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การวิจยัน้ีเป็นการศึกษาเชิงสหสัมพนัธ์ (Correlational Study) มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา 

ปัจจยัในการปฏิบติังาน กระบวนการปฏิบติังาน สภาพแวดลอ้มภายในเทศบาล ภาวะผูน้ําของ
ผูบ้ริหารเทศบาล และประสิทธิผลการปฏิบติังานของเทศบาลเมืองสุรินทร์ รวมทั้งศึกษาถึงปัจจยัคดัสรร      
ท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลการปฏิบติังานของเทศบาลเมืองสุรินทร์ 
 การดาํเนินการวิจยัเป็นการศึกษาจากกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 380 คน ไดม้าโดยการสุ่มตวัอยา่ง
แบบหลายขั้นตอน จากประชาชนท่ีอาศยัอยูใ่นเขตเทศบาลท่ีมีสิทธ์ิเลือกตั้ง เคร่ืองมือท่ีใชเ้ก็บรวบรวม
ขอ้มูล คือ แบบสอบถาม มีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.96 เก็บรวบรวมขอ้มูลในช่วงระหว่างเดือน 
กนัยายน ถึง ตุลาคม 2546  และดาํเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชว้ิธีการต่อไปน้ี คือ หาค่าร้อยละ 
การหาค่าเฉล่ียเลขคณิต ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression 
Analysis) การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis) รวมทั้ง
การแจกแจงความถ่ีจากแบบสอบถามปลายเปิด แลว้สรุปในเชิงบรรยาย  
  
 ผลการวิจยัสรุปไดด้งัน้ี 
 1. ปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลการปฏิบติังานของเทศบาลเมืองสุรินทร์ มีประเด็น      
ในการคน้พบดงัน้ี 
  1.1 ปัจจยัในการปฏิบติังานของเทศบาลเมืองสุรินทร์ พบว่า ในภาพรวมมีความเหมาะสม
อยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัปานกลาง ทั้ง 5 ดา้น 
คือ ดา้นโครงสร้าง ดา้นบุคลากร ดา้นแผนงาน ดา้นงบประมาณ และดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวก 
  1.2 กระบวนการปฏิบติังานของเทศบาลเมืองสุรินทร์ พบว่า ในภาพรวมมีความเหมาะสม 
อยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัปานกลาง ทั้ง 5 ดา้น 



 

 

