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Abstract 
 The purposes of this study were 1) to study the principle Performance of operation of municipal employees 

in Chachoengsao province 2) to study the operational efficiency of municipal employees in Chachoengsao province 

3) to study the relationship between Principle Performance to give and operational efficiency of municipal 

employees in Chachoengsao province, and 4) to study the problem and suggestions about the relationship between 

Principle Performance and operational efficiency of municipal employees in Chachoengsao province. The samples 

were 255 people who were municipal administration, head of government, and employees municipal in 

Chachoengsao province. The instrument used in data collection was a 5 rating scale questionnaire and the statistic 

used in data analysis were percentage, mean, standard deviation, and the Pearson correlation coefficient.

The results were as follows :

 1. The performance of municipal employees in the province was in a high level. When consider 

separately, all aspect was also in a high level. Three high score aspects in descending order were the morality and 

ethics, the services, and the teamwork, respectively.

2. The operational efficiency of municipal employees in the province was in a high level. When consider separately, 

all aspect was also in a high level. Three high score aspects in descending order were the services equally, the 

service continues, and providing on-time, respectively.

 3.  The core performance aspects had a positive correlation with the efficiency of municipal employees at a 

high level. The high level aspects in descending order were the most excellent service, inferior to the adhering to 

the morality and ethics, and an unwavering achievement with a statistically significant at the .05 level.

Keywords : Core competencies of municipal employees, Operational efficiency of municipal employees.

บทคัดยอ
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาสมรรถนะหลักการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลในจังหวัดฉะเชิงเทรา 2) ศึกษา

ประสทิธภิาพการปฏบิตังิานของพนกังานเทศบาลในจงัหวดัฉะเชงิเทรา 3) ศกึษาความสัมพนัธระหวางสมรรถนะหลกักบัประสิทธภิาพการ

ปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลในจังหวัดฉะเชิงเทรา 4) ศึกษาปญหาและขอเสนอแนะเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางสมรรถนะหลักกับ

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลในจังหวัดฉะเชิงเทรา กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก นักบริหารงานเทศบาล หัวหนา

สวนราชการ และพนักงานเทศบาลในจังหวัดฉะเชิงเทรา จํานวนทั้งสิ้น 255 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถาม

มาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลคือ คารอยละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธแบบเพียรสัน
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 ผลการวิจัยพบวา

 1. สมรรถนะหลกัของพนกังานเทศบาลในจงัหวดัฉะเชงิเทรา โดยรวมอยูในระดบัมาก เมือ่พจิารณาเปนรายดานพบวาอยูในระดบั

มากทุกดาน โดยเรียงคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 ลําดับ ไดแก ดานการยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม ดานการบริการ

ที่ดี และดานการทํางานเปนทีม ตามลําดับ

 2. ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลในจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดาน

พบวา อยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 ลําดับ ไดแก ดานการใหบริการอยางเสมอภาค ดานการใหบริการ

อยางตอเนื่อง และดานการใหบริการที่ตรงเวลา ตามลําดับ

 3. สมรรถนะหลกัทกุดานมคีวามสมัพนัธทางบวกกบัประสิทธภิาพการปฏิบตังิานของพนกังานเทศบาลในระดบัสูง ดานทีม่ากทีส่ดุ 

ไดแก ดานการบรกิารทีด่ ีรองลงมา ดานการยดึมัน่ในความถกูตองชอบธรรมและจรยิธรรม และดานการมุงผลสมัฤทธิ ์อยางมนียัสาํคญัทาง

สถิติที่ระดับ .05

คําสําคัญ : สมรรถนะหลักของพนักงานเทศบาล, ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
 ในการพัฒนาองคกรใหประสบผลสําเร็จ เปนไปตาม

วัตถุประสงคและเปาหมายขององคกรไมวาภาครัฐหรือภาคเอกชน

จําเปนอยางยิ่งตองมีบุคลากรที่มีประสิทธิภาพเปนกลไกขับเคล่ือน

สําคัญที่มุ งไปสู ความสําเร็จขององคกร และเปนเหตุผลหลัก

ประการหนึ่งที่องคกรตางเลือกที่จะลงทุนเพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหกับ

บุคลากรของตน โดยจะเห็นไดจากองคกร หลายแหงจัดสรร

งบประมาณเพื่อการพัฒนาและฝกอบรมบุคลากรท่ีชัดเจนมากขึ้น 

สําหรับประเทศไทยหลังจากท่ีมีการปฏิรูประบบราชการทําใหเกิด

กระบวนการกระจายอํานาจท้ังสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวน

ทองถิ่น เปาหมายหลักของการพัฒนาภาครัฐจะเนนการทํางานโดย

ยึดผลลัพธความคุ มคาความรับผิดชอบมุงตอบสนองตอความ

ตองการของสงัคม และความพงึพอใจของประชาชนผูรบับรกิารเปน

สาํคญั โดยเฉพาะการกระจายอาํนาจจากสวนกลางไปสูสวนทองถิน่ 

ซึง่เปนการใหอาํนาจในการปกครองตนเอง เปดโอกาสใหประชาชน

มสีวนรวมรบัผดิชอบชมุชนและมกีารดาํเนนิการ การปกครองตนเอง

ตามอุดมการณประชาธิปไตย ซ่ึงเทากับเปนการเพิ่มความสามารถ

และเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารจัดการบริการสาธารณะให

ทั่วถึงและตรงกับความตองการของประชาชนในทองถิ่น สงผลให

บุคลากรของทองถิ่นตองพัฒนาตนเองอยางสมํ่าเสมอเพื่อใหมี

สมรรถนะท่ีเหมาะสมและเพยีงพอแกการปฏิบัตงิานในการใหบรกิาร

และสรางความพงึพอใจแกประชาชน แตทาํอยางไรองคกรปกครอง

สวนทองถิ่นจึงจะมีบุคลากรท่ีมีคุณภาพและคุณลักษณะอ่ืนๆ ที่จะ

ทําใหบุคคลสามารถสรางผลงานไดโดดเดนและสามารถนําความรู

ทกัษะ ความสามารถ คณุลกัษณะอืน่ๆ มาใชประโยชนในการปฏบิตัิ

งานใหบรรลุตามวัตถุประสงคขององคกรได (รัชฎา ณ นาน, 2550, 

หนา 1-2)

 การพฒันาทรพัยากรบคุคลจงึเปนปจจัยหนึง่ทีอ่งคกรตางๆ 

กําลังใหความสําคัญอยางยิ่ง เพราะทรัพยากรบุคคลเปรียบเสมือน

สินทรัพยที่ทรงคุณคามากที่สุดขององคกร เปนกลยุทธหนึ่งที่

สามารถสรางความไดเปรียบเชิงการแขงขันขององคกร ดวยเหตุผล

ดังกลาว องคกรตางๆ จึงพยายามที่จะแสวงหากลยุทธหรือเครื่อง

มอืตางๆ มาใชในการบรหิารทรพัยากรบคุคล เชน การบรหิารจดัการ

ผูมีความสามารถสูง (talent management) การบริหารจัดการ

ทรัพยากรบุคคลโดยใชทักษะเปนพื้นฐาน (skill based human 

resource management) การบริหารผลการปฏิบัติงาน 

(competency-based human resource management) เปนตน 

(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2556)

 จากเครื่องมือในการบริหารทรัพยากรบุคคลที่กลาวมาแลว 

การบริหารทรัพยากรบุคคล โดยใช สมรรถนะเป นพื้นฐาน 

(competency-based human resource management) นบัวา

เปนเครือ่งมอืทีอ่งคกรธรุกจิหลายแหงในประเทศไทย ไดตืน่ตัวและ

นําระบบสมรรถนะมาใชในการบริหารทรัพยากรบุคคล เชน บริษัท 

ปูนซีเมนตไทย จํากัด (มหาชน) บริษัท เอไอเอส จํากัด (มหาชน) 

กลุมบริษัทเครือไทย จํากัด (มหาชน) สําหรับภาคราชการและ

รัฐวิสาหกิจ ก็เห็นความสําคัญและใหความสนใจ ในการนําระบบ

สมรรถนะมาใชในการบริหารทรัพยากรบุคคลเชนเดียวกัน เชน 

สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (สํานักงาน ก.พ.) ได

จางบริษัท HAY Group มาเปนที่ปรึกษา ในการสรางและพัฒนา

ระบบสมรรถนะให โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสนับสนุนใหขาราชการ

แสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมกับหนาท่ีและสงเสริมใหปฏิบัติภารกิจ

ในหนาที่ใหดียิ่งขึ้น จะกําหนดใหขาราชการทุกคนตองมีสมรรถนะ

หลักรวมกัน 5 สมรรถนะ ซึ่งเปนคุณลักษณะรวมกันของขาราชการ
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พลเรือน โดยมีจุดหมายเพื่อหลอหลอมคานิยมและพฤติกรรม

ที่พึงประสงครวมกัน และไดเริ่มทดลองใชกับขาราชการตั้งแตป 

พ.ศ. 2547 เปนตนมา (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 

2556)

