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ฤทธิรณ สันทนววิติต ์: ปัจจยัท่ีมีผลต่อการปฏิบติังานกองช่างของเทศบาลในเขตต าบลกลางดง 
อ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสีมา (FACTORS AFFECTING THE PERFORMANCE OF 
THE ENGNEERING DIVISIONS OF MUNICIPALITIES IN KLANG DONG SUB-
DISTRICT, PAK CHONG DISTRICT, NAKHON RATCHASIMA)  อาจารยท่ี์ปรึกษา :        
ศาสตราจารย ์ ดร.สุขสันต์ิ  หอพิบูลสุข  

 
 การศึกษาวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาทศันคติและขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผล
ต่อการปฏิบติังานกองช่างของในเขตต าบลกลางดง อ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสีมา เพื่อน าผล
การศึกษาท่ีไดเ้ป็นแนวทางปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบติังานกองช่างต่อไป  การศึกษา
ใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการรวบรวมขอ้มูลจากประชากรจ านวน 25  คน จากเทศบาลต าบล
กลางดงและเทศบาลต าบลสีมามงคล  และน าขอ้มูลท่ีได้มาท าการวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติด้วย
โปรแกรม SPSS  ผลการศึกษาสามารถสรุปไดว้า่ทั้งฝ่ายนกัการเมืองทอ้งถ่ิน  และฝ่ายขา้ราชการ
และลูกจา้งเทศบาลมีความคิดว่าปัจจยัดา้นอุปกรณ์ เคร่ืองมือ เทคโนโลยีและสถานท่ีปฏิบติังาน 
และปัจจยัดา้นงบประมาณมีปัญหาหรืออุปสรรคอยูใ่นระดบัปานกลาง  และปัญหาเก่ียวกบัปัจจยั
ดา้นอุปกรณ์ เคร่ืองมือ เทคโนโลยีและสถานท่ีปฏิบติังานควรไดรั้บการแกไ้ขเป็นอนัดบัแรก ใน
ดา้นปัจจยัภาวะผูน้ า  ฝ่ายนกัการเมืองทอ้งถ่ิน  และฝ่ายขา้ราชการและลูกจา้งเทศบาลมีความเห็น
ตรงกนัว่าเป็นปัญหาหรืออุปสรรคต่อการปฏิบติังานในระดับน้อย  ถึงแม้ว่าทั้งฝ่ายนักการเมือง
ทอ้งถ่ินและฝ่ายขา้ราชการและลูกจา้งเทศบาลคิดวา่ปัจจยัดา้นบุคลากรของกองช่างอยูใ่นระดบัปาน
กลาง  แต่เม่ือพิจารณาตามรายขอ้แลว้พบวา่  ปัญหาดา้นบุคลากรท่ีปฏิบติังานกองช่องมีจ านวนไม่
เพียงพออยู่ในระดบัสูง   เทศบาลควรแกไ้ขและจดัสรรอุปกรณ์ เคร่ืองมือ เทคโนโลยีและสถานท่ี
ปฏิบติังานให้มีความพร้อม สะดวก ทนัสมยั และง่ายต่อการปฏิบติังานรวมทั้งควรสรรหาบุคลากร
ในการปฏิบติังานด้านกองช่างให้มีความพร้อมและเพียงพอต่อการปฏิบติังาน เพื่อเพิ่มศกัยภาพ
ใหก้บัผูป้ฏิบติังานกองช่างในการปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
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THESIS ADVISOR : PROF.  SUKSUN  HORPIBULSUK, Ph.D. 

 

This research aims to study attitude and suggestions about obstacles that affect 

the performance of the Engineering Divisions of municipalities in Klang Dong sub-

district, Pak Chong District, Nakhon Ratchasima. This research output will be used to 

enhance the performance of the Engineering Divisions. The questionnaire was used as 

a tool and the population was 45 people from Klong Dong Commune Municipality 

and Sima Mongkhon Commune Municipality. The data were statistically analyzed by 

the SPSS program. Both local politicians and municipal officers and employees 

believed that obstacles related to equipment, technologies and workplaces and 

obstacles related to budget were in moderate level. The obstacles related to 

equipment, technologies and workplaces should be firstly solved. Both local 

politicians and municipal officers and employees believed that the obstacles related to 

the party leadership were in low level. Even though the obstacles related to human 

resource are in moderate level, when considering each sub-obstacle it is found the 

lack of expert personal is in high level. Both municipalities should improve and 

facilitate equipment, technologies and workplaces increases the expertise to enhance 

the working potential in the Engineering Divisions. 
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บทที ่ 1 
บทน า 

 
1.1  ความส าคัญและทีม่าของปัญหา 

เทศบาลเป็นหน่วยการปกครองส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบหน่ึงของระบบราชการในประเทศไทย   
ซ่ึงสามารถด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ    ได้ตามกฎหมายและมีบทบาทส าคญัต่อการบริหารและการ
พฒันาในระดบัต าบล  และอ าเภอเมือง    อีกทั้งเป็นองคก์รท่ีเกิดจากพลงัของประชาชนในทอ้งถ่ิน   
อยูใ่กลชิ้ดประชาชนและทรัพยากรต่าง ๆ    ในทอ้งถ่ินนั้นๆ    ดงันั้น  เทศบาลจึงเป็นองคก์รท่ีทราบ
ถึงปัญหาและแนวทางการแกปั้ญหา ต่างๆ ท่ีมีต่อประชาชนไดเ้ป็นอยา่งดี   ซ่ึงเป็นตวัแปรท่ีส าคญั
ต่อความส าเร็จของการพฒันาดา้นเศรษฐกิจ   สังคม  การเมือง   และส่ิงแวดลอ้มในชุมชน     กอง
ช่างเป็นส่วนราชการท่ีอยูใ่นความรับผิดชอบของเทศบาล    ซ่ึงการบริหารจดัการและการแกปั้ญหา
ท่ีเกิดข้ึนของแต่ละเทศบาลมีความแตกต่างกัน ข้ึนอยู่กับงบประมาณและจ านวนประชากรของ
ทอ้งถ่ิน   การบริหารจดัการและการแกปั้ญหาท่ีไม่ถูกตอ้งเหมาะสมอาจมีผลให้เกิดความล่าช้าใน
การปฏิบติังาน   และท าใหเ้กิดความเสียหายต่อองคก์รและประชาชน 
   กองช่างเป็นหน่วยงานหน่ึงท่ีมีความส าคญัยิ่งในการพฒันาระบบโครงสร้างพื้นฐานและ
ระบบสาธารณูปโภคต่างๆ  ใหแ้ก่ประชาชน  และมีส่วนร่วมในการพฒันาและแกไ้ขปัญหาทางดา้น
เศรษฐกิจ   สังคม   การเมือง   ในระดบัต าบลและอ าเภอ  ความสามารถในการบริหารจดัการดา้นช่าง
ของกองช่างในเทศบาลส่วนใหญ่จะข้ึนอยู่กบัความสามารถของคณะผูบ้ริหารทอ้งถ่ินและสมาชิก
สภาทอ้งถ่ิน    งบประมาณ    บุคลากร   และวสัดุอุปกรณ์ในการด าเนินงาน   
 การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีจะศึกษาปัจจยัทางด้านงบประมาณ    บุคลากร   และวสัดุอุปกรณ์ใน
การด าเนินงาน  ท่ีมีผลต่อการบริหารจดัการงานของกองช่าง  เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองคก์ร
และประชาชนในท้องถ่ิน     พื้นท่ีศึกษาเป็นเขตพื้นท่ีต าบลกลางดง  อ าเภอปากช่อง  จงัหวดั
นครราชสีมา     จ  านวน  2 แห่ง  คือเทศบาลต าบลสีมามงคลและเทศบาลต าบลกลางดง   ซ่ึงสภาพ
ภูมิประเทศ  เศรษฐกิจ  สังคม  ประเพณีวฒันธรรม งบประมาณ  และจ านวนประชากร มีความ
ใกลเ้คียงกนั  ขอ้มูลท่ีไดจ้ากกการศึกษาวจิยัจะเป็นประโยชน์อยา่งยิ่งต่อการปรับปรุง    แกไ้ขปัญหา    
และเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานกองช่างของเทศบาลโดยรวม  ในเขตต าบลกลางดง             
อ  าเภอปากช่อง  จงัหวดันครราชสีมา 
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1.2 วตัถุประสงค์ 
1.2.1 เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการปฏิบติังานกองช่างของเทศบาลในเขตต าบลกลางดง

อ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสีมา 
1.2.2 เพื่อใชผ้ลการศึกษาเป็นแนวทางในการแกปั้ญหาการปฏิบติังานกองช่างของเทศบาล

ในเขตต าบลกลางดง อ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสีมา 
 
1.3 ขอบเขตการท างานวจัิย   
 งานศึกษาวจิยัน้ี      จะศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการปฏิบติังานกองช่างของเทศบาลในเขตพื้นท่ี
ต าบลกลางดง    อ าเภอปากช่อง    จงัหวดันครราชสีมา   จ  านวน  2  แห่ง     โดยจะท าการศึกษา
ขอ้มูลจากแบบสอบถาม    และแบบสัมภาษณ์   จากคณะผูบ้ริหารเทศบาล   สมาชิกสภาเทศบาล    
ขา้ราชการ และลูกจา้งของเทศบาล   ในเขตต าบลกลางดง  อ าเภอปากช่อง  จงัหวดันครราชสีมา  
แลว้น ามาสรุปผลวเิคราะห์ 
 
1.4 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1.4.1 ทราบถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการปฏิบติังานกองช่างของเทศบาลในเขตต าบลกลางดง 
อ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสีมา 

1.4.2 ทราบแนวทางแกปั้ญหาการปฏิบติังานของกองช่างเทศบาลไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 

1.5 นิยามศัพท์เฉพาะ 
 ปัจจยั  หมายถึง  องคป์ระกอบท่ีส าคญัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานของกองช่าง
เทศบาล  เช่น  ปัจจยัด้านงบประมาณ  ปัจจยัด้านบุคลากร  ปัจจยัด้านอุปกรณ์ เคร่ืองมือในการ
ปฏิบติังาน 

การปฏิบติังาน  หมายถึง  การท่ีเจา้หน้าท่ีปฏิบติังานตามท่ีไดรั้บมอบหมายให้ดีท่ีสุดโดย
พิจารณาจากคุณภาพของงานตามท่ีไดรั้บมอบหมาย  การปฏิบติังานในหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ ความ
ร่วมมือในการปฏิบติังานและมนุษย์สัมพนัธ์ รวมถึงการปฏิบติังานตามระเบียบวินัยและความ
ประพฤติอยา่งเหมาะสม 
 กองช่างเทศบาล หมายถึง หน่วยงานระดบักอง  เป็นหน่วยงานราชการส่วนทอ้งถ่ิน  ข้ึน
ตรงต่อเทศบาล  มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบเก่ียวกับการส ารวจ  ออกแบบ  การจัดท าข้อมูล
ทางด้านวิศวกรรม  การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวสัดุ  งานออกแบบและเขียนแบบ  การ
ตรวจสอบการก่อสร้าง  งานควบคุมอาคาร  ตามระเบียบกฎหมาย  งานผงัเมือง  งานแผนการ
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ปฏิบัติงานก่อสร้างและซ่อมแซมบ ารุง  การซ่อมบ ารุง  ควบคุมการก่อสร้าง  ซ่อมบ ารุง  งาน
แผนงานดา้นวิศวกรรม  เคร่ืองจกัรกล  และยานพาหนะ  เก่ียวกบัแผนงานควบคุมเก็บรักษา  การ
เบิกจ่ายวสัดุ  อุปกรณ์ อะไหล่  น ้ามนัเช้ือเพลิง  และงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  และท่ีไดรั้บมอบหมาย 
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บทที ่ 2 
ปริทศัน์วรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

 
              ในการศึกษาวิจยัเร่ือง  ปัจจยัท่ีมีผลต่อการปฏิบติังานกองช่างเทศบาลในเขตต าบลกลางดง  
ผูว้จิยัไดศึ้กษาแนวคิด ทฤษฎี ผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง และปัจจยัท่ีส่งผลต่อปัญหาการปฏิบติังาน เพื่อ
ก าหนดเป็นกรอบแนวคิด (Conceptual Framework) เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ปัญหาเพื่อเป็นพื้นฐาน
ส าหรับการวจิยัออกเป็น 4 ส่วน คือ 

1. แนวคิดทฤษฎีกบัการบริหารงานองคก์ร 
2. แนวคิดการมีส่วนร่วม 

3. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับปัจจัยท่ีท าให้การบริหารงานและการปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ 

4. ผลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

2.1 แนวคิดทฤษฎเีกีย่วกบัการบริหารงานองค์กร 
 แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัการบริหารงานองค์การ  มีความส าคญัต่อการปฏิบติังานกองช่าง
เทศบาล ในการร่วมมือกนัท ากิจกรรมอยา่งใดอย่างหน่ึงหรือหลายอยา่ง เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์
อยา่งใดอยา่งหน่ึงหรือหลายอยา่งร่วมกนัขององคก์าร  เพื่อน าไปสู่ระเบียบวธีิการวจิยัต่อไป 

2.1.1 ความหมายของการบริหาร 
 ค าว่า  “การบริหาร”  นั้น นอกจากใช้ค  าภาษาองักฤษว่า “Administration” ยงัมีค าอีกค า
หน่ึงท่ีใชแ้ทนกนัได ้ คือ  ค  าวา่ “Management” ซ่ึงเป็นค าท่ีมีความหมายเหมือนกนัแต่ทางวิชาการ
จะเลือกใชค้  าวา่ “Administration”  ก็ดว้ยเหตุผล 2 ประการ คือ เหตุผลประการแรก  เม่ือไม่ตอ้งการ
ใชค้  าท่ีมีความหมายหนกัในการจดัการธุรกิจเอกชน  และเหตุผลประการท่ีสอง  เม่ือไม่ตอ้งการใช้

ค  าวา่ “ผูจ้ดัการ” (Manager) ซ่ึงมีความหมายแคบ จดัลงไปวา่เป็นผูบ้ริหารงานขององคก์ารแห่งใด
แห่งหน่ึง  หรือหน่วยงานในหน่วยงานหน่ึงเท่านั้น  ดงันั้น  เม่ือพูดถึงการบริหารงาน โดยทัว่ ๆ ไป 
หรือการบริหารราชการ จึงนิยมใชค้  าวา่ “Administration”   
 ทวิธา  คชรินทร์  (2541) ให้ความหมายการบริหาร (Administration) วา่หมายถึง  กิจกรรม
ต่าง ๆ ท่ีบุคคลตั้งแต่ 2 คนข้ึนไปร่วมมือกนัด าเนินการเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงคอ์ยา่งใดอยา่งหน่ึง 
หรือหลายอยา่งร่วมกนั  ดงันั้นการบริหารจะเก่ียวขอ้งกบั 

1) บุคคลตั้งแต่ 2 คนข้ึนไป 

2) ร่วมมือกนัท ากิจกรรมอยา่งใดอยา่งหน่ึงหรือหลายอยา่ง 
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3) เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคอ์ยา่งใดอยา่งหน่ึงหรือหลายอยา่งร่วมกนั 

 ประทาน  คงฤทธิศึกษากร  (2539) ให้ความหมายว่า การบริหาร คือการท างานให้บรรลุ
วตัถุประสงคข์ององคก์ารโดยมีหลกัการดงัน้ี 

1) ต้องมีองค์การ (Organization)  และองค์การนั้ นต้องมีการก าหนดวัตถุประสงค ์
(Objective) อนัแน่ชดั 

2) ตอ้งมีคนท างาน คนซ่ึงท างานน้ีจะตอ้งมีการท างานร่วมกนั คนเป็นส่วนส าคญัในการ
บริหารหรือการท างาน 

3) ตอ้งมีทรัพยากรในการบริหาร ซ่ึงนอกจากคน (Man) แลว้จะตอ้งมีทรัพยากรอ่ืน ๆ ท่ี
ส าคญั ไดแ้ก่   เงิน (Money)   วสัดุ (Material) ในการท างาน 

4) ตอ้งมีการจดัการในการบริหารหรือการท างาน เพื่อให้การท างานเป็นไป โดยราบร่ืน
และบรรลุวตัถุประสงค ์