จ

คือ ดา้นการปฏิบติังานตามแผน ดา้นการติดต่อส่ือสาร ดา้นการจดัทีมงาน ดา้นการใชเ้ทคโนโลย ี 
ในการปฏิบติังาน และดา้นการแกไ้ขปัญหาและอุปสรรค 
  1.3 สภาพแวดลอ้มภายในเทศบาลเมืองสุรินทร์ พบว่า ในภาพรวมมีความเหมาะสม
อยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัปานกลาง ทั้ง 2 ดา้น 
คือ ดา้นบรรยากาศในการทาํงาน และดา้นวฒันธรรมในองคก์าร  
  1.4 ภาวะผูน้ําของผูบ้ริหารเทศบาล พบว่า ในภาพรวมมีภาวะผูน้ําอยู่ในระดับ     
ปานกลาง เม่ือพิจารณารายขอ้ พบวา่ มีภาวะผูน้าํอยูใ่นระดบัปานกลาง ทุกเร่ือง 
  1.5 ประสิทธิผลการปฏิบติังานของเทศบาลเมืองสุรินทร์ พบว่า ในภาพรวมมีประสิทธิผล 
การปฏิบติังานอยู่ในระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาดา้นการปฏิบติังานไดส้ําเร็จตามวตัถุประสงค ์   
ดา้นคุณภาพงานบริการของเทศบาล และดา้นความพึงพอใจของประชาชน พบว่า อยูใ่นระดบัปานกลาง 
ทั้ง 3 ดา้น 
 2. ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลการปฏิบติังานของเทศบาลเมือง
สุรินทร์ พบดงัน้ี 
  2.1 ปัจจยัในการปฏิบติังาน พบว่า ปัจจยัในการปฏิบติังานในภาพรวมมีความสัมพนัธ์
ในทางบวก กบัประสิทธิผลการปฏิบติังานของเทศบาลเมืองสุรินทร์ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
และในกรณีแยกเป็นรายดา้น พบวา่ ปัจจยัในการปฏิบติังานดา้นโครงสร้าง ดา้นบุคลากร ดา้นแผนงาน 
ดา้นงบประมาณ และดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวก มีความสัมพนัธ์ในทางบวก กบัประสิทธิผลการปฏิบติังาน
ของเทศบาลเมืองสุรินทร์ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  
  2.2 กระบวนการปฏิบติังาน พบว่า กระบวนการปฏิบติังานในภาพรวมมีความสัมพนัธ์
ในทางบวก กบัประสิทธิผลการปฏิบติังานของเทศบาลเมืองสุรินทร์ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
และในกรณีแยกเป็นรายดา้น พบวา่ กระบวนการปฏิบติังานดา้นการปฏิบติังานตามแผน ดา้นการติดต่อส่ือสาร 
ดา้นการจดัทีมงาน ดา้นการใชเ้ทคโนโลยีในการปฏิบติังาน และดา้นการแกไ้ขปัญหาและอุปสรรค   
มีความสมัพนัธ์ในทางบวก กบัประสิทธิผลการปฏิบติังานของเทศบาลเมืองสุรินทร์ อยา่งมีนยัสาํคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
  2.3 สภาพแวดลอ้มภายในเทศบาล พบว่า สภาพแวดลอ้มภายในเทศบาลในภาพรวม 
มีความสมัพนัธ์ในทางบวกกบัประสิทธิผลการปฏิบติังานของเทศบาลเมืองสุรินทร์ อยา่งมีนยัสาํคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และในกรณีแยกเป็นรายดา้น พบวา่ สภาพแวดลอ้มภายในเทศบาล ดา้นบรรยากาศ
ในการทาํงาน ดา้นวฒันธรรมในองคก์าร มีความสมัพนัธ์ในทางบวก กบัประสิทธิผลการปฏิบติังาน
ของเทศบาลเมืองสุรินทร์ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
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  2.4 ดา้นภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารเทศบาล พบว่า ภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารเทศบาลในภาพรวม 
มีความสัมพนัธ์ในทางบวก กบัประสิทธิผลการปฏิบติังานของเทศบาลเมืองสุรินทร์ อยา่งมีนยัสาํคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 3. ผลการศึกษาระดบัการส่งผลของตวัพยากรณ์ในภาพรวม ซ่ึงประกอบดว้ยตวัพยากรณ์ 4 ตวั 
