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 การศึกษาวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาทัศนคติและขอเสนอแนะเกี่ยวกับปจจัยที่มีผล
ตอการปฏิบัติงานกองชางของในเขตตําบลกลางดง อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อนําผล
การศึกษาที่ไดเปนแนวทางปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกองชางตอไป  การศึกษา
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โปรแกรม SPSS  ผลการศึกษาสามารถสรุปไดวาทั้งฝายนักการเมืองทองถ่ิน  และฝายขาราชการ
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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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บทที่  1 
บทนํา 

 
1.1  ความสําคัญและที่มาของปญหา 

เทศบาลเปนหนวยการปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบหนึ่งของระบบราชการในประเทศไทย   
ซ่ึงสามารถดําเนินกิจกรรมตาง ๆ    ไดตามกฎหมายและมีบทบาทสําคัญตอการบริหารและการ
พัฒนาในระดับตําบล  และอําเภอเมือง    อีกทั้งเปนองคกรที่เกิดจากพลังของประชาชนในทองถ่ิน   
อยูใกลชิดประชาชนและทรัพยากรตาง ๆ    ในทองถ่ินนั้นๆ    ดังนั้น  เทศบาลจึงเปนองคกรที่ทราบ
ถึงปญหาและแนวทางการแกปญหา ตางๆ ที่มีตอประชาชนไดเปนอยางดี   ซ่ึงเปนตัวแปรที่สําคัญ
ตอความสําเร็จของการพัฒนาดานเศรษฐกิจ   สังคม  การเมือง   และสิ่งแวดลอมในชุมชน     กอง
ชางเปนสวนราชการที่อยูในความรับผิดชอบของเทศบาล    ซ่ึงการบริหารจัดการและการแกปญหา
ที่เกิดขึ้นของแตละเทศบาลมีความแตกตางกัน ขึ้นอยูกับงบประมาณและจํานวนประชากรของ
ทองถ่ิน   การบริหารจัดการและการแกปญหาที่ไมถูกตองเหมาะสมอาจมีผลใหเกิดความลาชาใน
การปฏิบัติงาน   และทําใหเกิดความเสียหายตอองคกรและประชาชน 
   กองชางเปนหนวยงานหนึ่งที่มีความสําคัญยิ่งในการพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐานและ
ระบบสาธารณูปโภคตางๆ  ใหแกประชาชน  และมีสวนรวมในการพัฒนาและแกไขปญหาทางดาน
เศรษฐกิจ   สังคม   การเมือง   ในระดับตําบลและอําเภอ  ความสามารถในการบริหารจัดการดานชาง
ของกองชางในเทศบาลสวนใหญจะขึ้นอยูกับความสามารถของคณะผูบริหารทองถ่ินและสมาชิก
สภาทองถ่ิน    งบประมาณ    บุคลากร   และวัสดุอุปกรณในการดําเนินงาน   
 การศึกษาวิจัยคร้ังนี้จะศึกษาปจจัยทางดานงบประมาณ    บุคลากร   และวัสดุอุปกรณใน
การดําเนินงาน  ที่มีผลตอการบริหารจัดการงานของกองชาง  เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอองคกร
และประชาชนในทองถ่ิน     พื้นที่ศึกษาเปนเขตพื้นที่ตําบลกลางดง  อําเภอปากชอง  จังหวัด
นครราชสีมา     จํานวน  2 แหง  คือเทศบาลตําบลสีมามงคลและเทศบาลตําบลกลางดง   ซ่ึงสภาพ
ภูมิประเทศ  เศรษฐกิจ  สังคม  ประเพณีวัฒนธรรม งบประมาณ  และจํานวนประชากร มีความ
ใกลเคียงกัน  ขอมูลที่ไดจากกการศึกษาวิจัยจะเปนประโยชนอยางยิ่งตอการปรับปรุง    แกไขปญหา    
และเปนแนวทางในการปฏิบัติงานกองชางของเทศบาลโดยรวม   ในเขตตําบลกลางดง             
อําเภอปากชอง  จังหวัดนครราชสีมา 
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1.2 วัตถุประสงค 
1.2.1 เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอการปฏิบัติงานกองชางของเทศบาลในเขตตําบลกลางดง

อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา 
1.2.2 เพื่อใชผลการศึกษาเปนแนวทางในการแกปญหาการปฏิบัติงานกองชางของเทศบาล

ในเขตตําบลกลางดง อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา 
 
1.3 ขอบเขตการทาํงานวิจัย   
 งานศึกษาวิจัยนี้      จะศึกษาปจจัยที่มีผลตอการปฏิบัติงานกองชางของเทศบาลในเขตพื้นที่
ตําบลกลางดง    อําเภอปากชอง    จังหวัดนครราชสีมา   จํานวน  2  แหง     โดยจะทําการศึกษา
ขอมูลจากแบบสอบถาม    และแบบสัมภาษณ   จากคณะผูบริหารเทศบาล   สมาชิกสภาเทศบาล    
ขาราชการ และลูกจางของเทศบาล   ในเขตตําบลกลางดง  อําเภอปากชอง  จังหวัดนครราชสีมา  
แลวนํามาสรุปผลวิเคราะห 
 
1.4 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1.4.1 ทราบถึงปจจัยที่มีผลตอการปฏิบัติงานกองชางของเทศบาลในเขตตําบลกลางดง 
อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา 

1.4.2 ทราบแนวทางแกปญหาการปฏิบัติงานของกองชางเทศบาลไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 

1.5 นิยามศัพทเฉพาะ 
 ปจจัย  หมายถึง  องคประกอบที่สําคัญที่มีผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของกองชาง
เทศบาล  เชน  ปจจัยดานงบประมาณ  ปจจัยดานบุคลากร  ปจจัยดานอุปกรณ เครื่องมือในการ
ปฏิบัติงาน 

การปฏิบัติงาน  หมายถึง  การที่เจาหนาที่ปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมายใหดีที่สุดโดย
พิจารณาจากคุณภาพของงานตามที่ไดรับมอบหมาย  การปฏิบัติงานในหนาที่ที่รับผิดชอบ ความ
รวมมือในการปฏิบัติงานและมนุษยสัมพันธ รวมถึงการปฏิบัติงานตามระเบียบวินัยและความ
ประพฤติอยางเหมาะสม 
 กองชางเทศบาล หมายถึง หนวยงานระดับกอง  เปนหนวยงานราชการสวนทองถ่ิน  ขึ้น
ตรงตอเทศบาล  มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสํารวจ  ออกแบบ  การจัดทําขอมูล
ทางดานวิศวกรรม  การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ  งานออกแบบและเขียนแบบ  การ
ตรวจสอบการกอสราง  งานควบคุมอาคาร  ตามระเบียบกฎหมาย  งานผังเมือง  งานแผนการ
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ปฏิบัติงานกอสรางและซอมแซมบํารุง  การซอมบํารุง  ควบคุมการกอสราง  ซอมบํารุง  งาน
แผนงานดานวิศวกรรม  เครื่องจักรกล  และยานพาหนะ  เกี่ยวกับแผนงานควบคุมเก็บรักษา  การ
เบิกจายวัสดุ  อุปกรณ อะไหล  น้ํามันเชื้อเพลิง  และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ  และที่ไดรับมอบหมาย 
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บทที่  2 
ปริทัศนวรรณกรรมที่เกีย่วของ 

 
              ในการศึกษาวิจัยเร่ือง  ปจจัยที่มีผลตอการปฏิบัติงานกองชางเทศบาลในเขตตําบลกลางดง  
ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ และปจจัยที่สงผลตอปญหาการปฏิบัติงาน เพื่อ
กําหนดเปนกรอบแนวคิด (Conceptual Framework) เพื่อใชในการวิเคราะหปญหาเพื่อเปนพื้นฐาน
สําหรับการวิจัยออกเปน 4 สวน คือ 

1. แนวคิดทฤษฎีกับการบริหารงานองคกร 
2. แนวคิดการมีสวนรวม 
3. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับปจจัยที่ทําใหการบริหารงานและการปฏิบัติงานมี

ประสิทธิภาพ 
4. ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

2.1 แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับการบริหารงานองคกร 
 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารงานองคการ  มีความสําคัญตอการปฏิบัติงานกองชาง
เทศบาล ในการรวมมือกันทํากิจกรรมอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางรวมกันขององคการ  เพื่อนําไปสูระเบียบวิธีการวิจัยตอไป 

2.1.1 ความหมายของการบริหาร 
 คําวา  “การบริหาร”  นั้น นอกจากใชคําภาษาอังกฤษวา “Administration” ยังมีคําอีกคํา
หนึ่งที่ใชแทนกันได  คือ  คําวา “Management” ซ่ึงเปนคําที่มีความหมายเหมือนกันแตทางวิชาการ
จะเลือกใชคําวา “Administration”  ก็ดวยเหตุผล 2 ประการ คือ เหตุผลประการแรก  เมื่อไมตองการ
ใชคําที่มีความหมายหนักในการจัดการธุรกิจเอกชน  และเหตุผลประการที่สอง  เมื่อไมตองการใช
คําวา “ผูจัดการ” (Manager) ซ่ึงมีความหมายแคบ จัดลงไปวาเปนผูบริหารงานขององคการแหงใด
แหงหนึ่ง  หรือหนวยงานในหนวยงานหนึ่งเทานั้น  ดังนั้น  เมื่อพูดถึงการบริหารงาน โดยทั่ว ๆ ไป 
หรือการบริหารราชการ จึงนิยมใชคําวา “Administration”   
 ทวิธา  คชรินทร  (2541) ใหความหมายการบริหาร (Administration) วาหมายถึง  กิจกรรม
ตาง ๆ ที่บุคคลตั้งแต 2 คนขึ้นไปรวมมือกันดําเนินการเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคอยางใดอยางหนึ่ง 
หรือหลายอยางรวมกัน  ดังนั้นการบริหารจะเกี่ยวของกับ 

1) บุคคลตั้งแต 2 คนขึ้นไป 
2) รวมมือกันทํากิจกรรมอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง 
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3) เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางรวมกัน 
 ประทาน  คงฤทธิศึกษากร  (2539) ใหความหมายวา การบริหาร คือการทํางานใหบรรลุ
วัตถุประสงคขององคการโดยมีหลักการดังนี้ 

1) ตองมีองคการ  (Organization) และองคการนั้นตองมีการกําหนดวัตถุประสงค 
(Objective) อันแนชัด 

2) ตองมีคนทํางาน คนซึ่งทํางานนี้จะตองมีการทํางานรวมกัน คนเปนสวนสําคัญในการ
บริหารหรือการทํางาน 

3) ตองมีทรัพยากรในการบริหาร ซ่ึงนอกจากคน (Man) แลวจะตองมีทรัพยากรอื่น ๆ ที่
สําคัญ ไดแก   เงิน (Money)   วัสดุ (Material) ในการทํางาน 

4) ตองมีการจัดการในการบริหารหรือการทํางาน เพื่อใหการทํางานเปนไป โดยราบรื่น
และบรรลุวัตถุประสงค 

 บรรจบ เนียมมณี (2523) ใหความหมายวา การบริหาร คือกิจกรรมตาง ๆ ที่บุคคลตั้งแตสอง
คนขึ้นไปมาทํางานรวมมือกันดําเนินการใหบรรลุเปาหมายอยางใดอยางหนึ่ง หรือหลาย ๆ อยาง
รวมกัน โดยประกอบไปดวยสวนตาง ๆ ดังนี้ 

1) บุคคลตั้งแต  2 คนขึ้นไป 
2) ตองมีการกระทําอยางใดอยางหนึ่งรวมกัน 
3) ตองมีเปาหมายหรือวัตถุประสงคในการกระทํารวมกันเดนชัด 
4) วัตถุประสงคนั้น ๆ ตองตรงกันในหมูบุคคลผูรวมกระทําการ 

 สมพงษ  เกษมสิน (2526) มีความเห็นวา “การบริหาร” คือ การใชศาสตรและศิลปะการ
นําเอาทรัพยากรการบริหาร (Administrative Resource) มาประกอบกันตามกระบวนการบริหาร 
(Process of Administration) ใหบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ” และเห็นวา
การบริหารมีลักษณะเดนเปนสากลอยูหลายประการ คือ 

1) การบริหารยอมมีวัตถุประสงค 
2) การบริหารอาศัยปจจัยบุคคลเปนองคประกอบที่สําคัญ 
3) การบริหารตองใชทรัพยากรการบริหารเปนองคประกอบสําคัญ 
4) การบริหารมีลักษณะการดําเนินการเปนกระบวนการ 
5) การบริหารเปนการดําเนินการรวมกันของกลุมบุคคล 
6) การบริหารอาศัยความรวมมือ รวมใจของบุคคล ฉะนั้น จึงตองอาศัยความรวมใจ 

(Collective Mind) เพื่อใหเกิดการรวมมือของกลุม (Group Cooperation) อันจะนําไปสู
พลังรวมกลุม (Group Effort) ในอันที่จะทําใหภารกิจบรรลุวัตถุประสงค 
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7) การบริหารมีลักษณะการรวมมือกันดําเนินการอยางมีเหตุผล 
8) การบริหารมีลักษณะเปนการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานกับวัตถุประสงคที่ตั้งไว 
9) การบริหารไมมีตัวตน (Intangible) แตมีอิทธิพลตอความเปนอยูของมนุษย 

 สมาน รังสิโยกฤษฎ และสุธี สุทธิสมบูรณ (2523) ใหความหมายวา การบริหาร คือ การ
ดําเนินการใหบรรลุเปาหมายหรือวัตถุประสงคที่กําหนดไวโดยอาศัยปจจัยตาง ๆ ไดแก คน เงินวัสดุ
ส่ิงของ และวิธีการปฏิบัติงาน เปนอุปกรณในการดําเนินงาน หรืออีกนัยหนึ่ง การบริหาร คือ การ
ทํางานใหสําเร็จ โดยอาศัยบุคคลอื่น 
 สมยศ นาวีการ (2525) ใหความหมายวา การบริหารเปนกระบวนการของการวางแผน การ
จัดองคการ และสั่งการและการควบคุมกํากับ ความพยายามของสมาชิกขององคการและใช
ทรัพยากรอื่น ๆ เพื่อความสําเร็จในเปาหมายขององคการที่กําหนดไว 
 ลักษณะที่สําคัญของการบริหาร การบริหารมีลักษณะสําคัญ ๆ 8 ประการ ดังนี้ (วีรนาถ 
มานะกิจ และพรรณี  ประเสริฐวงศ 2522) 

