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แรงจูงใจในการปฏิ บตั ิ งานของบุคลากรเทศบาล
ในเขตพื้นที่อาเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
The Work Motivation of Chiangdao District Municipality Chiangmai
Province Organization’s Personnel.
ณัฐรุจา สลีวงศ์

บทคัดย่อ
การศึก ษาวิจ ัย ในครัง้ นี้ มีว ัต ถุ ป ระสงค์ เพื่อ ศึก ษาถึง ปั จ จัย ที่ส่ ง ผลต่ อ ประสิท ธิภ าพในการ
ปฏิบตั งิ านของบุคลากรเทศบาล ในเขตพื้นที่อาเภอเชียงดาว การวิจยั เป็ นเชิงปริมาณในรูปแบบการ
วิจยั เชิงสารวจ โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล กลุ่มตัวอย่าง คือบุคลากร
เทศบาลในเขตพื้นที่อ าเภอเชีย งดาว จังหวัดเชียงใหม่ รวมทัง้ สิ้น จานวน 300 คน โดยใช้ส ถิติเชิง
พรรณนาในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
ทดสอบสมมติฐานด้ว ยการถดถอยพหุ คูณ (Multiple regression analysis) โดยกาหนดนัยสาคัญ ทาง
สถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
ผลการวิ จ ัย พบว่ า ผู้ ต อบแบบสอบส่ ว นใหญ่ เ ป็ น เพศหญิ ง มี อ ายุ 30 -40 ปี ขึ้ น ไป
จบการศึก ษาระดับ ปริญ ญาตรี มีรายได้เฉลี่ยต่อ เดือ น 10,000-20,000 บาท และมีระยะเวลาในการ
ป ฏิ บั ติ ง าน 6 – 10 ปี ผ ลการวิ เ คราะห์ ปั จจั ย จู ง ใจ มี ค่ า เฉ ลี่ ย เท่ ากั บ 4.23 ปั จจั ย ค้ า จู น
มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.33 และประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านของบุคลากรเทศบาล ในเขตพืน้ ทีอ่ าเภอเชียง
ดาว จัง หวัด เชีย งใหม่ มีค่ า เฉลี่ย เท่ า กับ 4.16 ซึ่ ง มีค วามส าคัญ อยู่ ใ นระดับ มาก ผลการศึก ษา
ประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านของบุคลากรเทศบาล ในเขตพืน้ ทีอ่ าเภอเชียงดาวจาแนก ตามด้านปั จจัย
จูงใจ พบว่า ปั จจัยจูงใจมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านของบุคลากรเทศบาลในเขตพืน้ ทีอ่ าเภอ
เชียงดาวอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ .05 และปั จจัยค้าจุน มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ าน
ของบุคลากรเทศบาลในเขตพืน้ ทีอ่ าเภอเชียงดาวอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
คาสาคัญ : แรงจูงใจ , การปฏิบตั งิ านของบุคลากร, ประสิทธิภาพ
ณัฐรุจา สลีวงศ์ นักศึกษาปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคาแหง
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Abstract
The objective of this research is to study the work efficiency of Chiangdao district
municipality Chiangmai province organization’s personnel. The research is in the form of
quantitative research survey by using questionnaire to collect the consolidated data. The
research samples were 3 0 0 people. The questionnaires were used as the tool of data
collection. The data was analyzed via descriptive statistic which are Frequency, Percentage,
Mean, Standard Deviation and tested the multiple regression hypothesis. Statistical significance
was set at 0.05.
The result finding about the most of sample is female, 30-40 years old and higher,
education level is Bachelor's degree, average of sample’s income is 10,000 – 20,000 THB., and
6-10 years of work experience. The result of motivation factor analysis average at 4.23 support
factor average at 4.33 and work efficiency of Chiangdao district municipality Chiangmai
province organization’s personnel average at 4.16 with highly affective. The result of work
efficiency of Chiangdao district municipality Chiangmai province organization’s personnel
classify with motivation factor finding that motivation factor affecting to work efficiency of
Chiangdao district municipality Chiangmai province organization’s personnel with significantly at
.05 level and support factor affecting to work efficiency of Chiangdao district municipality
Chiangmai province organization’s personnel with statistical significance.