พบว่า ปัจจยัในการปฏิบติังาน กระบวนการปฏิบติังาน สภาพแวดลอ้มภายในเทศบาล และภาวะผูน้าํ
ของผูบ้ริหารเทศบาล ส่งผลต่อประสิทธิผลการปฏิบติังานของเทศบาลเมืองสุรินทร์ อยา่งมีนยัสาํคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยมีระดบัการส่งผลเท่ากบั 0.741 คิดเป็นร้อยละ 54.9 ในกรณีแยกตวัพยากรณ์  
ซ่ึงประกอบดว้ยตวัพยากรณ์ 13 ตวั พบวา่ ปัจจยัในการปฏิบติังานดา้นโครงสร้าง ดา้นบุคลากร ดา้นแผนงาน 
ดา้นงบประมาณ  ดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวก กระบวนการปฏิบติังานดา้นการปฏิบติังานตามแผน 
ดา้นการติดต่อส่ือสาร ดา้นการจดัทีมงาน ดา้นการใชเ้ทคโนโลยีในการปฏิบติังาน ดา้นการแกไ้ข
ปัญหาและอุปสรรค สภาพแวดลอ้มภายในเทศบาลดา้นบรรยากาศในการทาํงาน ดา้นวฒันธรรม   
ในองคก์าร และภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารเทศบาล ส่งผลต่อประสิทธิผลการปฏิบติังานของเทศบาล
เมืองสุรินทร์ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 มีระดบัการส่งผลเท่ากบั 0.752 คิดเป็นร้อยละ 56.5  
 4. ผลการคน้หาตวัพยากรณ์ท่ีดี ในการพยากรณ์ประสิทธิผลการปฏิบติังานของเทศบาล
เมืองสุรินทร์ พบดงัน้ี 
  4.1 ผลการคน้หาตวัพยากรณ์ท่ีดี ในการพยากรณ์ประสิทธิผลการปฏิบติังานของเทศบาล
เมืองสุรินทร์ในภาพรวม พบว่า มีตวัพยากรณ์ท่ีดี 3 ตวั คือ ปัจจยัในการปฏิบติังาน กระบวนการ
ปฏิบัติงาน และสภาพแวดลอ้มภายในเทศบาล ท่ีสามารถพยากรณ์ประสิทธิผลการปฏิบติังาน        
ไดอ้ย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยมีระดบัความสามารถในการพยากรณ์เท่ากบั 0.740     
คิดเป็นร้อยละ 54.7 และสร้างสมการพยากรณ์ประสิทธิผลการปฏิบติังานของเทศบาลเมืองสุรินทร์ 
จากตวัพยากรณ์ท่ีดี ไดด้งัน้ี 
   4.1.1 สมการคะแนนมาตรฐาน เป็นดงัน้ี 
     2Ẑ  =    0.339Z1 + 0.251 Z7 + 0.232 Z13  
   4.1.2 สมการคะแนนดิบ เป็นดงัน้ี 
     2Ŷ  =  0.726 + 0.373 X1 + 0.239 X7 + 0.175 X13  
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  4.2 ผลการคน้หาตวัพยากรณ์ท่ีดี ในการพยากรณ์ประสิทธิผลการปฏิบติังานของเทศบาล
เมืองสุรินทร์ในกรณีแยกตวัพยากรณ์ จากตวัพยากรณ์ทั้งหมด 13 ตวั พบว่า ตวัพยากรณ์ท่ีดีมี 8 ตวั คือ 
สภาพแวดลอ้มภายในเทศบาลดา้นวฒันธรรมในองคก์าร ดา้นบรรยากาศในการทาํงาน กระบวนการ
ปฏิบติังานดา้นการจดัทีมงาน ดา้นการแกไ้ขปัญหาและอุปสรรค ดา้นการใชเ้ทคโนโลยใีนการปฏิบติังาน 
ดา้นการติดต่อส่ือสาร ภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารเทศบาล และปัจจยัในการปฏิบติังานดา้นโครงสร้าง 
สามารถพยากรณ์ประสิทธิผลการปฏิบติังานของเทศบาลเมืองสุรินทร์ไดอ้ยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 โดยมีระดบัความสามารถในการพยากรณ์เท่ากบั  0.749 คิดเป็นร้อยละ 56.0 และสร้างสมการพยากรณ์
ประสิทธิผลการปฏิบติังานของเทศบาลเมืองสุรินทร์จากตวัพยากรณ์ท่ีดี ไดด้งัน้ี 
   4.2.1 สมการคะแนนมาตรฐาน เป็นดงัน้ี 
     4Ẑ   = 0.089Z2 + 0.090Z9 + 0.168Z10 + 0.111Z11 + 0.158Z12 