 บรรจบ เนียมมณี (2523) ใหค้วามหมายวา่ การบริหาร คือกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีบุคคลตั้งแต่สอง
คนข้ึนไปมาท างานร่วมมือกนัด าเนินการให้บรรลุเป้าหมายอย่างใดอย่างหน่ึง หรือหลาย ๆ อย่าง
ร่วมกนั โดยประกอบไปดว้ยส่วนต่าง ๆ ดงัน้ี 

1) บุคคลตั้งแต่  2 คนข้ึนไป 

2) ตอ้งมีการกระท าอยา่งใดอยา่งหน่ึงร่วมกนั 

3) ตอ้งมีเป้าหมายหรือวตัถุประสงคใ์นการกระท าร่วมกนัเด่นชดั 
4) วตัถุประสงคน์ั้น ๆ ตอ้งตรงกนัในหมู่บุคคลผูร่้วมกระท าการ 

 สมพงษ์  เกษมสิน (2526) มีความเห็นว่า “การบริหาร” คือ การใช้ศาสตร์และศิลปะการ
น าเอาทรัพยากรการบริหาร (Administrative Resource) มาประกอบกนัตามกระบวนการบริหาร 
(Process of Administration) ให้บรรลุวตัถุประสงค์ท่ีก าหนดไวอ้ย่างมีประสิทธิภาพ” และเห็นว่า
การบริหารมีลกัษณะเด่นเป็นสากลอยูห่ลายประการ คือ 

1) การบริหารยอ่มมีวตัถุประสงค ์
2) การบริหารอาศยัปัจจยับุคคลเป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญั 
3) การบริหารตอ้งใชท้รัพยากรการบริหารเป็นองคป์ระกอบส าคญั 
4) การบริหารมีลกัษณะการด าเนินการเป็นกระบวนการ 
5) การบริหารเป็นการด าเนินการร่วมกนัของกลุ่มบุคคล 
6) การบริหารอาศยัความร่วมมือ ร่วมใจของบุคคล ฉะนั้น จึงตอ้งอาศยัความร่วมใจ 

(Collective Mind) เพื่อใหเ้กิดการร่วมมือของกลุ่ม (Group Cooperation) อนัจะน าไปสู่
พลงัรวมกลุ่ม (Group Effort) ในอนัท่ีจะท าใหภ้ารกิจบรรลุวตัถุประสงค ์
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7) การบริหารมีลกัษณะการร่วมมือกนัด าเนินการอยา่งมีเหตุผล 
8) การบริหารมีลกัษณะเป็นการตรวจสอบผลการปฏิบติังานกบัวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้
9) การบริหารไม่มีตวัตน (Intangible) แต่มีอิทธิพลต่อความเป็นอยูข่องมนุษย ์

 สมาน รังสิโยกฤษฎ์ และสุธี สุทธิสมบูรณ์ (2523) ให้ความหมายว่า การบริหาร คือ การ
ด าเนินการใหบ้รรลุเป้าหมายหรือวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไวโ้ดยอาศยัปัจจยัต่าง ๆ ไดแ้ก่ คน เงินวสัดุ
ส่ิงของ และวิธีการปฏิบติังาน เป็นอุปกรณ์ในการด าเนินงาน หรืออีกนยัหน่ึง การบริหาร คือ การ
ท างานใหส้ าเร็จ โดยอาศยับุคคลอ่ืน 

 สมยศ นาวีการ (2525) ให้ความหมายวา่ การบริหารเป็นกระบวนการของการวางแผน การ
จัดองค์การ และสั่งการและการควบคุมก ากับ ความพยายามของสมาชิกขององค์การและใช้
ทรัพยากรอ่ืน ๆ เพื่อความส าเร็จในเป้าหมายขององคก์ารท่ีก าหนดไว ้
 ลกัษณะท่ีส าคญัของการบริหาร การบริหารมีลกัษณะส าคญั ๆ 8 ประการ ดงัน้ี (วีรนาถ 
มานะกิจ และพรรณี  ประเสริฐวงศ ์2522) 

1) การบริหารเป็นกิจกรรมอยา่งหน่ึง มิใช่บุคคลหน่ึงบุคคลใดหรือกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงถา้จะ
กล่าวถึงบุคคลผูท้  าหนา้ท่ีบริหารนั้นก็เรียกวา่ผูบ้ริหาร (Profession) 

2) การบริหารเป็นงานท่ีมีจุดหมาย ทั้งน้ีหมายความวา่ ในการบริหารงานนั้นจ าเป็นตอ้งมี
การก าหนดวตัถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายไวก่้อน ไม่ว่าจะก าหนดไวอ้ย่างชัดเจน
หรือไม่ก็ตามส่วนการบริหารนั้นจะเป็นแนวทางในการด าเนินงานให้ส าเร็จตาม
จุดมุ่งหมาย 

3) การบริหารเป็นแนวทางส าคญัท่ีมีอิทธิพลต่อสังคมภายในและภายนอกองคก์ร เช่น ถา้
ผูบ้ริหารตอ้งการจะปรับปรุงวธีิปฏิบติังานให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ก็อาจท าไดโ้ดยการ
จดัหาเคร่ืองจกัรเคร่ืองมืออนัทนัสมยัมาใช ้จดัการฝึกอบรมคนงานให้มีความสามารถ
ยิ่งข้ึน ซ่ึงจะเป็นผลดีต่อองค์กรและต่อผูป้ฏิบติังานด้วย ตวัอย่างผลกระทบต่อสังคม
ภายนอกเป็นตน้วา่ ถา้องคก์รนั้น ๆ มีนโยบายท่ีจะท าประโยชน์ต่อสังคม เช่น ส่งเสริม
การศึกษาในชุมชนโดยใหทุ้นการศึกษาหรือบริจาคเงินก่อสร้างโรงเรียนก็นบัวา่องคก์ร
นั้นมีส่วนช่วยพฒันาสังคมภายนอกองค์กรหรือองค์กรบางแห่งอาจไม่น าพาต่อความ
เดือดร้อนร าคาญซ่ึงองค์กรของตนก่อข้ึน เช่น ปล่อยควนัหรือกล่ินเหม็นให้รบกวน
สังคมท่ีมีอยู่ในบริเวณใกล้เคียง เป็นต้น ส่ิงเหล่าน้ีย่อมเป็นผลของการบริหารอนัมี
อิทธิพลต่อชีวติมนุษยแ์ละส่ิงแวดลอ้ม 

4) การบริหารเป็นเร่ืองเก่ียวกบัความสามารถของกลุ่มคน ธุรกิจก่อตั้งข้ึนเพื่อด าเนินการ
ให้บรรลุผลส าเร็จตามวตัถุประสงค์โดยกลุ่มคน มิใช่เป็นความสามารถของบุคคลใด
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บุคคลหน่ึงเพียงบุคคลเดียวเท่านั้น ทั้งน้ี เพราะว่าคนเราย่อมมีขอบเขตความสามารถ
จ ากดั ทั้งดา้นก าลงักาย ก าลงัสมอง และเวลา จึงจ าตอ้งไดรั้บความร่วมมือร่วมใจจาก
บุคคลมาช่วยกนั 

5) การบริหารจะได้รับผลส าเร็จด้วยดีก็แต่โดยการร่วมแรงร่วมใจของบุคคลอ่ืน ๆ 
นอกเหนือไปจากเจา้ของธุรกิจ ทั้งน้ีเน่ืองจากบรรดาเจา้ของ เช่น ผูถื้อหุ้นอาจไม่มีเวลา
หรือความสามารถในการบริหารจึงต้องจดัหาผูอ่ื้นท่ีมีความรู้ความสามารถในการ
บริหารจึงตอ้งจดัหาผูอ่ื้นท่ีมีความสามารถในการบริหารใหม้าบริหารในองคก์ร 

6) การบริหารจะด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ไดก้็แต่โดยการใช้ความรู้ความช านาญ
และการฝึกฝนอบรมทางดา้นบริหารมาโดยเฉพาะ จึงเป็นท่ียอมรับกนัโดยทัว่ไปวา่การ
บริหารเป็นวชิาชีพอยา่งหน่ึง ผูบ้ริหารโดยเฉพาะผูบ้ริหารสูงสุดไม่จ  าเป็นตอ้งมีความรู้
ทางเทคนิคในการปฏิบติังานโดยตรง  แต่ผูบ้ริหารจะตอ้งมีความรู้ความช านาญในการ
บริหารอนัไดแ้ก่  การวางแผน การจดัองคก์ร ฯลฯ 

7) การบริหารเป็นส่ิงท่ีไม่มีตวัตนไม่สามารถมองเห็นได ้ แต่ส่ิงท่ีจะแสดงให้เห็นวา่ การ
บริหารด าเนินไปอย่างไร ไดผ้ลดีหรือไม่เพียงใดนั้น  ก็คือผลงาน เพราะว่าผลงานจะ
เป็นเคร่ืองวดัความสามารถทางการบริหาร 

8) เจา้ของธุรกิจไม่จ  าเป็นตอ้งท าหน้าท่ีผูบ้ริหารเสียเองโดยทัว่ไปแล้ว (ยกเวน้องค์กร
ขนาดเล็ก) คณะผูบ้ริหารมกัจะเป็นกลุ่มบุคคลอ่ืน ๆ ท่ีมีความสามารถทางการบริหาร
ท าหนา้ท่ีในนามของเจา้ของธุรกิจ 

2.1.2 องค์ประกอบของการบริหาร 
   Luther and Lundall (1937) ไดส้รุปกระบวนการบริหารไวว้่า กระบวนการบริหาร
ประกอบด้วยขั้นตอนท่ีส าคญั  7  ประการ  เรียกโดยย่อว่า “POSDCORB Model” ซ่ึงอธิบาย
ความหมายไดด้งัน้ี 
      P =  Planning  หมายถึง  การวางแผนงาน  ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการใชค้วามรู้วทิยาการ    

และวิจารณญาณ  วิจยัเหตุการณ์ในอนาคต  แลว้ก าหนดวิธีการโดยถูกตอ้งอย่างมี
เหตุผล 

      O   =  Organizing  หมายถึง  การจดัส่วนราชการหรือองคก์ร 
      S   =   Staffing  หมายถึง  การจดับุคคลมาปฏิบติังานหรือการบริหารงานบุคคล 
      D   =   Directing  หมายถึง  การศึกษาวธีิการ อ านวยการ ควบคุม นิเทศงาน 
      CO =   Coordinating  หมายถึงความร่วมมือ  ประสานงาน 
      R   =    Reporting  หมายถึง  การรายงานผลการปฏิบติังาน การประชาสัมพนัธ์ 
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      B   =    Budgeting  หมายถึง  การเงิน งบประมาณ 
 ประวติั รัฐรมย ์(2528) ใหค้วามหมายวา่  ระบบการบริหารองคก์ร คือ ระบบการท างานของ
ผูบ้ริหาร ในการบริหารระบบต่าง ๆ ขององคก์รให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อให้เกิดผลส าเร็จมาก
ท่ีสุดส าหรับองคก์ร  ระบบการบริหารสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

1) จากระบบการบริหารโอกาสขององคก์ร  ผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีติดตามสภาพแวดลอ้ม และ
ก าหนดเป้าหมายและแผนงานดีท่ีสุดให้กบัองค์กรตลอดเวลา  งานบริหารด้านน้ีอาจ
เรียกวา่  การวางแผน (Planning) นั้นเอง  ซ่ึงในทางปฏิบติัจะหมายถึงการวางแผนของ
ตวันกับริหารเอง รวมทั้งการวางแผนเพื่อพฒันาองคก์รทุกระดบั  เพื่อให้เกิดการมีส่วน
ร่วมในการวางแผนของผูบ้ริหารและพนกังานในทุกระดบั 

2) ระบบงานท่ีมีทรัพยากรท่ีคุณค่าในตวั  ผูบ้ริหารจะตอ้งรู้จกัแบ่งปันและจดัระเบียบการ
ให้ตรงกบัความจ าเป็นและตอ้งการตลอดเวลา ภาระหน้าท่ีงานและกิจกรรมทางการ
บริหารท่ีผูบ้ริหารท าอยูน้ี่  ก็คือ  องคก์รหรือการบริหารงาน  ซ่ึงขอบเขตจะคลุมตั้งแต่
การจดัโครงสร้างองค์กร  การจดัระบบงานและกระแสการไหลของงาน  รวมทั้ ง
ขั้นตอนวิธีท างานต่าง ๆ ทั้งน้ีหากมีการจดัพร้อมทุกดา้นตามท่ีกล่าว  ก็อาจจะช่วยให้
เกิดความมั่นใจว่าทรัพยากรเหนือส่ิงของท าส่ิง (Things) ต่างถูกจัดเตรียมไว้ใช้
ปฏิบติังานอยา่งอ่ืนดีท่ีสุดแลว้ 

3) ระบบผูป้ฏิบติังาน กระบวนการท างานท่ีมีประสิทธิภาพเป็นผลจากความเขา้ใจกนัของ
ผูท้  างานทุกฝ่าย ทั้ งหัวหน้าหรือผูน้ า ผูร่้วมงานและผูป้ฏิบติังาน ผูบ้ริหารมีหน้าท่ี
บริหาร จูงใจ      โนม้นา้วและเสริมสร้างใหผู้ป้ฏิบติังานเกิดพลงัร่วมและพลงัทุ่มเทต่าง 
ๆ โดยตอ้งมีความสามารถในศิลปะการสั่งการและรู้จกัรวิธีควบคุมคนให้ปฏิบติังาน
ดว้ยความทุ่มเทและตั้งใจ 

 บทบาทของผูบ้ริหารท่ีส าคญัยิ่งก็คือ การเป็นผูท้  าหนา้ท่ีประสานท างาน (Integration)  ของ
ระบบต่าง ๆ ขององค์กรให้สามารถท างานร่วมกันจนบรรลุเป้าหมายได้ดีตลอดเวลา  ผูบ้ริหาร
จะตอ้ง “จดัการ” (Manage) ให้ “ระบบงาน” และ “ระบบคน” ท  างานร่วมกนัเป็นกระบวนการ  วิธี
ท างานท่ีมีประสิทธิภาพภายใตส้ภาพปัจจยัต่าง ๆ ให้เป็นผลงานท่ีดี โดยทั้งน้ีทุกอย่างท่ีด าเนินไป 
จะตอ้งสอดคล้องเป็นไปตามสภาพเง่ือนไขของส่ิงแวดล้อมต่าง ๆ โดยมีการเส่ียงน้อยท่ีสุด และ
ช่องทางส าเร็จไดม้ากท่ีสุดในทิศทางท่ีปลอดภยัตามช่องโอกาสท่ีไดว้ิเคราะห์ ติดตามโดยผูบ้ริหาร
ตลอดเวลา ในส่วนน้ีก็คือ “การบริหารโอกาส” ซ่ึงนบัเป็นภาระหนา้ท่ีโดยตรงท่ีจะตอ้งกระท าดว้ย
ตนเอง เป็นล าดบัแรก  และกระท าอยา่งต่อเน่ืองดว้ย 
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 ภารกิจของผูบ้ริหาร  คือ การสร้างประสิทธิภาพในการจดัระบบงานต่าง ๆ ให้เหมาะสม
สะดวกและง่ายต่อผูป้ฏิบติั   โดยมีประสิทธิภาพในผลงานสูง ซ่ึงพิจารณามองภาระหนา้ท่ีดงักล่าว
เป็นภาพรวมก็คือ  “การประสานงาน” (Coordination) หรือการประสานการท างานของฝ่ายต่าง ๆ 
ให้เข้ากันได้ (Coordinated Work) นั่นเอง  ในทางปฏิบัติ  หน้าท่ีงานบริหาร” (Managerial 
Functions)  เป็นมาตรฐานท่ีจะตอ้งกระท าโดยตวัผูบ้ริหารเอง  5  ประการ  คือ 

1) การวางแผน (Planning) หรือการก าหนดทิศทางองคก์รพร้อมกบัเป้าหมายและแผนงาน
ต่าง ๆ  

2) การจัดองค์กร (Organizing) หรือการจัดระเบียบทรัพยากรให้เป็นระบบงานท่ีมี
ประสิทธิภาพ  เป็นระบบวิธีท างานท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด ท่ีเรียกกนัทัว่ไปว่า “The 
One Best Way”  