 ทั้งนี้เนื่องจากสมรรถนะ (Performance) จะเปนเครื่องมือ

พื้นฐานในการบริหารทรัพยากรบุคคล ดานอ่ืนๆ ท้ังการบริหาร

จดัการผูมคีวามสามารถสงู การพฒันาความกาวหนาตามสายวชิาชพี 

การบริหารผลการปฏิบัติงาน เปนตน การนําสมรรถนะมาประยุกต

ใชในการบริหารทรัพยากรบุคคลนั้นจะชวย ใหองคกรไดบุคลากรที่

สามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพและไดผลการปฏิบัติงาน

ตรงตามวัตถปุระสงคและเปาหมายขององคกร จากสภาวการณการ

เปลี่ยนแปลงของโลกดังกลาวทําใหองคกรตางๆ ตองหันมาทบทวน

พิจารณาสมรรถนะขององคกร เพื่อใหองคกรสามารถรองรับการ

เปลีย่นแปลงทีร่นุแรงจากภายนอกได หากองคกรทีต่องการจะสราง

ความไดเปรยีบ ในเชงิการแขงขนั (competitive advantage) และ

สราง ขีดความสามารถท่ีจะตานทานตอกระแสการเปลี่ยนแปลง

นั้นได จําเปนตองพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรในองคกรเสียกอน 

ซึ่งบุคลากรในองคกรถือวาเปนปจจัยสําคัญในการท่ีจะชวยสงเสริม

ผลกัดนัใหสมรรถนะขององคกรเปนสมรรถนะทีแ่ทจรงิและสามารถ

แขงขันกบัองคกรอืน่ไดอยางมปีระสทิธภิาพ อีกทัง้ยงัชวยใหองคกร

มีความแข็งแกรง และสามารถยืนหยัดทามกลางกระแสความ

เปลีย่นแปลงได สมรรถนะจงึมคีวามสาํคญัตอ การบรหิารทรพัยากร

บคุคลขององคกร ดงันี ้(มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร, 

2556)

 1) เปนเครือ่งมอืชวยในการเปลีย่นแปลงวสิยัทศัน พนัธกจิ 

เปาประสงค วฒันธรรมองคกร และยทุธศาสตรตางๆ ขององคกรมา

สูกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล

 2) เปนเครื่องมือในการพัฒนาความสามารถของบุคลากร

ในองคกรอยางมรีะบบตอเนือ่ง และสอดคลองกบัวสัิยทศัน พนัธกจิ 

เปาประสงค วัฒนธรรมองคกรและยุทธศาสตรขององคกร

 3) เปนมาตรฐานการแสดงพฤตกิรรมทีด่ใีนการทาํงานของ

บุคลากร ซึ่งสามารถนําไปใชในการวัดและประเมินผล การปฏิบัติ

งานของบุคลากรไดอยางชัดเจนและมีประสิทธิภาพ

 4) เปนพ้ืนฐานสาํคญัของระบบการบรหิารทรพัยากรบคุคล

ในดานตางๆ ขององคกร เชน การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 

การพัฒนาบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงาน การพัฒนา

ความกาวหนาทางอาชีพ การวางแผนการสืบทอดตําแหนง และ

การจายผลตอบแทน เปนตน

 เทศบาลเปนหนวยการปกครองสวนทองถ่ินมีพนักงาน

เทศบาลที่เปนขาราชการฝายประจําเปนบุคลากรขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น คอยปฏิบัติงานที่เปนภารกิจประจําสํานักงาน

ตามอํานาจหนาที่ของตนที่ไดมีการกําหนดเอาไวแลวในมาตรฐาน

กําหนดตําแหนงในแตละตําแหนงและแตละสายงาน หรืออาจจะ

ปฏิบัติงานนอกสํานักงานก็ได ซ่ึงมีความเกี่ยวพันกับชีวิตความเปน

อยูของประชาชนอยางใกลชิด เพราะหนาที่ของเทศบาลนั้นตอง

ติดตอและใหบริการแกประชาชนตั้งแตเกิดจนตาย ทั้งในเรื่อง

งานการทะเบียน การสาธารณูปโภค สาธารณูปการการศึกษา การ

สาธารณสขุ การรกัษาความสะอาด การรกัษาความปลอดภยัในชีวติ

และทรัพยสิน เปนตน ซึ่งนับวาเปนภาระหนาที่ที่ใกลชิดกับ

ประชาชนในทองถิ่นมาก ซึ่งแตกตางกับคณะผูบริหารทองถิ่น ที่วา 

คณะผูบริหารทองถิ่นรับผิดชอบและมีภารกิจในลักษณะของการ 

“ทําอะไร” สวนการ “ทําอยางไร” ก็จะเปนหนาที่ของพนักงาน

เทศบาล โดยมีปลัดเทศบาลเปนผูบังคับบัญชาสูงสุดของพนักงาน

เทศบาลทําหนาที่กํากับและดูแล

 ฉะนั้น พนักงานเทศบาลจึงถือไดวาเปนบุคลากรองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นที่มีสําคัญยิ่งตอการพัฒนาทองถิ่น ในรูปแบบ

เทศบาล ความรับผิดชอบอํานาจหนาที่ที่กําหนดไวของแตละ

ตําแหนงของพนักงานเทศบาลหรือที่เรียกวามาตรฐานกําหนด

ตําแหนง จึงถือเปนความรับผิดชอบที่สําคัญอยางมาก ซึ่งในการ

บรหิารงานบคุคลขององคกรปกครองสวนทองถิน่ปจจบุนั ใชรูปแบบ

การประเมนิเพือ่การเลือ่นระดบั การพจิารณาความดคีวามชอบ หรือ

เพื่อการกําหนดนโยบายและการวางแผนเกี่ยวกับการบริหารงาน

บคุคล โดยการใชเครือ่งมอืชีว้ดัทีเ่รียกวา “การประเมนิประสทิธภิาพ

และประสิทธิผลการปฏิบัติงาน (key performance indicators)” 

ซึ่งจะเปนตัวแสดง ผลการปฏิบัติงานของบุคคลในรูปของ ตัวแปร

เชงิรปูธรรม ประกอบกบัปจจบุนัการบรหิารงานบคุคล สวนทองถิน่

ยังมีระบบการวัดติดตามผลดวย แตยังไมอาจอางอิงความเปน

มาตรฐานทั้งระบบไดอยางเปนรูปธรรมและสามารถรายงานผลท่ี

เปนประโยชนเพยีงพอตอความสามารถวเิคราะหแสดงผลการดาํเนนิ

งานตามหลักการบริหารงานบุคคล สวนทองถ่ินที่พึงปรารถนา 

รวมถึงการนําผลการประเมินเพื่อใชเปนขอมูลในการตัดสินใจ

การกําหนดนโยบายและการวางแผน การบริหารงานบุคคลสวน

ทองถ่ินไดอยางมีคุณภาพ และจากการสังเกตและเขาไปมีสวนรวม

ในการปฏิบัติงานของบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่น พบถึง

สาเหตุของการพัฒนาเทศบาลภายในจังหวัดฉะเชิงเทราที่ลาชาไม

ตรงตามวตัถปุระสงคและเปาหมายขององคกร สาเหตปุระการหนึง่

เกิดจากตัวบุคคลคือ พนักงานเทศบาลขาดสมรรถนะหลักใน

การปฏิบัติงานดานตางๆ ไดแก ความรู ทักษะ ความสามารถ และ

คุณลักษณะอื่นๆ ที่จําเปนตอการปฏิบัติงาน และพนักงานเทศบาล

ยังขาดสมรรถนะในการปฏิบัติงานที่เก่ียวกับระเบียบ ขอกฎหมาย 
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เชน พนักงานเทศบาลยังขาดความรูเกี่ยวกับพระราชบัญญัติสภา

เทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขถึงฉบับปจจุบัน พ.ศ. 2552 ระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับ การประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 

2547 พระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร พ.ศ. 2540 พระราชบัญญัติ

การบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติการ

สาธารณสุข ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน 

การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บ รักษาเงิน และการตรวจเงิน

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2547 และท่ีแกไขจนถึง

ปจจบุนั พระราชบญัญตัคิวบคมุอาคาร พ.ศ. 2535 ฯลฯ และยงัขาด

การติดตามบทกฎหมายใหม ที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติม 

ขาดทักษะการบริหารคน ขาดทักษะและความชํานาญในการนํา

เทคโนโลยีสมัยใหม มาปรับใช ขาดคุณลักษณะของภาวะผูนํา

องคกร ขาดความมั่นใจในตนเอง อีกทั้งยังมีกรณีรับโอนบุคลากร

ในตําแหนงตางๆ มาจากหนวยงานอ่ืน สงผลทําใหบุคลากรที่โอน

มาขาดความรู ทักษะ ความเช่ียวชาญในการปฏบิตังิานของเทศบาล

 จากประเด็นปญหาดังกลาวทําใหผูวิจัยมีความสนใจที่จะ

ศกึษาถึงความรู ทกัษะ ความสามารถและคณุลกัษณะอืน่ๆ ทีม่คีวาม

จาํเปนตอการปฏบิตังิานในการพฒันาเทศบาลของพนกังานเทศบาล

ในจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยการนําหลักของสมรรถนะของสํานักงาน

คณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) มาเปนปจจัยการพัฒนา

ทรัพยากรบุคคลของเทศบาล ซ่ึงเปนการเพ่ิมขีดความสามารถใน

การแขงขันใหแกองคกรและเปนการเพิ่มขีดความสามารถในการ

บริหารทรัพยากรมนุษย เพราะสมรรถนะเปนปจจัยชวยในการ

พัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพื่อใหสงผลไปสูการพัฒนาองคกร 

และผูวิจัยตองการทราบวาสมรรถนะหลักของพนักงานเทศบาลใน

จงัหวดัฉะเชงิเทรามคีวามสมัพนัธกบัประสทิธภิาพการปฏบิตังิานอยู

ในระดับใด

วัตถุประสงคของการวิจัย
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคดังนี้ 