Keywords: motivation, Personnel performance, efficiency

บทนา
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
ทรัพยากรบุคคลในองค์การถือเป็ นส่วนหนึ่งในทรัพยากรที่มคี วามสาคัญยิง่ ที่จะนาพาองค์กรไปสู่
ความสาเร็จได้ ดังนัน้ ผูบ้ ริหารจึงจาเป็ นทีจ่ ะต้องให้ความสาคัญกับข้าราชการในองค์กรเพราะข้าราชการจะ
ปฏิบัติภาระหน้ าที่ได้อย่ างมีประสิทธิภาพนั น้ ขึ้นอยู่กับแรงจูงใจและที่ผู้บริหาร ให้กับบุ คลากรท าให้
บุคลากรมีขวัญกาลังใจและเต็มใจที่จะปฏิบตั งิ าน ตลอดจนแนวทางในการบริหารงานของผู้บริหาร ซึ่งจะ
ส่งผลทาให้องค์กรประสบความสาเร็จ แรงจูงใจในการปฏิบตั งิ านเป็ นปั จจัยหนึ่งในการบริหารทีส่ าคัญอันจะ
ทาให้การบริหารทีส่ าคัญจะทาให้การดาเนินการตามนโยบายของผูบ้ ริหารสาเร็จลุล่วง และเป็ นเรื่องสาคัญที่
ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการปฏิบตั งิ านของบุคลากรเทศบาล ในเขตพื้นทีอ่ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
ซึ่งผูบ้ ริหารและบุคคลทีเ่ กี่ยวข้องควรให้ความสนใจที่จะเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบตั งิ านของบุคคลากร
ผูบ้ ริหารจะต้องสารวจและหาวิธกี ารต่าง ให้บุคลากรปฏิบตั งิ านด้วยความเต็มใจ เต็มความสามารถตลอดจน
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มีใจรักในการให้บริการประชาชน ซึ่งทีส่ ่งผลให้การปฏิบตั งิ านตามนโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและเกิดประโยชน์สงู สุด (ศุภจิรา จันทร์อารักษ์, 2551)
การที่ บุ ค ลากรจะท างานได้ อ ย่ างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพย่ อ มขึ้ น อยู่ กั บ ความร่ ว มมื อ และเสี ย สละ
ในการทางานอย่างจริงจังของบุ คคลในองค์กรซึ่งความร่วมมือดังกล่าวอาจมีสาเหตุมาจากหลายประการ
สาเหตุท่สี าคัญ คือ ความสาคัญของสมรรถนะองค์กร ปั จจัยจูงใจที่มีต่อการปฏิบตั ิงาน ตลอดจนความพึง
พอใจในการทางานของบุคลากรภายในองค์กร ซึ่งเป็ นแรงผลักดันให้บุคคลทางานด้วยความกระตือรือร้น
ด้วยความสมัครใจ และมีความเต็มใจในการปฏิบตั งิ านทาให้องค์การบรรลุเป้ าหมายและเกิดประสิทธิภาพใน
ทีส่ ุด ผูบ้ ริหารทุกระดับจึงควรให้ความสนใจและนามาเป็ นองค์ประกอบในการวิเคราะห์งาน และการกาหนด
แนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรมนุ ษย์ให้เกิดความพึงพอใจในงาน อันจะนาไปสู่การเพิม่ ประสิทธิภาพ
การปฏิบตั งิ าน และเกิดประโยชน์สงู สุด พร้อมทัง้ นาไปสูค่ วามสาเร็จตามวัตถุประสงค์ทต่ี งั ้ ไว้
ดังนั ้น จึงเป็ นเรื่อ งที่ น่ าสนใจที่ จ ะศึ ก ษาว่ าแรงจู งใจในการปฏิ บั ติงานของบุ ค ลากรเทศบาล
ในเขตพื้นที่อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ที่มีผลต่อ มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร
เทศบาล ในเขตพื้นที่อาเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ทัง้ นี้เพื่อนาผลการศึกษาวิจยั ไปประยุกต์ใช้ ในการ
ท างานของบุ คลากรเทศบาล ในเขตพื้นที่อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ให้มีประสิทธิภาพในการ
ปฏิบตั งิ านมากยิง่ ขึน้ ต่อไป
วัตถุประสงค์การวิ จยั
1. เพือ่ ศึกษาปั จจัยจูงใจทีม่ ผี ลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านของบุคลากร เทศบาล
ในเขตพืน้ ทีอ่ าเภอเชียงดาว
2. เพือ่ ศึกษาปั จจัยค้าจุนทีม่ ผี ลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านของบุคลากรเทศบาล
ในเขตพืน้ ทีอ่ าเภอเชียงดาว
สมมติ ฐานของการวิ จยั
ผูว้ จิ ยั ได้กาหนดสมมติฐานของการวิจยั ไว้ ดังนี้
1. ปั จจัยจูงใจมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านของบุคลากรเทศบาลในเขตพื้นที่อาเภอ
เชียงดาว
2. ปั จจัยค้าจุนมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านของบุคลากรเทศบาล ในเขตพืน้ ทีอ่ าเภอ
เชียงดาว
ขอบเขตของการวิ จยั
1.4.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา
การวิจยั เรื่อง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาล ในเขตพื้นที่อ าเภอเชียงดาว