1) การบริหารเปนกิจกรรมอยางหนึ่ง มิใชบุคคลหนึ่งบุคคลใดหรือกลุมใดกลุมหนึ่งถาจะ
กลาวถึงบุคคลผูทําหนาที่บริหารนั้นก็เรียกวาผูบริหาร (Profession) 

2) การบริหารเปนงานที่มีจุดหมาย ทั้งนี้หมายความวา ในการบริหารงานนั้นจําเปนตองมี
การกําหนดวัตถุประสงคหรือจุดมุงหมายไวกอน ไมวาจะกําหนดไวอยางชัดเจน
หรือไมก็ตามสวนการบริหารนั้นจะเปนแนวทางในการดําเนินงานใหสําเร็จตาม
จุดมุงหมาย 

3) การบริหารเปนแนวทางสําคัญที่มีอิทธิพลตอสังคมภายในและภายนอกองคกร เชน ถา
ผูบริหารตองการจะปรับปรุงวิธีปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ก็อาจทําไดโดยการ
จัดหาเครื่องจักรเครื่องมืออันทันสมัยมาใช จัดการฝกอบรมคนงานใหมีความสามารถ
ยิ่งขึ้น ซ่ึงจะเปนผลดีตอองคกรและตอผูปฏิบัติงานดวย ตัวอยางผลกระทบตอสังคม
ภายนอกเปนตนวา ถาองคกรนั้น ๆ มีนโยบายที่จะทําประโยชนตอสังคม เชน สงเสริม
การศึกษาในชุมชนโดยใหทุนการศึกษาหรือบริจาคเงินกอสรางโรงเรียนก็นับวาองคกร
นั้นมีสวนชวยพัฒนาสังคมภายนอกองคกรหรือองคกรบางแหงอาจไมนําพาตอความ
เดือดรอนรําคาญซึ่งองคกรของตนกอขึ้น เชน ปลอยควันหรือกล่ินเหม็นใหรบกวน
สังคมที่มีอยูในบริเวณใกลเคียง เปนตน ส่ิงเหลานี้ยอมเปนผลของการบริหารอันมี
อิทธิพลตอชีวิตมนุษยและสิ่งแวดลอม 

4) การบริหารเปนเรื่องเกี่ยวกับความสามารถของกลุมคน ธุรกิจกอตั้งขึ้นเพื่อดําเนินการ
ใหบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคโดยกลุมคน มิใชเปนความสามารถของบุคคลใด



 

 

7

บุคคลหนึ่งเพียงบุคคลเดียวเทานั้น ทั้งนี้ เพราะวาคนเรายอมมีขอบเขตความสามารถ
จํากัด ทั้งดานกําลังกาย กําลังสมอง และเวลา จึงจําตองไดรับความรวมมือรวมใจจาก
บุคคลมาชวยกัน 

5) การบริหารจะไดรับผลสําเร็จดวยดีก็แตโดยการรวมแรงรวมใจของบุคคลอื่น ๆ 
นอกเหนือไปจากเจาของธุรกิจ ทั้งนี้เนื่องจากบรรดาเจาของ เชน ผูถือหุนอาจไมมีเวลา
หรือความสามารถในการบริหารจึงตองจัดหาผูอ่ืนที่มีความรูความสามารถในการ
บริหารจึงตองจัดหาผูอ่ืนที่มีความสามารถในการบริหารใหมาบริหารในองคกร 

6) การบริหารจะดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ ไดก็แตโดยการใชความรูความชํานาญ
และการฝกฝนอบรมทางดานบริหารมาโดยเฉพาะ จึงเปนที่ยอมรับกันโดยทั่วไปวาการ
บริหารเปนวิชาชีพอยางหนึ่ง ผูบริหารโดยเฉพาะผูบริหารสูงสุดไมจําเปนตองมีความรู
ทางเทคนิคในการปฏิบัติงานโดยตรง  แตผูบริหารจะตองมีความรูความชํานาญในการ
บริหารอันไดแก  การวางแผน การจัดองคกร ฯลฯ 

7) การบริหารเปนสิ่งที่ไมมีตัวตนไมสามารถมองเห็นได  แตส่ิงที่จะแสดงใหเห็นวา การ
บริหารดําเนินไปอยางไร ไดผลดีหรือไมเพียงใดนั้น  ก็คือผลงาน เพราะวาผลงานจะ
เปนเครื่องวัดความสามารถทางการบริหาร 

8) เจาของธุรกิจไมจําเปนตองทําหนาที่ผูบริหารเสียเองโดยทั่วไปแลว (ยกเวนองคกร
ขนาดเล็ก) คณะผูบริหารมักจะเปนกลุมบุคคลอื่น ๆ ที่มีความสามารถทางการบริหาร
ทําหนาที่ในนามของเจาของธุรกิจ 

2.1.2 องคประกอบของการบริหาร 
   Luther and Lundall (1937) ไดสรุปกระบวนการบริหารไววา กระบวนการบริหาร
ประกอบดวยข้ันตอนที่สําคัญ  7  ประการ  เรียกโดยยอวา “POSDCORB Model” ซ่ึงอธิบาย
ความหมายไดดังนี้ 
      P =  Planning  หมายถึง  การวางแผนงาน  ซ่ึงเปนเรื่องที่เกี่ยวกับการใชความรูวิทยาการ    

และวิจารณญาณ  วิจัยเหตุการณในอนาคต  แลวกําหนดวิธีการโดยถูกตองอยางมี
เหตุผล 

      O   =  Organizing  หมายถึง  การจัดสวนราชการหรือองคกร 
      S   =   Staffing  หมายถึง  การจัดบุคคลมาปฏิบัติงานหรือการบริหารงานบุคคล 
      D   =   Directing  หมายถึง  การศึกษาวิธีการ อํานวยการ ควบคุม นิเทศงาน 
      CO =   Coordinating  หมายถึงความรวมมือ  ประสานงาน 
      R   =    Reporting  หมายถึง  การรายงานผลการปฏิบัติงาน การประชาสัมพันธ 
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      B   =    Budgeting  หมายถึง  การเงิน งบประมาณ 
 ประวัติ รัฐรมย (2528) ใหความหมายวา  ระบบการบริหารองคกร คือ ระบบการทํางานของ
ผูบริหาร ในการบริหารระบบตาง ๆ ขององคกรใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อใหเกิดผลสําเร็จมาก
ที่สุดสําหรับองคกร  ระบบการบริหารสามารถสรุปไดดังนี้ 

1) จากระบบการบริหารโอกาสขององคกร  ผูบริหารมีหนาที่ติดตามสภาพแวดลอม และ
กําหนดเปาหมายและแผนงานดีที่สุดใหกับองคกรตลอดเวลา  งานบริหารดานนี้อาจ
เรียกวา  การวางแผน (Planning) นั้นเอง  ซ่ึงในทางปฏิบัติจะหมายถึงการวางแผนของ
ตัวนักบริหารเอง รวมทั้งการวางแผนเพื่อพัฒนาองคกรทุกระดับ  เพื่อใหเกิดการมีสวน
รวมในการวางแผนของผูบริหารและพนักงานในทุกระดับ 

2) ระบบงานที่มีทรัพยากรที่คุณคาในตัว  ผูบริหารจะตองรูจักแบงปนและจัดระเบียบการ
ใหตรงกับความจําเปนและตองการตลอดเวลา ภาระหนาที่งานและกิจกรรมทางการ
บริหารที่ผูบริหารทําอยูนี้  ก็คือ  องคกรหรือการบริหารงาน  ซ่ึงขอบเขตจะคลุมตั้งแต
การจัดโครงสรางองคกร  การจัดระบบงานและกระแสการไหลของงาน  รวมทั้ง
ขั้นตอนวิธีทํางานตาง ๆ ทั้งนี้หากมีการจัดพรอมทุกดานตามที่กลาว  ก็อาจจะชวยให
เกิดความมั่นใจวาทรัพยากรเหนือส่ิงของทําสิ่ง (Things) ตางถูกจัดเตรียมไวใช
ปฏิบัติงานอยางอื่นดีที่สุดแลว 

3) ระบบผูปฏิบัติงาน กระบวนการทํางานที่มีประสิทธิภาพเปนผลจากความเขาใจกันของ
ผูทํางานทุกฝาย ทั้งหัวหนาหรือผูนํา ผูรวมงานและผูปฏิบัติงาน ผูบริหารมีหนาที่
บริหาร จูงใจ      โนมนาวและเสริมสรางใหผูปฏิบัติงานเกิดพลังรวมและพลังทุมเทตาง 
ๆ โดยตองมีความสามารถในศิลปะการสั่งการและรูจักรวิธีควบคุมคนใหปฏิบัติงาน
ดวยความทุมเทและตั้งใจ 

 บทบาทของผูบริหารที่สําคัญยิ่งก็คือ การเปนผูทําหนาที่ประสานทํางาน (Integration)  ของ
ระบบตาง ๆ ขององคกรใหสามารถทํางานรวมกันจนบรรลุเปาหมายไดดีตลอดเวลา  ผูบริหาร
จะตอง “จัดการ” (Manage) ให “ระบบงาน” และ “ระบบคน” ทํางานรวมกันเปนกระบวนการ  วิธี
ทํางานที่มีประสิทธิภาพภายใตสภาพปจจัยตาง ๆ ใหเปนผลงานที่ดี โดยทั้งนี้ทุกอยางที่ดําเนินไป 
จะตองสอดคลองเปนไปตามสภาพเงื่อนไขของสิ่งแวดลอมตาง ๆ โดยมีการเสี่ยงนอยที่สุด และ
ชองทางสําเร็จไดมากที่สุดในทิศทางที่ปลอดภัยตามชองโอกาสที่ไดวิเคราะห ติดตามโดยผูบริหาร
ตลอดเวลา ในสวนนี้ก็คือ “การบริหารโอกาส” ซ่ึงนับเปนภาระหนาที่โดยตรงที่จะตองกระทําดวย
ตนเอง เปนลําดับแรก  และกระทําอยางตอเนื่องดวย 
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 ภารกิจของผูบริหาร  คือ การสรางประสิทธิภาพในการจัดระบบงานตาง ๆ ใหเหมาะสม
สะดวกและงายตอผูปฏิบัติ   โดยมีประสิทธิภาพในผลงานสูง ซ่ึงพิจารณามองภาระหนาที่ดังกลาว
เปนภาพรวมก็คือ  “การประสานงาน” (Coordination) หรือการประสานการทํางานของฝายตาง ๆ 
ใหเขากันได (Coordinated Work) นั่นเอง  ในทางปฏิบัติ  หนาที่งานบริหาร” (Managerial 
Functions)  เปนมาตรฐานที่จะตองกระทําโดยตัวผูบริหารเอง  5  ประการ  คือ 

1) การวางแผน (Planning) หรือการกําหนดทิศทางองคกรพรอมกับเปาหมายและแผนงาน
ตาง ๆ  

2) การจัดองคกร (Organizing) หรือการจัดระเบียบทรัพยากรใหเปนระบบงานที่มี
ประสิทธิภาพ  เปนระบบวิธีทํางานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ที่เรียกกันทั่วไปวา “The 
One Best Way”  

3) การจัดคนเขาทํางาน (Staffing) คือ การจัดหา พัฒนา และธํารงรักษาใหองคการมี
ทรัพยากรบุคคลที่ทรงคุณคาสูงสุด   เพื่อพรอมที่จะปฏิบัติงานและสรางสรรค
ความสําเร็จใหกับองคกร จากหนาที่ที่แตละคนรับปฏิบัติอยู 

4) การสั่งการ (Directing) คือ การมีศิลปะการสรางความเขาใจ  การรูจักจูงใจ และกํากับ
ใหผูทํางานทุกคนและทีมงานตาง ๆ ทํางานโดยทุมเท  และเสริมประสบการณตอกัน 
เพื่อผลสําเร็จของสวนรวมรวมกัน 

5) การควบคุม (Control) คือ การติดตามการปฏิบัติ ที่กําลังดําเนินไปเพื่อใหทราบถึง
ประสิทธิภาพของการทํางานตาง ๆ ในระหวางกระบวนการทํางาน  ทั้งนี้หากผลงานใด
ผิดไปจาก    ที่คิด   ผูบริหารก็แกไขและปรับใหการทํางานกับเขาสูภาวะที่มี
ประสิทธิภาพอีกครั้ง  การติดตามผลการปฏิบัติและการปรับแกตางก็ตองกระทํากับคน  
ผูทํางานที่กําลังปฏิบัติอยูในขณะนั้น และดวยเหตุดังกลาวนี้เองความหมายของการ
ควบคุมที่แทจริง จึงเปน “การควบคุมผูทํางาน”  นั่นเอง 

 
2.2 แนวคิดการมีสวนรวม 
 ประนอม  แสงแกว (2540) ไดสรุปความหมายของการมีสวนรวม ของนักวิชาการตาง ๆ ไว
ดังนี้ 
 ทฤษฎีเกี่ยวกับการวางแผนพัฒนาสมัยใหม  การมีสวนรวม  หมายถึง  กระบวนการที่
สงเสริมใหประชาชนในระดับทองถ่ินเขามามีบทบาทในการพัฒนา  และเปลี่ยนแปลงชนบทอยาง
กวางขวาง  สามารถสรุปความสําคัญ  และประโยชนของการมีสวนรวม  ดังนี้ 
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1) การมีสวนรวมของประชาชน  เปนการใหความสําคัญแกการพัฒนาทรัพยากรกําลังคน  
โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานคุณภาพกําลังคน 

2) การมีสวนรวมของประชาชน ทําใหมีการวางแผนพัฒนา  ที่ไดรับรูขอเท็จจริงและ
ความคิดเห็นของจากประชาชนในระดับทองถ่ินโดยตรง  ซ่ึงนับวาเปนประโยชนและ
จําเปนอยางยิ่งตอการพัฒนาชนบท 

