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บทคัดย่อ 

การวิจัยในครั้งน้ีเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาเรื่อง การพัฒนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลการ
ดําเนินงานของเทศบาลนครนครปฐม มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาประสิทธิผลการดําเนินงานของเทศบาล
นครนครปฐม ปัจจัยการบริหารงานที่ส่งผลต่อการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลการดําเนินงานของ
เทศบาลนครนครปฐม สภาพปัญหาในการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลการดําเนินงานของเทศบาลนคร
นครปฐม ซึ่งการวิจัยจะใช้ข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) และข้อมูลเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Analysis)  

สําหรับในเชิงปริมาณ ขอบเขตของประชากร ได้แก่ บุคลากรที่ปฏิบัติงานในเทศบาลนคร
นครปฐม ทั้งหมด 449 คน และขนาดของกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย จํานวน 208 คนกําหนดขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างในกรณีทราบจํานวนประชากรที่แน่นอน ส่วนในเชิงคุณภาพใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-
depth Interviews) ผู้เ ช่ียวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้ที่ เ ก่ียวข้องเพ่ือศึกษาการพัฒนาเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิผลการดําเนินงานของเทศบาลนครนครปฐมจํานวน 22 คน และการสนทนากลุ่ม (Focus 
Group) ผู้เช่ียวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้ที่เก่ียวข้องเพ่ือให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นในการแก้ไข
ปัญหา จํานวน 7คน เพ่ือให้ได้บรรลุวัตถุประสงค์ในการทําวิจัย เรื่อง การพัฒนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิผล
การดําเนินงานของเทศบาลนครนครปฐมต่อไป 
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Abstract 

This research aimed to analyze and purpose development to effectiveness of 
a Nakhonpathom Municipality, factors affecting of organization effectiveness of 
Nakhonpathom Municipality and the current condition of organization effectiveness of 
Nakhonpathom Municipality 

                                                 
1นักศึกษาปริญญาเอก สาขาการจัดการ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 
2อาจารย์ที่ปรึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 
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In this research, quantity were employed with 20 8  samples of people in 
Nakhonpathom Municipality Responsibility working at there. For quantitative approach 
and 22 persons for qualitative approach.quantitative finding from multiple regression 
analysis. In the aspect of qualitative findings from focus group 7 persons to consider 
each organization effectiveness Nakhonpathom Municipality, accordingly.  

 
Keywords: Organization effectiveness, Development, Nakhonpathom Municipality  

 
บทนํา 

การพัฒนาประเทศให้คนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข เศรษฐกิจเจริญเติบโตอย่างมี
คุณภาพและยั่งยืน ภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงท้ังภายในและภายนอกประเทศท่ีปรับเปลี่ยนเร็ว
คาดการณ์ได้ยากและซับซ้อนมากย่ิงขึ้น การพัฒนาในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 11 ได้กําหนดทิศทางและยุทธศาสตร์การพัฒนาที่เหมาะสม โดยเร่งสร้างภูมิคุ้มกันเพ่ือป้องกัน
ปัจจัยเสี่ยง และเสริมรากฐานของประเทศด้านต่าง ๆ ให้เข้มแข็งควบคู่ไปกับการพัฒนาคนและ
สังคมไทยให้มีคุณภาพมีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและได้รับประโยชน์จากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
อย่างเป็นธรรม  

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่ช้ีนําทิศทางการ
พัฒนาประเทศระยะกลาง เพ่ือมุ่งสู่วิสัยทัศน์ระยะยาว  ที่ทุกภาคส่วนในสังคมไทยได้เห็นพ้องร่วมกัน
กําหนดเป็นวิสัยทัศน์ปี พ.ศ. 2570 ซึ่งกําหนดไว้ว่าคนไทยภาคภูมิใจในความเป็นไทย มีมิตรไมตรีบน
วิถีชีวิตแห่งความพอเพียง ยึดมั่นในวัฒนธรรม ประชาธิปไตย และหลักธรรมาภิบาล การบริการ
สาธารณสุขขั้นพ้ืนฐานที่ทั่วถึง มีคุณภาพ สังคมมีความปลอดภัยและมั่นคง อยู่ในสภาวะแวดล้อมที่ดี 
เก้ือกูล และเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน ระบบการผลิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความมั่นคงด้านอาหาร
และพลังงาน อยู่บนฐานเศรษฐกิจที่พ่ึงตนเองและแข่งขันได้ในเวทีโลก สามารถอยู่ในประชาคม
ภูมิภาคและโลกได้อย่างมีศักด์ิศรี ภายใต้หลักการสําคัญดังน้ี (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2557)  

1. พัฒนาตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  และขับเคลื่อนให้บังเกิดผลในทางปฏิบัติที่
ชัดเจนย่ิงขึ้นในทุกระดับ 

2. ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา ให้ความสําคัญกับการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วนในสังคมและการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจของประชาชน 

3. พัฒนาประเทศสู่ความสมดุลในทุกมิติ  อย่างบูรณาการและเป็นองค์รวม 
4. ยึดวิสัยทัศน์ประเทศไทยปี พ.ศ. 2570 เป็นเป้าหมาย ซึ่งจะส่งผลให้บรรลุการพัฒนาที่อยู่

บนรากฐาน การพัฒนาของสังคมไทย อยู่บนกรอบแนวคิดของการพัฒนาบนหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
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พอเพียง ประเทศไทยมีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นเสาหลักของความเป็นปึกแผ่นของคนไทยในชาติ 
ครอบครัวมีความสุขและเป็นพ้ืนฐานที่สร้างคนเป็นคนดี ชุมชนมีความเข้มแข็งและบทบาทในการ
พัฒนา ระบบเศรษฐกิจมีเสถียรภาพและความสามารถในการแข่งขัน มีการบริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ  มีกฎระเบียบและกฎหมายท่ีบังคับใช้อย่างเป็นระบบ และประเทศไทยมีความเช่ือมโยงกับ
ประเทศภูมิภาคและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

ทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 เร่งสร้างภูมิคุ้มกันเพ่ือป้องกัน
ปัจจัยเสี่ยงต่างๆ และเสริมรากฐานของประเทศด้านต่างๆ ให้เข้มแข็ง รวมถึงสร้างโอกาสให้ประเทศ
สามารถเจริญก้าวหน้าต่อไป โดยให้ความสําคัญกับยุทธศาสตร์ 6 ยุทธศาสตร์ คือ 1) ยุทธศาสตร์การ
สร้างความเป็นธรรมในสังคมไทย 2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่าง
ย่ังยืน 3) ยุทธศาสตร์การสร้างความสมดุลและมั่นคงของอาหารและพลังงาน 4) ยุทธศาสตร์การสร้าง
เศรษฐกิจที่มีเสถียรภาพบนรากฐานความรู้ 5) ยุทธศาสตร์การสร้างความเช่ือมโยงกับทางเศรษฐกิจ
และความม่ันคงในภูมิภาค และ 6) ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง
ย่ังยืน 

สําหรับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กําหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธะกิจ และจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต โดย
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอและ
นโยบายในการพัฒนาท้องถิ่น การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึง
เป็นกระบวนการกําหนดทิศทางในอนาคตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกําหนดสภาพการณ์ที่
ต้องการบรรลุและแนวทางในการบรรลุบนพ้ืนฐานของการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรอบด้าน
และเป็นระบบ ทั้งน้ี จะต้องสอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น และปัญหา/ความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่นด้วย (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, 2546) 

การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามีความสําคัญต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นอย่างย่ิง  
ทั้งน้ี เน่ืองจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็นแผนพัฒนาที่มุ่งไปสู่สภาพการณ์ที่ต้องการให้เกิดขึ้นใน
อนาคต เป็นกรอบในการกําหนดทิศทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มุ่งไปสู่
สภาพการณ์อันพึงประสงค์ได้อย่างเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง โดยสามารถจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่
อย่างจํากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ การจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจึงเป็นการกําหนดทิศทางการ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ต้องกําหนดถึงสภาพการณ์ที่ต้องการจะบรรลุและแนวทางใน
การที่จะทําให้บรรลุถึงสภาพการณ์น้ัน การจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ดีจะต้องต้ังอยู่บน
พ้ืนฐานของการวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรอบด้านและเป็นระบบ  ทั้งน้ี เพ่ือให้แผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถนําไปสู่การแก้ไขปัญหาและสนองตอบ
ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง 
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อน่ึง ในการปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน้ันจะต้อง
เผชิญกับความเสี่ยงหลายประการ อาทิ 1)การจัดสรรงบประมาณของรัฐในการทําตามแผน
ยุทธศาสตร์ 2) การพัฒนาที่ขาดความเหมาะสม 3) จํานวนโครงการที่จะต้องปฏิบัติตามแผนมีจํานวน
โครงการที่มากเกินไป 4) ความไม่มีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศไทย 5) การเปลี่ยนแปลง
ทางด้านการเงินและอัตราการแลกเปลี่ยน 6) ความขัดแย้งของชุมชนหรือประชาชนในกลุ่มต่างๆ     
7)การขาดความเข้าใจในการจัดทําแผน เช่น ผู้เขียนแผนและผู้ปฏิบัติตามแผนเป็นบุคคลคนละกลุ่ม
กัน 8) ปัญหาภัยธรรมชาติ 9) การใช้งบประมาณที่ผิดไปจากแผน เป็นต้น 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครปฐมซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีขนาดใหญ่ 
มีประชาชนอาศัยอยู่เป็นจํานวนมาก โดยในจังหวัดนครปฐมมีจํานวนโรงงานอุตสาหกรรมสูงถึง 3,116  
โรงงาน เหตุผลสืบเน่ืองมาจากจังหวัดนครปฐมอยู่ห่างกรุงเทพมหานครเพียง 56 กิโลเมตร ซึ่งเป็นเขต
ปริมณฑลของกรุงเทพมหานคร มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก รวมถึงเป็นเส้นทางหลักลงสู่ภาคใต้ของ
ประเทศไทย จึงทําให้ภูมิศาสตร์ทางด้านการคมนาคมได้เปรียบจังหวัดอ่ืนๆ ที่ใกล้เคียง อันเป็นเหตุผล
ที่ว่าผู้ประกอบกิจการโรงงานสนใจปัจจัยเชิงบวกด้านน้ี จึงทําให้เกิดการต้ังโรงงานมากข้ึน ประกอบ
กับความเจริญเติบโตของชุมชนเป็นไปอย่างรวดเร็ว ความต้องการของประชาชนด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานต่างๆจึงเพ่ิมขึ้น เป็นหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครปฐมที่จะต้องให้บริการ
ในด้านต่างๆ อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม รวมถึงเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมทํางาน ร่วมตัดสินใจ 
และตรวจสอบการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือให้เป็นไปอย่างโปร่งใสและยุติธรรม
ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารจัดการที่ดี 

