกสภาใน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำ�แพงเพชร จำ�นวน 302 คน กำ�หนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางของ Krejcie
& Morgan ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 และใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบใช้ตารางเลขสุ่ม
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้รวบรวมข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น
โดยศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การสร้างแบบสอบถามดำ�เนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1. ทบทวนเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จากแนวคิด ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรใน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำ�แพงเพชร จากตำ�รา วารสาร ผลงานวิจัย และเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. กำ�หนดเนื้อหาและตัวแปรของคำ�ถามในแบบสอบถาม ที่ได้จากการทบทวนเพื่อสร้างแบบสอบถามให้
ครอบคลุมเนื้อหาในเรื่องที่ต้องการศึกษา และมีลักษณะที่ผู้ตอบให้ข้อเท็จจริงในการตอบได้
3. แบบสอบถามที่สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ผู้เชี่ยวชาญจำ�นวน 5 ท่าน ทำ�การตรวจสอบความเที่ยง
ตรงตามเนื้อหา (Content Validity) สำ�นวนภาษาความสอดคล้องข้อคำ�ถามนิยามตัวแปรและคำ�ถามให้ชัดเจน
เข้าใจง่ายสำ�หรับการตอบ โดยให้คะแนนตามวิธีการของ Rainelli and Hambleton ซึ่งมีวิธีการให้คะแนนดังนี้
(กัลยา วานิชย์บัญชา, 2549 : 69 )
+1 หมายถึง
เมื่อแน่ใจว่าข้อคำ�ถามนั้นวัดตรงจุดประสงค์
0
หมายถึง
เมื่อไม่แน่ใจว่าข้อคำ�ถามนั้นวัดตรงจุดประสงค์
-1
หมายถึง
เมื่อแน่ใจว่าข้อคำ�ถามนั้นวัดไม่ตรงจุดประสงค์
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จากนั้นนำ�ผลการพิจารณามาคำ�นวณหาค่า IOC ถ้าค่า IOC ที่ทำ�การคำ�นวณได้มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ
0.5 แสดงว่าแบบสอบถามข้อนั้นสามารถวัดจุดประสงค์ข้อนั้น แต่ถ้าคำ�นวณแล้วมีค่าน้อยกว่า 0.5 แสดงว่า
แบบสอบถามข้อนั้นไม่ได้วัดจุดประสงค์ข้อนั้นต้องนำ�ไปทำ�การปรับปรุงแก้ไขใหม่ จนได้ค่า IOC มากกว่าหรือ
เท่ากับ 0.5 โดยค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 0.67 – 1.00
4.นำ�แบบสอบถามไปทดสอบ(Try Out)กับกลุ่มตัวอย่าง 30 คน เพื่อหาค่าความเชื่อมั่น(Reliability)
แบบสอบถามกับประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำ�แพงเพชร ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา
ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่างต้องการศึกษาและมีคุณลักษณะพื้นฐานเดียวกันโดยใช้วิธีการคำ�นวณ
สัมประสิทธิ์แอลฟ่า (α - Coefficient) ด้วยวิธีครอนบัค (Cronbach’s Alpha) ได้ค่าแอลฟ่า (α) เท่ากับ .8841
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้ดำ�เนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการรวบรวมด้วยตนเองซึ่งมีขั้นตอนในการดำ�เนินงาน ดังนี้
		
1.ดำ�เนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธีนำ�แบบสอบถามไปขอความร่วมมือจากกลุ่มตัวอย่างใน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำ�แพงเพชร โดยชี้แจงให้ทราบถึงวิธีการและวัตถุประสงค์ของการทำ�งานวิจัยในครั้ง
นี้แล้วนำ�แบบสอบถามให้บุคลากรกรอกแบบสอบถามตามความเป็นจริงทุกรายการ เสร็จเรียบร้อยแล้วผู้วิจัยเก็บ
ข้อมูลด้วยตัวเอง
		
2.ได้ รั บ แบบสอบถามกลั บ คื น และตรวจสอบความสมบู ร ณ์ ข องแบบสอบถามแล้ ว นำ�มาลง
คะแนนจัดพิมพ์ลงเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อเตรียมการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำ�เร็จรูป
การวิเคราะห์ข้อมูล
		
1.นำ�แบบสอบถามมาตรวจสอบความสมบูรณ์แล้วนำ�ไปวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยเครื่อง
คอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมสำ�เร็จรูป
		
