ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการทางานของบุคลากรเทศบาลเมือง
ในเขตจังหวัดเชียงใหม่
Factors affecting to working efficiency of the Town Municipality’s Personnel in
Chiang Mai Province
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การค้นคว้าอิสระเรือ่ ง ปั จจัยทีม่ ผี ลต่อประสิทธิภาพในการทางานของบุคลากรเทศบาลเมือง ใน
เขตจังหวัดเชียงใหม่ ครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาปั จจัยพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกทีด่ ขี ององค์การ
ที่ส่งผลต่ อประสิทธิภาพในการทางานของบุคลากรเทศบาลเมือง ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ 2) ปั จจัย
แรงจูงใจในการทางานที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทางานของบุคลากรเทศบาลเมือง ในเขตจังหวัด
เชียงใหม่ กลุ่ มตัว อย่างที่ใช้ในการวิจยั คือบุค ลากรเทศบาลเมือ ง ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ สามารถ
กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างได้จานวนทัง้ สิน้ 260 คน จากสูตรการคานวณของทาโร่ ยามาเน่ เครือ่ งมือที่
ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือแบบสอบถาม จานวน 4 ส่วน ได้แก่ (1) ส่วนข้อมูลลักษณะส่วนบุคคล
(2) ปั จจัยพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกทีด่ ขี ององค์การ (3) แรงจูงใจในการทางาน (4) ประสิทธิภาพในการ
ทางานด้านคุณภาพของงาน สถิตทิ ่ใี ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลประกอบด้วยสถิตเิ ชิงพรรณนา ได้แก่ ค่า
ร้อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคณ
ู
ผลการศึกษาสามารถวิเคราะห์ได้ดงั นี้
1) ปั จจัย พฤติ ก รรมการเป็ นสมาชิ ก ที่ ดี ข ององค์ ก าร มี ค วามสั ม พั น ธ์ ท างบวกระดั บ
ความสัมพันธ์กนั สูง กับประสิทธิภาพในการทางานของบุคลากรเทศบาลเมือง ในเขตจังหวัดเชียงใหม่
อย่างมีนยั สัมพันธ์ทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
2) ปั จ จัย แรงจูง ใจในการท างาน มีค วามสัม พัน ธ์ ท างบวกระดับ ความสัม พัน ธ์ กัน สู ง กับ
ประสิทธิภาพในการทางานของบุคลากรเทศบาลเมือง ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ อย่างมีนัยสัมพันธ์ทาง
สถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05

Abstract
This research aimed to study 1) The factors of good organization membership behavior
affecting to working efficiency of the Town Municipality’s Personnel in Chiang Mai Province. 2)
The factors of work motivation affecting to working efficiency of the Town Municipality’s
Personnel in Chiang Mai Province. The sample used in the research is the Town Municipality’s
personnel in Chiang Mai Province amount of 260 people were determining the sample size by
Taro Yamane’s formula. The data were collected by questionnaires of 4 parts; (1) The personal
characteristics data. (2) The factors of good organization membership behavior. (3) The work
motivation of motivating. (4) Work efficiency in terms of quality of work. The statistics used for
the data analysis consisted of descriptive statistics such as percentage, mean, standard
deviation and multiple regression analysis.
The results of the study can be analyzed as follows;
1) The factors of good organization membership behavior was a high level of positive
correlation to working efficiency of the Town Municipality’s Personnel in Chiang Mai Province at
0.05 statistically significant levels.
2 ) The factors of Work motivation was a high level of positive correlation to working
efficiency of the Town Municipality’s Personnel in Chiang Mai Province at 0.05 statistically
significant levels.
บทนา
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
เทศบาลถือได้ว่าเป็ นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มปี ระวัติความเป็ นมายาวนานมากที่สุดใน
ปั จจุบนั เทศบาลในประเทศไทย ถือกาเนิดขึน้ เมื่อปี พ.ศ. 2476 ตามพระราชบัญญัตจิ ดั ระเบียบเทศบาล
พ.ศ. 2476 เหตุผลในการจัดตัง้ เทศบาลเพื่อให้สอดคล้องกับการเมืองการปกครองในระดับชาติท่ี เป็ น
ประชาธิปไตย ตามพระราชบัญญัตเิ ทศบาล พ.ศ. 2496 ได้กาหนดให้เทศบาลในประเทศไทยมีทงั ้ หมด
3 ประเภท ได้แ ก่ เทศบาลนคร เทศบาลเมือ ง และเทศบาลต าบล โดยเทศบาลเมือ งในเขตจังหวัด
เชียงใหม่ มีจานวน 4 แห่ง ได้แก่ เทศบาลเมืองต้นเปา เทศบาลเมืองแกนพัฒนา เทศบาลเมืองแม่โจ้
และเทศบาลเมืองแม่เหียะ โดยบุคลากรในองค์กรเป็ นปั จจัยสาคัญในการขับเคลื่อนภารกิจของเทศบาล
เมือง ในเขตจังหวัดเชียงใหม่สาเร็จลุล่วงไปด้วยดี จาเป็ นอย่างยิง่ ที่บุคลากรจะต้องมีประสิทธิภาพ และ
สามารถปฏิ บ ัติ ง านตามวัต ถุ ป ระสงค์ ท่ี ต ั ง้ ไว้ ทัง้ นี้ หากบุ ค ลากรสามารถปฏิ บ ัติ ง านได้ อ ย่ า งมี