  
 ไพรัตน  เตชรินทร (2527) ใหความหมายของ  การมีสวนรวมของชุมชนวา หมายถึง 
กระบวนการที่รัฐบาลในฐานะผูสงเสริม  ชักนํา  สนับสนุน และสรางโอกาสใหประชาชน  ใน
ชุมชน  ทั้งในรูปสวนบุคคล  กลุมคน  ชมรม  สมาคม  มูลนิธิ  และองคกรอาสาสมัครตาง ๆ เพื่อให
เขามามีสวนรวมในการดําเนินงานเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  หรือหลายเรื่องรวมกัน  โดยใหบรรลุ
วัตถุประสงคและนโยบายที่กําหนดไว  ดังนี้ 

1) รวมทําการศึกษาคนหาปญหา  และสาเหตุของปญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนซึ่งรวมถึงความ
ตองการของชุมชน 

2) รวมคิดหาทางสรางแบบแผนและวิธีการเพื่อแกไขปญหาและลดปญหาของชุมชนหรือ
เพื่อสรางสรรคส่ิงใหมที่เปนประโยชนของชุมชน เพื่อสนองความตองการของชุมชน 

3) รวมวางนโยบายหรือแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรม  เพื่อขจัดและแกปญหาและ
สนองความตองการของชุมชน 

4) รวมตัดสินใจ การใชทรัพยากรที่มีอยางจํากัดใหเปนประโยชนตอสวนรวม 
5) รวมขจัดหรือปรับปรุงระบบทางบริหาร การพัฒนาใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
6) รวมในการลงทุนในกิจกรรม โครงการของชุมชนตามขีดความสามารถของตนเองและ

ของหนวยงาน 
7) รวมปฏิบัติงานตามนโยบาย  แผนงาน โครงการ  และกิจกรรมใหบรรลุเปาหมายที่วาง

ไว 
8) รวมควบคุม ติดตาม ประเมินผลและรวมบํารุงรักษาโครงการ กิจกรรมที่ไดทําไวทั้ง

โดยเอกชนและรัฐบาลใหใชประโยชนไดตลอดไป 
 กรรณิกา  ชมดี (2524) สรุปวา การมีสวนรวมของประชาชน หมายถึงความรวมมือของ
ประชาชน  ไมวาของปจเจกบุคคล  หรือกลุมคนที่เห็นฟองตองกัน  และเขามารวมรับผิดชอบ  เพื่อ
ดําเนินการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ตองการ โดยการกระทําฝานกลุมหรือองคการ  
เพื่อใหบรรลุถึงความเปลี่ยนแปลงที่พึงประสงค 
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 เจิมศักดิ์  ปนทอง (2517) ไดแยกแยะขั้นตอนที่ประชาชนควรมีสวนรวมไวเปน 4 ขั้นตอน  
คือ 

1) การมีสวนรวมในการคนหาปญหาและสาเหตุของปญหาของชาวชนบท 
2) การมีสวนรวมในการวางแผนดําเนินการ 
3) การมีสวนรวมในการลงทุนและการปฏิบัติงาน 
4) การมีสวนรวมในการติดตามประเมินผลงาน 

 ยุวัฒน  วุฒิเมธี (2526) ไดกลาวถึงสาระสําคัญของการมีสวนรวมของประชาชนวา หมายถึง 
การเปดโอกาสใหประชาชน  ไดเขามีสวนรวมในการคิด ริเร่ิมการพิจารณาตัดสินใจการรวมปฏิบัติ  
และการรับผิดชอบในเรื่องตาง ๆ อันมีผลผลกระทบมาถึงตัวของประชาชนเอง การที่จะสามารถทํา
ใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาชนบทเพื่อแกไขปญหา  และนํามาซึ่งสภาพความเปนอยู
ของประชาชนที่ดีขึ้นไดนั้น ผูนําการเปลี่ยนแปลงจะตองยอมรับในปรัชญาการพัฒนาชุมชนที่วา  
“มนุษยทุกคนตางมีความปรารถนาที่จะอยูรวมกันกับผูอ่ืนอยางเปนสุขไดรับการปฏิบัติอยางเปน
ธรรม  และเปนที่ยอมรับของผูอ่ืนและพรอมที่จะอุทิศตน เพื่อกิจกรรมของชุมชน ขณะเดียวกัน
จะตองยอมรับความบริสุทธิ์ใจวามนุษยนั้นสามารถพัฒนาได ถามีโอกาสและการชี้แนะที่ถูกทาง”  
 จากแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการมีสวนรวมดังกลาวขางตน  จะเห็นไดวาสวนใหญแลว  จะมี
ลักษณะที่ไมแตกตางกันมากนัก  พอจะสรุปไดวา  การมีสวนรวม  หมายถึงกระบวนการที่
หนวยงานของรัฐเปดโอกาสใหประชาชนรวมทําการสํารวจคนหาสาเหตุของปญหา  หารูปแบบการ
แกไข  รวมวางแผน  รวมคิด  ตัดสินใจ  รวมดําเนินกิจกรรม  รวมทั้งการมีสวนรวมในการ
สนับสนุนติดตามผลการดําเนินงานดวย  ซ่ึงอาจรวมทุกขั้นตอนหรือรวมในขั้นตอนใด  ขั้นตอน
หนึ่งก็ได 
 ไพรัตน  เตชะรินทร (2527) ไดแบงลักษณะของการมีสวนรวมของประชาชนออกเปน  8  
ลักษณะ  ดังนี้ 

1) รวมทําการศึกษา คนควา ปญหาและสาเหตุของปญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนรวมตลอดจน
ความตองการของชุมชน 

2) รวมคิดและสรางรูปแบบและวิธีการพัฒนา เพื่อแกไขและลดปญหาของชุมชนหรือเพื่อ
สรางสรรคส่ิงใหมที่มีประโยชนตอชุมชนหรือสนองความตองการของชุมชน 

3) รวมวางนโยบายหรือแผนงาน  หรือโครงการ  หรือกิจกรรมเพื่อขจัดและแกไขปญหา
ความตองการชุมชน 

4) รวมตัดสินใจการใชทรัพยากรที่มีจํากัดใหเปนประโยชนตอสวนรวม 
5) รวมจัด หรือปรับปรุงระบบการบริหารงานพัฒนาใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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6) รวมลงทุนในกิจกรรม  โครงการของชุมชนตามขีดความสามารถของตนเอง 
7) รวมปฏิบัติตามนโยบาย แผนงาน โครงการ และกิจกรรมใหบรรลุตามเปาหมาย 
8) รวมควบคุม ติดตาม ประเมินผลและรวมบํารุงรักษาโครงการและกิจกรรมที่ทําไวโดย

เอกชนและรัฐบาลใหใชประโยชนไดตลอดไป  
 อคิน รพีพัฒน (2529, อางถึงใน ประนอม  แสงแกว, 2540) ไดช้ีใหเห็นวาการมีสวนรวม  
ประชาชนจะตองเขารวมในขั้นตอนตาง ๆ คือ 

1) การมีสวนรวมในการคนปญหาและสาเหตุของประชาชน เนื่องมาจากเหตุผล คือ ชาว
ชนบท ประสบปญหาของตนเองไดดีที่สุด 

2) การมี  สวนรวมในแผนดําเนินการ  ควรเปนประชาชนในชุมชนนั่นเอง  มิใช
บุคคลภายนอก เพื่อใหเหมาะสมสอดคลองกับทรัพยากรกับศักยภาพในการพัฒนา
ชุมชน 

3) การมีสวนรวมในการลงทุน โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานแรงงานการรวมแรงประกอบ
กิจกรรมที่จะทําใหประชาชนมีความผูกพันมากขึ้น และกอใหเกิดความรูสึกรวมกัน 
ในการเปนเจาของกิจกรรมและผลงานที่ปรากฏ  ซ่ึงจะสงผลใหประชาชนบํารุงรักษา
ใหดํารงอยูอยางสมบูรณและมีประโยชน 

4) การมีสวนรวมในการติดตามประเมินผล เพื่อคนควา เพื่อหาขอดีและขอบกพรองเกิด
จากการดําเนินกิจกรรม ซ่ึงไดนํามาเปนบทเรียนในการหาหนทางปรับปรุงกิจกรรม
และเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานตอไป จะเห็นวาการที่ประชาชนมีโอกาสเขาไปมี
สวนเกี่ยวของในการพัฒนาดานตาง ๆ นั้น นอกจากจะทําใหการพัฒนาในโครงการ
ตาง ๆ ประสบผลสําเร็จแลว ยังทําใหประชาชนไดพัฒนาตนเองไปพรอม ๆ กับการ
พัฒนาสิ่งแวดลอม ยอมที่จะทําใหประชาชนเกิดความคิด ความตองการในการแกไข
ปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในหมูบานของตนเอง ซ่ึงยอมจะนําไปสูการพึ่งตนเองได 

 
2.3 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับปจจัยท่ีทําใหการบริหารงานและการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 

2.3.1 แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับประสิทธิภาพ 
 นักวิชาการไดใหความหมายของคําวา “ประสิทธิภาพ” ไวดังนี้ 
 ครรชิต สลับแสง (2540) ไดใหทัศนะที่เกี่ยวกับประสิทธิภาพไววา  ประสิทธิภาพ  หมายถึง
ผลการปฏิบัติงานที่กอใหเกิดความพอใจแกมวลมนุษย และไดผลกําไรจากการปฏิบัติงานนั้นดวย 
 Ha Simon (1960  อางถึงใน ครรชิต  สลับแสง 2540) ไดทัศนะเกี่ยวกับประสิทธิภาพไวคือ 
พิจารณาวา งานที่มีประสิทธิภาพสูงสุดนั้นใหดูจากความสัมพันธระหวางปจจัยนําเขากับผลผลิตที่
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ไดรับ  ตามทัศนะนี้  ประสิทธิภาพ  เทากับ  ผลิตผล  ลบดวย ปจจัยนําเขา และถาเปนการบริหาร
ราชการและองคกรของรัฐบอกถึงความพึงพอใจของผูรับบริหารเขาไปดวย ซ่ึงอาจเขียนเปนสูตรได
ดังนี้ 
   
             e = (o - i) + s 
 e = Efficiency คือ  ประสิทธิภาพของงาน 
 o = Output  คือ ผลิตผลหรือส่ิงที่ไดรับออกมา 
 i = Input  คือ ปจจัยนําเขาหรือทรัพยากรทางการบริหารที่ใช ทั่วไป 
 s = Satisfaction คือ ความพึงพอใจในผลงานที่ออกมา 
 

รูปที่ 2.1 วิธีคํานวณหาประสทิธิภาพของงาน 
 
 สมพงษ เกษมสิน (2519 อางถึงใน พ.ต.ท. พุทธชาด เอกฉันท 2538) ไดอธิบายความหมาย
ของประสิทธิภาพไววา หมายถึง การดําเนินงานใหเปนไปตามที่คาดหมายไว หรือกลาวอีกนัยหนึ่ง 
ก็คือ การทํางานที่ตองการใหไดรับประโยชนสูงสุด และการที่จะพิจารณาวางานใดมีประสิทธิภาพ 
หรือไมก็พิจารณาไดจากผลงาน 

2.3.2 แนวคิดทฤษฏีเก่ียวกับปจจัยสําคัญในการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ 
 สําหรับแนวคิดในเรื่องปจจัยสําคัญในการปฏิบัติงาน มีนักทฤษฏีไดคศึกษาและสรุปปจจัย
ที่นาสนใจ ดังนี้ 
 Becker  and  Neuhauser  (1975 อางถึงใน ครรชิต สลับแสดง 2540) ไดเสนอแบบจําลอง
เกี่ยวกับประสิทธิภาพขององคกร โดยกลาววาประสิทธิภาพขององคกรนอกจากจะพิจารณาถึง
ทรัพยากร  เชน คน เงิน วัสดุ อุปกรณ ที่เปนปจจัยนําเขาและผลผลิตขององคกรคือบรรลุเปาหมาย
แลวองคกรในฐานะที่เปนองคกรระบบเปดยังมีปจจัยประกอบซึ่งสามารถสรุปไดดังนี้ 

1. หากสภาพแวดลอมในการทํางาน ขององคกรมีความซ้ําซอนต่ํา หรือมีความแนนอนมี
การกําหนดระเบียบปฏิบัติ ในการทํางานขององคกรอยางละเอียด ถ่ีถวน แนชัด จะ
นําไปสูความมีประสิทธิภาพขององคกรมากกวาองคกรที่มีสภาพแวดลอมในการ
ทํางานยุงยากซ้ําซอนสูงหรือมีความไมแนนอน 

2. การกําหนดกฎระเบียบปฏิบัติอยางชัดเจน เพื่อเพิ่มผลการทํางานที่มองเห็นไดมีผลทํา
ใหประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นดวย 

3. ผลการทํางานที่มองเห็นไดสัมพันธในทางบวกกับประสิทธิภาพ 
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4. หากพิจารณาควบคูกัน จะประกฎวา การกําหนดระเบียบปฏิบัติอยางชัดเจนและการ
ทํางานที่มองเห็นได มีความสัมพันธกันมากขึ้นตอ ประสิทธิภาพมากกวาตัวแปรแตละ
ตัวตามลําพัง และ Becker ยังเชื่อวา การสามารถมองเห็นผลของการทํางานองคกรได มี
ความสัมพันธกับความมีประสิทธิภาพขององคกรเพราะองคกรสามารถทดสอบและ
เลือกระเบียบปฏิบัติและทรัพยากรที่เปนประโยชนตอการบรรลุเปาหมายได  ฉะนั้น
โครงสรางระเบียบปฏิบัติ  ผลการปฏิบัติจึงมีอิทธิพลตอประสิทธิภาพในการทํางาน 

 สมพงษ  เกษมสิน (2521 อางถึงใน ครรชิต สลับแสง 2540) ไดกลาวถึงแนวคิด Haring 
Emerson ที่เสนอแนวคิดเกี่ยวกับการทํางานใหมีประสิทธิภาพในหนังสือ Twelve Principle of 
Efficiency ซ่ึงไดรับการยกยองมากโดยมีหลัก 12 ประการ คือ 

