
 

 

 

สมรรถนะการปฏิบัตงิานที่มีผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัตงิานของบุคลากรเทศบาล
ต าบลท่าสายลวด อ าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก 

  
ศุพชัรา   ล่าลี้1 

ดร.สุรว ี  ศุนาลยั2 

บทคดัย่อ 
การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสมรรถนะการปฏิบติังานของบุคลากรเทศบาลต าบลท่า

สายลวด 2) เพื่อศึกษาประสิทธิผลการปฏิบติังานของบุคลากรเทศบาลต าบลท่าสายลวด และ 3) เพื่อศึกษา
ความสัมพนัธ์ระหวา่งสมรรถนะการปฏิบติังานกบัประสิทธิผลการปฏิบติังานของบุคลากรเทศบาลต าบลท่า
สายลวด อ าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก ศึกษาจากประชากรท่ีเป็นบุคลากรในเทศบาลต าบลท่าสายลวดทั้งหมด 
จ านวน 139 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการจดัเก็บขอ้มูลเป็นแบบสอบถาม มีค่าความเช่ือมัน่ เท่ากบั 0.96 ก าหนด
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

ผลการวจิยัพบวา่ ประชากรส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อาย ุ20-30 ปี ระดบัการศึกษาปริญญาตรี อายุ
การท างานในเทศบาลต าบลท่าสายลวด 1-10 ปี และต าแหน่งงานอตัราจา้ง ระดบัสมรรถนะการปฏิบติังาน
ของบุคลากรเทศบาลต าบลท่าสายลวด โดยรวมอยูใ่นระดบัสูง เม่ือจ าแนกเป็นดา้นเรียงล าดบัจากมากไปหา
นอ้ย ไดแ้ก่ การยดึมัน่ในความถูกตอ้งและจริยธรรม การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ การท างานเป็นทีม การบริการเป็นเลิศ 
และความเขา้ใจในองค์กรและระบบงาน ตามล าดบั ส่วนระดบัประสิทธิผลการปฏิบติังาน โดยรวมอยู่ใน
ระดบัค่อนขา้งสม ่าเสมอ ผลการเปรียบเทียบสมรรถนะการปฏิบติังานของบุคลากรเทศบาลต าบลท่าสายลวด 
ท่ีมีระดบัการศึกษา และต าแหน่งงานต่างกนั พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ใน
ส่วนของเพศ อายุ และอายุงาน ไม่แตกต่างกนั เม่ือท าการทดสอบสมมติฐาน พบว่าสมรรถนะโดยรวมมี
ความสัมพนัธ์ต่อประสิทธิผลการปฏิบติังานของบุคลากรเทศบาลต าบลท่าสายลวด มีความสัมพนัธ์ทางบวก
หรือทางเดียวกนักบัประสิทธิผลการปฏิบติังานในระดบัปานกลาง อยา่งมีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.01 โดย
การท างานเป็นทีมของบุคลากร มีความสัมพนัธ์สูงท่ีสุด 

 
 
 
 

                                                           
1 นกัศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  สาขาวชิาการจดัการ วิทยาลยับริหารธุรกิจนวตักรรมและการบญัชี 
มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
2 อาจารยท่ี์ปรึกษาการคน้ควา้อิสระ 
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1. บทน า 
ปัจจยัการบริหารท่ีส าคญัต่อการเจริญเติบโตและความกา้วหน้าขององค์การประกอบดว้ย คน 