3) การจดัคนเข้าท างาน (Staffing) คือ การจัดหา พฒันา และธ ารงรักษาให้องค์การมี
ทรัพยากรบุคคลท่ีทรงคุณค่าสูงสุด  เพื่อพร้อมท่ีจะปฏิบัติงานและสร้างสรรค์
ความส าเร็จใหก้บัองคก์ร จากหนา้ท่ีท่ีแต่ละคนรับปฏิบติัอยู ่

4) การสั่งการ (Directing) คือ การมีศิลปะการสร้างความเขา้ใจ  การรู้จกัจูงใจ และก ากบั
ให้ผูท้  างานทุกคนและทีมงานต่าง ๆ ท างานโดยทุ่มเท  และเสริมประสบการณ์ต่อกนั 
เพื่อผลส าเร็จของส่วนรวมร่วมกนั 

5) การควบคุม (Control) คือ การติดตามการปฏิบติั ท่ีก าลังด าเนินไปเพื่อให้ทราบถึง
ประสิทธิภาพของการท างานต่าง ๆ ในระหวา่งกระบวนการท างาน  ทั้งน้ีหากผลงานใด
ผิดไปจาก   ท่ี คิด  ผู ้บ ริหารก็แก้ไขและปรับให้การท างานกับเข้า สู่ภาวะท่ี มี
ประสิทธิภาพอีกคร้ัง  การติดตามผลการปฏิบติัและการปรับแกต่้างก็ตอ้งกระท ากบัคน  
ผูท้  างานท่ีก าลงัปฏิบติัอยู่ในขณะนั้น และดว้ยเหตุดงักล่าวน้ีเองความหมายของการ
ควบคุมท่ีแทจ้ริง จึงเป็น “การควบคุมผูท้  างาน”  นัน่เอง 

 
2.2 แนวคิดการมีส่วนร่วม 
 ประนอม  แสงแกว้ (2540) ไดส้รุปความหมายของการมีส่วนร่วม ของนกัวิชาการต่าง ๆ ไว้
ดงัน้ี 
 ทฤษฎีเก่ียวกับการวางแผนพฒันาสมยัใหม่  การมีส่วนร่วม  หมายถึง  กระบวนการท่ี
ส่งเสริมให้ประชาชนในระดบัทอ้งถ่ินเขา้มามีบทบาทในการพฒันา  และเปล่ียนแปลงชนบทอยา่ง
กวา้งขวาง  สามารถสรุปความส าคญั  และประโยชน์ของการมีส่วนร่วม  ดงัน้ี 
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1) การมีส่วนร่วมของประชาชน  เป็นการให้ความส าคญัแก่การพฒันาทรัพยากรก าลงัคน  
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในดา้นคุณภาพก าลงัคน 

2) การมีส่วนร่วมของประชาชน ท าให้มีการวางแผนพฒันา  ท่ีได้รับรู้ข้อเท็จจริงและ
ความคิดเห็นของจากประชาชนในระดบัทอ้งถ่ินโดยตรง  ซ่ึงนบัว่าเป็นประโยชน์และ
จ าเป็นอยา่งยิง่ต่อการพฒันาชนบท 

  
 ไพรัตน์  เตชรินทร์ (2527) ให้ความหมายของ  การมีส่วนร่วมของชุมชนว่า หมายถึง 
กระบวนการท่ีรัฐบาลในฐานะผูส่้งเสริม  ชักน า  สนับสนุน และสร้างโอกาสให้ประชาชน  ใน
ชุมชน  ทั้งในรูปส่วนบุคคล  กลุ่มคน  ชมรม  สมาคม  มูลนิธิ  และองคก์รอาสาสมคัรต่าง ๆ เพื่อให้
เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง  หรือหลายเร่ืองรวมกัน  โดยให้บรรลุ
วตัถุประสงคแ์ละนโยบายท่ีก าหนดไว ้ ดงัน้ี 

1) ร่วมท าการศึกษาคน้หาปัญหา  และสาเหตุของปัญหาท่ีเกิดข้ึนในชุมชนซ่ึงรวมถึงความ
ตอ้งการของชุมชน 

2) ร่วมคิดหาทางสร้างแบบแผนและวิธีการเพื่อแกไ้ขปัญหาและลดปัญหาของชุมชนหรือ
เพื่อสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ท่ีเป็นประโยชน์ของชุมชน เพื่อสนองความตอ้งการของชุมชน 

3) ร่วมวางนโยบายหรือแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรม  เพื่อขจดัและแกปั้ญหาและ
สนองความตอ้งการของชุมชน 

4) ร่วมตดัสินใจ การใชท้รัพยากรท่ีมีอยา่งจ ากดัใหเ้ป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 
5) ร่วมขจดัหรือปรับปรุงระบบทางบริหาร การพฒันาใหมี้ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
6) ร่วมในการลงทุนในกิจกรรม โครงการของชุมชนตามขีดความสามารถของตนเองและ

ของหน่วยงาน 
7) ร่วมปฏิบติังานตามนโยบาย  แผนงาน โครงการ  และกิจกรรมให้บรรลุเป้าหมายท่ีวาง

ไว ้
8) ร่วมควบคุม ติดตาม ประเมินผลและร่วมบ ารุงรักษาโครงการ กิจกรรมท่ีได้ท าไวท้ั้ง

โดยเอกชนและรัฐบาลใหใ้ชป้ระโยชน์ไดต้ลอดไป 
 กรรณิกา  ชมดี (2524) สรุปว่า การมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึงความร่วมมือของ
ประชาชน  ไม่วา่ของปัจเจกบุคคล  หรือกลุ่มคนท่ีเห็นฟ้องตอ้งกนั  และเขา้มาร่วมรับผิดชอบ  เพื่อ
ด าเนินการพฒันาและเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีต้องการ โดยการกระท าฝ่านกลุ่มหรือองค์การ  
เพื่อใหบ้รรลุถึงความเปล่ียนแปลงท่ีพึงประสงค ์
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 เจิมศกัด์ิ  ป่ินทอง (2517) ไดแ้ยกแยะขั้นตอนท่ีประชาชนควรมีส่วนร่วมไวเ้ป็น 4 ขั้นตอน  
คือ 

1) การมีส่วนร่วมในการคน้หาปัญหาและสาเหตุของปัญหาของชาวชนบท 
2) การมีส่วนร่วมในการวางแผนด าเนินการ 
3) การมีส่วนร่วมในการลงทุนและการปฏิบติังาน 
4) การมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลงาน 

 ยวุฒัน์  วฒิุเมธี (2526) ไดก้ล่าวถึงสาระส าคญัของการมีส่วนร่วมของประชาชนวา่ หมายถึง 
การเปิดโอกาสให้ประชาชน  ไดเ้ขา้มีส่วนร่วมในการคิด ริเร่ิมการพิจารณาตดัสินใจการร่วมปฏิบติั  
และการรับผดิชอบในเร่ืองต่าง ๆ อนัมีผลผลกระทบมาถึงตวัของประชาชนเอง การท่ีจะสามารถท า
ใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันาชนบทเพื่อแกไ้ขปัญหา  และน ามาซ่ึงสภาพความเป็นอยู่
ของประชาชนท่ีดีข้ึนได้นั้น ผูน้  าการเปล่ียนแปลงจะตอ้งยอมรับในปรัชญาการพฒันาชุมชนท่ีว่า  
“มนุษยทุ์กคนต่างมีความปรารถนาท่ีจะอยู่ร่วมกนักบัผูอ่ื้นอย่างเป็นสุขไดรั้บการปฏิบติัอย่างเป็น
ธรรม  และเป็นท่ียอมรับของผูอ่ื้นและพร้อมท่ีจะอุทิศตน เพื่อกิจกรรมของชุมชน ขณะเดียวกัน
จะตอ้งยอมรับความบริสุทธ์ิใจวา่มนุษยน์ั้นสามารถพฒันาได ้ถา้มีโอกาสและการช้ีแนะท่ีถูกทาง”  
 จากแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมดงักล่าวขา้งตน้  จะเห็นไดว้า่ส่วนใหญ่แลว้  จะมี
ลักษณะท่ีไม่แตกต่างกันมากนัก  พอจะสรุปได้ว่า  การมีส่วนร่วม  หมายถึงกระบวนการท่ี
หน่วยงานของรัฐเปิดโอกาสใหป้ระชาชนร่วมท าการส ารวจคน้หาสาเหตุของปัญหา  หารูปแบบการ
แก้ไข  ร่วมวางแผน  ร่วมคิด  ตัดสินใจ  ร่วมด าเนินกิจกรรม  รวมทั้ งการมีส่วนร่วมในการ
สนับสนุนติดตามผลการด าเนินงานด้วย  ซ่ึงอาจร่วมทุกขั้นตอนหรือร่วมในขั้นตอนใด  ขั้นตอน
หน่ึงก็ได ้
 ไพรัตน์  เตชะรินทร์ (2527) ไดแ้บ่งลกัษณะของการมีส่วนร่วมของประชาชนออกเป็น  8  
ลกัษณะ  ดงัน้ี 

1) ร่วมท าการศึกษา คน้ควา้ ปัญหาและสาเหตุของปัญหาท่ีเกิดข้ึนในชุมชนรวมตลอดจน
ความตอ้งการของชุมชน 

2) ร่วมคิดและสร้างรูปแบบและวธีิการพฒันา เพื่อแกไ้ขและลดปัญหาของชุมชนหรือเพื่อ
สร้างสรรคส่ิ์งใหม่ท่ีมีประโยชน์ต่อชุมชนหรือสนองความตอ้งการของชุมชน 

3) ร่วมวางนโยบายหรือแผนงาน  หรือโครงการ  หรือกิจกรรมเพื่อขจดัและแกไ้ขปัญหา
ความตอ้งการชุมชน 

4) ร่วมตดัสินใจการใชท้รัพยากรท่ีมีจ ากดัใหเ้ป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 
5) ร่วมจดั หรือปรับปรุงระบบการบริหารงานพฒันาใหมี้ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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6) ร่วมลงทุนในกิจกรรม  โครงการของชุมชนตามขีดความสามารถของตนเอง 
7) ร่วมปฏิบติัตามนโยบาย แผนงาน โครงการ และกิจกรรมใหบ้รรลุตามเป้าหมาย 
8) ร่วมควบคุม ติดตาม ประเมินผลและร่วมบ ารุงรักษาโครงการและกิจกรรมท่ีท าไวโ้ดย

เอกชนและรัฐบาลใหใ้ชป้ระโยชน์ไดต้ลอดไป  
 อคิน รพีพฒัน์ (2529, อา้งถึงใน ประนอม  แสงแกว้, 2540) ไดช้ี้ให้เห็นว่าการมีส่วนร่วม  
ประชาชนจะตอ้งเขา้ร่วมในขั้นตอนต่าง ๆ คือ 

1) การมีส่วนร่วมในการคน้ปัญหาและสาเหตุของประชาชน เน่ืองมาจากเหตุผล คือ ชาว
ชนบท ประสบปัญหาของตนเองไดดี้ท่ีสุด 

2) การมี ส่วนร่วมในแผนด าเนินการ ควรเป็นประชาชนในชุมชนนั่นเอง มิใช่
บุคคลภายนอก เพื่อให้เหมาะสมสอดคล้องกบัทรัพยากรกบัศกัยภาพในการพฒันา
ชุมชน 

3) การมีส่วนร่วมในการลงทุน โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในดา้นแรงงานการร่วมแรงประกอบ
กิจกรรมท่ีจะท าให้ประชาชนมีความผูกพนัมากข้ึน และก่อให้เกิดความรู้สึกร่วมกนั 
ในการเป็นเจา้ของกิจกรรมและผลงานท่ีปรากฏ  ซ่ึงจะส่งผลให้ประชาชนบ ารุงรักษา
ใหด้ ารงอยูอ่ยา่งสมบูรณ์และมีประโยชน์ 

4) การมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล เพื่อคนควา้ เพื่อหาขอ้ดีและขอ้บกพร่องเกิด
จากการด าเนินกิจกรรม ซ่ึงไดน้ ามาเป็นบทเรียนในการหาหนทางปรับปรุงกิจกรรม
และเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานต่อไป จะเห็นวา่การท่ีประชาชนมีโอกาสเขา้ไปมี
ส่วนเก่ียวขอ้งในการพฒันาด้านต่าง ๆ นั้น นอกจากจะท าให้การพฒันาในโครงการ
ต่าง ๆ ประสบผลส าเร็จแล้ว ยงัท าให้ประชาชนไดพ้ฒันาตนเองไปพร้อม ๆ กบัการ
พฒันาส่ิงแวดลอ้ม ย่อมท่ีจะท าให้ประชาชนเกิดความคิด ความตอ้งการในการแกไ้ข
ปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในหมู่บา้นของตนเอง ซ่ึงยอ่มจะน าไปสู่การพึ่งตนเองได ้

 
2.3 แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัปัจจัยทีท่ าให้การบริหารงานและการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 

2.3.1 แนวคิดทฤษฎเีกีย่วกบัประสิทธิภาพ 
 นกัวชิาการไดใ้หค้วามหมายของค าวา่ “ประสิทธิภาพ” ไวด้งัน้ี 
 ครรชิต สลบัแสง (2540) ไดใ้หท้ศันะท่ีเก่ียวกบัประสิทธิภาพไวว้า่  ประสิทธิภาพ  หมายถึง
ผลการปฏิบติังานท่ีก่อใหเ้กิดความพอใจแก่มวลมนุษย ์และไดผ้ลก าไรจากการปฏิบติังานนั้นดว้ย 
 Ha Simon (1960  อา้งถึงใน ครรชิต  สลบัแสง 2540) ไดท้ศันะเก่ียวกบัประสิทธิภาพไวคื้อ 
พิจารณาว่า งานท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุดนั้นให้ดูจากความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัน าเขา้กบัผลผลิตท่ี
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ไดรั้บ  ตามทศันะน้ี  ประสิทธิภาพ  เท่ากบั  ผลิตผล  ลบด้วย ปัจจยัน าเขา้ และถา้เป็นการบริหาร
ราชการและองคก์รของรัฐบอกถึงความพึงพอใจของผูรั้บบริหารเขา้ไปดว้ย ซ่ึงอาจเขียนเป็นสูตรได้
ดงัน้ี 
   
             e = (o - i) + s 
 e = Efficiency คือ  ประสิทธิภาพของงาน 
 o = Output  คือ ผลิตผลหรือส่ิงท่ีไดรั้บออกมา 
 i = Input  คือ ปัจจยัน าเขา้หรือทรัพยากรทางการบริหารท่ีใช ้ทัว่ไป 
 s = Satisfaction คือ ความพึงพอใจในผลงานท่ีออกมา 
 

รูปท่ี 2.1 วธีิค านวณหาประสิทธิภาพของงาน 
 
 สมพงษ ์เกษมสิน (2519 อา้งถึงใน พ.ต.ท. พุทธชาด เอกฉนัท ์2538) ไดอ้ธิบายความหมาย
ของประสิทธิภาพไวว้า่ หมายถึง การด าเนินงานให้เป็นไปตามท่ีคาดหมายไว ้หรือกล่าวอีกนยัหน่ึง 
ก็คือ การท างานท่ีตอ้งการให้ไดรั้บประโยชน์สูงสุด และการท่ีจะพิจารณาวา่งานใดมีประสิทธิภาพ 
หรือไม่ก็พิจารณาไดจ้ากผลงาน 

2.3.2 แนวคิดทฤษฏีเกีย่วกบัปัจจัยส าคัญในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ 
 ส าหรับแนวคิดในเร่ืองปัจจยัส าคญัในการปฏิบติังาน มีนกัทฤษฏีไดค้ศึกษาและสรุปปัจจยั
ท่ีน่าสนใจ ดงัน้ี 
 Becker  and  Neuhauser  (1975 อา้งถึงใน ครรชิต สลบัแสดง 2540) ไดเ้สนอแบบจ าลอง
เก่ียวกบัประสิทธิภาพขององค์กร โดยกล่าวว่าประสิทธิภาพขององค์กรนอกจากจะพิจารณาถึง
ทรัพยากร  เช่น คน เงิน วสัดุ อุปกรณ์ ท่ีเป็นปัจจยัน าเขา้และผลผลิตขององคก์รคือบรรลุเป้าหมาย
แลว้องคก์รในฐานะท่ีเป็นองคก์รระบบเปิดยงัมีปัจจยัประกอบซ่ึงสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