1. ความเขาใจและกําหนดแนวความคิดในการทํางานใหกระจาง 
2. ใหหลักสามัญสํานึกในการพิจารณาความนาจะเปนไปไดของตน 
3. คําปรึกษาแนะนําตองสมบูรณและถูกตอง 
4. รักษาระเบียบวินัยในการทํางาน 
5. ปฏิบัติงานดวยความยุติธรรม 
6. การทํางานตองเชื่อถือได ฉับพลัน มีสมรรถภาพและมีการลงทะเบียนไวเปนหลักฐาน 
7. งานควรมีลักษณะแจงใหทราบถึงการดําเนินงานอยางทั่วถึง 
8. งานสําเร็จทันเวลา 
9. ผลงานไดมาตรฐาน 
10. การดําเนินงานสามารถยึดเปนมาตรฐานได 
11. กําหนดมาตรฐานที่สามารถใชเปนเครื่องมือในการฝกสอนได 
12. ใหบําเหน็จรางวัลแตงานที่ดี 
2.3.3 แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 

 David Barder (1972   อางถึงใน ครรชิต สลับแสง  2540 ) ไดกลาวถึงปจจัยดานบุคคลที่มี
ผลตอความพึงพอใจในการทํางานดังนี้ 

1. ประสบการณ  ประสบการณในการทํางานมีสวนเกี่ยวของกับความพึงพอใจในงาน 
บุคคลที่ทํางานมานานจะมีความรูความชํานาญในงานมากขึ้น ทําใหเกิดความพึงพอใจ
ในงานที่ทํา 

2. เพศ แมวางานวิจัยหลายชิ้นจะแสดงวาเพศไมมีความสัมพันธในการทํางานแตก็ขึ้นอยู
กับลักษณะงานที่ทําดวยวาเปนงานลักษณะใด  รวมทั้งเกี่ยวของกับระดับความ
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ทะเยอทะยานและความตองการดานการเงิน เพศหญิงมีความอดทนที่จะทํางานที่ตอง
ใชฝมือและแรงงานที่ตองการความละเอียดออนมากกวาเพศชาย 

3. จํานวนสมาชิกในความรับผิดชอบ งานซึ่งตองการความสามารถหลายอยางประกอบ
กันตองมีสมาชิกที่ทักษะในงานหลายดานและความปองดองกันของสมาชิกในการ
ทํางานมีสวนจะนําไปสูความสําเร็จในการทํางาน 

4. อายุ  แมจะมีผลตอการทํางานไม เดนชัด  แตอายุก็ เกี่ยวของกับระยะเวลาและ
ประสบการณในการทํางาน  ผูมีอายุมากมักมีประสบการณในการทํางานมานานแตก็
ขึ้นอยูกับลักษณะงานและสถานการณในการทํางาน 

5. เวลาในการทํางาน ในเวลาปกติจะสรางความพึงพอใจในการทํางานมากกวาที่จะตอง
ทํางานในเวลาที่ผูอ่ืนไมตองทํางาน เพราะเกี่ยวกับการพักผอนและการสังสรรคกบัผูอ่ืน
ดวย 

6. เชาวปญญา เชาวปญญากับความพึงพอใจในการทํางานขึ้นอยูกับสถานการณและ
ลักษณะงานที่ทําในบางลักษณะไมพบความแตกตาง แตในลักษณะงานบางอยางพบวา
มีความแตกตางกัน 

7. การศึกษามีผลไมเดนชัดนักกับความพึงพอใจในการทํางานแตมักขึ้นอยูกับงานที่ทํา
เหมาะสมกับความรูความสามารถของเขาหรือไม 

8. บุคลิกภาพ ความพึงพอใจในการทํางานขึ้นอยูกับเครื่องมือวัดบุคลิกภาพเนื่องจาก
เครื่องมือมีความไมเที่ยงตรง อยางไรก็ตามบุคลิกภาพที่เห็นไดชัดเจน  คือคนที่มีอาการ
ของโรคประสาทมักจะไมพอใจในการทํางานเปนเหตุใหเกิดโรคประสาทไดเพราะ
เครียดกับภาวะไมพึงพอใจในการทํางาน 

9. ระดับเงินเดือน เงินเดือนมีสวนในความพึงพอใจในการทํางาน เงินเดือนที่มากพอแก
การดํารงชีพตามสภาพ ทําใหบุคคลไมตองดิ้นรนมากนักที่จะไปทํางานเพิ่มนอกเวลา
ทํางาน และเงินเดือนยังเกี่ยวของกับความสามารถหาปจจัยอ่ืนที่สําคัญแกการดํารงชีพ
อีกดวย 

10. แรงจูงใจในการทํางาน แรงจูงในเปนการแสดงออกใหเห็นถึงความตองการของบุคคล
โดยเฉพาะแรงจูงใจจากปจจัยตัวผูทํางานเองก็จะสรางความพึงพอใจในการทํางาน 

11. ความสนใจในงาน  บุคคลที่สนใจในงาน  และไดทํางานที่ตนถนัดและพอใจจะมี
ความสุขและความพึงพอใจในการทํางานมากวาบุคคลที่มีศูนย  ความสนใจในชีวิต
ไมไดขึ้นอยูที่ทํางาน 
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 Barnard (1968  อางถึงใน ครรชิต สลับแสง 2540 ) ไดกลาวถึงสิ่งจูงในที่เปนเครื่องกระตุน
ใหเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงานวา  ประกอบดวย 

1. ส่ิงจูงใจที่เปวัตถุ ไดแก เงิน ส่ิงตอบแทน ที่ใหแกผูปฏิบัติงานในรูปของวัตถุ 
2. ส่ิงจูงใจที่เกี่ยวกับโอกาสของบุคคล หมายถึง โอกาสที่จะมีชื่อเสียง ไดรับเกียรติยศ 

ไดรับอํานาจพิเศษสวนตัว หรือโอกาสที่จะไดรับตําแหนงดี ๆ 
3. ส่ิงจูงใจที่เกี่ยวกับสภาพทางกายที่พึงปรารถนา ไดแก สภาพวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ 

เครื่องใช สภาพแวดลอมเกี่ยวกับสภาพที่ทํางาน 
4. ผลประโยชนทางอุดคติ หมายถึงการที่หนวยงานสนองความตองการของบุคคลในดาน

ความภูมใิจที่แสดงฝมือความรูสึกพอใจที่ไดทํางานอยางเต็มที่ 
5. ความดึงดูดใจในทางสังคม หมายถึง ความสัมพันธฉันทมิตรในหมูผูรวมงานการยก

ยองยอมรับนับถือซ่ึงกันและกัน 
6. ส่ิงจูงใจเกี่ยวกับสภาพการทํางาน โดยปรับสภาพการทํางานใหเหมาะสมตรงกับ

ความสามารถของบุคคลและทัศนคติของผูปฏิบัติงาน 
7. โอกาสที่มีสวนรวมงานอยางกวางขวาง หมายถึง การเปดโอกาสใหบุคลากรแสดง

ความคิดเห็นและมีสวนรวมทุกชนิดที่หนวยงานจัดใหมีขึ้น  ชวยใหบุคลากรมี
ความรูสึกวาตนเปนบุคคลสําคัญของหนวยงาน 

8. สภาพของการอยูรวมกันอยางฉันทมิตร หมายถึง ความพึงพอใจของบุคลากรที่อยู
รวมกันฉันทมิตร รูจักกันอยางกวางขวาง สนิทสนมกลมเกลียวรวมมือกันอยางดีในการ
ทํางาน 

 Frederick Herzberg  (1959   อางถึงใน งามพิศ แจงประจักษ 2539) เปนทฤษฏีอธิบายถึง
ปจจัยที่เปนผลใหคนชอบงานหรือไมขอบงานจําแนกออกเปน  2  ประเภทคือ ปจจัยกระตุน และ
ปจจัยค้ําจุน 
 ปจจัยกระตุน  เปนปจจัย  สรางความพึงพอใจ  ใหบุคคลทํางาน  ไดอยางมีประสิทธิภาพมี  
5  ประการ  ไดแก 

1. ความสําเร็จในการทํางานของบุคคล หมายถึงการที่บุคคลทํางานไดเสร็จสิ้นและ
ประสบผลสําเร็จอยางดี ความสามารถในการแกปญหาตาง ๆ การรูจัดปองกันปญหาที่
เกิดขึ้นครั้นงานสําเร็จเขาจึงเกิดความพึงพอใจในผลงานนั้น 

2. การไดรับการยอมรับ หมายถึง การไดรับการยอมรับนับถือไมวาจะผูบังคับบัญชา จาก
เพื่อน จากผูมาขอคําปรึกษา หรือจากบุคคลในหนวยงาน การยอมรับนี้อาจเปนการยก
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ยองชมเชย แสดงความยินดี การใหกําลังในเมื่อไดทํางานอยางหนึ่งบรรลุผลสําเร็จ การ
ยอมรับนับถือจะแฝงอยูกับความสําเร็จของงานดวย 

3. ลักษณะของงานที่ทํา หมายถึง งานที่นาสนใจ งานที่ตองอาศัยความคิดสรางสรรค ทา
ทายใหตองลงมือทํา หรือเปนงานที่มีลักษณะสามารถทําตั้งแตตนจนจบไดโดยลําพงัแต
ผูเดียว 

4. ความรับผิดชอบ หมายถึง ความพึงพอใจที่เกิดจากการมอบหมายใหผูรับผิดขอบงาน
ใหม ๆ และมีอํานาจในการรับผิดชอบไดอยางเต็มที่ ไมมีการตรวจหรือควบคุมอยาง
ใกลชิด 

5. ความกาวหนา หมายถึง ไดรับเลื่อนขั้น ตําแหนง ใหสูงขึ้นของบุคคลการมีโอกาสได
ศึกษาเพื่อหาความรูเพิ่มเติมหรือไดรับการอบรม 

 ปจจัยค้ําจุน หมายถึง ปจจัยค้ําจุนใหแรงจูงใจในการทํางานของบุคคลที่มีอยูตลอดเวลา ถา
ไมมีหรือมีลักษณะที่ไมสอดคลองกับบุคคล  บุคคลจะเกิดการไมชอบงาน มี 9 ประการ ไดแก 

1. เงินเดือน  เงินเดือนและการเลื่อนขั้นเงินเดือนในหนวยงานนั้นเปนที่พอใจของบุคลากร
ที่ทํางาน 

2. โอกาสที่ไดรับความกาวหนาในอนาคต นอกจากหมายถึงการที่บุคคลไดรับการแตงตั้ง
และเลื่อนตําแหนงภายในหนวยงานแลว  ยังหมายถึงสถานการณที่บุคคลไดรับ
ความกาวหนาในทักษะวิชาชีพ 

3. ความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา ผูใตบังคับบัญชา  เพื่อนรวมงาน  การติดตอไมวาจะเป
นกริยาซึ่งกันและกันอยางดี 

4. สถานภาพของอาชีพ หมายถึง อาชีพนั้นเปนที่ยอมรับนับถือของสังคม มีเกียรติและ
ศักดิ์ศรี 

5. นโยบายและการบริหารงาน หมายถึงการจัดการและการบริหารขององคการ การ
ติดตอส่ือสารในองคการ 

6. สภาพการทํางาน ไดแก สภาพทางกายภาพของการทํางาน เชน แรงงาน เสียง อากาศ 
ช่ัวโมงการทํางาน รวมทั้งสิ่งแวดลอมอื่น ๆ  

7. ความเปนอยูสวนตัว หมายถึง ความรูสึกที่ดีหรือไมดีอันเปนผลที่ไดรับจากครอบครัว 
ทําใหเราไมมีความสุขและไมพอใจกับการทํางานในที่แหงใหม 

8. ความมั่นคงในงาน หมายถึง ความรูสึกของบุคคลที่มีตอความมั่นคงในการทํางานความ
ยั่งยืนของอาชีพหรือความมั่นคงขององคกร 
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9. วิธีการปกครองบังคับบัญชา  หมายถึง ความสามารถของผูบังคับบัญชาในการ
ดําเนินงานหรือใหความยุติธรรมในการบริหาร 

 จากแนวคิดทฤษฏีเกี่ยวกับปจจัยที่ทําใหการบริหารงานและการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพนี้  
แนวคิดของผูวิจัยเห็นวาปจจัยที่ทําใหการปฏิบัติงานจะเกิดประสิทธิภาพไดนั้น คือการดําเนนิงานได
บรรลุตามเปาหมายและเกิดประโยชนสูงสุด โดยมีกฎ ระเบียบ เปนกรอบกําหนดแนวทางในการ
ปฏิบัติ  โดยมีสวนประกอบที่เอื้ออํานวยใหงานบรรลุและเกิดประสิทธิภาพไดมากขึ้น หากงานนั้น
เปนที่สนใจตอผูปฏิบัติและความสําเร็จของงานเปนผลใหผูปฏิบัติไดรับการยอมรับ  เปนที่ไววางใจ
มากขึ้น  ไดรับการยกยอง  จะเปนปจจัยเสริมกระตุนสงผลใหการปฏิบัติงานในโอกาสตอไปมี
ประสิทธิภาพสูงขึ้นและเกิดประสิทธิผลสูงสุดตอองคกร 
 