       +  0.128Z14 + 0.253 Z15 + 0.105 Z16 
   4.2.2 สมการคะแนนดิบ เป็นดงัน้ี 
     4Ŷ  =  0.746 + 0.067X2 + 0.055X9 + 0.131X10 + 0.070X11  
       + 0.111 X12 + 0.082 X14 + 0.179 X15 + 0.080 X16 
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This research is the correlational study with the purpose to investigate the working 
performance factors, working performance procedures, the environment in the municipal office, 
leadership of the municipal executive officers, and the effectiveness of the working performance in 
Muang Surin Municipality.  Moreover, the study has been extended to see if the said selective factors 
activate the effectiveness of the working performance in Muang Surin Municipality.  

In this research, 380 samples were acquired through Multistage Random Sampling 
Technique from the enfranchised residents in municipal area.  The tool used to collect the data was the 
questionnaires with their reliability at 0.96.  The data collection was made during September-October 
2003. And the data analysis was done through Percentage, Means, Standard Deviation, Multiple 
Regression Analysis, and Stepwise Multiple Regression Analysis. The open-end questionnaire was 
analysis by frequency and conclusion.         

 
It was found as follows : 

 1. The findings in factors that influenced the effectiveness of the working performance 
in Muang Surin Municipality were as follows; 
  1.1 It was found in the working performance in Muang Surin Municipality that, as 
a whole, its applicability was at the medium level. But when considering in each particular factor,                
it was found that the applicability was at the medium level only in five dimensions; structure, 
personnel, planning, budgeting, and facilities. 
  1.2 It was found in the procedure of the working performance in Muang Surin 
Municipality that, as a whole, its applicability was at the medium level.  But when considering in 
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each particular procedure, it was found that the applicability was at the medium level only in five 
dimensions; job implementation according to plan, correspondence, teamwork combination, 
technology application, and problem-solving. 
  1.3 It was found in the environment in the municipal office of Muang Surin 
Municipality that, as a whole, its applicability was at the medium level. But when considering in 
each particular point, it was found that the applicability was at the medium level in both points; 
the working atmosphere and the organizational culture. 
  1.4 It was found in the leadership of the executive officers in the municipal office 
of Muang Surin Municipality that, as a whole, its leadership was at the medium level. But when 
considering in each particular point, it was found that the leadership was at the medium level in 
all. The effectiveness of the working 
  1.5 It was found in performance in Muang Surin Municipality that, as a whole, the 
effectiveness of the working performance was at the medium level. But when considering in the 
objective achievement, the service quality, and the service satisfaction, they were at the medium level. 
 2. The relationship between factors that generated the results to the effectiveness of 
the working performance in Muang Surin Municipality.            
  2.1 The factors in working performance were found that, as a whole they had the positive 
relationship with the effectiveness of the working performance in Muang Surin Municipality with the 
statistical significance at the level of 0.01.  But in case of separating the predicting variables, it was found 
that the factors in the  dimensions of  structure, personnel, planning, budgeting, and facilities had the 
positive relationship with the effectiveness of the working performance in Muang Surin Municipality at 
the level of 0.01 statistically significant. 
  2.2 It was found in the procedure of the working performance that, as a whole, it had the 
positive relationship with the effectiveness of the working performance in Muang Surin Municipality 
with the statistical significance at the level of 0.01.  But in case of separating the predicting variables,      
it was found that its dimensions of planning accomplishment, correspondence, teamwork combination, 
technology application,  and problem-solving had the positive relationship with the effectiveness of the 
working performance in Muang Surin Municipality at the level of 0.01 statistically significant. 
  2.3 It was found in the environment in the municipal office of Muang Surin Municipality 
that, as a whole, it had the positive relationship with the effectiveness of the working performance in 
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Muang Surin Municipality with the statistical significance at the level of 0.01. But in case of separating 
the predicting variables, it was found that the environment in the municipal office, the working 
atmosphere, and the organizational culture had the positive relationship with the effectiveness of the 
working performance in Muang Surin Municipality at the level of 0.01 statistically significant. 
  2.4 It was found in the leadership of the executive officers in the municipal office of 
Muang Surin Municipality that, as a whole, it had the positive relationship with the effectiveness of the 
working performance in Muang Surin Municipality with the statistical significance at the level of 0.01. 
 3. The results of the study in the degree of the activating predictors as a whole which were 
four in all; factors in working performance, the procedure of the working performance, the environment 
in the municipal office, and leadership of the municipal executive officers, had affected the effectiveness 
of the working performance in Muang Surin Municipality with the statistical significance at the level of 
0.05.  Its effect weight was 0.71 or 54.9 percent.  In case of separating the predictors which consisted of 
13 predictors: the working performance factors in the dimensions of  structure, personnel, planning, 
budgeting, facilities; the procedure of the working performance in planning implementation, teamwork 
combination, technology application, correspondence, problem-solving; the municipal environment in 
terms of working atmosphere, of organizational culture, and of leadership of the municipal executive 
officers, it was found that they had effect on the effectiveness of the working performance in Muang 
Surin Municipality with the statistical significance at the level of 0.05. Its effect weight was 0.752 or 56.5 
percent 
 4. The findings of the good predictors used in predicting the effectiveness of the 
working performances in Muang Surin Municipality were as follows: 
  4.1 The findings of the good predictors used in predicting the effectiveness of the 
working performance in Muang Surin Municipality, as a whole, showed that there were three good 
predictors, i.e. factors in working performance, procedure in working performance, and the environment 
in the municipality, which could predict the effectiveness of the working performance with the statistical 
significance at the level of 0.05. Its weight of predicting capability was 0.740 or 54.7 percent. And the 
predicting symmetry of the effectiveness of the working performance in Muang Surin Municipality could 
be constructed from the good predictors as follows: 
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   4.11 The symmetry of the standard score was as follows: 
     2Ẑ  =    0.339Z1 + 0.251 Z7 + 0.232 Z13  
   4.12 The symmetry of the raw score was as follows: 
     2Ŷ  =  0.726 + 0.373 X1 + 0.239 X7 + 0.175 X13  
  4.2 The findings of the good predictors used in predicting the effectiveness of the 
working performance in Muang Surin Municipality, in case of separating the  thirteen predictors, showed 
that there were eight good predictors, i.e. the organizational culture, the working atmosphere, teamwork 
combination, technology application, correspondence, problem-solving, the leadership of  the municipal 
executive officers, and factors of the structure, which could predict the effectiveness of the working 
performance with the statistical significance at the level of 0.05.  Its weight of predicting capability was 
0.749 or 56 percent.  And the predicting symmetry of the effectiveness of the working performance in 
Muang Surin Municipality could be constructed from the good predictors as follows: 
   4.2.1 The symmetry of the standard score was as follows: 
     4Ẑ  = 0.089Z2 + 0.090Z9 + 0.168Z10 + 0.111Z11 + 0.158Z12 
       +  0.128Z14 + 0.253 Z15 + 0.105 Z16 
   4.2.2 The symmetry of the raw score was as follows: 
     4Ŷ  =  0.746 + 0.067X2 + 0.055X9 + 0.131X10 + 0.070X11  
       + 0.111 X12 + 0.082 X14 + 0.179 X15 + 0.080 X16 

 
 