1. หากสภาพแวดลอ้มในการท างาน ขององคก์รมีความซ ้ าซ้อนต ่า หรือมีความแน่นอนมี
การก าหนดระเบียบปฏิบติั ในการท างานขององค์กรอย่างละเอียด ถ่ีถ้วน แน่ชัด จะ
น าไปสู่ความมีประสิทธิภาพขององค์กรมากกว่าองค์กรท่ีมีสภาพแวดล้อมในการ
ท างานยุง่ยากซ ้ าซอ้นสูงหรือมีความไม่แน่นอน 

2. การก าหนดกฎระเบียบปฏิบติัอยา่งชดัเจน เพื่อเพิ่มผลการท างานท่ีมองเห็นไดมี้ผลท า
ใหป้ระสิทธิภาพเพิ่มมากข้ึนดว้ย 

3. ผลการท างานท่ีมองเห็นไดส้ัมพนัธ์ในทางบวกกบัประสิทธิภาพ 
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4. หากพิจารณาควบคู่กนั จะประกฎว่า การก าหนดระเบียบปฏิบติัอย่างชดัเจนและการ
ท างานท่ีมองเห็นได ้มีความสัมพนัธ์กนัมากข้ึนต่อ ประสิทธิภาพมากกวา่ตวัแปรแต่ละ
ตวัตามล าพงั และ Becker ยงัเช่ือวา่ การสามารถมองเห็นผลของการท างานองคก์รได ้มี
ความสัมพนัธ์กบัความมีประสิทธิภาพขององค์กรเพราะองค์กรสามารถทดสอบและ
เลือกระเบียบปฏิบติัและทรัพยากรท่ีเป็นประโยชน์ต่อการบรรลุเป้าหมายได ้ ฉะนั้น
โครงสร้างระเบียบปฏิบติั  ผลการปฏิบติัจึงมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการท างาน 

 สมพงษ์  เกษมสิน (2521 อา้งถึงใน ครรชิต สลบัแสง 2540) ได้กล่าวถึงแนวคิด Haring 
Emerson ท่ีเสนอแนวคิดเก่ียวกบัการท างานให้มีประสิทธิภาพในหนงัสือ Twelve Principle of 
Efficiency ซ่ึงไดรั้บการยกยอ่งมากโดยมีหลกั 12 ประการ คือ 

1. ความเขา้ใจและก าหนดแนวความคิดในการท างานใหก้ระจ่าง 
2. ใหห้ลกัสามญัส านึกในการพิจารณาความน่าจะเป็นไปไดข้องตน 
3. ค าปรึกษาแนะน าตอ้งสมบูรณ์และถูกตอ้ง 
4. รักษาระเบียบวนิยัในการท างาน 
5. ปฏิบติังานดว้ยความยติุธรรม 
6. การท างานตอ้งเช่ือถือได ้ฉบัพลนั มีสมรรถภาพและมีการลงทะเบียนไวเ้ป็นหลกัฐาน 
7. งานควรมีลกัษณะแจง้ใหท้ราบถึงการด าเนินงานอยา่งทัว่ถึง 
8. งานส าเร็จทนัเวลา 
9. ผลงานไดม้าตรฐาน 
10. การด าเนินงานสามารถยดึเป็นมาตรฐานได ้
11. ก าหนดมาตรฐานท่ีสามารถใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการฝึกสอนได ้
12. ใหบ้  าเหน็จรางวลัแต่งานท่ีดี 
2.3.3 แนวคิดเกีย่วกบัความพงึพอใจในการปฏิบัติงาน 

 David Barder (1972   อา้งถึงใน ครรชิต สลบัแสง  2540 ) ไดก้ล่าวถึงปัจจยัดา้นบุคคลท่ีมี
ผลต่อความพึงพอใจในการท างานดงัน้ี 

1. ประสบการณ์  ประสบการณ์ในการท างานมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัความพึงพอใจในงาน 
บุคคลท่ีท างานมานานจะมีความรู้ความช านาญในงานมากข้ึน ท าให้เกิดความพึงพอใจ
ในงานท่ีท า 

2. เพศ แมว้า่งานวิจยัหลายช้ินจะแสดงวา่เพศไม่มีความสัมพนัธ์ในการท างานแต่ก็ข้ึนอยู่
กับลักษณะงานท่ีท าด้วยว่าเป็นงานลักษณะใด รวมทั้ งเก่ียวข้องกับระดับความ
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ทะเยอทะยานและความตอ้งการดา้นการเงิน เพศหญิงมีความอดทนท่ีจะท างานท่ีตอ้ง
ใชฝี้มือและแรงงานท่ีตอ้งการความละเอียดอ่อนมากกวา่เพศชาย 

3. จ านวนสมาชิกในความรับผิดชอบ งานซ่ึงตอ้งการความสามารถหลายอย่างประกอบ
กนัตอ้งมีสมาชิกท่ีทกัษะในงานหลายด้านและความปองดองกนัของสมาชิกในการ
ท างานมีส่วนจะน าไปสู่ความส าเร็จในการท างาน 

4. อายุ  แม้จะมีผลต่อการท างานไม่ เ ด่นชัด แต่อายุก็ เ ก่ียวข้องกับระยะเวลาและ
ประสบการณ์ในการท างาน  ผูมี้อายุมากมกัมีประสบการณ์ในการท างานมานานแต่ก็
ข้ึนอยูก่บัลกัษณะงานและสถานการณ์ในการท างาน 

5. เวลาในการท างาน ในเวลาปกติจะสร้างความพึงพอใจในการท างานมากกวา่ท่ีจะตอ้ง
ท างานในเวลาท่ีผูอ่ื้นไม่ตอ้งท างาน เพราะเก่ียวกบัการพกัผอ่นและการสังสรรคก์บัผูอ่ื้น
ดว้ย 

6. เชาว์ปัญญา เชาว์ปัญญากับความพึงพอใจในการท างานข้ึนอยู่กับสถานการณ์และ
ลกัษณะงานท่ีท าในบางลกัษณะไม่พบความแตกต่าง แต่ในลกัษณะงานบางอยา่งพบวา่
มีความแตกต่างกนั 

7. การศึกษามีผลไม่เด่นชัดนักกบัความพึงพอใจในการท างานแต่มกัข้ึนอยู่กบังานท่ีท า
เหมาะสมกบัความรู้ความสามารถของเขาหรือไม่ 

8. บุคลิกภาพ ความพึงพอใจในการท างานข้ึนอยู่กับเคร่ืองมือวดับุคลิกภาพเน่ืองจาก
เคร่ืองมือมีความไม่เท่ียงตรง อยา่งไรก็ตามบุคลิกภาพท่ีเห็นไดช้ดัเจน  คือคนท่ีมีอาการ
ของโรคประสาทมกัจะไม่พอใจในการท างานเป็นเหตุให้เกิดโรคประสาทได้เพราะ
เครียดกบัภาวะไม่พึงพอใจในการท างาน 

9. ระดบัเงินเดือน เงินเดือนมีส่วนในความพึงพอใจในการท างาน เงินเดือนท่ีมากพอแก่
การด ารงชีพตามสภาพ ท าให้บุคคลไม่ตอ้งด้ินรนมากนกัท่ีจะไปท างานเพิ่มนอกเวลา
ท างาน และเงินเดือนยงัเก่ียวขอ้งกบัความสามารถหาปัจจยัอ่ืนท่ีส าคญัแก่การด ารงชีพ
อีกดว้ย 

10. แรงจูงใจในการท างาน แรงจูงในเป็นการแสดงออกให้เห็นถึงความตอ้งการของบุคคล
โดยเฉพาะแรงจูงใจจากปัจจยัตวัผูท้  างานเองก็จะสร้างความพึงพอใจในการท างาน 

11. ความสนใจในงาน  บุคคลท่ีสนใจในงาน  และได้ท างานท่ีตนถนัดและพอใจจะมี
ความสุขและความพึงพอใจในการท างานมากว่าบุคคลท่ีมีศูนย ์ ความสนใจในชีวิต
ไม่ไดข้ึ้นอยูท่ี่ท  างาน 
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 Barnard (1968  อา้งถึงใน ครรชิต สลบัแสง 2540 ) ไดก้ล่าวถึงส่ิงจูงในท่ีเป็นเคร่ืองกระตุน้
ใหเ้กิดความพึงพอใจในการปฏิบติังานวา่  ประกอบดว้ย 

1. ส่ิงจูงใจท่ีเป้วตัถุ ไดแ้ก่ เงิน ส่ิงตอบแทน ท่ีใหแ้ก่ผูป้ฏิบติังานในรูปของวตัถุ 
2. ส่ิงจูงใจท่ีเก่ียวกบัโอกาสของบุคคล หมายถึง โอกาสท่ีจะมีช่ือเสียง ได้รับเกียรติยศ 

ไดรั้บอ านาจพิเศษส่วนตวั หรือโอกาสท่ีจะไดรั้บต าแหน่งดี ๆ 
3. ส่ิงจูงใจท่ีเก่ียวกบัสภาพทางกายท่ีพึงปรารถนา ไดแ้ก่ สภาพวสัดุ อุปกรณ์ เคร่ืองมือ 

เคร่ืองใช ้สภาพแวดลอ้มเก่ียวกบัสภาพท่ีท างาน 
4. ผลประโยชน์ทางอุดคติ หมายถึงการท่ีหน่วยงานสนองความตอ้งการของบุคคลในดา้น

ความภูมิใจท่ีแสดงฝีมือความรู้สึกพอใจท่ีไดท้  างานอยา่งเตม็ท่ี 
5. ความดึงดูดใจในทางสังคม หมายถึง ความสัมพนัธ์ฉันท์มิตรในหมู่ผูร่้วมงานการยก

ยอ่งยอมรับนบัถือซ่ึงกนัและกนั 
6. ส่ิงจูงใจเก่ียวกับสภาพการท างาน โดยปรับสภาพการท างานให้เหมาะสมตรงกับ

ความสามารถของบุคคลและทศันคติของผูป้ฏิบติังาน 
7. โอกาสท่ีมีส่วนร่วมงานอย่างกวา้งขวาง หมายถึง การเปิดโอกาสให้บุคลากรแสดง

ความคิดเห็นและมีส่วนร่วมทุกชนิดท่ีหน่วยงานจัดให้มี ข้ึน ช่วยให้บุคลากรมี
ความรู้สึกวา่ตนเป็นบุคคลส าคญัของหน่วยงาน 

8. สภาพของการอยู่ร่วมกันอย่างฉันท์มิตร หมายถึง ความพึงพอใจของบุคลากรท่ีอยู่
ร่วมกนัฉนัทมิ์ตร รู้จกักนัอยา่งกวา้งขวาง สนิทสนมกลมเกลียวร่วมมือกนัอยา่งดีในการ
ท างาน 

 Frederick Herzberg  (1959   อา้งถึงใน งามพิศ แจง้ประจกัษ ์2539) เป็นทฤษฏีอธิบายถึง
ปัจจยัท่ีเป็นผลให้คนชอบงานหรือไม่ขอบงานจ าแนกออกเป็น  2  ประเภทคือ ปัจจยักระตุน้ และ
ปัจจยัค ้าจุน 
 ปัจจยักระตุน้  เป็นปัจจยั  สร้างความพึงพอใจ  ให้บุคคลท างาน  ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพมี  
5  ประการ  ไดแ้ก่ 

1. ความส าเร็จในการท างานของบุคคล หมายถึงการท่ีบุคคลท างานได้เสร็จส้ินและ
ประสบผลส าเร็จอยา่งดี ความสามารถในการแกปั้ญหาต่าง ๆ การรู้จดัป้องกนัปัญหาท่ี
เกิดข้ึนคร้ันงานส าเร็จเขาจึงเกิดความพึงพอใจในผลงานนั้น 

2. การไดรั้บการยอมรับ หมายถึง การไดรั้บการยอมรับนบัถือไม่วา่จะผูบ้งัคบับญัชา จาก
เพื่อน จากผูม้าขอค าปรึกษา หรือจากบุคคลในหน่วยงาน การยอมรับน้ีอาจเป็นการยก
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ยอ่งชมเชย แสดงความยนิดี การใหก้ าลงัในเม่ือไดท้  างานอยา่งหน่ึงบรรลุผลส าเร็จ การ
ยอมรับนบัถือจะแฝงอยูก่บัความส าเร็จของงานดว้ย 

3. ลกัษณะของงานท่ีท า หมายถึง งานท่ีน่าสนใจ งานท่ีตอ้งอาศยัความคิดสร้างสรรค ์ทา้
ทายใหต้อ้งลงมือท า หรือเป็นงานท่ีมีลกัษณะสามารถท าตั้งแต่ตน้จนจบไดโ้ดยล าพงัแต่
ผูเ้ดียว 

4. ความรับผิดชอบ หมายถึง ความพึงพอใจท่ีเกิดจากการมอบหมายให้ผูรั้บผิดขอบงาน
ใหม่ ๆ และมีอ านาจในการรับผิดชอบไดอ้ย่างเต็มท่ี ไม่มีการตรวจหรือควบคุมอย่าง
ใกลชิ้ด 

5. ความกา้วหน้า หมายถึง ไดรั้บเล่ือนขั้น ต าแหน่ง ให้สูงข้ึนของบุคคลการมีโอกาสได้
ศึกษาเพื่อหาความรู้เพิ่มเติมหรือไดรั้บการอบรม 

 ปัจจยัค ้าจุน หมายถึง ปัจจยัค ้าจุนให้แรงจูงใจในการท างานของบุคคลท่ีมีอยูต่ลอดเวลา ถา้
ไม่มีหรือมีลกัษณะท่ีไม่สอดคลอ้งกบับุคคล  บุคคลจะเกิดการไม่ชอบงาน มี 9 ประการ ไดแ้ก่ 

1. เงินเดือน  เงินเดือนและการเล่ือนขั้นเงินเดือนในหน่วยงานนั้นเป็นท่ีพอใจของบุคลากร
ท่ีท างาน 

2. โอกาสท่ีไดรั้บความกา้วหนา้ในอนาคต นอกจากหมายถึงการท่ีบุคคลไดรั้บการแต่งตั้ง
และเล่ือนต าแหน่งภายในหน่วยงานแล้ว  ยงัหมายถึงสถานการณ์ท่ีบุคคลได้รับ
ความกา้วหนา้ในทกัษะวชิาชีพ 

3. ความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา  เพื่อนร่วมงาน  การติดต่อไม่วา่จะเป้
นกริยาซ่ึงกนัและกนัอยา่งดี 

4. สถานภาพของอาชีพ หมายถึง อาชีพนั้นเป็นท่ียอมรับนับถือของสังคม มีเกียรติและ
ศกัด์ิศรี 

5. นโยบายและการบริหารงาน หมายถึงการจดัการและการบริหารขององค์การ การ
ติดต่อส่ือสารในองคก์าร 

6. สภาพการท างาน ไดแ้ก่ สภาพทางกายภาพของการท างาน เช่น แรงงาน เสียง อากาศ 
ชัว่โมงการท างาน รวมทั้งส่ิงแวดลอ้มอ่ืน ๆ  

7. ความเป็นอยูส่่วนตวั หมายถึง ความรู้สึกท่ีดีหรือไม่ดีอนัเป็นผลท่ีไดรั้บจากครอบครัว 
ท าใหเ้ราไม่มีความสุขและไม่พอใจกบัการท างานในท่ีแห่งใหม่ 

8. ความมัน่คงในงาน หมายถึง ความรู้สึกของบุคคลท่ีมีต่อความมัน่คงในการท างานความ
ย ัง่ยนืของอาชีพหรือความมัน่คงขององคก์ร 
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9. วิธีการปกครองบังคับบัญชา หมายถึง ความสามารถของผู ้บังคับบัญชาในการ
ด าเนินงานหรือใหค้วามยติุธรรมในการบริหาร 