ประสิทธิภาพ ย่อมส่งผลให้เทศบาลเมือง ในเขตจังหวัดเชียงใหม่สามารถบริหารจัดการท้องถิน่ เพื่อให้
ประชาชนในพื้นที่ได้รบั ผลประโยชน์สูงสุดตามไปด้วยดังนัน้ จึงเป็ นเรื่องที่น่าสนใจที่จะศึกษาว่าในส่วน
ของบุคลากรเทศบาลเมือง ในเขตจังหวัดเชียงใหม่นัน้ มีปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการ
ทางานของบุคลากรเทศบาลเมือง ในเขตจังหวัดเชียงใหม่
วัตถุประสงค์
1. เพื่อ ศึก ษาปั จจัยพฤติก รรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การที่มผี ลต่ อ ประสิท ธิภ าพในการ
ทางานของบุคลากรเทศบาลเมือง ในเขตจังหวัดเชียงใหม่
2. เพื่อศึก ษาปั จจัยแรงจูงใจในการทางานที่มผี ลต่อ ประสิทธิภ าพในการทางานของบุคลากร
เทศบาลเมือง ในเขตจังหวัดเชียงใหม่
สมมุติฐานของการวิ จยั
1. ปั จ จัย พฤติก รรมการเป็ น สมาชิก ที่ดีข ององค์ก รมีผ ลต่ อ ประสิท ธิภ าพในการท างานของ
บุคลากรเทศบาลเมือง ในเขตจังหวัดเชียงใหม่
2. ปั จจัยแรงจูงใจในการทางานมีผลต่อประสิทธิภาพในการทางานของบุคลากรเทศบาลเมือง ใน
เขตจังหวัดเชียงใหม่
ขอบเขตของการวิ จยั
1. ประชากร ได้แ ก่ บุ ค ลากรเทศบาลเมือ ง ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ (ฝ่ ายประจา) จ านวน
731 คน โดยใช้สตู รการคานวณของ Taro Yamane (Yamane, 1976) ทาให้ได้กลุ่มตัวอย่างจานวน 260 คน
2. ตัวแปรทีศ่ กึ ษา ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ปั จจัยพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกทีด่ ขี ององค์การ ได้แก่
พฤติก รรมการให้ ค วามช่ ว ยเหลือ พฤติก รรมการค านึ ก ถึง ผู้ อ่ืน พฤติก รรมความอดทนอดกลัน้
พฤติก รรมความสานึก ในหน้ าที่ และพฤติกรรมการให้ความร่วมมือ และปั จจัยแรงจูงใจในการทางาน
จานวน 2 ด้าน ปั จจัยจูงใจ ได้แก่ ความสาเร็จในการทางาน การได้รบั การยอมรับนับถือ ลักษณะของ
งานทีส่ ร้างสรรค์และท้าทาย ความรับผิดชอบในงาน และความก้าวหน้าในอาชีพ และ ปั จจัยค้าจุน ได้แก่
นโยบายการบริหารขององค์กร การปกครองบังคับบัญชา ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในองค์กร ค่าจ้าง
และผลตอบแทน สถานภาพในการทางาน ความมันคงในงาน
่
และต าแหน่ งงาน ตัวแปรตาม ได้แก่
ประสิทธิภาพในการทางานของบุคลากรเทศบาลเมือง ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ คุณภาพของงาน
ปริมาณงาน เวลาและค่าใช้จา่ ยในการดาเนินงาน