จังหวัดเชียงใหม่ เป็ นการวิจยั ปั จจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรเทศบาล โดยแบ่งการ
วิเคราะห์เป็ น 2 ปั จจัย ได้แก่ ปั จจัยจูงใจ ประกอบด้วย ความสาเร็จของงาน การได้รบั การยอมรับนับถือ
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ลักษณะของงานทีส่ ร้างสรรค์และท้าทาย ลักษณะของงานทีไ่ ด้รบั ผิดชอบและความก้าวหน้าในอาชีพ ปั จจัยค้า
จุน ได้แก่ นโยบายการบริหารงาน ค่ าตอบแทน ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานสภาพแวดล้อมในการ
ทางาน และความมันคงปลอดภั
่
ยในการทางาน
1.4.2 ขอบเขตด้านประชากร
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครัง้ นี้ คือ บุคลากรเทศบาล ในเขตพื้นที่อาเภอเชียงดาว จานวน
751 คน เทศบาลตาบลแม่นะ จานวน 97 คน เทศบาลตาบลเชียงดาว จานวน 100 คน เทศบาลตาบลปิ งโค้ง
จานวน 141 คน เทศบาลตาบลทุ่งข้าวพวง จานวน 103 คน เทศบาลตาบลเมืองงาย จานวน 71 คน เทศบาลตาบล
พระธาตุป่ กู ่า จานวน 47 คน เทศบาลตาบลเมืองนะ จานวน 192 คน
วรรณกรรม แนวคิ ดทฤษฎี
แนวคิ ดทฤษฎีปัจจัยจูงใจ Motivation Factors
ปั จจัยจูงใจ เป็ น ปั จ จัย ที่ก่ อ ให้เกิด แรงจูงใจให้ค นท างานอย่ างมีค วามสุ ข มีป ระสิท ธิภ าพ มี
ความคิด ริเ ริ่ม สร้า งสรรค์ เ ป็ นปั จ จัย ที่ อ งค์ ก รจะไม่ มีก็ ไ ด้ ห ากไม่ ต้ อ งการเพิ่ ม ความพึ ง พอใจหรือ
ประสิทธิภาพในการทางานทีส่ งู ขึน้ เรียกปั จจัยนี้ว่า “ปั จจัยภายใน”
ขวัญจิรา ทองนา (2547 หน้า 24) ได้แบ่งสิง่ จูงใจออกเป็ น 2 ประเภท ประกอบด้วย สิง่ จูงใจที่
เป็ นเงิน ซึ่งจัดเป็ นสิง่ จูงใจทีเ่ ห็นได้ง่ายและมีอทิ ธิพลโดยตรงต่อการปฏิบตั งิ านของพนักงาน โดยสิง่ จูงใจ
ประเภทนี้มี 2 ชนิด สิง่ จูงใจทางตรง ได้แก่ เงินเดือนและค่าจ้าง สิง่ จูงใจทางอ้อม ได้แก่ บาเหน็จ บานาญ
และผลประโยชน์ เกื้อกู ลต่าง ๆ และอีกประเภท คือ สิง่ จูงใจที่มิใช่เงินทอง หรือสิง่ จูงใจที่จบั ต้องไม่ได้ ซึ่ง
ได้แก่ความพึงพอใจในงาน สวัสดิการหรือผลตอบแทนอื่นๆ ทีม่ ไิ ด้อยู่ในรูปของเงินทอง หรือทีม่ ลี กั ษณะ
เป็ นนามธรรม นอกจากสิง่ จูงใจดังทีก่ ล่าวมาแล้ว ผูบ้ ริหารสามารถสร้างแรงจูงใจในการปฏิบตั งิ านให้แก่
บุคลากรใน องค์การได้ดว้ ยการบริหารงานด้วยความเทีย่ งธรรม ส่งเสริมให้มสี ภาพการปฏิบตั งิ านทีด่ ี ให้ทุก
คน แสดงความคิดอย่างเสรีให้ความมันคงในชี
่
วติ และความก้าวหน้าในตาแหน่ งงาน มีการยกย่องและ
ชมเชย ผู้ท่ปี ฏิบตั งิ านดีเด่น เอาใจใส่ดูแล ให้ค วามสนิทสนมแก่ผู้ใต้บงั คับบัญชา และต้องทาตัวให้เป็ น
ตัวอย่างทีด่ ขี องผูใ้ ต้บงั คับบัญชาด้วย
โลเวลล์ (Lovell, 1980: 109) ให้ความหมายของแรงจูงใจว่า “เป็ นกระบวนการทีช่ กั นาโน้มน้าว
ให้บุคคลเกิดความมานะพยายามเพือ่ ทีจ่ ะสนองตอบความต้องการบางประการให้บรรลุผลสาเร็จ”
เฮอร์ ซ เบอร์ ก (Herzberg, 1979) ได้ ก ล่ า วว่ า ปั จ จัย จู ง ใจ (Motivator factors) เป็ นปั จ จัย ที่
เกี่ยวข้องกับงานโดยตรงหรืออาจกล่าวว่าเป็ นปั จจัยที่เป็ นตัวกระตุ้นสภาพแวดล้อมของการทางานทีท่ า
ให้บุคคลเกิดความพอใจและเกิดการจูงใจให้บุคคลในองค์กรปฏิบตั งิ านได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้
ปั จจัยเหล่านี้ส่ว นใหญ่ เกี่ยวข้อ งกับการประกอบกิจกรรมต่างๆ ซึ่งมี อ ยู่ 5 ปั จจัย ความสาเร็จในการ
ทางาน การได้รบั การยอมรับนับถือ ลัก ษณะของงานที่สร้างสรรค์และท้าทาย ลักษณะของงานที่ได้
รับผิดชอบ และความก้าวหน้าในอาชีพ
จากการทบทวนแนวคิดของปั จจัยจู งใจ ผู้ทาวิจยั ได้เลือกทฤษฎี ของเฮอร์ซเบอร์ก (Herzberg,
1979) ในการน ามาศึก ษาซึ่ง มีปั จ จัย ที่เกี่ย วข้อ งกับ งานโดยตรงหรือ อาจกล่ า วว่ า เป็ น ปั จ จัย ที่เป็ น
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ตัวกระตุ้นสภาพแวดล้อมของการทางานที่ทาให้บุคคลเกิดความพอใจและเกิดการจูงใจให้บุคลากรใน
องค์กรปฏิบตั งิ านได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้
แนวคิ ดทฤษฎีปัจจัยคา้ จุน Hygiene Factors