 จากแนวคิดทฤษฏีเก่ียวกบัปัจจยัท่ีท าใหก้ารบริหารงานและการปฏิบติังานมีประสิทธิภาพน้ี  
แนวคิดของผูว้จิยัเห็นวา่ปัจจยัท่ีท าใหก้ารปฏิบติังานจะเกิดประสิทธิภาพไดน้ั้น คือการด าเนินงานได้
บรรลุตามเป้าหมายและเกิดประโยชน์สูงสุด โดยมีกฎ ระเบียบ เป็นกรอบก าหนดแนวทางในการ
ปฏิบติั  โดยมีส่วนประกอบท่ีเอ้ืออ านวยให้งานบรรลุและเกิดประสิทธิภาพไดม้ากข้ึน หากงานนั้น
เป็นท่ีสนใจต่อผูป้ฏิบติัและความส าเร็จของงานเป็นผลให้ผูป้ฏิบติัไดรั้บการยอมรับ  เป็นท่ีไวว้างใจ
มากข้ึน  ได้รับการยกย่อง  จะเป็นปัจจยัเสริมกระตุน้ส่งผลให้การปฏิบติังานในโอกาสต่อไปมี
ประสิทธิภาพสูงข้ึนและเกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อองคก์ร 
 
2.4 ผลงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 มณีรัตน์  ล่ิมสืบเช้ือ (2521) ได้ศึกษาวิจัยเ ร่ืองปัจจัยท่ีมีผลต่อการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการพฒันาหมู่บา้น พบวา่ ปัจจยัท่ีมีผลใหก้ารปฏิบติังานของคณะกรรมการพฒันาหมู่บา้น 
คือ ความรู้ความสามารถของคณะกรรมการเอง  แรงจูงใจ  ความสนใจ ความพึงพอใจท่ีไดมี้โอกาส
กา้วหนา้เป็นท่ีรู้จกัของบุคคลอ่ืน คือ เป็นปัจจยัทางจิตวทิยาท่ีส าคญัต่อคณะกรรมการพฒันาหมู่บา้น
ให้ปฏิบติังานไดดี้ นอกจากน้ี บุคลิกภาพต่าง ๆ ส่วนบุคคลก็มีส่วนส าคญัต่อองคก์ารชาวบา้น  เช่น 
กรรมการพฒันาหมู่บา้นดว้ย เพราะ จากการศึกษาพบว่า กรรมการหมู่บา้นท่ีมีบุคลิกภาพท่ีเปิดเผย
ชอบสังคม เป็นปัจจยัส าคญัท่ีมีผลทางบวกในการปฏิบติัใหป้ระสบผลส าเร็จ 
 สมนึก  ปัญญาสิงห์ (2524) ได้ศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการปฏิบติังานของกรรมการ
กลุ่มออมทรัพยเ์พื่อการผลิต  พบวา่ ความมัน่ใจในการปฏิบติังานของคณะกรรมการความมีมนุษย์
สัมพนัธ์ของกรรมการมีอิทธิพลในทางบวกกบัประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของคณะกรรมการ
นอกจากน้ี  ความรู้  ความสามารถ  ความเขา้ใจในลกัษณะของกลุ่มกรรมการ  และการได้รับการ
สนับสนุนและติดตาม  ตรวจสอบจากเจ้าหน้าท่ี  การได้รับการฝึกอบรมให้เข้าใจในหลักการ
ด าเนินการของกลุ่ม  และการไดรั้บความร่วมมือสนบัสนุนจากสมาชิกกลุ่มและจากบุคคลภายนอก
หรือภายในครอบครัวก็เป็นปัจจยัต่อการปฏิบติังานของคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพยห์ากกรรมการ
ไดรั้บปัจจยัเหล่าน้ีสูงจะปฏิบติังานไดดี้กวา่กรรมการท่ีไดรั้บปัจจยัเหล่าน้ีต ่า 
 ก่ิงแกว้  อินส่าง  และวีระศกัด์ิ  อนนัตมงคล (2532) ไดศึ้กษาถึงการด าเนินงานกลุ่มออม
ทรัพย ์ เพื่อการผลิตกับการพฒันาชนบท และพบว่า ขอ้มูลท่ีผลกัดนัให้กลุ่มออมทรัพยป์ระสบ
ความส าเร็จไดแ้ก การท่ีผูน้ าไดรั้บการยอมรับและมีความสามารถ  มีคณะกรรมการบริหารท่ีเลือกตั้ง
โดยสมาชิกท่ีมีความสามารถ  ราษฎรในทอ้งถ่ินมีอาชีพ และรายไดดี้มีความเขา้ใจในระเบียบของ
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กลุ่ม และสภาพแวดล้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานของหมู่บา้นค่อนข้างดี  นอกจากยี้ยงัได้รับการ
สนับสนุนทางด้านวิชาการจากเจา้หน้าท่ีมีการติดตามผลอย่างสม ่าเสมอ และได้รับงบประมาณ
สนบัสนุนจากทางราชการเป็นอยา่งดี 
 สุนนัทา  ภู่สุวรรณ (2538) ไดท้  าการศึกษาวิจยัเร่ือง  ปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จของกลุ่ม 
ออมทรัพยเ์พื่อการผลิต: ศึกษากรณีกลุ่มออมทรัพย์ฯ ในพื้นท่ีความรับผิดชอบของ สพช. 2 ผล
การศึกษาพบวา่ปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จของกลุ่มออมทรัพยไ์ดแ้ก่ ความสามารถของกลุ่มในการ
ตอบสนองความตอ้งการของสมาชิกกลุ่ม ส่วนปัจจยัในเร่ืองการสนบัสนุนของผูน้ าทอ้งถ่ินและการ
ไดรั้บขอ้มูลข่าวสารไม่มีผลต่อความส าเร็จของกลุ่ม 
 สมชัย  แสงสว่าง (2540) ได้ศึกษาเร่ือง  ประสิทธิภาพในการบริหารงานโรงเรียน
ประถมศึกษา  สังกัด ส านักงานการประถมศึกษาจงัหวดัศรีสะเกษ พบว่าประสิทธิภาพในการ
บริหารงานโรงเรียนประถมศึกษาจงัหวดัศรีสะเกษ พบวา่ ประสิทธิภาพในการบริหารงานโรงเรียน
ประถมศึกษาจงัหวดั ข้ึนอยูก่บัเพศ อาย ุวฒิุการศึกษาต าแหน่ง ระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง และการ
เขา้อยูต่  าแหน่งของผูบ้ริหารโรงเรียนแต่อยา่งใด 
 เรืองอุไร  ช่วยชู (2540) ได้ท าการศึกษาวิจยัเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบติังานของผูใ้หญ่บา้น  ศึกษาเฉพาะกรณี จงัหวดัปทุมธานี พบวา่ระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง 13  
ปีข้ึนไป  มีการศึกษาระดบัประถมศึกษาและมีอาชีพเกษตรกรรมในการประสานงานมีความสามารถ
ระดบัปานกลาง  และไดรั้บการฝึกอบรม  และศึกษาดูงานระดบัปานกลาง  ส าหรับความรู้เก่ียวกบั
บทบาทอ านาจหนา้ท่ีและปฏิบติังานของ  ผูใ้หญ่บา้นอยูใ่นระดบัและพบอีกวา่ อายุ ระยะเวลาด ารง
ต าแหน่ง อาชีพและการประสานงานมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของผูใ้หญ่บา้น ส่วน
ระดบัการศึกษา การฝึกอบรมและศึกษาดูงานและความรู้เก่ียวกบับทบาทอ านาจหน้าท่ีไม่ท าให้
ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานแตกต่างกนั 
 วรียา  เ อียววิบูลย์  (2541) ท าการศึกษาวิจัย เ ร่ืองศักยภาพในการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการบริหารส่วนต าบล  พบวา่ 

1) คณะกรรมการสนับสนุนการปฏิบติัการพฒันาชนบทระดับต าบล (คปต.) มีความ
คิดเห็นต่อศกัยภาพในการปฏิบติังานในภาพรวมของคณะกรรมการบริหาร อบต. อยูใ่น
เกณฑ์ค่อนข้างสูง และมีความคิดเห็นต่อการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริหาร
องคก์ารบริหารส่วนต าบลในมิติย่อยในดา้นต่าง ๆ ไดแ้ก่ ดา้นการบริหารงบประมาณ 
อยู่ในเกณฑ์ท่ีสูง ด้านการวางแผน ด้านการประเมินผล ด้านการตดัสินใจ ด้านการ
ปฏิบติัตามบทบาทหนา้ท่ี และดา้นการเป็นผูน้ า อยูใ่นเกณฑป์านกลาง 
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2) ผลการทดสอบสมมติฐาน  พบว่า  ต าแหน่งของคณะท างานสนับสนุนการพฒันา
ชนบทระดบัต าบล (คปต.) มีความสัมพนัธ์ในทางบวกกบัศกัยภาพในการปฏิบติังาน
ของคณะกรรมการบริหารองคก์ารบริหาร อบต. อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ส่วนตวัแปร
อ่ืน ๆ คือ ประสบการณืในการปฏิบติังานกบัสภาต าบล และ อบต. เดิม ความเช่ือใน
หลักประชาธิปไตยและความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้า ท่ีของ อบต. ของ
คณะกรรมการสนับสนุนการปฏิบัติงานพัฒนาชนบทระดับต าบล (คปต.) ไม่มี
ความสัมพนัธ์กบัศกัยภาพในการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริหาร 

 โสฬส  ปัญจะวิสุทธ์ิ (2541) ไดท้  าการศึกษาวิจยัเร่ือง  ปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จของการ
บริหารกิจการประปาหมู่บ้านขนาดใหญ่  พบว่า ในภาพรวมมีความส าเร็จอยู่ในระดบัสูง โดยมี
ความส าเร็จมากท่ีสุดในดา้นการบริหารกิจการรองลงมาคือ การบริการแก่สมาชิกและนอ้ยท่ีสุด คือ 
การมีก าไรจากกองทุน 
 ผลการทดสอบสมมติฐาน ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความส าเร็จในการบริหารกิจการ คือ 
ระดบัการศึกษากบัการไดรั้บการนิเทศติดตามผลจากหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งและปัจจยัท่ีไม่มี
ความสัมพนัธ์กบัความส าเร็จของการบริหารกิจการ เพศ อายุ อาชีพ รายไดต่้อเดือน การไดรั้บการ
ฝึกอบรมการสนบัสนุนวสัดุ อุปกรณ์ และการไดติ้ดต่อส่ือสาร 
 สุทธิชัย  จรูญเนตร (2542) ได้ศึกษาวิจยั  ระดบัประสิทธิภาพในการวางแผนพฒันาของ
คณะกรรมการบริหารองค์การส่วนต าบล  ศึกษากรณี  อ าเภอตระการพืชผล จงัหวดัอุบลราชธานี 
พบว่า คณะกรรมการบริการองคก์ารบริหารส่วนต าบล ส่วนใหญ่มีอายุมากวา่  50  ปี จบการศึกษา
ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ อาชีพท านา ไดรั้บขอ้มูลในระดบัปานกลางไดรั้บการฝึกอบรมแนะน าใน
ระดบัปานกลาง  มีการประสานงานกนัในองคก์ารบริหารส่วนต าบลระดบักลาง มีการประสานงาน
กบัหน่วยงานอ่ืนระดบัปานกลางโดยภาพรวมมีสิทธิภาพในการวางแผนอยู่ในระดบัมาก ปัจจยัท่ีมี
ผลต่อประสิทธิภาพในการวางแผนพฒันาต าบล  ได้แก่  การไดรั้บขอ้มูลข่าวสาร  การได้รับการ
ฝึกอบรมประสบการณ์ดา้นการเมือง  การประสานงานกบัหน่วยงานอ่ืน และความรู้ความเขา้ใจใน
บทบาทหนา้ท่ี 
 เอกราช  มณีกรรณ์  (2542)  ศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริหาร
องค์การบริหารส่วนต าบล  ศึกษากรณีจงัหวดัมุกดาหาร  พบว่า  คณะกรรมการบริหารองค์การ
บริหารส่วนต าบล  มีความรู้ความเขา้ใจบทบาทหนา้ท่ี  ในระดบัปานกลาง  มีประสิทธิภาพรวมใน
ระดบัสูง  ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพ  ไดแ้ก่  ประสบการณ์ในการปฏิบติังาน  ปัจจยัท่ี
ไม่มีความสัมพนัธ์ไดแ้ก่  เพศ อาย ุระดบัการศึกษา  อาชีพ  รายได ้ ต าแหน่ง  และความรู้ความเขา้ใจ
บทบาทขององคก์ารบริหารส่วนต าบล 
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บทที ่ 3 
ระเบียบวธีิวจัิย 

  
 การศึกษาวิจยัเร่ือง  “ปัจจยัท่ีมีผลต่อการปฏิบติังานกองช่างของเทศบาลในเขตต าบลกลางดง” 
โดยมีขั้นตอนการศึกษาดงัน้ี 
 
3.1 ประชากรทีศึ่กษา 
 ประชากร ท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี  ไดแ้ก่  นายกเทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรี  เลขานุการ
นายกเทศมนตรี  ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี  สมาชิกสภาเทศบาล  ปลดัเทศบาล และขา้ราชการและ
ลูกจา้งกองช่าง    รวมทั้งส้ิน  52  คน 
 
3.2 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีคือแบบสอบถาม (Questionnaire)  ซ่ึงสร้างมาจากการศึกษา
เอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง โดยแบ่งโครงสร้างของแบบสอบถามออกเป็น  2  ส่วน   ดงัน้ี 
 ส่วนท่ี  1  เป็นค าถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ซ่ึงไดแ้ก่ ต าแหน่ง เพศ 
อาย ุ ระดบัการศึกษา  และประสบการณ์การท างาน   
 ส่วนท่ี  2  เป็นค าถามเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการปฏิบติังานของกองช่างเทศบาล  ไดแ้บ่ง
ออกเป็น  ปัจจยัดา้นเจา้หน้าท่ีและบุคลากร จ านวน 5 ขอ้  ปัจจยัดา้นอุปกรณ์/เคร่ืองมือ/เทคโนโลยี
และสถานท่ีปฏิบติังาน จ านวน 3 ขอ้   ปัจจยัดา้นงบประมาณ จ านวน 4 ขอ้   ปัจจยัดา้นขั้นตอนการ
ปฏิบติังาน จ านวน 2 ขอ้ และปัจจยัดา้นภาวะผูน้ า  จ  านวน 6 ขอ้ 
 
3.3 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี  ผูว้ิจยัเป็นผูเ้ก็บขอ้มูลด้วยตนเอง โดยการส่งแบบสอบถามไปยงั
ประชากรเป้าหมายในเทศบาลต าบลสีมามงคลและเทศบาลต าบลกลางดง  ต าบลกลางดง  อ าเภอ
ปากช่อง จงัหวดันครราชสีมา  จ  านวน 52 คน 

 
3.4 การวเิคราะห์และประมวลผลข้อมูล 

เม่ือรวบรวมขอ้มูลแลว้ท าการตรวจสอบความสมบูรณ์และความถูกตอ้งของขอ้มูลท่ีไดจ้าก
แบบสอบถาม จากนั้นน าขอ้มูลท่ีไดม้าประมวลผลดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป SPSS for windows โดย
ในส่วนขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามจะท าการพิจารณาค่าความถ่ี ค่าร้อยละ อายุต ่าสุด อายุ
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สูงสุด ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและค่าเฉล่ียอายุ และในส่วนปัจจยัท่ีมีผลต่อการปฏิบติังานของกอง
ช่างเทศบาล  จะท าการพิจารณาค่าเฉล่ียคะแนนรายกลุ่มและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยมีเกณฑ์
การพิจารณาเก่ียวกบัค่าเฉล่ีย  ดงัน้ี 

3.4.1 เกณฑก์ารใหค้ะแนนเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการปฏิบติังานของกองช่างเทศบาล มี
ดงัน้ี 

     ปัญหาหรืออุปสรรคในการปฏิบติังานมากท่ีสุด                  ให ้  5  คะแนน 
     ปัญหาหรืออุปสรรคในการปฏิบติังานมาก                                ให ้ 4   คะแนน 
     ปัญหาหรืออุปสรรคในการปฏิบติังานปานกลาง                   ให ้ 3  คะแนน 
     ปัญหาหรืออุปสรรคในการปฏิบติังานนอ้ย                                 ให ้ 2  คะแนน 
     ปัญหาหรืออุปสรรคในการปฏิบติังานนอ้ยท่ีสุด/ไม่มีปัญหาเลย ให ้ 1  คะแนน 

3.4.2 เกณฑก์ารแบ่งระดบัค่าเฉล่ีย  
 ส าหรับเกณฑท่ี์ใชใ้นการวเิคราะห์การใหค้ะแนนเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการปฏิบติังานของ
กองช่างเทศบาล  ใหเ้กณฑค์่าเฉล่ียในการแบ่งระดบั  ดงัน้ี 