เงิน วสัดุอุปกรณ์ และวิธีการจดัการ คนหรือทรัพยากรมนุษยช่์วยให้ระบบบริหารดา้นอ่ืน ๆ ด าเนินไปได้
ตามเป้าหมายขององค์กร เน่ืองจากทรัพยากรมนุษยส์ามารถพฒันาได ้ เพิ่มคุณค่าในตวัเองได ้สามารถน า
กลบัมาใชไ้ดอ้ยูเ่สมอ ยิ่งใชม้ากเท่าไรยิ่งท าให้มีทกัษะและประสบการณ์มากข้ึนเท่านั้น ทรัพยากรมนุษยจึ์ง
เป็นแรงผลกัดนัส าคญัท่ีท าให้องค์กรไปสู่ความส าเร็จ แต่ทว่าทรัพยากรมนุษยล์ว้นมีความหลากหลาย มี
ความรู้สึกนึกคิดท่ีซับซ้อน มีพฤติกรรมท่ีแตกต่างกนั ฉะนั้นเพื่อให้การด าเนินงานขององค์กรส าเร็จตาม
วตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล องคก์รจึงมีความจ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีตอ้งพฒันา
สมรรถนะของบุคลากรในองคก์ร ใหเ้ป็นผูท่ี้มีความรู้ ความสามารถ พร้อมต่อการเปล่ียนแปลง และสามารถ
ปรับตวัไดอ้ยา่งเหมาะสม ต่อการปฏิบติังานท่ีจะเกิดข้ึนทั้งในปัจจุบนัและในอนาคต (พิสมยั ชยัมหา, 2558)
 สมรรถนะจึงเป็นคุณลกัษณะเชิงพฤติกรรมท่ีขา้ราชการพลเรือนพึงมีในการปฏิบติังาน  เพื่อเป็น
การหล่อหลอมพฤติกรรมท่ีพึงประสงคร่์วมกนั โดยสมรรถนะหลกัประกอบดว้ย การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ บริการท่ี
ดี การเข้าใจองค์กรและระบบงาน การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม และการท างานเป็นทีม 
(ส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน, 2553 : 6) เพื่อให้การบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งขา้ราชการและบุคคลของภาครัฐเองสามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีคุณภาพ 

เทศบาลต าบลท่าสายลวดตั้งอยู่ในท้องท่ีต าบลท่าสายลวด อ าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก เป็น
รูปแบบการปกครองส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบหน่ึงของประเทศไทย มีพื้นท่ีรับผดิชอบท่ีส าคญัของอ าเภอแม่สอด 
ตวัอย่างเช่น ท่าอากาศยานแม่สอด สะพานมิตรภาพไทย – พม่า จะเห็นได้ว่าเทศบาลต าบลท่าสายลวดมี
ภารกิจในการบริหารงานหลากหลาย จึงต้องการบุคลากรท่ีมีความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะท่ี
เหมาะสมในการปฏิบติังานให้บรรลุพนัธกิจ เพื่อความกา้วหน้าขององค์กร จากการศึกษาท่ีผ่านมาพบว่า 
ระบบราชการไทยประสบปัญหาใหญ่หลายๆ ประการ โดยหน่ึงนั้น คือ ปัญหาดา้นของการบริหารทรัพยากร
มนุษย ์ เน่ืองจากการบริหารทรัพยากรมนุษยไ์ม่สามารถสร้างคุณธรรม ความรู้ ความเขา้ใจ ให้แก่ขา้ราชการ
ไทยในปัจจุบนั และในดา้นการตอบสนองความตอ้งการของประชาชนได ้(ศรัณน์พชัร์ ไผพู่ล, 2559 : 3) จาก
ปัญหาดงักล่าวผูว้ิจยัจึงสนใจในการศึกษาสมรรถนะการปฏิบติังานของบุคลากรเทศบาลต าบลท่าสายลวด 
เน่ืองจากปัจจุบนับุคลากรขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินส่วนใหญ่ยงัมีการพฒันาสมรรถนะการปฏิบติังาน
ยงัไมต่รงตามความตอ้งการของหน่วยงานส่งผลให้บุคลากรขาด ทกัษะและคุณลกัษณะอ่ืนๆ ท่ีจ าเป็นในการ
ปฏิบติังาน รวมถึงค่านิยม ทศันคติบุคลิกภาพ ท าใหก้ารปฏิบติังานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเท่าท่ีควร 
การวิจยัในคร้ังน้ีจึงตอ้งการทราบถึงระดบัสมรรถนะท่ีบุคลากรมีอยู ่และตอ้งการทราบว่าสมรรถนะท่ีมีอยู่
นั้นส่งผลต่อประสิทธิผลในการปฏิบติังานของเทศบาลอย่างไร เพื่อน าผลการวิจยัมาเป็นแนวทางในการ
พฒันา ปรับปรุง และส่งเสริมสมรรถนะหลกัให้กบัเทศบาลต าบลท่าสายลวดท่ีส่งผลต่อการบรรลุพนัธกิจ
ของเทศบาล 
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2. วตัถุประสงค์งานวจิัย 
1.  เพื่อศึกษาสมรรถนะการปฏิบติังานของบุคลากรเทศบาลต าบลท่าสายลวด อ าเภอแม่สอด 

จงัหวดัตาก   
2.  เพื่อศึกษาประสิทธิผลการปฏิบติังานของบุคลากรเทศบาลต าบลท่าสายลวด อ าเภอแม่สอด 