2.สถานภาพทั่ ว ไปของผู้ ต อบแบบสอบถามหาค่ า สถิ ติ ก ารแจกแจงความถี่ ค่ า ร้ อ ยละ
(Percentage)
		
3.การวิ เ คราะห์ ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บั ติ ง านของบุ ค ลากรในองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด
กำ�แพงเพชร ใช้การคำ�นวณค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
		
4.ข้อมูลเปรียบเทียบเพื่อทดสอบสมมติฐานประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรใน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำ�แพงเพชร วิเคราะห์โดยใช้ค่าทางสถิติ ได้แก่ Independent Sample t-test,F-test
(One – way ANOVA) และเมื่อพบค่าความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ จึงเปรียบเทียบความแตกต่าง
รายคู่โดยใช้วิธี Scheffe (Scheffe’s method)
		
5. เสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปความ
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
		
1.สถานภาพทั่ ว ไปของผู้ ต อบแบบสอบถามหาค่ า สถิ ติ ก ารแจกแจงความถี่ ค่ า ร้ อ ยละ
(Percentage)
		
2.การวิ เ คราะห์ ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บั ติ ง านของบุ ค ลากรในองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด
กำ�แพงเพชร ใช้การคำ�นวณค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
		
3.ข้อมูลเปรียบเทียบเพื่อทดสอบสมมติฐานประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรใน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำ�แพงเพชร วิเคราะห์โดยใช้ค่าทางสถิติ ได้แก่ Independent Sample t-test,
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F-test (One – way ANOVA) และเมื่อพบค่าความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ จึงเปรียบเทียบความแตก
ต่างรายคู่โดยใช้วิธี Scheffe (Scheffe’s method)

ผลการวิจัย

1.สถานภาพส่วนบุคคล ผลการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ
52.60 รองลงมาเป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 47.40 มีอายุ 41-50 ปี คิดเป็นร้อยละ 44.70 รองลงมา มีอายุ
มากกว่า 50 ปี ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 31.50 และมีอายุ 31-40 ปี มีจำ�นวนน้อยสุด คิดเป็นร้อยละ 23.80 มีการ
ศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 84.40 รองลงมามีการศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรีคิดเป็นร้อยละ 15.60
2.ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำ�แพงเพชรในภาพรวม 4
ด้าน ผลจากการศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำ�แพงเพชร ใน
ภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับมาก ( = 3.46 , S.D. = 0.21) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการปฏิบัติงาน มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด อยู่ในระดับมาก ( = 3.49 , S.D. = 0.31) รองลงมาคือ ด้านการปรับปรุง อยู่ในระดับมาก
( = 3.46 , S.D. = 0.27) ด้านการตรวจสอบและประเมินผล อยู่ในระดับมาก ( = 3.45 , S.D. = 0.29) และ
ด้านการวางแผน มีค่าเฉลี่ยต่ำ�สุด อยู่ในระดับมาก ( = 3.44 , S.D. = 0.25)
3. ผลการทดสอบสมมติฐาน เพศ ที่แตกต่างกัน มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดกำ�แพงเพชร ในภาพรวม 4 ด้าน พบว่า ไม่แตกต่างกัน และเมื่อพิจารณาในรายด้านพบว่า ด้าน
การวางแผน ด้านการปฏิบัติงาน ด้านการตรวจสอบและประเมินผล ด้านการปรับปรุง พบว่าไม่แตกต่างกันอายุ ที่
แตกต่างกัน มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำ�แพงเพชร ในภาพรวม 4
ด้าน พบว่าไม่แตกต่างกัน และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการวางแผน ด้านการปฏิบัติงาน ด้านการตรวจ
สอบและประเมินผล ด้านการปรับปรุง พบว่าไม่แตกต่างกัน
การศึกษาที่แตกต่างกัน
มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนจังหวัด
กำ�แพงเพชร ในภาพรวม 4 ด้าน พบว่าไม่แตกต่างกัน และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการวางแผน ด้าน
การปฏิบัติงาน ด้านการตรวจสอบและประเมินผล ด้านการปรับปรุง พบว่าไม่แตกต่างกัน