แนวคิ ด ทฤษฎี และงานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
ในการศึกษาวิจยั ครัง้ นี้ผู้วจิ ยั ได้ศกึ ษาค้นคว้าตาราเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิด
ความรู้ค วามเข้า ใจในเรื่อ งปั จ จัย ที่ม ีผ ลต่ อ ประสิท ธิภ าพในการท างานของบุ ค ลากร มีรายละเอีย ด
ดังต่อไปนี้
1. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับ พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดขี ององค์การ โดยได้ศึกษาทฤษฎีของ
Organ (1988, 1990) ได้แบ่งรูปแบบพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกทีด่ ขี ององค์การออกเป็ น 5 รูปแบบ คือ
พฤติก รรมให้ค วามช่ ว ยเหลือ (Altruism) พฤติก รรมการค านึ งถึงผู้อ่ืน (Courtesy) พฤติกรรมความ
อดทนอดกลัน้ (Sportsmanship) พฤติกรรมความสานึกในหน้าที่ (Conscientiousness) และ พฤติกรรม
การให้ความร่วมมือ (Civic Virtue)
2. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจในการทางาน ทฤษฎี 2 ปั จจัย ของ Herzberg (Herzberg’s
two-factor theory) เป็ นทฤษฎีจงู ใจ จะขึน้ อยูก่ บั 2 ปั จจัย ได้แก่
2.1 ปั จจัยจูงใจ (Motivator factors) เป็ นปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับงานโดยตรง ซึ่งมีอยู่ 5 ปั จจัย
ได้แก่ ความสาเร็จในการทางาน (Achievement) การได้รบั การยอมรับนับถือ (Recognition) ลักษณะ
ของงานทีส่ ร้างสรรค์และท้าทาย (Work itself) ลักษณะของงานทีไ่ ด้รบั ผิดชอบ (Responsibility)
ความก้าวหน้ าในอาชีพ (Advancement) และปั จจัยค้าจุน (Hygiene factors) ซึ่งมีอ ยู่ 7 ปั จจัย ได้แก่
นโยบายการบริห ารขององค์ก ร (Company policies and administration) การปกครองบังคับ บัญ ชา
(Supervision) ความสัม พัน ธ์ร ะหว่ า งบุ ค คลในองค์ก าร (Relationship with supervisiors Peers and
subordinates) ค่ าจ้างและผลตอบแทน (Salaly) สถานภาพในการท างาน (Working condition) ความ
มันคงในงาน
่
(Job security) และตาแหน่งงาน (Status)
3. แนวคิด เกี่ย วกับ ประสิท ธิภ าพในการท างาน Peterson & Plowman (1989) ได้ แ นวคิด
ประสิท ธิภ าพซึ่ง มีอ งค์ป ระกอบทัง้ สิ้น 4 ข้อ คือ ด้านคุ ณ ภาพของงาน (Quality) ด้านปริม าณงาน
(Quantity) ด้านเวลา(Time) และด้านค่าใช้จา่ ยในการดาเนินงาน (Costs)
วิ ธีการดาเนิ นการวิ จยั
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครัง้ นี้ ได้แก่ บุคลากรเทศบาลเมือง ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ (ฝ่ าย
ประจา) จานวน 731 คน โดยได้กาหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วธิ กี ารคานวณขนาดตัวอย่างแบบทราบจานวน
ประชากร จากสูตร Taro Yamane (Yamane, 1976) กลุ่มตัวอย่างทีน่ ามาศึกษาครัง้ นี้เท่ากับ 260 คน
เครื่องมือในการวิ จยั
ผู้วจิ ยั ใช้แบบสอบถามมาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating scale) ลักษณะคาถามมีคาตอบให้
เลือก 5 ระดับ คือ มากทีส่ ุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยทีส่ ุด ทัง้ หมด 4 ส่วน ได้แก่