จงัหวดัตาก  
3.  เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งสมรรถนะการปฏิบติังานกบัประสิทธิผลการปฏิบติังานของ

บุคลากรเทศบาลต าบลท่าสายลวด อ าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก 
 

3. สมมติฐานงานวจิัย 
1.  บุคลากรท่ีมีลกัษณะทางประชากรศาสตร์แตกต่างกนัมีสมรรถนะหลกัในการปฏิบติังาน

แตกต่างกนั 
2.  บุคลากรท่ีมีลกัษณะทางประชากรศาสตร์แตกต่างกนัมีประสิทธิผลการปฏิบติังานแตกต่าง

กนั 
3.  สมรรถนะการปฏิบติังานของบุคลากร มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัประสิทธิผลการปฏิบติังาน 
 

4. ขอบเขตงานวจิัย 
 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ บุคลากรราชการ ลูกจา้งประจ า ลูกจา้งทัว่ไปเทศบาลต าบล
ท่าสายลวด อ าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก จ านวนทั้งส้ิน 139 คน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 

ขอบเขตดา้นเน้ือหา 
ตวัแปรตน้ สมรรถนะในการปฏิบติังานของบุคลากรเทศบาลต าบลท่าสายลวด อ าเภอแม่สอด 

จงัหวดัตาก ประกอบดว้ย 
2.1  การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ (Achievement motivation) 
2.2  การยดึมัน่ในความถูกตอ้งและจริยธรรม (Integrity) 
2.3  ความเขา้ใจในองคก์รและระบบงาน (Expertise) 
2.4  การบริการเป็นเลิศ (Service mind) 
2.5  การท างานเป็นทีม (Teamwork) 

ตวัแปรตาม ประกอบดว้ย ประสิทธิผลในการปฏิบติังานของบุคลากรเทศบาลท่าสายลวด อ าเภอ
แม่สอด จงัหวดัตาก 
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5. ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
1.  เพื่อทราบถึงสมรรถนะท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลในการปฏิบติังานของบุคลากรในเทศบาล

ต าบลท่าสาย 
2.  เพื่อเป็นขอ้เสนอแนะในการปรับปรุง พฒันาสมรรถนะของบุคลากรในเทศบาลต าบลท่าสาย

ลวดใหมี้ประสิทธิผลในการปฎิบติังานมากข้ึน 
 

6. กรอบแนวคดิการวจิัย 
  ตวัแปรอิสระ   ตวัแปรตาม 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

ภาพท่ี 1.1 กรอบแนวคิดการวจิยั 
 

7. วธิีด าเนินการวจิัย 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูล 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูลปฐมภูมิ ได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaire) จ านวน 1 ชุด 
ประกอบดว้ย 

ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับระดับสมรรถนะการปฏิบติังานของบุคลากร ดัดแปลงจาก

งานวิจยัของ ศรัณน์พชัร์ ไผ่พูล (2559) โดยมีลกัษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ผูว้ิจยัใช้
มาตรวดัของลิเคิท (Likert) แบ่งเป็น 5 ระดบั ไดแ้ก่ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสุด 

ประสิทธิผลในการ

ปฏิบติังาน 
สมรรถนะหลกัในการปฏิบติังาน 

1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 

2. การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม 

3. ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน 

4. การบริการเป็นเลิศ 

5. การท างานเป็นทมี 

ลกัษณะดา้นประชากรศาสตร ์

1. เพศ 

2. อายุ 

3. ระดับการศึกษา 

4. อายุงานในเทศบาลต าบลทา่สายลวด 

5. ต าแหน่งงาน 
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ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกบัประสิทธิผลการปฏิบติังานของบุคลากร เป็นการพฒันาข้ึนใหม่
จากการศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวกบัการวดัประสิทธิผลการปฏิบติังาน โดยมีลกัษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) โดยผูว้จิยัใชม้าตรวดัของลิเคิท (Likert) แบ่งเป็น 5 ระดบั ไดแ้ก่ สม ่าเสมอ ค่อนขา้งสม ่าเสมอ 
บางคร้ัง ค่อนขา้งนอ้ย ไม่มี  

จากนั้น น าแบบสอบถามมาวิเคราะห์ เพื่อหาสัมประสิทธ์ิความเช่ือมัน่ โดยการค านวณค่า
สัมประสิทธ์ิอลัฟ่า (Alpha Coefficient) ไดเ้ท่ากบั 0.96 
 