อภิปรายผลการวิจัย

ด้านการวางแผน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 3.44 , S.D. = 0.25) ทั้งนี้ เป็นเพราะ ได้ให้ความ
สำ�คัญต่อการวางแผนการปฏิบัติงานและมีการวางแผนการทำ�งานที่เหมาะสมทันต่อสภาพการณ์ปัจจุบันเสมอ ซึ่ง
สอดคล้องกับ สุภัคร พาณิชย์ศิริ (2554) ศึกษาวิจัยเรื่อง ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของสำ�นักปลัดเทศบาลตำ�บล
เมืองไพร อำ�เภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า ด้านการวางแผน อยู่ในระดับมาก เพราะการปฏิบัติงานมีการ
กำ�หนดเป้าหมายและแนวทางปฏิบัติงานที่เข้าใจง่ายและเหมาะสมกับสภาพปัจจุบันเนื่องมาจากพนักงานทุกคน
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเป้าหมายของงานที่กำ�หนดไว้ จึงทำ�ให้การปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ ทั้งนี้
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำ�แพงเพชร มีการทำ�งานที่สอดคล้อง
กับนโยบายและแผนงานที่กำ�หนดไว้ ทำ�ให้เกิดผลตรงและครบถ้วนตามที่วัตถุประสงค์กำ�หนดไว้ เช่น ความถูกต้อง
ความมีคุณค่า ความเหมาะสมดีงาม ตรงกับความคาดหวังและความต้องการของหมู่คณะอย่างมีประสิทธิภาพ เป็น
ที่ยอมรับของประชาชนในสังคม
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ด้านการปฏิบัติงาน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 3.49 , S.D. = 0.31) ทั้งนี้เป็นเพราะ สามารถ
ปฏิบัติงานได้บรรลุผลตามเป้าหมายของหน่วยงานเป็นอย่างดี เมื่อมีปัญหาในการปฏิบัติงานผู้บังคับบัญชายินดีได้
ให้คำ�ปรึกษาเสมอ ซึ่งสอดคล้องกับ มณฑ์ธรรม์ บุญใจเพ็ชร (2550) ศึกษาวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของพนักงาน
เทศบาลในเขตจังหวัดชลบุรีที่มีต่อการประเมินผลการปฏิบัติงาน พบว่า ด้านการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมาก เพราะ
การปฏิบัติงานได้บรรลุผลตามเป้าหมายและมีการพัฒนาในการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น
เป็นหนึ่งในกระบวนการ
บริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพและดีสำ�หรับการปฏิบัติงาน ซึ่งพนักงานเทศบาลทุกคนได้ให้ความสำ�คัญและ
ยอมรับและปฏิบัติตนให้มีผลงานสูงกว่ามาตรฐานเพื่อประกอบการพิจารณาเพื่อผลประโยชน์ ทั้งนี้ ประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำ�แพงเพชร ที่จะดำ�เนินกิจกรรมร่วมกันและปรับตัว
ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาอย่างมีระบบเพื่อให้เกิดความก้าวหน้าต่อการปฏิบัติ
งานของตนเองและเพื่อเพิ่มความมีประสิทธิภาพและความเจริญเติบโตขององค์กร
ด้านการตรวจสอบและประเมินผล ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 3.45 , S.D. = 0.29) ทั้งนี้เป็น
เพราะ มีการตรวจสอบแผนงานที่กำ�หนดไว้มีความเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน และมีการประเมินผลการปฏิบัติ
งานตามแผนงานที่ได้กำ�หนดไว้ ซึ่งสอดคล้องกับ ชรินทร์ แสนบรรดิษฐ์ (2553 ) ศึกษาวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงานและแนวทางในการเสริมสร้างความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลตำ�บลใน
จังหวัดสกลนคร พบว่า ด้านการตรวจสอบและประเมินผล อยู่ในระดับมาก เพราะพนักงานทุกคนที่ปฏิบัติงาน
มีงานในหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเองและปฏิบัติตามแผนการปฏิบัติงานที่กำ�หนดไว้ เพื่อให้ผลการปฏิบัติ
สำ�เร็จตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายทั้งนี้ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนจังหวัด
กำ�แพงเพชร มีระยะเวลาในการทำ�งานอยู่กับองค์การบริหารส่วนตำ�บลมานาน มีประสบการณ์ในการทำ�งาน ย่อม
มีการเรียนรู้ระบบงานหรือพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำ�บล และปัญหาของท้องถิ่นรวมถึงประชาชนและ
บุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำ�บลเอง เมื่อมีความรู้ความเข้าใจในองค์กร และปัญหาของท้องถิ่น ก็สามารถเข้า
มามีบทบาทในการวางแผนงานร่วมกัน มีความเข้าใจในขั้นตอนการปฏิบัติงาน การติดตามประเมินผลงาน มีการ
ปรับปรุงและพัฒนางานและตัวบุคลากรเอง ทำ�ให้การดำ�เนินงานตามขั้นตอนดังกล่าวมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ด้านการปรับปรุง ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 3.46 , S.D. = 0.27) ทั้งนี้เป็นเพราะ มีการปรับปรุง
การปฏิบัติงานให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบันอยู่เสมอ และปรับปรุงแผนการปฏิบัติงานที่กำ�หนดไว้ ซึ่งสอดคล้อง
กับ พีระศักดิ์ นิลทะสิน (2551) ศึกษาวิจัยเรื่อง ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานการปกครองส่วน
ท้องถิ่น สำ�นักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี พบว่า ด้านการปรับปรุง อยู่ในระดับมาก เพราะมีการ
ปรับปรุงแผนการปฏิบัติงานที่กำ�หนดไว้เป็นประจำ�เพื่อให้ก้าวทันต่อสภาวการณ์ ซึ่งการพัฒนาองค์กรจะเริ่มต้นได้
พนักงานทุกคนต้องยอมรับปัญหาที่ต้องการเปลี่ยนแปลง และมีการพิจารณาถึงประสบการณ์ ความรู้ คุณสมบัติ
ที่มีต่องานเพื่อเตรียมความพร้อมของพนักงานในองค์กรต่อการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำ�แพงเพชร ได้รับการประเมินผลความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งการประเมินผลจะถูกมองว่า เป็นการหมุนรอบกระบวนการพัฒนา องค์กรกลับไปยังขั้นตอนของการ
วิเคราะห์ปัญหาด้วย ซึ่งเป็นแนวทางเดียวกันกับการวิเคราะห์ ปัญหาแบบ QC ที่จะสะท้อนผลงานให้ออกมาเป็น
รูปธรรม
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ผลการเปรี ย บเที ย บประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บั ติ ง านของบุ ค ลากรในองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด
กำ�แพงเพชร จำ�แนกตามเพศ อายุ การศึกษา ผู้วิจัยสามารถนำ�มาอภิปรายได้ ดังนี้ เพศ อายุ การศึกษา ในภาพ
รวม 4 ด้าน พบว่าไม่แตกต่างกัน