ส่ ว นที่ 1 ปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คลของบุ ค ลากร จ านวน 5 ข้อ ได้แ ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา และระยะเวลาในการปฏิบตั งิ านในองค์กร
ส่วนที่ 2 ปั จจัยพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดขี ององค์การ จานวน 15 ข้อได้แก่ พฤติกรรมการ
ให้ความช่วยเหลือ พฤติกรรมการคานึกถึงผูอ้ ่นื พฤติกรรมความอดทนอดกลัน้ พฤติกรรมความสานึก
ในหน้าที่ และพฤติกรรมการให้ความร่วมมือ
ส่ ว นที่ 3 แรงจูงใจในการท างาน จานวน 35 ข้อ โดยปั จจัยจูงใจ ได้แก่ ความสาเร็จในการ
ทางาน การได้รบั การยอมรับนับถือ ลักษณะของงานที่สร้างสรรค์และท้าทาย ความรับผิดชอบในงาน
และความก้าวหน้าในอาชีพ และปั จจัยค้าจุน ได้แก่ นโยบายการบริหารขององค์กร การปกครองบังคับ
บัญชา ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในองค์การ ค่าจ้างและผลตอบแทน สถานภาพในการทางาน ความ
มันคงในงาน
่
และตาแหน่งงาน
ส่วนที่ 4 ประสิทธิภาพในการทางาน จานวน 12 ข้อ ได้แก่ ด้านคุณภาพของงาน ด้านปริมาณ
งาน ด้านเวลา และด้านค่าใช้จา่ ยในการดาเนินงาน
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การศึกษาวิจยั ในครัง้ นี้ใช้แหล่งข้อมูลจากข้อมูลทุตยิ ภูม ิ (Secondary Data) และข้อมูลปฐมภูม ิ
(Primary Data) จากแบบสารวจจากตัวอย่าง (Sample survey research) โดยการศึกษาจากบุคลากร
เทศบาลเมือง ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ จานวน 260 คน
สถิ ติที่ใช้ในการวิ จยั เพื่อวิ เคราะห์ข้อมูล
ผู้วจิ ยั ได้ทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้ ใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่า
ร้อยละ (percentage) ค่าเฉลีย่ (mean) และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (standard deviation) และสถิตกิ าร
วิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคณ
ู (Multiple Regression Analysis) สาหรับการทดสอบสมมติฐาน
ผลการวิ จยั
ผลการวิ เคราะห์ข้อมูลทัวไปของผู
่
ต้ อบแบบสอบถาม
ผูต้ อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จานวน 184 คน คิดเป็ นร้อยละ 70 มีอายุระหว่าง
31-40 ปี จานวน 103 คน คิดเป็ นร้อยละ 39.60 ประเภทตาแหน่ งข้าราชการ จานวน 103 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 39.60 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จานวน 169 คน คิดเป็ นร้อยละ 65 และมีระยะเวลาทางาน
ในองค์กรต่ากว่า 5 ปี จานวน 115 คน คิดเป็ นร้อยละ 44.20