ค่าเฉล่ีย 1.00 – 1.79   หมายถึง  ระดบัปัญหาการปฏิบติังานนอ้ยท่ีสุด/ไม่มีปัญหา 
 ค่าเฉล่ีย 1.80 – 2.59   หมายถึง  ระดบัปัญหาการปฏิบติังานนอ้ย 
 ค่าเฉล่ีย 2.60 – 3.39   หมายถึง  ระดบัปัญหาการปฏิบติังานปานกลาง 
 ค่าเฉล่ีย 3.40 – 4.29   หมายถึง  ระดบัปัญหาการปฏิบติังานมาก 
 ค่าเฉล่ีย 4.30 – 5.00   หมายถึง  ระดบัปัญหาการปฏิบติังานมากท่ีสุด 
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บทที ่ 4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
 จากการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการปฏิบติังานกองช่างของเทศบาลในเขตต าบลกลางดง  
อ าเภอปากช่อง  จงัหวดันครราชสีมา ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการรวบรวมตามแบบสอบถามน ามาวเิคราะห์
หาค่าทางสถิติ ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาท่ีได้
น าเสนอในรูปตาราง และความเรียง โดยแบ่งการน าเสนอออกเป็น 2  ตอน  ดงัน้ี  
 ตอนท่ี  1   ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม  

ตอนท่ี  2   ปัจจยัท่ีมีผลต่อการปฏิบติังานของกองช่างเทศบาล   
 
4.1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ผูศึ้กษาไดท้  าการวิเคราะห์ขอ้มูลลกัษณะส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม โดยการแจก
แจงความถ่ีและหาค่าร้อยละ  ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
 

1) ต าแหน่ง 
                จากการรวบรวมข้อมูลของผู ้ตอบแบบสอบถามจ านวน 52 คน พบว่า  ผู ้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีต าแหน่งอยู่ในฝ่ายนักการเมืองท้องถ่ิน ร้อยละ 65.40 และอยู่ในฝ่าย
ขา้ราชการและลูกจา้ง ร้อยละ 34.60  ตามล าดบั รายละเอียดแสดงในตารางท่ี  4.1 
 

ตารางท่ี 4.1  ความถ่ีและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามต าแหน่ง 
 

ต าแหน่ง ความถี่ ร้อยละ 
ฝ่ายการเมือง 34 65.40 

ฝ่ายขา้ราชการและลูกจา้ง 18 34.60 
รวม 52 100.00 

 

 

2)  เพศ  
                จากการรวบรวมข้อมูลของผู ้ตอบแบบสอบถามจ านวน 52 คน พบว่า  ผู ้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 84.60 ในขณะท่ีเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 15.40  
รายละเอียดแสดงในตารางท่ี  4.2 
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ตารางท่ี 4.2  ความถ่ีและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามเพศ 
 

เพศ ความถี่   ร้อยละ 
ชาย 44 84.60 
หญิง 8 15.40 
รวม 52 100.00 

 

 
3) อาย ุ
       จากการรวบรวมขอ้มูลของผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 52 คน ท่ีตอบแบบสอบถาม

เก่ียวกบัอายุ แล้วน ามาหาค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน อายุสูงสุด และอายุต ่าสุด ไดผ้ลการ
วเิคราะห์ คือ ผูต้อบแบบสอบถาม มีอายเุฉล่ีย 45 ปี ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 10.89  โดยผูมี้อายุสูงสุด
มีอาย ุ72 ปี และผูอ้ายตุ  ่าท่ีสุดอาย ุ27 ปี  รายละเอียดแสดงในตารางท่ี  4.3  
 

ตารางท่ี 4.3  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน อายสูุงสุด และอายตุ  ่าสุด ของผูต้อบแบบสอบถาม 
        เก่ียวกบัอาย ุ  

 

X   S.D. อายุสูงสุด (ปี) อายุต ่าสุด (ปี) 

45 10.89 72 27 
 

4) ระดบัการศึกษา 
           จากผลการรวบรวมขอ้มูลของผูต้อบแบบสอบถาม จ านวน 52 คน พบว่าส่วนใหญ่จบ
การศึกษาในระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 34.60 รองลงมาจบการศึกษาระดบัอนุปริญญา ร้อยละ 
28.80  จบการศึกษามธัยมปลาย ร้อยละ 13.50 จบระดบัประถมศึกษาและอ่ืนๆ (ระดบัปริญญาโท) 
ร้อยละ 9.60 เท่ากนั และจบการศึกษาระดบัมธัยมตน้ ร้อยละ 3.80  ตามล าดบั รายละเอียดแสดงใน
ตารางท่ี  4.4 
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ตารางท่ี 4.4  ค่าความถ่ีและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามเก่ียวกบัระดบัการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา ความถี่   ร้อยละ 
ประถมศึกษา 5 9.60 

มธัยมศึกษาตอนตน้ 2 3.80 
มธัยมศึกษาตอนปลาย 7 13.50 

อนุปริญญา 15 28.80 
ปริญญาตรี 18 34.60 

อ่ืนๆ (ปริญญาโท) 5 9.60 
รวม 52 100.00 

 
5) ประสบการณ์การท างานในเทศบาล 
จากผลการรวบรวมข้อมูลของผูต้อบแบบสอบถาม จ านวน 52 คน พบว่าส่วนใหญ่มี

ประสบการณ์ท างานในเทศบาลระยะเวลา 5 ถึง 8 ปี คิดเป็นร้อยละ 36.50 รองลงมามีประสบการณ์
ท างาน 1 ถึง 4 ปี และมากกวา่ 8 ปี ร้อยละ 28.80 เท่ากนั  และมีประสบการณ์ท างานน้อยกว่า 1 ปี 
ร้อยละ 5.80  ตามล าดบั รายละเอียดแสดงในตารางท่ี  4.5 
 

ตารางท่ี 4.5  ค่าความถ่ีและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามเก่ียวกบัประสบการณ์การท างาน 

  

ประสบการณ์การท างาน ความถี่   ร้อยละ 
นอ้ยกวา่ 1 ปี 3 5.80 
1 – 4 ปี 15 28.80 
5 – 8 ปี 19 36.50 

มากกวา่ 8 ปี 15 28.80 
รวม 52 100.00 

 

         
4.2 ปัจจัยทีม่ีผลต่อการปฏิบัติงานของกองช่างเทศบาล   

จากการเก็บรวบรวมขอ้มูลของผูต้อบแบบสอบถามเก่ียวกบัปัญหาในการปฏิบติังานของ
กองช่างเทศบาล  เพื่อศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลในการปฏิบติังานของกองช่างเทศบาลในเขตต าบลกลาง
ดง  โดยน ามาหาค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ไดผ้ลการวิเคราะห์ดงัแสดงในตารางท่ี  4.6 ถึง 
ตารางท่ี 4.10  
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ตารางท่ี 4.6  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของผูต้อบแบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัดา้นเจา้ 
        หนา้ท่ีและบุคลากร 
    

ปัจจัยด้านเจ้าหน้าทีแ่ละบุคลากร 
 

ฝ่ายนักการเมืองท้องถิ่น ฝ่ายข้าราชการและลูกจ้าง 

X S.D. ความหมาย X S.D. ความหมาย 
1. บุคลากรท่ีปฏิบติังานดา้นกองช่างมี
จ านวนไม่เพยีงพอ 

3.82 0.94 มาก 3.22 1.31 ปานกลาง 

2. บุคลากรกองช่างไม่มีความรู้ความ
เขา้ใจในระเบียบ ขอ้บงัคบัและขาด
ทกัษะท่ีจ าเป็นในการปฏิบติังาน 

2.76 0.99 ปานกลาง 2.50 1.04 นอ้ย 

3. บุคลากรกองช่างขาดทกัษะและ
ประสบการณ์ในการใชว้สัดุอุปกรณ์
เคร่ืองมือ เทคโนโลยี 

2.74 1.08 ปานกลาง 2.44 0.98 นอ้ย 

4. บุคลากรกองช่างไม่มีความสามคัคี
และไม่ใหค้วามร่วมมือในการ
ปฏิบติังาน 

2.26 1.16 นอ้ย 1.89 1.02 นอ้ย 

5. บุคลากรกองช่างขาดความ
กระตือรือร้นและเอาใจใส่ในการ
ปฏิบติังาน 

2.50 1.21 นอ้ย 2.00 0.97 นอ้ย 

ภาพรวม 2.81 1.08 ปานกลาง 2.41 1.06 น้อย 
 

 จากตารางท่ี 4.6  โดยภาพรวม ฝ่ายนักการเมืองท้องถ่ินเห็นว่าปัจจยัด้านเจา้หน้าท่ีและ
บุคลากร เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบติังานอยูใ่นระดบัปานกลาง  ในขณะท่ีฝ่ายขา้ราชการปละลูกจา้ง
เห็นว่าปัจจยัด้านเจา้หน้าท่ีและบุคลากร เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบติังานอยู่ในระดบัน้อย  โดยมี
ความเห็นร่วมกันในเร่ืองบุคลากรกองช่างไม่มีความสามัคคีและไม่ให้ความร่วมมือในการ
ปฏิบติังาน และบุคลากรกองช่างขาดความกระตือรือร้นและเอาใจใส่ในการปฏิบติังาน และมี
ความเห็นต่างกนัในเร่ืองบุคลากรท่ีปฏิบติังานดา้นกองช่างมีจ านวนไม่เพียงพอ  บุคลากรกองช่างไม่
มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบและข้อบังคับ และขาดทกัษะท่ีจ าเป็นในการปฏิบัติงาน   และ
บุคลากรกองช่างขาดทกัษะและประสบการณ์ในการใช้วสัดุอุปกรณ์เคร่ืองมือ เทคโนโลยี  เม่ือ
พิจารณาเรียงล าดบัค่าเฉล่ียรายข้อจากมากไปหาน้อยพบว่าทั้งฝ่ายนักการเมืองทอ้งถ่ินและฝ่าย
พนกังาน มีความเห็น ดงัน้ี 
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 ฝ่ายนกัการเมืองทอ้งถ่ินเห็นวา่  บุคลากรท่ีปฏิบติังานดา้นกองช่างมีจ านวนไม่เพียงพอ มี
ค่าเฉล่ียสูงสุด (3.82) รองลงมา คือ บุคลากรกองช่างไม่มีความรู้ความเขา้ใจในระเบียบและขอ้บงัคบั
และขาดทกัษะท่ีจ าเป็นในการปฏิบติังาน (2.76)   บุคลากรกองช่างขาดทกัษะและประสบการณ์ใน
การใชว้สัดุอุปกรณ์เคร่ืองมือ เทคโนโลยี (2.74)  บุคลากรกองช่างขาดความกระตือรือร้นและเอาใจ
ใส่ในการปฏิบติังาน (2.50) และบุคลากรกองช่างไม่มีความสามคัคีและไม่ให้ความร่วมมือในการ
ปฏิบติังาน มีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด (2.26) 
 ฝ่ายขา้ราชการและลูกจา้งเห็นวา่  บุคลากรท่ีปฏิบติังานดา้นกองช่างมีจ านวนไม่เพียงพอ มี
ค่าเฉล่ียสูงสุด (3.22) รองลงมา คือ บุคลากรกองช่างไม่มีความรู้ความเขา้ใจในระเบียบและขอ้บงัคบั 
และขาดทกัษะท่ีจ าเป็นในการปฏิบติังาน (2.50) บุคลากรกองช่างขาดทกัษะและประสบการณ์ใน
การใชว้สัดุอุปกรณ์เคร่ืองมือ เทคโนโลยี (2.44)  บุคลากรกองช่างขาดความกระตือรือร้นและเอาใจ
ใส่ในการปฏิบติังาน (2.00) และบุคลากรกองช่างไม่มีความสามคัคีและไม่ให้ความร่วมมือในการ
ปฏิบติังาน มีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด (1.89) 
 
ตารางท่ี 4.7  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของผูต้อบแบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัดา้น 
        อุปกรณ์เคร่ืองมือ เทคโนโลยแีละสถานท่ีปฏิบติังาน 
    

ปัจจัยด้านอุปกรณ์ เคร่ืองมือ เทคโนโลยี
และสถานทีป่ฏิบัติงาน 

 

ฝ่ายนักการเมืองท้องถิ่น ฝ่ายข้าราชการและลูกจ้าง 

X S.D. ความหมาย X S.D. ความหมาย 

1. วสัดุอุปกรณ์ เคร่ืองมือ ครุภณัฑ ์ของ
กองช่างไม่มีความทนัสมยั คุณภาพต ่า
และไม่เหมาะสมต่อการปฏิบติังาน 

2.97 0.88 ปานกลาง 3.00 1.41 ปานกลาง 

2. วสัดุอุปกรณ์ เคร่ืองมือ ครุภณัฑ ์ของ
งานกองช่างมีไม่เพียงพอต่อการ
ปฏิบติังาน 

3.12 1.19 ปานกลาง 3.17 1.25 ปานกลาง 

3. สถานท่ีท างานกองช่างไม่มีความ
เหมาะสม จึงไม่สามารถรองรับการ
ปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

3.47 0.74 มาก 3.06 1.59 ปานกลาง 

ภาพรวม 3.19 0.94 ปานกลาง 3.08 1.33 ปานกลาง 
 

 จากตารางท่ี 4.7 โดยภาพรวม ทั้งฝ่ายนกัการเมืองทอ้งถ่ินและฝ่ายขา้ราชการและลูกจา้งเห็น
วา่ปัจจยัดา้นอุปกรณ์ เคร่ืองมือ เทคโนโลยแีละสถานท่ีปฏิบติังานมีผลต่อการปฏิบติังานอยูใ่นระดบั
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ปานกลาง  เม่ือพิจารณาเรียงล าดับค่าเฉล่ียรายข้อจากมากไปหาน้อยพบว่าทั้งฝ่ายนักการเมือง
ทอ้งถ่ินและฝ่ายขา้ราชการและลูกจา้ง มีความเห็น  ดงัน้ี 
 ฝ่ายนกัการเมืองทอ้งถ่ินเห็นว่า สถานท่ีท างานกองช่างไม่มีความเหมาะสม จึงไม่สามารถ
รองรับการปฏิบติังานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ มีค่าเฉล่ียสูงสุด (3.47) รองลงมา คือ วสัดุอุปกรณ์ 
เคร่ืองมือ ครุภัณฑ์ ของงานกองช่างมีไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน (3.12)  และวสัดุอุปกรณ์ 
เคร่ืองมือ ครุภณัฑ์ ของกองช่างไม่มีความทนัสมยั คุณภาพต ่าและไม่เหมาะสมต่อการปฏิบติังาน มี
ค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด (2.97) 
 ในขณะท่ีฝ่ายขา้ราชการและลูกจา้งเห็นวา่ วสัดุอุปกรณ์ เคร่ืองมือ ครุภณัฑ ์ของงานกองช่าง
มีไม่เพียงพอต่อการปฏิบติังาน มีค่าเฉล่ียสูงสุด (3.17) รองลงมาคือ สถานท่ีท างานกองช่างไม่มี
ความเหมาะสม จึงไม่สามารถรองรับการปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ (3.06) และวสัดุอุปกรณ์ 
เคร่ืองมือ ครุภณัฑ์ ของกองช่างไม่มีความทนัสมยั คุณภาพต ่าและไม่เหมาะสมต่อการปฏิบติังาน มี
ค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด (3.00) 
 

ตารางท่ี 4.8  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของผูต้อบแบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัดา้น 
       งบประมาณ 

    

ปัจจัยด้านงบประมาณ 
 

ฝ่ายนักการเมืองท้องถิ่น ฝ่ายข้าราชการและลูกจ้าง 

X S.D. ความหมาย X S.D. ความหมาย 
1. การจดัสรรงบประมาณดา้นบุคลากร
ของกองช่างไม่เหมาะสมและไม่เพียงพอ
ต่อการปฏิบติังาน 

2.94 0.74 ปานกลาง 3.00 1.37 ปานกลาง 

2. การจดัสรรงบประมาณดา้นการจดัซ้ือ
วสัดุอุปกรณ์ เคร่ืองมือ และครุภณัฑ ์ไม่
เพียงพอต่อการปฏิบติังาน 