จากสาเหตุดังกล่าวผู้วิจัยซึ่งปฏิบัติหน้าที่โดยตรงอยู่ในเทศบาลนครนครปฐม จึงมีความสนใจ
ที่จะเลือกทําการศึกษาวิจัยเร่ือง“การพัฒนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลการดําเนินงานของเทศบาลนคร
นครปฐม” เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่นมากที่สุด ตลอดจนหวังผลในภายหน้าเพ่ือเป็น
แนวทางในการแก้ไขปัญหาต่างๆ แก่ชุมชนท้องถิ่นและภาคอ่ืนๆ ของประเทศไทย ในการบริหารงาน
ให้สําเร็จตามแผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนาของท้องถิ่นที่ตนอาศัยอยู่ ซึ่งข้อค้นพบจากการวิจัยคร้ังน้ี
จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 

 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือศึกษาประสิทธิผลการดําเนินงานของเทศบาลนครนครปฐม 
2. เพ่ือศึกษาปัจจัยการบริหารงานที่ส่งผลต่อการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลการดําเนินงาน

ของเทศบาลนครนครปฐม 
3. เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาในการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลการดําเนินงานของเทศบาลนคร

นครปฐม 
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ขอบเขตของปัญหา 
การวิจัยครั้งน้ีเป็นศึกษาเก่ียวกับ การพัฒนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลการดําเนินงานของเทศบาล

นครนครปฐม โดยใช้ข้อมูลจากการวิจัยเชิงคุณภาพและข้อมูลจากการวิจัยเชิงปริมาณโดยมีกําหนด
ขอบเขตการวิจัยดังน้ี 

1. ขอบเขตด้านประชากร 
 การศึกษาเร่ือง การพัฒนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลการดําเนินงานของเทศบาลนครนครปฐม

ผู้วิจัยได้กําหนด ประชากร คือ บุคลากรท่ีปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม
ทั้งหมด 449 คน และขนาดของกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย จํานวน 208 คน (โดยใช้การเปิดตารางของ
เครซซี่ มอร์แกนที่ระดับความเช่ือมั่น 95% ) 

2. ขอบเขตด้านพื้นที่ 
ผู้วิจัยทําการศึกษาวิจัย การพัฒนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลการดําเนินงานของเทศบาลนคร

นครปฐม โดยเข้าไปสํารวจและลงภาคสนามเพ่ือเก็บข้อมูลในพ้ืนที่เทศบาลนครนครปฐมทั้งหมด 
3. ขอบเขตด้านเนื้อหา 
การศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลการดําเนินงานของเทศบาลนครนครปฐม

ได้ทําการศึกษาปัจจัยต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง ได้แก่ ปัจจัยการบริหารงาน ประกอบด้วย 1. การจัด
บรรยากาศ 2. การเพ่ิมอํานาจสมาชิก 3. การพัฒนาบุคลากร4. การให้รางวัล 5. การจัดการความรู้ 6. 
การมีส่วนร่วม ประสิทธิผลการดําเนินงาน ประกอบด้วย1. ผลผลิต 2. ประสิทธิภาพ 3. คุณภาพ 4. 
ความพึงพอใจ 