ผลการวิ เคราะห์ระดับความคิ ดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยด้านพฤติ กรรมการเป็ นสมาชิ กที่ดี
ค่ าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุ ด (𝑥̅ = 4.37 , SD = 0.687) โดยแต่ ละด้านมีค่ าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
ที่สุด ทัง้ 5 ด้าน ดังนี้พฤติกรรมการคานึงถึงผู้อ่นื (𝑥̅ = 4.43 , SD = 0.678) พฤติกรรมความอดทนอดกลัน้
(𝑥̅ = 4.41 , SD = 0.637) พฤติกรรมความสานึ กต่ อหน้ าที่ (𝑥̅ = 4.40 , SD = 0.703) พฤติกรรมการให้
ความร่วมมือ (𝑥̅ = 4.34 , SD = 0.714) และพฤติกรรมการให้ความช่วยเหลือ (𝑥̅ = 4.29 , SD = 0.702)
ผลการวิ เคราะห์ระดับความคิ ดเห็นเกี่ ยวกับปั จจัยแรงจูงใจในการทางาน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
มาก (𝑥̅ = 4.10 , SD = 0.836) โดยแบ่งเป็ น
- ปั จจัยจูงใจ มีค่าเฉลีย่ อยู่ในระดับมากทีส่ ุด (𝑥̅ = 4.21 , SD = 0.757) โดยมีจานวน 5 ด้าน มี
ค่าเฉลีย่ อยูใ่ นระดับมากทีส่ ุด จานวน 3 ด้าน ได้แก่ ความสาเร็จในการทางาน (𝑥̅ = 4.45 , SD = 0.635)
ความรับ ผิด ชอบในงาน(𝑥̅ = 4.35 , SD = 0.710) การได้ร บั การยอมรับ นั บ ถือ (𝑥̅ = 4.25 , SD =
0.714) และค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก จานวน 2 ด้าน ได้แก่ ลักษณะของงานที่สร้างสรรค์และท้าทาย
(𝑥̅ = 4.34 , SD = 0.714) และความก้าวหน้าในอาชีพ (𝑥̅ = 4.34 , SD = 0.714)
- ปั จจัยค้าจุน มีค่ าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (𝑥̅ = 4.34 , SD = 0.714) โดยมีจานวน 7 ด้าน มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทีส่ ุด จานวน 1 ด้าน ได้แก่ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในองค์กร (𝑥̅ = 4.34 ,
SD = 0.800) และมีค่ าเฉลี่ยอยู่ในระดับ มาก จานวน 6 ด้าน ได้แก่ ต าแหน่ งงาน (𝑥̅ = 4.06 , SD =
0.923) สถานภาพในการทางาน (𝑥̅ = 4.03 , SD = 0.793) นโยบายการบริหารขององค์กร (𝑥̅ = 3.94
, SD = 0.842) การปกครองบังคับบัญ ชา (𝑥̅ = 3.93 , SD = 0.922) ค่าจ้างและผลตอบแทน (𝑥̅ =
3.84 , SD = 1.020) และความมันคงในงาน
่
(𝑥̅ = 3.76 , SD = 1.100) ตามลาดับ
ผลการวิ เคราะห์ระดับความคิ ดเห็นเกี่ยวกับประสิ ทธิ ภาพในการทางาน
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (𝑥̅ = 4.26 , SD = 0.698) โดยแต่ละด้านมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
มากที่สุด ทัง้ 4 ด้าน ดังนี้ ปริมาณงาน (𝑥̅ = 4.32 , SD = 0.687) คุณภาพของงาน (𝑥̅ = 4.27 , SD =
0.688) ค่าใช้จา่ ยในการดาเนินงาน (𝑥̅ = 4.23 , SD = 0.731) และเวลา (𝑥̅ = 4.22 , SD = 0.687)
การวิ เคราะห์ทางสถิ ติจากสมมติ ฐานของการวิ จยั
การทดสอบสมมติฐานของการวิจยั ครัง้ นี้ ใช้การวิเคราะห์จะใช้การทดสอบด้วยการวิเคราะห์การ
ถดถอยพหุคณ
ู (Multiple regression analysis) โดยการทดสอบสมมติฐานใช้ระดับ ความเชื่อมัน่ 95% ดังนี้

ตารางที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยทีส่ ่งผลต่อประสิทธิภาพในการทางานของบุคลากรเทศบาลเมือง
ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ (n=260 คน)
ตัวแปร
1
2
3
1. ประสิทธิภาพในการทางาน
1.000
2. ปั จจัยพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกทีด่ ขี ององค์การ
0.763*
1.000
3. ปั จจัยแรงจูงใจในการทางาน
0.753*
0.695*
1.000
* ทีร่ ะดับนัยสาคัญ 0.05
จากตารางที่ 1 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างต่อประสิทธิภาพในการทางานของบุคลากร
เทศบาลเมือง ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ปั จจัยทัง้ 2 ด้านมีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิภาพ
ในการทางานของบุคลากรเทศบาลเมือง ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
ตารางที่ 2 ตัวแบบทีไ่ ด้จากการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคณ
ู (Model Summary)
Model Summary
Model
1