2.65 0.88 ปานกลาง 2.78 1.35 ปานกลาง 

3. การจดัสรรงบประมาณซ่อมแซมวสัดุ 
อุปกรณ์ เคร่ืองมือ และครุภณัฑ ์ไม่
เพียงพอต่อการปฏิบติังาน 

2.76 0.95 ปานกลาง 2.89 1.28 ปานกลาง 

4. ขอ้บงัคบัในการจดัสรรงบประมาณ
และการบริหารกองช่างมีระเบียบปฏิบติั
หลายขั้นตอน ท าให้เกิดความล่าชา้ใน
การปฏิบติังาน 

2.91 0.79 ปานกลาง 2.56 1.04 นอ้ย 

ภาพรวม 2.82 0.84 ปานกลาง 2.81 1.26 ปานกลาง 
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 จากตารางท่ี 4.8 โดยภาพรวม ทั้งฝ่ายนกัการเมืองทอ้งถ่ินและฝ่ายขา้ราชการและลูกจา้งเห็น
ว่าปัจจยัด้านงบประมาณมีผลต่อการปฏิบติังานอยู่ในระดับปานกลาง  เม่ือพิจารณาเรียงล าดับ
ค่าเฉล่ียรายขอ้จากมากไปหานอ้ยพบวา่ทั้งฝ่ายนกัการเมืองทอ้งถ่ินและฝ่ายขา้ราชการและลูกจา้ง มี
ความเห็นแตกต่างกนับางส่วน ดงัน้ี 
 ฝ่ายนักการเมืองทอ้งถ่ินเห็นว่า การจดัสรรงบประมาณด้านบุคลากรของกองช่างไม่
เหมาะสมและไม่เพียงพอต่อการปฏิบติังาน มีค่าเฉล่ียสูงสุด (2.94) รองลงมาคือ ขอ้บงัคบัในการ
จดัสรรงบประมาณและการบริหารกองช่างมีระเบียบปฏิบติัหลายขั้นตอน ท าให้เกิดความล่าชา้ใน
การปฏิบติังาน (2.91) การจดัสรรงบประมาณซ่อมแซมวสัดุ อุปกรณ์ เคร่ืองมือ และครุภณัฑ์ ไม่
เพียงพอต่อการปฏิบติังาน (2.76) และการจดัสรรงบประมาณดา้นการจดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์ เคร่ืองมือ 
และครุภณัฑ ์ไม่เพียงพอต่อการปฏิบติังาน มีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด (2.65) 
 ฝ่ายข้าราชการและลูกจ้างเห็นว่า การจดัสรรงบประมาณด้านบุคลากรของกองช่างไม่
เหมาะสมและไม่เพียงพอต่อการปฏิบติังาน มีค่าเฉล่ียสูงสุด (3.00) รองลงมาคือ การจดัสรร
งบประมาณซ่อมแซมวสัดุ อุปกรณ์ เคร่ืองมือ และครุภณัฑ์ ไม่เพียงพอต่อการปฏิบติังาน (2.89) การ
จดัสรรงบประมาณดา้นการจดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์ เคร่ืองมือ และครุภณัฑ์ ไม่เพียงพอต่อการปฏิบติังาน 
(2.78) และข้อบังคบัในการจดัสรรงบประมาณและการบริหารกองช่างมีระเบียบปฏิบัติหลาย
ขั้นตอน ท าใหเ้กิดความล่าชา้ในการปฏิบติังาน มีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด (2.56) 
 
ตารางท่ี 4.9  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของผูต้อบแบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัดา้นขั้นตอน 

      ในการปฏิบติังาน 
    

ปัจจัยด้านขั้นตอนในการปฏิบัติงาน 
 

ฝ่ายนักการเมืองท้องถิ่น ฝ่ายข้าราชการและลูกจ้าง 

X S.D. ความหมาย X S.D. ความหมาย 
1. กฎระเบียบท่ีใชใ้นงานกองช่างมีความ
ยุง่ยาก ซบัซอ้น และเป็นอุปสรรคต่อการ
ปฏิบติังาน 

2.79 0.81 ปานกลาง 2.44 0.98 นอ้ย 

2. ขั้นตอนในการปฏิบติังานมีความ
ยุง่ยากและไม่เอ้ือต่อการปฏิบติังานของ
กองช่างท าใหเ้กิดความล่าชา้ในการ
ปฏิบติังาน 

2.71 0.87 ปานกลาง 2.28 1.02 นอ้ย 

ภาพรวม 2.75 0.84 ปานกลาง 2.36 1.00 น้อย 
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 จากตารางท่ี 4.9 โดยภาพรวม ฝ่ายนักการเมืองทอ้งถ่ินเห็นว่าปัจจยัด้านขั้นตอนในการ
ปฏิบติังาน มีผลต่อการปฏิบติังานอยูใ่นระดบัปานกลาง  ในขณะท่ีฝ่ายขา้ราชการและลูกจา้งเห็นวา่
ปัจจยัดา้นขั้นตอนในการปฏิบติังาน มีผลต่อการปฏิบติังานอยูใ่นระดบันอ้ย  เม่ือพิจารณาเรียงล าดบั
ค่าเฉล่ียรายขอ้จากมากไปหานอ้ยพบวา่ทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายขา้ราชการและลูกจา้ง มีความเห็น 
ดงัน้ี 
 ฝ่ายนกัการเมืองทอ้งถ่ินเห็นวา่ กฎระเบียบท่ีใชใ้นงานกองช่างมีความยุง่ยาก ซบัซ้อน และ
เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบติังานมีค่าเฉล่ียสูงสุด (2.79) และขั้นตอนในการปฏิบติังานมีความยุง่ยาก
และไม่เอ้ือต่อการปฏิบติังานของกองช่างท าให้เกิดความล่าชา้ในการปฏิบติังาน มีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด 
(2.71) 
               ฝ่ายขา้ราชการและลูกจา้งเห็นวา่ กฎระเบียบท่ีใชใ้นงานกองช่างมีความยุง่ยาก ซบัซ้อน 
และเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบติังานมีค่าเฉล่ียสูงสุด (2.44) และขั้นตอนในการปฏิบติังานมีความ
ยุง่ยากและไม่เอ้ือต่อการปฏิบติังานของกองช่างท าใหเ้กิดความล่าชา้ในการปฏิบติังาน มีค่าเฉล่ียนอ้ย
ท่ีสุด (2.28) 
 
ตารางท่ี 4.10  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของผูต้อบแบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัดา้นภาวะ 

         ผูน้  า 
    

ปัจจัยด้านภาวะผู้น า 
 

ฝ่ายนักการเมืองท้องถิ่น ฝ่ายข้าราชการและลูกจ้าง 

X S.D. ความหมาย X S.D. ความหมาย 
1. ผูบ้งัคบับญัชา/ผูบ้ริหารของเทศบาล 
ขาดทกัษะ ความรู้และความสามารถใน
การบริหารงานใหส้อดคลอ้งกบั
กฎระเบียบและขอ้บงัคบัท่ีบงัคบัใชใ้น
กองช่างท าใหเ้ป็นอุปสรรคต่อการ
ปฏิบติังาน 

2.56 1.02 นอ้ย 2.78 1.31 ปานกลาง 

2. ผูบ้งัคบับญัชา/ผูบ้ริหารของเทศบาล 
ขาดความสัมพนัธ์อนัดีต่อบุคลากรของ
กองช่างท าใหเ้ป็นอุปสรรคต่อการ
ปฏิบติังาน 

2.68 1.17 ปานกลาง 2.50 1.34 นอ้ย 

 



 

 

31 

ตารางท่ี 4.10  (ต่อ) 
    

ปัจจัยด้านภาวะผู้น า 
 

ฝ่ายนักการเมืองท้องถิ่น ฝ่ายข้าราชการและลูกจ้าง 

X S.D. ความหมาย X S.D. ความหมาย 
3. ผูน้  าในหน่วยงานกองช่าง ไม่สามารถ
ควบคุมการบริหารงานดา้นกองช่างและ
ควรปรับปรุงวธีิการบริหารจดัการ เพื่อ
ท าใหก้ารปฏิบติังานเกิดประสิทธิผลมาก
ข้ึน 

2.47 1.10 นอ้ย 1.94 1.11 นอ้ย 

4. บุคลากรดา้นกองช่างขาดความเคารพ
เช่ือฟังผูบ้งัคบับญัชา/ผูบ้ริหารเทศบาล 

1.78 1.00 นอ้ยท่ีสุด/
ไม่มีปัญหา 

1.67 1.03 นอ้ยท่ีสุด/
ไม่มีปัญหา 

5. ผูบ้งัคบับญัชา/ผูบ้ริหารของเทศบาล 
ไม่ใหค้วามส าคญัต่อบุคลากรดา้นกอง
ช่างในการปฏิบติังานอยา่งเสมอภาค 

2.59 1.13 นอ้ย 2.44 1.15 นอ้ย 

6. นโยบายต่างๆ ของผูบ้ริหาร ดา้นกอง
ช่างไม่ถูกสนองตอบในการน าไปปฏิบติั
และเป็นอุปสรรคในการปฏิบติังาน 

2.57 1.08 นอ้ย 2.17 1.25 นอ้ย 

ภาพรวม 2.44 1.08 น้อย 2.25 1.20 น้อย 

 
 จากตารางท่ี 4.10 โดยภาพรวม ทั้งฝ่ายนกัการเมืองทอ้งถ่ินและฝ่ายขา้ราชการและลูกจา้ง
เห็นว่าปัจจยัดา้นภาวะผูน้ า มีผลต่อการปฏิบติังานอยูใ่นระดบันอ้ย  เม่ือพิจารณาเรียงล าดบัค่าเฉล่ีย
รายขอ้จากมากไปหานอ้ยพบวา่ทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายขา้ราชการและลูกจา้ง มีความเห็น  ดงัน้ี 
 ฝ่ายนกัการเมืองทอ้งถ่ินเห็นวา่ ผูบ้งัคบับญัชา/ผูบ้ริหารของเทศบาล ขาดความสัมพนัธ์อนัดี
ต่อบุคลากรของกองช่างท าให้เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบติังาน มีค่าเฉล่ียสูงสุด (2.68) รองลงมาคือ 
ผูบ้งัคบับญัชา/ผูบ้ริหารของเทศบาล ไม่ให้ความส าคญัต่อบุคลากรดา้นกองช่างในการปฏิบติังาน
อยา่งเสมอภาค (2.59) นโยบายต่างๆ ของผูบ้ริหาร ดา้นกองช่างไม่ถูกสนองตอบในการน าไปปฏิบติั
และเป็นอุปสรรคในการปฏิบติังาน (2.57) ผูบ้งัคบับญัชา/ผูบ้ริหารของเทศบาล ขาดทกัษะ ความรู้
และความสามารถในการบริหารงานใหส้อดคลอ้งกบักฎระเบียบและขอ้บงัคบัท่ีบงัคบัใชใ้นกองช่าง
ท าให้เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบติังาน (2.56) ผูน้  าในหน่วยงานกองช่าง ไม่สามารถควบคุมการ
บริหารงานด้านกองช่างและควรปรับปรุงวิธีการบริหารจัดการ เพื่อท าให้การปฏิบัติงานเกิด
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ประสิทธิผลมากข้ึน (2.47) และบุคลากรดา้นกองช่างขาดความเคารพเช่ือฟังผูบ้งัคบับญัชา/ผูบ้ริหาร
เทศบาล  มีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด (1.78)  
 ฝ่ายขา้ราชการและลูกจา้ง เห็นว่าผูบ้งัคบับญัชา/ผูบ้ริหารของเทศบาล ขาดทกัษะ ความรู้
และความสามารถในการบริหารงานใหส้อดคลอ้งกบักฎระเบียบและขอ้บงัคบัท่ีบงัคบัใชใ้นกองช่าง
ท าให้เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบติังาน มีค่าเฉล่ียสูงสุด (2.78) รองลงมาคือ ผูบ้งัคบับญัชา/ผูบ้ริหาร
ของเทศบาล ขาดความสัมพนัธ์อนัดีต่อบุคลากรของกองช่างท าให้เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบติังาน 
(2.50) ผูบ้งัคบับัญชา/ผูบ้ริหารของเทศบาล ไม่ให้ความส าคญัต่อบุคลากรด้านกองช่างในการ
ปฏิบติังานอย่างเสมอภาค (2.44) นโยบายต่างๆ ของผูบ้ริหาร ดา้นกองช่างไม่ถูกสนองตอบในการ
น าไปปฏิบติัและเป็นอุปสรรคในการปฏิบติังาน (2.17) ผูน้  าในหน่วยงานกองช่าง ไม่สามารถ
ควบคุมการบริหารงานดา้นกองช่างและควรปรับปรุงวิธีการบริหารจดัการ เพื่อท าให้การปฏิบติังาน
เกิดประสิทธิผลมากข้ึน (1.94) และบุคลากรด้านกองช่างขาดความเคารพเช่ือฟังผูบ้งัคบับญัชา/
ผูบ้ริหารเทศบาล มีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด (1.67) 
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บทที ่ 5 
สรุปผล  อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลในบทท่ี 4  สามารถน ามาสรุปและอภิปรายผล เพื่อให้ทราบถึง

ปัจจยัท่ีมีผลต่อการปฏิบติังานกองช่างของเทศบาลในเขตต าบลกลางดง อ าเภอปากช่อง จงัหวดั
นครราชสีมา  ไดด้งัน้ี 

 
5.1 สรุปผลการศึกษา 
 การศึกษาปัจจยัท่ีเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบติังานกองช่างของเทศบาลในเขตต าบลกลางดง 
อ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสีมา  ปรากฏผลการศึกษา  ดงัน้ี 

5.1.1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ด ารงต าแหน่งเป็นนกัการเมืองทอ้งถ่ิน(ร้อยละ 65.40) เป็น
เพศชาย (ร้อยละ 84.60) อายเุฉล่ีย 45 ปี ผูมี้อายตุ  ่าสุดอาย ุ 27 ปี ส่วนผูอ้ายสูุงสุดมีอาย ุ 72 ปี จบ
การศึกษาส่วนใหญ่ระดบัปริญญาตรี (ร้อยละ 34.60) และส่วนใหญ่มีประสบการณ์ท างาน 5 ถึง 8 ปี 
(ร้อยละ 36.50)   

5.1.2 ปัจจัยทีเ่ป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานของกองช่างเทศบาล   
จากการพิจารณาค่าเฉล่ียในภาพรวม  พบวา่ ทั้งฝ่ายนกัการเมืองทอ้งถ่ินและฝ่ายขา้ราชการ

และลูกจา้ง มีความเห็นสอดคลอ้งกนัวา่ปัจจยัท่ีเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบติังานกองช่างของเทศบาล
ในเขตต าบลกลางดง  อ าเภอปากช่อง  จงัหวดันครราชสีมา อนัดับหน่ึง คือ ปัจจยัด้านอุปกรณ์ 
เคร่ืองมือ เทคโนโลยีและสถานท่ีปฏิบติังาน (3.19 และ 3.08) รองลงมาคือ ปัจจยัดา้นงบประมาณ 
(2.82 และ  2.81) ปัจจยัด้านเจา้หน้าท่ีและบุคลากร (2.81 และ 2.41)  ปัจจยัด้านขั้นตอนในการ
ปฏิบติังาน (2.75 และ 2.36) และปัจจยัดา้นภาวะผูน้ า (2.44   และ 2.25) ตามล าดบั  แต่เม่ือพิจารณา
ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังานกองช่างในแต่ละค าถาม ปรากฏว่า ปัญหาด้านบุคลากรท่ี
ปฏิบติังานกองช่างมีจ านวนไม่เพียงพอเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบติังานกองช่างอนัดบัหน่ึง (3.82 
และ 3.22) 
 