8. สรุปผลการวจิัย 
ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า ประชากรส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 20-30 ปี 

ระดบัการศึกษาปริญญาตรี อายกุารท างานในเทศบาลต าบลท่าสายลวด 1-10 ปี และต าแหน่งงานอตัราจา้ง 
ตารางท่ี 1.1 ค่าเฉล่ีย () ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน () และสมรรถนะการปฏิบัติงานของ

บุคลากรเทศบาลต าบลท่าสายลวด ตามระดบัสมรรถนะในการปฏิบติังาน                                                    
(N = 139) 

สมรรถนะการปฏิบัติงานของบุคลากร 
เทศบาลต าบลท่าสายลวด 

ระดับสมรรถนะในการปฏิบัติงาน 
ล าดับ 

  แปลผล 

1. การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 3.94 0.61 สูง 2 

2. การยดึมัน่ในความถูกตอ้งและจริยธรรม 4.18 0.67 สูง 1 

3. ความเขา้ใจในองคก์รและระบบงาน 3.81 0.65 สูง 5 

4. การบริการเป็นเลิศ 3.92 0.68 สูง 4 

5. การท างานเป็นทีม 3.94 0.66 สูง 3 

ภาพรวม 3.95 0.65 สูง  

 
จากตารางท่ี 1.1 ระดบัสมรรถนะการปฏิบติังานของบุคลากรเทศบาลต าบลท่าสายลวดโดยภาพ

รวมอยู่ในระดบัสูง ( = 3.95 และ  = 0.65) และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ เรียงจากมากไปหาน้อย ไดแ้ก่ 
การยึดมัน่ในความถูกตอ้งและจริยธรรม ( = 4.18 และ  = 0.67) การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ ( = 3.94 และ  = 
0.61) การท างานเป็นทีม ( = 3.94 และ  = 0.66) การบริการเป็นเลิศ ( = 3.92 และ  = 0.68) และความ
เขา้ใจในองคก์รและระบบงาน ( =3.81 และ  = 0.65) 

ระดับประสิทธิผลการปฏิบัติงานของเทศบาลต าบลท่าสายลวด พบว่า บุคลากรมีระดับ
ประสิทธิผลการปฏิบติังานโดยรวมอยู่ในระดับค่อนขา้งสม ่าเสมอ ( = 3.84 และ  = 0.68) และเม่ือ
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พิจารณาเป็นรายขอ้เรียงจากมากไปหาน้อย ไดแ้ก่ ผลงานส าเร็จภายในเวลาท่ีก าหนด  (= 4.11 และ  = 
0.81) ผลงานไม่มีขอ้ผิดพลาดท่ีส่งผลกระทบทางลบต่องานส่วนอ่ืนๆ ( = 3.96 และ  = 0.81) ผลงานมี
ส่วนท าให้เทศบาลมีความก้าวหน้าและพฒันาอยู่เสมอ ( = 3.86 และ  = 0.82) ผลงานมีส่วนท าให้
วิสัยทศัน์ของเทศบาลบรรลุความส าเร็จ ( = 3.82 และ  = 0.78) ผลงานมีส่วนท าให้ประชาชนเกิดความ
พึงพอใจในเทศบาล ( = 3.75 และ  = 0.78) ผลงานไดรั้บค าชมเชยจากผูบ้งัคบับญัชาหรือผูร่้วมงาน ( = 
3.67 และ  = 0.82) และผลงานของท่านได้รับค าชมเชยจากผูรั้บบริการ/ประชาชน ( = 3.58 และ  = 
0.80) 

 
ตารางท่ี 1.2 สรุปผลสมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ของบุคลากรเทศบาลต าบลท่า

สายลวดท่ีแตกต่างกนั ส่งผลใหส้มรรถนะการปฏิบติังานของบุคลากรแตกต่างกนั   

หมายเหตุ.  – หมายถึง ไม่แตกต่าง 
 
 
 
 
 

ปัจจัยส่วน
บุคคล 

สมรรถนะการปฏิบัติงานของบุคลากร 

การมุ่ง
ผลสัมฤทธ์ิ 

การยดึมั่นใน
ความถูกต้อง
และจริยธรรม 

ความเข้าใจใน
องค์กรและ
ระบบงาน 

การบริการ
เป็นเลิศ 

การท างาน
เป็นทมี 

เพศ - - แตกต่าง 
(0.02*) 