ล็อด (Locke, 1976 อ้างถึงใน อารี เพชรผุด, 2530 : 56 - 57) สรุปได้ว่าองค์ประกอบการทา ให้เกิด
ความพึงพอใจการทางานมี 9 องค์ประกอบ ได้แก่งาน ค่าจ้าง โอกาสทีจ่ ะได้รบั การเลื่อนชัน้ หรือตาแหน่งการ
ยอมรับ ผลประโยชน์ สภาพการทางาน หัวหน้ าหรือผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน และองค์การและการ
จัดการหรือการบริหาร
แนวคิดทฤษฎีของ เฮอร์ซเบอร์ก (Herzberg, 1979) ได้กล่าวว่า ปั จจัยค้าจุน (Hygiene factors)
เป็ นปั จจัยพื้นฐานที่จาเป็ นที่ทุกคนจะต้องได้รบั การตอบสนองเพื่อป้ องกันไม่ ให้คนไม่ให้เกิดความไม่
พอใจในงาน และร่ว มรัก ษาให้บุ ค คลปฏิบัติงานในองค์การ ซึ่งมีอ ยู่ 7 ปั จจัย ได้แก่ 1) นโยบายการ
บริหารขององค์กร 2) การปกครองบังคับบัญชา 3)ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในองค์การ 4) ค่าจ้างและ
ผลตอบแทน 5) สถานภาพในการทางาน 6) ความมันคงในงาน
่
และ7) ตาแหน่ งงาน Herzberg เสนอว่า
ผูบ้ ริหารควรให้ความสาคัญกับปั จจัยค้าจุน รวมถึงต้องพยายามที่จะรักษาในส่วนของปั จจัยค้าจุนให้อยู่
ในระดับทีน่ ่าพอใจ เพือ่ ป้ องกันไม่ให้ผปู้ ฏิบตั งิ านงานนัน้ เกิดความไม่พอใจในการทางาน
ปรัชญพฤทธิ ์ (2535, หน้า 258) ทีใ่ ห้ความเห็นว่าหน่ วยงานควรสนับสนุนปั จจัยต่างๆ เพื่อเป็ น
การจูงใจให้พนักงานสามารถปฏิบตั งิ านให้บรรลุเป้ าหมายทีว่ างไว้ มีสภาพแวดล้อมในการปฏิบตั งิ านทีด่ ี
มีความพึงพอใจ สอดคล้องกับข้อเสนอแนะของผูต้ อบแบบสอบถามในเรื่องการปรับปรุงสภาพแวดล้อม
ให้เหมาะสมกับการทางาน เช่น การปรับปรุงห้องน้า และสภาวะแวดล้อมรอบๆ ทีท่ างานให้มเี ครื่องออก
กาลังกายเพือ่ เป็ นการผ่อนคลาย
จากการทบทวนแนวคิดของปั จจัยค้าจุน Hygiene Factors ผู้ทาวิจยั ได้เลือกทฤษฎีปัจจัยค้าจูน ของ
เฮอร์ซ เบอร์ก Herzberg ในการน ามาศึก ษา เป็ นปั จ จัย พื้น ฐานที่จ าเป็ นที่ทุ ก คนจะต้ อ งได้ ร ับ การ
ตอบสนองปั จจัยเหล่านี้ไม่ใช่สงิ่ จูงใจทีจ่ ะทาให้คนทางานมากขึน้ หรือการเพิม่ ประสิทธิภาพในการทางาน
ตลอดจนไม่เป็ นสิ่งกระตุ้น ให้บุค คลกระตือ รือ ร้นในการท างานมากยิ่งขึ้น แต่ เป็ น ปั จจัยเบื้อ งต้นเพื่อ
ป้ องกันไม่ให้คนไม่พอใจในงานทีท่ าเท่านัน้ ปั จจัยเหล่านี้ส่วนใหญ่จะเกี่ยวกันกั บสภาพแวดล้อมของการ
ทางานทีป่ ้ องกันไม่ให้เกิดความไม่พอใจในงาน และร่วมรักษาให้บุคคลปฏิบตั งิ านในองค์การ โดยเลือก
มาจ านวน 5 ด้ า น คื อ นโยบายการบริห ารงาน ค่ า ตอบแทน ความสัม พั น ธ์ กับ เพื่ อ นร่ ว มงาน
สภาพแวดล้อมในการทางาน ความมันคงปลอดภั
่
ยในการทางาน
แนวคิ ดเกี่ยวกับประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บตั ิ งาน
จอห์น ดี.มิลเล็ท (John D.Millet,1954) ได้กล่าวว่า ประสิทธิภาพ หมายถึง ผลการปฏิบตั งิ านที่
ทาให้เกิดความพึงพอใจ และได้รบั ผลกาไรจากการปฏิบตั งิ าน ซึง่ ความพึงพอใจ หมายถึง ความพึงพอใจ
ในการบริก ารให้ก ับประชาชน โดยพิจารณาจาก เช่น การให้บริการอย่างเท่ าเทียมกัน การให้บริการ
อย่างรวดเร็วทันเวลา การให้บริการอย่างเพียงพอ การให้บริการอย่างต่ อเนื่อง และการให้บริการอย่าง
ก้าวหน้า เป็ นต้น
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สมใจ ลักษณะ (2544) ได้กล่าวว่า การมีประสิทธิภาพในการทางานของตัวบุคคล หมายถึงการ
ท างาน ให้ เส ร็ จ โด ย สู ญ เว ล า แ ล ะ เสี ย พ ลั ง ง า น น้ อ ย ที่ สุ ด ไ ด้ แ ก่ ก า ร ท า ง า น ไ ด้ เร็ ว
และได้งานที่ดี บุ ค ลากรที่มีป ระสิท ธิภ าพในการท างาน เป็ น บุ ค ลากรที่ต ัง้ ใจในการปฏิบัติงานเต็ม
ความสามารถ ใช้กลวิธีหรือเทคนิคการทางานที่จะสร้างผลงานได้มาก เป็ นผลงานที่มคี ุณภาพเป็ นที่น่า
พอใจ โดยสิน้ เปลืองต้นทุน ค่าใช้จ่าย พลังงาน และเวลาน้อยทีส่ ุด
Millet (1994) ได้นิยามคาว่า “ประสิทธิภาพ” หมายถึง ผลการปฏิบตั งิ าน ทีก่ ่อให้เกิดความพอใจ
แก่มนุ ษย์ และได้ผลกาไรจากการปฏิบตั งิ านนัน้ ด้วย และความพึงพอใจนัน้ หมายถึง ความพึงพอใจใน
การบริก าร (Satisfactory Service) ซึ่ง พิจ ารณาจาก 1. การให้ บ ริก ารอย่ า งเท่ าเทีย มกัน (Equitable