 
แนวคิดเก่ียวกับประสิทธิผลองค์การ 

การทํากิจกรรมการดําเนินงานขององค์กรสามารถสร้าง ผลงานได้สอดรับกับเป้าหมาย/
วัตถุประสงค์ ที่กําหนดไว้ล่วงหน้า ทั้งในส่วนของผลผลิต และผลลัพธ์ เป็นกระบวนการเปรียบเทียบ
ผลงานจริงกับเป้าหมายที่กําหนดไว้ ก่อให้เกิด ผลผลิต ผลลัพธ์ ที่ตรงตามความคาดหวัง ที่กําหนด
ล่วงหน้าไว้มากน้อยเพียงใด การมีประสิทธิผลจึงมีความเกี่ยวข้องกับผลผลิตและผลลัพธ์การ
ดําเนินงานเป็นกระบวนการ วัดผลงานที่ เ น้นด้านปัจจัยนําออก และ ประสิทธิผลองค์การ 
(Organization Effectiveness) หมายถึง ความสามารถขององค์การในการบรรลุตามวัตถุประสงค์
ขององค์การ โดยประยุกต์ตามแนวความคิดของ Kaplan และ Norton ซึ่งประกอบด้วยมุมมอง 4 
ด้าน ได้แก่ 1. ประสิทธิผลด้านการเงิน 2. ประสิทธิผลด้านผู้รับบริการ 3. ประสิทธิผลด้าน
กระบวนการภายใน 4. ประสิทธิผลด้านการเรียนรู้และพัฒนา 
 ดังน้ัน ประสิทธิผล (Effectiviness) จึงเป็นเรื่องของการกระทําใด ๆ หรือความพยายามใด ๆ 
ที่มีความมุ่งหมายจะได้รับผลอะไรอย่างหน่ึงให้เกิดขึ้น การกระทําหรือความพยายามจะมีประสิทธิผล
สูงตํ่าเพียงใดขึ้นกับว่าผลที่ได้รับน้ันตรงครบถ้วน ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพและใช้พลังงานน้อย
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เพียงใด ทั้งน้ี ประสิทธิผลอาจพิจารณาเป็น 2 ระดับ คือ 1.ประสิทธิผลของบุคคล 2.ประสิทธิผลของ
องค์การ 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

การวิจัยเรื่อง การพัฒนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดนครปฐมในคร้ังน้ี เป็นวิจัยเชิงผสมผสาน (Mixed Methods Research) ซึ่งใช้วิธีการวิเคราะห์
และประเมินผลข้อมูล ทั้งในเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) เชิงปริมาณ (Quantitative 
Analysis) และโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interviews) เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ใน
การศึกษามากที่สุด แล้วจึงนํามาวิเคราะห์ร่วมกับ กรอบแนวคิด ทฤษฎี บทความ วรรณกรรม และ
เอกสารงานวิจัยที่เก่ียวข้อง ซึ่งมีขั้นตอนการดําเนินการ 3 ขั้นตอน ดังน้ี 

ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาประสิทธิผลการดําเนินงานของเทศบาลนครนครปฐม และปัจจัยการ
บริหารงานที่ส่งผลต่อการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลการดําเนินงานของเทศบาลนครนครปฐมโดยการ
ใช้แบบสอบถามผู้ปฏิบัติการ คือ บุคลากรที่ปฏิบัติงานในเทศบาลนครนครปฐมทั้งหมด 449 คน 
ดําเนินการสุ่มตัวอย่างโดยการใช้การเปิดตารางของเครซซี่ มอร์แกน ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างในการ
วิจัย จํานวน 208 คน  

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
หลังจากเก็บรวบรวมข้อมูลแล้ว นําข้อมูลที่ได้ไปประมวลผลข้อมูลด้วยโปรแกรมสําเร็จรูป

ทางสถิติ โดยกําหนดสถิติสําหรับการวิเคราะห์ข้อมูล ดังน้ี 
1) การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Description Statistics Analysis) ได้แก่ ค่าร้อยละ 

(Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean – X  ) และ ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
2) การวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics  Analysis) ได้แก่ 
 2.1) การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยด้วยสถิติ t-test (Independent Sample t-test ) เพ่ือ

เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความแตกต่างระหว่างประชากร 2 กลุ่ม ได้แก่ เพศ เพ่ือทดสอบสมมุติฐาน และ
ลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่มีระดับความคิดเห็นแตกต่างกัน 