2.4 ผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 มณีรัตน   ล่ิมสืบเชื้อ  (2521) ไดศึกษาวิจัยเ ร่ืองปจจัยที่มีผลตอการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการพัฒนาหมูบาน พบวา ปจจัยที่มีผลใหการปฏิบัติงานของคณะกรรมการพัฒนาหมูบาน 
คือ ความรูความสามารถของคณะกรรมการเอง  แรงจูงใจ  ความสนใจ ความพึงพอใจที่ไดมีโอกาส
กาวหนาเปนที่รูจักของบุคคลอื่น คือ เปนปจจัยทางจิตวิทยาที่สําคัญตอคณะกรรมการพัฒนาหมูบาน
ใหปฏิบัติงานไดดี นอกจากนี้ บุคลิกภาพตาง ๆ สวนบุคคลก็มีสวนสําคัญตอองคการชาวบาน  เชน 
กรรมการพัฒนาหมูบานดวย เพราะ จากการศึกษาพบวา กรรมการหมูบานที่มีบุคลิกภาพที่เปดเผย
ชอบสังคม เปนปจจัยสําคัญที่มีผลทางบวกในการปฏิบัติใหประสบผลสําเร็จ 
 สมนึก  ปญญาสิงห (2524) ไดศึกษาถึงปจจัยที่มีอิทธิพลตอการปฏิบัติงานของกรรมการ
กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต  พบวา ความมั่นใจในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการความมีมนุษย
สัมพันธของกรรมการมีอิทธิพลในทางบวกกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
นอกจากนี้  ความรู  ความสามารถ  ความเขาใจในลักษณะของกลุมกรรมการ  และการไดรับการ
สนับสนุนและติดตาม  ตรวจสอบจากเจาหนาที่  การไดรับการฝกอบรมใหเขาใจในหลักการ
ดําเนินการของกลุม  และการไดรับความรวมมือสนับสนุนจากสมาชิกกลุมและจากบุคคลภายนอก
หรือภายในครอบครัวก็เปนปจจัยตอการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกลุมออมทรัพยหากกรรมการ
ไดรับปจจัยเหลานี้สูงจะปฏิบัติงานไดดีกวากรรมการที่ไดรับปจจัยเหลานี้ต่ํา 
 กิ่งแกว  อินสาง  และวีระศักดิ์  อนันตมงคล (2532) ไดศึกษาถึงการดําเนินงานกลุมออม
ทรัพย  เพื่อการผลิตกับการพัฒนาชนบท และพบวา ขอมูลที่ผลักดันใหกลุมออมทรัพยประสบ
ความสําเร็จไดแก การที่ผูนําไดรับการยอมรับและมีความสามารถ  มีคณะกรรมการบริหารที่เลือกตั้ง
โดยสมาชิกที่มีความสามารถ  ราษฎรในทองถ่ินมีอาชีพ และรายไดดีมีความเขาใจในระเบียบของ
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กลุม และสภาพแวดลอมดานโครงสรางพื้นฐานของหมูบานคอนขางดี  นอกจากยี้ยังไดรับการ
สนับสนุนทางดานวิชาการจากเจาหนาที่มีการติดตามผลอยางสม่ําเสมอ และไดรับงบประมาณ
สนับสนุนจากทางราชการเปนอยางดี 
 สุนันทา  ภูสุวรรณ (2538) ไดทําการศึกษาวิจัยเร่ือง  ปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จของกลุม 
ออมทรัพยเพื่อการผลิต: ศึกษากรณีกลุมออมทรัพยฯ ในพื้นที่ความรับผิดชอบของ สพช. 2 ผล
การศึกษาพบวาปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จของกลุมออมทรัพยไดแก ความสามารถของกลุมในการ
ตอบสนองความตองการของสมาชิกกลุม สวนปจจัยในเรื่องการสนับสนุนของผูนําทองถ่ินและการ
ไดรับขอมูลขาวสารไมมีผลตอความสําเร็จของกลุม 
 สมชัย  แสงสวาง  (2540) ไดศึกษาเรื่อง  ประสิทธิภาพในการบริหารงานโรงเรียน
ประถมศึกษา  สังกัด สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ พบวาประสิทธิภาพในการ
บริหารงานโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ พบวา ประสิทธิภาพในการบริหารงานโรงเรียน
ประถมศึกษาจังหวัด ขึ้นอยูกับเพศ อายุ วุฒิการศึกษาตําแหนง ระยะเวลาการดํารงตําแหนง และการ
เขาอยูตําแหนงของผูบริหารโรงเรียนแตอยางใด 
 เรืองอุไร  ชวยชู (2540) ไดทําการศึกษาวิจัยเร่ือง “ปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของผูใหญบาน  ศึกษาเฉพาะกรณี จังหวัดปทุมธานี พบวาระยะเวลาการดํารงตําแหนง 13  
ปขึ้นไป  มีการศึกษาระดับประถมศึกษาและมีอาชีพเกษตรกรรมในการประสานงานมีความสามารถ
ระดับปานกลาง  และไดรับการฝกอบรม  และศึกษาดูงานระดับปานกลาง  สําหรับความรูเกี่ยวกับ
บทบาทอํานาจหนาที่และปฏิบัติงานของ  ผูใหญบานอยูในระดับและพบอีกวา อายุ ระยะเวลาดํารง
ตําแหนง อาชีพและการประสานงานมีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของผูใหญบาน สวน
ระดับการศึกษา การฝกอบรมและศึกษาดูงานและความรูเกี่ยวกับบทบาทอํานาจหนาที่ไมทําให
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานแตกตางกัน 
 วรียา   เอียววิบูลย   (2541) ทําการศึกษาวิจัย เ ร่ืองศักยภาพในการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการบริหารสวนตําบล  พบวา 

1) คณะกรรมการสนับสนุนการปฏิบัติการพัฒนาชนบทระดับตําบล (คปต.) มีความ
คิดเห็นตอศักยภาพในการปฏิบัติงานในภาพรวมของคณะกรรมการบริหาร อบต. อยูใน
เกณฑคอนขางสูง และมีความคิดเห็นตอการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร
องคการบริหารสวนตําบลในมิติยอยในดานตาง ๆ ไดแก ดานการบริหารงบประมาณ 
อยูในเกณฑที่สูง ดานการวางแผน ดานการประเมินผล ดานการตัดสินใจ ดานการ
ปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ และดานการเปนผูนํา อยูในเกณฑปานกลาง 
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2) ผลการทดสอบสมมติฐาน  พบวา  ตําแหนงของคณะทํางานสนับสนุนการพัฒนา
ชนบทระดับตําบล (คปต.) มีความสัมพันธในทางบวกกับศักยภาพในการปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการบริหารองคการบริหาร อบต. อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สวนตัวแปร
อ่ืน ๆ คือ ประสบการณืในการปฏิบัติงานกับสภาตําบล และ อบต. เดิม ความเชื่อใน
หลักประชาธิปไตยและความรูความเขาใจในบทบาทหนาที่ของ  อบต .  ของ
คณะกรรมการสนับสนุนการปฏิบัติงานพัฒนาชนบทระดับตําบล (คปต .) ไมมี
ความสัมพันธกับศักยภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร 

 โสฬส  ปญจะวิสุทธิ์ (2541) ไดทําการศึกษาวิจัยเร่ือง  ปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จของการ
บริหารกิจการประปาหมูบานขนาดใหญ  พบวา ในภาพรวมมีความสําเร็จอยูในระดับสูง โดยมี
ความสําเร็จมากที่สุดในดานการบริหารกิจการรองลงมาคือ การบริการแกสมาชิกและนอยที่สุด คือ 
การมีกําไรจากกองทุน 
 ผลการทดสอบสมมติฐาน ปจจัยที่มีความสัมพันธกับความสําเร็จในการบริหารกิจการ คือ 
ระดับการศึกษากับการไดรับการนิเทศติดตามผลจากหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของและปจจัยที่ไมมี
ความสัมพันธกับความสําเร็จของการบริหารกิจการ เพศ อายุ อาชีพ รายไดตอเดือน การไดรับการ
ฝกอบรมการสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ และการไดติดตอส่ือสาร 
 สุทธิชัย  จรูญเนตร (2542) ไดศึกษาวิจัย  ระดับประสิทธิภาพในการวางแผนพัฒนาของ
คณะกรรมการบริหารองคการสวนตําบล  ศึกษากรณี  อําเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี 
พบวา คณะกรรมการบริการองคการบริหารสวนตําบล สวนใหญมีอายุมากวา  50  ป จบการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน อาชีพทํานา ไดรับขอมูลในระดับปานกลางไดรับการฝกอบรมแนะนําใน
ระดับปานกลาง  มีการประสานงานกันในองคการบริหารสวนตําบลระดับกลาง มีการประสานงาน
กับหนวยงานอื่นระดับปานกลางโดยภาพรวมมีสิทธิภาพในการวางแผนอยูในระดับมาก ปจจัยที่มี
ผลตอประสิทธิภาพในการวางแผนพัฒนาตําบล  ไดแก  การไดรับขอมูลขาวสาร  การไดรับการ
ฝกอบรมประสบการณดานการเมือง  การประสานงานกับหนวยงานอื่น และความรูความเขาใจใน
บทบาทหนาที่ 
 เอกราช  มณีกรรณ  (2542)  ศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบรหิาร
องคการบริหารสวนตําบล  ศึกษากรณีจังหวัดมุกดาหาร  พบวา  คณะกรรมการบริหารองคการ
บริหารสวนตําบล  มีความรูความเขาใจบทบาทหนาที่  ในระดับปานกลาง  มีประสิทธิภาพรวมใน
ระดับสูง  ปจจัยที่มีความสัมพันธกับประสิทธิภาพ  ไดแก  ประสบการณในการปฏิบัติงาน  ปจจัยที่
ไมมีความสัมพันธไดแก  เพศ อายุ ระดับการศึกษา  อาชีพ  รายได  ตําแหนง  และความรูความเขาใจ
บทบาทขององคการบริหารสวนตําบล 
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บทท่ี  3 
ระเบียบวิธีวิจัย 

  
 การศึกษาวิจัยเร่ือง  “ปจจัยที่มีผลตอการปฏิบัติงานกองชางของเทศบาลในเขตตําบลกลางดง” 
โดยมีขั้นตอนการศึกษาดังนี้ 
 
3.1 ประชากรที่ศึกษา 
 ประชากร ที่ใชในการศึกษาครั้งนี้  ไดแก  นายกเทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรี  เลขานุการ
นายกเทศมนตรี  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  สมาชิกสภาเทศบาล  ปลัดเทศบาล และขาราชการและ
ลูกจางกองชาง    รวมทั้งสิ้น  52  คน 
 
3.2 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้คือแบบสอบถาม (Questionnaire)  ซ่ึงสรางมาจากการศึกษา
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ โดยแบงโครงสรางของแบบสอบถามออกเปน  2  สวน   ดังนี้ 
 สวนที่  1  เปนคําถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ซ่ึงไดแก ตําแหนง เพศ 
อายุ  ระดับการศึกษา  และประสบการณการทํางาน   
 สวนที่  2  เปนคําถามเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอการปฏิบัติงานของกองชางเทศบาล  ไดแบง
ออกเปน  ปจจัยดานเจาหนาที่และบุคลากร จํานวน 5 ขอ  ปจจัยดานอุปกรณ/เครื่องมือ/เทคโนโลยี
และสถานที่ปฏิบัติงาน จํานวน 3 ขอ   ปจจัยดานงบประมาณ จํานวน 4 ขอ   ปจจัยดานขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน จํานวน 2 ขอ และปจจัยดานภาวะผูนํา  จํานวน 6 ขอ 
 
3.3 การเก็บรวบรวมขอมูล 

ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้  ผูวิจัยเปนผูเก็บขอมูลดวยตนเอง โดยการสงแบบสอบถามไปยัง
ประชากรเปาหมายในเทศบาลตําบลสีมามงคลและเทศบาลตําบลกลางดง  ตําบลกลางดง  อําเภอ
ปากชอง จังหวัดนครราชสีมา  จํานวน 52 คน 

 
3.4 การวิเคราะหและประมวลผลขอมูล 

เมื่อรวบรวมขอมูลแลวทําการตรวจสอบความสมบูรณและความถูกตองของขอมูลที่ไดจาก
แบบสอบถาม จากนั้นนําขอมูลที่ไดมาประมวลผลดวยโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS for windows โดย
ในสวนขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามจะทําการพิจารณาคาความถี่ คารอยละ อายุต่ําสุด อายุ
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สูงสุด สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและคาเฉล่ียอายุ และในสวนปจจัยที่มีผลตอการปฏิบัติงานของกอง
ชางเทศบาล  จะทําการพิจารณาคาเฉลี่ยคะแนนรายกลุมและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยมีเกณฑ
การพิจารณาเกี่ยวกับคาเฉลี่ย  ดังนี้ 

3.4.1 เกณฑการใหคะแนนเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอการปฏิบัติงานของกองชางเทศบาล มี
ดังนี้ 

     ปญหาหรืออุปสรรคในการปฏิบัติงานมากที่สุด                  ให   5  คะแนน 
     ปญหาหรืออุปสรรคในการปฏิบัติงานมาก                                ให  4   คะแนน 
     ปญหาหรืออุปสรรคในการปฏิบัติงานปานกลาง                   ให  3  คะแนน 
     ปญหาหรืออุปสรรคในการปฏิบัติงานนอย                                 ให  2  คะแนน 
     ปญหาหรืออุปสรรคในการปฏิบัติงานนอยที่สุด/ไมมีปญหาเลย ให  1  คะแนน 

3.4.2 เกณฑการแบงระดับคาเฉลี่ย  
 สําหรับเกณฑที่ใชในการวิเคราะหการใหคะแนนเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอการปฏิบัติงานของ
กองชางเทศบาล  ใหเกณฑคาเฉลี่ยในการแบงระดับ  ดังนี้ 

คาเฉลี่ย 1.00 – 1.79   หมายถึง  ระดับปญหาการปฏิบัติงานนอยที่สุด/ไมมีปญหา 
 คาเฉลี่ย 1.80 – 2.59   หมายถึง  ระดับปญหาการปฏิบัติงานนอย 
 คาเฉลี่ย 2.60 – 3.39   หมายถึง  ระดับปญหาการปฏิบัติงานปานกลาง 
 คาเฉลี่ย 3.40 – 4.29   หมายถึง  ระดับปญหาการปฏิบัติงานมาก 
 คาเฉลี่ย 4.30 – 5.00   หมายถึง  ระดับปญหาการปฏิบัติงานมากที่สุด 
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บทที่  4 
ผลการวิเคราะหขอมลู 

 
 จากการศึกษาปจจัยที่มีผลตอการปฏิบัติงานกองชางของเทศบาลในเขตตําบลกลางดง  
อําเภอปากชอง  จังหวัดนครราชสีมา ขอมูลที่ไดจากการรวบรวมตามแบบสอบถามนํามาวิเคราะห
หาคาทางสถิติ ไดแก คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาที่ได
นําเสนอในรูปตาราง และความเรียง โดยแบงการนําเสนอออกเปน 2  ตอน  ดังนี้  
 ตอนที่  1   ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม  

ตอนที่  2   ปจจัยที่มีผลตอการปฏิบัติงานของกองชางเทศบาล   
 
4.1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 ผูศึกษาไดทําการวิเคราะหขอมูลลักษณะสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม โดยการแจก
แจงความถี่และหาคารอยละ  ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
 