service) 2. การให้ บ ริก ารอย่ า งรวดเร็ว ทัน เวลา (Timely service) 3. การให้ บ ริก ารอย่ า งเพี ย งพอ
(Ample service) 4. การให้บริการอย่างต่อเนื่อง (Continuous service) 5. การให้บริการอย่างก้าวหน้า
(Progressive service)
จากแนวคิดทีเ่ กี่ยวกับ “ประสิทธิภาพ” ของนักวิชาการทีไ่ ด้ให้ความหมายไว้ ซึ่งจะได้นาไปใช้ใน
การวิจยั ครัง้ นี้ “ประสิทธิภาพ” จะหมายถึง ผลของการปฏิบตั งิ านทีเ่ กิดจากบุคลากรที่ตงั ้ ใจทางานโดยมี
การใช้ทกั ษะและความรู้ความสามรถของตนเองได้อ ย่างเต็มที่ มีการบริหารจัดการทรัพยากรในก าร
ปฏิบตั งิ านอย่างคุ้มค่า ประหยัด เกิดประโยชน์สูงสุด ก่อให้เกิดเป็ นงานทีม่ คี ุณภาพและสร้างความพึ งใจ
ให้กบั ตนเองและผูบ้ ริหารสูงสุด
วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั
1. ประชากร คือ บุคลากรเทศบาล ในเขตพืน้ ทีอ่ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
2. ก าหนดขนาดกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง จากสู ต รในก ารหาขนาดตั ว อย่ า งของ Yamane (1967)
โดยก าหนดค่ าความเชื่อ มัน่ ร้อ ยละ 95 ค่ าความคลาดเคลื่อ นไม่ เกิน ร้อ ยละ 5 ได้ก ลุ่ ม ตัว ในการท า
แบบสอบถามจานวน 300 ตัวอย่าง
3. ใช้วธิ กี ารสุม่ ตัวอย่างโดยใช้แบบการเลือกกลุ่มตัวอย่างตามความสะดวก (Convenience
Sampling) โดยจะเลือกสุม่ ตัวอย่างจากบุคลากรเทศบาล ในเขตพืน้ ทีอ่ าเภอเชียงดาว จนได้ครบตาม
จานวนกาหนด
4. เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจยั คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
5. การทดสอบค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยการตรวจสอบความเทีย่ งตรง
ของเนื้อ หา จากผู้เชี่ยวชาญ 4 ท่าน ได้ค่าความสอดคล้องระหว่ างคาถามกับวัต ถุประสงค์ (Index of
Item-Objective Congruence: IOC) เท่ากับ 0.70 แล้วนาเครื่องมือที่ได้ไปทดลองใช้ (Try Out) กับกลุ่ม
ประชากรจานวน 40 คนแล้ว นามาหาความเชื่อมันได้
่ เท่ากับ 0.933
6. วิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิตโิ ดยใช้สถิตเิ ชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ ค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานด้วยการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression)
(Chi-Square) โดยกาหนดนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
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ผลการวิ จยั
ผลการวิ เคราะห์ข้อมูลทัวไปของผู
่
้ตอบแบบสอบถาม
ผลการศึกษาสรุปได้ว่าบุคลากรเทศบาล ในเขตพืน้ ทีอ่ าเภอเชียงดาว จังหวัด เชียงใหม่ ส่วนใหญ่
เป็ นเพศหญิง คิดเป็ นร้อยละ 59.7 มีอายุระหว่าง 30 -40 ปี คิดเป็ นร้อยละ 40.7 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี
คิด เป็ น ร้อ ยละ 60 มีส ถานภาพสมรส มีรายได้ 10,000 – 20,000 บาท คิด เป็ น ร้อ ยละ 37.7 และมี
ระยะเวลาปฏิบตั งิ านในองค์กร 6-10 ปี คิดเป็ นร้อยละ 34.7
ผลการวิ เคราะห์ระดับความคิ ดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยจูงใจ
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของปั จจัยจูงใจ ประกอบด้วย ด้านความสาเร็จในการทางาน ด้านการ
ได้รบั การยอมรับ นับ ถือ ด้านลัก ษณะของงานที่ส ร้างสรรค์ แ ละท้าทาย ด้ านความรับ ผิด ชอบในงาน
และด้านความก้าวหน้าในอาชีพ พบว่า มี ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.23 อยู่ในระดับ มากทีส่ ุด และเมื่อพิจารณา
รายด้าน พบว่า
ด้ า นความส าเร็ จ ในการท างาน พบว่ า มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ 4.26 อยู่ ใ นระดั บ มากที่ สุ ด
เมื่ อ พิ จ ารณ าเป็ นรายข้ อ พบว่ า ท่ า นมี ค วามรู้ ส ึ ก ว่ า ท่ า นได้ พ ยายามหาวิ ธี ป รับ ปรุ ง แก้ ไ ขงาน
ทีป่ ฏิบตั อิ ยู่ ให้ดขี น้ึ เสมอ มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.30 อยู่ในระดับมากสุด
ด้ า น การได้ ร ั บ การยอม รั บ นั บ ถื อ พ บ ว่ า มี ค่ าเฉลี่ ย เท่ ากั บ 4.12 อ ยู่ ใ น ระดั บ ม าก