 2.2) การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียด้วยสถิติ F-test หรือ One-Way ANOVA เพ่ือเปรียบเทียบ
ค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นที่แตกต่างกัน โดยจําแนกตามกลุ่มตัวอย่างที่มีความเป็นอิสระต่อกันต้ังแต่ 3 
กลุ่มขึ้นไป ได้แก่ สังกัด/หน่วยงาน ตําแหน่งงานปัจจุบัน และ ประสบการณ์ในการทํางาน (อายุงาน) 

 2.3)  ค่าสถิติวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis: MRA)เพ่ือ
วิเคราะห์ประสิทธิผลการดําเนินงานของเทศบาลนครนครปฐม และปัจจัยการบริหารงานที่ส่งผลต่อ
การพัฒนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลการดําเนินงานของเทศบาลนครนครปฐม 

 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
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 สําหรับแบบสอบถามแบบปลายเปิด (Open-ended)จะใช้วิธีวิเคราะห์เน้ือหา (Content 
Analysis) และนําเสนอด้วยการบรรยาย 

ขั้นตอนท่ี 2 การศึกษาสภาพปัญหาในการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลการดําเนินงานของ
เทศบาลนครนครปฐม โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interviews) ผู้เช่ียวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
และผู้ที่เก่ียวข้อง จํานวน 22 คน เพ่ือให้ได้แนวการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลการดําเนินงานของ
เทศบาลนครนครปฐม แล้ววิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีการวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) 

ขั้นตอนที่ 3 การสนทนากลุ่ม (Focus Group) ผู้เช่ียวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้ที่เก่ียวข้อง
เพ่ือให้ได้ข้อมูลเก่ียวกับความคิดเห็นในการแก้ไขปัญหา 

การศึกษาในข้ันตอนน้ีเป็นการศึกษาเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่มีรายละเอียดเชิงลึกโดยการสนทนา
กลุ่มผู้เช่ียวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้ที่เก่ียวข้อง จํานวน 7 คนเพื่อขยายความเก่ียวกับการพัฒนาเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิผลการดําเนินงานของเทศบาลนครนครปฐม เพ่ือให้ได้ข้อมูลและความคิดเห็นในการ
แก้ไขปัญหาของการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลการดําเนินงานของเทศบาลนครนครปฐมจากน้ันใช้
วิธีการวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ได้จากความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ของผู้บริหาร ผู้เช่ียวชาญและผู้เก่ียวข้อง เพ่ือให้ได้บรรลุวัตถุประสงค์ในการทําวิจัย เรื่อง การพัฒนา
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลการดําเนินงานของเทศบาลนครนครปฐมต่อไป 
 
สรุปผลการศึกษา 

ผลการศึกษาวิจัยพบว่า 1)ประสิทธิผลการดําเนินงานของเทศบาลนครนครปฐม บุคลากรมี
ความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน มี
ค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อยตามลําดับ คือ ด้านการบริหารบุคคล  ด้านการบริหารงบประมาณ ด้าน
การบริหารงานทั่วไป และด้านการบริหารวัสดุ 2)ปัจจัยการบริหารงานที่ส่งผลต่อการพัฒนาเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิผลการดําเนินงานของเทศบาลนครนครปฐม ได้แก่ การสร้างเสริมบรรยากาศในที่ทํางาน การ
เพ่ิมอํานาจสมาชิก การพัฒนาบุคลากร การให้รางวัล การจัดการความรู้ และการมีส่วนร่วม โดย
ภาพรวมบุคลากรมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 3) สภาพปัญหาในการพัฒนาเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิผลการดําเนินงานของเทศบาลนครนครปฐม จําแนกตามข้อมูลพ้ืนฐานทั่วไปของบุคลากร 
ได้แก่ สังกัดหน่วยงาน ตําแหน่งงานปัจจุบัน ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานพบว่า บุคลากรที่มี ข้อมูล
พ้ืนฐานทั่วไปของพนักงานต่างกัน มีความคิดเห็นต่อประสิทธิผลในการบริหารงานของเทศบาลนคร
นครปฐมไม่แตกต่างกัน สําหรับปัญหาที่พบ ด้านการบริหารงานบุคคล พบว่า การจัดตําแหน่งบุคลากร
ไม่ตรงกับตําแหน่งของงานทีทํา สืบเน่ืองจากการใช้ระบบอุปถัมภ์ ด้านการบริหารงบประมาณพบว่า 
งบประมาณจัดสรรจากรัฐน้อยเกินไปไม่เพียงพอต่อภาระงานที่เพ่ิมมากขึ้นในการบริการประชาชน
และมีข้อจํากัดในการใช้งบประมาณในการบริหารงาน ต่าง ๆ ด้านการบริหารงานทั่วไปพบว่า ขาด
การประสานงานที่ดีทําให้การทํางานไม่ราบรื่นและล้าช้าและการทํางานมีความซับซ้อนและด้านการ
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บริหารวัสดุ พบว่า วัสดุอุปกรณ์ไม่เพียงพอต่อการบริหารงานต่างๆ และวัสดุอุปกรณ์ไม่ค่อยมีความ
ทันสมัย  
 