R

R2

Adjusted R2

.823a

.678

.675

Std. Error of the
Estimate
.315

Durbin - Watson
1.988

a. Predictors : (Constant): แรงจูงใจในการทางาน,พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกทีด่ ขี ององค์การ
b. Dependent Variable : ประสิทธิภาพในการทางาน
จากตารางที่ 2 พบว่ามีค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์พหุคูณ (R) อยู่ท่ี 0.823 ตัวแปรมีระดับความสัมพันธ์
กันสูง ค่ า Adjusted R2 สามารถพยากรณ์ ปัจจัยที่ส่ งผลต่ อ ประสิท ธิภาพในการท างานของบุ ค ลากร
เทศบาลเมือง ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ คือ ร้อยละ 67.5 และมีค่าความคลาดเคลื่อนมีความเป็ นอิสระกัน
(Durbin – Watson) เท่ากับ 1.988 ซึง่ อยูร่ ะหว่าง 1.5-2.5 แสดงว่าตัวแปรอิสระทีน่ ามาใช้ในการทดสอบ
ไม่มคี วามสัมพันธ์ภายในตัวเอง
ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ส มการถดถอยเชิงพหุ คูณ (Multiple Regression Analysis) ของปั จจัย ที่
ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทางานของบุคลากรเทศบาลเมือง ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ (n = 260 คน)
Coefficients
Model
Unstandardized Standardized
Collinearity
Coefficients
Coefficients
Statistics
T
Sig. Tolerance VIF
B Std. Error
Beta

(Constant)
.009
1 ปั จจัย
.557
พฤติกรรมการ
เป็ นสมาชิกทีด่ ี
ขององค์การ
ปั จจัยแรงจูงใจ .443
ในการทางาน
* ทีร่ ะดับนัยสาคัญ 0.05

.189
.059

.051

.464

.045 0.964*
9.417 0.000*

.516

1.936

.430

8.720 0.000*

.516

1.936

จากตารางที่ 3 ค่าสัมประสิทธ์ความถดถอย ของตัวแปรอิสระ คือ ปั จจัยด้านพฤติกรรมการเป็ น
สมาชิกที่ดขี ององค์การ เท่ากับ (Beta = 0.464) และปั จจัยด้านแรงจูงใจในการทางาน เท่ากับ (Beta =
0.430) และมีค่ าคงที่ (Constant) เท่ ากับ 0.009 ค่ าความคาดเคลื่อ นมาตรฐานของสัม ประสิท ธิก์ าร
ถดถอยของตัวแปรอิสระ ปั จจัยด้านพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดขี ององค์การ เท่ากับ 0.059 (S.E. =
0.059) ปั จจัยแรงจูงใจในการทางาน เท่ากับ 0.051 (S.E = 0.051) ค่าสัมประสิทธิ ์การถดถอยของตัว
แปรอิสระในรูปคะแนนมาตรฐาน ปั จจัยด้านพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกทีด่ ขี ององค์การเท่ากับ 0.557 (B
= 0.557) ปั จจัยด้านแรงจูงใจในการทางาน เท่ากับ 0.443 (B = 0.443) ตัวแปรปั จจัยด้านพฤติกรรมการ
เป็ นสมาชิกทีด่ ขี ององค์การ และปั จจัยด้านแรงจูงใจในการทางาน มีค่า t ทีม่ คี ่านัยสาคัญทางสถิติ (Sig.)
ที่ 0.00 แสดงให้เห็นว่าตัวแปรทัง้ สองส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทางานของบุคลากรเทศบาลเมือง ใน
เขตจังหวัดเชียงใหม่ และค่ า Variance Inflation Factor (VIF) เท่ ากับ 1.936 แสดงให้เห็น ว่าตัว แปร
อิสระทุกตัวไม่มรี ะดับความสัมพันธ์ซง่ึ กันและกัน
ตารางที่ 4 Anova ปั จจัยทีส่ ่งผลต่อประสิทธิภาพในการทางานของบุคลากรเทศบาลเมือง ในเขตจังหวัดเชียงใหม่
model

Sum of
df
Mean
F
Sig.
Squares
Square
Regression
53.641
2
26.821 270.034 .000 b
Residual
25.526
257
.099
total
73.167
259
a. Dependent Variable : ประสิทธิภาพในการทางาน
b. Predictors : (Constant) : แรงจูงใจในการทางาน,พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกทีด่ ขี ององค์การ
จากตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์เพื่อทดสอบว่า มีตวั แปรอิสระอย่างน้อย 1 ตัว สามารถทานาย Y
ได้ โดยการใช้สถิติ ANOVA พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ .000 หมายความว่า ปั จจัยพฤติกรรมการเป็ น
สมาชิกทีด่ ขี ององค์การ และปั จจัยแรงจูงใจในการทางานมีผลต่อประสิทธิภาพในการทางานของบุคลากร
เทศบาลเมือง ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05