เมื่ อ พิ จ ารณ าเป็ นรายข้ อ พ บ ว่ า ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชายอมรั บ ในความรู้ ค วาม สามารถของท่ าน
มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.14 อยู่ในระดับมาก
ด้านลักษณะของงานทีส่ ร้างสรรค์และท้าทาย พบว่ามีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.24 อยู่ในระดับมากทีส่ ุด
เมื่อ พิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า ท่านมีความคิดริเริม่ สร้างสรรค์วธิ ีการใหม่ๆ มาใช้ในการปฏิบัติงานที่
สร้างสรรค์จนสาเร็จ ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.24 อยู่ในระดับมากทีส่ ุด
ด้ า น ความรั บ ผิ ด ชอบ ในงาน พ บ ว่ า มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ ากั บ 4.22 อยู่ ใ นระดั บ มากที่ สุ ด
เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า ท่านปฏิบตั ิงานได้สาเร็จตามเวลาและปริมาณงานตามที่ผู้บงั คับบัญชา
มอบหมาย มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.27 อยู่ในระดับมากทีส่ ุด
ด้ าน ค ว าม ก้ า ว ห น้ าใน อ าชี พ พ บ ว่ า มี ค่ า เฉ ลี่ ย เท่ ากั บ 4 .2 2 อ ยู่ ใน ร ะ ดั บ ม า ก
เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า ท่านมีโอกาสในการพัฒนาความรูแ้ ละประสบการณ์ ในงานอยู่เสมอ เช่น
ได้ไปดูงาน อบรม สัมมนา เป็ นต้น มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.37 อยู่ในระดับมากทีส่ ุด
ผลการวิ เคราะห์ระดับความคิ ดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยคา้ จุน
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลของปั จจัยค้าจูน ประกอบด้วย ด้านนโยบายการบริหารขององค์กร ด้านค่าจ้างและ
ผลตอบแทน ด้านความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่วมงาน ด้านสถานภาพในการทางาน และด้านความมันคงในงาน
่
พบว่า
มี ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.33 อยู่ในระดับ มากทีส่ ุด และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า
ด้ า นนโยบายการบริห ารขององค์ ก ร พบว่ า มีค่ า เฉลี่ย เท่ า กับ 4.23 อยู่ ใ นระดับ มากที่ สุ ด
เมื่อ พิจารณาเป็ น รายข้อ พบว่ า หน่ ว ยงานที่ท่ านสังกัด มีก ารก าหนดนโยบาย และเป้ าหมายในการ
ปฏิบตั งิ านชัดเจน และสามารถปฏิบตั ไิ ด้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.27 อยู่ในระดับมากทีส่ ุด
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ด้ า น ค่ า จ้ า งและผล ต อ บ แท น พ บ ว่ า มี ค่ าเฉ ลี่ ย เท่ ากั บ 4.39 อยู่ ใ น ระดั บ ม ากที่ สุ ด
เมื่อ พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า หน่ ว ยงานของท่ านมีก ารจัดระบบสวัส ดิก าร และเงิน ตอบแทนอื่น ๆ
มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.41 อยู่ในระดับมากทีส่ ุด
ด้ า นความสัม พัน ธ์ ก ับ เพื่ อ นร่ ว มงาน พบว่ า มีค่ า เฉลี่ย เท่ า กับ 4.29 อยู่ ใ นระดับ มากที่ สุ ด
เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า หน่วยงานมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และได้รบั ความร่วมมือเป็ นอย่าง
ดีจากทุกคน มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.34 อยู่ในระดับมากทีส่ ุด
ด้ า นสถานภ าพ ใน การท างาน พ บว่ า มี ค่ า เฉลี่ ยเท่ ากั บ 4.33 อยู่ ใ นระดั บ มากที่ สุ ด
เมื่อ พิจ ารณาเป็ น รายข้อ พบว่ า โดยที่ท่ านได้รบั การติด ต่ อ ประสานงานของท่ านกับ หน่ ว ยงานอื่น
มีความสะดวก รวดเร็ว มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.34 อยู่ในระดับมากทีส่ ุด
ด้านความมันคงในงาน
่
พบว่ามีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.42 อยู่ในระดับมากทีส่ ุ ด เมื่อพิจารณาเป็ นราย
ข้อพบว่า การทางานในหน่ วยงานนี้ ช่วยส่งเสริมความมันคงในชี
่
วติ ส่วนตัวของท่าน มีค่าเฉลี่ ยเท่ากับ
4.44 อยู่ในระดับมากทีส่ ุด
ผลการวิ เคราะห์ระดับความคิ ดเห็นเกี่ยวกับประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บตั ิ งานของบุคลากร