1) ตําแหนง 
                จากการรวบรวมขอมูลของผูตอบแบบสอบถามจํานวน  52 คน  พบวา  ผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญมีตําแหนงอยูในฝายนักการเมืองทองถ่ิน รอยละ 65.40 และอยูในฝาย
ขาราชการและลูกจาง รอยละ 34.60  ตามลําดับ รายละเอียดแสดงในตารางที่  4.1 
 

ตารางที่ 4.1  ความถี่และรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามตําแหนง 
 

ตําแหนง ความถี่ รอยละ 
ฝายการเมือง 34 65.40 

ฝายขาราชการและลูกจาง 18 34.60 
รวม 52 100.00 

 

 
2)  เพศ  

                จากการรวบรวมขอมูลของผูตอบแบบสอบถามจํานวน  52 คน  พบวา  ผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย รอยละ 84.60 ในขณะที่เพศหญิง คิดเปนรอยละ 15.40  
รายละเอียดแสดงในตารางที่  4.2 
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ตารางที่ 4.2  ความถี่และรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามเพศ 
 

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

 

 
3) อายุ 
       จากการรวบรวมขอมูลของผูตอบแบบสอบถามจํานวน 52 คน ที่ตอบแบบสอบถาม

เกี่ยวกับอายุ แลวนํามาหาคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน อายุสูงสุด และอายุต่ําสุด ไดผลการ
วิเคราะห คือ ผูตอบแบบสอบถาม มีอายุเฉลี่ย 45 ป สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 10.89  โดยผูมีอายุสูงสุด
มีอายุ 72 ป และผูอายุต่ําที่สุดอายุ 27 ป  รายละเอียดแสดงในตารางที่  4.3  

 

ตารางที่ 4.3  คาเฉลี่ย สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน อายุสูงสุด และอายุต่ําสุด ของผูตอบแบบสอบถาม 
        เกี่ยวกับอาย ุ  

 

X   S.D. อายุสูงสดุ (ป) อายุต่ําสดุ (ป) 
45 10.89 72 27 

 
4) ระดับการศึกษา 

           จากผลการรวบรวมขอมูลของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 52 คน พบวาสวนใหญจบ
การศึกษาในระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 34.60 รองลงมาจบการศึกษาระดับอนุปริญญา รอยละ 
28.80  จบการศึกษามัธยมปลาย รอยละ 13.50 จบระดับประถมศึกษาและอื่นๆ (ระดับปริญญาโท) 
รอยละ 9.60 เทากัน และจบการศึกษาระดับมัธยมตน รอยละ 3.80  ตามลําดับ รายละเอียดแสดงใน
ตารางที่  4.4 
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ตารางที่ 4.4  คาความถี่และรอยละของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับระดบัการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา ความถี่   รอยละ 
ประถมศึกษา 5 9.60 

มัธยมศึกษาตอนตน 2 3.80 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 7 13.50 

อนุปริญญา 15 28.80 
ปริญญาตรี 18 34.60 

อ่ืนๆ (ปริญญาโท) 5 9.60 
รวม 52 100.00 

 
5) ประสบการณการทํางานในเทศบาล 
จากผลการรวบรวมขอมูลของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 52 คน พบวาสวนใหญมี

ประสบการณทํางานในเทศบาลระยะเวลา 5 ถึง 8 ป คิดเปนรอยละ 36.50 รองลงมามีประสบการณ
ทํางาน 1 ถึง 4 ป และมากกวา 8 ป รอยละ 28.80 เทากัน  และมีประสบการณทํางานนอยกวา 1 ป 
รอยละ 5.80  ตามลําดับ รายละเอียดแสดงในตารางที่  4.5 
 

ตารางที่ 4.5  คาความถี่และรอยละของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับประสบการณการทํางาน 

  

ประสบการณการทํางาน ความถี่   รอยละ 
นอยกวา 1 ป 3 5.80 

1 – 4 ป 15 28.80 
5 – 8 ป 19 36.50 

มากกวา 8 ป 15 28.80 
รวม 52 100.00 

 

         
4.2 ปจจัยท่ีมีผลตอการปฏิบัตงิานของกองชางเทศบาล   

จากการเก็บรวบรวมขอมูลของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับปญหาในการปฏิบัติงานของ
กองชางเทศบาล  เพื่อศึกษาถึงปจจัยที่มีผลในการปฏิบัติงานของกองชางเทศบาลในเขตตําบลกลาง
ดง  โดยนํามาหาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ไดผลการวิเคราะหดังแสดงในตารางที่  4.6 ถึง 
ตารางที่ 4.10  
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ตารางที่ 4.6  คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยดานเจา 
        หนาที่และบุคลากร 
    

ฝายนักการเมืองทองถิ่น ฝายขาราชการและลูกจาง ปจจัยดานเจาหนาท่ีและบุคลากร 
 X S.D. ความหมาย X S.D. ความหมาย 

1. บุคลากรที่ปฏิบัติงานดานกองชางมี
จํานวนไมเพยีงพอ 

3.82 0.94 มาก 3.22 1.31 ปานกลาง 

2. บุคลากรกองชางไมมีความรูความ
เขาใจในระเบยีบ ขอบังคับและขาด
ทักษะทีจ่ําเปนในการปฏิบัติงาน 

2.76 0.99 ปานกลาง 2.50 1.04 นอย 

3. บุคลากรกองชางขาดทักษะและ
ประสบการณในการใชวัสดอุุปกรณ
เครื่องมือ เทคโนโลยี 

2.74 1.08 ปานกลาง 2.44 0.98 นอย 

4. บุคลากรกองชางไมมีความสามัคคี
และไมใหความรวมมือในการ
ปฏิบัติงาน 

2.26 1.16 นอย 1.89 1.02 นอย 

5. บุคลากรกองชางขาดความ
กระตือรือรนและเอาใจใสในการ
ปฏิบัติงาน 

2.50 1.21 นอย 2.00 0.97 นอย 

ภาพรวม 2.81 1.08 ปานกลาง 2.41 1.06 นอย 
 

 จากตารางที่ 4.6  โดยภาพรวม ฝายนักการเมืองทองถ่ินเห็นวาปจจัยดานเจาหนาที่และ
บุคลากร เปนอุปสรรคตอการปฏิบัติงานอยูในระดับปานกลาง  ในขณะที่ฝายขาราชการปละลูกจาง
เห็นวาปจจัยดานเจาหนาที่และบุคลากร เปนอุปสรรคตอการปฏิบัติงานอยูในระดับนอย  โดยมี
ความเห็นรวมกันในเรื่องบุคลากรกองชางไมมีความสามัคคีและไมใหความรวมมือในการ
ปฏิบัติงาน และบุคลากรกองชางขาดความกระตือรือรนและเอาใจใสในการปฏิบัติงาน และมี
ความเห็นตางกันในเรื่องบุคลากรที่ปฏิบัติงานดานกองชางมีจํานวนไมเพียงพอ  บุคลากรกองชางไม
มีความรูความเขาใจในระเบียบและขอบังคับ และขาดทักษะที่จําเปนในการปฏิบัติงาน  และ
บุคลากรกองชางขาดทักษะและประสบการณในการใชวัสดุอุปกรณเครื่องมือ เทคโนโลยี  เมื่อ
พิจารณาเรียงลําดับคาเฉลี่ยรายขอจากมากไปหานอยพบวาทั้งฝายนักการเมืองทองถ่ินและฝาย
พนักงาน มีความเห็น ดังนี้ 
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 ฝายนักการเมืองทองถ่ินเห็นวา  บุคลากรที่ปฏิบัติงานดานกองชางมีจํานวนไมเพียงพอ มี
คาเฉลี่ยสูงสุด (3.82) รองลงมา คือ บุคลากรกองชางไมมีความรูความเขาใจในระเบียบและขอบังคับ
และขาดทักษะที่จําเปนในการปฏิบัติงาน (2.76)   บุคลากรกองชางขาดทักษะและประสบการณใน
การใชวัสดุอุปกรณเครื่องมือ เทคโนโลยี (2.74)  บุคลากรกองชางขาดความกระตือรือรนและเอาใจ
ใสในการปฏิบัติงาน (2.50) และบุคลากรกองชางไมมีความสามัคคีและไมใหความรวมมือในการ
ปฏิบัติงาน มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด (2.26) 
 ฝายขาราชการและลูกจางเห็นวา  บุคลากรที่ปฏิบัติงานดานกองชางมีจํานวนไมเพียงพอ มี
คาเฉลี่ยสูงสุด (3.22) รองลงมา คือ บุคลากรกองชางไมมีความรูความเขาใจในระเบียบและขอบังคับ 
และขาดทักษะที่จําเปนในการปฏิบัติงาน (2.50) บุคลากรกองชางขาดทักษะและประสบการณใน
การใชวัสดุอุปกรณเครื่องมือ เทคโนโลยี (2.44)  บุคลากรกองชางขาดความกระตือรือรนและเอาใจ
ใสในการปฏิบัติงาน (2.00) และบุคลากรกองชางไมมีความสามัคคีและไมใหความรวมมือในการ
ปฏิบัติงาน มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด (1.89) 
 
ตารางที่ 4.7  คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยดาน 
        อุปกรณเครื่องมือ เทคโนโลยีและสถานที่ปฏิบัติงาน 
    

ฝายนักการเมืองทองถิ่น ฝายขาราชการและลูกจาง ปจจัยดานอปุกรณ เคร่ืองมือ เทคโนโลยี
และสถานที่ปฏิบัตงิาน 

 

X S.D. ความหมาย X S.D. ความหมาย 
1. วัสดุอุปกรณ เครื่องมือ ครุภัณฑ ของ
กองชางไมมีความทันสมัย คณุภาพต่ํา
และไมเหมาะสมตอการปฏิบัติงาน 

2.97 0.88 ปานกลาง 3.00 1.41 ปานกลาง 

2. วัสดุอุปกรณ เครื่องมือ ครุภัณฑ ของ
งานกองชางมไีมเพียงพอตอการ
ปฏิบัติงาน 

3.12 1.19 ปานกลาง 3.17 1.25 ปานกลาง 

3. สถานที่ทํางานกองชางไมมีความ
เหมาะสม จึงไมสามารถรองรับการ
ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3.47 0.74 มาก 3.06 1.59 ปานกลาง 

ภาพรวม 3.19 0.94 ปานกลาง 3.08 1.33 ปานกลาง 
 

 จากตารางที่ 4.7 โดยภาพรวม ทั้งฝายนักการเมืองทองถ่ินและฝายขาราชการและลูกจางเห็น
วาปจจัยดานอุปกรณ เครื่องมือ เทคโนโลยีและสถานที่ปฏิบัติงานมีผลตอการปฏิบัติงานอยูในระดับ
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ปานกลาง  เมื่อพิจารณาเรียงลําดับคาเฉลี่ยรายขอจากมากไปหานอยพบวาทั้งฝายนักการเมือง
ทองถ่ินและฝายขาราชการและลูกจาง มีความเห็น  ดังนี้ 
 ฝายนักการเมืองทองถ่ินเห็นวา สถานที่ทํางานกองชางไมมีความเหมาะสม จึงไมสามารถ
รองรับการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ มีคาเฉลี่ยสูงสุด (3.47) รองลงมา คือ วัสดุอุปกรณ 
เครื่องมือ ครุภัณฑ ของงานกองชางมีไมเพียงพอตอการปฏิบัติงาน (3.12)  และวัสดุอุปกรณ 
เครื่องมือ ครุภัณฑ ของกองชางไมมีความทันสมัย คุณภาพต่ําและไมเหมาะสมตอการปฏิบัติงาน มี
คาเฉลี่ยนอยที่สุด (2.97) 
 ในขณะที่ฝายขาราชการและลูกจางเห็นวา วัสดุอุปกรณ เครื่องมือ ครุภัณฑ ของงานกองชาง
มีไมเพียงพอตอการปฏิบัติงาน มีคาเฉลี่ยสูงสุด (3.17) รองลงมาคือ สถานที่ทํางานกองชางไมมี
ความเหมาะสม จึงไมสามารถรองรับการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ (3.06) และวัสดุอุปกรณ 
เครื่องมือ ครุภัณฑ ของกองชางไมมีความทันสมัย คุณภาพต่ําและไมเหมาะสมตอการปฏิบัติงาน มี
คาเฉลี่ยนอยที่สุด (3.00) 
 

ตารางที่ 4.8  คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยดาน 
       งบประมาณ 

    

ฝายนักการเมืองทองถิ่น ฝายขาราชการและลูกจาง ปจจัยดานงบประมาณ 
 X S.D. ความหมาย X S.D. ความหมาย 

1. การจัดสรรงบประมาณดานบุคลากร
ของกองชางไมเหมาะสมและไมเพยีงพอ
ตอการปฏิบัติงาน 

2.94 0.74 ปานกลาง 3.00 1.37 ปานกลาง 

2. การจัดสรรงบประมาณดานการจัดซื้อ
วัสดุอุปกรณ เครื่องมือ และครุภัณฑ ไม
เพียงพอตอการปฏิบัติงาน 

2.65 0.88 ปานกลาง 2.78 1.35 ปานกลาง 

3. การจัดสรรงบประมาณซอมแซมวัสดุ 
อุปกรณ เครื่องมือ และครุภณัฑ ไม
เพียงพอตอการปฏิบัติงาน 

2.76 0.95 ปานกลาง 2.89 1.28 ปานกลาง 

4. ขอบังคับในการจัดสรรงบประมาณ
และการบริหารกองชางมีระเบียบปฏิบัติ
หลายขั้นตอน ทําใหเกิดความลาชาใน
การปฏิบัติงาน 