 1. เพื่อศึกษาสมรรถนะหลักการปฏิบัติงานของพนักงาน

เทศบาลในจังหวัดฉะเชิงเทรา

 2. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน

เทศบาลในจังหวัดฉะเชิงเทรา

 3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ ระหว างสมรรถนะหลัก

กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลในจังหวัด

ฉะเชิงเทรา

 4.  เพือ่ศกึษาปญหาและขอเสนอแนะเกีย่วกบัความสัมพนัธ

ระหวางสมรรถนะหลกักบัประสทิธภิาพการปฏบิตังิานของพนกังาน

เทศบาลในจังหวัดฉะเชิงเทรา

ขอบเขตของการวิจัย
 การศึกษาถึงความสัมพันธระหวางสมรรถนะหลักกับ

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลในจังหวัด

ฉะเชิงเทรา กําหนดขอบเขตการศึกษา ดังนี้

 1. ขอบเขตดานประชากรและกลุมตวัอยางทีใ่ชในการวจิยั 

คือ ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหนาสวนราชการ และ

พนักงานเทศบาลในจังหวัดฉะเชิงเทรา จํานวนทั้งส้ิน 670 คน 

จากเทศบาลในจังหวัดฉะเชิงเทรา จํานวน 34 แหง ประกอบดวย

เทศบาลเมือง จํานวน 1 แหง และเทศบาลตําบล จํานวน 33 แหง 

(สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา, 2556) 

ไดขนาดของกลุมตัวอยาง จํานวน 255 คน 

 2.  ขอบเขตดานตัวแปรในการวิจัย

   2.1 ตัวแปรตน ไดแก สมรรถนะหลักของพนักงาน

เทศบาล ประกอบดวย การมุงผลสัมฤทธิ์ การบริการที่ดี การสั่งสม 

ความเช่ียวชาญในสายอาชีพ การยึดม่ันในความถูกตองชอบธรรม

และจริยธรรม และการทํางานเปนทีม

   2.2  ตัวแปรตาม ไดแก ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

ของพนักงานเทศบาล ประกอบดวย การใหบริการอยางเสมอภาค 

การใหบรกิารทีต่รงเวลา การใหบรกิารอยางเพยีงพอ การให บรกิาร

อยางตอเนื่อง และการใหบริการอยางกาวหนา

ประโยชนที่จะไดรับจากการวิจัย
 งานวิจัยฉบับนี้มีประโยชนดังตอไปนี้

 1. ทําให ทราบถึงสมรรถนะหลักการปฏิบัติงานของ

พนักงานเทศบาลในจังหวัดฉะเชิงเทรา

 2. ทาํใหทราบถงึประสทิธภิาพการปฏบิติังานของพนกังาน

เทศบาลในจังหวัดฉะเชิงเทรา

 3. ทําใหทราบถึงความสัมพันธระหวางสมรรถนะหลัก

กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลในจังหวัด

ฉะเชิงเทรา

 4. สามารถนําเสนอขอคนพบตอกรมสงเสริมการปกครอง

ทองถิ่น และหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อเปนแนวทางในการวางแผน

และพัฒนาสมรรถนะหลักของพนักงานสังกัดองคกรปกครองสวน

ทองถิน่ทัง้ประเทศในรปูแบบทีเ่หมาะสม ซึง่จะนาํไปสูการพฒันาการ

บริหารงานบุคคลในองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมีประสิทธิภาพ

ยิ่งขึ้น

วิธีดําเนินการวิจัย
 1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
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   1.1  ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก นักบริหาร 

งานเทศบาล หัวหนาสวนราชการและพนกังานเทศบาล ของเทศบาล

ในจังหวัดฉะเชิงเทรา รวมท้ังสิ้น 670 คน จากเทศบาลในจังหวัด

ฉะเชิงเทรา จํานวน 34 แหง ประกอบดวยเทศบาลเมือง จํานวน 

1 แหง และเทศบาลตําบล จํานวน 33 แหง (สํานักงานสงเสริมการ

ปกครองทองถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา, 2556) โดยมีรายละเอียดดังนี้

    1.1.1 นักบริหารงานเทศบาล ไดแก ปลัดเทศบาล 

รองปลัดเทศบาล จํานวน 47 คน

    1.1.2  หวัหนาสวนราชการ ไดแก หวัหนาสํานกัปลัด

เทศบาล ผูอํานวยการกอง หัวหนาฝายตางๆ จํานวน 176 คน

    1.1.3 พนกังานเทศบาล ไดแก พนกังานเทศบาลใน

ตําแหนงสายงานผูปฏิบัติ จํานวน 447 คน

   1.2 กลุมตวัอยางทีใ่ชในการวจิยัครัง้นี ้ไดแก นกับรหิาร

งานเทศบาล หวัหนาสวนราชการและพนกังานเทศบาลของเทศบาล

ในจังหวัดฉะเชิงเทรา จํานวน 255 คน ไดจากการคํานวณจากสูตร

ของทาโร ยามาเน (Taro Yamane, 1967)

 2.  เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล

   เครือ่งมอืทีใ่ชในการวจัิยครัง้นีเ้ปนแบบสอบถามเกีย่วกบั

ความสมัพันธระหวางสมรรถนะหลกักบัประสทิธภิาพการปฏิบตังิาน

ของพนักงานเทศบาลในจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยเปนแบบสอบถาม

แบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) ซ่ึงแบงเปน 4 ตอน 

ดังนี้

  ตอนที่  1  แบบสอบถามเกี่ ยวกับสถานภาพของ

ผูตอบแบบสอบถามเปนแบบตรวจสอบรายการ (Check List) 

มรีายละเอยีด ประกอบดวย เพศ อาย ุระดบัการศกึษา ประสบการณ

ในการทํางาน

 ตอนที่ 2 แบบสอบถามเก่ียวกับสมรรถนะหลักที่มีของ

พนักงานเทศบาลในจังหวัดฉะเชิงเทรา 5 ดาน ดังนี้

 1.  ดานการมุงผลสัมฤทธิ์

 2.  ดานการบริการที่ดี 

 3.  ดานการสั่งสมความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ

 4.  ดานการยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม

 5.  ดานการทํางานเปนทีม

 แบบสอบถามตอนที่ 2 เปนแบบมาตราสวนประเมินคา 

(Rating Scale) มี 5 ระดับ 

 ตอนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกบัประสทิธภิาพการปฏิบตังิาน

ของพนักงานเทศบาลในจังหวัดฉะเชิงเทรา 5 ดาน ดังนี้

 1.  ดานการใหบริการอยางเสมอภาค

 2.  ดานการใหบริการที่ตรงเวลา

 3.  ดานการใหบริการอยางเพียงพอ

 4.  ดานการใหบริการอยางตอเนื่อง

 5.  ดานการใหบริการอยางกาวหนา

 แบบสอบถามตอนที่ 3 เปนแบบมาตราสวนประมาณคา 

(Rating Scale) มี 5 ระดับ

 ตอนที่ 4 แบบสอบถามปลายเปดเกี่ยวกับขอเสนอแนะ

การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล 

ในจังหวัดฉะเชิงเทรา 5 ดาน ดังนี้

 1.  ดานการใหบริการอยางเสมอภาค

 2.  ดานการบริการที่ตรงเวลา 

 3.  ดานการใหบริการอยางเพียงพอ

 4.  ดานการใหบริการอยางตอเนื่อง

 5.  ดานการใหบริการอยางกาวหนา

การวิเคราะหขอมูล
 การวเิคราะหขอมลูในการวิจยัครัง้นี ้ผูวจิยันาํแบบสอบถาม

ที่ไดรับคืนมาและทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชคอมพิวเตอรดวย

โปรแกรมสําเร็จรูป โดยการหาคารอยละ(percentage) คาเฉลี่ย 

(x) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ

แบบเพียรสัน (Pearson’s coefficient correlation)

สรุปผลการวิจัย
 จากการศึกษาความสัมพันธระหวางสมรรถนะหลักกับ

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลในจังหวัด

ฉะเชิงเทรา สรุปผลการวิเคราะหไดดังนี้

 1. สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม พบวา ผูตอบแบบ 

สอบถามสวนใหญเปนเพศหญงิ คิดเปนรอยละ 60.00 สวนนอยเปน

เพศชาย คิดเปนรอยละ 40.00 พนกังานเทศบาลทีต่อบแบบสอบถาม

สวนใหญมีอายุระหวาง 30-34 ป คิดเปนรอยละ 24.31 รองลงมา

อายุ 35-39 ป คิดเปนรอยละ 23.92 และอายุ 40-44 ป คิดเปน

รอยละ 19.61 ตามลําดับ พนักงานเทศบาลที่ตอบแบบสอบถาม

สวนใหญจบการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 55.29 

รองลงมาจบการศึกษาระดับปริญญาโท คิดเปนรอยละ 31.76 และ

จบการศกึษาระดบัอนปุรญิญา/ปวส. คดิเปนรอยละ 7.84 ตามลาํดบั 

พนักงานเทศบาลที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญมีประสบการณใน

การทํางานมากกวา 12 ป คิดเปนรอยละ 34.51 รองลงมามี

ประสบการณในการทํางาน 4-6 ป คิดเปนรอยละ 22.75 และ

ประสบการณในการทาํงาน 7-9 ป คดิเปนรอยละ 17.65 ตามลาํดบั

 2. ความคดิเหน็ตอสมรรถนะหลกัทีม่ขีองพนกังานเทศบาล

ในจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปน

รายดานพบวาอยูในระดับมากทั้ง 5 ดาน โดยเรียงคาเฉลี่ยจากมาก

ไปหานอย ไดแก ดานการยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรมและ
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จริยธรรม คาเฉลี่ยเทากับ 4.22 รองลงมา คือ ดานการบริการที่ดี 