เทศบาล ในเขตพื้นที่อาเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
ผลการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ประสิ ท ธิ ภ าพ ในการปฏิ บั ติ ง านของบุ ค ลากร ประกอบด้ ว ย
ด้านคุณ ภาพของงาน ด้านปริมาณงาน ด้านเวลา ด้านค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน พบว่า มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.16 อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า
ด้านคุณ ภาพของงาน พบว่ามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ
พบว่า ท่านมีการวางแผนในการปฏิบตั งิ านไว้ล่วงหน้าเสมอ มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.22 อยู่ในระดับมากทีส่ ุด
ด้านปริมาณงาน พบว่ามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.19 อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า
ท่านมีการวางแผน บริหารจัดการปริมาณงาน เพื่อความสาเร็จในการปฏิบตั งิ าน มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.22
อยู่ในระดับมากทีส่ ุด
ด้า นเวลา พบว่ า มีค่ า เฉลี่ย เท่ า กับ 4.16 อยู่ ใ นระดับ มาก เมื่อ พิจ ารณาเป็ นรายข้อ พบว่ า
ท่านตรงต่อเวลาและรักษาเวลาในการปฏิบตั งิ าน มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.23 อยู่ในระดับมากทีส่ ุด
ด้ า น ค่ าใช้ จ่ า ย ใน ก ารด าเนิ น งาน พ บ ว่ า มี ค่ าเฉ ลี่ ย เท่ ากั บ 4.10 อ ยู่ ใน ระดั บ ม า ก
เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า บุคลากรมีตระหนักใช้ทรัพยากรทีม่ อี ยู่อย่างคุม้ ค่า มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.13
อยู่ในระดับมาก
การวิ เคราะห์ทางสติ จากสมมติ ฐานของการวิ จยั
ผลการศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านของบุคลากรเทศบาล ในเขตพืน้ ที่อาเภอเชียงดาว
ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยที่ส่งผลต่อ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาล ในเขตพื้นที่
อาเภอเชียงดาวประกอบด้วย 2 ตัวแปร คือ ปั จจัยจูงใจ และปั จจัยค้าจุน และได้สมการสาหรับพยากรณ์
ประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านของบุค ลากร คือ Y1 = 0.472 X1 + 0.239 X2 โดยสมการดังกล่าวมี
ความแม่นยาในการพยากรณ์ อยู่ท่ี ร้อยละ 45.50 สามารถสรุปได้ว่า ปั จจัยจูงใจ และปั จจัยค้าจุนมีผลต่อ
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ประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านของบุคลากรเทศบาลในเขตพื้นทีอ่ าเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
การอภิ ปรายผลและข้อเสนอแนะ
จากผลการวิจยั เรื่อง แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรเทศบาล ในเขตพื้นที่อาเภอเชียงดาว
จังหวัดเชียงใหม่ ผูว้ จิ ยั ได้คน้ พบประเด็นทีเ่ ป็ นผลจากการวิจยั ซึ่งสามารถอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์
ของการค้นคว้าอิสระได้ดงั นี้ได้ดงั นี้
1. ปั จจัยจูงใจ
ปั จจัยแรงจูงใจ พบว่ามีค วามสัมพัน ธ์เชิงบวกต่ อ ประสิท ธิภ าพการปฏิบัติงานของบุ ค ลากร
เทศบาล ในเขตพื้นที่อาเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ อาจเป็ นเพราะบุคลากรมีความพึงพอใจต่องาน
และหน้าที่ ที่ได้รบั มอบหมาย ซึ่งงานนัน้ อาจเป็ นงานที่ท้าทาย ความสามารถตรงกับคุณวุฒแิ ละตรงตาม
ตาแหน่ งงานของตนเอง หรืออาจเป็ นงานที่ไม่เคยปฏิบตั มิ าก่อนและกระตุ้นให้ต้องปฏิบตั ิงาน และต้อง
สาเร็จ นอกจากนัน้ งานที่ทาอยู่ยงั ส่งเสริมให้มีการพัฒ นาตนเองให้มีค วามรู้ ความสามารถให้เกิดการ
ยอมรับ นั บ ถื อ นอกจากนี้ ย ังได้รบั มอบหมายให้ ป ฏิบัติอ ย่ างอิ ส ระ มีโอกาสตัด สิน ใจแก้ปั ญ หาหรือ
รับผิดชอบงานด้วยตนเองอย่างเต็มที่ เช่น การปฏิบตั งิ านทีท่ า้ ทายกับความสามารถของตน การทางานที่
หลากหลายและได้แสดงศักยภาพ อีกทัง้ ยัง ส่งเสริมให้มคี วามคิดริเริม่ สร้างสรรค์ในการทางานได้อย่าง
เต็มที่สอดคล้องกับงานวิจยั ของ คะนึงนิจ สวรรคพงษ์ (2559) ปั จจัยจูงใจที่มีผลต่อการปฏิบตั ิงานของ