แตกต่าง 
(0.04*) 

- 

อาย ุ - - - 
 

- - 

การศึกษา แตกต่าง 
(0.00*) 

แตกต่าง 
(0.04*) 

แตกต่าง 
(0.00*) 

แตกต่าง 
(0.00*) 

แตกต่าง 
(0.00*) 

ต าแหน่งงาน แตกต่าง 
(0.00*) 

- แตกต่าง 
(0.00*) 

- แตกต่าง 
(0.00*) 

อายงุาน - -  - แตกต่าง 
(0.04*) 
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ตารางท่ี 1.3 สรุปผลสมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ของบุคลากรเทศบาลต าบลท่า
สายลวดท่ีแตกต่างกนั ส่งผลใหส้มรรถนะการปฏิบติังานของบุคลากรแตกต่างกนั   
 

ปัจจัยส่วนบุคคล ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 
เพศ - 

 

อาย ุ - 
 

ระดบัการศึกษา แตกต่าง  
(0.00*) 

ต าแหน่งงาน แตกต่าง 
(0.00*) 

อายงุาน - 
 

หมายเหตุ.  -  หมายถึง ไม่แตกต่าง 
 

ตารางท่ี 1.3 ความสัมพนัธ์ระหวา่งสมรรถนะการปฏิบติังานของบุคลากรเทศบาลต่อประสิทธิผล
การปฏิบติังานของบุคลากรเทศบาล ต าบลท่าสายลวด อ าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก 
 

สมรรถนะการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาล 
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาล 

 Sig. แปลผล 

1. การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 0.60* 0.00 ปานกลาง 

2. การยดึมัน่ในความถูกตอ้งและจริยธรรม 0.53* 0.00 ปานกลาง 

3. ความเขา้ใจในองคก์รและระบบงาน 0.61* 0.00 ปานกลาง 

4. การบริการเป็นเลิศ 0.58* 0.00 ปานกลาง 

5. การท างานเป็นทีม 0.63* 0.00 ปานกลาง 

รวม 0.69* 0.00 ปานกลาง 
 
จากตารางท่ี 1.3 แสดงสมรรถนะการปฏิบติังานของบุคลากรเทศบาลท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อ

ประสิทธิผลการปฏิบติังานของบุคลากรเทศบาล พบวา่ สมรรถนะการปฏิบติังานในภาพรวมมีความสัมพนัธ์
ทางบวกหรือทางเดียวกนักบัประสิทธิผลการปฏิบติังานโดยรวมในระดบัปานกลาง อยา่งมีระดบันยัส าคญั
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ทางสถิติ 0.01 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ () เท่ากับ 0.69 โดยการท างานเป็นทีมของบุคลากรมี
ความสัมพนัธ์สูงท่ีสุด ( = 0.63) รองลงมา คือ ความเขา้ใจในองค์กรและระบบงาน ( = 0.61) การมุ่ง
ผลสัมฤทธ์ิ ( = 0.60) การบริการเป็นเลิศ ( = 0.58) และการยึดมัน่ในความถูกตอ้งและจริยธรรม ( = 
0.53) ตามล าดบั 
 

9. อภิปรายผล 
เพศของบุคลากรในเทศบาลต าบลท่าสายลวดมีสมรรถนะการปฏิบติังานแตกต่างกนั 2 ดา้นโดย

บุคลากรเพศหญิง มีระดบัสมรรถนะดา้นความเขา้ใจในองค์กรและระบบงาน และดา้นการบริการเป็นเลิศ 
สูงกวา่เพศชาย ในเร่ืองของความเขา้ใจในองคก์ร อาจเป็นเพราะเพศหญิงมีความละเอียดรอบคอบ เรียนรู้งาน
ไดเ้ร็วกวา่เพศชาย  ในส่วนของการบริการประชาชน เพศชายท างานไดบ้ริการไม่ละเอียดเท่าเพศหญิง เพศ
หญิงมีการลงรายละเอียด การใส่ใจกว่า เน่ืองด้วยในเทศบาลต าบลท่าสายลวดมีบุคลากรท่ีเป็นเพศหญิง
มากกวา่เพศชาย  