ผลการทดสอบสมมติ ฐาน
จากการทดสอบสมมุตฐิ านผลปรากฏว่า ยอมรับสมมติฐาน ทัง้ 2 สมมติฐาน
ปัจจัยพฤติ กรรมการเป็ นสมาชิ กที่ดีขอองค์การ

1.
2.
3.
4.
5.

พฤติกรรมความสานึกในหน้าที่
พฤติกรรมการให้ความร่วมมือ
พฤติกรรมการให้ความช่วยเหลือ
พฤติกรรมการคานึกถึงผูอ้ ่นื
พฤติกรรมความอดทนอดกลัน้ (Organ,1988)

แรงจูงใจในการทางาน
ปัจจัยจูงใจ
1. ความสาเร็จในการทางาน
2. การได้รบั การยอมรับนับถือ
3. ลักษณะของงานทีส่ ร้างสรรค์
และท้าทาย
4. ความรับผิดชอบในงาน
5. ความก้าวหน้าในอาชีพ
(Herzberg, 1979)

B=.464

ปัจจัยคา้ จุน
1. นโยบายการบริหารขององค์กร
2. การปกครองบังคับบัญชา
3. ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
B=.430
ในองค์การ
4. ค่าจ้างและผลตอบแทน
5. สถานภาพในการทางาน
6. ความมันคงในงาน
่
7. ตาแหน่งงาน

ประสิ ทธิ ภาพในการทางาน
1. ด้านคุณภาพของงาน
2. ด้านปริมานงาน
3. ด้านเวลา
4. ด้านค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
(Peterson & Plowman, 1989)

รูปภาพปั จจัยทีม่ ผี ลต่อประสิทธิภาพในการทางานของบุคลากรเทศบาลเมือง ในเขตจังหวัดเชียงใหม่
อภิ ปรายผลการศึกษา
จากการศึกษาเรื่อง “ปั จจัยที่มผี ลต่อประสิทธิภาพในการทางานของบุคลากรเทศบาลเมือง ใน
เขตจังหวัดเชียงใหม่” สามารถอภิปรายผลได้ดงั นี้
สมมติฐานที่ 1 จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง ปั จจัยพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดขี อง
องค์การและประสิทธิภาพในการทางานของบุคลากรเทศบาลเมือง ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ปั จจัย
ด้านพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกทีด่ ขี ององค์การทัง้ 5 ด้าน มีความสัมพันธ์ทางบวกระดับความสัมพันธ์กนั
สูง กับประสิทธิภาพในการทางานของบุคลากรเทศบาลเมือง ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิ ติท่ีร ะดับ 0.05 ซึ่ง เป็ นไปตามสมมติฐ าน และสอดคล้ อ งกับ แนวคิด ของ Katz และ Kahn
(1989 อ้า งถึง ใน Organ, 1991: 275) ให้ค วามหมายว่ า พฤติก รรมการเป็ น สมาชิก ที่ดีข ององค์ก าร
หมายถึง พฤติกรรมที่ไม่เป็ นทางการในการให้ความร่วมมือ ให้ความช่วยเหลือ และความเป็ นมิตร ซึ่ง
ปรากฏอยู่ในการปฏิบ ัติงานในที่ต่ างๆ สามารถสรุป ได้ว่าปั จจัยต่ าง ๆ ที่ได้จากผลการวิจยั ในเรื่อ ง
พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดขี ององค์การ สามารถส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทางานของบุคลากร
เทศบาลเมือ ง ในเขตจังหวัด เชีย งใหม่ ได้ต ามที่ม ีนั ก วิช าการต่ าง ๆ ได้เสนอแนวคิด ทัง้ นี้ ก ารให้