พนัก งาน มหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร และแพรวไหม ผดุงกลิ่น
(2561) แรงจูงใจที่มีผ ลต่ อ การเพิ่มประสิทธิภ าพในการปฏิบัติงานของอาสาสมัค รสาธารณสุ ข ประจา
หมู่บา้ น ตาบลน้ าอ่าง อาเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ อีกทัง้ ยังและณัฐวัตร เป็ งวันปลูก (2560) ศึกษาเรื่อง
“ปั จจัยจูงใจทีส่ ่งผลต่อประสิทธิภาพในการทางานของข้าราชการทหารประจา สังกัดกองพันทหารราบที่ 1
กรมทหารราบที่ 7 อีกทัง้ ยังสอดคล้องกับทฤษฎีของ เฮอร์ซเบอร์ก (Herzberg, 1979)
2. ปั จจัยค้าจุน
ปั จจัยค้าจุน พบว่ามีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านของบุคลากรเทศบาล
ในเขตพื้นที่อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ทัง้ นี้เป็ นเพราะนโยบายมักได้รบั การถ่ ายทอดมาจาก
ผู้บ ริห ารหรือ เป็ น นโยบายที่ได้รบั การสังการมาจากระดั
่
บ กระทรวง กรม ซึ่งผู้ป ฏิบัติส่ วนใหญ่ ต้อ ง
ดาเนินการตามนโยบายหลักดังกล่าว จึงอาจจะมีผลกระทบต่อแรงจูงใจในการปฏิบตั งิ านไม่มากนัก อีก
ทัง้ ผู้บริห ารได้มีก ารสื่อสารให้ได้ร ับรู้ทราบ ในนโยบายการบริหารโดยทัว่ ถึงกัน อีกทัง้ เปิ ด โอกาสให้
บุคคลากรได้แสดงความสามารถ และสนับสนุนให้มสี ว่ นร่วมในการวางแผนการปฏิบตั งิ านอย่างต่อเนื่อง
มีก ารวิเคราะห์ห าจุด อ่อ นจุดแข็ง (SWOT Analysis) ของหน่ ว ยงานผ่ านการระดมความคิดเห็น จาก
บุ ค ลากรในองค์ก ร เพื่อ ให้ บุ ค ลากรในองค์ก รมีทิศ ทางในการปฏิบัติง านที่มุ่ ง สู่ เป้ า หมายเดีย วกัน
สอดคล้องกับสมมติฐานที่ได้ตงั ้ ไว้ในการศึกษาวิจยั ครัง้ นี้ เนื่องจากปั จจัยค้าจุนโดยรวม ถือได้ว่าเป็ นสิง่
สาคัญ และมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงานของบุคลากร เทศบาล ในเขตพื้นที่อาเภอเชียงดาว
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ซึ่งหากได้มกี ารพัฒนาปั จจัยค้าจูน ให้มคี วามสมบูรณ์ชดั เจนในทุก ๆ ด้าน หรือในทุกรายละเอียดแล้ว
ย่อมส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน สอดคล้องกับ งานวิจยั ของ คะนึงนิจ สวรรคพงษ์ (2559)
ปั จจัยจุ งใจที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงาน มหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ มหาวิท ยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร แพรวไหม ผดุงกลิน่ (2561) แรงจูงใจทีม่ ผี ลต่อการเพิม่ ประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านของ
อาสาสมัครสาธารณสุข ประจาหมู่บา้ น ตาบลน้ าอ่าง อาเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ และณัฐวัตร เป็ งวัน
ปลูก (2560) ศึกษาเรื่อง “ปั จจัยจูงใจที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทางานของข้าราชการทหารประจา
สัง กัด กองพัน ทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 7 อีก ทัง้ ยัง สอดคล้อ งกับ ทฤษฎี ข อง เฮอร์ซ เบอร์ก
(Herzberg, 1979)
จากประเด็นการอภิปรายดังกล่าว สามารถสรุปได้ว่า ปั จจัยจูงใจ และปั จจัยค้าจูน นัน้ ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านของบุคลากรเทศบาล ในเขตพื้นที่อาเภอเชียงดาวจริง ตามที่นักวิชาการต่างๆ
ได้เสนอแนวคิดทีเ่ กีย่ วกับแรงจูงใจในการปฏิบตั งิ าน
ข้อเสนอแนะการวิ จยั ครัง้ ต่อไป
จากการศึกษาครัง้ นี้เป็ นการศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบตั งิ านของบุคลากรเทศบาล ในเขตพื้นที่
อ าเภอเชียงดาว จึงขอน าเสนอข้อ เสนอแนะ เพื่อ ใช้เป็ น แนวทางในการท าวิจยั ครัง้ ต่อ ไปให้มีค วาม
สมบูรณ์มากยิง่ ขึน้ ดังต่อไปนี้
1. ควรทาการศึกษาปั จจัยด้านอื่นๆ ว่ามีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิ ภาพในการปฏิบตั งิ านของ
บุคลากรในเขตพืน้ ทีอ่ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
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ประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านต่อไป
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