คาเฉลี่ยเทากับ 4.13 ดานการทํางานเปนทีม คาเฉลี่ยเทากับ 4.07 

ดานการมุงผลสมัฤทธิ ์คาเฉลีย่เทากับ 3.96 และดานความเชีย่วชาญ

ในสายอาชีพ คาเฉลี่ยเทากับ 3.91 ตามลําดับ

   2.1 ความคิดเห็นตอสมรรถนะหลักท่ีมีของพนักงาน

เทศบาลในจังหวัดฉะเชิงเทรา ดานการมุงผลสัมฤทธิ์ โดยรวมอยู

ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวาระดับมากทั้ง 5 ขอ 

โดยเรียงคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 อันดับแรก ไดแก พนักงาน

เทศบาลมุ งมั่นและต้ังใจปฏิบัติงานในหนาท่ีและตามที่ได รับ

มอบหมายทกุคร้ัง คาเฉลีย่เทากับ 4.31 รองลงมา พนกังานเทศบาล

ปฏิบตังิานใหแลวเสร็จตามกําหนดระยะเวลาทกุคร้ัง คาเฉลีย่เทากบั 

4.03 และพนักงานเทศบาลปรับปรุงพัฒนาเม่ือเห็นความสูญเปลา

หรือหยอนประสิทธิภาพในงานของตนเองและของเพื่อนรวมงาน 

คาเฉลี่ยเทากับ 3.92 ตามลําดับ สวนขอที่มีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ 

พนักงานเทศบาลมีสวนรวม ในการกําหนดมาตรฐานหรือเปาหมาย

ในการปฏิบัติงานเพื่อใหไดผลงานที่ดี คาเฉลี่ยเทากับ 3.70 

   2.2 ความคิดเห็นตอสมรรถนะหลักที่มีของพนักงาน

เทศบาลในจังหวัดฉะเชิงเทรา ดานการบริการที่ดี โดยรวมอยู 

ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวาระดับมากทั้ง 5 ขอ

โดยเรียงคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 อันดับแรก ไดแก พนักงาน

เทศบาลใหการบริการท่ีเปนมิตรและสุภาพเรียบรอยแกประชาชน

ทีม่าขอรบับรกิาร คาเฉลีย่เทากบั 4.37 รองลงมา พนกังานเทศบาล

ใหขอมลูขาวสารทีเ่กีย่วของกบังานใหบรกิาร ทีถ่กูตอง ชัดเจน และ

เปนประโยชนกับผูรับบริการ คาเฉลี่ยเทากับ 4.20 และพนักงาน

เทศบาลสามารถใหคําแนะนําท่ีเปนประโยชนเพื่อหาแนวทางแกไข

ปญหาท่ีเกิดขึ้นกับผูรับบริการอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

คาเฉลี่ยเทากับ 4.05 ตามลําดับ สวนขอที่มีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ 

พนักงานเทศบาลแจงความคืบหนา ในการดําเนินเรื่องหรือขั้นตอน

งานตางๆ ที่ใหบริการอยูใหผูรับบริการทราบ คาเฉลี่ยเทากับ 4.00

   2.3 ความคิดเห็นตอสมรรถนะหลักท่ีมีของพนักงาน

เทศบาลในจังหวัดฉะเชิงเทรา ดานการสั่งสมความเชี่ยวชาญ 

ในสายอาชีพ โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ

พบวาระดับมากทั้ง 5 ขอ โดยเรียงคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 

อนัดบัแรก ไดแก พนกังานเทศบาลศกึษาหาความรู สนใจเทคโนโลยี

และองคความรูใหมๆ  ทีเ่ก่ียวของกบัการปฏบิติังานในตาํแหนงหนาที่

อยูเสมอ คาเฉลี่ยเทากับ 3.98 รองลงมาพนักงานเทศบาลพัฒนา

ความรู ความสามารถของตนจนเกิดความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ

ราชการ คาเฉลี่ยเทากับ 3.93 และพนักงานเทศบาลสามารถนํา

วิชาการ ความรู หรือเทคโนโลยีใหมๆ มาประยุกตใชในการปฏิบัติ

หนาที่ราชการของทานไดเปนอยางดี คาเฉลี่ยเทากับ 3.93 ตาม

ลําดบั สวนขอทีม่คีาเฉล่ียนอยท่ีสุด คือ พนกังานเทศบาลปฏบิตังิาน

โดยนําเทคโนโลยี ความรูหรือวิทยาการใหมๆ มาใชในการปฏิบัติ

หนาที่ราชการอยางตอเน่ืองเพื่อใหเกิดความเชี่ยวชาญ คาเฉลี่ย

เทากับ 3.87   

   2.4 ความคิดเห็นตอสมรรถนะหลักที่มีของพนักงาน

เทศบาลในจังหวัดฉะเชิงเทรา ดานการยึดมั่นในความถูกตอง

ชอบธรรมและจริยธรรม โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปน

รายขอพบวาระดบัมากทัง้ 5 ขอ โดยเรียงคาเฉลีย่จากมากไปหานอย 

3 อนัดบัแรก ไดแก พนกังานเทศบาลปฏิบตัหินาทีร่าชการดวยความ

ซื่อสัตยสุจริต โดยยึดหลักความถูกตองตามกฎหมาย คาเฉลี่ยเทา

กับ 4.39 รองลงมา พนักงานเทศบาลรักษาสัจจะ วาจา และมีความ

เช่ือถือไดทําใหเกิดความไววางใจ กับประชาชนที่มาขอรับบริการ 

คาเฉลี่ยเทากับ 4.28 และพนักงานเทศบาลยึดมั่นในหลักการ

จรรยาบรรณแหงวิชาชีพและจรรยาบรรณขาราชการ ไมเบี่ยงเบน

ดวยอคติหรือผลประโยชน กลารับผิด และมีความรับผิดชอบ 

คาเฉล่ียเทากับ 4.28 ตามลําดับ สวนขอที่มีคาเฉล่ียนอยที่สุด คือ 

พนักงานเทศบาลกลาที่จะ ตัดสินใจปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความ

ถูกตองเปนธรรม แมอาจกอความไมพึงพอใจใหแกผูเสียประโยชน 

คาเฉลี่ยเทากับ 4.06 

  2.5 ความคิดเห็นตอสมรรถนะหลักที่มีของพนักงาน

เทศบาลในจงัหวดัฉะเชงิเทรา ดานการทาํงานเปนทมี โดยรวมอยูใน

ระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาระดับมากทั้ง 5 ขอ โดย

เรียงคาเฉล่ียจากมากไปหานอย 3 อันดับแรก ไดแก พนักงาน

เทศบาลใหความรวมมือและสรางสัมพันธอันดีกับเพื่อนรวมงาน 

คาเฉลี่ยเทากับ 4.15 รองลงมา พนักงานเทศบาลรับฟงความเห็น

ของเพื่อนรวมงานและเต็มใจเรียนรูจากผูอื่น คาเฉล่ียเทากับ 4.15 

และพนักงานเทศบาลสนับสนุนการตัดสินใจของเพื่อนรวมงานและ

ปฏิบตังิานในสวนทีต่นไดรบัมอบหมายอยางสมบรูณ คาเฉล่ียเทากับ 

4.10 ตามลําดับ สวนขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ พนักงานเทศบาล

ไดแจงหรือรายงานใหเพื่อนรวมงานทราบความคืบหนาของการ

ดําเนินงานในสวนที่ตนรับผิดชอบ คาเฉลี่ยเทากับ 3.97 

 3.  ความคิดเห็นตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ

พนกังานเทศบาลในจงัหวดัฉะเชงิเทรา โดยรวมอยูในระดบัมาก เมือ่

พิจารณาเปนรายดานพบวาอยูในระดับมากทั้ง 5 ดาน โดยเรียง

คาเฉลีย่จากมากไปหานอย ไดแก ดานการใหบรกิารอยางเสมอภาค 

คาเฉลี่ยเทากับ 4.36 รองลงมา ดานการให บริการอยางตอเน่ือง 

คาเฉลี่ยเทากับ 4.14 ดานการใหบริการที่ตรงเวลา คาเฉลี่ยเทากับ 

4.06 ดานการใหบริการอยางกาวหนา คาเฉล่ียเทากับ 4.00 และ

ดานการใหบริการอยางเพียงพอ คาเฉลี่ยเทากับ 3.94 ตามลําดับ

   3.1 ความคิดเห็นตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
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พนกังานเทศบาลในจังหวดัฉะเชงิเทรา ดานการใหบรกิารอยางเสมอ

ภาค โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาระดับ

มากทัง้ 5 ขอ โดยเรยีงคาเฉลีย่จากมากไปหานอย 3 อนัดบัแรก ไดแก 

พนักงานเทศบาลใหบริการแกประชาชนทุกคนที่มาติดตอขอรับ

บริการดวยความเต็มใจ ใชกิริยาวาจาที่สุภาพ ออนนอม คาเฉล่ีย

เทากับ 4.40 รองลงมา พนักงานเทศบาลใหบริการแกประชาชน

ทุกคนที่มาติดตอขอรับบริการอยาง เสมอภาคและเทาเทียมกัน คา

เฉลี่ยเทากับ 4.39 และพนักงานเทศบาลใหบริการแกประชาชนทุก

คนทีม่าติดตอขอรับบรกิารโดยใชระเบยีบ กฎหมายเดยีวกนั คาเฉล่ีย

เทากับ 4.37 ตามลําดับ สวนขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ พนักงาน

เทศบาลใหบริการแกประชาชนทุกคนที่มาติดตอขอรับบริการ

โดยไมแบงแยกเชื้อชาติ ศาสนา ภาษา ฐานะ และถิ่นกําเนิด 

คาเฉลี่ยเทากับ 4.34

   3.2 ความคิดเห็นตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ

พนกังานเทศบาลในจงัหวดัฉะเชงิเทรา ดานการใหบรกิารทีต่รงเวลา 

โดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวาระดับมาก

ทั้ง 5 ขอ โดยเรียงคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 อันดับแรก ไดแก 