2.91 0.79 ปานกลาง 2.56 1.04 นอย 

ภาพรวม 2.82 0.84 ปานกลาง 2.81 1.26 ปานกลาง 
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 จากตารางที่ 4.8 โดยภาพรวม ทั้งฝายนักการเมืองทองถ่ินและฝายขาราชการและลูกจางเห็น
วาปจจัยดานงบประมาณมีผลตอการปฏิบัติงานอยูในระดับปานกลาง  เมื่อพิจารณาเรียงลําดับ
คาเฉลี่ยรายขอจากมากไปหานอยพบวาทั้งฝายนักการเมืองทองถ่ินและฝายขาราชการและลูกจาง มี
ความเห็นแตกตางกันบางสวน ดังนี้ 
 ฝายนักการเมืองทองถ่ินเห็นวา การจัดสรรงบประมาณดานบุคลากรของกองชางไม
เหมาะสมและไมเพียงพอตอการปฏิบัติงาน มีคาเฉลี่ยสูงสุด (2.94) รองลงมาคือ ขอบังคับในการ
จัดสรรงบประมาณและการบริหารกองชางมีระเบียบปฏิบัติหลายขั้นตอน ทําใหเกิดความลาชาใน
การปฏิบัติงาน (2.91) การจัดสรรงบประมาณซอมแซมวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ และครุภัณฑ ไม
เพียงพอตอการปฏิบัติงาน (2.76) และการจัดสรรงบประมาณดานการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ เครื่องมือ 
และครุภัณฑ ไมเพียงพอตอการปฏิบัติงาน มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด (2.65) 
 ฝายขาราชการและลูกจางเห็นวา การจัดสรรงบประมาณดานบุคลากรของกองชางไม
เหมาะสมและไมเพียงพอตอการปฏิบัติงาน มีคาเฉลี่ยสูงสุด (3.00) รองลงมาคือ การจัดสรร
งบประมาณซอมแซมวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ และครุภัณฑ ไมเพียงพอตอการปฏิบัติงาน (2.89) การ
จัดสรรงบประมาณดานการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ เครื่องมือ และครุภัณฑ ไมเพียงพอตอการปฏิบัติงาน 
(2.78) และขอบังคับในการจัดสรรงบประมาณและการบริหารกองชางมีระเบียบปฏิบัติหลาย
ขั้นตอน ทําใหเกิดความลาชาในการปฏิบัติงาน มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด (2.56) 
 
ตารางที่ 4.9  คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยดานขั้นตอน 

      ในการปฏบิัติงาน 
    

ฝายนักการเมืองทองถิ่น ฝายขาราชการและลูกจาง ปจจัยดานขั้นตอนในการปฏิบัตงิาน 
 X S.D. ความหมาย X S.D. ความหมาย 

1. กฎระเบยีบที่ใชในงานกองชางมีความ
ยุงยาก ซับซอน และเปนอุปสรรคตอการ
ปฏิบัติงาน 

2.79 0.81 ปานกลาง 2.44 0.98 นอย 

2. ขั้นตอนในการปฏิบัติงานมีความ
ยุงยากและไมเอื้อตอการปฏิบัติงานของ
กองชางทําใหเกิดความลาชาในการ
ปฏิบัติงาน 

2.71 0.87 ปานกลาง 2.28 1.02 นอย 

ภาพรวม 2.75 0.84 ปานกลาง 2.36 1.00 นอย 
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 จากตารางที่ 4.9 โดยภาพรวม ฝายนักการเมืองทองถ่ินเห็นวาปจจัยดานขั้นตอนในการ
ปฏิบัติงาน มีผลตอการปฏิบัติงานอยูในระดับปานกลาง  ในขณะที่ฝายขาราชการและลูกจางเห็นวา
ปจจัยดานขั้นตอนในการปฏิบัติงาน มีผลตอการปฏิบัติงานอยูในระดับนอย  เมื่อพิจารณาเรียงลําดับ
คาเฉลี่ยรายขอจากมากไปหานอยพบวาทั้งฝายการเมืองและฝายขาราชการและลูกจาง มีความเห็น 
ดังนี้ 
 ฝายนักการเมืองทองถ่ินเห็นวา กฎระเบียบที่ใชในงานกองชางมีความยุงยาก ซับซอน และ
เปนอุปสรรคตอการปฏิบัติงานมีคาเฉล่ียสูงสุด (2.79) และขั้นตอนในการปฏิบัติงานมีความยุงยาก
และไมเอื้อตอการปฏิบัติงานของกองชางทําใหเกิดความลาชาในการปฏิบัติงาน มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด 
(2.71) 
               ฝายขาราชการและลูกจางเห็นวา กฎระเบียบที่ใชในงานกองชางมีความยุงยาก ซับซอน 
และเปนอุปสรรคตอการปฏิบัติงานมีคาเฉลี่ยสูงสุด (2.44) และขั้นตอนในการปฏิบัติงานมีความ
ยุงยากและไมเอื้อตอการปฏิบัติงานของกองชางทําใหเกิดความลาชาในการปฏิบัติงาน มีคาเฉลี่ยนอย
ที่สุด (2.28) 
 
ตารางที่ 4.10  คาเฉลี่ยและสวนเบีย่งเบนมาตรฐานของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยดานภาวะ 

         ผูนํา 
    

ฝายนักการเมืองทองถิ่น ฝายขาราชการและลูกจาง ปจจัยดานภาวะผูนํา 
 X S.D. ความหมาย X S.D. ความหมาย 

1. ผูบังคับบัญชา/ผูบริหารของเทศบาล 
ขาดทักษะ ความรูและความสามารถใน
การบริหารงานใหสอดคลองกับ
กฎระเบยีบและขอบังคับที่บังคับใชใน
กองชางทําใหเปนอุปสรรคตอการ
ปฏิบัติงาน 

2.56 1.02 นอย 2.78 1.31 ปานกลาง 

2. ผูบังคับบัญชา/ผูบริหารของเทศบาล 
ขาดความสัมพันธอันดีตอบคุลากรของ
กองชางทําใหเปนอุปสรรคตอการ
ปฏิบัติงาน 

2.68 1.17 ปานกลาง 2.50 1.34 นอย 
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ตารางที่ 4.10  (ตอ) 
    

ฝายนักการเมืองทองถิ่น ฝายขาราชการและลูกจาง ปจจัยดานภาวะผูนํา 
 X S.D. ความหมาย X S.D. ความหมาย 

3. ผูนําในหนวยงานกองชาง ไมสามารถ
ควบคุมการบริหารงานดานกองชางและ
ควรปรับปรุงวธีิการบริหารจัดการ เพื่อ
ทําใหการปฏบิัติงานเกิดประสิทธิผลมาก
ขึ้น 

2.47 1.10 นอย 1.94 1.11 นอย 

4. บุคลากรดานกองชางขาดความเคารพ
เชื่อฟงผูบังคับบัญชา/ผูบริหารเทศบาล 

1.78 1.00 นอยที่สุด/
ไมมีปญหา 

1.67 1.03 นอยที่สุด/
ไมมีปญหา 

5. ผูบังคับบัญชา/ผูบริหารของเทศบาล 
ไมใหความสําคัญตอบุคลากรดานกอง
ชางในการปฏบิัติงานอยางเสมอภาค 

2.59 1.13 นอย 2.44 1.15 นอย 

6. นโยบายตางๆ ของผูบริหาร ดานกอง
ชางไมถูกสนองตอบในการนําไปปฏิบัติ
และเปนอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

2.57 1.08 นอย 2.17 1.25 นอย 

ภาพรวม 2.44 1.08 นอย 2.25 1.20 นอย 
 
 จากตารางที่ 4.10 โดยภาพรวม ทั้งฝายนักการเมืองทองถ่ินและฝายขาราชการและลูกจาง
เห็นวาปจจัยดานภาวะผูนํา มีผลตอการปฏิบัติงานอยูในระดับนอย  เมื่อพิจารณาเรียงลําดับคาเฉลี่ย
รายขอจากมากไปหานอยพบวาทั้งฝายการเมืองและฝายขาราชการและลูกจาง มีความเห็น  ดังนี้ 
 ฝายนักการเมอืงทองถ่ินเห็นวา ผูบังคับบัญชา/ผูบริหารของเทศบาล ขาดความสัมพันธอันดี
ตอบุคลากรของกองชางทําใหเปนอุปสรรคตอการปฏิบัติงาน มีคาเฉลี่ยสูงสุด (2.68) รองลงมาคือ 
ผูบังคับบัญชา/ผูบริหารของเทศบาล ไมใหความสําคัญตอบุคลากรดานกองชางในการปฏิบัติงาน
อยางเสมอภาค (2.59) นโยบายตางๆ ของผูบริหาร ดานกองชางไมถูกสนองตอบในการนําไปปฏิบัติ
และเปนอุปสรรคในการปฏิบัติงาน (2.57) ผูบังคับบัญชา/ผูบริหารของเทศบาล ขาดทักษะ ความรู
และความสามารถในการบริหารงานใหสอดคลองกับกฎระเบียบและขอบังคับที่บังคับใชในกองชาง
ทําใหเปนอุปสรรคตอการปฏิบัติงาน (2.56) ผูนําในหนวยงานกองชาง ไมสามารถควบคุมการ
บริหารงานดานกองชางและควรปรับปรุงวิธีการบริหารจัดการ เพื่อทําใหการปฏิบัติงานเกิด
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ประสิทธิผลมากขึ้น (2.47) และบุคลากรดานกองชางขาดความเคารพเชื่อฟงผูบังคับบัญชา/ผูบริหาร
เทศบาล  มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด (1.78)  
 ฝายขาราชการและลูกจาง เห็นวาผูบังคับบัญชา/ผูบริหารของเทศบาล ขาดทักษะ ความรู
และความสามารถในการบริหารงานใหสอดคลองกับกฎระเบียบและขอบังคับที่บังคับใชในกองชาง
ทําใหเปนอุปสรรคตอการปฏิบัติงาน มีคาเฉลี่ยสูงสุด (2.78) รองลงมาคือ ผูบังคับบัญชา/ผูบริหาร
ของเทศบาล ขาดความสัมพันธอันดีตอบุคลากรของกองชางทําใหเปนอุปสรรคตอการปฏิบัติงาน 
(2.50) ผูบังคับบัญชา/ผูบริหารของเทศบาล ไมใหความสําคัญตอบุคลากรดานกองชางในการ
ปฏิบัติงานอยางเสมอภาค (2.44) นโยบายตางๆ ของผูบริหาร ดานกองชางไมถูกสนองตอบในการ
นําไปปฏิบัติและเปนอุปสรรคในการปฏิบัติงาน (2.17) ผูนําในหนวยงานกองชาง ไมสามารถ
ควบคุมการบริหารงานดานกองชางและควรปรับปรุงวิธีการบริหารจัดการ เพื่อทําใหการปฏิบัติงาน
เกิดประสิทธิผลมากขึ้น (1.94) และบุคลากรดานกองชางขาดความเคารพเชื่อฟงผูบังคับบัญชา/
ผูบริหารเทศบาล มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด (1.67) 
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บทที่  5 
สรุปผล  อภปิรายผลและขอเสนอแนะ 

 
จากผลการวิเคราะหขอมูลในบทที่ 4  สามารถนํามาสรุปและอภิปรายผล เพื่อใหทราบถึง

ปจจัยที่มีผลตอการปฏิบัติงานกองชางของเทศบาลในเขตตําบลกลางดง อําเภอปากชอง จังหวัด
นครราชสีมา  ไดดังนี้ 

 
5.1 สรุปผลการศึกษา 
 การศึกษาปจจัยที่เปนอุปสรรคตอการปฏิบัติงานกองชางของเทศบาลในเขตตําบลกลางดง 
อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา  ปรากฏผลการศึกษา  ดังนี้ 

5.1.1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญดํารงตําแหนงเปนนกัการเมืองทองถ่ิน(รอยละ 65.40) เปน
เพศชาย (รอยละ 84.60) อายุเฉลี่ย 45 ป ผูมีอายุต่ําสุดอายุ 27 ป สวนผูอายุสูงสุดมีอายุ 72 ป จบ
การศึกษาสวนใหญระดับปรญิญาตรี (รอยละ 34.60) และสวนใหญมีประสบการณทาํงาน 5 ถึง 8 ป 
(รอยละ 36.50)   

5.1.2 ปจจัยท่ีเปนอุปสรรคตอการปฏิบตัิงานของกองชางเทศบาล   
จากการพิจารณาคาเฉลี่ยในภาพรวม  พบวา ทั้งฝายนักการเมืองทองถ่ินและฝายขาราชการ

และลูกจาง มีความเห็นสอดคลองกันวาปจจัยที่เปนอุปสรรคตอการปฏิบัติงานกองชางของเทศบาล
ในเขตตําบลกลางดง  อําเภอปากชอง  จังหวัดนครราชสีมา อันดับหนึ่ง คือ ปจจัยดานอุปกรณ 
เครื่องมือ เทคโนโลยีและสถานที่ปฏิบัติงาน (3.19 และ 3.08) รองลงมาคือ ปจจัยดานงบประมาณ 
(2.82 และ  2.81) ปจจัยดานเจาหนาที่และบุคลากร (2.81 และ 2.41)  ปจจัยดานขั้นตอนในการ
ปฏิบัติงาน (2.75 และ 2.36) และปจจัยดานภาวะผูนํา (2.44  และ 2.25) ตามลําดับ  แตเมื่อพิจารณา
ปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานกองชางในแตละคําถาม ปรากฏวา ปญหาดานบุคลากรที่
ปฏิบัติงานกองชางมีจํานวนไมเพียงพอเปนอุปสรรคตอการปฏิบัติงานกองชางอันดับหนึ่ง (3.82 
และ 3.22) 
 