อายุของบุคลากรเทศบาลต าบลท่าสายลวด ท่ีแตกต่างกนั ไม่ส่งผลต่อสมรรถนะการปฏิบติังาน 
อาจเป็นเพราะ บุคลากรท่ีมีอายุมากกว่าปฏิบติังานมานานจะมีประสบการณ์ในการปฏิบติังานสูง ส่วน
บุคลากรท่ีมีอายุนอ้ยวา่อาจจะดอ้ยประสบการณ์กวา่ แต่มีความคล่องตวัในการปฏิบติังานมากกวา่ จึงส่งผล
ให้มีสมรรถนะการปฏิบติังานท่ีไม่แตกต่างกนั และเท่าเทียมกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ อารวย  ดีเลิศ 
(2549) ศึกษาประสิทธิผลในการปฏิบติังานของพนักงานตรวจสอบภายใน ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร  

ระดบัการศึกษาของบุคลากรเทศบาลต าบลท่าสายลวดท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อสมรรถนะการ
ปฏิบติังานแตกต่างกนั โดยสมรรถนะทุกด้าน พบว่า ระดบัการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี มีสมรรถนะการ
ปฏิบติังาน สูงกว่าระดบั ปวส./อนุปริญญาตรี และระดบัปริญญาตรี ในทุกดา้น อาจเป็นเพราะ บุคลากรท่ี
ระดบัการศึกษาท่ีสูงกวา่ยอ่มมีความรู้ความเขา้ใจในงานทั้งดา้นงานบริหาร และดา้นปฏิบติังานท่ีมากกวา่อยู่
แลว้ จึงท าใหมี้สมรรถนะท่ีสูงกวา่ อาจเกิดจากการไดรั้บโอกาสในการเขา้ฝึกอบรม หรือการสัมมนามากกวา่  
จึงส่งผลใหส้มรรถนะในทุกๆ ดา้นสูงกวา่ระดบัการศึกษาอ่ืนๆ 

ต าแหน่งงานของบุคลากรเทศบาลต าบลท่าสายลวดท่ีแตกต่างกัน ส่งผลต่อสมรรถนะการ
ปฏิบติังาน เน่ืองจากบุคลากรต าแหน่งขา้ราชการ หน้าท่ีการท างานแตกต่างกนัด้วย ในส่วนของการแบ่ง
หน้าท่ีการท างาน ขา้ราชการจะไดท้  างานในส่วนท่ีส าคญัต่อองคก์รมากกว่าต าแหน่งอตัราจา้ง จึงส่งผลให้
สมรรถนะการปฏิบติังานของต าแหน่งขา้ราชการสูงกว่า และในอีกส่วนหน่ึงอาจมาจากการบรรจุเขา้รับ
ราชการ ผูท่ี้จะเป็นขา้ราชการไดต้อ้งผา่นการสอบขา้ราชการ จึงท าใหผู้ท่ี้เป็นขา้ราชการมีความรู้ในดา้นต่างๆ
ขององค์กรบา้งแลว้ จึงส่งผลอย่างยิ่งต่อระดบัสมรรถนะการปฏิบติังาน ในเทศบาลต าบลท่าสายลวด แบ่ง
ออกเป็น 2 กลุ่ม คือ ขา้ราชการ เป็นกลุ่มท่ีมีสถานะเป็นขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ินโดยตรง ส่วนอตัราจา้ง เป็น
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กลุ่มท่ีเป็นลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างตามภารกิจ เป็นกลุ่มท่ีมีสัญญาจ้าง 4 ปี หรือสัญญาจ้าง 1 ปี จาก
ประเด็นดงักล่าวจึงท าให้ความมัง่คงในการท างานของต าแหน่งหนา้ท่ีต่างกนั เกิดแรงจูงใจ และขวญัก าลงัใจ
ในการท างานท่ีต่างกนั จึงเป็นสาเหตุให้บุคลากรในกลุ่มขา้ราชการมีสมรรถนะการปฏิบติังานท่ีสูงกวา่กลุ่ม
อตัราจา้ง ซ่ึงสอดคล้องกบังานวิจยัของ ปณิชา สาราจนัทร์ และ ยุภาพร ยุภาศ (2560) ท่ีกล่าวว่า แต่ละ
ต าแหน่งมีภาระหน้าท่ีความรับผิดชอบ ความเป็นผูน้ า แตกต่างกัน ท าให้สมรรถนะในการปฏิบติังาน
แตกต่างกนั อีกทั้งระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง ประสบการณ์และความช านาญในการท างาน ความรู้ท่ีสั่งสม 
ส่งผลใหบุ้คลากรท่ีมีต าแหน่งสูงกวา่มีระดบัสมรรถนะการปฏิบติังานท่ีสูงกวา่   

