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 การศึกษาวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาทัศนคติและขอเสนอแนะเกี่ยวกับปจจัยที่มีผล
ตอการปฏิบัติงานกองชางของในเขตตําบลกลางดง อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อนําผล
การศึกษาที่ไดเปนแนวทางปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกองชางตอไป  การศึกษา
ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการรวบรวมขอมูลจากประชากรจํานวน 52  คน จากเทศบาลตําบล
กลางดงและเทศบาลตําบลสีมามงคล  และนําขอมูลที่ไดมาทําการวิเคราะหขอมูลทางสถิติดวย
โปรแกรม SPSS  ผลการศึกษาสามารถสรุปไดวาทั้งฝายนักการเมืองทองถ่ิน  และฝายขาราชการ
และลูกจางเทศบาลมีความคิดวาปจจัยดานอุปกรณ เครื่องมือ เทคโนโลยีและสถานที่ปฏิบัติงาน 
และปจจัยดานงบประมาณมีปญหาหรืออุปสรรคอยูในระดับปานกลาง  และปญหาเกี่ยวกับปจจัย
ดานอุปกรณ เครื่องมือ เทคโนโลยีและสถานที่ปฏิบัติงานควรไดรับการแกไขเปนอันดับแรก ใน
ดานปจจัยภาวะผูนํา  ฝายนักการเมืองทองถ่ิน  และฝายขาราชการและลูกจางเทศบาลมีความเห็น
ตรงกันวาเปนปญหาหรืออุปสรรคตอการปฏิบัติงานในระดับนอย  ถึงแมวาทั้งฝายนักการเมือง
ทองถ่ินและฝายขาราชการและลูกจางเทศบาลคิดวาปจจัยดานบุคลากรของกองชางอยูในระดับปาน
กลาง  แตเมื่อพิจารณาตามรายขอแลวพบวา  ปญหาดานบุคลากรที่ปฏิบัติงานกองชองมีจํานวนไม
เพียงพออยูในระดับสูง   เทศบาลควรแกไขและจัดสรรอุปกรณ เครื่องมือ เทคโนโลยีและสถานที่
ปฏิบัติงานใหมีความพรอม สะดวก ทันสมัย และงายตอการปฏิบัติงานรวมทั้งควรสรรหาบุคลากร
ในการปฏิบัติงานดานกองชางใหมีความพรอมและเพียงพอตอการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพ
ใหกับผูปฏิบัติงานกองชางในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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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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