อภิปรายผลการศึกษา 
 จากผลการวิจัยสามารถนํามาอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ได้ดังน้ี  
 1) ประสิทธิผลการดําเนินงานของเทศบาลนครนครปฐมพบว่าบุคลากรมีความคิดเห็นโดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน มีค่าเฉล่ียจากมาก
ไปหาน้อยตามลําดับ คือ ด้านการบริหารบุคคล  ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงาน
ทั่วไป และด้านการบริหารวัสดุ ที่สอดคล้องกับงานวิจัยของ พระธีระพงศ์ ธีรปญฺโญ (จันทนา) (2556) 
ศึกษาเรื่อง ประสิทธิผลในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบลในอําเภอชะอวด จังหวัด
นครศรีธรรมราช มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1.เพ่ือศึกษาประสิทธิผลในการบริหารงานขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลในอําเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 2. เพ่ือเปรียบเทียบประสิทธิผลในการบริหารงาน
ขององค์การบริหารส่วนตําบลในอําเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยจําแนกตามปัจจัยส่วน
บุคคล 3. เพ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรคและข้อเสนอแนะต่อประสิทธิผลในการบริหารงานของ
องค์การบริหารส่วนตําบลในอําเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ผลการศึกษาวิจัยพบว่า 1)
ประสิทธิผลในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบลในอําเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 
บุคลากรมีความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมาก
ทุกด้าน มีค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยตามลําดับ คือ ด้านการบริหารวัสดุอุปกรณ์  ด้านการบริหาร
ทั่วไป  ด้านการบริหารงานบุคคลและด้านการบริหารงบประมาณ 2) เปรียบเทียบความคิดเห็นของ
บุคลากรต่อประสิทธิผลในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบลในอําเภอชะอวด จังหวัด
นครศรีธรรมราช จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน พบว่า 
บุคลากรท่ีมี เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อประสิทธิผลในการ
บริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบลในอําเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ไม่แตกต่างกัน 
นอกจากน้ียังสอดคล้องกับงานวิจัยของพระจอม จารุวัณโณ (หงษ์ทอง) (2556) ศึกษาเร่ือง 
ประสิทธิผลในการบริหารงานของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านม่วงอําเภอบ้านดุง จังหวัด
อุดรธานี มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาประสิทธิผลของผู้บริหารในการบริหารงานขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลบ้านม่วง อําเภอบ้านดุง  จังหวัดอุดรธานี 2) เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อ
ประสิทธิผลของผู้บริหารในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านม่วง อําเภอบ้านดุง  
จังหวัดอุดรธานี โดยจําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล และ 3) เพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ
เก่ียวกับประสิทธิผลของผู้บริหารในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านม่วง อําเภอบ้าน
ดุง  จังหวัดอุดรธานี และยังสอดคล้องกับมุทิตา วรกัลยากุล (2555) ศึกษาเรื่อง ความสําเร็จในการ
บริหารงานของเทศบาลนครรังสิต จังหวัดปทุมธานี มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาสถานภาพองค์กรของ



                JOURNAL  OF  NAKHONRATCHASIMA  COLLEGE              Vol.11  No.2  May – August  2017             149 