พนกังานเทศบาลใหบรกิารแกประชาชน โดยยดึ หลกัของการปฏิบตัิ

งานใหแลวเสร็จสมบูรณและตรงเวลา เปนสําคัญ คาเฉลี่ยเทากับ 

4.16 รองลงมา พนักงานเทศบาลปฏิบัติงานโดยยึดหลักของการลด

ขัน้ตอนและลดระยะเวลา การปฏบิตังิานเพือ่ใหเกดิความรวดเรว็ใน

การใหบริการแกประชาชน คาเฉลี่ยเทากับ 4.13 และพนักงาน

เทศบาลปฏิบัติงานใหแลวเสร็จไดตามแผนการดําเนินงานที่

หนวยงานไดกําหนดเอาไว คาเฉลี่ยเทากับ 4.05 ตามลําดับ สวนขอ

ที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ พนักงานเทศบาลมาปฏิบัติงานตามวัน 

เวลา ของทางราชการอยางสมํ่าเสมอ และไมเคยใชเวลาราชการไป

ทํากิจสวนตัว โดยไมไดรับการอนุญาตจากผูบังคับบัญชา คาเฉลี่ย

เทากับ 3.95

   3.3 ความคิดเห็นตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ

พนักงานเทศบาลในจังหวัดฉะเชิงเทรา ดานการใหบริการอยาง

เพียงพอ โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา

ระดับมาก ทั้ง 5 ขอ โดยเรียงคาเฉล่ียจากมากไปหานอย 3 

อันดับแรก ไดแก พนักงานเทศบาลไดจัดเตรียมที่นั่งสําหรับนั่งคอย

ทีเ่พยีงพอและมคีวามสะอาด เพือ่ไวบรกิารแกประชาชนทีม่าตดิตอ

ราชการ คาเฉลี่ยเทากับ 3.97 รองลงมา พนักงานเทศบาล มีการจัด

เตรียมใหเกิดความพรอมสําหรับการใหบริการแกประชาชน เชน 

จัดใหมีปายแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการเขารับบริการอยาง

ชัดเจน เตรียมคํารอง แบบฟอรมการขอรับบริการตางๆ และมี

ตวัอยางการกรอกคํารอง คาเฉลีย่เทากบั 3.97 และพนกังานเทศบาล

จัดใหมีชองทางการสื่อสารและติดตอขอรับบริการหลายชองทาง 

เชน ตูรับฟงความคิดเห็น โทรศัพท โทรสาร อีเมล เว็บไซต คาเฉลี่ย

เทากับ 3.95 ตามลําดับ สวนขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ พนักงาน

เทศบาลสามารถใหบรกิารประชาชนทีม่าตดิตอขอรบับรกิารในเรือ่ง

เดียวกัน จํานวนหลายคน ในคราวเดียวกันไดอยางเหมาะสม 

คาเฉลี่ยเทากับ 3.89

  3.4 ความคิดเห็นตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ

พนักงานเทศบาลในจังหวัดฉะเชิงเทรา ดานการใหบริการอยาง

ตอเน่ือง โดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา

ระดับมาก ทั้ง 5 ขอ โดยเรียง คาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 อันดับ

แรก ไดแก พนกังานเทศบาลใหบรกิารแกประชาชนดวยความเตม็ใจ

ทุกครั้งแมจะเปนชวงนอกเวลาราชการก็ตาม โดยยึดประโยชนของ

ประชาชนและทางราชการเปนหลกั คาเฉลีย่เทากับ 4.20 รองลงมา 

พนกังานเทศบาลมาปฏบิตังิานราชการตามวนั เวลาของทางราชการ

อยางสม่ําเสมอ คาเฉล่ียเทากับ 4.17 และพนักงานเทศบาลรักษา

มาตรฐานการใหบริการที่ดีอยางสม่ําเสมอและตอเน่ือง คาเฉลี่ย

เทากับ 4.15 ตามลําดับ สวนขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ พนักงาน

เทศบาลปฏบิตังิานอืน่ตามคาํส่ังผูบงัคับบัญชานอกเหนอืจากงานใน

หนาที่ คาเฉลี่ยเทากับ 4.05

  3.5 ความคิดเห็นตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ

พนักงานเทศบาลในจังหวัดฉะเชิงเทรา ดานการใหบริการอยาง

กาวหนา โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา

ระดับมาก ทั้ง 5 ขอ โดยเรียงคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 อันดับ

แรก ไดแก พนักงานเทศบาลศึกษาหาความรู ฝกทักษะที่เก่ียวกับ

งานในหนาทีอ่ยางตอเนือ่งคาเฉลีย่เทากบั 4.03 รองลงมา พนกังาน

เทศบาลพัฒนาความรู ความสามารถ ที่จะปฏิบัติงานในหนาท่ีได

มากขึน้ โดยใชทรพัยากรและเวลาเทาเดมิ คาเฉลีย่เทากบั 4.02 และ

พนักงานเทศบาลปฏิบัติงานในหนาที่ของตนเองไดถูกตองและมี

ประสิทธิภาพ โดยไมคํานึงถึงทรัพยากร ที่มีอยางจํากัด คาเฉลี่ย

เทากับ 4.02 ตามลําดับ สวนขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ พนักงาน

เทศบาลมกีารปรบัปรงุคุณภาพและผลการปฏิบตังิานของตนเองอยู

เสมอ คาเฉลี่ยเทากับ 3.97

 4.  ความสัมพันธระหวางสมรรถนะหลักกับประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลในจังหวัดฉะเชิงเทรา 

  สรุปผลการศึกษาความสัมพันธระหวางสมรรถนะหลัก

กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลในจังหวัด

ฉะเชิงเทรา พบวา สมรรถนะหลักทุกดานมีความสัมพันธทางบวก

ในระดับสูงกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล 

โดยภาพรวม (Y
tot

) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยคา

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากับ .871 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน 

พบวา อยูในระดับความสัมพันธสูงทุกดาน เรียงลําดับจากสูงไปหา
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ตํ่า ดังนี้ ลําดับที่ 1 ดานการบริการที่ดี (X
2
) มีคาสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธสูงที่สุดเทากับ .765 ลําดับที่ 2 ดานการยึดมั่นในความ

ถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม (X
4
) มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ

เทากับ .759 และลําดับที่ 3 ดานการ มุงผลสัมฤทธ์ิ (X
1
) มีคา

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากับ .749 สวนขอท่ีมีคาสัมประสิทธิ์

สหสัมพนัธตํา่ทีส่ดุ ไดแก ดานการสัง่สมความเช่ียวชาญในสายอาชพี 

(X
3
) มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากับ .711

 5.  ขอเสนอแนะเพิ่มเติมเก่ียวกับการเพิ่มประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลในจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อเปน

แนวทางในการวางแผนและพฒันาสมรรถนะหลกัของพนกังานสงักดั

องคกรปกครองสวนทองถ่ินทั้งประเทศ ในรูปแบบที่เหมาะสม 

ซึง่จะนาํไปสูการพัฒนาการบรหิารงานบคุคลในองคกรปกครองสวน

ทองถิ่นใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเปนรายดาน ดังนี้ 

   5.1 ดานการใหบริการอยางเสมอภาค ความคิดเห็นตอ

การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลใน

จังหวัดฉะเชิงเทรา ดานการใหบริการอยางเสมอภาค โดยกรม

สงเสริมการปกครองทองถิ่นควรมีนโยบายและการวางแผน การ

ปฏิบัติงานใหกับพนักงานสวนทองถิ่นในการสงมอบบริการแก

ประชาชนทุกคนที่มาติดตอขอรับบริการอยางเสมอภาคและเทา

เทยีมกนั โดยใชระเบยีบ กฎหมายเดยีวกนั ภายใตหลักความยติุธรรม 

ไมแบงแยกเชือ้ชาต ิศาสนา ภาษา ฐานะ และถ่ินกาํเนดิ และบรกิาร

ดวยความเต็มใจ ใชกิริยา วาจาที่สุภาพออนนอม สรางจิตสํานึกแก

พนักงานเทศบาลใหมีใจรักบริการ 

  5.2 ดานการใหบริการที่ตรงเวลา ความคิดเห็นตอการ

เพิม่ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของพนกังานเทศบาล ในจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา ดานการใหบริการที่ตรงเวลา โดย กรมสงเสริมการ