อายุงานในเทศบาลต าบลท่าสายลวดของบุคลากรแตกต่างกนั 1 ดา้น คือ ดา้นการบริการเป็นทีม 
โดยบุคลากรท่ีมีอายุการท างานในเทศบาลท่าสายลวด 11 ปีข้ึนไป มีระดบัสมรรถนะการปฏิบติังาน สูงกวา่
บุคลากรท่ีมีอายุการท างานในเทศบาลท่าสายลวด 1–10 ปี อาจเป็นเพราะ บุคลากรท่ีมีอายุงานท่ีมากกว่าย่อม
มีประสบการณ์การท างานมากกวา่ สามารถท างานร่วมกบัฝ่ายอ่ืนๆ ในเทศบาลไดเ้ป็นอยา่งดี  เพราะท างาน
ในเทศบาลต าบลท่าสายลวดมาเป็นเวลานานกว่า จึงท าการท างานร่วมกนัเป็นทีมของบุคลากรท่ีท างานมา
นานกวา่มีสมรรรถนะการปฏิบติังานสูงกวา่ บุคลากรท่ีมีอายงุานในเทศบาลต าบลท่าสายลวดนอ้ยวา่ 

ส าหรับประสิทธิผลการปฏิบติังานนั้น ระดบัการศึกษาของบุคลากรเทศบาลต าบลท่าสายลวดท่ี
แตกต่างกนั ส่งผลให้ประสิทธิผลการปฏิบติังานแตกต่างกนั อาจเป็นเพราะ บุคลากรท่ีมีระดบัการศึกษาสูง
ย่อมผ่านการเรียนรู้งานมามากกว่า และเรียนรู้งานได้ดีกว่าจึงส่งผลต่อให้ประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 
ต าแหน่งงาน ของบุคลากรเทศบาลต าบลท่าสายลวดท่ีแตกต่างกัน ส่งผลให้ประสิทธิผลการปฏิบติังาน
แตกต่างกนั อาจเป็นเพราะ บุคลากรท่ีเป็นขา้ราชการย่อมมีต าแหน่งท่ีสูงกว่า และมีประสบการณ์ในการ
ท างานท่ีมากกวา่ สามารถแกไ้ขปัญหาในการท างานไดดี้กวา่ต าแหน่งอตัราจา้ง จึงส่งผลให้การปฏิบติังานมี
ประสิทธิผล ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจยัของ รัฐพล  ศรีกตญัญู (2551) ศึกษา ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กับ
ประสิทธิผลของการปฏิบติังานของพนกังานธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) นอกจากน้ีในส่วนของ เพศ 
อายุ อายุงานในเทศบาลต าบลท่าสายลวด ไม่ส่งผลต่อประสิทธิผล อาจเป็นเพราะ ไม่ว่าเพศชาย หรือเพศ
หญิง ท่ีมีอายุต่างกนัเพียงใด ้ก็มีความทุ่มเทให้แก่การท างานเท่าเทียมกนั ท าให้ประสิทธิผลการปฏิบติังานท่ี
แสดงออกมาไม่ต่างกนั 

การท่ีดา้นการยึดมัน่ในความถูกตอ้งและจริยธรรม มีระดบัสูงกวา่ดา้นอ่ืนๆ อาจจะเป็นเพราะวา่ 
เทศบาลก าหนดวิสัยทศัน์ว่า  “ท้องถ่ินน่าอยู่ บริหารงานตามหลักธรรมมาภิบาล บริการเป็นเลิศ” ท่ีให้
ความส าคญัต่อจริยธรรม ดงันั้นบุคลากรจึงรับรู้และเขา้ใจถึงการมีจริยธรรม ขณะเดียวกนัตวัเทศบาลเองมี
ระบบและแนวปฏิบติัต่างๆ ท่ีจะท าให้วิสัยทศัน์ได้ผล ในส่วนของสมรรถนะด้านการมุ่งผลสัมฤทธ์ิ ท่ี
บุคลากรมีระดบัท่ีสูง เกิดจากเทศบาลมีการท าการประเมินสมรรถนะของบุคลากรปีละ 2 คร้ัง และเกณฑใ์น
การใหค้ะแนนจะเนน้ในส่วนของการผลสัมฤทธ์ของงานเป็นสัดส่วนท่ีมากกวา่ทุกดา้นของสมรรถนะตามท่ี 
ก.พ ไดก้ าหนดไว ้ซ่ึงมีผลต่อการข้ึนเงินเดือน หรือเล่ือนขั้น จึงท าให้สมรรถนะในดา้นการมุ่งผลสัมฤทธ์ิสูง
ดว้ยเช่นกนั 
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ความสัมพนัธ์ของสมรรถนะกบัประสิทธิผลการปฏิบติังานอยู่ในระดับปานกลาง ด้านท่ีมีมี
ความสัมพนัธ์สูงท่ีสุด คือ การท างานเป็นทีม เป็นปัจจยัหลกัของการท างานดว้ยเช่นกนั เพราะ จะส่งผลท าให้
งานนั้นประสบความส าเร็จหรือไม่ เทศบาลต าบลท่าสายลวดไดมี้การจดักิจกรรมต่างๆ เช่น จดัการแข่งขนั
กีฬาสีประจ าปี จดักิจกรรมสงกรานตทุ์กๆปี เพื่อให้บุคลากรไดมี้การท ากิจกรรมร่วมกนั สร้างความสัมพนัธ์
ร่วมกนั จึงส่งผลต่อประสิทธิผลของงาน 