5.2 อภิปรายผล 

จากการศึกษา พบวา่ ทั้งฝ่ายนกัการเมืองทอ้งถ่ินและฝ่ายขา้ราชการและลูกจา้ง มีความเห็น
วา่ปัจจยัดา้นอุปกรณ์ เคร่ืองมือ เทคโนโลยีและสถานท่ีปฏิบติังาน เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบติังาน
ของกองช่างเทศบาลอยูใ่นอนัดบัแรก โดยฝ่ายนกัการเมืองทอ้งถ่ินเห็นวา่สถานท่ีท างานไม่เหมาะสม
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เป็นปัญหาอนัดบัหน่ึง ต่างจากฝ่ายพนกังาน เห็นวา่วสัดุอุปกรณ์ เคร่ืองมือและครุภณัฑ์งานช่างมีไม่
เพียงพอเป็นปัญหาอนัดบัหน่ึง  ส่วนปัจจยัด้านงบประมาณ  ทั้งฝ่ายนักการเมืองทอ้งถ่ินและฝ่าย
พนกังาน มีความเห็นสอดคลอ้งกนัวา่ปัญหาอนัดบัหน่ึงคือ การจดัสรรงบประมาณดา้นบุคลากรของ
กองช่างไม่เหมาะสมและไม่เพียงพอต่อการปฏิบติังาน   เช่นเดียวกับปัจจยัด้านเจ้าหน้าท่ีและ
บุคลากร และปัจจยัด้านขั้นตอนในการปฏิบติังาน ซ่ึงทั้งสองฝ่ายก็มีความเห็นสอดคล้องกนั โดย
ปัญหาอนัดบัหน่ึงของปัจจยัด้านเจา้หน้าท่ีและบุคลากร คือ บุคลากรท่ีปฏิบติังานด้านกองช่างมี
จ านวนไม่เพียงพอ โดยฝ่ายนกัการเมืองทอ้งถ่ินเห็นวา่ปัญหาบุคลากรท่ีปฏิบติังานกองช่างมีจ านวน
ไม่เพียงพอมีปัญหาระดบัมาก  ในขณะท่ีฝ่ายขา้ราชการและลูกจา้งเทศบาลเห็นวา่ปัญหาบุคลากรท่ี
ปฏิบติังานกองช่างไม่เพียงพอมีปัญหาระดับปานกลาง  ส่วนปัญหาอนัดับหน่ึงของปัจจัยด้าน
ขั้นตอนในการปฏิบติังานคือ กฎระเบียบท่ีใช้ในงานกองช่างมีความยุ่งยาก ซับซ้อนและเป็น
อุปสรรคต่อการปฏิบติังาน แต่ปัจจยัด้านภาวะผูน้ า ทั้งสองฝ่ายมีความเห็นแตกต่างกนั โดยฝ่าย
นักการเมืองท้องถ่ินเห็นว่าปัญหาอันดับหน่ึงคือ ผู ้บังคับบัญชา/ผู ้บริหารของเทศบาลขาด
ความสัมพนัธ์อนัดีต่อบุคลากรกองช่างท าให้เป็นอุปสรรคต่อการ/ปฏิบติังาน ต่างจากฝ่ายขา้ราชการ
และลูกจา้งเห็นว่าปัญหาอนัดบัหน่ึงคือผูบ้งัคบับญัชาผูบ้ริหารของเทศบาลขาดทกัษะ ความรู้และ
ความสามารถในการบริหารงานให้สอดคลอ้งกบักฎระเบียบและขอ้บงัคบัท่ีใชบ้งัคบัในกองช่างท า
ใหเ้ป็นอุปสรรคต่อการปฏิบติังาน   

ในส่วนของปัญหาอ่ืนๆ ท่ีพบนั้นระหว่างฝ่ายนกัการเมืองทอ้งถ่ินและฝ่ายขา้ราชการและ
ลูกจา้ง อาจมีความเห็นในแต่ละขอ้ยอ่ยแตกต่างกนัในระดบัค่าเฉล่ียในบางขอ้ และเม่ือพิจารณาราย
ขอ้พบว่าทั้งสองฝ่ายมีความเห็นว่าแต่ละหัวขอ้ในตอนท่ี 2 ของบทท่ี 4 ล้วนเป็นเป็นปัญหาท่ีเป็น
อุปสรรคต่อการปฏิบติังานเช่นเดียวกนัแต่ระดบัปัญหามากนอ้ยต่างกนั  มีเพียงหวัขอ้การขาดความ
เคารพเช่ือฟังผูบ้งัคบับญัชา/ผูบ้ริหารเทศบาลเท่านั้นท่ีทั้งสองฝ่ายเห็นวา่ไม่มีปัญหา 
 
5.3 ข้อเสนอแนะตามผลการศึกษา 

แมว้า่การศึกษาวจิยัพบวา่ปัจจยัต่างๆ ท่ีไดศึ้กษามีอิทธิพลต่อการปฏิบติังานในระดบันอ้ยถึง
ปานกลาง  แต่ก็ควรน ามาใช้ในการปรับปรุงแก้ปัญหา เพื่อให้เกิดการปฏิบติังานกองช่างของ
เทศบาลในเขตต าบลกลางดง  อ าเภอปากช่อง  จงัหวดันครราชสีมา ท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด  ผล
การศึกษาสามารถน ามาใชเ้ป็นแนวทางในการจดัล าดบัความส าคญัในการแกปั้ญหา โดยควรมีการ
แกปั้ญหาในดา้นอุปกรณ์ เคร่ืองมือ เทคโนโลยีและสถานท่ีปฏิบติังานให้มีความพร้อม  รวมทั้งควร
จดัสรรบุคลากรในการปฏิบติังานกองช่างให้เพียงพอต่อการปฏิบติังานก่อนเป็นอนัดบัแรก  หาก
ขาดวสัดุอุปกรณ์บางอย่าง หรือบุคลากรไม่มีความพร้อมในการปฏิบติังานช่างก็อาจเกิดความ



 

 

35 

ผดิพลาดได ้เช่น  การใชต้ลบัเมตรท่ีช ารุด อาจท าให้การวดัผิดพลาดส่งผลให้การประมาณการราคา
เกิดความคลาดเคล่ือนจากความเป็นจริง  เป็นตน้  และควรมีการจดัสรรงบประมาณให้แก่กองช่างให้
เพียงพอทั้งด้านบุคลากรและวสัดุอุปกรณ์  ส่วนด้านบุคลากรควรมีการอบรมให้ความรู้เพื่อเพิ่ม
ทกัษะในการปฏิบติังานให้แก่บุคลากรอย่างสม ่าเสมอ  รวมถึงอบรมให้ความรู้เก่ียวกบักฎระเบียบ
ในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรและผู ้บริหารเทศบาล เพื่อให้สามารถน าไปใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและไม่เป็นอุปสรรคในการปฏิบติังาน  
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แบบสอบถาม 
 

ปัจจัยทีม่ผีลต่อการปฏบิัติงานกองช่างของเทศบาลในเขตต าบลกลางดง 
อ าเภอปากช่อง  จังหวดันครราชสีมา 

.................................................................................................................................................... 
 

ค าช้ีแจง 
 แบบสอบถามชุดน้ีเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาวชิา MASTER  PROJECT  ระดบัปริญญา
โท  สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา  หลกัสูตรการบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค  ส านกัวชิา
วศิวกรรมศาสตร์  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี  ซ่ึงจดัท าข้ึนโดยมีวตัถุประสงค ์
 1.  เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการปฏิบติังานกองช่างของเทศบาลในเขตต าบลกลางดง อ าเภอ
ปากช่อง จงัหวดันครราชสีมา 
              2.  เพื่อใชผ้ลการศึกษาเป็นแนวทางในการแกปั้ญหาการปฏิบติังานกองช่างของเทศบาลใน
เขตต าบลกลางดง อ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสีมา 
  

 ผูว้จิยัใคร่ขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามน้ีตามความเป็นจริงมากท่ีสุด และ
โปรดตอบแบบสอบถามทุกขอ้  ค  าตอบของท่านผูว้จิยัจะถือเป็นความลบัและการน าเสนอ
ผลการวจิยัเป็นลกัษณะภาพรวม โดยจะไม่มีผลกระทบต่อผูต้อบแบบสอบถามแต่อยา่งใด 
แบบสอบถามน้ีแบ่งเป็น 2 ส่วนดงัน้ี 
 ส่วนท่ี 1  เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
 ส่วนท่ี 2  1  เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการปฏิบติังานกองช่างของเทศบาล 
 
 ผูว้จิยั  ขอขอบพระคุณท่ีท่านกรุณาใหข้อ้มูลอนัเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาในคร้ังน้ีดว้ย 
 
 
          ผูว้จิยั 
       นายฤทธิรณ  สันทนววิติต์ 
            นกัศึกษาบณัฑิตศึกษา 
          สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา  ส านกัวชิาวศิวกรรมศาสตร์ 
       มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี 
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ตอนที ่ 1  ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ค าช้ีแจง  โปรดท าเคร่ืองหมาย     ลงใน  □  ท่ีก าหนดให้หรือเดิมขอ้ความลงในช่องว่างให้
สมบูรณ์ 
1.  ต าแหน่งของท่าน 
 □  บุคลากรฝ่ายการเมือง  
                □ บุคลากรฝ่ายขา้ราชการหรือลูกจา้ง  
 
2.  เพศ  □  ชาย  □  หญิง 
 
3.  อาย.ุ..................ปี 

 
4.  ระดบัการศึกษา 
 □  ประถมศึกษา   □  อนุปริญญา 
 □  มธัยมศึกษาตอนตน้  □  ปริญญาตรี 
 □  มธัยมศึกษาตอนปลาย  □  อ่ืน ๆ (ระบุ)................................ 
 
5.  ประสบการณ์การท างานในเทศบาล 
 □  นอ้ยกวา่ 1 ปี   □  1 – 4 ปี 

 □  5 – 8 ปี   □  มากกวา่ 8 ปี 
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ตอนที ่ 2  ปัจจัยทีม่ีผลต่อการปฏิบัติงานกองช่างเทศบาล 
ค าช้ีแจง : โปรดตอบแบบสอบถามโดยประเมินความถ่ีของการปฏิบติัในช่อง “ระดบัความถ่ี” โดย
ท าเคร่ืองหมาย   ลงใน  □   (เลือกขอ้ละ 1 ตวัเลือกเท่านั้น) 
 เลือก 5 หมายถึง  เป็นปัญหาหรืออุปสรรคในการปฏิบติังานมากท่ีสุด 
 เลือก 4 หมายถึง  เป็นปัญหาหรืออุปสรรคในการปฏิบติังานมาก 
 เลือก 3 หมายถึง  เป็นปัญหาหรืออุปสรรคในการปฏิบติังานปานกลาง 
 เลือก 2 หมายถึง  เป็นปัญหาหรืออุปสรรคในการปฏิบติังานนอ้ย 
 เลือก 1 หมายถึง  เป็นปัญหาหรืออุปสรรคในการปฏิบติังานนอ้ยท่ีสุด 
 

 
ข้อความ 

ระดับความถี่ 

(5) (4) (3) (2) (1) 

ปัจจัยด้านเจ้าหน้าทีแ่ละบุคลากร 
1. บุคลากรท่ีปฏิบติังานดา้นกองช่างมี
จ านวนไม่เพียงพอ 

     

2. บุคลากรกองช่างไม่มีความรู้ความเขา้ใจ
ในระเบียบ ขอ้บงัคบัและขาดทกัษะท่ีจ าเป็น
ในการปฏิบติังาน 

     

3. บุคลากรกองช่างขาดทกัษะและ
ประสบการณ์ในการใชว้สัดุอุปกรณ์
เคร่ืองมือ เทคโนโลยี 

     

4. บุคลากรกองช่างไม่มีความสามคัคีและ
ไม่ใหค้วามร่วมมือในการปฏิบติังาน 

     

5. บุคลากรกองช่างขาดความกระตือรือร้น
และเอาใจใส่ในการปฏิบติังาน 

     

      

 
.  
 
 



 

 

43 

 
ข้อความ 

ระดับความถี่ 

(5) (4) (3) (2) (1) 

ปัจจัยด้านอุปกรณ์ เคร่ืองมือ และเทคโนโลยี 
1. วสัดุอุปกรณ์ เคร่ืองมือ ครุภณัฑ ์ของกอง
ช่างไม่มีความทนัสมยั คุณภาพต ่าและไม่
เหมาะสมต่อการปฏิบติังาน 

     

2. วสัดุอุปกรณ์ เคร่ืองมือ ครุภณัฑ ์ของงาน
กองช่างมีไม่เพียงพอต่อการปฏิบติังาน 

     

3. สถานท่ีท างานกองช่างไม่มีความ
เหมาะสม จึงไม่สามารถรองรับการ
ปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

     

ปัจจัยด้านงบประมาณ 
1. การจดัสรรงบประมาณดา้นบุคลากรของ
กองช่างไม่เหมาะสมและไม่เพียงพอต่อการ
ปฏิบติังาน 

     

2. การจดัสรรงบประมาณดา้นการจดัซ้ือวสัดุ
อุปกรณ์ เคร่ืองมือ และครุภณัฑ ์ไม่เพียงพอ
ต่อการปฏิบติังาน 

     

3. การจดัสรรงบประมาณซ่อมแซมวสัดุ 
อุปกรณ์ เคร่ืองมือ และครุภณัฑ ์ไม่เพียงพอ
ต่อการปฏิบติังาน 

     

4. ขอ้บงัคบัในการจดัสรรงบประมาณและ
การบริหารกองช่างมีระเบียบปฏิบติัหลาย
ขั้นตอน ท าใหเ้กิดความล่าชา้ในการ
ปฏิบติังาน 
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ข้อความ ระดับความถี่ 

(5) (4) (3) (2) (1) 

ปัจจัยด้านขั้นตอนในการปฏิบัติงาน 
1. กฎระเบียบท่ีใชใ้นงานกองช่างมีความยุง่ยาก 
ซบัซอ้น และเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบติังาน 

     

2. ขั้นตอนในการปฏิบติังานมีความยุง่ยากและ
ไม่เอ้ือต่อการปฏิบติังานของกองช่างท าใหเ้กิด
ความล่าชา้ในการปฏิบติังาน 

     

ปัจจัยด้านภาวะผู้น า 
1. ผูบ้งัคบับญัชา/ผูบ้ริหารของเทศบาล ขาด
ทกัษะ ความรู้และความสามารถในการ
บริหารงานใหส้อดคลอ้งกบักฎระเบียบและ
ขอ้บงัคบัท่ีบงัคบัใชใ้นกองช่างท าใหเ้ป็น
อุปสรรคต่อการปฏิบติังาน 

     

2. ผูบ้งัคบับญัชา/ผูบ้ริหารของเทศบาล ขาด
ความสัมพนัธ์อนัดีต่อบุคลากรของกองช่างท า
ใหเ้ป็นอุปสรรคต่อการปฏิบติังาน 

     

3. ผูน้  าในหน่วยงานกองช่าง ไม่สามารถ
ควบคุมการบริหารงานดา้นกองช่างและควร
ปรับปรุงวธีิการบริหารจดัการ เพื่อท าใหก้าร
ปฏิบติังานเกิดประสิทธิผลมากข้ึน 

     

4. บุคลากรดา้นกองช่างขาดความเคารพเช่ือฟัง
ผูบ้งัคบับญัชา/ผูบ้ริหารเทศบาล 

     

5. ผูบ้งัคบับญัชา/ผูบ้ริหารของเทศบาล ไม่ให้
ความส าคญัต่อบุคลากรดา้นกองช่างในการ
ปฏิบติังานอยา่งเสมอภาค 

     

6. นโยบายต่างๆ ของผูบ้ริหาร ดา้นกองช่างไม่
ถูกสนองตอบในการน าไปปฏิบติัและเป็น
อุปสรรคในการปฏิบติังาน 
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ประวตัิผู้เขยีน 
 

               นายฤทธิรณ  สันทนวิวิตต์ เกิดเม่ือวนัท่ี 11 เดือนกุมภาพนัธ์ พุทธศกัราช 2519  ส าเร็จ
การศึกษาอุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต (เทคโนโลยีก่อสร้าง) จากมหาวิทยาลยัราชภฎันครราชสีมา 
เม่ือพุทธศกัราช 2551 หลงัจากส าเร็จการศึกษาไดเ้ขา้ศึกษาต่อในระดบัปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร
มหาบณัฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา (การบริหารงานก่อสร้างและระบบสาธารณูปโภค) มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยสุีรนารี ในปีพุทธศกัราช 2552  ปัจจุบนัรับราชการท่ีเทศบาลต าบลสีมามงคล อ าเภอปาก
ช่อง จงัหวดันครราชสีมา ต าแหน่งหวัหนา้กองช่าง 
 
 
 
 

 
 

 
 
 