ปกครองทองถิ่นควรมีนโยบายและการวางแผน การปฏิบัติงานให

กับพนักงานสวนทองถิ่นในการสงมอบบริการแกประชาชนโดยใช

หลักของการใหบริการที่ตรงเวลา ควรมาปฏิบัติงานตามวัน เวลา 

ของทางราชการอยางสม่ําเสมอ และไมใชเวลาราชการไปทํากิจ

สวนตัว ควรใหบริการแกประชาชน โดยยึดหลักของการปฏิบัติงาน

ใหแลวเสร็จสมบูรณและตรงเวลาเปนสําคัญ ควรปฏิบัติงานโดยยึด

หลักของการลดขั้นตอน และลดระยะเวลาการปฏิบัติงาน เพ่ือให

เกิดความรวดเร็วในการใหบริการแกประชาชน ควรปฏิบัติงานให

แลวเสร็จไดตามแผนการดาํเนนิงานทีห่นวยงานไดกาํหนดเอาไว ควร

แจงขัน้ตอนและระยะเวลาแลวเสรจ็ของงานใหประชาชนทีม่าตดิตอ

ขอรับบริการทราบทุกครั้ง

   5.3 ดานการใหบริการอยางเพียงพอ ความคิดเห็นตอ

การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ของพนักงานเทศบาลใน

จงัหวดัฉะเชงิเทรา ดานการใหบรกิารอยางเพยีงพอ โดย กรมสงเสรมิ

การปกครองทองถิ่นควรมีนโยบายและการวางแผน การปฏิบัติงาน

ใหกับพนักงานสวนทองถิ่นในการสงมอบบริการแกประชาชนอยาง

เพียงพอครบทุกดาน ควรใหบริการประชาชนที่มาติดตอขอรับ

บริการในเรื่องเดียวกันจํานวนหลายคนในคราวเดียวกันไดอยาง

เหมาะสม ควรมีการจัดเตรียมใหเกิดความพรอมสําหรับการให

บริการแกประชาชน เชน จัดใหมีปายแสดงขั้นตอนและระยะเวลา

การเขารับบริการอยางชัดเจน เตรียมคํารอง แบบฟอรมการขอรับ

บริการตางๆ และมีตัวอยางการกรอกคํารอง ควรจัดเตรียมท่ีนั่ง

สําหรับน่ังคอยที่เพียงพอและมีความสะอาด เพ่ือไวบริการแก

ประชาชนที่มาติดตอราชการ ควรจัดบริการแหลงขอมูลขาวสาร

ตางๆ ของทางราชการใหแกประชาชนผูรับบริการอยางเพียงพอ 

เชน ปาย บอรดประชาสัมพันธ เว็บไซต สื่อสิ่งพิมพ เอกสาร 

แผนพับ ควรจัดใหมีชองทางการส่ือสาร และติดตอขอรับบริการ

หลาย+ชองทาง เชน ตูรับฟงความคิดเห็น โทรศัพท โทรสาร อีเมล 

เว็บไซต

   5.4 ดานการใหบริการอยางตอเนื่อง ความคิดเห็นตอ

การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลใน

จงัหวดัฉะเชงิเทรา ดานการใหบรกิารอยางตอเนือ่ง โดย กรมสงเสริม

การปกครองทองถิ่นควรมีนโยบายและการวางแผน การปฏิบัติงาน

ใหกับพนักงานสวนทองถิ่นในการสงมอบบริการแกประชาชนได

อยางตอเนือ่ง ควรรกัษามาตรฐานการมาปฏบิตังิานราชการตามวนั 

เวลาของทางราชการอยางสมํ่าเสมอ ควรปฏิบัติงานอ่ืนตามคําสั่ง

ผูบังคับบัญชานอกเหนือจากงานในหนาที่ได ควรใหบริการแก

ประชาชนตอเนื่องในชวงเวลาพักเที่ยงได หากการใหบริการ

คราวนัน้ ยงัไมแลวเสรจ็ ควรใหบรกิาร แกประชาชนดวยความเตม็ใจ

ทุกครั้งแมจะเปนชวงนอกเวลาราชการก็ตาม โดยยึดประโยชนของ

ประชาชนและทางราชการ ควรรักษามาตรฐานการใหบริการที่ดี

อยางสมํ่าเสมอและตอเนื่อง 

   5.5 ดานการใหบริการอยางกาวหนา ความคิดเห็นตอ

การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลใน

จงัหวดัฉะเชงิเทรา ดานการใหบรกิารอยางกาวหนา โดยกรมสงเสริม

การปกครองทองถิ่นควรมีนโยบายและการวางแผน การปฏิบัติงาน

ใหกับพนกังานสวนทองถ่ินในการสงมอบบริการแกประชาชนโดยใช

หลกัของการใหบรกิารเพือ่ใหเกดิการปฏบิตังิานในหนาทีข่องตนเอง

ไดถูกตองและมีประสิทธิภาพ โดยไมคํานึงถึงทรัพยากรที่มีอยาง

จํากัด ควรมีการปรับปรุงคุณภาพและผลการปฏิบัติงานของตนเอง

อยูเสมอ ควรศกึษาหาความรู ฝกทกัษะทีเ่กีย่วกบังานในหนาทีอ่ยาง

ตอเนื่อง ควรมีการกําหนดมาตรฐาน หรือเปาหมายในการทํางาน

เพื่อใหไดผลงานท่ีดี ควรพัฒนาความรู ความสามารถ ที่จะปฏิบัติ

งานในหนาที่ไดมากขึ้น โดยใชทรัพยากรและเวลาเทาเดิม
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อภิปรายผล
 การศึกษาความสัมพันธ ระหว างสมรรถนะหลักกับ

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลในจังหวัด

ฉะเชิงเทรา สามารถนํามาอภิปรายผลไดดังนี้

 1.  สมรรถนะหลักของพนักงานเทศบาลในจังหวัด

ฉะเชิงเทรา 

  จากการวจิยั พบวา สมรรถนะหลกัของพนกังานเทศบาล

ในจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปน

รายดานพบวาอยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงคาเฉลี่ยจากมากไป

หานอย ไดแก ดานการยึดม่ันในความถูกตองชอบธรรมและ

จริยธรรม รองลงมาดานการบริการท่ีดี ดานการทํางานเปนทีม 

ดานการมุ งผลสัมฤทธิ์ และดานการสั่งสมความเชี่ยวชาญใน 

สายอาชีพตามลําดับ ทั้งนี้เนื่องจากพนักงานเทศบาลในจังหวัด

ฉะเชิงเทรา ปฏิบัติงานราชการตามตําแหนงและอํานาจหนาท่ีของ

ตนเอง โดยอยูภายใตลักษณะงานที่ไดกําหนดไวของแตละตําแหนง 

มีระเบียบ มีขอบังคับ มีกฎหมาย เปนตัวกํากับดูแลการปฏิบัติงาน

เพื่อใหเกิดความถูกตอง โปรงใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

และยงัมกีารกํากบัดแูลโดยราชการสวนกลางซึง่อาศยัเครือ่งมอืตางๆ 

มาเปนตัวชี้วัดความสัมฤทธิ์ผลของงานอีกทางหนึ่ง ซึ่งสอดคลอง

กบัทีอ่านนท ศกัดิว์รวชิญ (2547, หนา 61) ไดกลาวไววา สมรรถนะ 

คือ คุณลักษณะของบุคคล ซึ่งไดแก ความรู ทักษะ ความสามารถ 

และคุณสมบัติตางๆ อันไดแก คานิยม จริยธรรมบุคลิกภาพ 

คณุลกัษณะทางกายภาพและอืน่ๆ ซึง่จาํเปนและสอดคลองกบัความ

เหมาะสมกับองคการ โดยเฉพาะอยางย่ิงตองสามารถจําแนกไดวา

ผูทีจ่ะประสบความสาํเรจ็ในการทาํงานไดตองมคีณุลกัษณะเดนอะไร

หรือลักษณะสําคัญอะไรบาง หรือกลาวอีกนัยหน่ึงคือ สาเหตุที่

ทาํงานแลวไมประสบความสาํเรจ็เพราะขาดคณุลกัษณะบางประการ

คอือะไร สอดคลองกบัทีส่าํนกังานคณะกรรมการขาราชการพลเรอืน 

(สํานักงาน ก.พ.) (2548, หนา 5-8) กลาวไววาสมรรถนะ หมายถึง 

คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่เปนผลมาจากความรู ทักษะ/ความ

สามารถและคณุลกัษณะอืน่ๆ ทีท่าํใหบุคคลสามารถสรางผลงานได

โดดเดนกวาเพื่อนรวมงานอื่นๆ ในองคกร การท่ีบุคคลจะแสดง

สมรรถนะใดสมรรถนะหน่ึงไดมักจะตองมีองคประกอบของทั้ง

ความรู ทักษะ ความสามารถและคุณลักษณะอื่นๆ กลาวอีกนัยหนึ่ง 

สมรรถนะ คือ คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมเปนกลุมพฤติกรรมที่

องคการตองการจากขาราชการ เพราะเชื่อวาหากขาราชการมี

พฤติกรรมการทํางานในแบบท่ีองคกรกําหนดแลวจะสงผลให

ขาราชการผูนั้นมีผลการปฏิบัติงานดีและสงผลใหองคการบรรลุ

เปาประสงคที่ตองการไว เชน การกําหนดสมรรถนะการบริการที่ดี 

เพราะหนาที่หลักของขาราชการ คือ การใหบริการแกประชาชน 

ทําใหหนวยงานของรัฐบรรลุวัตถุประสงค คือ การทําใหเกิด

ประโยชนสขุแกประชาชน และสอดคลองกบั รชัฎา ณ นาน (2550, 

บทคัดยอ) ไดทําการศึกษา เรื่อง สมรรถนะหลักของปลัดองคการ

บรหิารสวนตาํบลในจงัหวดันาน พบวา สมรรถนะหลักของของปลดั

องคการบริหารสวนตําบล ในเขตพื้นที่จังหวัดนาน มีสมรรถนะอยู

ในระดับมาก คือ สมรรถนะดานทักษะ ไดแก ทักษะการติดตอ

ประสานงานและสมรรถนะดานคณุลกัษณะอืน่ๆ ไดแก ความซือ่สัตย 

สมรรถนะที่ปลัดองคการบริหารสวนตําบลในจังหวัดนาน มีอยูใน

ระดับปานกลาง ไดแก สมรรถนะดานความรู คือ ความรูเกี่ยวกับ

กฎหมายทองถิน่และสมรรถนะดานความสามารถ คอื ความสามารถ

ในการเรียนรูและพัฒนาตนเอง 

 2. ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลใน

จังหวัดฉะเชิงเทรา

  จากการวิจัยพบวา ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ

พนักงานเทศบาลในจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยรวมอยูในระดับมาก 

เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาอยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียง

คาเฉลีย่จากมากไปหานอย ไดแก ดานการใหบรกิารอยางเสมอภาค 

รองลงมา ดานการใหบริการอยางตอเนื่อง ดานการใหบริการที่

ตรงเวลา ดานการใหบริการอยางกาวหนา และดานการใหบริการ

อยางเพียงพอ ตามลําดบั ทัง้นี ้เนือ่งจากพนกังานเทศบาลในจงัหวัด

ฉะเชิงเทรา ปฏิบัติงานราชการอยูภายใตเครื่องมือชี้วัด (KPI) ระบบ

การประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการปฏิบัติงาน อีกทั้ง

ยงัมรีะเบยีบ มขีอบงัคบั เฮอรเบริต เอ. ไซมอน (Herbert A. Simon 

1960, pp. 180-181) กลาวไววา ถางานใดมีประสิทธภิาพสงูสดุใหดู

จากความสัมพันธ ระหวางปจจัยนําเขา (input) กับผลิตผล 

(output) ทีไ่ดรบั ออกมา ซึง่สรปุไดวา ประสทิธิภาพเทากบัผลผลติ 

สอดคลองกับที่ มิลเลท (Millet, 1954, P. 397 อางถึงใน ฉัตรชัย 

ไชยทา, 2547, หนา 11-12) ไดกลาวไววา ประสิทธิภาพ หมายถึง 

ผลการปฏิบัติงานที่ทําใหเกิดความพึงพอใจและไดรับผลความพึง

พอใจในการปฏิบัติงาน ซ่ึงความพึงพอใจ หมายถึง ความพึงพอใจ 

ในการใหบรกิารประชาชน และสอดคลองกับที ่พนัตาํรวจตร ียงยทุธ 

ฉายแสง, วรรณวีร บุญคุม (บทคัดยอ, 2553) ไดศึกษาเรื่อง

ประสทิธภิาพในการปฏบิัตงิานของเจาหนาทีต่ํารวจจราจรในสถานี

ตํารวจภูธรจังหวัดนครปฐม พบวา 1) ประสิทธิภาพในการปฏิบัติ

งานของเจาหนาทีต่าํรวจจราจรในสถานตีาํรวจภูธรจงัหวดันครปฐม 

ทีร่ะบุโดยเจาหนาทีต่าํรวจในภาพรวมอยูในระดบัมาก เมือ่พิจารณา

เปนรายดาน พบวา อยูในระดบัมากทกุดาน เรยีงตามลาํดบัคอื ดาน

ทรัพยากร ดานกระบวนการบริหาร ดานคุณภาพงานและดานการ

มสีวนรวม สวนประสทิธภิาพในการปฏบิติังานของเจาหนาท่ีตาํรวจ
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จราจรในสถานีตํารวจ ภูธรจังหวัดนครปฐมท่ีระบุโดยประชาชน 

พบวา ในภาพรวม อยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายดาน 

พบวา อยูในระดับปานกลางทุกดาน เรียงตามลําดับ คือ ดาน

ทรัพยากร ดานคุณภาพงาน ดานกระบวนการบริหาร และดานการ

มีสวนรวม 2) ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ตํารวจ

จราจร ในสถานีตํารวจภูธรจังหวัดนครปฐม จําแนกตามสถานภาพ 

สวนบคุคลของเจาหนาทีตํ่ารวจ พบวา แตกตางกนัตามตาํแหนง และ

ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 

และเมือ่เปรยีบเทยีบตามระดบัการศกึษาและ สายงานทีร่บัผดิชอบ 

พบวา ไมแตกตางกนั ประสทิธภิาพในการ ปฏิบตังิานของเจาหนาที่

ตํารวจจราจรในสถานีตํารวจภูธรจังหวัดนครปฐม จําแนกตาม

สถานภาพสวนบุคคลของประชาชน พบวา แตกตางกันตามระดับ

การศกึษาอยางมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 และเมือ่เปรียบเทยีบ

ตามเพศ อายุ และอาชีพ พบวา ไมแตกตางกัน 3) เสนอแนะในการ

เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ตํารวจจราจร 

ในสถานตีาํรวจภธูรจงัหวดันครปฐม คอื การเพิม่กาํลงัพล การเสนอ 

เพ่ิมงบประมาณเพื่อเพิ่มขวัญกําลังใจ การสรางความสมานฉันท 

และเพิ่มเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพและทันสมัยอยางเรงดวน 

 3.  ความสัมพันธระหวางสมรรถนะหลักกับประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลในจังหวัดฉะเชิงเทรา 

  ผลการศึกษาความสัมพันธระหวางสมรรถนะหลักกับ

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลในจังหวัด

ฉะเชิงเทรา พบวา สมรรถนะหลักทุกดานมีความสัมพันธทางบวก

กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลในระดับสูง 

ดานที่สูงที่สุด ไดแก ดานการบริการที่ดี รองลงมาดานการยึดมั่นใน

ความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม และดานการมุงผลสัมฤทธิ์ 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่

ตั้งไว ทั้งนี้เนื่องจากพนักงานเทศบาลในจังหวัดฉะเชิงเทราปฏิบัติ

งานในหนาที่และตามที่ไดรับมอบหมาย ดวยความมุงม่ันและตั้งใจ 

ปฏิบัติงานไดแลวเสร็จตามกําหนดระยะเวลา มีการปรับปรุงพัฒนา

เมื่อเห็นความสูญเปลา หรือหยอนประสิทธิภาพในงานของตนเอง

และของเพื่อนรวมงาน มีการใหการบริการท่ีเปนมิตรและสุภาพ

เรียบรอยแกประชาชนที่มาขอรับบริการ มีการใหขอมูลขาวสารที่

เก่ียวของกับงานใหบริการท่ีถูกตองชัดเจน และเปนประโยชนกับ

ผูรับบริการ สามารถใหคําแนะนําที่เปนประโยชนเพื่อหาแนวทาง

แกไขปญหาทีเ่กดิขึน้กบัผูรบับรกิารอยางรวดเรว็และมปีระสทิธภิาพ 

มีการศึกษาหาความรู สนใจเทคโนโลยีและองคความรูใหมๆ ที่

เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานในตําแหนงหนาท่ีอยูเสมอ สามารถ

พัฒนาความรูความสามารถของตนจนเกิดความเช่ียวชาญในสาย

อาชีพราชการ สามารถนําวิชาการ ความรูหรือเทคโนโลยีใหมๆ มา

ประยกุตใชในการปฏบิตัหินาทีร่าชการไดเปนอยางด ีมคีวามซือ่สตัย

สุจริตในการปฏิบัติหนาที่ราชการ โดยยึดหลักความถูกตองตาม

กฎหมาย รกัษาสจัจะ วาจา และ มคีวามเชือ่ถอืไดทาํใหเกดิความไว

วางใจกบัประชาชนทีม่าขอรบับรกิาร ยดึมัน่ในหลกัการจรรยาบรรณ

แหงวิชาชีพและจรรยาบรรณขาราชการ ไมเบ่ียงเบนดวยอคติหรือ

ผลประโยชน กลารบัผดิและมคีวามรบัผดิชอบ สามารถใหความรวม

มอืและสรางสมัพนัธอนัดกัีบเพือ่นรวมงาน รับฟงความเหน็ของเพือ่น

รวมงานและเตม็ใจเรยีนรูจากผูอืน่ ใหการสนบัสนนุการตดัสนิใจของ

เพื่อนรวมงาน และปฏิบัติงานในสวนที่ตนไดรับมอบหมายอยาง

สมบูรณ ซ่ึงสอดคลองกับ วันเพ็ญ นิลนารถ (2553, บทคัดยอ) 

ไดศึกษาเร่ือง สมรรถนะหลักกับประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของ

ขาราชการ กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน พบวา สมรรถนะ

หลักอยูในระดับมาก คือ มิติการมุงเนนผลสัมฤทธิ์ มิติจิตสํานึกดาน

การใหบรกิาร มติคุิณธรรมและจรยิธรรม มติกิารพฒันาตนเองอยาง

ตอเน่ือง มิติการทํางานเปนทีม ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา 

สมรรถนะหลักและสมรรถนะรายมิติของขาราชการกรมสวัสดิการ

และคุมครองแรงงานมีความสัมพันธเชิงบวกกับประสิทธิผลในการ

ปฏิบัติงานที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01

 4.  ขอเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลในจังหวัดฉะเชิงเทรา 

  จากการวิจัยพบวาพบวา ผูตอบแบบสอบถามไดเสนอ

ความคดิเหน็ ดงันี ้1) ดานการใหบรกิารอยางเสมอภาค กรมสงเสรมิ 

การปกครองทองถิ่นควรมีนโยบายและการวางแผนการปฏิบัติงาน

ใหกบัพนกังานสวนทองถิน่ในการสงมอบบรกิารแกประชาชนทกุคน

ที่มาติดตอขอรับบริการอยางเสมอภาคและเทาเทียมกัน โดยใช

ระเบียบ กฎหมายเดียวกัน ภายใตหลักความยุติธรรม ไมแบงแยก

เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา ฐานะ และถิ่นกําเนิด และบริการดวยความ