5.2 อภิปรายผล 

จากการศึกษา พบวา ทั้งฝายนักการเมืองทองถ่ินและฝายขาราชการและลูกจาง มีความเห็น
วาปจจัยดานอุปกรณ เครื่องมือ เทคโนโลยีและสถานที่ปฏิบัติงาน เปนอุปสรรคตอการปฏิบัติงาน
ของกองชางเทศบาลอยูในอันดับแรก โดยฝายนักการเมืองทองถ่ินเห็นวาสถานที่ทํางานไมเหมาะสม
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เปนปญหาอันดับหนึ่ง ตางจากฝายพนักงาน เห็นวาวัสดุอุปกรณ เครื่องมือและครุภัณฑงานชางมีไม
เพียงพอเปนปญหาอันดับหนึ่ง  สวนปจจัยดานงบประมาณ  ทั้งฝายนักการเมืองทองถ่ินและฝาย
พนักงาน มีความเห็นสอดคลองกันวาปญหาอันดับหนึ่งคือ การจัดสรรงบประมาณดานบุคลากรของ
กองชางไมเหมาะสมและไมเพียงพอตอการปฏิบัติงาน   เชนเดียวกับปจจัยดานเจาหนาที่และ
บุคลากร และปจจัยดานขั้นตอนในการปฏิบัติงาน ซ่ึงทั้งสองฝายก็มีความเห็นสอดคลองกัน โดย
ปญหาอันดับหนึ่งของปจจัยดานเจาหนาที่และบุคลากร คือ บุคลากรที่ปฏิบัติงานดานกองชางมี
จํานวนไมเพียงพอ โดยฝายนักการเมืองทองถ่ินเห็นวาปญหาบุคลากรที่ปฏิบัติงานกองชางมีจํานวน
ไมเพียงพอมีปญหาระดับมาก  ในขณะที่ฝายขาราชการและลูกจางเทศบาลเห็นวาปญหาบุคลากรที่
ปฏิบัติงานกองชางไมเพียงพอมีปญหาระดับปานกลาง  สวนปญหาอันดับหนึ่งของปจจัยดาน
ขั้นตอนในการปฏิบัติงานคือ กฎระเบียบที่ใชในงานกองชางมีความยุงยาก ซับซอนและเปน
อุปสรรคตอการปฏิบัติงาน แตปจจัยดานภาวะผูนํา ทั้งสองฝายมีความเห็นแตกตางกัน โดยฝาย
นักการเมืองทองถ่ินเห็นวาปญหาอันดับหนึ่งคือ ผูบังคับบัญชา/ผูบริหารของเทศบาลขาด
ความสัมพันธอันดีตอบุคลากรกองชางทําใหเปนอุปสรรคตอการ/ปฏิบัติงาน ตางจากฝายขาราชการ
และลูกจางเห็นวาปญหาอันดับหนึ่งคือผูบังคับบัญชาผูบริหารของเทศบาลขาดทักษะ ความรูและ
ความสามารถในการบริหารงานใหสอดคลองกับกฎระเบียบและขอบังคับที่ใชบังคับในกองชางทํา
ใหเปนอุปสรรคตอการปฏิบัติงาน   

ในสวนของปญหาอื่นๆ ที่พบนั้นระหวางฝายนักการเมืองทองถ่ินและฝายขาราชการและ
ลูกจาง อาจมีความเห็นในแตละขอยอยแตกตางกันในระดับคาเฉลี่ยในบางขอ และเมื่อพิจารณาราย
ขอพบวาทั้งสองฝายมีความเห็นวาแตละหัวขอในตอนที่ 2 ของบทที่ 4 ลวนเปนเปนปญหาที่เปน
อุปสรรคตอการปฏิบัติงานเชนเดียวกันแตระดับปญหามากนอยตางกัน  มีเพียงหัวขอการขาดความ
เคารพเชื่อฟงผูบังคับบัญชา/ผูบริหารเทศบาลเทานั้นที่ทั้งสองฝายเห็นวาไมมีปญหา 
 
5.3 ขอเสนอแนะตามผลการศึกษา 

แมวาการศึกษาวิจัยพบวาปจจัยตางๆ ที่ไดศึกษามีอิทธิพลตอการปฏิบัติงานในระดับนอยถึง
ปานกลาง  แตก็ควรนํามาใชในการปรับปรุงแกปญหา เพื่อใหเกิดการปฏิบัติงานกองชางของ
เทศบาลในเขตตําบลกลางดง  อําเภอปากชอง  จังหวัดนครราชสีมา ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด  ผล
การศึกษาสามารถนํามาใชเปนแนวทางในการจัดลําดับความสําคัญในการแกปญหา โดยควรมีการ
แกปญหาในดานอุปกรณ เครื่องมือ เทคโนโลยีและสถานที่ปฏิบัติงานใหมีความพรอม  รวมทั้งควร
จัดสรรบุคลากรในการปฏิบัติงานกองชางใหเพียงพอตอการปฏิบัติงานกอนเปนอันดับแรก  หาก
ขาดวัสดุอุปกรณบางอยาง หรือบุคลากรไมมีความพรอมในการปฏิบัติงานชางก็อาจเกิดความ



 

 

35

ผิดพลาดได เชน  การใชตลับเมตรที่ชํารุด อาจทําใหการวัดผิดพลาดสงผลใหการประมาณการราคา
เกิดความคลาดเคลื่อนจากความเปนจริง  เปนตน  และควรมีการจัดสรรงบประมาณใหแกกองชางให
เพียงพอทั้งดานบุคลากรและวัสดุอุปกรณ  สวนดานบุคลากรควรมีการอบรมใหความรูเพื่อเพิ่ม
ทักษะในการปฏิบัติงานใหแกบุคลากรอยางสม่ําเสมอ  รวมถึงอบรมใหความรูเกี่ยวกับกฎระเบียบ
ในการปฏิบัติงานใหแกบุคลากรและผูบริหารเทศบาล  เพื่อใหสามารถนําไปใชไดอยางมี
ประสิทธิภาพและไมเปนอุปสรรคในการปฏิบัติงาน  
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แบบสอบถาม 
 

ปจจัยท่ีมีผลตอการปฏิบัติงานกองชางของเทศบาลในเขตตําบลกลางดง 
อําเภอปากชอง  จังหวัดนครราชสีมา 

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

คําชี้แจง 
 แบบสอบถามชุดนี้เปนสวนหนึ่งของการศกึษาวิชา MASTER  PROJECT  ระดับปรญิญา
โท  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  หลักสูตรการบริหารงานกอสรางและสาธารณูปโภค  สํานักวิชา
วิศวกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  ซ่ึงจัดทําขึ้นโดยมวีตัถุประสงค 
 1.  เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอการปฏิบัติงานกองชางของเทศบาลในเขตตําบลกลางดง อําเภอ
ปากชอง จังหวัดนครราชสีมา 
              2.  เพื่อใชผลการศึกษาเปนแนวทางในการแกปญหาการปฏิบัตงิานกองชางของเทศบาลใน
เขตตําบลกลางดง อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา 
  

 ผูวิจัยใครขอความอนุเคราะหในการตอบแบบสอบถามนี้ตามความเปนจริงมากที่สุด และ
โปรดตอบแบบสอบถามทุกขอ  คําตอบของทานผูวิจยัจะถือเปนความลับและการนําเสนอ
ผลการวิจัยเปนลักษณะภาพรวม โดยจะไมมีผลกระทบตอผูตอบแบบสอบถามแตอยางใด 
แบบสอบถามนี้แบงเปน 2 สวนดังนี ้
 สวนที่ 1  เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 สวนที่ 2  1  เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับปจจยัที่มีผลตอการปฏิบัติงานกองชางของเทศบาล 
 
 ผูวิจัย  ขอขอบพระคณุที่ทานกรุณาใหขอมลูอันเปนประโยชนตอการศกึษาในครั้งนีด้วย 
 
 
          ผูวิจัย 
       นายฤทธิรณ  สันทนววิิตต 
            นักศึกษาบณัฑิตศึกษา 
          สาขาวิชาวศิวกรรมโยธา  สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร 
       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
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ตอนที่  1  ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
คําชี้แจง  โปรดทําเครื่องหมาย     ลงใน  □  ที่กําหนดใหหรือเดิมขอความลงในชองวางให
สมบูรณ 
1.  ตําแหนงของทาน 
 □  บุคลากรฝายการเมือง  
                □ บุคลากรฝายขาราชการหรือลูกจาง  
 
2.  เพศ  □  ชาย  □  หญิง 
 
3.  อายุ...................ป 
 
4.  ระดับการศึกษา 
 □  ประถมศึกษา   □  อนุปริญญา 
 □  มัธยมศึกษาตอนตน  □  ปริญญาตรี 
 □  มัธยมศึกษาตอนปลาย  □  อ่ืน ๆ (ระบุ)................................ 
 
5.  ประสบการณการทํางานในเทศบาล 
 □  นอยกวา 1 ป   □  1 – 4 ป 
 □  5 – 8 ป   □  มากกวา 8 ป 
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ตอนที่  2  ปจจัยท่ีมีผลตอการปฏิบัติงานกองชางเทศบาล 
คําชี้แจง : โปรดตอบแบบสอบถามโดยประเมินความถี่ของการปฏิบัติในชอง “ระดับความถี่” โดย
ทําเครื่องหมาย   ลงใน  □   (เลือกขอละ 1 ตัวเลือกเทานั้น) 
 เลือก 5 หมายถึง  เปนปญหาหรืออุปสรรคในการปฏิบัติงานมากที่สุด 
 เลือก 4 หมายถึง  เปนปญหาหรืออุปสรรคในการปฏิบัติงานมาก 
 เลือก 3 หมายถึง  เปนปญหาหรืออุปสรรคในการปฏิบัติงานปานกลาง 
 เลือก 2 หมายถึง  เปนปญหาหรืออุปสรรคในการปฏิบัติงานนอย 
 เลือก 1 หมายถึง  เปนปญหาหรืออุปสรรคในการปฏิบัติงานนอยที่สุด 
 

ระดับความถี ่ 
ขอความ (5) (4) (3) (2) (1) 

ปจจัยดานเจาหนาท่ีและบุคลากร 
1. บุคลากรที่ปฏิบัติงานดานกองชางมี
จํานวนไมเพยีงพอ 

     

2. บุคลากรกองชางไมมีความรูความเขาใจ
ในระเบยีบ ขอบังคับและขาดทักษะทีจ่ําเปน
ในการปฏิบัติงาน 

     

3. บุคลากรกองชางขาดทักษะและ
ประสบการณในการใชวัสดอุุปกรณ
เครื่องมือ เทคโนโลยี 

     

4. บุคลากรกองชางไมมีความสามัคคีและ
ไมใหความรวมมือในการปฏิบัติงาน 

     

5. บุคลากรกองชางขาดความกระตือรือรน
และเอาใจใสในการปฏิบัติงาน 

     

      
 
.  
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ระดับความถี ่ 
ขอความ (5) (4) (3) (2) (1) 

ปจจัยดานอปุกรณ เคร่ืองมือ และเทคโนโลยี 
1. วัสดุอุปกรณ เครื่องมือ ครุภัณฑ ของกอง
ชางไมมีความทันสมัย คุณภาพต่ําและไม
เหมาะสมตอการปฏิบัติงาน 

     

2. วัสดุอุปกรณ เครื่องมือ ครุภัณฑ ของงาน
กองชางมีไมเพียงพอตอการปฏิบัติงาน 

     

3. สถานที่ทํางานกองชางไมมีความ
เหมาะสม จึงไมสามารถรองรับการ
ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

     

ปจจัยดานงบประมาณ 
1. การจัดสรรงบประมาณดานบุคลากรของ
กองชางไมเหมาะสมและไมเพียงพอตอการ
ปฏิบัติงาน 

     

2. การจัดสรรงบประมาณดานการจัดซื้อวสัดุ
อุปกรณ เครื่องมือ และครุภณัฑ ไมเพียงพอ
ตอการปฏิบัติงาน 

     

3. การจัดสรรงบประมาณซอมแซมวัสดุ 
อุปกรณ เครื่องมือ และครุภณัฑ ไมเพียงพอ
ตอการปฏิบัติงาน 

     

4. ขอบังคับในการจัดสรรงบประมาณและ
การบริหารกองชางมีระเบียบปฏิบัติหลาย
ขั้นตอน ทําใหเกิดความลาชาในการ
ปฏิบัติงาน 
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ระดับความถี ่ขอความ 
(5) (4) (3) (2) (1) 

ปจจัยดานขั้นตอนในการปฏิบัตงิาน 
1. กฎระเบยีบที่ใชในงานกองชางมีความยุงยาก 
ซับซอน และเปนอุปสรรคตอการปฏิบัติงาน 

     

2. ขั้นตอนในการปฏิบัติงานมีความยุงยากและ
ไมเอื้อตอการปฏิบัติงานของกองชางทําใหเกิด
ความลาชาในการปฏิบัติงาน 

     

ปจจัยดานภาวะผูนํา 
1. ผูบังคับบัญชา/ผูบริหารของเทศบาล ขาด
ทักษะ ความรูและความสามารถในการ
บริหารงานใหสอดคลองกับกฎระเบยีบและ
ขอบังคับที่บังคับใชในกองชางทําใหเปน
อุปสรรคตอการปฏิบัติงาน 

     

2. ผูบังคับบัญชา/ผูบริหารของเทศบาล ขาด
ความสัมพันธอันดีตอบุคลากรของกองชางทํา
ใหเปนอุปสรรคตอการปฏิบัติงาน 

     

3. ผูนําในหนวยงานกองชาง ไมสามารถ
ควบคุมการบริหารงานดานกองชางและควร
ปรับปรุงวิธีการบริหารจัดการ เพื่อทําใหการ
ปฏิบัติงานเกิดประสิทธิผลมากขึ้น 

     

4. บุคลากรดานกองชางขาดความเคารพเชือ่ฟง
ผูบังคับบัญชา/ผูบริหารเทศบาล 

     

5. ผูบังคับบัญชา/ผูบริหารของเทศบาล ไมให
ความสําคัญตอบุคลากรดานกองชางในการ
ปฏิบัติงานอยางเสมอภาค 

     

6. นโยบายตางๆ ของผูบริหาร ดานกองชางไม
ถูกสนองตอบในการนําไปปฏิบัติและเปน
อุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
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ประวัติผูเขียน 
 

               นายฤทธิรณ  สันทนวิวิตต เกิดเมื่อวันที่ 11 เดือนกุมภาพันธ พุทธศักราช 2519  สําเร็จ
การศึกษาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีกอสราง) จากมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา 
เมื่อพุทธศักราช 2551 หลังจากสําเร็จการศึกษาไดเขาศึกษาตอในระดับปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา (การบริหารงานกอสรางและระบบสาธารณูปโภค) มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี ในปพุทธศักราช 2552  ปจจุบันรับราชการที่เทศบาลตําบลสีมามงคล อําเภอปาก
ชอง จังหวัดนครราชสีมา ตําแหนงหัวหนากองชาง 
 
 
 
 

 
 

 
 
 