 

10. ข้อเสนอแนะ 
1.  เน่ืองจากความเขา้ใจในองค์กรและระบบงานเป็นตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิผล

การปฏิบติังาน แต่ยงัพบวา่บุคลากรมีสมรรถนะดา้นความเขา้ใจในองคก์รและระบบงานน้อยกวา่ดา้นอ่ืนๆ 
ควรส่งเสริมให้พนกังานเขา้ใจ ดา้นระบบงานภายในให้มากข้ึน เช่น มีการจดัอบรมงานในส่วนต่างๆ ให้
เข้าใจระบบการท างานของเทศบาลในภาพรวม และความสัมพนัธ์ระหว่างส่วนงานต่างๆ และอาจจะ
มอบหมายงานในลกัษณะของการท างานขา้มสายงาน เช่น mission based project เพื่อให้บุคลากรเรียนรู้การ
ท างานแบบองคร์วม    

2.  ระดบัการศึกษาท่ีสูงกว่ามีสมรรถนะสูงกว่าในทุกดา้น จ าเป็นท่ีตอ้งจดัการอบรมหรือการ
พฒันาใหก้บักลุ่มการศึกษาท่ีต ่ากวา่ระดบัปริญญาตรี อาจใหทุ้นการศึกษาเพื่อไปศึกษาต่อ หรือใหโ้อกาสเขา้
อบรมพฒันาความรู้ความสามรถในส่วนงานราชการมากข้ึน 

3.  ควรให้ผูมี้ประสบการณ์ถ่ายทอดความรู้ หรือทกัษะในการท างาน เพื่อให้บุคลากรท่ีมีระดบั
การศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรี ต าแหน่งงานอตัราจา้ง ไดรั้บความรู้เพื่อน าไปพฒันาทกัษะในการท างานใหง้าน
มีประสิทธิผลยิง่ข้ึน 

4.  ควรน าการประเมินสมรรถนะในแต่ละดา้นให้แก่บุคลากรไดรั้บทราบ เพื่อประเมินตนเองใน
การปรับปรุง แกไ้ข ในสมรรถนะท่ีตนเองต ่า และพฒันาในสมรรถนะท่ีสูงอยูแ่ลว้ใหดี้ยิง่ข้ึน 

 
ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 
1.  ท าวจิยัเชิงคุณภาพ หรือใชเ้ทคนิคของเคร่ืองมือในการวิจยัอ่ืนๆ เช่น การสังเกตุ การสัมภาษณ์ 

เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลเชิงลึกมากข้ึน 
2.  ในการศึกษาคร้ังน้ีมีการเก็บขอ้มูลเพียงแค่ 139 คน หากการวิจยัคร้ังต่อไปอาจจะเก็บขอ้มูล

ของเทศบาลหลายๆแห่ง แลว้น ามาเปรียบเทียบกนั เพื่อให้ผลงานวิจยัน าไปใช้ประโยชน์ในด้านของการ
พฒันาปรับปรุงองคก์ร 

3.  ศึกษาความสัมพันธ์ของสมรรถนะกับประสิทธิผลการปฏิบัติงานในด้านอ่ืนๆ เช่น 
ความส าเร็จของผลงาน ความทนัเวลา ความถูกตอ้งของงาน ความคิดเห็นของประชาชน เพื่อเป็นประโยชน์
ในการพฒันาองคก์รต่อไป 
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