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ชัยอานันท์ เตชะสารฐิกลู (2556) ปั จจัยที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพการทางานของพนักงานเทศบาล
นครนครราชสี มา การค้นคว้าอิสระ รป .ม.บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันรัชต์ภาคย์
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บทคัดย่ อ
การศึกษา วิจยั เรื่ องปัจจัยที่ ส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพการทางานของพนักงานเทศบาลนคร
นครราชสี มา มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษา และเปรี ยบเทียบระดับ ปั จจัยที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพการ
ทางานของพนักงานเทศบาลนคร นครราชสี มา ด้านคุณสมบัติของพนักงาน ด้านลักษณะงาน ด้าน
เงินเดือนและสวัสดิการ ด้านการบริ หารจัดการ ด้านสภาพแวดล้อมการทางาน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การวิจยั ครั้งนี้เป็ น พนักงานของ สานักปลัด เทศบาลนคร นครราชสี มา จานวน 71 คน ใช้การสุ่ ม
ตัวอย่างแบบเจาะจง (purposive sampling) จาแนกตามเพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา
และรายได้ต่อเดือน เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมู ลเป็ น แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการ วิเคราะห์
ข้อมูลได้แก่ ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
ทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติทดสอบ t-test และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way
ANOVA) โดยพนักงานเทศบาลนครนครราชสี มาเป็ นเ พศหญิง คิดเป็ นร้อยละ 67.61 เป็ นเพศชาย
คิดเป็ นร้อยละ 32.39 พนักงานเทศบาลนครนครราชสี มา ส่ วนใหญ่มีอายุอยูร่ ะหว่าง 25 – 30 ปี คิด
เป็ นร้อยละ 35.21 และอายุอยูร่ ะหว่าง 31 - 40 ปี คิดเป็ นร้อยละ 35.21 พนักงานเทศบาลนคร
นครราชสี มาส่ วนใหญ่เป็ นโสด คิดเป็ นร้อยละ 47.89 รองลงมาสมรสแล้ว คิดเป็ นร้อยละ 46.48ส่ วน
ใหญ่มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ 77.47 ด้านรายได้ส่วนใหญ่มี รายได้ อยูร่ ะหว่าง
10,000 - 15,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 43.66 รองลงมามีรายได้ อยูร่ ะหว่าง 15,001 - 20,000 บาท คิด
เป็ นร้อยละ 28.17 ผลการวิจยั โดยภาพรวมพบว่าค่าเฉลี่ย ปั จจัยที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพการทางาน
ของพนักงานเทศบาลนครนครราชสี มา โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก โดยด้านทีก่ ลุ่มตัวอย่างเห็นว่า
เป็ นปั จจัยที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพการทางาน มากกว่าด้านอื่น ๆ คือด้าน สภาพแวดล้อมการทางาน
โดยเฉพาะเรื่ อง สถานที่ทางานสะอาดถูกสุ ขลัก ษณะ รองลงมาคือ ด้านคุณสมบัติของพนักงาน
โดยเฉพาะเรื่ องพนักงานมีความซื่อสัตย์ ส่ วนด้านการบริ หารจัดการ กลุ่มตัวอย่างเห็นว่าเป็ น ปัจจัยที่
ส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพการทางานน้อยกว่าด้านอื่น ๆ โดยเฉพาะเรื่ องที่ผบู้ ริ หารสนับสนุนการทางาน
สาหรับ การทดสอบสมมติฐานพบว่า พนักงาน เทศบาลนครนครราชสี มา ที่มี เพศต่างกัน มี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับ ปั จจัยที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพการทางานของพนักงานเทศบาลนคร
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นครราชสี มา แตกต่างกันเฉพาะ ด้านคุณสมบัติของพนักงาน สาหรับ อายุ ที่ตา่ งกัน มีความคิดเห็น
เกี่ยวกับ ปั จจัยที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพการทางานของพนักงานเทศบาลนครนครราชสี มา แตกต่าง
กันเฉพาะด้านสภาพแวดล้อมการทางาน ส่ วนด้านสถานภาพสมรส ระดับการศึกษา และรายได้ต่อ
เดือนที่ต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปั จจัยที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพการทางานของพนักงานเทศบาล
นคร นครราชสี มา ไม่แตกต่างกันในทุก ๆ ด้านคือ ด้านคุณสมบัติของพนักงาน ด้านลักษณะงาน
ด้านเงินเดือนและสวัสดิการ ด้านการบริ หารจัดการ ด้านสภาพแวดล้อมการทางาน
ข้อเสนอแนะการศึกษาครั้งนี้ 1) ด้านคุณสมบัติของพนักงาน พนักงานเชื่อว่า ปั จจัยที่ส่งผล
ต่อประสิ ทธิ ภาพการทางานของพนักงาน คือ การส่ งเสริ มให้ พนักงานมีความขยัน
เสี ยสละเพื่องาน

พนักงาน สามารถทางานร่ วมกับเพื่อนร่ วมงานได้เป็ นอย่างดี

อดทนและ
ต้องมีความรู้

ความสามารถ ในงานที่ได้รับมอบหมายและพนักงานต้องมีความซื่ อสัตย์ดงั นั้นทาง เทศบาลนคร
นครราชสี มา ต้องมีนโยบายส่ งเสริ มให้พนักงานได้มีการศึกษาหาค วามรู ้เพิ่มเติม การส่ งเสริ มการ
อบรม การพัฒนาศักยภาพของพนักงานอย่างต่อเนื่อง 2) ด้านลักษณะงาน พนักงานเชื่อว่า ปัจจัยที่
ส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพการทางานของพนักงาน ก็คือ ปริ มาณงานที่มอบหมายให้พนักงานมีความ
เหมาะสมกับเวลาที่กาหนด ภาระหน้าที่งานที่มอบหมายให้พนักงานมีความชัดเจน งานที่มอบหมาย
ท้าทายความสามารถของพนักงาน มีการมอบหมายงานที่เหมาะสมกับความรู ้ ความสามารถของ
พนักงานนอกจากนั้นต้องมีเครื่ องมือและอุปกรณ์ที่ทนั สมัยสาหรับใช้ทางาน
3) ด้านเงินเดือนและสวัสดิการ เทศบาลนครนครราชสี มา ต้องดูแลพนักงานในเรื่ อง เงินเดือนที่
พนักงานได้รับให้เพียงพอกับภาวะค่าครองชีพซึ่งจะส่ งผลต่อประสิ ทธิภาพการทางานของพนักงาน
มีการจ่ายเงินเดือนตามความรู ้ความสามารถ

4) ด้านการบริ หารจัดการ พนักงาน เทศบาลนคร

นครราชสี มา เชื่อว่า ปั จจัยที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพการทางานของพนักงาน ก็คือ ผูบ้ ริ หารมีความรู้
ความสามารถและวิสัยทัศน์ที่ดี มีความซื่ อสัตย์ยตุ ิธรรมมีการกาหนดเป้ าหมายการทางานและวิธีวดั
ประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลการทางานที่ชดั เจน

5) ด้านสภาพแวดล้อมการทางาน พนักงาน

เทศบาลนคร นครราชสี มา เชื่อว่า ปั จจัยที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพการทางานของพนักงาน ก็คือ
อุปกรณ์สานักงานมีความเหมาะสมต่อการทางาน มีการปรับปรุ งพื้นที่การทางานให้สะอาดอยูเ่ สมอ
และสถานที่ทางานมีการแบ่งสัดส่ วนและจัดพื้นที่อย่างชัดเจน