ความสาคัญกับพฤติกรรมเหล่านี้ จะสนับสนุ นให้เกิดประสิทธิภาพในการทางานและนามาซึง่ ความสาเร็จ
ในองค์กรได้มากขึน้
สมมติ ฐ านที่ 2 จากการศึ ก ษาความสัม พั น ธ์ ร ะหว่ า ง ปั จจัย แรงจู ง ใจในการท างานและ
ประสิทธิภาพในการทางานของบุคลากรเทศบาลเมือง ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ปั จจัยแรงจูงใจใน
การทางานความสัมพันธ์ทางบวกระดับความสัมพันธ์กนั สูง กับประสิทธิภาพในการทางานของบุคลากร
เทศบาลเมือง ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่ี ระดับ 0.05 ซึ่งเป็ นไปตามสมมติฐาน
และสอดคล้องกับแนวคิดของ Sallis and Sallis (1990) กล่าวว่า แรงจูงใจนัน้ เป็ นสิง่ เชื่อมโยงกับความ
พึงพอใจที่ได้จากการตอบสนองความต้องการและแรงขับภายใน ก่ อให้เกิดความรูส้ ึกที่ดีในด้านการ
ทางานนัน้ หากบุคคลไม่เข้าใจในสิง่ ทีเ่ ป็ นแรงจูงใจแล้วก็จะทาให้บุคคลต้องประสบกับงานหรืออาชีพทีไ่ ม่
เหมาะสมกับตนเอง แรงจูงใจนัน้ คือแรงขับที่จะทาให้บุคคลเกิดการกระทาหรือพฤติกรรมนาไปสู่การ
บรรลุวตั ถุประสงค์ บุคคลจะมีแรงจูงใจเมื่อต้องการจะทางานที่ดมี ากกว่าเมื่ออยู่ในสภาวะที่ถูกบังคับขู่
เข็ญ หรือมีสงิ่ ล่อใจ
จากประเด็นการอภิปรายดังกล่าว สามารถสรุปได้ว่าปั จจัยแรงจูงใจในการทางานสามารถส่งผล
ต่อประสิทธิภาพในการทางานของบุคลากรเทศบาลเมือง ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ได้ตามทีม่ นี ักวิชาการ
ต่ าง ๆ ได้เสนอแนวคิด โดยปั จจัยแรงจูงใจถือ ได้ว่าเป็ นสิ่งที่สาคัญ และมีผ ลต่ อ ประสิทธิภาพ ในการ
ทางานของบุคลากร ซึ่งหากได้มกี ารพัฒนาปั จจัยแรงจูงใจในการทางานให้มคี วามสมบูรณ์ชดั เจนในทุก
ๆ ด้าน หรือ ในทุกรายละเอียดแล้ว ย่อมส่งผลต่ อประสิทธิภาพในการทางาน เนื่องจากแรงจูงใจเป็ น
ตัวกาหนดหรือเป็ นตัวผลักดันให้เกิดความสนใจ ความกระตือรือร้นในการทางาน และเป็ นกลไกในการ
ขับเคลื่อนการทางานให้บรรลุตามเป้ าหมายขององค์กรตามทีต่ อ้ งการ
ข้อเสนอแนะจากการวิ จยั
ข้อเสนอแนะการนาไปใช้
เพื่อเป็ นเพิม่ ประสิทธิภาพในการทางาน ผูบ้ ริหารจึงควรให้ความสาคัญและส่งเสริมพฤติกรรมที่
มุง่ แก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างบุคคลในการ ผูบ้ ริหารควรให้บุคลากรได้ใช้ความรูเ้ พื่อทางานให้สาเร็จ
โดยส่งเสริมให้บุคลากรมีความรูท้ ส่ี ามารถแก้ไขปั ญหาต่าง ๆ ได้ จะทาให้บุคลากรรูส้ กึ พอในในผลสาเร็จ
ของงานนัน้
ข้อเสนอแนะในการศึกษาครัง้ ต่อไป
ควรมีการศึกษาตัวแปรอื่น ๆ ทีส่ ่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ าน เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ
ของบุคลากรเทศบาลเมือง ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ เพิม่ ขึน้ และควรทาการศึกษาองค์กรทีม่ ลี กั ษณะงาน
ทีใ่ กล้เคียงกัน เพื่อสามารถเปรียบเทียบและนาผลการวิจยั ไปใช้ในการพัฒนาประสิทธิภาพในการทางาน
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