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะในการนำ�ผลการวิจัยไปใช้
ด้านการวางแผน
พบว่ายังประสบปัญหาในเรื่องมีการวางแผนในการนำ�เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ใน
การปฏิบัติงาน
ซึ่งในเรื่องดังกล่าวควรวางแผนในการนำ�เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำ�แพงเพชร
ด้านการปฏิบัติงาน พบว่ายังประสบปัญหาในเรื่อง ในการปฏิบัติงานได้รับจัดสรรทรัพยากร เช่น วัสดุ
อุปกรณ์ ที่จำ�เป็นอย่างเหมาะสม ซึ่งในเรื่องดังกล่าวควรจัดสรรทรัพยากร เช่น วัสดุ อุปกรณ์ ที่จำ�เป็นให้เหมาะ
สมในการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำ�แพงเพชร
ด้านการตรวจสอบและประเมินผล พบว่ายังประสบปัญหาในเรื่อง มีการจัดสรรพื้นที่พักผ่อนให้กับ
ประชาชนและส่งเสริมด้านกีฬาในชุมชน ซึ่งในเรื่องดังกล่าวควรจัดสรรพื้นที่พักผ่อนให้กับประชาชนและส่งเสริม
ด้านกีฬาในชุมชน นำ�เครื่องออกกำ�ลังกายให้กับประชาชนได้ใช้งานปรับปรุงดูแลพื้นที่สาธารณะให้สะอาด ร่มรื่น
เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน
ด้านการปรับปรุง
พบว่ายังประสบปัญหาในเรื่องร่วมปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงานให้ดีขึ้นเพื่อสร้าง
บรรยากาศในการปฏิบัติงาน ซึ่งในเรื่องดังกล่าวควรร่วมกับพนักงานในองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำ�แพงเพชร
ปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงานให้ดีขึ้น เพื่อสร้างบรรยากาศในการปฏิบัติงาน ให้อากาศถ่ายเทให้สะดวก
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1.ควรศึ ก ษาผลที่ ไ ด้ จ ากประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บั ติ ง านของบุ ค ลากรในองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด
กำ�แพงเพชร
2.ควรศึกษาวิจัยในเชิงคุณภาพประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนจังหวัด
กำ�แพงเพชร
3. ควรศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่นๆ

