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บทคัดย่ อ
การศึกษาวิจยั เรื่ องปัจจัยที่มีผลต่อความสาเร็ จในการปฏิบตั ิงานของพนักงานเทศบาลนคร
นครราชสี มา มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษา และเปรี ยบเทียบระดับ ปั จจัยที่มีผลต่อความสาเร็ จในการ
ปฏิบตั ิงานของพนักงานเทศบาลนคร นครราชสี มา ด้านสวัสดิการ ด้านบทบาทของผูบ้ ริ หาร ด้าน
การวางแผนการปฏิบตั ิงาน ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
รวม 5 ด้าน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้เป็ น พนักงานของ สานักปลัด เทศบาลนคร
นครราชสี มา จานวน 71 คน ใช้การสุ่ มตัวอย่างแบบเจาะจง (purposive sampling) จาแนกตาม เพศ
อายุ สถานภาพสมรส การศึกษา และรายได้ เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็ นแบบสอบถาม สถิติ
ที่ใช้ในการ วิเคราะห์ขอ้ มูลได้แก่ ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation) ทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติทดสอบ t-test และการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) โดยพนักงานเทศบาลนครนครราชสี มาเป็ นเพศหญิง คิด
เป็ นร้อยละ 67.61 เป็ นเพศชาย คิดเป็ นร้อยละ 32.39 พนักงานเทศบาลนครนครราชสี มา ส่ วนใหญ่มี
อายุอยูร่ ะหว่าง 25 – 30 ปี คิดเป็ นร้อยละ 35.21 และอายุอยูร่ ะหว่าง 31 - 40 ปี คิดเป็ นร้อยละ 35.21
พนักงานเทศบาลนครนครราชสี มาส่ วนใหญ่เป็ นโสด คิดเป็ นร้อยละ 47.89 รองลงมาสมรสแล้ว คิด
เป็ นร้อยละ 46.48 ส่ วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ 77.47 ด้านรายได้ส่วนใหญ่
มีรายได้อยูร่ ะหว่าง 10,000 - 15,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 43.66 รองลงมามีรายได้ อยูร่ ะหว่าง 15,001
- 20,000 บาท บาท คิดเป็ นร้อยละ 28.17 ผลการวิจยั โดยภาพรวม พบว่า ค่าเฉลี่ยปั จจัยที่มีผลต่อ
ความสาเร็ จในการปฏิบตั ิงานของพนักงานเทศบาลนครนครราชสี มา โดยภาพรวม อยูร่ ะดับปาน
กลาง โดยด้านที่พนักงานเทศบาลนครนครราชสี มา เห็นว่า เป็ น ปั จจัยที่มีผลต่อความสาเร็ จในการ
ปฏิบตั ิงานมากกว่าด้านอื่น ๆ คือด้านบทบาทของ ผูบ้ ริ หาร โดยเฉพาะเรื่ องที่ ผูบ้ ริ หารวางตนได้
เหมาะสมและเป็ นแบบอย่างที่ดี รองลงมาคื อด้านการวางแผนการปฏิบตั ิงาน โดยเฉพาะเรื่ องที่
กระบวนการสื่ อสารในเทศบาลมีท้ งั แบบเป็ นทางการและไม่เป็ นทางการ
ส่ วนด้านการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศพนักงานเทศบาลนครนครราชสี มา เห็นว่า เป็ นปั จจัยที่มีผลต่อความสาเร็ จใน
การปฏิบตั ิงานน้อยกว่าด้านอื่น ๆ โดยเฉพาะเรื่ องที่เทศบาลนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้
ในการทางานขององค์การทาให้งานมีประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น สาหรับ การทดสอบสมมติฐานพบว่า

ข
พนักงานเทศบาลนครนครราชสี มา ที่มีเพศ อายุ สถานภาพสมรส การศึกษา และรายได้ต่างกัน มี
ความคิดเห็นว่าเกี่ยวกับ ปั จจัยที่มีผลต่อความสาเร็ จในการปฏิบตั ิงาน โดยภาพรวมในทุก ๆ ด้านคือ
ด้านสวัสดิการ ด้านบทบาทของผูบ้ ริ หาร ด้านการวางแผนการปฏิบตั ิงาน ด้านการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ด้านการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน ไม่แตกต่างกัน ข้อเสนอแนะการศึกษาครั้งนี้ 1) ด้าน
สวัสดิการ พนักงาน เทศบาลนครนครราชสี มา ต้องการให้ เทศบาลมีวนั หยุดพักผ่อนประจาปี ที่
เหมาะสม 2) ด้านบทบาทของผูบ้ ริ หาร พนักงาน เทศบาลนครนครราชสี มา มีความคาดหวังว่า
ผูบ้ ริ หารมีความรู ้ความสามารถและสามารถให้คาปรึ กษากับพนักงานได้ และผูบ้ ริ หารส่ งเ สริ ม
ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน 3) ด้านการวางแผนการปฏิบตั ิงาน เทศบาลนครนครราชสี มา ต้อง
มีการสารวจสภาพปัจจุบนั ปัญหาและความต้องการของพนักงานเพื่อเป็ นข้อมูลในการวางแผน
พนักงาน และ แผนการปฏิบตั ิงานมีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์การบริ หาร
ส่ วนจังหวัด 4) ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เทศบาลนครนครราชสี มา ต้อง นาเทคโนโลยี
สารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการทางานขององค์การทาให้งานมีประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น พนักงาน
ต้องการให้องค์การบริ หารส่ วนตาบล มีการแก้ไขปั ญหาร่ วมกันโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อ
ต่อการทางานและการเรี ยนรู ้ ขององค์การ 5) ด้านการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน เทศบาลนคร
นครราชสี มา ต้อง แจ้งผลการประเมินพนักงานซึ่งจะ ช่วยให้มีการปรับปรุ งและพัฒนาการทางาน
ขององค์การบริ หารส่ วนตาบล เป็ นการเพิ่มโอกาสให้พนักงานได้รับการพัฒนาให้กา้ วหน้ายิง่ ขึ้น
เช่น การเลื่อนตาแหน่งและผลตอบแทนต่าง ๆ