เทศบาลนครรังสิต จังหวัดปทุมธานี 2) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสําเร็จในการบริหารงานของ
เทศบาลนครรังสิต จังหวัดปทุมธานี และ 3) แสวงหาแนวทางการพัฒนาการดําเนินงานของเทศบาล
นครรังสิต จังหวัดปทุมธานี โดยการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ สําหรับการวิจัยเชิงปริมาณได้ทํา
การสํารวจความคิดเห็นของพนักงานเทศบาลนครรังสิตจํานวน 157 คน ส่วนการเก็บข้อมูลเชิง
คุณภาพได้ทําการสัมภาษณ์ นายกเทศมนตรีนครรังสิต ปลัดเทศมนตรีนครรังสิต และประธานชุมชน
รังสิตจากการศึกษาวิจัย พบว่า 1) สถานภาพองค์กรของเทศบาลนครรังสิตในภาพรวมมีการ
ดําเนินงานตามกฎหมาย กฎระเบียบ และเพ่ิมเติมให้สอดคล้องกับภารกิจ และบริบทขององค์กร ทั้งน้ี
พบวา การบริหารงานในด้านต่างๆ ควรมีการปรับปรุง เช่น ด้านโครงสร้างงาน และด้านพนักงาน    2) 
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสําเร็จในการบริหารงานของเทศบาลนครรังสิต จังหวัดปทุมธานี พบว่า ปัจจัย
ด้านกลยุทธ์ ปัจจัยด้านโครงสร้าง ปัจจัยด้านระบบงาน ปัจจัยด้านผู้นํา ปัจจัยด้านพนักงาน ปัจจัยด้าน
ค่านิยมร่วม และปัจจัยด้านทักษะ มีความสัมพันธ์กับความสําเร็จในการบริหารงานของเทศบาลนคร
รังสิต จังหวัดปทุมธานี อย่างมีนัยสําคัญทาง สถิติที่ระดับ .05 และเมื่อนํามาสร้างสมการพยากรณ์เพ่ือ
ทํานายปัจจัยที่ส่งผลต่อความสําเร็จในการบริหารงาน พบว่า ปัจจัยด้านทักษะส่งผลต่อความสําเร็จใน
การบริหารงานมากท่ีสุด รองลงมา ได้แก่ ปัจจัยด้านค่านิยมร่วม ปัจจัยด้านกลยุทธ์ และปัจจัยด้าน
ระบบงาน ตามลําดับ โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์พหุคูณ (R²) เท่ากบ .621 จึงทําให้ทั้งสี่ปัจจัย
ดังกล่าวสามารถอธิบายความสําเร็จในการบริหารงานได้ร้อยละ 62.1 และ               3) ข้อเสนอแนะ
จากการวิจัย การบริหารงานภายในเทศบาลควรที่จะพัฒนาการดําเนินงานในด้านต่างๆ ตามกรอบ
แนวคิด 7S’s McKinsey พร้อมทั้งสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่เข้มแข็ง เพ่ือให้การดําเนินงานของ
เทศบาลนครรังสิตประสบความสําเร็จได้ต่อไปในอนาคต 
 2) ปัจจัยการบริหารงานที่ส่งผลต่อการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลการดําเนินงานของ
เทศบาลนครนครปฐม พบว่า การสร้างเสริมบรรยากาศในท่ีทํางาน การเพ่ิมอํานาจสมาชิก การพัฒนา
บุคลากร การให้รางวัล การจัดการความรู้ และการมีส่วนร่วม โดยภาพรวมบุคลากรมีระดับความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมาก 3) สภาพปัญหาในการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลการดําเนินงานของเทศบาล
นครนครปฐมจําแนกตามข้อมูลพ้ืนฐานทั่วไปของบุคลากร ได้แก่ สังกัดหน่วยงาน ตําแหน่งงานปัจจุบัน 
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานพบว่า บุคลากรที่มี ข้อมูลพ้ืนฐานทั่วไปของพนักงานต่างกัน มีความ
คิดเห็นต่อประสิทธิผลในการบริหารงานของเทศบาลนครนครปฐมไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับ
งานวิจัยของรัฐพล ศรีกตัญญู (2551) ศึกษาเร่ืองปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลของการ
ปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารธนชาติ จํากัด (มหาชน) สํานักงานกลาสเฮ้าส์รัชดาภิเษก เพ่ือศึกษา
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลของการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารธนชาติ จํากัด (มหาชน) 
สํานักงานอาคารกลาสเฮ้าส์รัขดาภิเษกผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของพนักงานด้านปัจจัยจูงใจใน
การทํางานของพนักงานโดยรวม อยู่ในระดับปานกลางด้านบรรยากาศในการทํางานของพนักงาน
โดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย ด้านความผูกพันในองค์กรโดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย ด้านประสิทธิผล
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ของการปฏิบัติงานโดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย ด้านแนวโน้มการทํางานในอนาคต พบว่าถ้ามีบริษัท
อ่ืนชักชวนพนักงานให้ไปทํางานโดยให้ผลตอบแทนสูงกว่าจะไปหรือไม่ อยู่ในระดับแนวโน้มการ
ทํางานไม่แน่ใจ 
 3) สภาพปัญหาในการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลการดําเนินงานของเทศบาลนครนครปฐม
พบว่าด้านการบริหารงานบุคคล มีการจัดตําแหน่งบุคลากรไม่ตรงกับตําแหน่งของงานทีทํา สืบเน่ือง
จากการใช้ระบบอุปถัมภ์ ด้านการบริหารงบประมาณพบว่า งบประมาณจัดสรรจากรัฐน้อยเกินไปไม่
เพียงพอต่อภาระงานที่เพ่ิมมากขึ้นในการบริการประชาชนและมีข้อจํากัดในการใช้งบประมาณในการ
บริหารงาน ต่างๆ ด้านการบริหารงานทั่วไปพบว่า ขาดการประสานงานที่ดีทําให้การทํางานไม่ราบรื่น
และล้าช้าและการทํางานมีความซับซ้อนและด้านการบริหารวัสดุ พบว่า วัสดุอุปกรณ์ไม่เพียงพอต่อ
การบริหารงานต่างๆ และวัสดุอุปกรณ์ไม่ค่อยมีความทันสมัย สอดคล้องกับงานวิจัยของ อัญญรัตน์   
มีสิทธ์ิ (2553) ศึกษาเรื่อง ยุทธศาสตร์การพัฒนาสู่การเป็นเทศบาลน่าอยู่อย่างย่ังยืนของเทศบาล
ตําบลช้างซ้าย อําเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผลการศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการ
พัฒนาพบว่ามีปัญหาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยของพ้ืนที่ ความม่ันคง
ปลอดภัย สุขภาพอนามัย เศรษฐกิจ สวัสดิการการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม      การ
พัฒนาศักยภาพบุคลากร การพัฒนาจิตสํานึกทัศนคติ การประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาและเทคโนโลยี การมี
ส่วนร่วม และการบริหารงานภายในองค์กร แนวทางการพัฒนาควรมีการส่งเสริมและพัฒนาใน 3 
องค์ประกอบได้แก่ เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เน้นให้ท้องถิ่น
นําหลักการพัฒนาที่ย่ังยืนสู่การปฏิบัติจริง โดยการริเริ่มเองของท้องถิ่นภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วม
จากภาคีทุกภาคส่วนที่เก่ียวข้อง เพ่ือนําไปสู่เป้าหมาย จึงเห็นควรกําหนดเป็นยุทธศาสตร์   การพัฒนา
ของเทศบาลตําบลช้างซ้าย จํานวน 3 ยุทธศาสตร์ คือ 1) ยุทธศาสตร์การพัฒนา         ด้านคุณภาพ
ชีวิต มีแนวทางการพัฒนา 9 แนวทาง 2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม และ 3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารการจัดการองค์กร โดยมีข้อเสนอให้มี
การกําหนดแม่บทเพ่ือการแก้ไขปัญหาในระยะยาว แบ่งแยกกลุ่มของแนวทาง   อย่างเด่นชัด จัดต้ัง
หน่วยงานรับผิดชอบโครงการเทศบาลน่าอยู่หรือมีผู้ประสานงานอย่างชัดเจน มอบหมายให้เอกชนเข้า
มาบริหารจัดการในบางเร่ือง พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจ ความสําคัญ และวางกรอบ
แนวทางพัฒนา ซึ่งจําเป็นต้องอาศัยงบประมาณ และ ความร่วมมือ     จากประชาชนในการพัฒนาสู่
การเป็นเทศบาลน่าอยู่ย่ังยืน 
 