เต็มใจ ใชกิริยา วาจาที่สุภาพ ออนนอม สรางจิตสํานึกแกพนักงาน

เทศบาลใหมีใจรักบริการ 2) ดานการใหบริการที่ตรงเวลา กรม

สงเสริมการปกครองทองถิ่นควรมีนโยบายและการวางแผนการ

ปฏิบัติงานใหกับพนักงานสวนทองถิ่นในการ สงมอบบริการแก

ประชาชน โดยใชหลักของการใหบริการที่ ตรงเวลา ควรมาปฏิบัติ

งานตามวัน เวลา ของทางราชการอยางสมํ่าเสมอ และไมใชเวลา

ราชการไปทํากิจสวนตัว ควรใหบริการแกประชาชน โดยยึดหลัก

ของการปฏิบัติงานใหแลวเสร็จสมบูรณและตรงเวลาเปนสําคัญ 

ควรปฏบิตังิานโดยยดึหลักของการลดขัน้ตอนและลดระยะเวลาการ

ปฏิบัติงาน เพื่อใหเกิดความรวดเร็วในการใหบริการแกประชาชน 

ควรปฏบิติังานใหแลวเสรจ็ไดตามแผนการดาํเนนิงานทีห่นวยงานได

กําหนดเอาไว ควรแจงขั้นตอนและระยะเวลาแลวเสร็จของงานให

ประชาชนทีม่าตดิตอขอรบับรกิารทราบทกุครัง้ 3) ดานการใหบรกิาร
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อยางเพียงพอ กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินควรมีนโยบายและ

การวางแผนการปฏิบัติงานใหกับพนักงานสวนทองถิ่น ในการสง

มอบบริการแกประชาชนอยางเพียงพอครบทุกดาน ควรใหบริการ

ประชาชนทีม่าตดิตอขอรบับรกิารในเร่ืองเดยีวกนัจาํนวนหลายคนใน

คราวเดียวกันไดอยางเหมาะสม ควรมีการจัดเตรียมใหเกิดความ

พรอมสําหรับการใหบริการแกประชาชน เชน จัดใหมีปายแสดงขั้น

ตอนและระยะเวลาการเขารับบริการอยางชัดเจน เตรียมคํารอง 

แบบฟอรมการขอรับบริการตางๆ และมีตัวอยางการกรอกคํารอง 

ควรจดัเตรยีมทีน่ัง่สาํหรบันัง่คอยทีเ่พยีงพอและมคีวามสะอาด เพือ่

ไวบริการแกประชาชนทีม่าตดิตอราชการ ควรจดับรกิารแหลงขอมลู

ขาวสารตางๆ ของทางราชการใหแกประชาชนผูรับบริการอยาง

เพยีงพอ เชน ปาย บอรดประชาสมัพนัธ เวบ็ไซต สือ่สิง่พมิพ เอกสาร 

แผนพับ ควรจัดใหมีชองทางการสื่อสารและติดตอขอรับบริการ 

หลายชองทาง เชน ตูรับฟงความคิดเห็น โทรศัพท โทรสาร อีเมล

เวบ็ไซต 4) ดานการใหบรกิารอยางตอเนือ่ง กรมสงเสริมการปกครอง

ทองถิน่ควรมนีโยบายและการวางแผนการปฏบิตังิานใหกบัพนกังาน

สวนทองถิ่นในการสงมอบบริการแกประชาชน ไดอยางตอเนื่อง 

ควรรักษามาตรฐานการมาปฏิบัติงานราชการตามวัน เวลาของทาง

ราชการอยางสมํ่าเสมอ ควรปฏิบัติงานอื่นตามคําสั่งผูบังคับบัญชา

นอกเหนือจากงานในหนาท่ีได ควรใหบริการแกประชาชนตอเนื่อง

ในชวงเวลาพักเที่ยงได หากการใหบริการคราวน้ันยังไมแลวเสร็จ 

ควรใหบริการแกประชาชนดวยความเต็มใจทุกครั้งแมจะเปนชวง

นอกเวลาราชการก็ตาม โดยยึดประโยชนของประชาชนและทาง

ราชการ ควรรักษามาตรฐานการใหบริการที่ดีอยางสมํ่าเสมอและ

ตอเนื่อง 5) ดานการใหบริการอยางกาวหนา กรมสงเสริมการ

ปกครองทองถิน่ควรมนีโยบายและการวางแผนการปฏิบตังิานใหกบั

พนกังานสวนทองถิน่ในการสงมอบบรกิารแกประชาชน โดยใชหลกั

ของการใหบริการเพื่อใหเกิดการปฏิบัติงานในหนาท่ีของตนเองได

ถกูตองและมปีระสทิธิภาพ โดยไมคาํนงึถึงทรพัยากร ทีม่อียางจาํกัด 

ควรมกีารปรบัปรงุคณุภาพและผลการปฏบิตังิานของตนเองอยูเสมอ 

ควรศึกษาหาความรู ฝกทักษะที่เกี่ยวกับงานในหนาที่อยางตอเนื่อง 

ควรมีการกําหนดมาตรฐาน หรือ เปาหมายในการทํางานเพื่อใหได

ผลงานท่ีด ีควรพัฒนาความรู ความสามารถ ทีจ่ะปฏบิตังิานในหนาที่

ไดมากขึ้น โดยใชทรัพยากรและเวลาเทาเดิม

ขอเสนอแนะ 
 จากขอคนพบของการวิจัย ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังนี้

 1. ขอเสนอแนะเพื่อการนําผลการวิจัยไปใช

   1.1  จากการศึกษาพบวา สมรรถนะหลกัทีม่ขีองพนกังาน

เทศบาลในจังหวัดฉะเชิงเทรา มีสมรรถนะอยูในระดับมากทุกดาน 

แตดานการส่ังสมความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ มีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด 

ดังน้ัน เพื่อใหพนักงานเทศบาลในจังหวัดฉะเชิงเทราเกิดความ

เช่ียวชาญในสายอาชพี อนัจะเปนการเพิม่เรือ่งของสมรรถนะในการ

ปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น

ควรจะมีการสรางเคร่ืองมือหรือนวัตกรรมใหมๆ ที่จะนํามาพัฒนา

และสรางความเช่ียวชาญในสายอาชีพของพนักงานเทศบาลใน

ภาพรวมไดทั้งประเทศ

  1.2 จากการศึกษาพบวา ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

ของพนักงานเทศบาลในจังหวัดฉะเชิงเทรา มีประสิทธิภาพอยูใน

ระดับมากทุกดาน แตดานการใหบริการอยางเพียงพอมีคาเฉลี่ย 

นอยที่สุด ดังนั้น เพื่อใหพนักงานเทศบาลในจังหวัดฉะเชิงเทรา

สามารถใหบรกิารทีม่ลัีกษณะมจีาํนวนของการใหบรกิาร และสถาน

ทีบ่รกิารทีเ่พยีงพอและเหมาะสม ทนัสมยั นอกจากเพือ่เปนการเพิม่

ประสทิธภิาพการใหบรกิารและยงัถอืเปนการสรางภาพลกัษณอันดี

ตอหนวยงานดวย กรมสงเสรมิการปกครองทองถิน่ ควรจะออกแบบ

การจัดการองคกรเทศบาลในภาพรวมทั้งประเทศใหมีลักษณะของ

การใหบรกิาร จาํนวนการใหบริการและสถานทีใ่หบรกิารทีเ่พยีงพอ

และเหมาะสม นอกจากเพือ่เปนการเพิม่ประสทิธภิาพการใหบริการ

แลวยังถือเปนการสรางภาพลักษณอันดีตอหนวยงานดวย

  1.3  จากการศึกษาพบวา สมรรถนะหลักทกุดานมคีวาม

สัมพันธทางบวกในระดับสูงกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ

พนักงานเทศบาล แตดานการส่ังสมความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ

มคีาความสมัพนัธต่ําท่ีสดุ ดงัน้ัน เทศบาลควรพฒันาสมรรถนะหลกั

ในแตละดานของพนักงานเทศบาลใหอยูในระดับสูงอยางตอเนื่อง 

โดยเนนดานการส่ังสมความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ สรางแรงจูงใจ

แกพนักงานเทศบาล ใหสนใจใฝศึกษาหาความรูในอันที่จะสั่งสม

ความรูความสามารถของตน ดวยการศึกษาคนควา และพัฒนา

ตนเองอยางสมํ่าเสมอและตอเนื่อง จนสามารถประยุกตใชความรู

ทางวชิาการและเทคโนโลยตีางๆ เพือ่ใชในการปฏิบตัหินาทีร่าชการ

ใหเกิดประโยชนสูงสุดได

   1.4  จากขอคนพบ พบวา สมรรถนะหลกักบัประสทิธิภาพ

การปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลในจังหวัดฉะเชิงเทรา มีความ

สัมพันธกันในระดับสูง ดังนั้น กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นควร

ใหความสนใจและความสําคัญตอสมรรถนะหลักของพนักงาน

เทศบาลในดานการมุงผลสมัฤทธิ ์ดานการบรกิารทีด่ ีดานการสัง่สม

ความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ ดานการยึดมั่นในความถูกตองชอบ

ธรรมและจรยิธรรม และดานการทาํงานเปนทมี เพราะปจจยัขางตน

จะสงผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลใน

ภาพรวม  
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 2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป

   2.1 ควรศึกษาความสัมพันธระหวางสมรรถนะหลักกับ

ประสทิธภิาพการปฏบิตังิานของพนกังานองคการบรหิารสวนตาํบล

ในจังหวัดฉะเชิงเทรา

   2.2  ควรศึกษาปจจัยที่สงผลตอการเพิ่มประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลในจังหวัดฉะเชิงเทรา

   2.3 ควรศึกษาพฤติกรรมการปฏิบัติงานของพนักงาน

เทศบาลทีส่งผลตอประสทิธภิาพการบรหิารงานเทศบาล ซ่ึงจะไดนาํ

ผลการวจิยัมาเปนขอมลูในการวางแผนการบรหิารงานของเทศบาล

ใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดตอไป
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