กิตติกรรมประกาศ

การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยและคณะขอขอบคุณสำ�นักวิจัยมหาวิทยาลัยพิษณุโลก ที่สนับสนุนทุนวิจัย และขอ
ขอบคุณบุคลากรในองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำ�แพงเพชร ที่ให้การสนับสนุนข้อมูลและตอบแบบสอบถามการ
วิจัยในครั้งนี้

เอกสารอ้างอิง

เกรียงศักดิ์ เขียวยิ่ง. (2550). การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (พิมพ์ครั้งที่ 5). สมุทรปราการ : เดช กมล ออฟเซท.
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน. (2550). พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2547.
(ออนไลน์).เข้าถึงได้จาก http://www.opdc.go.th/content.php?menu_id=4&content_		

ปีท่ี 14 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถนุ ายน ) 2562

วารสารวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรรี มั ย์

128

id=622, (วันที่ค้นข้อมูล 25 เมษายน 2550).
ชรินทร์ แสนบรรดิษฐ์ (2553 ) ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานและแนวทางในการเสริมสร้างความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลตำ�บลในจังหวัดสกลนคร
ถวิล มาตรเลี่ยม. (2549). เทคนิคการบริหารนาย. กรุงเทพมหานคร : เสมาธรรม. เทศบาลนครพิษณุโลก.
(2557). แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลนครพิษณุโลก 3 ปี (พ.ศ.2555 - 2557).
สำ�นักงานเทศบาลนครพิษณุโลก. เทศบาลนครพิษณุโลก. (2558). จำ�นวนประชากรที่อาศัยในเขต		
เทศบาลนคร. พิษณุโลก : เทศบาลนครพิษณุโลก
สุภัคร พาณิชย์ศิริ (2554) ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของสำ�นักปลัดเทศบาลตำ�บลเมืองไพร อำ�เภอ
เสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
ธานินทร์ ศิลป์จารุ. (2552). การวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย SPSS.
กรุงเทพฯ : บิสซิเนสอาร์แอนด์ดี.
นพพงษ์ บุญจิตราดุล. (2550). หลักการบริหารการศึกษา. กรุงเทพมหานคร : บพิธการพิมพ์.
ประเวศน์ มหารัตน์สกุล. (2551). การพัฒนาองค์กรเพื่อการเปลี่ยนแปลง. (พิมพ์ครั้งที่) 2.
กรุงเทพมหานคร : พิมพ์ตะวัน.
ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์. (2553). จิตวิทยาการบริหารงานบุคคล. กรุงเทพมหานคร :
ศูนย์สื่อ เสริมกรุงเทพ.
ปกรณ์ ประจันบาน. (2552). วิธีการทางสถิติสําหรับการวิจัย. กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น.
พูนศักดิ์ วัฒนธนาพันธุ์. (2553). ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสำ�นัก.
ปลัดเทศบาลนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา. ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการปกครอง ท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
พีระศักดิ์ นิลทะสิน. (2551). ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานการปกครองส่วนท้องถิ่น
สำ�นักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี. สาขาวิชานโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดุสิต.
มณฑ์ธรรม์ บุญใจเพ็ชร. (2550). ความคิดเห็นของพนักงานเทศบาลในเขตจังหวัดชลบุรีที่มีต่อการประเมิน
ผลการปฏิบัติงาน.ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการ
บริหารจัดการ มหาวิทยาลัยบูรพา.
ราชบัณฑิตยสถาน. (2554). พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542. กรุงเทพมหานคร :
นานมีบุ๊คส์ พับลิเคชั่นส์.
รุจิน์ ภู่สาระ และจันทรานี สงวนนาม. (2551). การบริหารหลักสูตรในสถานศึกษา.กรุงเทพมหานคร :
บุ๊คพอยท์ .