 
 
 
ข้อเสนอแนะ 
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ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
 

ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขเก่ียวกับการบริหารงานของเทศบาลนครนครปฐม ควรคัดสรร
บุคลากรให้มีความเหมาะสมกับงานที่ทําโดยใช้ระบบการคัดเลือกบุคลากร และควรจัดให้มีการพัฒนา
บุคลากรอยู่เสมอ ควรจัดสรรงบประมาณให้เกิดความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์ต่อการบริหารงานและ
ประชาชนมากที่สุด และเน้นการประสานงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพ่ือความรวดเร็วในการ
บริหารงานและควรปรับปรุงระบบการบริหารให้มีความยืดหยุ่นและให้มีความชัดเจนและการบริหาร
วัสดุ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดหาอุปกรณ์ที่มีความทันสมัยสะดวกรวดเร็วต่อการบริการ
ประชาชน 

ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่อไป 
 1.ควรศึกษาปัจจัยทางด้านอ่ืน ๆ ที่มีผลต่อการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลในการดําเนินงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม ทั้งปัจจัยภายในองค์กรและปัจจัยภายนอกองค์กร 
เพ่ือให้ทราบถึงการดําเนินงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลของเทศบาลนครนครปฐมได้ดีย่ิงขึ้น 
 2. ควรศึกษาเก่ียวกับการพัฒนาองค์กรในด้านสารสนเทศ เพ่ือมุ่งไปสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ 
เพ่ือส่งผลต่อการพัฒนาศักยภาพทางด้านการศึกษาให้เพ่ิมมากขึ้น 
 3.องค์กรต่างๆ สามารถนําเอาผลวิจัยครั้งน้ีไปประยุกต์ใช้เพ่ือการกําหนดกลยุทธ์ในการ
ปฏิบัติงานขององค์กรและนําไปสู่การพัฒนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลการดําเนินงานได้อย่างแท้จริง 
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